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Le Pont Mirabeau 
 
 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu’il m’en souvienne 
La joie venait toujours après la peine. 
 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont je demeure 
 
Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l’onde si lasse 
 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont je demeure 
 
L’amour s’en va comme cette eau courante 
L’amour s’en va 
Comme la vie est lente 
Et comme l’Espérance est violente 
 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont je demeure 
 
Passent les jours et passent les semaines 
Ni temps passé 
Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont je demeure 
 

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 
 



HISTORIA NOVA  9 

 8  

štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Rod Kelio v Častej 
 
Eva Benková 
 

V ranom novoveku žilo v mestečkách a dedinách panstva Červený Kameň iba 

niekoľko rodín z prostredia nižšej šľachty.1 Jedným z nich bol šľachtický rod Kelio. 

V 30. rokoch 17. storočia sa v Častej usadil príslušník uhorskej nobility Pavol Kelio, zatiaľ 

prvý známy mužský predstaviteľ Keliovcov, ktorý bezmála tri desaťročia pôsobil v službách 

Pálfiovcov na poste červenokamenského provizora. V dobových písomných prameňoch 

rodové meno variabiluje v tvaroch – Keljo, Kelio, Kellio, Kellÿo, Kollio, Kőlio, Kőly, Kőlly, 

Gilli atď. 

Momentálne bádanie ukazuje, že v písomných prameňoch sa vôbec po prvýkrát Pavol 

Kelio (Kellio) objavil v matrike Farnosti sv. Martina v Bratislave v roku 1627, kde vystupoval 

ako krstný otec Štefana, syna Štefana Kováča (Kovacz) a jeho manželky Barbory.2 Ôsmeho 

mája o tri roky neskôr vydal uhorský kráľ Ferdinand II. Habsburský v Bratislave pre Pavla 

Kelia armálnu listinu bez majetkovej donácie, prostredníctvom ktorej bol Pavol povýšený 

do šľachtického stavu. Medzi vedľajšími adresátmi boli uvedené Alžbeta Tholdi, manželka 

Pavla Kelia, Barbora Keliová, sestra hlavného prijímateľa písomnosti, Anna Kandorai, jeho 

teta, a nobilitovanými boli aj ďalší dvaja Pavlovi príbuzní, Michal Zabradi a Ondrej Sipos.3 

Verejne bola listina vyhlásená v Ujkéri v Šopronskej stolici toho istého roku.4 Z armálesu 

vyplýva, že v roku 1630 Pavol Kelio vykonával funkciu komorníka a tajomníka grófa Pavla 

Nádašdyho (Nádasdy).5 Uvedené informácie indikujú, odkiaľ Pavol Kelio pochádzal a prečo 

                                                 
1 Jeden z najstarších šľachtických súpisov Bratislavskej stolice, konkrétne taxálny súpis z roku 1650 evidoval 
v Suchej nad Parnou Juraja Strelara (Strelár), vo Zvončíne Františka Thédiho (Thédy) a Martina Czifariho 
(Csiffáry), v Budmericiach slečnu z rodu Stadler (Stadler), vdovu po Mikulášovi Bariloviczovi (Barilovič), 
v Bohdanovciach nad Parnou Valentína Feiervariho (Fejerváry) a Jána Horvata (Horváth), v Častej Pavla Kilia 
(Kelio) a Gašpara Pekera (Pekker). Na prvom mieste uvádzame mená šľachtických rodov v podobe, v akej ich 
zaznamenáva súpis z roku 1650. V zátvorkách sú uvedené tvary mien podľa ďalej citovanej publikácie. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR), Štátny archív v Bratislave (ďalej ŠA BA), fond (ďalej 
f.) Župa Bratislavská I (ďalej ŽB I), Nobilitaria, Súpisy šľachty, Mikrofilm T1; PONGRÁCZ, Denis a kol. 
Šľachta Bratislavskej stolice. Bratislava : Agentúra LUIGI, 2004, s. 47, 96, 134, 171, 198, 317, 371, 374, 411. 
2 ŠÁTEK, Jozef. Ukážky bratislavských matrík zo 17. storočia. In Fiala Alojz (ed.). Slovanská Bratislava. I. 
Bratislava : Kultúrny a informačný odbor ÚNV, 1948, s. 169. 
3 Maďarský národný archív – Oddelenie elektrických záznamov – Elektronický archívny projekt [online]. 
[cit. 2015-06-25]. Dostupné na internete:  
<http://adatbazisokonline.hu/sk/adatbazis/a-131-illesy-fele-csaladtorteneti-adatbazis/adatlap/4268>, 
<http://adatbazisokonline.hu/sk/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/1565>. 
4 PONGRÁCZ, ref. 1, s. 198. 
5 Blazón erbu v slovenčine publikuje: PONGRÁCZ, ref. 1, s. 199. 
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sa v roku 1627 mohol pohybovať v Bratislave. Pretože publikovanie armálnej listiny sa 

zvyčajne realizovalo buď v mieste pôvodu jej prijímateľa, respektíve v jeho pôsobisku, 

a Ujkér, ktorý ležal na území Blatnohradského (Sárvár) panstva, od 16. storočia patril rodu 

Nádašdy, Pavol Kelio najskôr tu vstúpil do služieb Pavla Nádašdyho.6 Pavla Nádašdyho, 

ktorý bol kráľovským dvorníkom,7 zaiste sprevádzal na jeho cestách do hlavného mesta 

Uhorského kráľovstva, i na rodové majetky na Čachtickom panstve. Najskôr na príhovor 

samotného Pavla Nádašdyho bolo Pavlovi Keliovi a jeho rodinným príslušníkom v roku 1630 

udelené šľachtictvo, čo bolo v konečnom dôsledku v Uhorsku bežnou praxou ošetrenou aj 

po legislatívnej stránke.8 V Bratislave si Pavol Kelio vybudoval silné zázemie, čo potvrdzuje 

nielen kmotrovstvo k manželom Kováčovcom, ale aj skutočnosť, že najskôr tu mohol osobne 

nadviazať kontakty s Pálfiovcami. 

Tridsiate roky priniesli do života Pavla Kelia viacero závažných zmien. 

Pravdepodobne až po smrti Pavla Nádašdyho v októbri roku 1633 sa začal angažovať 

v službách Štefana Pálfiho, zemepána Červenokamenského panstva.9 Niekedy v tomto období 

sa po druhý raz oženil a usadil sa v mestečku Častá. Jeho manželkou sa stala šľachtičná Anna 

Mária Radošovská (Radosóczy), dcéra Jána Radošovského a Barbory Pӧfflin. O konkrétnom 

roku príchodu Pavla Kelia na Červený Kameň môžeme len uvažovať. Podľa zachovaného 

vyúčtovania jeho platu sa na červenokamenskej správe podieľal minimálne od prvého januára 

roku 1635.10 Vyjadrenie Štefana Pálfiho z apríla roku 1636 o poskytovaní verných služieb 

ab aliquot annis a pomoci pri výchove jeho syna Mikuláša Pálfiho (circa educationem 

eiusdem filÿ sui), narodeného v roku 1619, naznačuje, že Pavol Kelio patril medzi jeho 

popredných dvoranov, ako ho mimochodom tituluje on sám (aule ipsius dni fatentis familiaris 

                                                 
6 V dostupných urbároch zo 16. a 17. storočia sa nám nepodarilo nájsť príslušníkov rodu Kelio. Magyar Nemzeti 
Levéltár (ďalej MNL), Budapest, E szekció Magyar kincstári levéltárak (ďalej MKL), Magyar Kamara 
Archívuma (ďalej MKA), f. Urbaria et conscriptiones (ďalej UeC) [online]. [cit. 2015-06-25]. Dostupné 
na internete: <http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&a=start>; KELEMEN, István. Adatok 
a Sárvár-felsıvidéki uradalomhoz tartozó helységek jobbágynépességének 17. századi jogi helyzetéhez. 
In Természeti környezet és gazdálkodás, 62. évfolyam, 2008, 4. szám, s. 359-377. 
7 MONOK, István. Dvor rodiny Nádašdyovcov v Sárvári a Pottendorffe a knižná kultúra. In KOMOROVÁ, 
Klára (zost.). Modrá krv, tlačiarenská čerň. Martin : Slovenská národná knižnica, 2005, s. 69. 
8 MÁRKUS, Dezső (szerk.). Magyar törvénytár : 1608 – 1657. évi törvényczikkek. Budapest : Franklin, 1900, 
s. 192, 1622/Articulus 17. 
9 V roku 1619 pristúpila Mária Fuggerová spolu so svojimi synmi Štefanom, Jánom, Pavlom a Mikulášom 
k rozdeleniu Červenokamenského panstva. Najstaršiemu Štefanovi (major natu) pripadol hrad s celým 
mestečkom Častá. Sušiansky oficiolát (officiolatus Szuha) s kúriou v mestečku Suchá nad Parnou a mestečkom 
Dolné Orešany dostal Ján. Menší oficiolát s centrom vo Vištuku spolu s mestečkom Doľany pripadol Štefanovi. 
V súvislosti s majetkovou deľbou si obe vlastnícke stránky vytvorili vlastný správny aparát. MV SR, Slovenský 
národný archív Bratislava (ďalej SNA), f. Rod Pálfi – Pezinská vetva (ďalej PV), i. č. 8, š. 5, fol. 86v-90v. 
10 MV SR, SNA, f. Rod Pálfi – Panstvo Červený Kameň I (ďalej ČK I), i. č. 648/9 – 1, š. 132, fol. 15. 
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primarÿ), relatívne dlhší čas.11 Pretože už v rovnakej listine z roku 1636 sa uvádza Pavol 

Kelio ako prefekt Mikuláša Pálfiho, musel sa na pálfiovskom dvore reálne pohybovať už 

v horizonte niekoľkých rokov. Bolo by nepravdepodobné, aby Pálfiovci zverili administratívu 

panstva človeku neznalému miestnych pomerov. 

Pavol Kelio sa ako prefekt panstva Červený Kameň (nem. Prefekt, Hoffrichter, 

Hoffmeister, lat. provisor, praefectus) spomínal ešte v roku 1663.12 Písomnú agendu 

vybavoval predovšetkým v nemeckom jazyku. Úradoval tiež po slovensky a veľmi ojedinele 

v maďarčine.13 On sám svoje rodové meno zaznamenával výlučne v podobe Keljo. Jeho ročný 

príjem medzi rokmi 1635 až 1646 činil 200 uhorských zlatých, od roku 1646 do 1662 300 

uhorských zlatých.14 Počas celých 27 rokov, pre ktoré sa zachovali účtovné výkazy, mu 

nebola daná suma vyplatená ani raz v plnej výške a panstvo si aj po desiatich rokoch 

evidovalo dlžnú čiastku voči svojmu zamestnancovi. Nič ale nenasvedčuje tomu, že by sa 

Pavol Kelio niekedy domáhal urýchleného vyrovnania finančných záväzkov Pálfiovcov voči 

jeho osobe. V praktickej rovine sa realizovalo vyplácanie mzdy buď viac-menej pravidelným 

poskytnutím menších peňažných čiastok,15 alebo v podobe nákupov/dodávok rôznych 

hmotných položiek. Tieto splátky panský účtovník na základe potvrdeniek od Pavla Kelia 

priebežne registroval a na konci účtovného obdobia ich odpočítal od stanoveného ročného 

platu. 

V Častej sa Pavol Kelio zabýval v slobodnej kamennej kúrii šľachtičnej Barbory 

Pӧfflin,16 matky svojej manželky Anny Márie Radošovskej. Dom pôvodne vlastnil prvý 

manžel Pavlovej svokry Štefan Körmendi (Kőrmondi), bývalý červenokamenský prefekt. Ten 

rozvalenú usadlosť kúpil po smrti jej ostatného majiteľa Jána Mládeckého (Mladeczki)17 

a obydlie nanovo vystaval („de novo aedificata fuisset“). Dvadsiateho prvého augusta roku 

1608 Mária Fuggerová, vdova po Mikulášovi Pálfim, nehnuteľnosť oslobodila od odvádzania 

akýchkoľvek peňažných, naturálnych dávok a robotných povinností. Učinila tak vzhľadom 
                                                 
11 MV SR, SNA, f. Rod Pálfi – Ústredný pálfiovský archív (ďalej ÚPA), Panstvo Červený Kameň, Armarium 
(ďalej A.) IV., Ladula (ďalej L.) V., Fasciculus (ďalej Fasc.) III., Litterae super curia Pergeriana, Kelioanna, 
Numerus (ďalej Nr.) 12. 
12 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 648/41, š. 132, fol. 158. 
13 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 647/14, 16, 18, š. 132; i. č. 648/9, š. 132. 
14 Vo výške finančnej odmeny za roky 1646 – 1652 sa zachované výkazy rozchádzajú. Raz ročná mzda bola 200 
zlatých, druhýkrát už 300 zlatých. V roku 1662 pri finálnom zúčtovaní panstvom dovtedy vynaloženej čiastky 
a výpočte zvyšnej sumy je evidentné, že Pavlovi Keliovi bol už od roku 1646 určený plat 300 zlatých ročne. MV 
SR, SNA, f. ČK I, i. č. 648/9 – 20, 21, 41, 59, 73-75 fol. 34-35, 55-57a, 75-76, 90-107. 
15 Medzi tieto položky nepatria len peniaze v hotovosti priamo od panského účtovníka, ale napríklad aj zisky 
krčmárov v panských šenkoch. 
16 Barbora Pӧfflin dožila v Častej a šiesteho septembra v roku 1639 bola pochovaná na miestnom cintoríne. MV 
SR, ŠA BA, f. Zbierka cirkevných matrík (1616 – 1895) (ďalej CM), Matrika č. 501, š. 193. 
17 V urbári z roku 1598 sa usadlosť Jána Mládeckého uvádza ako slobodná (Freÿhoff). MV SR, SNA, f. ČK I, 
i. č. 66, š. 33, pag. 2. 
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na zásluhy Štefana Körmendiho, ktorý od detstva slúžil Mikulášovi Pálfimu a jeho rodine, 

uchránil hrad Červený Kameň počas nepokojov medzi familiármi a tiež pred odbojnými 

hajdúchmi.18 Listinou vydanou uhorským palatínom Mikulášom Esterházim dňa 20. apríla 

roku 163619 bol dom („totalem domum seu integram curiam lapideam“) na základe vôle 

Štefana Pálfiho opätovne vyňatý spod všetkých obvyklých záväzkov a zapísaný ako majetok 

Pavla Kelia a jeho manželky Anny Márie Radošovskej za sumu tisíc uhorských zlatých. 

Manželia získali zároveň na západnej strane najbližšie ležiacu opustenú usadlosť 

po Osvaldovi Gaizlerovi. Ďalej nadobudli všetky prináležitosti častianskych statkov 

a nehnuteľnosti (vinice, polia, lúky) v Doľanoch, Dubovej, Štefanovej a Borovej. Vskutku 

išlo o tzv. inskripčný majetok, čo ozrejmuje použitý termín „inscripsisset“. Ten bol 

od poddanských povinností oslobodený dovtedy, kým zemepán inskripcionalistovi nevrátil 

zložený finančný obnos. Listina z roku 1636 v prípade keliovských statkov umožňovala 

oslobodenie ukončiť vtedy, ak by nehnuteľnosti získali testamentárne určení dedičia (nie 

biologickí potomkovia Pavla a Anny Márie). 

V mestečkách a dedinách ležiacich na úpätí Malých Karpát sa obyvateľstvo venovalo 

predovšetkým pestovaniu viniča hroznorodého a produkcii vína. Keliovci v tomto smere 

neboli výnimkou. V roku 1636 manželia získali vinohrady v chotároch červenokamenských 

mestečiek a dedín. Z vyúčtovania platu Pavla Kelia vieme, že v roku 1647 si kúpil jednu 

vinicu vo vinohradníckom hone Spiegel.20 V Budmericiach mal dokonca vlastný mlyn 

(„odeßlye do meho mlina“).21 Na častianskom statku chovali Keliovci tiež domáce zvieratá – 

kone, voly, ošípané. Rodina pomerne často využívala i služby huterských remeselníkov, 

čo dosvedčujú nielen nálezy fajansy priamo v areáli keliovskej kúrie, ale aj písomné záznamy 

o vyplatení habánskeho hrnčiara/kachliara a obuvníka.22 

Ako armalista bol Pavol Kelio povinný odvádzať osobitú daň (taxa) Bratislavskej 

stolici. Zaznamenávajú ho oba najstaršie stoličné šľachtické súpisy z rokov 1648 a 1650.23 

Po prvý raz sa Pavol Kelio s manželkou Annou Máriou stali rodičmi koncom februára 

roku 1643, keď sa im narodil syn Pavol Mikuláš.24 V apríli o dva roky neskôr sa manželom 

                                                 
18 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 11. 
19 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 12. 
20 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 648/9 – 73-75, š. 132, fol. 90-107. 
21 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 648/9 – 61, š. 132. 
22 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 648/9, š. 132. 
23 MV SR, ŠA BA, f. ŽB I, Nobilitaria, Súpisy šľachty, Mikrofilm T1. 
24 Podľa záznamu vyúčtovania platu Pavla Kelia bola Anna Mária po prvý raz v očakávaní v roku 1639. 
V matrike pokrstených častianskej farnosti nie je ani pre rok 1639, ani 1640 zápis o narodení ich spoločného 
dieťaťa. Rovnako ani matrika zomrelých neeviduje záznam o úmrtí syna či dcéry Pavla a Anny Márie. Anna 
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Keliovcom narodil syn Ján.25 Ich tretieho syna menom František registrujú až pramene 

z druhej polovice 60. rokov 17. storočia. Hoci sa matriky častianskej farnosti z tohto obdobia 

zachovali, záznam o ich treťom synovi sme nezaznamenali pravdepodobne kvôli zlej 

čitateľnosti niektorých matričných zápisov. Prípadne mohol byť František pokrstený mimo 

Častej. Nepriamo vieme potvrdiť, že František sa narodil až po roku 1646. V tomto roku totiž 

Pavol Kelio kúpil v Bratislave pančuchy len pre svojich dvoch synčekov („fur seine 

2 Söhnel“).26 Predpokladáme, že medzi Františkom a jeho bratom Jánom nebol veľký vekový 

rozdiel. Obidvaja sa totiž v roku 1667 začali objavovať v matrikách po boku svojej matky 

Anny Márie ako krstní otcovia mnohých častianskych detí a obaja si aj v približne rovnakom 

čase založili vlastné rodiny.27 

Do Častej Pavol Kelio priviedol i príslušníkov vlastnej rodiny. V rokoch 1654 a 1667 

sa v matrike pokrstených ako krstná matka spomína Barbora Koelin/Kelio, Pavlova sestra. 

Ďalšia sestra Mária Pilgramin zomrela vo veku šesťdesiatich rokov 18. mája roku 1654 

v bratovej kúrii a o deň neskôr bola pochovaná na častianskom cintoríne.28 

Manželia Keliovci patrili v Častej k váženým osobám. Niekoľkokrát v roku ich 

častianski obyvatelia pozývali za kmotrov ku krstu svojich detí. Po smrti Pavla svoju matku 

pri týchto udalostiach zvykli často sprevádzať synovia Ján alebo František. Pavol Kelio 

zomrel 9. októbra v roku 1664 a po procesii na hrade Červený Kameň bol 14. októbra 

pochovaný v častianskom kostole sv. Imricha.29 O tom, či dal podzemnú hrobku vybudovať 

pred svojou smrťou samotný Pavol Kelio, alebo uloženie telesných pozostatkov v kostole 

zariadili jeho najbližší príbuzní sa z prameňov nedozvedáme.30 Keliovská krypta bola spolu 

s ďalšou, obecnou hrobkou vybudovaná pod sanktuáriom a do oboch sa schádzalo priamo 

z lode kostola.31 Z matriky zomrelých vieme, že do krypty („ad criptam Keőlianam“) sa 

                                                                                                                                                         
Mária mohla dieťa potratiť, a preto o ďalšom potomkovi máme informácie až od štyri roky neskôr. Krst Pavla 
Mikuláša sa konal 20. februára v roku 1643. MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 648/9 – 1, š. 132, fol. 15; MV SR, ŠA 
BA, f. CM, Matrika č. 501, š. 193. 
25 Ján bol pokrstený 16. apríla v roku 1645. MV SR, ŠA BA, f. CM, Matrika č. 501, š. 193. 
26 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 648/9 – 73-75, š. 132, fol. 90-107. 
27 MV SR, ŠA BA, f. CM, Matrika č. 501, š. 193. 
28 Tamže. 
29 Tamže. 
30 Kanonická vizitácia z roku 1731 napríklad konštatuje, že hrobka bola „...a familia Kelliana errecta...“. 
MV SR, SNA, Filmotéka SNA, Kanonické vizitácie fár trnavského vikariátu vykonané bratislavským 
archidiakonom Imrichom Čákym v roku 1731 v Bratislavskom archidiakonáte na základe rozhodnutia 
ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterháziho, Dištrikt Pezinok, Fara Častá (ďalej KV 1731), mikrofilm č. 105. 
31 „Dantur infra sanctuarium crypta duae, ad quas ingressus ducitur ex navi ecclesiae.“ MV SR, SNA, 
Filmotéka SNA, KV 1731, mikrofilm č. 105, s. 153; MV SR, SNA, Filmotéka SNA, Kanonické vizitácie fár 
Trnavského vikariátu vykonané bratislavským kanonikom Gašparom Helmutom v Bratislavskom archidiakonáte 
v roku 1781 na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa Jozefa Baťaniho, Dištrikt Pezinok, Fara Častá 
(ďalej KV 1781), mikrofilm č. 107, s. 2. 
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v 18. storočí pochovávali vysokopostavení zamestnanci Červenokamenského panstva.32 

Dosvedčuje to príklad Jána Škultétiho (Skulteti), provizora hradu Červený Kameň, ktorý bol 

v hrobke pochovaný 8. februára v roku 1751.33 Podľa kráľovského nariadenia z roku 1775 

bolo pochovávanie nebožtíkov v kostolných hrobkách zakázané. Z vizitačnej zápisnice z roku 

1781 vyplýva, že v podlahe kostola nad kryptou bol osadený náhrobný kameň s nápisom 

„D. O. M. A. Hic sepultus requiescit in domino generosus dominus Paulus Kőlio quondam 

Illmi Dni Comitis Nicolai Pálffy ab Erdӧd /: bonorum universorum in Hungaria praefectus. 

Obiit in Domino die 4ta  8bri anno MDCLXIX aetatis suae 64 cui et omnibus posteris hic 

quiescentibus D. Eus optimus requiem sempiternam largiri dignetur.“34 Je evidentné, že 

údaje z matriky a náhrobku sa o dátume smrti Pavla Kelia rozchádzajú. K omylu prišlo 

najskôr pri prepise nápisu počas vizitovania farnosti bratislavským kanonikom Gašparom 

Helmutom. Je vylúčené, aby v matričnej evidencii, vedenej v prísnom chronologickom slede, 

prišlo k uvedeniu nesprávneho dátumu smrti zosnulého.35 Nech by sme uvažovali 

o akejkoľvek zámene číslic v dátume smrti alebo pri udaní veku, Pavol Kelio sa dožil 

nanajvýš šesťdesiatdeväť rokov. 

 
Aktivity Anny Márie Radošovskej a jej synov v druhej polovici 17. storočia 
 

Po smrti Pavla Kelia sa Anna Mária z verejného života mestečka nevytratila. Spolu 

so svojimi synmi Jánom a Františkom pokračovala v tradícii započatej s ich otcom a naďalej 

sa zúčastňovala sviatosti krstu novorodencov v Častej.36 Hoci synovia Pavla a Anny Márie 

boli dospelí, vedenie rozsiahleho hospodárstva prevzala po manželovi práve Anna Mária. 

V rokoch 1671 – 1673 bola Anna Mária (relicta Pauli Kelio, Kellio Palné aszonyom) zapísaná 

aj v taxálnych súpisoch ako hlava domácnosti.37 

Ekonomický potenciál keliovských statkov sa preukázal v roku 1675. Anna Mária 

v januári toho roku poskytla Mikulášovi Pálfimu finančnú pôžičku v sume 2 000 rýnskych 

zlatých (t. j. 600 zlatých dukátov alebo 249 ríšskych toliarov, alebo 1151 nemeckých grošov) 
                                                 
32 Za pochovanie zosnulého do keliovskej hrobky sa cirkvi v čase vizitovania častianskej farnosti v roku 1731 
platilo desať uhorských zlatých. 
33 Matrika narodených, sobášených, zomrelých 1723 – 1753, Obec Častá, Píla, i. č. 503. 
[online]. Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159391-313073-
51?cc=1554443&wc=9P3D PTG:107654301,111322501,111322502,145572101>. [cit. 2015-07-06]. 
34 „Inscriptio in lapide super crÿpta familiae Kőliana.“ MV SR, SNA, Filmotéka SNA, KV 1781, mikrofilm 
č. 107, s. 78. Nápis cituje aj Ovídius Faust. FAUST, Ovídius. Prvý muzeolog a zberateľ starožitností 
na Slovensku. Život a dielo Jána Dernschwamm z Hradiczína. In Sborník Krajského múzea v Trnave, Acta Musei 
Tyrnaviensis, roč. 1, 1955, s. 33. 
35 Môžeme sa len domnievať, že vizitátor, bratislavský kanonik Gašpar Helmut, pri dni smrti zamenil číslicu 
deväť za štvorku. Potom by sa dalo uvažovať, že Pavol Kelio zomrel vo veku 69 rokov. 
36 Anna Mária figuruje ešte v matričných záznamoch z roku 1677. 
37 MV SR, ŠA BA, f. ŽB I, Nobilitaria, Súpisy šľachty, Mikrofilm T1. 
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a za ďalších 8 000 rýnskych zlatých dostala do zálohu dedinu Štefanová.38 Spôsob užívania 

a podmienky výkupu Štefanovej Pálfiovcami boli podobné ako v roku 1626,39 keď Štefan 

Pálfi, otec spomínaného Mikuláša, zálohoval Štefanovú40 za 8 000 uhorských zlatých na dobu 

dvoch rokov u Alžbety Thószegi, vdovy Štefana Barátha, bývalého tricesimátora v Trnave.41 

Počas zálohu Anna Mária Keliová a jej dedičia mali právo Štefanovú slobodne vlastniť, 

prijímať všetky poddanské naturálne dávky, peňažné poplatky a užívať robotnú povinnosť 

poddaných.42 Dva mesiace pred vyplatením 10 000 zlatých a vrátením Štefanovej pôvodným 

majiteľom mali byť o tejto veci Keliovci upovedomení. 

Keď Anna Mária tretieho februára v roku 1678 zomrela,43 finančná pohľadávka ešte 

nebola vyrovnaná. Insolventnosť Pálfiovcov spôsobila, že sa tak udialo až v 20. rokoch 

18. storočia.44 

Je pravdepodobné, že do prvej polovice 70. rokov 17. storočia sa v Častej zo synov 

Pavla a Anny Márie trvalo nezdržiaval ani jeden. Pavol Mikuláš, v historiografii známy len 

ako Mikuláš Kelio,45 po štúdiách na gymnáziu v Trenčíne, na univerzite v Trnave46 

a pedagogickom pôsobení v Bratislave, Šoprone a vo Viedni sa v roku 1662 stal pátrom 

jezuitského rádu. Účinkoval ako misionár v leopoldovskej pevnosti.47 V závere 70. rokov 

17. storočia sa uplatnil v Trnave na pozícii rádového prokurátora, spovedníka univerzitného 

                                                 
38 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L. VIII., Fasc. IV, Possessio Sz. Istvánfalva, Nr. 2. 
39 Tamže, Nr. 1. 
40 Štefan nadobudol dedinu Štefanová v rámci majetkovej deľby rodových majetkov v roku 1619. MV SR, SNA, 
f. PV, i. č. 8, š. 5, fol. 86v-90v. 
41 Zálohovanie dediny Štefanová v apríli roku 1626 súviselo so zlou finančnou situáciou Štefana Pálfiho, ktorá 
nastala po tom, čo spolu so svojimi bratmi Jánom a Pavlom získali od uhorského panovníka Ferdinanda II. 
Habsburského do zálohu panstvá Svätý Jur a Pezinok. Štefan Pálfi prispel čiastkou 30 000 rýnskych zlatých. 
42 Zo znenia vyššie citovanej listiny z roku 1675 vyplýva, že Štefanovú nemala Anna Mária v držbe po prvý raz 
„...super possessione Sz. Istvantfalva existentem, quam jam prius fata condam Pauli Kelio relicta vidua 
possideret...“. 
43 Pri rozbore matričných záznamov sme našli informáciu o smrti Mikuláša Pálfiho, manžela Eleonóry Márie 
Harrachovej, dňa 6. augusta v roku 1678 okolo 16.00 hodiny (hora decima vespera). Súčasná literatúra datuje 
jeho smrť rokom 1679. Pozri napríklad ďalej citovanú štúdiu. MV SR, ŠA BA, f. CM, Matrika č. 502, š. 194; 
FUNDÁRKOVÁ, Anna. „Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy.“ Narušenie harmónie a dobrého 
spolužitia v rode Pálffyovcov v 18. storočí. [online] In Forum Historiae, roč. 6, 2012, č. 1, s. 60. 
Dostupné na internete <http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/29296/fundarkova.pdf>.   
44 MV SR, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L. VIII., Fasc. IV, Possessio Sz. Istvánfalva, Nr. 5-8. 
45 BOGNÁR, Krisztina Kissné. Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben, 1526-1789. Budapest : ELTE 
Levéltára, Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13., 2004, s. 128; KOWALSKÁ, Eva. Na ďalekých 
cestách, v cudzích krajinách. Bratislava : VEDA, 2014, s. 90. 
46 SZÖGI, László (Szerk.). Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635 – 1701. Budapest : ELTE, Fejezetek 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 11., 1990, s. 122, 128, 134, 153. 
47 Mikuláš Kelio je považovaný za autora diela Krátka a pravdivá správa, ktoré bolo po prvý raz vydané 
v Trnave v roku 1674 v latinskom jazyku a o rok neskôr v Dillingene v nemčine. Tamže, s. 92-99. 
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kostola a kolégiového správcu. V rokoch 1682 – 1684 bol rektorom Trnavskej univerzity 

poverený funkciou prefekta tlačiarne.48 Zomrel v roku 1684.49 

O pôsobisku ďalších dvoch Mikulášových bratov napovedajú miesta krstov ich detí. 

Jána uvádza častianska matrika pokrstených, keď sa mu v roku 1676 narodila dcéra Anna 

Mária. V Dóme sv. Martina bola v júni v roku 1682 pokrstená ďalšia Jánova dcéra, Mária 

Barbora. Či Juliana Gereczÿ, zaznamenaná ako matka Márie Barbory, bola aj matkou Anny 

Márie, nevieme potvrdiť, ani vyvrátiť. Ďalšie dieťa, syn Michal, sa narodil v manželskom 

zväzku Jána s istou Helenou a bol pokrstený v roku 1683 v Pezinku. Koncom decembra roku 

1686 Michal zomrel. So spomínanou Helenou mal Ján ďalších dvoch potomkov. V Pezinku 

v roku 1685 prišiel na svet Imrich a v Častej o desať rokov neskôr dcéra Helena. Z písomností 

mladšieho dáta vyplýva, že Jánovo potomstvo sa rozrástlo ešte o dcéry, Alžbetu a Evu.50 

Prvorodený syn Františka,51 najmladšieho zo synov Pavla Kelia, sa rovnako ako všetci jeho 

ostatní súrodenci narodil v mestečku Častá. V máji roku 1679 Františkova manželka Anna 

Mária, ktorá pochádzala zo šľachtickej rodiny z hontianskej dediny Lesenice,52 porodila syna 

Františka. Druhorodeným synom dvojice sa stal Mikuláš, ktorého 20. júla v roku 1681 

v častianskom kostole pokrstil jeho strýc, jezuita Mikuláš. Prvého februára roku 1683 

pristúpili František Kelio so svojou manželkou Annou Máriou ku krstu svojich dcér Márie, 

Barbory a Kataríny.53 O dva roky do rodiny pribudol syn Adam.54 V roku 1688 sa krstu 

v Častej spolu s Františkom účastnila jeho dcéra Zuzana. 

Podľa taxálnych súpisov z rokov 1681 a 1699 bratia Ján a František žili v Častej, resp. 

tu každý vlastnil istý dedičský podiel kúrie a jej prináležitostí. Výška vyrubenej dane55 

                                                 
48 RADVÁNI, Hadrián. Vydavateľská činnosť Trnavskej univerzity v rokoch 1646-1777. In VIERA a ŽIVOT, 
roč. 13, 2003, č. 3, s. 241. Hoci citovaný zdroj menuje Martina Kelia, ide o omyl. KOWALSKÁ, ref. 46, 99. 
49 WIX, Gyӧrgyné. Régi magyarországi szerzők. I. A Kezdetektől 1700-ig. Budapest : Országos Széchényi 
Kӧnyvtár, 2007, s. 416. 
50 MV SR, ŠA BA, f. CM, Matrika č. 501-502, š. 193-194; Matrika narodených 1680 – 1686, Bratislava, Farnosť 
sv. Martina, i. č. 7. [online]. [cit. 2015-07-06]. Dostupné na internete: 
<https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22649-6364-59?cc=1554443&wc=9P3P-
PTL:107654301,107722701,121560301,121631301>; 
Matrika narodených 1674 – 1697, Obec Pezinok, Cajla a Veľké Tŕnie, i. č. 1701. [online]. [cit. 2015-07-06]. 
Dostupné na internete: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159391-359552-
97?cc=1554443&wc=9P3X-SP8:107654301,111322501,111426001,145816301>. 
51 Podľa matrík Trnavskej univerzity František Kelio podobne ako jeho brat Mikuláš študoval na univerzite 
teológiu. SZÖGI, ref. 46, s. 157. 
52 Anna Mária bola dcérou Františka Nagya de Lesenye. Iván Nagy chybne uvádza Annu Máriu ako Alžbetu. 
NAGY, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 6. kӧtet. Pest : Ráth Mór, 1860, 
s. 173. 
53 Forma zápisu v matrike pokrstených naznačuje, že Anne Márii a Františkovi sa skutočne narodili trojičky. 
54 MV SR, ŠA BA, f. CM, Matrika č. 502, š. 194. 
55 Súpis z roku 1681 predpisoval Jánovi uhradiť sumu 1 zlatý a 50 denárov, Františkovi 7 zlatých a 50 denárov. 
V roku to bolo 8 zlatých v pomere k 20 zlatý a 80 denárom. MV SR, ŠA BA, f. ŽB I, Nobilitaria, Súpisy šľachty, 
Mikrofilm T1. 
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a predovšetkým matričné zápisy z 80. rokov a začiatku deviateho decénia 17. storočia, 

dokumentujúce prítomnosť iba druhého menovaného, nám umožňujú predpokladať, že správu 

častianskych rodinných majetkov prevzal František. Na druhej strane práve Ján roku 1683 

v Bratislave vo svojom mene a zastúpení brata Františka hájil záujmy keliovskej rodiny 

v konflikte s Pálfiovcami. Hoci kontrakt zo 6. marca nešpecifikuje dôvody konfliktu, 

je jednoznačné, že tie súviseli najmä s nesplnením finančných záväzkov Pálfiovcov voči 

Keliovcom vo veci zálohu dediny Štefanová v roku 1675.56 Obsah zmluvy napovedá, 

že vzájomné vzťahy medzi Keliovcami a Pálfiovcami boli značne napäté. Keliovci síce 

formálne potvrdili stiahnutie sťažností a Pálfiovci sa zase zaviazali urovnať svoje podlžnosti, 

definitívne sa daná vec uzavrela až o vyše štyridsať rokov neskôr. V rámci dohody sa 

Pálfiovci pre poľahčenie spôsobeného nedorozumenia uzniesli zaplatiť 600 zlatých.57 Z celej 

záložnej sumy za Štefanovú (t. j. 10 000 zlatých) mali zložiť ďalších 900 zlatých. Pálfiovci 

tiež potvrdili všetky (bližšie neurčené) slobody, ktoré sa vzťahovali na keliovskú kúriu 

v Častej a jej prináležitosti. Práve nepresnosť konfirmácie a nedostatok písomných prameňov 

vnášajú do riešenia ďalšej záležitosti viaceré otázniky. Istou predzvesťou neutešujúceho 

vývoja udalostí bolo vyjadrenie Jána Kelia o odmietnutí obísť záležitosť predaja vína a masla 

pre úradníkov panstiev Červený Kameň a Pezinok. Pritom sa Ján odvolával na prax, 

zaužívanú ešte za jeho matky Anny Márie.58 O udelení práva slobodného výčapu vína 

Keliovcom sa z prameňov nič bližšie nedozvedáme. Preto je otázne, či práve odďaľovanie 

splatenia nemalej finančnej pohľadávky Pálfiovcami nepodnietilo Keliovcov už vedome 

prekročiť rámec hospodárskych prerogatív prislúchajúcich k ich kúrii v Častej, konkrétne 

zriadením krčmy. Taktiež momentálne dlžoby Pálfiovcov mohli u Keliovcov vzbudiť väčšie 

sebavedomie.59 

Situácia sa vyostrila, keď sa štrnásteho mája v roku 1684 v častianskom dome 

Keliovcov odohral incident, ktorý opísal František Kelio vo svojom liste zo 6. júla 1684 

                                                 
56 Rod Pálfi zastupovala Mária Eleonóra Harrachová, vdova po Mikulášovi Pálfim, so synmi Jánom (ako 
poručníčka vystupovala jeho matka), Mikulášom a Františkom. MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, 
A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, Kelioanna, Nr. 15. 
57 Podmienky splatenia boli spísané 29. septembra 1683. Pálfiovci mali 600 zlatých zaplatiť do sviatku svätého 
Juraja nasledujúceho roka. MV SR, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L. VIII., Fasc. IV, Possessio Sz. 
Istvánfalva, Nr. 4. 
58 „...excepta illa unica, quae ratione certi per nostram piaememoraie dominam matrem officialibus bonorum 
Vereskӧien. et Beziniensum pro parte dominii exhibiti vini, et butyri emergere posset...“ 
59 Na druhej strane nemôžeme celkom vylúčiť ani tú možnosť, že Anna Mária naozaj disponovala istým 
spôsobom obmedzeným právom výčapu vína, a aktivity jej synov boli v medziach uhorskej legislatívy. Bolo by 
totiž prinajmenšom zvláštne, aby sa Keliovci takpovediac verejne priznali k nezákonnej činnosti?! 
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červenokamenskému úradníkovi Jánovi Jurajovi Veleckému (Weleczky).60 V podvečerných 

hodinách bol do kúrie vyslaný panský vojak, aby skontroloval licenciu na predaj hroznového 

alkoholického nápoja, vybral poplatky z označených výčapov, a ak by tu prichytil 

popíjajúcich obyvateľov mestečka, mal ich zlapať a vydať panským drábom. František Kelio 

nerozumel takejto inšpekcii a dožadoval sa vysvetlenia, pretože, ako sám argumentoval, 

bližšie neznáma zmluva s grófkou a grófmi61 výčap dovoľovala. František neskrýval 

rozhorčenie nad danou záležitosťou a na druhý deň poslal Jánovi Veleckému ďalší list.62 

Zaujímavým dokumentom v celej kauze je list adresovaný Jánovi Jurajovi Veleckému, 

datovaný 30. májom 1684 v Bratislave a signovaný iniciálami M. K.63 Odhliadnuc od obsahu 

písomnosti, ktorá ozrejmuje výčap vína na inskripčných majetkoch, je z nášho pohľadu 

interesantnejším autor listu. Kruhopis (NIC KYL) a heraldická figúra pečate nás informujú, 

že išlo o Mikuláša Kelia. Aktuálne poznatky rodovej genealógie Keliovcov nám nedovoľujú 

uvažovať o inom Mikulášovi Keliovi, ako o príslušníkovi jezuitského rádu a o bratovi Jána 

a Františka, ktorého spomíname vyššie. Fakt, že podľa súčasnej literatúry Mikuláš Kelio 

zomrel 13. januára roku 1684,64 bude preto nutné preveriť ďalším výskumom. 

Otázku výčapu vína vo veľmi krátkom čase uzavrel Ján Juraj Velecký. Františka Kelia 

dôrazne upozornil na to, že žiaden písomný dokument, ani krajinský zákon, mu neumožňuje 

v jeho dome, ktorý je „sed non liberam,...verum inscriptitiam“, čapovať víno za účelom 

predaja.65 

V priebehu pár mesiacov v roku 1684 sa napokon teda ukázala pochybnosť výčapu 

vína. Neoprávnenosť predaja zrejme uznali i samotní Keliovci, pretože v budúcnosti sa nič 

podobné neopakovalo. V tejto veci je dôležité uvedomiť si najmä to, že síce Keliovci ako 

príslušníci nižšej šľachty (armalisti) boli osobne slobodní, ich majetky boli slobodné len 

v rozsahu určenom privilégiami od červenokamenských zemepánov alebo uhorského 

panovníka. Preto, pokiaľ sa neobjavia ďalšie pramene, akákoľvek interpretácia priebehu 

daného sporu ostáva len v rovine úvah. 

 

                                                 
60 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 18 ½. 
61 Menovite ich neuvádza, ale zaiste myslel Eleonóru Máriu Harrachovú a jej synov. 
62 Na oboch listoch sa zachovala pečať Františka Kelia s erbom rodu Kelio v pečatnom poli a kruhopisom – 
FRANCISCVS KELIO. MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super 
curia Pergeriana, Kelioanna, Nr. 18 ½ a. 
63 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 18. 
64 KOWALSKÁ, ref. 46, s. 99. 
65 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 18 ½ b. 
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Poslední Keliovci v Častej  
 

Ján a František, obaja synovia Pavla Kelia a Anny Márie, zotrvali v Častej zrejme až 

do svojej smrti. U Jána, zastávajúceho v posledných rokoch života pozíciu slúžneho (judlium) 

Bratislavskej stolice,66 túto skutočnosť potvrdzuje matričný zápis o jeho pohrebe dňa 

28. novembra v roku 1701.67 V prípade Františka môžeme o tom nepriamo uvažovať 

na základe toho, že sa spolu s manželkou v Častej až do roka 1705 zúčastňoval krstov.68 Hoci 

informáciu o skone Františka nemáme, asi zomrel niekedy v roku 1705, respektíve v krátkom 

čase  

po roku 1705, pretože v danom roku sa písomné pramene o ňom zmieňujú posledný raz.69 

Z tretej generácie Keliovcov sa nikto z rodiny natrvalo neusadil v mestečku Častá. 

O mužských potomkoch Pavlovho syna Jána sa z nám známych prameňov nedozvedáme nič 

bližšie. Jánove dcéry sa vydali a odsťahovali sa. Možno uvažovať o tom, že sestry Anna 

Blaškovičová (Blaskovics), Eva Zungenbergová (Czunkemberg), Helena Gurská (Gurszky) 

a Alžbeta Fabiánkovičová (Fabiankovics) boli jedinými Jánovými preživšími potomkami.70 

Práve ony si spolu so svojimi manželmi v roku 1725 podelili peňažný obnos, ktorý im Ján 

Pálfi vrátil z titulu zálohu Štefanovej z roku 1675.71 O Františkových deťoch sa nám podarilo 

zistiť, že František v roku 1715 býval v Trnave.72 Ďalší syn Adam ako prívrženec 

protihabsburského odboja Františka II. Rákociho odišiel do poľského exilu, ale v roku 1714 

mu Karol III. udelil milosť.73 Ich sestra Zuzana získala v roku 1715 poddanské usadlosti 

                                                 
66 Ján Kelio sa ako slúžny spomína v písomnosti z roku 1695 a v súpise z roku 1699. Maďarský národný archív – 
Oddelenie elektrických záznamov – Elektronický archívny projekt [online]. Dostupné na internete: 
<http://193.224.149.8/adatbazisokol/sk/adatbazis/kamarai-misszilisek/adatlap/6080> [cit. 2015-06-25]; Online 
queries in archival fonds online]. Dostupné na internete:  
<https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/archivplansuche.aspx?ID=1531792> [cit. 2015-06-25]; Zoznam pečatí 
[online] Dostupné na internete:  
<http://slachta.kosztolanyi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=272> [cit. 2015-06-25]. 
67 MV SR, ŠA BA, f. CM, Matrika č. 502, š. 194. 
68 Tamže. 
69 V roku 1705 vydal listinu v susednej Štefanovej, kde mali Keliovci ďalšie majetky. BÁNKÚTI, Imre. 
Dézsmabérlet, hadellátás, katonaállítás. A Rákoczi-szabadságharc hétkӧznapjai a „tót impériumban“. 
(Egy magángyűjtemény dokumentumai: 1692, 1704-1706). Budapest : Országos Széchényi Kӧnyvtár, 2007, 
s. 100-103. Ešte z roku 1704 pochádzajú ďalšie dve písomnosti, ktoré sa dotýkajú osoby Františka Kelia. MV 
SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV, Lad. 9, Fasc. V, Acta, quoad Tumultuantibus Rákóczÿanis, 
Num. 2/c-d; Súpis šľachty ktorá prispela na pluk grófa Šimona Forgács v roku 1704 [online]. [cit. 2015-06-25]. 
Dostupné na internete: <http://slachta.kosztolanyi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=484>. 
70 V roku 1730 Alžbeta Fabiánkovičová, rodená Keliová, podarovala kostolu v Častej jednu štólu. MV SR, SNA, 
Filmotéka SNA, KV 1731, mikrofilm č. 105, s. 154. 
71 Pozri poznámku č. 44. 
72 Maďarský národný archív – Oddelenie elektrických záznamov – Elektronický archívny projekt [online] 
Dostupné na internete:  
<http://www.adatbazisokonline.hu/sk/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/4078> [cit. 2015-06-
25]. 
73 MNL, A szekció Magyar Kancelláriai Levéltár, f. Libri regii, 30. kötet, s. 324. 
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v hontianskej dedine Veľké Turovce, ktoré zdedila po svojom starom otcovi z matkinej 

strany.74 V Turovciach, novohradskom Širákove a hontianskej Slatine mal majetky aj Zuzanin 

brat Adam.75 Spravovanie rodových majetkov na panstve Červený Kameň ostalo 

v kompetencii Františkovho syna Mikuláša. Mikuláš, podobne ako rovnomenný otcov brat, 

vstúpil na cirkevnú dráhu. Štúdiá absolvoval v Trnave, vo Viedni a Ríme. Pôsobil ako kňaz 

v Seredi, ostrihomský kanonik, prepošt Prepoštstva sv. Juraja mučeníka na Zelenej Nive 

v Ostrihome a nakoniec ako kanonik Ostrihomskej arcidiecézy a archidiakon.76 V literatúre, 

podobne ako jeho strýc,77 vystupuje aj s prídomkom de Sovar/Sóvár. Vieme, že rod Kelio 

pochádzal zo Šopronskej stolice, v rámci ktorej a ani v okolitých stoliciach lokalita 

pod názvom Sóvár (v slovenčine Soľnohrad, Solivar) v minulosti neexistovala.78 

Domnievame sa preto, že tento predikát, ktorý sa v niektorých literárnych dielach vzťahuje 

na celý rod,79 bol ku Keliovcom priradený omylom. Podľa nášho názoru prišlo k zámene sídla 

Sárvár za Sóvár. 

Mikuláš Kelio zomrel v auguste roku 1735 v Trnave. V súlade s jeho poslednou vôľou 

bola na častianskom cintoríne pri kostole sv. Imricha postavená kaplnka svätého Mikuláša.80 

O budúcnosti statkov na Červenokamenskom panstve sa Keliovci pravdepodobne uzrozumeli 

ešte pred Mikulášovou smrťou. Počas prvých mesiacoch roka 1735 boli totiž vyhotovené 

odpisy listín, dotýkajúcich sa ich rodového majetku, a taktiež prebehlo ohodnotenie kúrie 

v Častej a jej prináležitostí. V marci roku 1736 sa Mikulášov brat Adam nakoniec vo svojom 

mene a v zastúpení svojho syna Mikuláša zriekol rodinného dedičstva v prospech 

Pálfiovcov.81 

 

                                                 
74 MNL, MKL, MKA, f. UeC, Fasc. 91, Nr. 21, pag. 3. 
75 Nagy, ref. 52, s. 172. 
76 SZÖGYENY, Franciscus. Vectigal seculare Deo bonorum omnium authori, secundum Deum hominibus de se 
bene meritis a Collegio Pazmaniano decretum. Vienna : Ignatius Dominicus Voigt, 1723, Canonici, Archi-
Diaconi et in similibus Dignitatibus Ecclesiasticis instituti; KATONA, Stephanus. Analecta de Strigonio. 
In KNAUZ, Nándor (Szerk.). Magyar Sion. Egyháztörténelmi havi folyóirat. 1. kӧtet. Esztergom : Horák Egyed, 
1863, s. 575-577; RIMELY, Carolus. Historia Collegii Pazmaniani. Vienna : Typis et sumptibus Congregationis 
Mechitharisticae, 1865, s. 352; FAZEKAS, István. A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói, 1623 – 
1918(1951). Budapest : ELTE Levéltára, Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 8., 2003, s. 169. 
77 KÁDÁR, Zsófia – KISS, Beáta – PÓKA, Ágnes. A Nagyszombati Egyetem Teológiai Karának hallgatósága 
1635 – 1773. Budapest : Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Kara, Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 26. – Varia 
Theologica – PPKE HTK 3, 2011, s. 82. 
78 LIPSZKY, Joannes. Repertorium locorum obiectorumque in XII. tabulis Mappae regnorum Hungariae, 
Slavoniae, Croatiae, et confiniorum militarium magni item principatus Transylvaniae occurentium. Buda : Typis 
Regiae Universitatis Pestanae, 1808, s. 602. 
79 NAGY, ref. 52, s. 172. 
80 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1852, š. 612, fol. 12-12v. 
81 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 24. 
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Kaplnka svätého Mikuláša 
 

Stavbu kaplnky s patrocíniom svätého Mikuláša, biskupa z Myry, fundoval Mikuláš 

Kelio, vnuk Pavla Kelia a syn Františka Kelia. Vo svojom závete z 15. augusta roku 1735 

odkázal 1 000 zlatých82 na vybudovanie kaplnky v areáli kostolného cintorína v Častej.83 

Neskoršie pramene nás informujú o umiestnení kaplnky na cintoríne v rožnej časti na juh 

od kostola.84 

Réžia budovy a nákup pomôcok mali byť podľa znenia testamentu dotované výnosmi 

z poľa nazývaného agrum Kazmerianum/Ackher Kuzmanische v hodnote 150 zlatých.85 

Za základinu pre slúženie pravidelných omší poručil častianskemu farárovi roľu, profit 

z ktorej tiež predstavoval 150 zlatých.86 Podľa Mikulášovho testamentu sa malo ročne sláviť 

12 bohoslužieb, a to tým spôsobom, že prvý rok v prvý deň v mesiaci, druhý rok v druhý deň 

v mesiaci a tak ďalej. Veľkonočnú omšu, omšu na sviatok Blahoslavenej Panny Márie 

a najmä svätého Mikuláša mal miestny kňaz odslúžiť v loretánskej kaplnke. Po dokončení 

oltára v kaplnke sv. Mikuláša sa tu mala bohoslužba za Mikuláša Kelia, jeho rodinu 

a Pálfiovcov sláviť každý štvrťrok. 

Pri stavbe kaplnky sv. Mikuláša v roku 1737 bol vo farskom kostole v Častej zároveň 

zhotovený aj klenutý chór. Stavebné náklady predstavovali 1 200 zlatých (bez vyplatenia 

manuálnych robôt a prepravy materiálu).87 Hoci vyúčtovanie trov z roku 1737 hovorí už  

o postavenej kaplnke, konskriptor súpisu panstva z roku 1754 konštatoval, že práce sa 

finalizovali až v roku 1739. Kanonická vizitácia z roku 1781 pokladá za rok výstavby kaplnky 

a chóru v kostole taktiež rok 1739. Napriek tomu, že kaplnka už v roku 1754 minimálne 

pätnásť rokov stála, ešte stále sa v nej neslúžili omše. Budova bola prázdna. Okrem 

chýbajúceho omšového rúcha, kalicha, svietnikov, lavíc na sedenie, nebol ani malý oltár 

svätého Mikuláša posvätený. Taktiež nebol k dispozícii ani prenosný oltár (Portatile). 

Osadené dvere so železnými mrežami bez zámku vôbec neplnili svoj účel. Preto aj existencia 

oltára bola otázna. Podľa slov zhotoviteľa súpisu kaplnka už raz bez oltára bola, a preto 

odporúčal všetko, čo z neho ostalo, odniesť preč. Niekedy po roku 1754 bola kaplnka 
                                                 
82 Urbár panstva Červený Kameň z roku 1754 uvádza 1 040 zlatých. MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 768, š. 175, 
pag. 55. 
83 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1852, š. 612, fol. 12-12v; MV SR, SNA, Filmotéka SNA, KV 1781, mikrofilm 
č. 107, s. 87. 
84 Tamže, s. 16. 
85 Pole o rozlohe 12 bratislavských meríc si ešte v roku 1735 privlastnil gróf Rudolf Pálfi. V urbári z roku 1754 
sa dané pole agrum Guszmania opätovne uvádza ako základina. V danom roku bola jeho plocha 10 meríc väčšia. 
MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 768, š. 175, pag. 55; MV SR, SNA, Filmotéka SNA, KV 1781, mikrofilm č. 107, 
s. 16. 
86 O ploche 22 meríc. MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 768, š. 175, pag. 55. 
87 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1852, š. 612, fol. 5. 
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deštruovaná a jej priestor využívaný ako skladisko sudov. O jej zanedbávaní zo strany panstva 

svedčí prameň z roku 1768.88 

Je otázne, prečo Pálfiovci nechali kaplnku chátrať v podstate od chvíle, keď ju 

postavili. Opätovne sa o ňu začali zaujímať v druhej polovici 70. rokov. V roku 1776 

pristúpili k renovácii kaplnky.89 Zachované písomnosti dokumentujú v danom roku výdavky 

za poskytnutie murárskych, tesárskych, stolárskych, zámočníckych, sklárskych, 

pokrývačských, maliarskych a sochárskych služieb. Rekonštruovanie pokračovalo aj 

nasledujúci rok stolárskymi a zámočníckymi prácami. Dodatočné úpravy sa robili ešte v roku 

1781. Červenokamenskí zemepáni celkovo do prestavby kaplnky na prelome 70. a 80. rokov 

18. storočia investovali 161 zlatých a 8 a ⅓ denára.90 Okrem finančných nákladov na plácu 

remeselníkov panstvo muselo zabezpečiť materiál, konkrétne drevo, tehly, škridly, laty 

na strechu, vápno a piesok. V roku 1778 Pálfiovci darovali do kaplnky sv. Mikuláša liturgické 

predmety a odevy, ktoré boli pôvodne súčasťou vybavenia červenokamenskej hradnej 

kaplnky. Išlo o strieborný pozlátený kalich s paténou, ďalej kazulu z hodvábneho atlasu 

so štólou a manipulom, kalichovým vélom, vreckom na korporál91, palou (všetko 

s hodvábnym lemom), oltárny vankúš z rovnakého atlasu s hodvábnou obrubou, korporál, 

purifikatórium, lavabo/ručník na utieranie rúk kňaza po umytí, albu s krajkou, humerál, biele 

cingulum, dve oltárne plachty bez čipky, jednu oltárnu plachtu s krajkou a jeden zvonček.92 

Vo vizitačnom protokole z roku 1781 sa konštatovalo, že konanie bohoslužieb sa 

obnovilo vďaka generálnemu vikárovi Jurajovi Richvaldskému. Podľa opisu kanonickej 

vizitácie bola kaplnka vystavaná z pevných materiálov, sčasti z kameňa, sčasti z pálenej tehly. 

V prípade ničivého požiaru ju chránila škridlová strecha. Dvere mala drevené a dobre 

zabezpečené. Kaplnku dostatočne osvetľovali štyri značne veľké okná. Zápisnica 

sprostredkúva aj rozmery stavby. Dĺžka kaplnky bola štyri siahy (t. j. asi 7,6 m), šírka dve 

siahy (3,6 m) a výška tiež dve siahy. V kaplnke sa nachádzala malá spovednica 

(confessionale), konštruovaná pre jedného spovedajúceho sa, oddeleného od spovedníka 

mriežkou. Strednú časť celodreveného oltára zdobil obraz svätého Mikuláša z Myry, patróna 

kaplnky. Oltár obklopovali sochy svätých kráľov, Štefana a Ladislava. Nad oltárom boli 

na stenách kaplnky vyobrazení dvaja anjeli a obraz sveta. Hlavný oltár bol opatrený aj malým 

                                                 
88 JEDLICSKA, Pál. Kiskárpáti emlékek : Vöröskőtől – Szomolányig : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány. I. 
Budapest : Hunyadi Mátyás, 1882, s. 130. 
89 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1852, š. 612, fol. 5. 
90 Kanonická vizitácia z roku 1781 zaokrúhlila výdavky na 160 zlatých. MV SR, SNA, Filmotéka SNA, 
KV 1781, mikrofilm č. 107, s. 16. 
91 BAUFELD, Christa. Kleines frühneuhochdeutsches Wӧrterbuch. Tübingen : Walter de Gruyter, 1996, s. 149. 
92 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1852, š. 612, fol. 6-6v. 
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prenosným oltárom, ktorý posvätil biskup Štefan Nagy v roku 1779. Mobilný oltár dopĺňali 

kalich s paténou. Oltár prikrývali tri oltárne plachty a štvrtá plachta mala zabraňovať 

usadzovaniu prachu. Na oltári stáli dva pozlátené drevené kandelábre (svietniky). V kaplnke 

chýbalo tabernákulum. Mobiliár do kaplnky podľa vizitátora zadovážil gróf Rudolf Pálfi 

(pravdepodobne ešte v roku 1778).93 

Kaplnka slúžila svojmu účelu veľmi krátko. V roku 1787 bolo všetko zariadenie, ktoré 

kaplnke darovali Pálfiovci v roku 1778, za úradovania provizora Gabsovicsa panstvu vrátené 

a kaplnka zatvorená. Od roku 1803 kaplnka slúžila na školské účely.94 Pál Jedlicska (Pavol 

Jedlička) sa v prvom zväzku diela Kiskárpáti emlékek (Malokarpatské obrázky) z roku 1882 

vyjadril, že ešte pred tromi desaťročiami kaplnka pri kostole sv. Imricha stála.95 Z kaplnky sa 

do súčasnosti nezachovali žiadne stavebné zvyšky. 

 
Kúria Keliovcov 
 

Najstarší známy predstaviteľ Keliovcov, Pavol Kelio, sa v 30. rokoch 17. storočia 

usadil v častianskom rodinnom sídle svojej manželky Anny Márie Radošovskej. V tom čase 

ešte žila Pavlova svokra Barbora Pӧfflin. Tá dom nadobudla po smrti svojho prvého manžela 

Štefana Körmendiho. Niekdajší prefekt panstva Červený Kameň, získal opustenú poddanskú 

usadlosť s rozboreným domom po smrti jej ostatného užívateľa Jána Mládeckého niekedy 

pred rokom 1608. 

Archívny výskum doposiaľ nepotvrdil, že by keliovský statok v 16. storočí vlastnili, 

resp. užívali drobní šľachtici, významní predstavitelia červenokamenskej správy, či inak 

známe osobnosti. Reagujeme tak na konštatovanie, ktoré v roku 2010 publikovala Eva 

Borecká a na ktoré odkazuje aj novšia odborná historická literatúra.96 Podľa neho mal kúriu 

vlastniť Ján Dernschwam. Vzhľadom k istým nejasnostiam je nutné sa pozrieť na danú vec 

bližšie. Hoci na usadlostiach medzi kostolom sv. Imricha a neskorším domom Keliovcov 

v 16. storočí vskutku bývali príslušníci uhorskej šľachty a poprední červenokamenskí 

zamestnanci, to, že v tejto časti mestečka Častá žil aj Ján Dernschwam, nepotvrdzuje žiaden 

písomný prameň. Argumentácia, ktorá má potvrdiť, že dodnes zachovaná (samozrejme 

v pozmenenej podobe) keliovská kúria kedysi prináležala známemu humanistovi, sa žiaľ 

                                                 
93 MV SR, SNA, Filmotéka SNA, KV 1781, mikrofilm č. 107, s. 16. 
94 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1852, š. 612, fol. 6-6v; BORECKÁ, Eva. Killyho kúria v Častej. In Pamiatky 
a múzeá, 2010, č. 4, s. 8; KUNETKA-BEŇO, Štefan – MINÁRIK, Marián – TEŠOVIČ, František (zost.). Častá. 
Častá : Obecný úrad, 1993, 102 s. 
95 JEDLICSKA, ref. 88, s. 130. 
96 BORECKÁ, ref. 94, s. 8; KOWALSKÁ, ref. 45, s. 92. 
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zakladá na nesprávnej interpretácii zápisu v urbári z roku 1543 a nedostatočnom poznaní 

zachovaných písomných materiálov a častianskych reálií. 

V prvom rade bola usadlosť Keliovcov mylne identifikovaná ako usadlosť číslo 57. 

Porovnaním máp z 19. storočia s pôdorysom Častej z roku 1543, ktorý vyhotovil Juraj Žudel, 

a faktickým rozmiestnením jednotlivých sesionálnych pozemkov vzhľadom k súčasným 

parcelám (dôležitým topografickým bodom je Štefanovský potok), dospejeme k zisteniu, 

že Pavol Kelio v roku 1636 nadobudol usadlosť v urbári z roku 1543 označenú poradovým 

číslom 55.97 Túto užíval najskôr otec častianskeho prísažného Tomáša Hirša (Hirsch) a potom 

on samotný, okolo polovice 50. rokov 16. storočia Peter Babst a po ňom Jánuš Maurer. 

V roku 1543 na skoro susednej celej usadlosti číslo 57 prebýval a hospodáril Matúš 

Dernschwam, brat Jána Dernschwama. Nehnuteľnosť spolu s lúkami a piatimi vinohradmi 

Matúš kúpil od Petra Haugenna. Ján Dernschwam sa zaslúžil o to, že Anton Fugger túto 

usadlosť oslobodil od všetkých poddanských služieb, pričom táto výsada mala trvať počas 

celého Matúšovho života.98 Dovolíme si tvrdiť, že ak by usadlosť vlastnil Ján Dernschwam, 

táto vec by bola patrične zaznamenaná. Každopádne usadlosť Matúša Dernschwama nemožno 

stotožniť s domom Keliovcov. Pretože urbár z roku 1543 registroval všetky usadlosti v Častej 

a ich majiteľov/užívateľov bez ohľadu na ich sociálny status, domnievame sa, že Ján 

Dernschwam vtedy vlastnou nehnuteľnosťou zatiaľ nedisponoval. Nanajvýš sa mohol 

zdržiavať u niektorého zo svojich bratov.99 Na druhej strane urbár nedôsledne evidoval 

neskoršie zmeny v majetkových pomeroch. Pravdepodobne aj preto v ňom nenájdeme zápis 

o nadobudnutí niektorej častianskej usadlosti Jánom Dernschwamom. Zo 16. augusta roku 

1548 sa ale zachovala listina, ktorou Anton Fugger vyhlásil Jánov majetok (seinen hoff, sampt 

deßelben zugehőr) za slobodný.100 (Príloha č. 1) Dokument usadlosť bližšie nelokalizuje, 

a preto nie je možné určiť, kde v Častej ležala. Napokon ani dodatočné zápisy o užívateľoch 

usadlostí číslo 55 a 57 nedovoľujú predpokladať, že niektorá z nich prislúchala Jánovi 

Dernschwamovi. Taktiež v slovenskej historiografii tradične zaužívaný 60-ročný predpoklad 

Ovídia Fausta, že Ján Dernschwam kúpil statok v Častej už v roku 1538, je na základe vyššie 

                                                 
97 MV SR, ŠA BA, f. ŽB I, Mapy a plány, i. č. 89, 90, tubus č. 66; MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (ed.). 
Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku. I. (XVI. storočie). Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied, 1959, s. 78; ŽUDEL, Juraj. Fuggerovci na Červenom Kameni 1535 – 1583. Bratislava : Veda, 1991, 
Príloha č. 1. 
98 „Matheus Dornschwam hat ain ganntzen hof, ain hofwisen, 4 erkauften wisen, alls vom Petter Haugenn kauft, 
noch 5 weingarten, 2/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Den hat herr Anthoni Fugger umb seines pruders Hanßen 
Dornschwams willen sein lebenlanng freyung bewilligt aller dienst von hauß und weingarten.“ MARSINA, 
ref. 97, s. 78. 
99 V Častej sa spomína aj Baltazár Dernschwam. MARSINA, ref. 97, s. 78. 
100 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 3; MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1, š. 1, fol. 485. 
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uvedených faktov spochybnený.101 Práve v otázke doby pobytu Jána Dernschwama 

v červenokamenskom mestečku sa väčšinou historici rozchádzajú. Napríklad naše zistenie 

o oslobodení usadlosti v roku 1548 vylučuje predpoklad Gábora Kecskemétiho o usadení sa 

Dernschwama v Častej až v roku 1552.102 Len na okraj poznamenáme, že Ján Dernschwam sa 

zrejme na konci svojho života nezdržiaval na panstve Červený Kameň, ako to predpokladá 

staršia literatúra. Zároveň aktuálny stav bádania odmieta za miesto jeho posledného 

odpočinku považovať Častú.103 

Fundamentom keliovskej kúrie, ktorá v pozmenenej podobe stojí na Hlavnej ulici 

v Častej dodnes, sa stala kamenná novostavba, vybudovaná Štefanom Körmendim 

pred rokom 1608. Pavol Kelio si ku kúrii prikúpil na západnej strane susediacu opustenú 

usadlosť. Na základe písomných prameňov nevieme povedať, v akej kondícii bol dom na nej 

ležiaci. Ak sa dnes postavíme čelom k priečeliu budovy, tak najstaršia ešte za Körmendiho 

života postavená časť, resp. jej relikty sú v pravej časti (usadlosť v urbári z roku 1543 

pod číslom 55). 

Písomné pramene zo 17. storočia architektúru kúrie neopisujú. Sme toho názoru, 

že prvá prestavba, prístavba ďalších budov na usadlostiach, či dokonca vzájomné prepojenie 

jednotlivých stavebných jednotiek na oboch sesiách (spoločnou bránou alebo nejakým 

koridorom) sa realizovali z iniciatívy Pavla Kelia104 a práve za jeho života nadobudla kúria 

podobu, ktorá sa v ďalších desaťročiach modifikovala len čiastočne.105 Stavebnú činnosť 

na majetkoch Pavla Kelia nepriamo dokladajú vyúčtovania jeho platu provizora Červeného 

Kameňa.106 Napríklad v roku 1646 si zadovážil 4 000 kusov klincov na šindle a v roku 1648 

2 000 klincov na laty. Na intenzívne murárske práce poukazujú nákupy niekoľko tisíc tehál 

v rokoch 1650 – 1653. Zaobstarávanie stavebného reziva a šindľovej krytiny v ďalších rokoch 

zase indikuje, že u Keliovcov sa pokračovalo stavbou striech. Vieme o pravidelnom 

zadovažovaní obyčajných tenkých dosák (gemeine Laden), hrubých dosák (Pankladen) 

                                                 
101 Tiež červenokamenský kopiár zo 16. storočia, ktorý okrem iného obsahuje prepisy listín o majetkových 
pomeroch významných osobností, po prvý raz zaznamenáva Jána Dernschwama až v roku 1548. MV SR, SNA, 
f. ČK I, i. č. 1, š. 1, fol. 485; FAUST, ref. 34, s. 29. 
102 KECSEKMÉTI, Gábor. A Hardly-known 15th-century Humanist: Paulus Rosa of Kӧrmӧcbánya [online]. 
[cit. 2015-06-25]. In Camoenae Hungaricae, 3/2006, s. 75. Dostupné na internete:  
<http://itk.iti.mta.hu/camhun/2006/kecskemeti.pdf>.  
103 KECSEKMÉTI, ref. 102, s. 76n. 
104 Takúto snahu u jeho synov a už vôbec nie u vnúčat nepredpokladáme. 
105 Napríklad oddelenie obytného priestoru od prevádzky výčapu v 80. rokoch 17. storočia. 
106 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 648/9, š. 132. 
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a hrubých dosák zvaných foršne (Pfosten)107, dosiek zvaných Schwärtling, lát 

(Latten) a klincov.108 V priebehu rokov 1655 – 1658 Pavol Kelio kúpil 30 000 šindľov 

a začiatkom 60. rokoch ďalších pár tisíc.109 Okrem spomínaného materiálu v účtovných 

výkazoch nájdeme zaobstaranie šiestich siah kameňa v roku 1657. 

Prvýkrát podobu kúrie a úžitky z nej približujú písomnosti z roku 1735. Zo stručného 

popisu nehnuteľnosti vyplýva, že ku kúrii patrili domy, ležiace na dvoch usadlostiach. Išlo 

o kamenné budovy s dobrou pivnicou a izbami pre želiarov. Z hospodárskych budov bola 

k dispozícii maštaľ a novopostavená stodola. Ku kúrii patrili ovocné sady, lúka, polia 

a vinohrady.110 Necelý rok pred odchodom keliovskej rodiny z Častej prinášali zisk dva 

slobodné vinohrady a jeden prídomový vinohrad, ktoré ročne vyprodukovali 60 okovov vína 

v hodnote 90 zlatých. V rámci šacovania majetku sa dospelo ďalej k tomu, že k usadlosti 

patrilo šesť kúpených vinohradov, podliehajúcich odvádzaniu cirkevného desiatku 

a obvyklým porciám, ktoré neboli potrebné („...welche wir nicht nӧtteig hettenn.“). Podľa 

dokumentu pole s výnosnosťou 230 meríc prinášalo po odrátaní všetkých dávok 50 zlatých. 

Z lúky s ročnou produkciou 20 siah sena bol zisk 80 zlatých. Pri dvoch veľkých ovocných 

záhradách nebol výnos udaný. Pretože vnúčence Pavla Kelia sa v 18. storočí trvalo 

nezdržiavali v Častej, výhodným spôsobom speňaženia ich rodinných majetkov bolo 

prenajímanie priestorov kúrie. Ubytovať sa tu mohlo sedem nájomníkov za úhradu 8 zlatých 

na osobu. V čase spísania špecifikácie príjmov keliovskej usadlosti červenokamenským 

provizorom Jánom Škultétim boli byty plne obsadené. Výčapom 200 okovov vína sa 

zinkasovalo 150 zlatých. Úhrnom Mikuláš Kelio, ktorý bol posledným užívateľom majetkov, 

získal v danom roku 426 zlatých.111 

Dispozíciu kuriálnych budov zachytáva až urbár z roku 1754.112 Keliovský statok sa 

rozkladal na dvoch sesiách – tzv. hostinci alebo kuriálnej usadlosti a vedľajšom 

tzv. židovskom dvore/usadlosti. Vlastná kúria stála na prvej usadlosti. Bola to veľká 

dvojpodlažná budova. V nej sa hneď za vjazdom po pravej ruke nachádzala hosťovská izba, 

                                                 
107 Rozdiel posledných dvoch je len v ich hrúbke. FEISTMANTEL, Rudolph. Die Forstwissenschaft. 3. 
Grundzüge der Forstbenützung, oder Darstellung der Forste in Beziehung der entsprechenden Gewinnung 
und Verwendung ihrer Haupt- und Nebennutzungsgegestände. Wien : Beck, 1836, s. 267. 
108 ŽUDEL, ref. 97, s. 78-79. 
109 Podľa poznámky z roku 1660 pri nákupe 1 000 klincov na šindle zu der Muhl si myslíme, že šindle a rezivo 
v ďalších rokoch Pavol Kelio zadovažoval za účelom prestavby mlyna v Budmericiach. MV SR, SNA, f. ČK I, 
i. č. 648/9 – 73-75, š. 132. 
110 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 23. 
111 MV SR, SNA, f. ÚPA, Panstvo Červený Kameň, A. IV., L V., Fasc. III., Litterae super curia Pergeriana, 
Kelioanna, Nr. 22. 
112 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 768, š. 175, pag. 50-55. 
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v ktorej Pálfiovci zriadili výčap. Vedľa výčapnej miestnosti mal krčmár jednu izbu, komoru 

a tiež kuchyňu. Pivnica, kde sa dalo uskladniť 1 500 okovov vína, sa delila na tri separátne 

časti. Vľavo za vstupom býval krajčír. Za užívanie jednej izby a kuchyne platil ročný nájom 

vo výške ôsmich zlatých. Nad vjazdom bola chodba, ďalej sála s dvomi izbami, jednou 

komorou a jednou kuchyňou, ktoré neboli toho času obývané. Z prípadného prenájmu tejto 

časti domu panstvo mohlo utŕžiť ročne 20 zlatých. Na dookola uzavretom dvore bola studňa, 

napravo sa vstupovalo do pivnice a nad ňou bola stará prešovňa. Okrem toho sa tu nachádzalo 

stavisko pre voz. Skrz neho sa prechádzalo na židovský dvor. Hneď pri šope bola izba 

s pitvorom, kde býval pálfiovský dráb. K jeho bytu sa pripájali dve stajne pre 20 koní, 

v ktorých panský bíreš choval 14 volov. Na maštaľ nadväzoval byt s jednou izbou, 

kde za ročnú činžu šiestich zlatých žil murár. Na usadlosti okrem jednej kôlne stál ešte malý 

domček s izbou, komorou a kuchyňou. Tam býval spomínaný bíreš. V nekultivovanej ovocnej 

záhrade rástli pekné stromčeky. Za sadom bol malý rybník s okolostojacimi ovocnými 

stromami. 

Kúria, tzv. hostinec, bola vybudovaná z dobrých materiálov a mala šindľovú strechu, 

ale budova si vyžadovala opravy. K tejto kuriálnej usadlosti prislúchali tri role v chotári 

Častej, jedno pole v dolianskom extraviláne a dve v Štefanovej, ďalej šesť lúk a sedem 

vinohradov. V roku 1754 keliovská kúria panstvu vyniesla 267 zlatých a 45 denárov. Okrem 

toho ku kúrii prislúchala stodola, situovaná neďaleko panského majera v Častej. Mala krížovú 

dispozíciu, šindľovú strechu a vchádzalo sa do nej štyrmi bránami. Dalo sa v nej uložiť 400 

obilných krížov a súčasne tu mohlo pracovať osem mlatcov. Blízko stodole ležal záhradný 

dom s priekopou a poľami. Za stodolou sa nachádzal ešte oplotený ovocný sad, kde rástli aj 

gaštany a čerešne. Rodilo sa tu dobré ovocie, ktoré konzumovali samotní Pálfiovci. Sad 

panstvo využívalo na rekreáciu. Z hôr sem tiekol potok s čerstvou vodou. 

Na židovskom dvore, klasifikovanom ako opustená polovičná sesia, bola prízemná 

budova postavená z nekvalitných stavebnín a strecha bola v zlom stave. Na tejto druhej 

usadlosti boli tiež štyri osobitné byty, kde prebývali židia. Súčasťou usadlosti bola malá 

záhradka a lúčka. 

Bývalú keliovskú nehnuteľnosť Pálfiovci až do 20. storočia využívali ako 

pohostinstvo. Okrem pravidelných záznamov o ziskoch prevádzky v účtovných knihách 

panstva sa zachovalo aj množstvo nájomných zmlúv.113 

                                                 
113 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1096-1193, š. 227-359; i. č. 1884, š. 617-630. 
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Podľa nových zistení máme za to, že ďalšia prestavba keliovského statku sa 

uskutočnila už v druhej polovici 18. storočia.114 Písomné pramene z roku 1781 dokumentujú 

nákup reziva na krov. Konkrétne išlo o viac ako sedem siah (13,3 m) dlhé stromy 

s priemerom šesť cólov/palcov (15,8 cm) v najužšej časti a sedem cólov (18,5 cm) 

v najširšom bode. Ďalej bolo zakúpených 42 kamenných blokov/pásov (Mauerband) a trámov 

(možno na zhotovenie pomúrnice alebo väzných trámov), 160 kusov párov drevených 

krokiev115 o dĺžke troch siah (5,7 m), 600 kusov štiepaných lát a 2 500 kusov klincov 

na laty.116 Práve kvôli objemu materiálu môžeme uvažovať nad tým, že niekedy v priebehu 

70. až na prelome 70. a 80. rokov 18. storočia dostala kúria novú podobu, t. j. z pôvodne 

dvojpodlažnej kúrie sa stala len prízemná budova, ktorá bola zrejme prepojená do jedného 

celku so starými budovami na židovskej usadlosti. 

Z prvej polovice 19. storočia (bez konkrétneho datovania) máme informácie aj 

o opravách okien, dvier, pece, záhradného plotu a opäť o stavbe strechy.117 

V 19. storočí už poznáme stav architektúry kúrie aj na základe jednoduchých nákresov 

v dokumentoch o poistení panských budov a pozemkovoknižných/katastrálnych mapách.118 

Na mape z roku 1847 mala Keliova kúria (s číslom 106) približne rovnaký tvar ako 

v súčasnosti (samozrejme nie s totožnou dispozíciou).119 V príslušnej pozemkovej knihe bola 

zaznamenaná rozloha pozemku o približne 78,6 árov.120 Zápis o poistení budovy (Coly Wirths 

Haus) pre roky 1864 – 1874 informuje o tom, že bola vystavaná z kvalitných stavebných 

surovín a zaklenutá. Podstrešie sa využívalo ako sýpka a novú strechu pokrývali škridle. Krov 

strechy s podstavou spevňovali dosky.121 (Príloha č. 2) V roku 1872 v dokumente 

vyhotovenom za rovnakým účelom ako ten predchádzajúci sa uviedlo, že stavba bola 

vymurovaná z kameňa, zastrešená škridlicami a vybavená sýpkou na poschodí – v podkroví. 

Plošná výmera základne strešnej väzby bola 92 štvorcových siah, čo je po prepočte asi 331 

m2. Priestor strechy bol rozdelený na dve sýpky. V opise sa ďalej píše, že stavba je čiastočne 

zaklenutá a na ploche 30 štvorcových siah (108 m2) je strop z drevených trámov 

                                                 
114 BENKOVÁ, Eva – KLOKNER, Tomáš. Keliovská kúria v Častej. In Historika, 2015, č. 1, s. 12-15. 
115 Termínom Gespőhr sa označoval/označuje pár krokiev, ktoré sa spájajú na hrebeni strechy. Predpokladáme, 
že udaná dĺžka sa vzťahovala na jednu krokvu, nie na pár. 
116 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 799, š. 183, fol. 28v. 
117 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 799, š. 183, fol. 170. 
118 V tomto smere nie sú napríklad vhodným obrazovým prameňom jednotlivé vojenské mapovania. 
119 MV SR, ŠABA, f. ŽB I, Mapy a plány, tubus č. 66. Mapa zobrazuje stav z roku 1846. 
120 MV SR, ŠABA, f. ŽB I, Urbarialia, š. 70/c. 
121 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1884, š. 629, f. 23-24. 
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(Sturzboden).122 (Príloha č. 3) Vyobrazenie stavby na mapách z rokov 1879 a 1880 a údaje 

v pozemkových knihách z týchto rokov potvrdzujú už zmienené informácie.123 

Inventáre pohostinstva z rokov 1890 a 1891 s dodatočnými revíznymi poznámkami 

o stave vnútorného zariadenia (dverách, oknách, podlahách atď.) z priebehu nasledujúcich 

rokov 1896 – 1904 poskytujú detailný pohľad na vtedajšie rozloženie stavby a jej 

vybavenie.124 Budova pozostávala z dvoch samostatných domov, ktorých škridlová strecha 

(vychádzajúc z vyjadrenia obhliadača) tvorila jeden celok.125 Z ulice sa vchádzalo 

cez spoločnú zaklenutú bránu, pričom podľa súpisu z roku 1891 spoločný prejazd viedol až 

k bráne do záhrady. 

Pretože údaje v oboch inventároch sa rôznia, ďalej analyzujeme len mladší z nich. 

Badateľné sú najmä rozdiely ohľadom prepojenia jednotlivých miestností. Pravdepodobne 

behom roka sa uskutočnili isté stavebné úpravy, a aj preto bola vyhotovená nová konskripcia 

interiérových a exteriérových súčastí budov. V roku 1890 sa za bránou napravo vchádzalo 

do budovy (pôvodnej kúrie) cez klenutú miestnosť. Z nej viedli dvere do hosťovskej izby 

a tiež do komory (predelenej stenou z drevených dosiek na dve časti). Do krčmy sa 

vstupovalo pravdepodobne priamo z priestoru za bránou. Z hosťovskej sa jednoduchými 

dverami dalo dostať do kuchyne. Z komory sa schádzalo piatimi schodmi priamo do pivnice. 

Výčap bol prepojený s ďalšou časťou domu – chodbou, kde bola otvorená kuchyňa. Z chodby 

viedli padacie dvere s deviatimi schodmi do už spomenutej pivnice a ďalšími tromi 

drevenými schodmi sa vychádzalo na dvor. Naľavo od chodby boli dvere, ktoré viedli 

do obývacej izby. Odtiaľ sa vstupovalo do ďalšej komory. Na budove (stále lokalizovanej 

vpravo za bránou) bol ešte osobitný vchod s drevenými schodmi do pivnice. Na streche 

budovy vpravo bol arkier (konštruovaný zo štvormetrového plechu) a desať okrúhlych 

plechových strešných okien. Zozadu mal dom jeden oporný pilier. Na dome bolo celkovo 

jedenásť okien. 

Do budovy naľavo s dvomi oknami situovanými do ulice a jedným do dvora126 sa 

vchádzalo odzadu a to priamo do kuchyne. Z nej sa pokračovalo osobitnými dverami do izby 

a ďalšími do komory. Do tejto budovy sa podľa opisu dalo dostať aj z drevárne. 

                                                 
122 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1884, š. 620, fol. 119 v. 
123 MV SR, ŠABA, f. ŽB I, Mapy a plány, tubus č. 66; Urbarialia, š. 70-72. 
124 MV SR, SNA, f. ČK I, i. č. 1884, š. 623, Inventar des im Merktflecke Schattmansdorf 
befindlichen...Wirthshauses, 1890; Inventar Schattmansdorfer Coli Wirthshaus, 1891 – 1904. 
125 „Diese Gebäude ist aus solidem Material erbaut mit Ziegel gedeckt und besteht aus zwei Gebäuden.“ 
126 Na budove boli ešte ďalšie dve okná. 
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Miestnosti v budovách boli klenuté alebo s trámovým stropom.127 Podlahy boli 

vyhotovené z tehál alebo dosák. V kuchyniach na varenie slúžili najčastejšie otvorené ohniská 

a na vykurovanie izieb kachľové pece. 

V múrom uzavretom dvore bola stajňa, záchod, šopa na voz, studňa. K statku 

prislúchal aj rybník, ktorý ležal za plotom. V záhrade sa nachádzalo 27 sliviek a jeden 

orech.128 

Keď sa opätovne pozrieme na opis prízemia v budovách podľa urbára z roku 1754, 

zistíme, že ešte na prelome 19. a 20. storočia bol počet a rozloženie miestností veľmi 

podobný. Svedčí to o tom, že prestavba, ktorá najvýraznejšie pozmenila charakter budov 

(vonkajšiu podobu, t. j. zamurovanie vchodu z ulice, a dispozíciu, napríklad v zmysle 

prepojenia jednotlivých miestností), sa udiala najskôr až po roku 1904.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 V kuriálnej budove boli v kuchyni a hosťovskej izbe štukatúry. 
128 O rok mladší inventár eviduje v záhrade dva gaštany, dva orechy a 15 sliviek. 
129 So zreteľom na historické súvislosti a pomerne invazívne stavebné zásahy na oboch budovách už od rokov 
1608 a 1636 si dovolíme domnievať sa, že je opodstatnené prehodnotiť datovanie (16. storočie) fresky objavenej 
na bočnej strane budovy. Síce v záujme niektorého z predchádzajúcich užívateľov/majiteľov usadlosti, kúpenej 
Pavlom Keliom okolo roku 1636 po Osvaldovi Gaizlerovi, mohlo byť vyhotovenie nástennej maľby na fasáde 
svojho domu, oveľa logickejšie sa javí, že táto mohla vzniknúť z podnetu Pavla Kelia. Túto záležitosť by 
pomohlo objasniť napríklad nájdenie podobných výtvorov na stavaní vlastnej kúrie. BORECKÁ, ref. 94, s. 11. 



HISTORIA NOVA  9 

 30  

House of Kelio in Častá 
 
House of Kelio originated from the Sopron county. In the year 1630, Paul Kelio (Keljo) together 
with his sisters and other kindred obtained a grant of arms and was incorporated into ranks 
of the Hungarian nobility. In the first half of the 1630s, Paul Kelio entered into service of the House 
of Pálffy. Almost for three decades, he worked as an Červený kameň estate´s administrator. He settled 
down in the market town Častá in the parents' house of his second wife Anna Mary Radosóczy. 
The Kelios remained in Častá until 1736, when Paul's grandson Adam relinquished family property 
on behalf of the Pálffys. According to the testament of another Pavol's grandson, Jesuit Nicholas, 
the chapel of St. Nicholas was built in the area of the church cemetery. In the Kelio manorhouse 
the Palffys established an inn. The building had been rebuilt several times and acquired its current 
form some time after 1904. 
 
Keywords: House of Kelio, Častá, Kelio Manor-house, Chapel of St. Nikolaus 
 
 
 
Das Geschlecht Kelio in Častá 
 
Kelio's Geschlecht hat aus dem Komitat Ödenburg gestammt. Im Jahr 1630 hat Paul Kelio (Keljo) 
zusammen mit seinen Schwestern und anderen Verwandten den Wappenbrief erhalten und sie haben 
sich unter den Angehörigen der ungarischen Nobilität eingegliedert. In der ersten Hälfte der 
dreißigsten Jahren ist Paul Kelio in den Dienst von Pálffys getreten. Fast drei Jahrzente wurde er als 
Provisor auf der Herrschaft Červený Kameň (Rotenstein) gewirkt. Er hat sich in dem elterlichen Haus 
von seiner zweiten Ehefrau Anna Mária Radosóczy im Marktflecken Častá (Schattmannsdorf) 
niederlassen. Das Geschlecht Kelio hat in Častá bis zu 1736 geweilt, als Paul's Enkel Adam auf das 
Familieneigentum zum Pálffy's Nutzen verzichtet hat. Auf der Grundlage von Testament des anderen 
Paul's Enkel, Jesuiten Nikolaus, wurde die Kapelle St. Nikolaus in dem Areal des Kirchfriedhofes 
aufgebaut. In der Kelio's Kurie haben Pálffys das Gasthaus aufgemacht. Das Gebäude wurde 
mehrmals umgebaut und es hat das heutige Aussehen nach 1904 erworben.  
 
Schlüsselwӧrter: Geschlecht Kelio, Častá/Schattmannsdorf, die Kurie, Kapelle St. Nikolaus 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
BENKOVÁ, Eva. Rod Kelio v Častej. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : Stimul, 
2015, s. 8-32. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 
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Príloha č. 1 Oslobodenie častianskej usadlosti Jána Dernschwama v roku 1548  

 

MV SR, Slovenský národný archív Bratislava, fond Rod Pálfi – Ústredný pálfiovský archív, 

Panstvo Červený Kameň, Armarium IV., Ladula V., Fasciculus III., Litterae super curia 

Pergeriana, Kelioanna, Numerus 3, fol. 11. 
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Príloha č. 2 Nákres tzv. keliovského pohostinstva z obdobia 1864 – 1874 

MV SR, Slovenský národný archív Bratislava, fond Rod Pálfi – Panstvo Červený Kameň I, 

i. č. 1884, š. 629, fol. 23. 

Príloha č. 3 Nákres tzv. keliovského pohostinstva v roku 1872  

MV SR, Slovenský národný archív Bratislava, fond Rod Pálfi – Panstvo Červený Kameň I, 

i. č. 1884, š. 620, fol. 119 v. 
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Krakovská Bursa Hungarorum v stredoveku* 
 
Romana Štangová 
 

Univerzita ako inštitúcia vyššieho vzdelávania má svoje počiatky a pôvod 

v stredoveku, viacero západoeurópskych a stredoeurópskych univerzít funguje v podstate 

kontinuálne od svojho vzniku v neskorom stredoveku až dodnes. Avšak na rozdiel 

od dnešného stavu, kedy univerzitu chápeme v prvom rade ako inštitúciu, v stredoveku išlo 

skôr o špecifickú komunitu ľudí združenú s cieľom vzdelávania sa, ktorá bola od zvyšného 

(mestského) obyvateľstva odlíšená špeciálnymi privilégiami získanými od pápeža 

či panovníka. Prirodzene táto komunita nebola jednoliata, ale mala bohatú vnútornú štruktúru. 

Okrem základného delenia na študentov a učiteľov, v rámci univerzít existovali mnohé 

menšie či väčšie sociálne skupiny a práve skúmanie týchto skupín nám môže pomôcť lepšie 

pochopiť stredovekú univerzitu ako živý organizmus personálnych vzťahov a javov, skôr než 

ako akúsi rigidnú inštitúciu určenú na odovzdávanie titulov a diplomov. Študenti sa 

na univerzitách delili jednak podľa fakúlt, podľa študentských domov, podľa univerzitných 

národov, podľa dosiahnutých titulov, podľa toho, k akému magistrovi patrili, či boli 

zástancami realizmu alebo nominalizmu, či boli pôvodne laikmi alebo klerikmi, ak áno – či 

boli bežnými kňazmi alebo tiež príslušníkmi nejakého cirkevného rádu, atď. – a takto by sa 

ešte dalo pokračovať. Jednou z takýchto univerzitných sociálnych skupín bola tiež burza. 

Ak by sme sa na burzy pozreli zbežne dnešným pohľadom, zrejme by sme 

skonštatovali, že to boli akési stredoveké študentské internáty. Podobne ako v prípade 

univerzity, aj slovíčko burza však označuje v prvom rade spoločenstvo, teda komunitu 

študentov a až sekundárne budovu, v ktorej títo študenti bývali. Pre celistvosť takejto 

komunity bol potrebný určitý počet študentov, z príkladu Viedenskej univerzity vieme, 

že na vytvorenie burzy boli potrebné minimálne 4 osoby.1 Ďalšou podmienkou etablovania 

stredovekej burzy a jej integrácie do univerzitnej korporácie bola prítomnosť magistra, ktorý 

by prevzal zodpovednosť za vedenie komunity. Tohto magistra si museli burziáni zaplatiť2 

a preto sa s malými burzami stretávame výnimočne. Iba bohatí študenti si mohli dovoliť 

vytvárať burzy, ktoré by mali menej ako 20 členov. 

                                                 
* Tento príspevok vznikol s podporou Grantov pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov UK – 
249/2015 Akademická peregrinácia študentov z územia Slovenska v stredoveku: Krakov a Viedeň. 
1 KINK, Rudolf (ed.). Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien: Statutenbuch der Universität. Wien : 
Carl Gerold & Sohn, 1854, s. 187. 
2 SCHWINGES, Rainer Christoph. Sozialgeschichtliche Aspekte spätmittelalterlicher Studentenbursen 
in Deutschland. In Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters. Stuttgart : Jan 
Thorbecke Verlag, 1986, s. 537. 
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S touto skutočnosťou súvisí aj samotné latinské slovíčko bursa. Vo svojom prvotnom 

význame označuje kožený mešec na peniaze,3 v univerzitnom prostredí však pomenovávalo 

pravidelný týždenný poplatok burziána, za ktorý mu komunita poskytla ubytovanie, stravu 

a z ktorého sa platil vedúci magister.4 V ďalšom význame potom tento termín označoval aj 

samotnú komunitu študentov odvádzajúcich takéto týždenné poplatky a napokon tiež mohol 

označovať aj budovu, kde táto komunita bývala. 

Používanie označenia bursa pre študentské komunity a domy je príznačné najmä 

pre stredoeurópsku oblasť – univerzity v Prahe, v Krakove, vo Viedni a v Svätej rímskej ríši. 

Na univerzite v Paríži sa stretneme častejšie s termínom kolégium, pričom parížske kolégiá 

na rozdiel od tých stredoeurópskych prijímali za svojich členov aj študentov bez titulu – 

scholares simplices.5 Na anglických univerzitách v Oxforde a v Cambridgi sa zase namiesto 

bursy zaužíval pojem hall alebo hostel.6 Špeciálnym prípadom sú juhoeurópske univerzity, 

kde sa v stredoveku kolegiátny a burzový systém nerozvinul. Študenti tu boli omnoho viac 

spätí s mestom a mešťanmi a aj keď tu niekoľko kolégií založených bolo (najmä 

pre cudzincov), nikdy sa nestali takou významnou a integrálnou súčasťou univerzity, 

ako tomu bolo na univerzitách v zaalpskom priestore.7 

Na rozdiel od juhoeurópskych univerzít, významnú úlohu zohrával systém kolégií 

a búrz na univerzite v Krakove a to už od jej opätovného otvorenia, ku ktorému došlo 

na prelome 14. a 15. storočia. Po vzniku Poľsko-litovskej únie totiž narástla v krajine potreba 

teologicky vzdelaných osôb, ktoré by boli schopné podnikať misie medzi pohanských 

Litovcov. Preto pápež Bonifác IX. v roku 1397 povolil v Krakove založenie aj štvrtej, 

dovtedy nejestvujúcej teologickej fakulty, ktorá sa tak pridala k trom fakultám slobodných 

umení, práva a medicíny.8 Kvôli viacerým komplikáciám k definitívnemu oživeniu výučby 

na univerzite došlo až v roku 1400. Veľké zásluhy sa pripisujú najmä kráľovnej Hedvige, 

ktorá vo svojom závete značnú časť svojho majetku odkázala univerzite. Oficiálny dekrét 

reformujúci univerzitu vydal kráľ Vladislav II. v júli 1400. Na základe tohto dokumentu sa 

                                                 
3 Heslo bursa. Dostupné na internete: <http://www.latin-dictionary.org/bursa> [26.4.2015] 
4 RIDDER-SIMOENS, Hilde – RÜEGG, Walter (eds.). A history of the University in Europe : Volume 1, 
Universities in the Middle Ages. Cambridge : University Press, 1996, s. 214. 
5 RAIT, Robert S. Life in the medieval university. Cambridge : Cambridge University Press, 1918, s. 24. 
6 RIDDER-SIMOENS – RÜEGG, ref. 4, s. 218. 
7 Tamže, s. 60. 
8 Univerzita založená v r. 1364 v Krakove Kazimírom III. Získala od pápeža povolenie len pre fakulty práva, 
medicíny a filozofie. WYROZUMSKI, Jerzy. Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego – szkice. 
Kraków : Universitas, 1996, s. 29. 
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tunajšia univerzita zreorganizovala podľa parížskeho vzoru, k čomu samozrejme patrí aj 

systém kolégií a búrz.9 

Z krakovských búrz ako prvá už v roku 1409 vznikla Bursa pauperum – teda burza 

špeciálne určená pre chudobných študentov.10 Založená bola teológom Jánom Isnerom, ktorý 

ustanovil, že má združovať predovšetkým nemajetných študentov z oblasti Litvy a Ruténie. 

V prednej časti tohto študentského domu mohli byť ubytovaní aj bohatí študenti, tí však za to 

museli platiť zvýšené poplatky, z ktorých sa potom financovali základné potreby pre ich 

chudobnejších spolubývajúcich. Niekedy túto druhú časť domu pramene označujú ako Bursa 

divitum.11 

Ďalšou významnou fundáciou pre univerzitu, v rámci ktorej boli združení aj mnohí 

uhorskí študenti, bola burza založená krakovským biskupom Zbigniewom Oleśnickim. Keďže 

biskup nedodržal svoj sľub vykonať počas života púť do Jeruzalema, rozhodol sa aspoň 

pomôcť krakovským študentom založením novej burzy, ktorá niesla meno po tomto meste.12 

Oleśnicki daroval univerzite pomerne veľkú budovu s vyše päťdesiatimi izbami 

pre študentov, okrem toho tiež prispel sumou 1000 mariek a vlastným striebrom na renováciu 

tejto budovy a študentom tiež daroval vlastnú knižnicu.13 

Poslednou väčšou burzou, ktorá fungovala v rámci Krakovskej univerzity, bola Burza 

uhorských študentov. Jej počiatky sú vcelku komplikované a nejasné. Dom, v ktorom totiž 

neskôr burza fungovala bol pôvodne určený na iné účely a nevieme, kedy presne sa uhorskí 

študenti usídlili v tomto dome a prečo sa tak stalo. Konkrétne ide o budovu na dnešnej 

Brackej ulici č. 3/5, ktorú univerzita získala v roku 1464 od šľachticov Spytka a Jana 

z Melsztyna za výhodnú sumu 900 uhorských florénov (hodnota domu sa odhadovala na 1500 

florénov).14 Univerzitní členovia za to mali aspoň raz ročne za bratov z Melsztyna odslúžiť 

omšu a spoločne sa za nich modliť. Neprítomného Jána z Melsztyna pri podpise zmluvy 

zastupoval známy poľský kronikár Ján Dlugosz, ktorý istý čas študoval v Krakove a aj 

                                                 
9 MORAWSKI, Casimir. Histoire de l’Université de Cracovie: Moyen Age et Renaissance vol. I. Paris : 
Aphonse Picard et fils, 1900, 328 s. 
10 WYROZUMSKI, ref. 8, s. 65. Nie je to nič výnimočné, stredoveké burzy mohli mať rôzne zameranie, mohli 
byť špeciálne určené pre chudobných či bohatých študentov (príklad Krakova), nominalistov či realistov (ako 
napr. v Heidelbergu či Bazileji), či podľa univerzitného národa alebo regiónu, z ktorého študenti pochádzali. 
Napokon, aj predmetom výskumu predkladanej štúdie je takáto špecializovaná burza – Burza uhorských 
študentov. 
11 WISŁOCKI, Wladislaus (ed.). Acta rectoralia almae Universitatis studii Cracoviensis ab anno 1469 I. 
Cracovie : Typis Universitatis Jagellonicae, 1897, č. 12, 89, 127, 143, s. 3, 25, 29, 31. 
12 WYROZUMSKI, ref. 8, s. 65. 
13 WŁODAREK, Andrzej. Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego. Krakow 
: Universitas, 2000, s. 341-358. 
14 WŁODAREK, ref. 13, s. 342. 
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po skončení štúdia mal k univerzite veľmi blízky vzťah. V prameňoch dokonca býva 

označovaný za iniciátora tejto transakcie.15 

Dňa 30. apríla 1464 univerzita rozhodla, že v novonadobudnutom dome sa budú konať 

prednášky a dišputy, pričom dom tu bol označený ako Collegium Novum.16 V roku 1474 ešte 

budova v prameni vystupuje ako Collegium dominorum de Melsztyn,17 ale zrejme už v tom 

istom roku sa tu usídlili uhorskí študenti, pretože v Acta rectoralia nachádzame meno prvého 

predstaveného burzy Uhrov, mgr. Joannes, senior bursae Vngarorum.18 O dva roky na to sa 

dozvedáme, že táto burza sídlila „in domo dominorum Myelstynky in platea fratrum sita“, 

teda v univerzitnom dome na Brackej ulici.19 Už v roku 1483 si však dom Melsztynskych 

prenajal na tri roky mgr. Ján z Głogówa ako burzu určenú nemeckým študentom.20 Uhorskí 

študenti tu ale zrejme aspoň čiastočne zostali, keďže dom je v prameňoch aj naďalej 

označovaný ako bursa Hungarorum.21 V roku 1487 sa dozvedáme, že nemeckí študenti 

v skutočnosti bývali v burze na ulici sv. Anny,22 zatiaľ čo Ján z Głogówa predĺžil nájom 

domu Melsztynskych o rok. V tejto zmluve je už vyslovene napísané, že v budove žijú 

uhorskí študenti a dom má byť naďalej určený Uhrom alebo aj iným študentom, ktorý chcú 

navštevovať univerzitu.23 Po uplynutí platnosti zmluvy si dom na tri roky prenajal sliezsky 

humanista mgr. Ján Sommerfeld24 a počas tohto obdobia sa burza Uhrov v prameňoch 

nevyskytuje. Nevieme preto, či tu aj naďalej bývali uhorskí študenti, alebo sa budova 

využívala na iné účely. 

Od roku 1491 však dom opäť nepochybne obývali uhorskí študenti, prenajal si ho totiž 

na lehotu dvoch rokov mgr. Michal z Varadína. V zmluve sa vyslovene píše, že Michal 

z Varadína dom na Brackej ulici prenajíma „pro nacione Ungarorum“. Pokiaľ by v burze 

bývalo menej ako 40 študentov, ročné nájomné bolo stanovené na 14 mariek (približne 22 

uhorských florénov),25 pokiaľ by ich tu ale bývalo viac ako 40, nájomné sa malo zvýšiť 

o jednu marku. 

                                                 
15 WŁODAREK, ref. 13, s. 343. 
16 BARYCZ, Henryk (ed.). Conclusiones Universitatis Cracoviensis AB Anno 1441 Ad Annum 1589. Kraków : 
Polska akademia umiejetnosci, 1953, s. 27-28. 
17 BARYCZ, ref. 16, s. 35. 
18 WISŁOCKI, ref. 11, č. 313, s. 69. 
19 WŁODAREK, ref. 13, s. 412-413. 
20 BARYCZ, ref. 16, č. 82, s. 50. 
21 WISŁOCKI, ref. 11, č. 933, s. 204; č. 1072, s. 232-233. 
22 BARYCZ, ref. 16, č. 90 s. 56. Burza nemeckých študentov sa označovala ako Bursa nova. 
23 Tamže, č. 88, s. 55. 
24 Tamže, č. 92, s. 58. 
25 WÓJTOWYCZ, Gregorz. Pochodzenie i historia polskiego pienia̜dza cześć 1. In Bank i kredyt, roč. 37, 2006, 
č. 11/12, s. 6. 
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Michal z Varadína však mal už prvý rok problém s platením nájmu a požiadal rektora 

univerzity o odstúpenie od zmluvy.26 Rektor súhlasil a dom opäť získal na tri roky magister 

Ján Sommerfeld, ktorému rektor povolil podľa vlastného uváženia ubytovať v dome 

študentov hocijakého univerzitného národa, v čom mu nemal nikto brániť.27 V nasledujúcom 

roku v dome vskutku nachádzame aj študentov z miest mimo Uhorska, hoci dom si zachoval 

svoje pomenovanie burza Uhrov.28 

Michalovi z Varadína a jeho spoločníkom však zrejme takéto rozhodnutie rektora 

nebolo po vôli a boli proti tomu, aby v dome bývali aj iní študenti. Viedlo to napokon až 

ku konfliktu medzi uhorskými a nemeckými študentmi, za ktorého hlavného vinníka 

a podnecovateľa bol rektorom usvedčený práve Michal z Varadína. Ten musel pod hrozbou 

vylúčenia z univerzity zaplatiť do 15 dní pokutu 20 uhorských florénov a musel prisahať, 

že sa zdrží od ďalšieho vyvolávania roztržiek medzi univerzitnými národmi. Za nemecký 

univerzitný národ pred rektora predstúpili magister Vavrinec z Oleśnice a Vitus z Brna, ktorí 

síce na rozdiel od Michala z Varadína neboli pokutovaní, ale takisto museli prisahať, 

že nebudú podnecovať žiadne ďalšie rozbroje a nebudú do burzy nemeckých študentov 

púšťať cudzie osoby, ktoré tam nie sú ubytované. Ak by tak spravili, hrozila im pokuta 20 

florénov a vylúčenie z univerzity.29 

Michal z Varadína sa tak ocitol v zložitej finančnej situácií – okrem pokuty 20 

florénov za podnecovanie rozbrojov mu ešte zostávalo zaplatiť aj 4 marky z ročného 

nájomného za univerzitný dom Melsztynskych. Rektor však prihliadol na komplikovanosť 

jeho situácie a dovolil mu zvyšný dlh splatiť postupne v troch splátkach – prvú mal zaplatiť 

do sv. Michala roku 1493, druhú do Vianoc a poslednú do polovice pôstu roku 1494.30 

Uhorskí študenti takto opäť raz prišli o sídlo svojej burzy. Nešlo však o dlhodobý stav. 

Nevedno či Ján Sommerfeld o dom stratil záujem, no od septembra 1493 si univerzitnú 

budovu na ulici Brackej opäť prenajali Uhri. V mene celej komunity tu vystupujú bakalári 

slobodných umení Tomáš z Opatoviec/Apati,31 Vincent z Ižipoviec a Bartolomej z Meysy.32 

Nájomné bolo stanovené na 18 mariek za prvý rok, pričom za študentov sa osobne zaručil 

                                                 
26 WISŁOCKI, ref. 11, č. 1536, s. 338-339. 
27 Tamže. 
28 Menovite tu bývali študenti Ján z Gdanska, Ján z Vroclavu, Klemens z Olomouca, ale aj Michal z Budína. 
Tamže, č. 1550, s. 341. 
29 WISŁOCKI, ref. 11, č. 1560, s. 344. Michal z Varadína vlastnoručne zapísal do rektorskej knihy toto 
vyhlásenie: „Ego mgr. Michael de Varadino fide bona promitto, pacifice viuere et quiete, nec dare occasionem 
alicui sedicioni, sub pena proscripcionis, iuxta facultatem meam do probabilitatem, et alios ad hoc non 
inducam. Hoc manu propria subscripsi.“ Tamže, č. 1567, s. 346. 
30 Tamže, č. 1572, s. 357. 
31 Obcí s týmto názvom bolo v stredovekom Uhorsku viacero. 
32 Dnes už ťažko identifikovateľná obec v Uhorsku, mohol by to byť Mojš v Žilinskom okrese alebo Majs 
v Baranskej župe. 
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magister Ján z Głogówa z Collegia Maius. Ak by si študenti chceli prenajímať dom aj 

po ďalšie roky, mali platiť nájomné vo výške 20 mariek bez ohľadu na to, koľko študentov 

bude v dome ubytovaných.33 Toto ustanovenie o počte študentov bolo veľmi dôležité. 

Univerzita tak mohla od bakalárov vyžadovať peniaze aj v prípade, ak by v meste vypukla 

epidémia a študenti by burzu opustili, čo v stredovekom meste nebolo až také 

nepravdepodobné.34 

Od roku 1493 si už uhorskí študenti udržali univerzitný dom na ulici Brackej vyše pol 

storočia, do roku 1558. Z tohto obdobia máme zachovaný aj veľmi cenný prameň – register 

študentov, ktorí boli v tomto období prijatí do burzy. Pokiaľ sa pozrieme bližšie na regionálny 

pôvod študentov obývajúcich uhorskú burzu, môžeme skonštatovať, že väčšina pochádzala 

z územia dolného Uhorska a Sedmohradska, pričom sa v zápisoch novoprijatých študentov 

neustále opakujú tie isté lokality ako napr. Satu Mare, Turda, Temešvár, Veľký Varadín, 

Segedín, Pešť, Budín, Siksov, Debrecín, Kisvárda, Pasztó, Gyöngyös. Územie dnešného 

Slovenska je zastúpené pomenej, pričom väčšinou ide o obyvateľov miest a mestečiek. Bývali 

tu študenti z Košíc (10), Levoče (4), Prešova (2), Sečoviec (3), Dobrej Nivy (2), Lučenca (2), 

Trebišova (2) a Veľkých Kapušian (2). Tornaľa, Vráble, Nitra, Kežmarok, Michalovce, 

Rimavská Sobota a Sobrance sú zastúpené po jednom študentovi. Z lokalít dedinského typu 

v zápisoch nachádzame Pozdišovce, Nový Ruskov, Solivar (2), Veľké Ozorovce, Malé 

a Veľké Trakany, Bodorovú, Cerovú (2), Rimavskú Seč, Abovce a Sečovskú Polianku (3).35 

Čo sa týka sociálneho pôvodu burziánov, pomôže nám porovnanie zoznamu 

ubytovaných študentov s generálnou matrikou Krakovskej univerzity. Pri imatrikulácií bol 

každý študent povinný zložiť imatrikulačný poplatok vo výške 8 grošov. Len máloktorý 

študent si však reálne tento poplatok mohol dovoliť zaplatiť naraz, väčšina ho postupne 

splácala počas celého štúdia až do získania bakalárskeho titulu. Pokiaľ sa pozrieme 

na imatrikulačné poplatky študentov Bursy Hungarorum z vyššie uvedených miest, zistíme, 

že väčšinou boli schopní pri imatrikulácií zložiť väčšiu časť poplatku. Podobne pri študentoch 

z vyššie uvedených dedín máme viackrát naznačené, že išlo o potomkov šľachticov. Uhri teda 

zrejme neboli do burzy prijímaní na základe zlej sociálnej situácie, ako tomu bolo v prípade 

Bursy pauperum, vo väčšine prípadov išlo o dobre zabezpečené osoby. 

                                                 
33 WISŁOCKI, ref. 11, č. 1587, s. 350. 
34 V Krakove boli takéto epidémie moru v rokoch 1438 (CAPROŞ, Iulia. Košickí študenti na Univerzite 
v Krakove v 15. a na začiatku 16. storočia. In Historický časopis, roč. 55, 2007, č. 2, s. 253.) 1482/3. 
(WISŁOCKI, ref. 11, č. 947, s. 209) a 1508/1509 (SCHRAUF, Károly (ed.). Regestrum Bursae Hungarorum 
Cracoviensis. Wien : v. n., 1893, s. 13.). 
35 SCHRAUF, ref. 34, s. 1-46. 
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Ďalšia vec, ktorú si v registri treba všimnúť, sú skupinky študentov pochádzajúcich 

z tej istej alebo geograficky blízkej lokality. Môže nám to čosi napovedať o prijímacom 

procese do burzy, ktorý pravdepodobne prebiehal na základe odporučenia od staršieho 

študenta, krajana. Do burzy z toho dôvodu neboli prijímaní študenti z celého územia Uhorska, 

ale len z určitých lokalít, ktoré sa v registri neustále opakujú. Najviac burziánov pochádzalo 

zo Segedínu (31), z Pešti (25) a z Budína (17).36 

Väčšina uhorských študentov, ktorí na konci 15. a na začiatku 16. storočia študovali 

na univerzite v Krakove, tak v skutočnosti neboli súčasťou Bursy Hungarorum.37 Zaujímavý 

je fakt, že v registri nenachádzame ani jedného študenta z oblasti stredoslovenských banských 

miest, hoci títo univerzitu v Krakove v danom období navštevovali v hojných počtoch. 

Podobne tu chýbajú študenti z Bardejova a Kežmarku (okrem jedného prípadu). Buď mohli 

využiť možnosť ubytovať sa v iných podobných zariadeniach, ktoré prijímali študentov 

bez ohľadu na sociálny či regionálny pôvod (napr. spomínané Bursa Jerusalem,38 Bursa 

pauperum39), prípadne mnohí študenti z miest, ktoré mali čulé obchodné styky s Krakovom, 

tiež mohli využívať možnosť ubytovania sa u známych či príbuzných. 

O tom, ako mohol vyzerať život študentov v burze, si môžeme urobiť obraz na základe 

jej štatútov. Bohužiaľ text štatútov Bursy Hungarorum sa nedochoval, máme však zachované 

podrobné ustanovenia Burzy Jeruzalem, ktorej členmi boli aj viacerí uhorskí študenti. 

Na čele burzy stál tzv. senior. Išlo vždy o staršieho študenta, ktorého úlohou bolo 

dohliadať na ubytovaných a v súčinnosti s univerzitným provizorom zabezpečovať základné 

potreby pre týchto študentov, ako napr. stravu, kurivo, vedenie knižnice a pod. Ako jediný 

z burzy mal prístup k pokladnici komunity, ktorá bola uchovávaná u dekana.40 Na rozdiel 

od toho Uhri svoju pokladnicu uschovávali v prenajímanom dome na ulici Brackej, na čo 

neskôr aj doplatili. Keďže v dome nemali k dispozícií kaplnku, na spoločné omše uhorskí 

študenti chodili do blízkeho kostola sv. Františka. Na sviatok sv. Stanislava v roku 1515, 

v čase keď boli všetci Uhri spoločne na sviatočnej omši, ktosi vnikol do sídla burzy 

a vykradol pokladnicu komunity. Senior burzy magister Štefan z Pešti pred rektorom 

z krádeže obvinil svojho menovca Štefana, ktorý bol rovnako z Pešti a o ktorom sa dopočul 
                                                 
36 SCHRAUF, ref. 34, s. XX. 
37 V burze bola ubytovaná menej ako 1/7 študentov z územia dnešného Slovenska, ktorí v tom čase študovali 
v Krakove. Z celouhorského hľadiska bola súčasťou burzy približne 1/3 Uhrov študujúcich v Krakove. 
SCHRAUF, ref. 34, s. XVII. 
38 V súvislosti s burzou Jeruzalem treba spomenúť zaujímavý prípad magistra Juraja z Levoče a bakalára Lukáša 
z Košíc. Títo sa v letnom semestri 1475 zúčastnil študentskej vzbury, ktorá z neznámych príčin vypukla 
na univerzite a ktorú očividne iniciovali práve študenti z burzy Jeruzalem. Rektor univerzity následne oboch 
potrestal vylúčením z tejto burzy. WISŁOCKI, ref. 11, č. 377, 388, s. 82. 
39 V zimnom semestri 1470/1471 zastával funkciu seniora Bursy pauperum magister Mikuláš z Košíc. 
WISŁOCKI, ref. 11, č. 242, s. 53. 
40 KARBOWIAK, Antoni (ed.). Ustawy bursy krakowskiej „Jeruzalem“. Kraków : Czas, 1888, s. 35. 
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od viacerých študentov, že nebol počas celej omše prítomný v kostole. Obvinený Štefan 

všetko poprel a keďže senior nedisponoval žiadnymi relevantnými dôkazmi o jeho vine, táto 

krádež zostala napokon nepotrestaná a Uhrom sa ich peniaze nevrátili.41 

Vráťme sa však späť k ustanoveniam Burzy Jeruzalem. Tieto v prvom rade určujú, aké 

osoby môžu byť prijaté do burzy. Hlavným kritériom bolo, že daná osoba musí byť riadne 

imatrikulovaná, teda zapísaná do generálnej univerzitnej matriky, a musí zaplatiť vstupný 

poplatok vo výške jednej sexageny – 60 poľských grošov. Ďalej do burzy nemohli byť prijaté 

osoby zlej povesti, hašterivé, či osoby nosiace nevhodné oblečenie. Špeciálne sa tu spomínajú 

otvorené plášte, „laické“ pokrývky hlavy a špicaté či červené topánky.42 Za nosenie takéhoto 

oblečenia hrozila študentovi pokuta. Na toto doplatil aj uhorský študent Martin 

zo Sedmohradska, ktorý napriek napomínaniu neustále nosil na prednášky konajúce sa 

v Collegiu Maius laické oblečenie a zakázanú čiapku. Rektorom bolo odsúdený na zaplatenie 

pokuty vo výške pol florénu.43 

Burza – teda týždenný poplatok – sa seniorovi odovzdávala každý piatok pred 

západom slnka. Za omeškanie platby bola nastavená pokuta, ktorá sa každým dňom 

zvyšovala.44 Burziáni mali ďalej dodržiavať pravidelný denný režim a mali zakázané 

prespávať mimo burzy. Aj pokiaľ chcel študent ísť domov navštíviť rodinu, musel najskôr 

požiadať seniora o povolenie burzu opustiť.45 Takisto sa museli študenti spoločne stravovať – 

za obed v taverne im mohlo hroziť až vylúčenie z burzy. Pri jedle boli študenti rozsadení 

podľa titulov a v závislosti od toho, ako dlho boli súčasťou burzy.46 Na každý týždeň bol 

spomedzi študentov stanovený jeden lektor – ten mal na starosti zapisovať neprítomných 

študentov, študentov, ktorí sa omeškali, prípadne tých, ktorí sa pred jedlom nemodlili alebo sa 

počas jedenia rozprávali.47 Disciplína v burzách a kolégiách totiž bola do veľkej miery 

inšpirovaná kláštornými regulami – počas stolovania teda mali študenti zakázané sa rozprávať 

a mali počúvať čítanie z Biblie, prípadne z knihy stanovenej seniorom. V niektorých burzách 

dokonca platilo, že študenti sa medzi sebou mohli zhovárať výlučne v latinčine. Senior 

pravidelne tajne určil študenta, ktorý mal funkciu tzv. vlka (lupus) a ktorý pokiaľ počul 

niektorého spolubývajúceho rozprávať v inom jazyku ako v latinčine, okamžite ho nahlásil 

seniorovi.48 

                                                 
41 WISŁOCKI, ref. 10, č. 2367-2371, s. 557-559. 
42 „...pallia aperta, pileos laicales, calceos rostratos aut rubeos...“ KARBOWIAK, ref. 40, s. 13. 
43 WISŁOCKI, ref. 11, č. 1732, s. 392. 
44 KARBOWIAK, ref. 40, s. 15. 
45 Tamže, s. 15-16. 
46 KARBOWIAK, ref. 40, s. 16. 
47 Tamže, s. 17. 
48 SEYBOLT, Robert Francis (ed.). The Manuale Scholarium. Oxford : Oxford University Press, 1921, s. 72n. 
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V ustanoveniach sa myslelo aj na pragmatické veci, ktoré mohli byť problémom 

pri spolužití viacerých študentov. Burziáni mali zakázané pripevňovať lampáše na stenu alebo 

si nosiť do izby drevo či drevené uhlie kvôli nebezpečenstvu vzniku požiaru. Tiež mali 

zakázané poškodzovať majetok burzy, vstupovať do domu s topánkami znečistenými 

od snehu či blata, či zbavovať sa moču a výlučkov ich vylievaním na ulicu alebo na dvor. 

Študenti v Burse Hungarorum mali na dvore k dispozícií latríny, o čom sa dozvedáme 

z jedného kuriózneho prípadu z roku 1514. Dvaja študenti z burzy Tomáš z Györu a Ján 

z Budína na dvore prichytili sluhu dr. medicíny Jána z Ostrzeszówa z vedľajšieho domu, ako 

vylieva splašky do ich latríny, za čo ho aj fyzicky napadli. Rektor univerzity sa postavil 

na stranu napadnutého a nariadil Uhrom zaplatiť peňažnú pokutu. Rovnako tiež nariadil, 

že Uhri majú dovoliť dr. Jánovi a jeho študentom používať ich latríny, pretože títo 

vo vedľajšom dome latrínu nemajú.49 

Veľmi zaujímavé a spomenutiahodné je ustanovenie týkajúce sa kachlí. Každý 

študentský dom sa skladal z hlavnej spoločnej miestnosti (v prameňoch vystupuje 

pod pojmom stuba communa),50 kuchyne, knižnice a jednotlivých izieb študentov. 

Vykurovacie zaradenie pritom bolo vo väčšine prípadov iba v spoločnej miestnosti a aj to sa 

v niektorých domoch používalo len v nedeľu alebo v cirkevný sviatok.51 

V krakovských burzách sa zrejme v zimnom období kúrilo aj mimo sviatočného 

obdobia a o miesto pri kachliach bol veľký záujem, takže v ustanoveniach musel byť 

stanovený presný poriadok. Ak sa chcel pri kachliach zohriať starší magister, mladší magister 

mu musel uvoľniť miesto. Rovnako bakalári museli uvoľniť miesto magistrom, študenti bez 

titulu bakalárom a sluhovia študentom. Ak by niekto toto ustanovenie porušil, mohol prísť 

o jeden obed.52 Pravdepodobne rovnako pri stolovaní bol stôl najbližšie ku kachliam 

vyhradený starším študentom a sluhovia museli obedovať pri stole najďalej od kachlí. 

Špeciálne ustanovenie, ktoré nepochybne platilo aj v Burse Hungarorum, bolo 

ustanovenie týkajúce sa žien. Ženy mali zakázané vstupovať na pôdu burzy a študent, ktorý 

by do domu priviedol ženu, bol z burzy okamžite vylúčený. Toto ustanovenie samozrejme 

narážalo hlavne na nečestné ženy „mulieres inhonestae“, všeobecne však všetky osoby 

ženského pohlavia mali zamedzený prístup na stredoveké univerzity, aj keby mali počestné 

úmysly a chceli by sa vzdelávať so svojimi mužskými rovesníkmi. Napriek tomu nám jeden 

uhorský študent zanechal správu o tom, že aj v stredoveku existovali dievčatá, ktoré mali 

                                                 
49 WISŁOCKI, ref. 11, č. 2281, s. 525. 
50 KARBOWIAK, ref. 40, s. 22. 
51 RAIT, ref. 5, s. 22. 
52 KARBOWIAK, ref. 40, s. 22. 
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o vyššie vzdelanie záujem. Ide o Martina z Ľubice (dnes obec na Spiši), ktorý vo svojej 

mladosti strávil istý čas v univerzitnom prostredí v Krakove, predtým ako sa imatrikuloval 

na univerzite vo Viedni a získal tam titul magistra slobodných umení. Po štúdiu zostal 

vo Viedni, vstúpil tu do škótskeho benediktínskeho kláštora, kde sa o niečo neskôr stal 

opátom. Pred smrťou spísal svoju autobiografiu, ktorá neskôr vyšla pod názvom 

Senatorium.53 Zaznamenal v nej zaujímavý prípad, ktorý mal zažiť ako mladý študent 

v Krakove. Istá dievčina, ktorej meno autor nezmieňuje, tu zdedila značný majetok 

po rodičoch a rozhodla sa ho investovať do štúdia. Keďže však ako osoba ženského pohlavia 

nemala šancu byť prijatá na univerzitu, začala sa prezliekať za chlapca, dokonca vraj dva roky 

bývala v burze so svojimi spolužiakmi a nikto si nič podozrivé nevšimol. Napokon ju však 

tesne pred získaním bakalárskeho titulu odhalil jeden vojak, ktorý si dievčinu prezlečenú 

za študenta všimol na ulici a stavil sa so svojimi spoločníkmi, že dokáže, že okoloidúci 

študent je v skutočnosti dievča. Nádejnú študentku-bakalárku preto chytili a zavliekli 

do blízkeho domu mešťana Kalterbriga, kde ju vyzliekli a všímavý vojak tak vyhral svoju 

stávku. Dievčina bola následne postavená pred súd. Zastal sa jej však ako jej učiteľ tak aj jej 

spolužiaci-spoluburziáni, a keďže išlo o vskutku svedomitú a šikovnú žiačku, napokon zostala 

nepotrestaná. Jediným trestom pre ňu bolo, že nemohla naďalej študovať 

na univerzite. Dievčina sa preto rozhodla vstúpiť do bližšie neurčeného krakovského kláštora, 

kde sa mala stať predstavenou.54 

Či je tento nesmierne zaujímavý príbeh pravdivý alebo nie dnes už ťažko zistíme. 

Okrem Senatoria ho nemáme zaznamenaný v žiadnom dochovanom súdobom prameni. 

Navyše autor zamlčal ako meno odvážnej dievčiny, tak aj meno vojaka, ktorý ju odhalil. 

Jediné konkrétne meno, ktoré sa v príbehu objavuje a ktoré v skutočnosti nie je pre obsah 

nijako dôležité, je meno mešťana Kalterbriga. Takáto osoba v Krakove na začiatku 

15. storočia vskutku žila a naozaj išlo o významného mešťana, ktorý mal blízke kontakty 

s univerzitou. Preto niet divu, že starnúci opát Martin si po štyridsiatich rokoch spomenul 

na meno tohto mešťana, avšak nezapamätal si meno dievčiny ani vojaka. Príbehu to dodáva 

istú dávku vierohodnosti, ak by si totiž opát príbeh úplne vymyslel, mohol si kľudne 

vymyslieť aj meno dievčiny a vojaka.55 

                                                 
53 V origináli sa rukopis nachádza v kláštornej knižnici v Melku. V tlačenej verzii vyšlo v roku 1725. PEZ, 
Hieronymus (ed.). Senatorium sive dialogus historicus Martini abbatis Scotorum Viennae Austriae. In Scriptores 
rerum Austriacarum veteres ac genuini...vol. 2. Leipzig: Gleidisch, 1725, s. 623-674. 
54 SHANK, Michael H. A female university student in late medieval Kraków. In Signs, roč. 12, 1987, č. 2, 
s. 376. 
55 Tamže, s. 379. 
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Vráťme sa však späť k ustanoveniam Burzy Jeruzalem. Ďalším veľkým zákazom, 

ktorý sa objavuje aj v ustanoveniach iných búrz a určite platil aj pre uhorských študentov, bol 

zákaz akýchkoľvek stredovekých foriem zábavy. Či už išlo o navštevovanie pochybných 

domov, tavern, žonglérskych predstavení, o hry v kocky, šach či karty, študenti sa mali zdržať 

akejkoľvek formy svetskej zábavy.56 Štúdium bolo považované za vysoko duchovnú činnosť 

a takéto rozptyľovanie preto bolo pokladané za prejav slabosti ducha. 

Rovnako mali študenti zakázané nosiť so sebou akékoľvek zbrane, keďže to 

neprislúchalo ich stavu a navyše konflikty medzi stredovekými študentmi boli bežnou 

záležitosťou. Jeden takýto zaujímavý konflikt sa odohral medzi mladým poľským študentom 

Albertom z obce Stara Wieś a skupinkou uhorských študentov z Bursy Hungaroum,57 ktorí 

Alberta chytili a zbili na ulici. V mene Uhrov pred rektorom vystúpil Michal z Kisvárdy, 

ktorý sa snažil rektorovi vysvetliť, že v Uhorsku je zvykom na deň sv. Neviniatok (28. 12.) 

chytať a biť deti a mladých chlapcov. Preto aj Alberta chytili a zbili na pamiatku Neviniatok. 

Rektor pre tento zvyk nemal pochopenie a vyhlásil ho za zvrátený. Michalovi z Kisvárdy 

pripomenul latinské príslovie „cum fueris Romae, romano vivit more“ a každému, kto sa 

zúčastnil útoku, nariadil zaplatiť pokutu vo výške dvoch zlatých. Uhri však pokutu odmietli 

zaplatiť a tak napokon Michal z Kisvárdy skončil vo väzení a zvyšným zúčastneným 

študentom bola pokuta navýšená o jeden zlatý. Navyše senior burzy Uhrov mal odteraz 

zabezpečiť, aby na deň sv. Neviniatok bola vždy na dome zavretá brána a Uhri nemali 

opúšťať tento dom ani nikto cudzí nemal vstupovať do ich domu. Ak by niekto toto 

ustanovenie porušil, hrozila mu pokuta 20 zlatých.58 

Ďalším ustanovením bolo, že každý študent v burze disponoval kľúčom od svojej izby, 

ktorý nemal požičiavať nikomu mimo burzy. Pokiaľ by študent kľúč stratil, musel okrem 

zaplatenia pokuty tiež dať na vlastné náklady vymeniť zámok na izbe a zabezpečiť nové 

kľúče pre svojich spolubývajúcich.59 

Okrem študentov v domoch vždy žili aj ich sluhovia. Ustanovenia Burzy Jeruzalem 

určujú, že na jednu izbu môže byť v burze maximálne jeden sluha. Ustanovenia zakazujú 

študentom fyzicky trestať sluhov, môže tak robiť jedine senior burzy, pokiaľ sa dokáže ich 

previnenie. Sluhovia mali dodržiavať podobnú disciplínu ako študenti, pri stolovaní mali byť 

ticho a mali vyhradený špeciálny stôl v rohu miestnosti. Bolo im zakázané miešať sa medzi 

študentov alebo im akýmkoľvek spôsobom prekážať a prejavovať neúctu. V čase prednášok, 

                                                 
56 KARBOWIAK, ref. 40, s. 23. 
57 Osobitne menovaní sú tu Damián zo Sedmohradska a Matej z Trebišova. WISŁOCKI, ref. 11, č. 2131, 2132, 
s. 482, 483. 
58 WISŁOCKI, ref. 11, č. 2131, 2132, s. 482, 483. 
59 KARBOWIAK, ref. 40, s. 33. 
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ktoré prebiehali v spoločnej miestnosti, mali zakázané si sadať do lavíc so študentmi, 

ale keďže išlo o jedinú vykurovanú miestnosť v dome, sluhovia v nej mohli zotrvávať. Museli 

ale ticho sedieť vo vzdialenejšom rohu od kachlí. Ak by čo i len jeden sluha akýmkoľvek 

spôsobom narušil prednášku, mal byť vyhodený z miestnosti nielen on, ale aj všetci ostatní 

sluhovia.60 

Napokon je v ustanoveniach podrobnejšie rozpísaný aj poriadok knižnice Burzy 

Jeruzalem. Knižnicu spravoval senior, ktorý mal vždy na začiatku svojho seniorátu zostaviť 

inventár všetkých kníh. Po skončení funkčného obdobia a nástupe nového seniora sa 

za asistencie rektora skontroloval podľa inventáru stav knižnice, aby sa v prípade straty kníh 

za ňu mohol zodpovedať bývalý senior. Študenti si knihy mohli vypožičiavať nielen 

prezenčne, ale aj absenčne. Vždy sa pritom musel spísať protokol, kde sa študent vlastnoručne 

podpísal a uviedol koľko a aké knihy si požičiava, v akom sú stave, či ide o pergamenovú 

alebo papierovú knihu, či ide o manuskript alebo o tlač a napokon tiež v čom je kniha 

zviazaná.61 Takto sa malo zabrániť strate a krádežiam kníh, ktoré boli v stredoveku 

predovšetkým v univerzitnom prostredí cenenou komoditou. Knihy boli často jedinou cennou 

vecou, ktorú stredoveký študent vlastnil a zaznamenané preto máme aj prípady, kedy kniha 

študentovi poslúžila nielen ako študijný materiál, ale aj ako zábezpeka pri požičiavaní si 

peňazí alebo v niektorých prípadoch aj ako náhrada dlhu.62 

Takto teda mohol prebiehať život študentov v stredovekých burzách, ktorého väčšiu 

časť malo ideálne zaberať štúdium, z početných zákazov a prípadov zachytených v Acta 

rectoralia ale vidíme, že nie vždy tomu tak bolo. Burza však bola nesmierne dôležitou 

a integrálnou súčasťou stredovekej univerzity a často jediný kontakt študenta s univerzitou 

prebiehal práve prostredníctvom burzy. Študentom poskytovala nielen základné životné 

potreby ako stravu a ubytovanie, ale predovšetkým sociálne zázemie, ktoré potreboval každý 

novoprijatý študent ďaleko od domova. Na väčšine univerzít toto zázemie cudzincom 

poskytovali univerzitné národy, ktoré sa však v Krakove nikdy neetablovali a preto tu burzy 

čiastočne prevzali aj úlohu týchto korporácií. Zo všetkých uvedených dôvodov je preto 

mimoriadne dôležité venovať sa týmto študentským komunitám, ktoré nám môžu pomôcť 

vytvoriť si živý obraz stredovekej univerzity ako bohato štruktúrovanej a hierarchizovanej 

sociálnej skupiny, ktorú združuje spoločný záujem o vyššie vzdelanie. 

                                                 
60 KARBOWIAK, ref. 40, s. 27-28. 
61 Tamže, s. 36. 
62 WISŁOCKI, ref. 11, č. 1993, s. 454-455. Prípad uhorského študenta Melchiora z Császlóczu (dnešná 
Ukrajina), ktorý najskôr ako zálohu použil svoje dve tuniky. Keďže však prišla zima a svoj dlh stále nemal ako 
splatiť, tuniky si vypýtal od meštianky Kataríny späť a namiesto toho jej ako zálohu ponúkol knihy v rovnakej 
hodnote. 
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Cracovian Bursa Hungarorum in the Middle Ages 
 
The study focuses on the specific type of medieval students' social group called bursa, notably 
on the Bursa Hungarorum, which was a group of Hungarian students at the university of Cracow. 
In the introduction of the article, the author seeks to describe and explain the position and functions 
of bursa as an important part of sociological structure of medieval university. Author also introduces 
reader to different types and models of bursae and colleges at medieval universities and subsequently 
focuses on the Cracovian bursae. Considerable part of the study is dedicated to the Bursa Jerusalem, 
which was the largest of Cracovian bursae and more importantingly, the only one, whose statutes 
and regulations are preserved to these days. A text of this study furthermore deals with struggles that 
accompanied the creation of the Hungarian bursa in the last quarter of the 15th century, especially 
the struggle to keep and to pay the rent for the university building on the Bracka street, which 
definitely became the seat of the bursa in the 1490s for more than half a century. Last but not the least, 
the article analyzes the most important document related to the Hungarian bursa, that is the register 
of its students – Regestrum bursae Hungarorum Cracoviensis. 
 
Keywords: bursa, bursa Hungarorum, university in Cracow, Hungarian students 
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Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity 
 
Peter Benka 
 

V procese rekatolizácie zohrával na našom území františkánsky rád významnú úlohu. 

Svedčí o tom aj skutočnosť, že v priebehu 17. storočia od západu na východ vznikol 

s podporou panovníckeho dvora rad františkánskych konventov rozmiestnených zväčša 

v prostredí miest alebo mestečiek od Skalice po Humenné. Väčšina z týchto kláštorov spadala 

do uhorskej Salvatoriánskej provincie rádu.1 

Z tejto sféry sa zachovalo viacero písomných svedectiev v podobe kázní, ktoré sú však 

roztrúsené vo viacerých inštitúciách.2 V dôsledku politických udalostí v priebehu 20. storočia 

sa totiž väčšina miestnych knižníc, a spolu s nimi aj kázňové texty, dostali do zbierok 

Univerzitnej knižnice v Bratislave3 a Slovenskej národnej knižnice v Martine.4 Prvým 

krokom, ktorý viedol k narušeniu kompaktnosti kláštorných knižničných zbierok v Bardejove, 

bol dobrovoľný odpredaj časti starých tlačí a rukopisov z františkánskeho vlastníctva 

bratislavskej Univerzitnej knižnici. Došlo k nemu v roku 1922, keď predstavený 

bardejovského kláštora Bartolomej Kocháň zareagoval na verejný oznam riaditeľa knižnice 

Jana Emlera, kde tento vyjadril v mene svojej inštitúcie snahu odkúpiť rôzne historické 

materiály (predovšetkým slovacikálne) od ich majiteľov. Napokon tak došlo k odpredaju 156 

zväzkov z kláštornej knižnice, z čoho sa 110 dostalo do zbierok Univerzitnej knižnice, zvyšok 

získala Městská knihovna v Prahe.5 Tento dobrovoľný odpredaj však kláštorné knižničné 

zbierky zmenšil iba do istej miery. 

Neskôr, v  roku 1950, počas tzv. barbarskej noci, došlo k likvidácii mníšskych rádov 

na našom území a rozpusteniu kláštorov, čo sa definitívne podpísalo aj na osude ich knižných 

zbierok, ktoré boli najprv necitlivo narušené a neskôr pozvážané na miestne pracovisko 

Matice slovenskej do Bratislavy. Tam došlo k značnému pomiešaniu materiálov 

pochádzajúcich z rôznych kláštorov.6 

                                                 
1 GAJDOŠ, Vševlad Jozef. Františkáni v slovenskej literatúre. Slovenskí františkáni v Amerike. Cleveland : Prvá 
slovenská katolícka jednota, 1979, s. 6. 
2 Pozri poznámky č. 10-13 a príslušný text vyššie. 
3 Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB), Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí (ďalej KSD). 
4 Pre prehľad viď zoznamy dokumentov v zbierkach SNK. Dostupné na internete. <http://www.snk.sk/?rhks-i> 
Treba podotknúť, že materiály týkajúce sa Bardejova sa v SNK nachádzajú zväčša roztrúsené vo fondoch 
priradených iným kláštorným komunitám z nášho územia, príp. boli vrátené do rádového vlastníctva a stali sa 
súčasťou fondov františkánskych materiálov v archívoch v Prešove a Levoči. V dôsledku tejto situácie sme sa 
o takéto dokumenty, ktorých samotná lokalizácia je pomerne zložitá, nemohli pri výskume opierať. 
5 FIRCÁKOVÁ, Kamila. Knihy františkánov z Bardejova a Stropkova v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 
In KNIHA 2003-2004 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 
2004, s. 155. 
6 Tamže. 
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Dôsledky tejto udalosti možno v zbierkach Univerzitnej knižnice, v ktorých sme 

realizovali náš výskum, badať dodnes. Väčšina rukopisných kázňových textov je totiž 

nesystematicky rozdelená do viacerých zložiek.7 V praxi to znamená, že v pevných obaloch 

sa nachádzajú množstvá kázňových textov v dobovej slovenčine, ktoré pochádzajú z rôznych 

františkánskych kláštorov (od Skalice po Humenné) a rôznych období (od začiatku 18. 

po prvú polovicu 20. storočia). Táto skutočnosť do značnej miery sťažuje výskum, keďže nie 

každý rukopis obsahuje záznam o svojom pôvode. Pri výskume sme preto vychádzali iba 

z tých dokumentov, pri ktorých bol explicitne zaznamenaný ich vzťah k Bardejovu, príp. ho 

bolo možné dedukovať na základe nepriamych náznakov.8 

V súvislosti s prameňmi sa ešte možno okrajovo zmieniť o ich jazykovej podobe.9 

V našej práci síce používame pre zjednodušenie na označenie jazyka, ktorým boli nami 

skúmané slovacikálne dokumenty napísané, termín „slovenčina“, tým však, samozrejme, nie 

je myslená žiadna podoba kodifikovanej podoby slovenského jazyka, keďže k takýmto 

aktivitám došlo až o niečo neskôr. Zohľadňujúc pojmy zaužívané pri charakterizácii 

jazykových prejavov v tomto období zaužívané v lingvistických kruhoch, možno hovoriť 

o kultúrnej západoslovenčine, stredoslovenčine a východoslovenčine. Tieto formy jazyka boli 

do značnej miery ovplyvňované aj českým jazykovým prostredím, keďže tzv. biblická 

(cirkevná) čeština bola používaná u slovenských evanjelikov. Aj na nami skúmaných textoch, 

ako je napokon možno vidieť na citáciách príslušných pasáží v príspevku, je badateľný 

výrazný vplyv češtiny. Napriek tomu, že mesto Bardejov sa nachádza na území dnešného 

východného Slovenska, najmä v prípade kázní sú značné vplyvy rôznych jazykových 

variantov, keďže rehoľníci vo františkánskom ráde neboli celoživotne viazaní len na jednu 

komunitu, ale mohli meniť svoje pôsobiská a za takých okolností si niesli aj svoje jazykové 

zvyklosti. Zároveň sa však v jazykovom prejave objavujú aj výrazne východoslovenské 

nárečové prvky.10 

                                                 
7 UKB, KST, MS 1231 predstavuje výnimku, keďže ide o knihu kázní zo sedemdesiatych rokov 18. storočia 
preukázateľne pochádzajúcu z knižnice františkánov v Bardejove, aj keď niektoré kázne vznikli pôvodne 
najpravdepodobnejšie v prostredí kláštornej komunity v Beckove a odtiaľ sa dostali do Bardejova. My sme 
pri výskume čerpali (okrem vyššie spomínaného zväzku MS 1231) z MS 532, MS 703 a MS 733. 
8 Napríklad je možné vychádzať z náznakov pozostatkov knižnej väzby spájajúcej niekoľko rukopisov, z ktorých 
aspoň jeden by bolo možné vztiahnuť k Bardejovu, a podobne. Ani takýto prístup však nie je neomylný, avšak 
čiastočne môže nahradiť nedostatok akejkoľvek inej dokumentácie osvetľujúcej pôvod textov. 
9 Ako už bolo v úvode spomenuté, v našej práci sa nesnažíme zameriavať na morfologické, lexikálne ani iné 
lingvistické aspekty nami skúmaných textov, keďže to nespadá do nášho odborného zamerania. Na tomto mieste 
tak len veľmi v stručnosti naznačíme niekoľko aspektov z tejto sféry s odkazom na príslušnú odbornú literatúru. 
10 KRAJČOVIČ, Rudolf. Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období. Bratislava : FiF 
UK, 1991, s. 16-18; KRAJČOVIČ, Rudolf. Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava : SPN, 1981, 240 s. 
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Texty kázní patria k stále nedoceneným prameňom v našej historiografii, aj keď 

i v tomto smere sa už objavujú prvé vedecké počiny.11 Vo sfére cirkevných dejín je však ešte 

stále možné pociťovať istú „bádateľskú medzeru“, keďže v čase predošlého režimu bola táto 

problematika počas väčšej časti druhej polovice 20. storočia v dôsledku dobových 

spoločenských a politických pomerov na okraji záujmu. Tento nedostatok sa však snaží 

historická obec v poslednom období prekonať. Publikované boli niektoré staršie práce12 

zaoberajúce sa kultúrnym pôsobením františkánov v období raného novoveku, ktorých autori 

však sami pochádzajú z františkánskeho rádu a tieto práce boli pôvodne napísané okolo 

polovice 20. storočia, takže sa na nich do istej miery tieto skutočnosti podpísali zníženou 

mierou nestrannosti, aj keď im rozhodne nemožno uprieť náučnú hodnotu. Zároveň 

vychádzajú aj nové práce zaoberajúce sa úlohou a významom kresťanských cirkví 

a konkrétnych foriem ich náboženského života pre ranonovovekú spoločnosť.13 Dejinám 

františkánskych kláštorov v Šariši sa podrobnejšie venovala vo svojich štúdiách Martina 

Snaková.14 Aj naďalej však v slovenských cirkevných dejinách ostáva dostatok tém 

a fenoménov, ktoré si vyžadujú pozornosť, medzi nimi napríklad aj rozšírenejšie bádanie 

kazateľskej činnosti a možností, ktoré táto poskytuje pre poznanie sociálnych a kultúrnych 

podmienok. V našom texte sa zameriavame na spôsoby budovania konfesijnej identity 

v prostredí katolíckych cirkevných komunít v opozícii voči iným religióznym spoločenstvám, 

predovšetkým protestantom. Základom sú predovšetkým kázne venované špecificky tejto 

téme pochádzajúce z polovice 18. storočia. 

 
Františkánsky kláštor v Bardejove 
 

Počiatky prítomnosti františkánov v meste Bardejov spadajú do sedemdesiatych rokov 

17. storočia. Vtedy sa v celej krajine zostril protireformačný tlak panovníckeho dvora, ktorý 

zasiahol aj územia, ktoré boli dovtedy pred takýmito snahami chránené. Týkal sa aj väčšinovo 

                                                 
11 KOWALSKÁ, Eva. Kázeň ako zdroj informácií pre sociálne a politické dejiny? K možnostiam interpretácie 
kázňovej tvorby luteránskych exulantov z Uhorska. In KÁKOŠOVÁ, Zuzana – VOJTECH, Miloslav (eds.). 
Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2005, 
s. 118-129. Pre niektoré zahraničné prístupy pozri napríklad MILLER, Jaroslav – KONTLER, László (eds.). 
Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints. Budapest : CEU Press, 2010, 472 s. 
12 GAJDOŠ, ref. 1, 252 s.; GAJDOŠ, Vševlad Jozef. V tichu kláštorov a knižníc. Bratislava : Lúč, 2004, 371 s.; 
LEPÁČEK, Celestín Alojz. Františkánsky prínos do slovenskej kultúry. Bratislava : Serafín, 2005, 272 s. 
13 Napríklad KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Piae Fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej 
spoločnosti v ranom novoveku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, 214 s. 
14 SNAKOVÁ, Martina. Okolnosti príchodu františkánov do Bardejova koncom 17. storočia. In Studia Historica 
Tyrnaviensia, roč. 6, 2006, s. 245-250; SNAKOVÁ, Martina. Význam rehole sv. Františka na rekatolizáciu 
územia Šariša v 17. storočí a v prvých desaťročiach 18. storočia. In Verba theologica, roč. 7, 2009, č. 2, s. 28-38; 
SNAKOVÁ, Martina. Vplyv františkánov z Nižnej Šebastovej na náboženský život Prešova a okolia. 
In DOMENOVÁ, Marcela (ed.). Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska. Prešov : 
Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 155-164. 
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protestantských slobodných kráľovských miest v severovýchodnej časti kráľovstva, ktoré sa 

prenikaniu akýchkoľvek katolíckych vplyvov do svojho prostredia bránili. Avšak potom, 

čo bolo mesto Bardejov v priebehu roka 1670 obsadené cisárskymi vojskami, získala 

centrálna moc priame páky na presadzovanie svojej vôle na jeho území.15 

Na túto novovzniknutú situáciu v meste reagoval panovník vydaním listiny 3. marca 

1671, ktorou do Bardejova uvádzal františkánskych mníchov.16 Už nasledujúci mesiac, 

20. apríla 1671, došlo pod vojenským dohľadom a v prítomnosti varadínskeho biskupa 

a spišského prepošta Juraja Báršoňa a 20 rehoľníkov ku konfiškácii bývalého 

augustiniánskeho kláštorného kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý dovtedy slúžil slovenským 

evanjelikom, aj s priľahlými starými kláštornými budovami.17 Napriek protestom magistrátu 

a mešťanov došlo niekoľko dní na to, 22. apríla, k slávnostnému vysväteniu takto získaného 

kostola jágerským biskupom Františkom Szégedim. Na udalosti sa zúčastnilo množstvo ľudu 

z okolitých dedín, ktorý bol zhromaždený pod hrozbou pokuty.18 

Takéto násilné presadzovanie katolíckej viery však vyvolávalo odpor v radoch 

väčšinového evanjelického obyvateľstva a ich sympatizovanie s kuruckými povstalcami. To 

napríklad spôsobilo komplikácie a dočasné prerušenie činnosti františkánov v meste už 

v priebehu roku 1672 a aj neskôr bolo zdrojom vzájomnej nevraživosti. V roku 1676 si tak 

miestni františkáni nechali zhotoviť listinu, v ktorej deklarovali, že od panovníka dostali 

slovenský kostol, okolo ktorého sa formoval ich konvent, a zároveň poverenie na obrátenie 

                                                 
15 KÓNYA, Peter. Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní (1670-
1711). Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, 2000, s. 41; JANKOVIČ, Vendelín. 
Neskorý feudalizmus a jeho kríza pred buržoáznou revolúciou 1848. In KOKUĽA, Andrej – LUKÁČ, Andrej – 
TAJTÁK, Ladislav (eds.). Dejiny Bardejova. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1975, s. 145; 
BUCSAY, Mihaly. Geschichte des Protestantismus in Ungarn. Stuttgart : Evangelisches Verlagswerk, 1959, 
s. 90-98. 
16 Prvé cisárske nariadenie, ktorým bol odobratý bývalý kláštorný kostol slovenským evanjelikom, však malo 
byť pravdepodobne vydané už v roku 1670, avšak jeho text nie je známy a nenachádza sa ani v archívnych 
fondoch, odkazuje naň iba neskorší opis príchodu františkánov do mesta z prostredia miestneho kláštora: „Anno 
Domini 1670 invictissimus Caesar et Rex Hungariae Leopoldus [...] pro enacto suo in rem Catholicam zelo 
in liberam Regiamque Civitatem Bartphensem induxit.“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV 
SR), Štátny archív v Prešove – pobočka Bardejov (ďalej ŠA PO – p BJ), fond Františkáni, Liber I, Brevis 
descriptio intruductionis FF. Min. in Regiam Civitatem Bartphensem, s. 47; SNAKOVÁ, Martina. Význam 
rehole sv. Františka na rekatolizáciu územia Šariša v 17. storočí a v prvých desaťročiach 18. storočia. In Verba 
theologica, roč. 7, 2009, č. 2, s. 31. JANKOVIČ, ref. 15, s. 145. 
17 V miestnej františkánskej tradícii sa neskôr zdôrazňovala zlá situácia kostola pri jeho prevzatí: „Ecclesiam 
solitariam et desolatam honori D[omi]ni D. Joannis Baptistae sacram, quam post expulsionem PP. Ordinis S. 
Augustinis (ut vulgari est opinio) Slavonica Natio Secta Lutheria dicta [...] ut populo spiritualibus obsequiis 
famulari peterent.“ MV SR, ŠA PO – p BJ, fond Františkáni v Bardejove, Liber I, Brevis descriptio, s. 47. 
Vo františkánskom prostredí sa tiež udržiavalo povedomie (aj keď historicky trochu nepresné) o staršej 
prítomnosti augustiniánov v meste: „...ut probabile est Eremitarum Augustinianorum, qui ut traditione habet 
ante conditione hanc Civitatem habebant monasterium in monte...“ Tamže, fond Františkáni v Bardejove, Liber 
I, Historia Residentiae Barphensis, s. 7. 
18 JANKOVIČ, ref. 15, s. 146. SNAKOVÁ, Význam rehole, ref. 14, s. 11. Pri opise udalostí obaja autori 
vychádzali z materiálov evanjelického cirkevného archívu v Bardejove, ktorý však nám z technických príčin 
nebol k dispozícii. 
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mešťanov z heretickej evanjelickej viery. Keďže mali na túto svoju činnosť kráľovské 

zmocnenie, vyzývali reprezentantov mesta k spolupráci.19 

Ani takéto zdôvodnenia však neprinášali očakávaný výsledok, keď v priebehu roka 

1678 opäť došlo k prechodnému odobratiu kostola františkánom a situácia sa zopakovala aj 

počas Thököliho povstania v roku 1681, keď boli františkáni (spolu s ostatným katolíckym 

duchovenstvom) z mesta vyhnaní. Z vyhnanstva v Stropkove sa mohli opäť vrátiť až v marci 

1685, po zabezpečení situácie v Bardejove cisárskymi vojskami počas predchádzajúceho 

polroka. Získali bývalý kláštorný, resp. slovenský evanjelický kostol a mohli rozvinúť svoje 

pôsobenie.20 Pomerne skoro sa v Bardejove podarilo katolíckej strane zamedziť prístup 

evanjelikom do mestských úradov. To poskytlo františkánom istú formu ochrany a stability 

pre svoje pôsobenie, napokon neboli už z mesta vyhnaní ani počas Rákoczyho povstania 

na začiatku 18. storočia. 

Ich postavenie v meste sa postupne upevňovalo, čo možno dedukovať aj 

zo skutočnosti, že došlo k stavebným úpravám budov v držbe františkánskeho rádu. Okolo 

polovice 18. storočia bola postupne stavaná nová budova františkánskeho kláštora. Neskôr, 

roku 1759, k zmenám došlo aj v kláštornom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorého loď bola 

nanovo zaklenutá a v interiéri bol postavený organový chór.21 

Na takéto podujatia získavali značnú časť finančných prostriedkov alebo tiež iné 

materiálne zabezpečenie prostredníctvom darov a testamentov zo strany tunajších mešťanov 

alebo okolitých vidieckych farárov. V kláštorných záznamoch sa zachovalo viacero takýchto 

listín alebo krátkych textov (zväčša v slovenčine),22 v ktorých sú im venované finančné 

čiastky na konkrétne ciele (ako napríklad na prestavbu kláštora) alebo predmety, ktoré by 

mohli byť použité v liturgickej praxi (vyskytujú sa napríklad záznamy o darovaní kalicha).23 

Zaujímavé je tiež, že darcovia nepochádzali len z meštianskeho stavu, ale bol medzi 

nimi aj významný poľský šľachtic Michał Serwacy Wiśniowiecki, zastávajúci funkciu 

litovského kancelára, za ktorým bolo posolstvo niekoľkých bratov roku 1732 osobne až 

na jeho majetkoch v Komarne (v blízkosti Ľvova na dnešnej Ukrajine).24 Ďalším dôležitým 

príjmom bola aj kvešta, teda zbieranie almužny pre kláštor po okolitých dedinách.25 

                                                 
19 MV SR, ŠA PO – p BJ, fond Františkáni v Bardejove, Korešpondencia, fol. 9. 
20 SNAKOVÁ, Význam rehole, ref. 15, s. 12. 
21 MV SR, ŠA PO – p BJ, fond Františkáni v Bardejove, Liber I, s. 47; Liber II, s. 240. CIDLINSKÁ, Libuše. 
Výtvarné umenie. In KOKUĽA – LUKÁČ – TAJTÁK, ref. 15, s. 216. 
22 MV SR, ŠA PO – p BJ, fond Františkáni v Bardejove, Liber I, s. 93. 
23 Tamže, s. 48-77. 
24 Tamže, s. 34; fol. 3. 
25 Tamže, Saer Eleemosynae Pecunariae, nepaginované. Často sa spomínajú dediny Mokroluh, Rokytov, Tarnov, 
Sveržov (poddanské dediny mesta Bardejov, ktoré im udelilo povolenie na kveštovanie v nich). Iba 
pre ilustráciu, príjmy z tejto činnosti za rok 1755 tvorili 577 rýnskych zlatých. 
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Hospodárska stabilita kláštora umožňovala mníchom venovať sa plne kazateľskej 

a misionárskej činnosti tak v meste, ako aj na okolitých dedinách. O jej výsledkoch si 

nepravidelne viedli záznamy, v ktorých predovšetkým uvádzali úspešné konverzie.26 Tie sú 

však do značnej miery neúplné, takže si z nich možno utvoriť len približný obraz. Ten 

naznačuje, že najčastejšími konvertitmi bývali mladí ľudia na prahu dospelosti, príp. aj deti 

vo veku okolo desať rokov.27 Okrem misijnej činnosti vykonávali pastoračnú činnosť, ktorá 

sa sústreďovala na mesto Bardejov a farnosť Vyšná Voľa, ktorej správou boli poverení. 

Vzhľadom na prostredie, v ktorom pôsobili, nie je nijako prekvapivé, že kázne sú napísané 

v jazyku, ktorý by bol zrozumiteľný ich poslucháčom, teda majú slovacikálny charakter.28 

 
Kázeň „Modicum et videbitis me“ 
 

Menom bližšie neznámy kazateľ si pre svoju kázeň,29 ktorá odznela v tretiu nedeľu 

po Veľkonočných sviatkoch, za východisko zvolil text z Jánovho evanjelia, ktorý znie 

latinsky: „Modicum et videbitis me,“ v dobovom preklade do vernakulárneho jazyka 

„Maličko a guz neuwidite mne, a znowu maličko, a uzryte mne.“30 

Kristus tieto slová povedal svojim apoštolom v snahe pripraviť ich na nadchádzajúce 

veľkonočné udalosti a v konečnom dôsledku aj svoj odchod z tejto pozemskej reality. Avšak 

neznámy františkánsky kazateľ v tomto prípade upozorňuje na to, že tak ako niektorí apoštoli 

v tejto veci pochybovali a nevedeli, čo sa im Kristus týmito slovami snaží povedať, tak aj 

v danej dobe bolo možné ľahko nájsť takých ľudí, ktorí nie sú v stave chápať toto posolstvo: 

„Takowy nedobry učedlnici y podnes w oprawdiwim naučeni Kristowim pochibugu a tak 

z newirozumeni, nektere weci prewracagu, dusse swe zabigagu y inich nepozornich za sebu 

potahugu.“ 

                                                 
26 Ako sa vo svojich dokumentoch často vyjadrujú, jedným z ich cieľov bolo „populum triste Christianum 
haeresiae Lutheranae tenebris [...] ad lucem Veritatis Catholicae reduci possit [...] per gratiam Dei, verbo et 
exemplo [...] aberrantes quoque ad gremium S. Romanae Ecclesiae conversantur.“ MV SR, ŠA PO – p BJ, fond 
Františkáni v Bardejove, Korešpondencia, fol. 9. 
27 Tamže, Liber II, s. 215-218. 
28 Pozri ŠOLTÉS, Peter. K jazykovej situácii rímskokatolíckeho kléru na východnom Slovensku koncom 
predbernolákovského obdobia. In DORUĽA, Ján (ed.). Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Bratislava 
: Lúč, s. 145-167. 
29 Všetky citácie textu kázne „Modicum et videbitis me“ (dokiaľ nie je v poznámke špecifikované inak) 
v nasledovnom texte pochádzajú z UKB, KST, MS 733, 2. zväzok, Concio pro D[omi]nica III post Pascha, 
nepaginované. Kázeň po prvýkrát odznela pravdepodobne v Nižnej Šebastovej, kde sa tiež nachádzal 
františkánsky kláštor. Vzhľadom na to, že tematicky zohľadňuje jeden z aspektov, na ktorý sa zameriavame 
a že sa ocitla pri kázňach súvisiacich priamo s Bardejovom, nemožno vylúčiť, že odznela aj v Bardejove, najmä 
ak sa zohľadní skutočnosť, že františkánski mnísi neboli nemenne viazaní na jednu komunitu, ktorú nesmeli 
opustiť, ale nezriedka prechádzali z jedného konventu do iného (čo dokazujú aj iné kázne, z ktorých je to 
uvedené explicitne). 
30 Ide o evanjeliový text Jn 16:16. 
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Následne bližšie vysvetľuje a na konkrétnych príkladoch ukazuje, čo má na mysli, 

keď hovorí o neporozumení a prevracaní pravého učenia. Z jeho pohľadu, ktorý chce 

odovzdať svojím poslucháčom, ide predovšetkým o skutočnosť, že pochybujú „o gedinim 

neywissim pastirowi Kristu, a gedinim neywissim Pastyrowi Petru a geho poradne wiwolenim 

namestnikowi, a ginich takže namestnikach gako widitedlnich hlawach, aneb radneg a gedneg 

hlawe w Cirkwi.“ Tu v podstate hneď na začiatku naráža na jeden zo základných problémov, 

ku ktorým sa bude vracať ešte niekoľkokrát v priebehu celej kázne. Konkrétne ide 

o problematiku neuznávania pápežského primátu (a katolíckej cirkevnej hierarchie vôbec) 

protestantmi, voči ktorým, ako si ešte nižšie všimneme, je toto posolstvo výrazne 

namierené.31 

Za týmto prvotným poukázaním na problematické body vo viere „zblúdilcov“, 

pokračuje zjavnou paralelou na iný text z evanjelia podľa Jána, kde Kristus svojich 

nasledovníkov prirovnáva k stádu oviec, ktoré dobre poznajú hlas svojho pastiera a nasledujú 

ho.32 Tento obraz kazateľ využíva na zdôraznenie rozdielu medzi „nami“, tými, čo sú obrazne 

„dnu“, a ostatnými, tými „vonku“, keď hovorí: „Tak take ma bit y geden owčinec sprawedliwi 

Kristuw, okrem ktereho naskrze spaseni neni, ani nemuže bit.“ Konkrétne slová v danej 

súvislosti slúžia k snahe o budovanie a posilňovanie vlastnej religióznej identity, založenej na 

vedomí vieroučnej výlučnosti.33 

V nasledujúcom texte prechádza k prvej kategórii zblúdilcov, ktorých sa treba 

vyvarovať, pričom zdôrazňuje, že ide o záležitosti nanajvýš aktuálne, pretože „tato nauka zda 

se mi bit nadmir obsirna, ano poukazani potrebna: proto že teraznegši čass medzi kterimi se 

nachadzame lidmi, nachadze se mnohich politikuw, synkretistuw, deistuw, iudiperentistuw...“ 

V tejto súvislosti treba povedať, že pravdepodobne tu použité označenia sú len 

akýmisi „symbolmi“ či nálepkami, ktoré slúžia na označenie ľudí, s ktorými daný kazateľ 

nesúhlasí a na ktorých chce demonštrovať svoje posolstvá. Zdá sa totiž nepravdepodobné, 

že by sa vo vidieckom prostredí príp. v prostredí malého mesta, pre ktoré bola kázeň určená, 

skutočne pohybovali deisti (teda prinajmenšom nie vo filozofickom zmysle tohto termínu) 

                                                 
31 Schopnosť aspoň základne sa orientovať v evanjelickom učení bola pre rehoľníkov vysielaných na takéto 
nábožensky zmiešané územia pomerne dôležitá. Pozri MORIŠOVÁ, Viera. Z prameňov Kongregácie pre šírenie 
viery v Ríme k dejinám rekatolizácie na Slovensku v 17. a 18. storočí. In Slovenská archivistika, roč. 34, 1999, 
čís. 2, s. 90. Aj v zozname kníh bardejovského františkánskeho kláštora sa nachádza sekcia „Libri Heretici,“ 
v ktorej okrem iného bolo možné nájsť aj Loci communes Filipa Melanchthona, jedno z najvýznamnejších 
teologických diel pomáhajúcich formovať evanjelickú (luteránsku) konfesijnú ortodoxiu. MV SR, ŠA PO – p BJ, 
fond Františkáni v Bardejove, Liber I, s. 89. 
32 Pozri pasáž o dobrom pastierovi v Jn 10:1-21. 
33 K téme budovania a posilňovania religióznej identity pozri nižšie. 
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a im podobní.34 Nezanedbateľnú úlohu tu však mohol zohrať aj fakt, že kazateľ v snahe 

vymedziť sa voči nebezpečným názorom, ktoré predstavujú protiklad a narúšanie pravej 

vierouky, na strane ktorej stojí, označuje ich nositeľov (reálnych alebo domnelých) termínmi, 

ktoré mu mohli byť známe z prostredia jeho teologického štúdia a s ktorými sa viazal 

negatívny podtón. 

Svojich prvých ideových protivníkov, s ktorými je potrebné sa vyrovnať, špecifikuje 

nasledovne: „...kterich gest naučeni, že spaseni dussi ngeslussu len wgednim naboženstwi 

priwazat: proto w každim naboženstwe gednemu každemu nebe a spaseni slubugu, len sibi 

gedneho Boha prawdiweho weril, geho chwalil, pritim žil wedle rozumu uctiwe a cnostliwe, 

gak mluwa honet home.“ Z  uvedenej charakteristiky vyplýva, že ako hrozba je tu pociťovaný 

istý druh morálneho relativizmu.35 Už vyššie bolo spomenuté, že katolícka vierouka je 

prirovnávaná k jedinému ovčincu umožňujúcemu spásu duší. Avšak tu predstavené 

presvedčenie, že každý môže byť spasený vo svojej viere, len musí žiť cnostne a uznávať 

Božiu zvrchovanosť, je vážnou výzvou nielen pre budovanie religióznej identity 

a zdôvodňovanie vlastnej výlučnosti a nezastupiteľnosti pri sprostredkovaní spásy, ale narúša 

aj skutočnú, teologicky odôvodnenú, vieru daného spoločenstva.36 

Pokračujúc konštatovaním, že „domniwani ktere wssemu kacirstwu mile gest, ktere to 

twrdi, že každi, w kteregkolwek se narodi wire, spaseni bit muže [...] takowu falessnost wsobe 

obsahuge, od ktereg gesste nic nebezpecnegsseho nebilo na lidi,“ sa dostáva až k značnému 

rozhorčeniu. Akoby sa totiž takýmto spôsobom myslenia všetky viery kládli na jednu úroveň, 

„gmenem Turecku, Židowsku, krestansku, gakobi ten rozdil, kteriž medzi nimi gest, 

na lachkich a nepotrebnich wecich zaležal.“ Ale „to bi bilo nge gedine Mogžiša, 

ale y Mahometa s Kristem Panem, a Al Koran s Pismem Sw. srownagice.“ V tomto bode sa 

teda pristupuje najprv k „zúčtovaniu“ s odlišnými náboženskými systémami, ktoré sa nehlásia 

nijakým spôsobom k príslušnosti ku kresťanskému duchovnému posolstvu.37 

                                                 
34 Aj keď informačnú hodnotu takejto zmienky zase nemožno úplne podceňovať. Pozri SNAKOVÁ, Martina. 
Vplyv františkánov, ref. 14, s.12-13. Podobné tendencie sa objavovali aj v protestantskom kazateľstve. Pozri 
KOWALSKÁ, ref. 11, s. 122. 
35 Tamže. 
36 Toto vieroučné tvrdenie sa nachádza aj v tridentskom vyznaní viery (Forma professionis fidei Catholicae) 
schválené pápežom Piom V. roku 1565, ktoré museli poznať a vyznávať všetci príslušníci cirkevného stavu, 
a zároveň jeho akceptácia bola predpokladom konverzie, v nasledovnej podobe: „Hanc veram Catholicam 
Fidem, extra  quam nemo salvus  esse potest  in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo.“ Latinský 
text pozri Professio fidei Tridentina. In Thesaurus Precum Latinarum [online]. Dostupné na internete 
<http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Symbola/Tridentinae.html>. [cit. 27-4-2014] 
37 V tejto súvislosti sa žiada poukázať na to, že od začiatku 18. storočia sa už na predmestí Bardejova či Prešova, 
prípadne v okolitých dedinách stretávame častejšie so židovským obyvateľstvom. Až v nasledujúcom storočí sa 
tu však začalo usádzať vo výraznejšej miere. JANKOVIČ, ref. 15, s. 160. Pre špecifiká vzájomného vzťahu 
kresťanských cirkví a židovských komunít v ranom stredoveku v celoeurópskom kontexte pozri BODIAM, 
Miriam. Christianity and Judaism. In PO CHIA-HSIA, Cambridge History of Christianity, vol. 6, s. 485-503. 
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Preto nenecháva svojich poslucháčov na pochybách a hneď za spomenutými slovami 

zdôrazňuje, že kto takto činí a všetky viery kladie na jednu úroveň, „guž takowi wiru samim 

sudi, že žadneg wiri k spaseniu nepotreba.“ Zdôvodňuje to tvrdením, že nemožno predsa 

zrovnávať viery, ktoré zastávajú vzájomne rozdielne veci. Zjavne nejde len o nie „gednake 

običage“, ale aj o skutočnosť, že spomínané náboženské systémy „nge w wecach lechkich, 

než existencialnich“ sa líšia, medzi ktoré patria napríklad chápanie spasenia či uznávania 

Krista za Boha a Spasiteľa. 

To podčiarkuje konkrétnymi príkladmi, keď hovorí, že „wira krestanska uči: že Buch 

gest w Trogici gedini, Krystus gest Syn Boži gednorodzeni. Žyd podle sweg sekty tomuto se 

protiwi, mluwice: Buch neni w Trogici gedini, Kristus neni Synem Boskim. Krestanske 

naboženstwi musy uznawat Krista za Boha, za wikupitele narodu, ano gemuž se klanat: 

Mahometanska a Žydowska zakazuge. Krestan cokolwek o Bohu weri, že tak Mahomet 

w AlKorane napisal: Žyd znowu, že tak Rabinowe w Talmude pletkami naplnenim zanechali. 

Co neni wira z Ducha sw. pochodica nad prirodzena, ale len na osobliwim Duchu zaležegici 

z rozličnich pletek.“ Týmto pomerne ľahko dosahuje svoj cieľ naznačený už vyššie. 

Sarkasticky si kladie otázku, ako by vôbec mohli byť tieto náboženstvá rovnako dobre 

nástrojom spasenia, keď Kristus, ktorý je v jednom základom, na ktorom ono stojí, 

vo zvyšných dvoch menovaných mu takéto významné postavenie ani zďaleka nie je 

prisudzované. 

Keď teda takto zo svojho pohľadu uspokojivo vyriešil jednu záležitosť, pokračuje 

ďalej. Je si vedomý, že jeho potenciálni oponenti by mu mohli namietnuť, že to všetko 

nedokazuje predsa správnosť kresťanskej viery, len vzájomnú nezlučiteľnosť hlavných 

monoteistických náboženstiev. Preto sa zameriava na to, že ak by bolo možné dosiahnuť 

spasenie práve vo viere Turkov či Židov, všetko kresťanské snaženie by bolo márne 

a nezmyselné. Márne by sa namáhali apoštoli, darmo by „wylewali swoju krw,“ zbytočne by 

sa Kristus stal človekom, činil divy a bol ukrižovaný. V tomto pokuse o argumentáciu voľne 

nasleduje (a napokon aj cituje) slová svätého Pavla z jeho listu adresovaného Galatským 

kresťanom: „...si enim per Legem iustitia, ergo Christus gratis mortuus est.“38 Avšak to 

v jeho ponímaní odporuje zjavenej pravde. Mimo Krista a pravého ovčinca totiž niet spásy, 

ako bolo už niekoľkokrát v texte spomenuté. 

A tak, keďže moslimovia ani židia neveria v Krista a nie sú tak účastní jeho milosti 

a vykúpenia, „proto teg sprawedliwosti neobsahugu než zustanuce w hrichu, su synami 

hnewu, a nemužu mit prawo k detictwi slawi wečneg než su hodni wečneho zatraceni.“ Ešte 

                                                 
38 Pozri Gal 2:21. 
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raz na tomto mieste pre pochybovačov zdôrazňuje, že „gista prawda gest, že bez wiri 

w Krista žaden spaseni nebude“ a že „kteri newera wegmenu gehož, synami Božimi bit 

nemužu.“ 

Po tomto rezolútnom rozsúdení sporu si však dobre uvedomuje možné prípadné 

námietky: „Naco powi nekdo? mne to dorozumu zmestit se nemuže, abi tak surowi bil Buch, 

žebi tolik millionum dobre, a mrawne na swete žigicich Turkum, Židum proto gedine, 

že w Krista newerili, zatratil Buch naweky?“ 

Na takto položenú, zjavne aj v jeho očiach oprávnenú, výčitku sa pokúša nájsť 

odpoveď v rámci systému, ktorý doposiaľ predstavil. Začína tým, že židov i pohanov možno 

rozdeliť pre potreby vyriešenia tohto problému do dvoch skupín. Prvú prestavujú tí, ktorí 

o Kristovi a kresťanskej viere doposiaľ ešte nepočuli, ani k nim neprišla, a tak ju, 

pochopiteľne, ani nemohli zachovávať. Na tých teda záleží, či zachovávajú „prawo 

prirodzene.“ Ak nekonajú v súlade so svojím svedomím, budú zatratení. Ak však dodržiavajú 

zásady prirodzeného zákona, „techdi naležy k opatrnosti Boži a sprawedliwosti takowich 

nezanechat, než wiru w Krista osobliwim ngegakim spusobem a prostredkem oswitit, kterak 

oswiceni gestly primu, Spaseny budu,“ ale „gestli nge? stim samim tessko zhressa, a tak 

zahinu.“ 

Druhá skupina vychádzajúca z vyššie spomenutého rozdelenia predstavuje značnú 

väčšinu všetkých inovercov, pretože sú to tí, ktorí o Kristovi a kresťanskej viere už počuli, 

„magu prilezitost a mnohonasobne pričini k poznani pewnosty wiri Kristoweg, obzlasste ti, 

ktery medzi krestanami žigu.“ Títo teda „powinni su pod smrtedlnim hrichem wihledawat 

prawdiweg wiri u mudrych krestanow.“ Ak tak však nečinia, nezanechajú svoje záležitosti 

a všetko, čo by ich mohlo odvádzať od naplnenia tejto výzvy, a nevydajú sa v zápale srdca 

hľadať a spoznávať skutočnú pravdu, dopúšťajú sa smrteľného hriechu, čo znamená, že ak by 

sa aj ničím iným vážnym neprevinili, už len pre túto svoju skazonosnú ľahostajnosť budú 

zatratení. 

V tomto bode sa náš neznámy kazateľ tematicky vyrovnal s príslušníkmi iných 

náboženstiev, o ktorých mohol mať isté povedomie v rámci svojho kultúrneho priestoru.39 

V nasledujúcej časti textu sa už venoval omnoho reálnejšej výzve cirkevnej a vieroučnej 

jednote, ktorú v prostredí dnešného severovýchodného Slovenska predstavovali protestanti, 

predovšetkým evanjelici (luteráni) a kalvíni.40 Išlo teda o tých, čo sú síce vnútri kresťanskej 

viery, predsa však z jeho zorného uhla vieroučne zlyhávajú a blúdia. 

                                                 
39 Pozri poznámku č. 37 a príslušný text vyššie. 
40 Pozri ŠOLTÉS, Peter. Náboženská pluralita na Zemplíne v 18. storočí. In Byzantinoslovaca, roč. 1, 2006, 
s. 256. 
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Azda najvýraznejším sporným bodom, ktorým začína a od ktorého sa tak chystá 

odvíjať svoju ďalšiu argumentáciu, je istá podvojnosť v chápaní cirkevných právd. Poukazuje 

na to, že „hle mluwa oni, že we wire krestanskeg su dwogake artikuli: gedne giste wznesseni 

Apostolskim o Bohu a Kristu zawrene,“ pričom takéto „musi gedenkaždi werit pod dusnim 

spasenim.“ Podľa protestantov popri nich existujú ale ešte aj „druhe zas negistotne aneb 

adiaphora, male meneg potrebne, straniwa kterich stobni gest každi, to, aneb gine werit,“ 

pričom k tomu sarkasticky dodáva, že každý v takejto situácii môže veriť, „co se kteremu 

wiceg libi.“ 

Z týchto slov možno jednoznačne vyčítať sporný bod, ktorý predstavovala 

vo vieroučnom uvažovaní protestantská zásada o výlučnosti Biblie, Písma Svätého, 

pri formulovaní vieroučných právd, naproti katolíckemu prístupu zohľadňujúceho ako zdroj aj 

cirkevnú tradíciu. Tie zásadné, apoštolské, články viery, založené na Písme sú teda záväzné 

pre všetkých, zatiaľ čo rôzne záležitosti vyplývajúce väčšmi z cirkevných zvyklostí 

prenášaných počas uplynulých storočí ako cirkevná tradícia, sú v protestantskom chápaní 

nezáväzné, pokiaľ nie sú založené na Písme.41 

Ďalej pokračuje: „A toto za fundament drža: že Katolici, Ewangelici, Luterani 

y Kalwini sklad Apostolsky cely wkterim je pewne artikuli zawiragu, wera, a stym wsseci se 

ku Kristu agako k hlawe společneg se pripogugu, wsseci se na gednim fundamente, kteri gest 

Kristus, zakladagu, a gedine w malich wecech se neschadzagu, a proto že od spaseny dussi 

neodpadagu, ten si cnosliwy žiwot powedu.“ V tomto zase protestantom zo svojho chápania 

vyčíta, možno povedať, akýsi alibizmus, keďže tvrdia, že zotrvávaním v apoštolských 

vieroučných článkoch zotrvávajú aj v apoštolskej cirkevnej tradícii a vôbec cirkvi, ktorej 

základom je Kristus, čím takto zostávajú naďalej súčasťou toho správneho ovčinca, aj keď 

v istom zmysle špecifickou. 

To, čo o protestantoch a ich viere kazateľ doposiaľ vymenoval, však rozhodne 

zavrhuje: „O gak weliky zawod, fales, blud, wimisel a omilka!“ Zdôrazňuje, že je nielen 

nesprávne, ale aj zavádzajúce, rozdeľovať články viery na skupiny a následne sa rozhodovať 

na základe istých kritérií, ktorým z nich treba veriť nevyhnutne, a voči ktorým možno zaujať 

voľnejšie stanovisko. Tvrdí, že „wsecke articuli su od Boha zgewene a k wereni nam 

predložene,“ preto „wssecke pewne a ngeomilne bit musa, ponewač Buch nikoho oklamat 

muže.“ Z toho preňho teda vyplýva, že „kteremukolwek artikulowi newerit, gest to co pohrdat 

spowaženim a z wiswečenim sameho Boha.“ 

                                                 
41 Pre bližší rozbor problematiky rozdielov protestantského a katolíckeho prístupu k autorite Písma svätého 
a cirkevnej tradície pozri napríklad Po-chia Hsia, Cambridge History of Christianity, vol. 6, (ref. 44) 
predovšetkým kapitoly 2 a 9, s. 20-36 a 149-161. 
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Ako už na viacerých, vyššie spomenutých miestach, aj v tejto chvíli sa uchyľuje 

k miernemu sarkazmu v snahe oslabiť pozície svojich ideových protivníkov. Keďže sa totiž 

v apoštolskom vierovyznaní nespomína nič o krste, a vlastne tam ani vôbec nie sú zmienky 

o akýchkoľvek iných sviatostiach, kladie si rečnícku otázku, či to teda znamená, že „krstu 

k spaseni gest nepotreba,“ a z toho zase celkom prirodzene vyplýva, že „pohane takim 

spusobem spaseni bit mužu.“ To by potom ale znamenalo, že všetky herézy a odchýlky 

od pravej viery, s ktorými sa cirkev v priebehu stáročí zápasila, nemuseli byť prekážkou 

spasenia svojich členov, ktorí predsa verili v články apoštolského vierovyznania najlepšie, 

ako toho boli schopní. Z toho vyvodzuje, že cirkev by sa mýlila od svojich najranejších čias. 

Zlyhaní a chýb by sa v tomto smere nedopúšťali len apoštoli, ale aj Kristus sám. Pokračuje 

ďalej, že „žadneho na swete pseudo-Proroka, kacira nebilobi,“ nebolo by treba podstupovať 

mučenícku smrť a „zagiste hlupe bičinili, kdibi to prawda bila, že oni Kacire pri sweg wire 

dobre žywu suce spaseni bit mohli.“ Tým, že svoje tvrdenia doviedol až k takýmto záverom, 

snáď by presvedčil každého zo zhromaždených, že čosi také by predsa bolo absurdné, 

ba hraničilo by až s rúhaním. 

Pre svoje ciele využíva aj nejednotnosť medzi samotnými protestantmi. Veď 

„nemožna mluwit, že su wssecke gedna wira: neb kteri prosym Luter powi, že geho wira to 

samo, co Kalwinska? Kalwin Luteranskeg se odtahuge?“ Svojim poslucháčom kazateľ 

zdôrazňuje, že sa líšia aj vo výklade vieroučných článkov, keď „Ariani a nekteri 

Kalwinistowe wikladagu o Sinu Božim menssim neš Otec: katolici wiznawagu Sina Božiho 

rowneho Otci, načo y Luterani pristawagu.“ Zmienku o Kristovom vstúpení do pekla v kréde 

„tak rozumi Kalwin, že v pekle Dusa Ježisse welke muki trpela: a katolici zluteranami to 

wiznawagice za welku potupu a blasniwost.“ 

Jestvuje aj množstvo ďalších vieroučných rozdielov, ktorými sa obe najhlavnejšie 

protestantské konfesie, s ktorými sa bolo možné v danom prostredí stretnúť, líšia medzi sebou 

navzájom aj vo vzťahu ku katolíckej cirkvi. Konštatuje len, že „Katolik i teg, oneg, a wselike 

ine odruca, potupuge, za falešnost a blud počita.“ A v presvedčení, že svojim poslucháčom 

na mnohých príkladoch dostatočne demonštroval chybnosť všetkých ostatných vier, či „stád“, 

ktoré sa vyhlasujú za pravoverných nasledovateľov Krista, zakončuje svoju kázeň rezolútnym 

vyhlásením, ktoré bolo akýmsi (skrytým) leitmotívom celej kázne, a to, že nik v žiadnej viere 

nemôže byť spasený „okrem gedneg oprawdiweg katolickeg.“ 
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Kázeň na 7. nedeľu po Svätodušných sviatkoch 
 

Podobné zameranie má aj kázeň,42 ktorá odznela pravdepodobne v tejto oblasti 

na siedmu nedeľu po svätodušných sviatkoch. V nej bol základom kazateľovho výkladu text 

zo siedmej kapitoly Matúšovho evanjelia, v ktorom Kristus varuje svojich nasledovníkov 

pred falošnými prorokmi a ich potenciálnym zhubným vplyvom na duchovný život 

spoločenstva veriacich. Práve v tomto texte sa objavuje veľmi známa metafora, keď sú falošní 

proroci prirovnávaní k ovciam vo vlčom rúchu.43 Praví nasledovníci Krista sú vyzývaní 

k bdelosti a dobrému pozorovaniu, keďže, ako prináša ďalší už zľudovený výrok, po ovocí ich 

práce ich možno poznať. Nie je teda iste nijako prekvapivé, že práve tento text sa 

františkánskym kazateľom musel so svojou jasnou a zrozumiteľnou obraznosťou javiť 

v danom prostredí ako veľmi vhodný pre vymedzenie sa voči protestantom, symbolicky 

dopĺňajúc víziu pravého stáda nasledujúceho svojho pastiera predstavenú vo vyššie 

spomínanej kázni. 

Hneď v úvode kazateľ vzťahuje biblické slovo „prorok“ na aktuálnu situáciu 

a prirovnáva k nemu kazateľov a hlásateľov Božieho Slova, ktorí majú podobne ako dávni 

proroci viesť ľudí. Proroci, tak pred stáročiami, ako aj dnes, sú však dvojakí, „gedni totisto 

oprawdiwi a gini falessni, podwodni.“ Spravodliví proroci, ktorých vzorom je apoštol Pavol, 

sú tí, ktorí „slowo Bozi w prawde wikladagu, Swate Ewangelium zretedlne bez wsseho bludu 

wikladagu a obecni lid na prawu cestu spaseni wecneho wedu, naprawugu.“ Aby nikto 

z poslucháčov neostal na pochybách, o koho sa jedná, vzápätí dodáva, že „takowito 

oprawdiwi proroci su i wezdegssi duchowni pastire a kazatelowe kteri wedle obecneho 

cirkewneho zmislu a ne podle slawi sweg we wikladani pisma Sweteho a ohlupowani Slowa 

Boziho pokracugu.“ Tu možno spozorovať tému, ktorá sa v priebehu tejto kázne bude 

objavovať a vystupovať do popredia ešte niekoľkokrát. Konkrétne ide o vymedzenie sa voči 

každému, kto sa pri výklade Písma Svätého nepridŕža oficiálneho cirkevného učenia 

a nezotrváva v priestore vytýčenom pomyselnými mantinelmi ustanovenými učiteľským 

inštitútom rímskej cirkvi.44 Akékoľvek interpretácie vykračujúce poza túto sféru sú 

považované za „ohlupovanie“ a prekrúcanie pravého zmyslu biblických textov podľa 

vlastných potrieb a záujmov jednotlivých kazateľov. 

                                                 
42 Všetky citácie z pramenného materiálu v nasledujúcom texte pochádzajú z kázne Dominica 7 Pent[ecostem] 
z UKB, KST, MS 733, zv. 1, nepaginované. Keďže sme v podkapitole daný prameň citovali mnohokrát, v snahe 
nezahlcovať prácu množstvom poznámok sme zvolili túto možnosť. V prípade, že sa odvolávame na inú 
literatúru (primárnu alebo sekundárnu), referencie používame. 
43 Pozri Mt 7:15-20. 
44 Pozri BIRELEY, Robert, SJ. Redefining Catholicism: Trent and beyond. In PO-CHIA HSIA, Ronnie (ed.). 
Cambridge History of Christianity, Volume 6: Reform and Expansion, 1500-1660. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2007, s. 148-151. 
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Takýto prístup je hneď v nasledujúcej pasáži prisúdení falošným prorokom, ktorí sú 

„ti, kteri prorocke a Apostolske pisma kfalesnemu zmislu tahnu, obracagu ani prawu cestu 

prwnich krestanuw katolikuw nepokracugu, ale na rozlicne bludi sa rozstahugu a preto 

i podobne bludarstwo mezi lidem obecnim rozsiwagu.“ Podobne ako boli vyššie spravodliví 

proroci a hlásatelia Božieho slova stotožnení s katolíckymi kazateľmi zachovávajúcimi učenie 

cirkvi, títo falošní, ktorí učia rozličné bludy a hľadajú nesprávny zmysel Písma, sú spojení 

s predstaviteľmi protestantských konfesií, s ktorými obyvateľstvo v danej dobe a oblasti 

mohlo najčastejšie prísť do kontaktu: „Anis mna zaden w tem sudit nemuze ze kdis ga wssech 

neprateluw wiri katolickeg gako obzwlastne wezdegssiho cassu su kalwini a lutherani 

za falesnich prorokuw wihlasugem, neslusne s nimi zachazam, kdis prawim ga wistrahu kteru 

w dnesninem Ewangeliu dawa nam Kristus.“ 

Touto expozíciou, uvedením na scénu dvoch proti sebe stojacich skupín, 

spravodlivých a falošných prorokov, si vytvoril základ, na ktorom bude ďalej v priebehu 

kázne stavať. Svojim poslucháčom predostrel pred oči tvrdenia, ktoré sa následne podujme 

dokazovať na konkrétnych príkladoch. 

Prvým bodom, na ktorý upozorňuje, je skutočnosť, že „oprawdiwi proroci su nasi 

katolicki pastire duchowni a to sice wedle radu a posweceni sweho knezkeho.“ Hneď 

na začiatku prináša závažnú problematiku kňazského stavu, povolania a svätenia, ktorá 

v období raného novoveku zahrávala významnú úlohu vo vzťahoch rímskokatolíckej cirkvi 

a jednotlivých protestantských konfesií. V cirkevných spoločenstvách, ktoré vzišli 

z reformácie, sa totiž zredukoval počet sviatostí, medzi ktoré sa v tomto prostredí už nerátalo 

kňazstvo.45 Rímskokatolícka cirkev konfrontovaná takýmto vývojom prisudzovala 

kňazskému stavu naďalej sviatostný charakter a na protestantský výklad sa dívala 

podozrievavo až opovržlivo. 

Pri povolaní do duchovného stavu sa v kázni zdôrazňuje jeho dvojaká povaha, keďže 

„gest powolani gedno obicagne ktere se stawa skrze woleni lidske druhe neobicagne ktere se 

stawa skrze woleni Boske nebolisto skrze Boha sameho.“ To, že človek je v stave Božského 

povolania, sa prejavuje zázrakmi, pretože by mu obyčajný a nevzdelaný ľud inak veľmi 

neveril, pričom tento spôsob argumentácie dokladá aj pasážou zo starozákonnej knihy 

Exodus, kde Mojžiš predstupuje pred Boha v neistote, či mu ľud uverí jeho posolstvo.46 

Pri druhej povahe povolania, obyčajnej, ľudskej, je na základe novozákonných textov 

zase dôležitých päť vecí. Najprv je spomenuté „knezstwo poradnich cirkewnich 

sluzebnikuw.“ Nasleduje závažný bod týkajúci sa „ocisceni ktere negwiceg zalezi na cistote 
                                                 
45 Pozri HENDRIX, Scott. Martin Luther : Reformer. In PO-CHIA HSIA, ref. 44, s. 10-11. 
46 Pozri Ex 4:1-14. 
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misli, na dobrem ziwote, na praweg wire, a ginich cnostach, ktere od Biskupuw zada Sw. 

Pawel.“47 V tomto bode sa zase dotýka ďalšej dôležitej témy, ktorú by sme mohli 

charakterizovať ako osobný život kňazov. Vo vzťahu k protestantom možno vyjadrenia 

o očistení interpretovať aj ako istú narážku na zavrhnutie povinného celibátu z ich strany, čím 

mali opúšťať skutočnú čistotu potrebnú k prisluhovaniu sviatostí. 

Dôležitým faktorom je aj „posweceni ktere se stawa od Biskupuw skrze ruk wskladani 

gako od pocatku cirkwi.“ S ním zároveň úzko súvisí „naučeni k wikonani skutednemu 

prigateg swatosti ktere mi katolici naziwame poslani a stawa se od duchowneg wrchnosti 

gako kdiz nekdo za farara aneb i za biskupa wiwolen ustanowen a polozen gest.“ A napokon 

dodáva aj, že „potrebna gest moc a wlada ktera obicagne wedle gedneho kazdeho uradu 

knezkeho sposwicenim spogena gest.“ 

V predošlých bodoch tak boli naším kazateľom vymenované rozhodujúce skutočnosti, 

ktoré svedčia v prospech katolíckych kňazov, ktorí ich napĺňajú. Následne sa venuje 

protestantom a pokúša sa preveriť, či spĺňajú vyššie vymenované charakteristiky podložené 

Božím slovom. Nie je však nijako prekvapivé, keď tvrdí, že „Luterani, Kalwini aneb gini 

kacire a otrzenci od wiri katolickeg nemagu prawich knezuw.“ 

Protestantskí kazatelia nie sú na svoje miesta povolaní neobyčajným, Božským 

spôsobom, „ponewac sme gich zazraki cinit nespatrali, a to co sme o gegich zazrakuw slisali 

sami fabulne omameni lidske preukazali.“ No nielen to, pretože „kteri u nekatolikuw chcegu 

biti knezi neni su powolani obicagnim cirkewnim spusobem,“ keďže „oni Cirkew a wssecki 

gegi obicage anebolisto ceremonie zapowidagu, potupugu a zaden Biskup gich neposwacal.“ 

Nie sú teda žiadnym riadnym cirkevným spôsobom povolaní, ale konajú samovoľne, 

keď „k cirkewnym sluzebnostam sami prichazagu a sami do nich sa pletu.“ Všetko to má 

však vážne dôsledky, pretože ak sú protestantskí nehodní a nenapĺňajú na sebe novozákonné 

nariadenia, ako by potom mohli zabezpečiť veriacim, ktorých vedú, účasť na ceste k spáse. 

Z toho teda, prirodzene, vyplýva, že „falesni proroci su,“ ktorí „prichazagu k wam 

abi totisto zwedli omamili lid krescanski katolicki.“ Na zdôraznenie ich falošnosti 

poznamenáva, že „sebe stoho chwalu hledagu kdibi ich kteris stoga k padu priwedli nesli abi 

podwihli tich kteris leza.“ Opäť je teda predstavený obraz tých, ktorí vo vlastnom pomýlení 

alebo honbe za osobným uznaním pripravujú nepozorný veriaci ľud o možnosť spásy. 

Využijúc ďalší obraz z evanjeliového podobenstva, prirovnáva ich k tým, ktorí na poli 

k dobrému semenu rozsievajú kúkoľ. 

                                                 
47 Pozri Tt 1:8-9. 
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Na druhú stranu si je náš kazateľ iste dobre vedomý skutočnosti, že jeho poslucháči 

prichádzajú často do styku s príslušníkmi týchto odlišných konfesií, keď si ale výrazne 

neuvedomujú vzájomnú vieroučnú rozdielnosť, iba ak v súvislosti s vonkajším 

preukazovaním svojej viery. Podotýka teda, že nie všetky tvrdenia takýchto falošných 

prorokov sú nesprávne. Naopak, nemalé množstvo ich kázania sa skutočne javí ako správne 

a pravoverné. V tom sa však skrýva zrada, keďže ich poslucháči stratia ostražitosť a týmto 

falošným kazateľom sa tak podarí nepozorovane „nakaziť“ svojich poslucháčov chybnými 

ideami, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné. Prirovnáva ich teda k babylonskej neviestke, 

ktorá síce „mala kolik zlati wruce sweg plni ohawnosti a necistosti smilstwa sweho taktez 

kacirstwa bezboznosti.“ Aby zdôraznil zdanlivú povrchovú čistotu, ale za ňou sa skrývajúcu 

vnútornú skazenosť, pokračuje v takejto obraznosti, keď upozorňuje „kolik ten na oko zlati 

krasni kteri wssak wnitrne gest plni gedu ohawnosti.“ 

A presne tak je to podľa tohto kazateľa aj s kalvínmi a luteránmi, ktorých „uceni [...] 

widi sa bit dobre oprawdiwe, mezi tim ale plne gest skodliwich kacirskich bluduw,“ navonok 

sa ich učenie javí „zlatem prikrite, pretoze gich zlatu barwu Pisma Swateho malugu abi sa 

zdalo a widelo gakobi sa s Pismem Swatim zrozumem zpoboznostu welmi dobre zrownawali.“ 

V nasledujúcich pasážach prechádza ku konkrétnejšiemu poukázaniu na najvýraznejšie 

jednotlivosti z ich viery, ktoré by si mal pravoverný katolík všimnúť a zavrhnúť. 

Hneď na prvom mieste vystupuje odmietavý prístup protestantov voči najvýraznejším 

vonkajším prejavom katolicizmu, akými bolo uznávanie inštitútu pápežstva a vzdávanie úcty 

svätým. Tieto praktiky bývali v protestantskom prostredí už od počiatkov reformácie 

označované často pomerne expresívne, čo reflektuje aj kázeň: „Tak uca oni ze nemame 

Antikristu poddani biti, modlam sa klanati, mrtwich ctiti pretože geden prostrednik nass gest 

Kristus od ktereho tes i darmo ospraedlneni biwame.“ Treba uznať, že všetko toto „dobre 

a prawdiwe gest gaksto puwod a zaklad swug w Pisme Sw. magici.“ No práve na tomto 

mieste zároveň opäť pripomína vyššie spomenuté obrazy o tvrdeniach, ktoré sú na povrchu 

krásne ale vo vnútri skazené: „Hla, kotlik zlati w kterem wssak ged priprawugu.“ Keď sa ale 

pisateľ kázne prizrie bližšie týmto tvrdeniam, odkryje sa ich zradnosť v plnej jasnosti aj jeho 

poslucháčom. 

Protestanti sa síce oháňajú Písmom svätým, ale pisateľ kázne sa snaží poukázať na to, 

že to nerobia do dôsledkov. Najprv sa týmto spôsobom snaží vyvrátiť ich prirovnávanie 

rímskeho pápeža k Antikristovi tým, že na základe interpretácie Písma tvrdí, že „prichodu 

Antikrista mezi ginimi bude i znameni toto, ze totizto wseci Zide obraca sa na wiru Kristowu 

a nastane pokog wceleg Cirkwe Rimskeg Katolickeg.“ Ako však každý môže vidieť, nič také 
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sa nedeje, a teda nemôže byť ani reči o príchode Antikrista na svet a už vonkoncom nie o jeho 

stotožňovaní s rímskym pápežom. 

Následne sa venuje výčitkám z modlárstva: „Dowadzagu daleg a uca nasi pani susedi 

ze obraz su modli.“ Na takéto uvažovanie reaguje tvrdením, že ale „zaden katolik gich 

za Bohuw swich nema a nedrzi,“ keďže obrazom nie sú preukazované tie isté formy 

uctievania, ktoré sú rezervované pre Boha. 

S tým zároveň súvisí pomerne rozšírená ľudová zbožnosť týkajúca sa svätých. 

Protestanti podľa neho vyčítajú katolíkom, že „ctime mrtwich ludi, kteri nas ani slisat ani 

nam pomahati nemuzu.“ Voči týmto výčitkám sa opäť ohradzuje užitočnou interpretáciou 

jednotlivých pasáží z Písma Svätého, na základe ktorých hovorí, že „Buh neni Buh mrtwich 

ale ziwich“48 a z toho vyvodzuje, že „nebeski mescane su oprawdiwe ziwi, nahuri Bohu 

patra, o nasich potrebach wedomost magu, a preto za nas orodugu a muzu od nas proseni 

biti.“ 

V poslednom bode z vyššie spomenutého zoznamu protestantských výčitiek 

katolíkom, ktorý sa týkal doktríny o ospravedlnení len na základe viery z Kristovej milosti, 

uznáva, že „gest owssem prawda, že od Krista darmo osprawedlneni biwame [...] odpusceni 

hrichuw hodne sebe zasluzit nemuzeme.“ To však ale nijako nevylučuje, že „wssak predca 

ze k tomu osprawedlneni skrze rozlicne skutki a predne skrze wiru a pokani prihotowit sa 

mame.“ 

Keď teda náš kazateľ svojim poslucháčom ukázal, že protestantské tvrdenia sa síce 

na prvé počutie zdajú príjemné a prijateľné, ale po bližšej analýze z katolíckeho vieroučného 

hľadiska neobstoja, nemôže byť pochýb o tom, že ich nositelia, z ktorých „kazdi chce bit 

ucitelem, kazatelem pastirem duchownim,“ síce prichádzajú v ovčom rúchu, ale len preto, aby 

zakryli svoju „vlčiu podstatu“ falošných prorokov. Ľstivo samých seba nazývajú 

reformátormi, apoštolmi či evanjelikmi, „magu sice twarnost poboznosti.“ Avšak 

v skutočnosti nie sú nikým z týchto, pretože „moc gegi [poboznosti] zapiragu a steg pricini 

gakokolwek opicu za cloweka nedrzime a prawe podobna gest cloweku, a cloweka 

we wseckem nasledowat sa usiluge, tak podobne wprawe pani nasi susedi prichazagu wruse 

owcem.“ 

V metaforách založených na prírode (a čiastočne textoch z Písma svätého) pokračuje 

aj ďalej, keď každého takéhoto svojho „duchovného konkurenta“ prirovnáva k „hltavému 

vlkovi.“ Pretože tak, ako ten „zowcinca owcu witrhel, uchitel, winesel, do hori zanesel, tam 

zabil, zamorduwal, roztrhal a zezral,“ tak aj títo kacíri „owecki Kristowe laskawimi slowmi 
                                                 
48 Pasáž s podobným vyznením sa objavuje vo všetkých troch synoptických evanjeliách. Pozri Mt 22:32; 
Mk 12:27; L 20:38. 
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podwadice i falesnim ucenim z owcinca Kristowho witahugu a huor bludarstwa sweho 

uwadzagu, kdezto ponewac spasitedlneho pokrmu cisteho totizto Slowa Boziho wice sa 

nenachadza“ a takýmto spôsobom „duse krescanske na cestu wecneho zatraceni 

naprawugu.“ Ako už mnohokrát naznačil vyššie, keď hovoril o „susedoch Luteránoch 

a Kalvínoch“, aj teraz ešte pripomína, že takéto zvody na cestu do večného zatratenia 

„bolesne až podnes wnasseg kragine uherskeg a wginich susedskich kraginach uhlidame, 

kde Luter a Kalwin blud swug uwedli.“ 

Takáto falošná viera reprezentuje podľa nášho kazateľa Babylonskú neviestku, ktorá 

„gest opila krwi swatich a krwi mucednikuw Iezisowich protoze gest zizniwa krwi katolickich 

lidi,“ čo sa prejavuje tým, že „kdiz kde len muze trogi, morduge, hubi reholnikuw a katolicke 

knezstwo.“ Pre tieto tvrdenia si vypomáha udalosťami z dovtedajšej histórie: „...cehos 

potwrzeni nist nepowim o zemi anglickeg aniz o nasseg kragine uherskeg kdesto samo ceske 

kralowstwi hogne swedez gak mnoho slo a skoro bich powedel tisicuw klastornikuw 

od prchliwosti a ukrutnosti kacirskeg pred nekterima rokmi pomordowano bilo.“ 

Voči týmto obrazom skazy, nenávisti a všetkého možného predstaviteľného zla stavia 

obraz oponenta, jedinej pravej, katolíckej viery, ktorá keďže je opakom kacírskej viery, 

prináša aj diametrálne ovocie prostredníctvom svojich vyznávačov. S neochvejnosťou 

prednáša svojim poslucháčom, že katolícka viera je jedinou zárukou a jediným základom 

spasenia. Ako vyplýva z udalostí, ktoré len pred chvíľou spomínal, „cnosti krescanske 

z gruntu wiwracene biwagu, kdiz clowek do kacirstwa upada.“ 

Na záver svojej kázne ešte raz zopakoval všetky tri body, na ktorých v jej priebehu 

staval svoju argumentáciu a napomínanie, v snahe ešte raz na ne vložiť dôraz. Patria medzi ne 

samovoľnosť protestantských kazateľov pri príchode na svoje pôsobisko a absencia 

povolania, posvätenia a ustanovenia, tak duchovného, ako aj svetského. Ďalej schopnosť 

protestantských duchovných, „falošných prorokov“, zakrývať skazonosnú lož a nebezpečnú 

podstatu svojho učenia zdanlivou pravdou a prijateľným „náterom“ biblických citátov 

a napokon ich správanie sa ako pripomínajúce „hltavých vlkov“, ktorí unášajú ovce 

z pravoverného košiara a zvádzajú ich na cestu do večného zatratenia. 

Úplne na záver už len pridáva výzvu svojim poslucháčom, podľa ktorej „warowat sa 

mame nasich panuw suseduw gaksto Lutheranuw a Kalwinuw, nebo gako chranime sa tich 

kteri morowu ranu horucu nemocu pestecama aneb ginu nebezpecnu nemocu nakazeni su, 

abi sme i mi nakazeni nebili.“ 
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Budovanie a posilňovanie konfesijnej identity 
 

Ako už bolo spomenuté vyššie, v konfesijne pomerne heterogénnom prostredí bolo 

dôležité udržiavať a posilňovať vlastnú identitu. V procese katolíckej konfesionalizácie táto 

úloha pripadala kazateľom, v našom prípade členom františkánskeho rádu. Vo vyššie 

priblížených kázňových textoch je zjavná práve táto tendencia. Keďže každý druh skupinovej 

identity je aspoň do istej miery definovaný vzťahom, resp. rozlíšením medzi „nami“, členmi 

danej skupiny, a „nimi“, teda tými, ktorí sú mimo, aj pri snahe o rozšírenie katolíckej 

konfesijnej identity medzi ľudovým obyvateľstvom táto dichotómia vystupuje do popredia. 

Najmä v texte prvej uvedenej kázne sa však prejavuje v niekoľkorakej podobe, a to ako 

vymedzenie sa kresťanov ako celku voči nekresťanom (teda stúpencom rôznych filozofických 

smerov relativizujúcich objektívnu pravdivosť a opodstatnenosť konkrétneho náboženstva, 

alebo voči príslušníkom ostatných náboženstiev), a na „vyššom stupni“ aj ako vymedzenie sa 

katolicizmu voči protestantským, teda z dobového katolíckeho pohľadu heretickým, 

cirkevným komunitám.49 

V tomto prístupe aj na príklade vyššie uvedených kázní možno pozorovať, že dôležité 

je definovanie vlastného stanoviska s východiskami a jeho následné konfrontovanie 

s názorovými oponentmi, z ktorého vychádza víťazne. Miestami sa vlastné presvedčenie, 

uznávané za správne a objektívne, stáva nástrojom na preverovanie logickosti a posudzovanie 

potenciálnej pravdivosti oponujúcich názorov. Tak sa prvý kazateľ díva na názory, 

že vo všetkých náboženstvách možno dosiahnuť spasenie. Hneď na to ale vznáša námietku, 

že predsa nie je možné dosiahnuť dodržiavaním rozdielnych, a neraz aj vzájomne 

protichodných duchovných princípov, ten istý cieľ, ktorým je v tomto prípade spasenie. 

Popritom je zároveň dôležité vymedziť sa voči nekresťanom, pričom ich viera je predstavená 

iba ako ľudský výtvor. Moslimovia (či v danom texte „Turek“) tak veria tomu, 

čo „w AlKorane Mahomet napisal,“ Židia zase rabínskym „pletkam“ zanechaným 

v Talmude. Dôležité je však posolstvo, že takéto viery voči kresťanstvu neobstoja, pretože nie 

sú založené na svedectve Ducha svätého, len na výtvoroch ľudského ducha.50 Práve tým 

vychádzajú kresťania ako držitelia pravej viery od pravého Boha. 

Omnoho viac priestoru je však v oboch uvedených kázňach venovaného 

vymedzovaniu sa voči protestantom. Tí totiž v danom prostredí predstavovali omnoho 

reálnejší opozičný element, čo dosvedčujú aj odkazy na „suseduw nassich, gaksto Luteranuw 

                                                 
49 KOWALSKÁ, Eva. Identita a religiozita. Deklarovanie a upevňovanie konfesijnej identity v období raného 
novoveku. In KILIÁNOVÁ, Gabriela – KOWALSKÁ, Eva – KREKOVIČOVÁ, Eva (eds.). My a tí druhí 
v modernej spoločnosti. Bratislava : VEDA, 2009, s. 144. 
50 Pozri poznámku č. 37. 
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a Kalwinuw.“51 Ako už bolo vyššie spomenuté, v procese konfesionalizácie dochádzalo 

k budovaniu silnejších a v spoločnosti hlbšie zakorenených náboženských mentalít a identít. 

Tento proces prebiehal v nami skúmanom období a v prostredí severovýchodného Uhorska 

pomerne špecificky, keďže k nemu dochádzalo rovnako v protestantskom aj katolíckom 

prostredí. Napriek všetkým zákonným opatreniam (obmedzujúcim napríklad konverzie 

a podobne)52 však bola ich prítomnosť pociťovaná ako hrozba. 

V katolíckom ľude, ktorého príslušníci sami alebo ich predkovia mohli mať v danom 

prostredí celkom pravdepodobne osobnú skúsenosť s protestantizmom, tak bolo potrebné 

budovať pre upevnenie identity povedomie o nástrahách v protestantskom učení. Kazatelia si 

zjavne boli vedomí toho, že ono obsahuje tvrdenia, ktoré sa bežným ľuďom môžu zdať 

logické a pochopiteľné. Preto využívali v svojich kázňach takú sugestívnu obrazotvornosť, 

vychádzajúcu z biblických textov, keď hovorili o vlkoch v ovčom rúchu či zlatých 

a príťažlivých nádobách naplnených jedom. 

V spomínaných kázňach však nedochádzalo len k takémuto označovaniu svojich 

konfesijných konkurentov prostredníctvom „nálepiek“, ale pristupovala k tomu aj istá forma 

zjednodušenej teologickej argumentácie. Súčasťou religióznych identít širších vrstiev 

obyvateľstva daného obdobia však neboli vždy zásadné teologické problémy a schopnosť 

v takejto terminológii formulovať svoje stanovisko a zdôvodniť jeho oprávnenosť voči 

oponujúcim názorom. Omnoho dôležitejším a zjavnejším faktorom pre náboženskú 

identifikáciu a pociťovanie odlišnosti boli vonkajšie faktory cirkevného života, ako napríklad 

rituály či formy zbožnosti. Práve tie boli jedným z rozhodujúcich elementov aj v prostredí, 

pre ktoré zaznievali vyššie spomínané kázne, čo môžeme usudzovať z  fenoménov 

rozoberaných v kázňach, ako napríklad uznávanie autority pápeža, úcta preukazovaná svätým, 

celibát kňazov. 

Všetky tieto záležitosti sa menom neznámi františkánski kazatelia snažili zodpovedať 

a objasniť svojim poslucháčom na základe Písma svätého, pričom kládli dôraz, že akékoľvek 

obvinenia z „nebiblickosti“ takýchto foriem cirkevného života (ktoré boli súčasťou 

protestantskej rétoriky od počiatkov reformácie) sú neopodstatnené. Presne naopak, práve 

katolícka cirkev je podľa nich položená na pevnom základe. Napríklad v prípade siedmich 

sviatostí v katolíckej cirkvi (v protiklade voči zredukovaniu ich počtu na dve 

v protestantských cirkvách) sa zase na inom mieste zdôrazňuje, že „w tomto ale Nowem 

Zakone ustanowyl Buch a czlowek prawy Krystus Ježyss sedem swatosty.“53 

                                                 
51 UKB, KST, MS 733, zv. 1, Kázeň Dominica III post Pentecostem, nepaginované. 
52 Pozri napr. BUCSAY, ref. 15, s. 120-123. 
53 UKB, KST, MS 703, zv. 2, Dominica III. post Pentecostem 1779, nepaginované. 
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Nezanedbateľná bola pri budovaní identity aj snaha na praktickej, osobnej či 

medziľudskej báze zdôrazňovať religióznu odlišnosť a vedomie identity vo vzťahu k odlišnej 

skupine. V tomto prostredí a období sa to týkalo najvýraznejšie sféry medzikonfesijných 

manželstiev a konverzií. Tieto záležitosti boli, ako sme mohli vyššie vidieť, upravené aj 

právne zo strany štátu. Zároveň sa im však venovali na niektorých miestach aj kazatelia 

v snahe rozšíriť a zakoreniť takéto formy správania sa v sociálnych vzťahoch hlbšie 

v povedomí obyvateľstva. Možno nájsť aj výčitky voči laxnému (či dokonca schvaľujúcmu) 

prístupu rodičov k deťom v tejto záležitosti: „O nescasni mnozi Rodicowe, kteri [...] swe 

dietky zanechawagu na Luterancinu prestupity, abi scastie mohly maty, obzlaste zle a preklate 

Katolicke Matere magu ty diewcata, ne zeby gim branily, ale samy rada diwcatom budessly 

Katolicka, newidass sa tak skoro, spess dostanes muza kebysi Luteranka. O preklata 

a zlorecena Maty [...] pre muza wiru B[oh]a zapret. Pre muza do zatracena wecneho dita 

odawat. Pre muza wecnu slawu utratyt.“54 

V oboch vyššie konkrétne rozoberaných prípadoch kázní sa buduje na vlastnej 

nekompromisnej duchovnej výlučnosti katolíckej cirkvi, ktorá jediná môže byť zárukou 

spasenia. Nič nezaváži to, že aj protestanti „ku Kristu gako k hlawe společneg se pripogugu, 

wsseci se na gednim fundamente, kteri gest Kristus, zakladagu, a gedine w malich wecech se 

neschadzagu.“55 Katolícka konfesionálna identita je v tomto prípade stavaná na vedomí 

vlastnej nevyhnutnosti pre dosiahnutie večného života a poslucháči, ktorým boli tieto slová 

adresované si mali uvedomiť svoju príslušnosť k nej a zároveň dôsledky, ktoré by znamenalo 

odstúpenie od nej či poľavenie v duchovnom zápale. 

Dôležitým elementom je aj využívanie príkladu mučeníctva. Ochota položiť život 

za nejakú zdieľanú identitu je pre pozostalú komunitu veľmi silným budujúcim elementom. 

Už od čias ranej kresťanskej cirkvi zohrávala pamäť o martýroch, ktorí v duchu 

novozmluvných zasľúbení kládli svoj život za Krista, takúto úlohu a niesla sa vlastne celým 

dovtedajšími dejinami kresťanstva.56 Je príznačné, že sa tejto záležitosti venuje pozornosť aj 

v zmienených kázňach. Na jednej strane slúžia príklady mučeníkov z ranokresťanských čias 

na podporenie vedomia pravdivosti kresťanskej viery v opozícii voči nekresťanom, veď 

„marne by tak wylewali krw swogu.“57 

Zároveň sú však využívané aj príklady katolíckych mučeníkov, ktorých majú 

na svedomí práve protestanti. Je paradoxné, že tento identitu budujúci prvok je využívaný 

                                                 
54 UKB, KST, MS 1231, s. 111. 
55 UKB, KST, MS 733, zv. 2, nepaginované. 
56 Pozri FOX, Robin Lane. Pagans and Cristians. New York : Alfred A. Knopf, Inc., 1987, s. 419-492. 
57 Tamže. 
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katolíckymi kazateľmi práve v prostredí a čase, keď mala rímskokatolícka cirkev prevahu 

a dominantné štátne postavenie. Kazateľ sa v tomto prípade obracia k známym skúsenostiam 

z iných európskych krajín, predovšetkým Anglicka a Česka, kde „tisicuw klastornikuw 

od prchliwosti a ukrutnosti kacirskeg pred nekterima rokmi pomordowano bilo.“58 Tým 

zároveň poukazuje na to, čo je ovocím protestantskej viery a utvára tak protiklad medzi 

páchateľmi zla a neprávostí, skutočnými vlkmi na jednej strane a tými, ktorí vytrvávajú, 

pretože sú založení na pevnom základe. Tým sa zároveň zdôrazňuje potreba vedomia a pevne 

zakorenenej identity v religióznej sfére, aby sa neznalý človek nedostal na tú nesprávnu 

stranu.  

Františkánske kázne sa tak v konfesijne zmiešanom prostredí zameriavali 

na posilňovanie katolíckej identity v obyvateľstve v opozícii voči protestantským susedom. 

Často sa tak dialo nielen zdôrazňovaním rozdielností vo verejnom prejave vieroučných 

odlišností prostredníctvom cirkevných rituálov či správnych záležitostí, ktoré však bývali 

vysvetľované dôsledne (aj keď v zjednodušenej podobe) na základe Písma svätého. Tak 

dochádzalo k snahám o budovanie konfesijnej identity na vedomí vlastnej výlučnosti 

a pravosti, ktorá jediná mohla byť zárukou spásy. Zároveň sa kazatelia na svojich 

poslucháčov z radov farníkov obracali aj s napomenutiami pre ich každodenný život, kde sa 

neraz univerzálne kresťanské posolstvá prepájali so širšími spoločenskými záujmami 

a zároveň snahu o disciplinizáciu obyvateľstva, napríklad pri apelovaní na dodržiavanie 

sviatkov (čo úzko súviselo so sférou konfesijnej identity), zodpovedný prístup k výchove detí, 

čo malo mať význam pre osudy celej spoločnosti aj štátu, snahám o usmerňovanie správania 

sa v jednotlivcov aj v značne súkromných záležitostiach, čo však mohlo v očiach kazateľov 

mať dosah nielen na ich individuálne perspektívy voči večnosti, ale aj na aktuálny život 

komunity, ktorej boli súčasťou. V našom príspevku sme sa pokúsili o náčrt možných smerov 

aj spôsobov bádania a interpretácie špecificky tematicky vymedzených textov slovacikálnych 

kázní, ktoré predstavujú pre slovenskú historiografiu obsiahly, dosiaľ neprebádaný materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 UKB, KST, MS 733, zv. 1, nepaginované. 
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Sermons of Franciscan Friars as Tool in Creating Confessional Identity 
 
The period between the end of the 17th and 18th (roughly between 1681 and 1781) was in the Kingdom 
of Hungary (as a part of the Habsburg Monarchy) characterized by intensified attempts of both 
the State and Roman Catholic Church to convert members of various Protestant communities 
(predominantly Lutherans and Calvinists) back to Catholicism. An important role in the process was 
played by religious orders, above all the Franciscans who preached basics of the Catholic faith 
to listeners in their (vernacular) languages. That was also the case with the Franciscan friars 
in the Šariš county. The paper concentrates on the preserved sermons from their convent in Bardejov 
that address the issue of strengthening the Catholic confessional identity in the hostile, predominantly 
Protestant environment. They adroitly make use of different rhetorical techniques accompanied 
with an appropriate interpretation of the Scriptures and various defining dogmatic texts of the Catholic 
Church. Their aim is not only to influence individuals in the sphere of personal spirituality but also 
in the realm of communal life. Such attitudes can be interpreted within theoretical concepts of social 
disciplination and confessionalization. 
 
Keywords: Roman Catholic Church, Franciscans, sermons, 
                    Region of Šariš, Bardejov, 17th and 18th century 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
BENKA, Peter. Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity. In Štúdie z histórie. 
Historia nova 9. [online] Bratislava : Stimul, 2015, s. 46-68. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 



HISTORIA NOVA  9 

 69

Obraz Židov v Slovenských národných novinách 
 
Pavol Demjanič 
 

Slovenskje národňje novini (ďalej len SNN)1 boli prvé slovenské politické noviny 

vydávané od 1. augusta 1845 do 9. júna 1848. S výnimkou sviatkov vychádzali každý utorok 

a piatok na štyroch stranách. Dohromady vyšlo 292 čísel. Tlačené boli v prešporskej tlačiarni 

Karola Fridricha Wiganda2 a ich náklad predstavoval 400 až 800 kusov. Odberatelia 

a prispievatelia pochádzali prevažne z vrstiev slovenskej inteligencie – učitelia, kňazi, 

zemania a mešťania. SNN boli taktiež čítané v nedeľných školách a národných knižniciach, 

vďaka čomu sa ich vplyv rozšíril aj na menej vzdelané vrstvy obyvateľstva.3 Vydavateľom 

novín bol Ľudovít Štúr, no v redakcii SNN pracovali aj Bohuslav Nosák, Peter Kellner-

Hostinský a Móric Jurecký. V posledných mesiacoch pred revolúciou ich nahradili Ľudovít 

Dohnány a Ján Štúr.4 Okrem nich – stálych pracovníkov, vypomáhali v redakcii aj Štúrovi 

študenti.5 

Noviny pozostávali z viacerých rubrík. Najskôr sa na titulných stranách zverejňovali 

úvodné články, ktoré boli často na pokračovanie. Neskôr sa namiesto nich objavovala aj 

rubrika „Prjehlad časopisou“, v ktorej sa zverejňovali dôležité správy vydané v iných 

novinách. Počas trvania snemu v rokoch 1847 – 1848 boli namiesto úvodných článkov 

zverejňované správy zo snemových rokovaní. Niekedy noviny obsahovali úvodný článok, 

článok z iného periodika a zároveň aj informácie zo snemu, no inokedy chýbali všetky 

spomínané typy správ a na titulnej strane sa nachádzala rubrika „Ďenňík Domáci“. V tejto 

                                                 
1 Viac o novinách, podmienkach ich vzniku a pod. pozri v KMEŤ, Miroslav. Slovenské dolnozemské enklávy 
v reflexii Štúrových politických novín. In KOŽIAK, Rastislav – NAGY, Imrich (eds.). Acta Historica 
Neosoliensia : Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
8/2005. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2005, s. 87-101; RUTTKAY, Fraňo. Ľudovít Štúr 
ako zakladateľ modernej slovenskej žurnalistiky. Bratislava : Novinársky študijný ústav, 1966, 225 s.; 
RUTTKAY, Fraňo. O Slovenských národných novinách. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej 
literatúry, 1956, 28 s.; VYVÍJALOVÁ, Mária. Slovenskje národňje novini : Boje o ich povolenie. Martin : 
Osveta, 1972, 307 s. 
2 V období vydávania SNN bola tlačiareň pod vedením Karola Wiganda, syna Karola Fridricha Wiganda, 
kde okrem SNN vyšlo aj Štúrovo dielo Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí. Pozri BREZA, 
Vojtech. Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996. Bratislava : Zväz polygrafie na Slovensku, Univerzitná knižnica 
Bratislava a Matica slovenská, 1997, s. 43-45. 
3 ROHONI, Jurko. Ďenňík Domáci : Z Petrovca. In SNN, 1845, roč. 1, č. 22, s. 86. 
4 Bohuslav Nosák, vlastným menom Timotej Ignác Nosák (* 3.2.1818, Tisovec – † 5.4.1877, Sabinov), bol 
jedným zo stúpencov Ľudovíta Štúra a počas revolúcie tajomníkom Slovenskej národnej rady. Peter Kellner-
Hostinský, vlastným menom Peter Pavel Kellner (* 6.1.1823, Gemerská Poloma – † 10.8.1873, Rimavská 
Sobota), bol spolupracovníkom Ľudovíta Štúra, venoval sa najmä národnému hospodárstvu. Móric Samoslav 
Jurecký (* 23.8.1825, Ružomberok – †?) bol právnikom, členom Tatrína a zakladajúcim členom Matice 
slovenskej. Ľudovít Dohnány (* 24.6.1830, Dolné Držkovce – † 16.12.1896, Trenčín) bol účastníkom všetkých 
troch dobrovoľníckych výprav, zakladateľom ochotníckeho divadelného krúžku v Trenčíne. Ján Štúr 
(* 21.9.1827, Zay-Uhrovec – † 23.9.1905, Malé Bierovce ) bol bratom Ľudovíta Štúra. 
5 RUTTKAY, Fraňo. O Slovenských národných novinách, ref. 1, s. 17. 
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rubrike sa uverejňovali politické správy, listy, udalosti a novinky z konkrétnych stolíc. V roku 

1848 sa do tejto rubriky zaraďovali iba politické správy – listy prispievateľov a informácie 

o zaujímavých udalostiach boli premiestnené do nových rubrík – „Listár“ a „Malí Chírňik“. 

Predposlednou rubrikou býval „Ďenňík Zahraniční“, v ktorom sa zverejňovali správy 

zo zahraničia, no boli podobnej povahy ako v „Ďenňíku Domácom“. Posledné odseky boli 

vyhradené pre ekonomické informácie – ceny tovarov a stav Viedenskej burzy. V roku 1848 

túto rubriku rozšírili. Príležitostne sa v SNN uverejňovali aj ohlasy o novovychádzajúcej 

literatúre, úmrtné oznámenia, vyznamenania a povýšenia dôležitých osobností. V priebehu 

štyroch rokov sa podoba novín niekoľkokrát zmenila – zväčšil sa formát a zmenšilo sa písmo, 

čo malo za následok zvýšenie kapacity SNN. 

Tematicky sa noviny venovali najmä protialkoholickému boju, hospodárskej situácii 

slovenského obyvateľstva, obrane slovenčiny a vnútropolitickej situácii, samozrejme v takom 

rozsahu, ako to umožňoval cenzor. Zároveň sa prispievatelia a tvorcovia SNN snažili svojimi 

článkami vzdelávať obyvateľstvo, aby sa národne, sociálne a hospodársky povznieslo. Okrem 

toho obsahovali noviny aj najnovšie domáce a zahraničné správy, ktoré informovali 

o živelných pohromách, kriminalite, nariadeniach stolíc a podobne. 

Tento príspevok sa však zameriava na problematiku spojenú so Židmi,6 pričom jeho 

cieľom je prostredníctvom informácií v SNN načrtnúť obraz Židov, ktorý bol ich čitateľom 

predkladaný. Pomocou kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy som sa snažil určiť, ako často 

a v akom rozsahu bola Židom venovaná pozornosť, aké boli hlavné témy, ktoré sa v súvislosti 

s nimi spomínali a ako boli hodnotení. Analýza sa týka iba samotných SNN, bez prílohy Orol 

tatránsky. 

Podľa tém som správy zahŕňajúce židovskú problematiku roztriedil do siedmich 

okruhov. Prvý sa dotýka hospodárskych otázok, ako napríklad obchod, zvyšovanie cien 

a úžera. V druhom okruhu sú zaradené správy vzťahujúce sa na židovské náboženstvo. Tretí 
                                                 
6 V tomto príspevku budem používať slovo Žid s veľkým začiatočným písmenom, pretože sa takto z väčšej časti 
písalo aj v SNN a z viacerých článkov vyplýva, že Židia boli vnímaní nielen ako inoverci, ale aj ako samostatný 
národ, ktorého zjednocujúcim prvkom a odlišnosťou od iných národov bolo náboženstvo a nie jazyk. Pozri 
Ďenňík Domáci : Rakúska. In SNN, 1846, roč. 2, č. 55, s. 220. Ak sa však v citovanom texte nachádzalo slovo 
žid s malým začiatočným písmenom, ponechávam ho bezo zmeny. 
 Viac k problematike Židov v tomto období pozri MISKOLCZY, Ambrus. „ … a zem sa nám pod nohami 
otvorila“. Židovský pogrom v Bratislave 23. – 24. apríla 1848. In CZOCH, Gábor – KOCSIS, Aranka – TÓTH, 
Árpád (eds.). Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 372-407; BARKÁNY, Eugen. 
Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava : Vesna, 1991, 438 s.; FATRANOVÁ, Gila. Historický 
pohľad na vzťahy slovenských a židovských obyvateľov. In MEŠŤAN, Pavol (ed.). Acta judaica Slovaca 4. 
Bratislava : SNM, 2000, s. 161-176; JELÍNEK, Ješajahu Andrej (ed.). Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí : 
Zborník statí : I. časť. Bratislava : SNM, 1999, 156 s.; JELÍNEK, Ješajahu Andrej. Židovské náboženské obce 
na Slovensku v 19. a 20. storočí a ich spoločenské postavenie. Bratislava : Inštitút judaistiky UK v Bratislave, 
2002, 34 s.; RYBÁŘOVÁ, Petra. Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia. Bratislava : Pro Historia, 
2010, 186 s. 
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obsahuje správy, v ktorých sú Židia spomínaní v súvislosti s alkoholom. Do štvrtého som 

zatriedil správy o zločinoch páchaných Židmi a do piateho správy o zločinoch páchaných 

na Židoch. V šiestom sú všetky správy dotýkajúce sa židovskej emancipácie a do siedmeho 

som zaradil zvyšné správy, ktoré pohľad na Židov nijak neupravovali. Časť zo všetkých správ 

svojím obsahom zasahuje do dvoch a viacerých okruhov. 

Správy nemajú samozrejme rovnaký rozsah, preto som zaviedol trojstupňovú stupnicu. 

Ako správy prvého stupňa som označil tie, ktoré sa Židov dotýkajú len niekoľkými slovami, 

prípadne ide o veľmi stručnú poznámku alebo informáciu v rámci väčšieho celku, napríklad 

keď sa informovalo, že si Židia založili sporiteľňu v Novom Verbási (dnešný Vrbas, Srbsko).7 

Do druhého stupňa som zaradil správy, ktoré sa aspoň jedným odsekom venujú Židom – 

zvyčajne v rámci inej problematiky, napríklad keď bol hlavnou témou správy 

protialkoholický boj a v rámci toho sa spomínala účasť Židov na alkoholizácii obyvateľstva.8 

Tretím stupňom sú označené rozsiahlejšie správy, ktoré sú z väčšej časti zamerané priamo 

na Židov, napríklad správa o snahe Židov získať do podnájmu krčmy na miestach, kde mali 

zakázané bývať.9 

Poslednou sledovanou vlastnosťou správ bol ich hodnotiaci charakter. Rozlišoval som 

pritom štyri možné hodnotenia. Prvým bolo kladné, to znamená, že autor správy hodnotil 

určitú činnosť Židov kladne, bránil ich alebo sa ich zastával, ako napríklad pri veľkonočnom 

bratislavskom pogrome v roku 1848, keď obyvatelia mesta rabovali židovské obchody.10 

Vtedy sa zo strany autora článku vzniesla kritika na rabujúcich ľudí.11 Ďalej som rozlišoval 

správy neutrálne, pri ktorých autor bez svojich hodnotiacich poznámok sprostredkúval správu, 

ktorá mienku na Židov nijak neovplyvňovala, napríklad že sa v roku 1847 zástup Židov 

zúčastnil na privítaní palatína Štefana Habsburga v Sárospataku (Šarišský Potok, 

Maďarsko).12 Ako posledné som rozlišoval správy neutrálno-negatívne a negatívne. Rozdiel 

spočíva v tom, že pri neutrálno-negatívnej správe autor neutrálne sprostredkúval správu, ktorá 

mala potenciál vyvolať u čitateľov negatívnu reakciu, napríklad keď autor v rámci 

spravodajského bloku spomenul, že jedna vdova bola oklamaná Židmi, ktorí jej namiesto 

dukátov mali dať pozlátené 5-grajciare.13 Autor síce tento čin nijak nehodnotil, iba o ňom 

informoval, no samotná správa vrhala na Židov negatívny obraz. Naproti tomu som k výlučne 

                                                 
7 HOMOLA, Štefan. Ďenňík Domáci : Z Báčky. In SNN, 1846, roč. 2, č. 76, s. 304. 
8 KUTLÍK, Ján. Ďenňík domáci : Z Pitvaroša. In SNN, 1846, roč. 2, č. 77, s. 307. 
9 Ďenňík Domáci : Gemerská stolica. In SNN, 1847, roč. 3, č. 172, s. 687. 
10 MISKOLCZY, Ambrus. „ … a zem sa nám pod nohami otvorila“, s. 372-407. 
11 Ďenňík Domáci : Prešporok. In SNN, 1848, roč. 4, č. 281, s. 1123. 
12 Ďenňík Domáci : Cestovaňja J. c. kr. Visosťi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 221, s. 882. 
13 ČIPKA, Jonatán. Ďenňík Domáci : Z Ratkovskej dolini v Gemeri. In SNN, 1847, roč. 3, č. 183, s. 731. 
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negatívnym správam zaradil také, pri ktorých autor jasne vyjadroval voči Židom svoj 

negatívny postoj, napríklad keď sa spomínala informácia, že 16-ročný Žid kradol, autor dodal 

svoju poznámku, že kradol „zase len žid“.14 

Skúmaním SNN s ohľadom na sledovanie vyššie zmienených vlastností som dospel 

k nasledujúcim výsledkom. Z celkového množstva 292 čísel sú Židia minimálne jedným 

slovom spomínaní v 170 číslach (približne 58 %). Celkový počet samostatných správ 

týkajúcich sa Židov predstavuje číslo 251.15 Mesačne vychádzalo 8 až 9 čísel, iba v máji roku 

1847 a v apríli roku 1848 ich vyšlo 7. Kvôli vydaniu zatykača na Ľudovíta Štúra bolo 

vydávanie SNN predčasne ukončené v júni roku 1848, keď vyšli iba 3 čísla. Priemerne sa 

každý mesiac objavilo 7 správ, ktoré sa týkali Židov, pričom jednotlivé čísla SNN obsahovali 

zvyčajne 11 až 14 správ.16 

Z grafu číslo 1 vyplýva, 

že počet článkov bol vždy vyšší 

v prvom polroku ako v druhom. 

Okrem toho možno sledovať aj 

každoročný nárast, ktorý 

zastavilo náhle ukončenie 

vydávania novín. Nevýhodou 

v mojom výskume je práve krátke 

obdobie vydávania novín, kvôli 

čomu nie je možné úplne 

jednoznačne určiť a zdôvodniť pravidelnosť a nárast správ v jednotlivých polrokoch 

a mesiacoch. Napriek tomu možno sledovať cyklické výkyvy, ako aj zvýšený počet správ 

vyplývajúci z konkrétnych udalostí (graf číslo 2). 

                                                 
14 Rozmaňitosťi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 244, s. 978. 
15 SNN (1168 strán) som skúmal dvakrát. Raz pomocou vyhľadávacích programov v digitalizovanej podobe SNN 
a raz čítaním. Napriek tomu nemožno zaručiť stopercentnú istotu, že som objavil úplne všetky zmienky 
o Židoch. 
16 Tento počet si noviny udržali aj po zmene písma a zväčšení formátu novín. 
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Noviny začali vychádzať v druhej polovici roku 1845, kedy bol zaznamenaný 

najmenší počet správ týkajúcich sa Židov. Tento fakt je zaujímavý vzhľadom na to, že prvé 

čísla SNN pripomínajú viac protialkoholické spisy ako politické noviny, z čoho by bolo 

možné predpokladať výrazný počet správ proti židovským krčmárom. O tomto probléme 

budem hovoriť neskoršie. 

Vyšší počet negatívnych správ možno sledovať v období pred a počas Veľkej noci. 

Tieto správy však nemajú žiadnu súvislosť s Veľkou nocou a kritikou židovského 

náboženstva. Obsahujú informácie, ktoré sú bežné aj v ostatných obdobiach. Kvôli už 

zmienenej krátkej dobe vychádzania SNN nemožno teda s istotou vyvodiť záver, či vzrastajúci 

počet správ týkajúcich sa Židov v tomto období je cielený alebo náhodný. Avšak na základe 

obsahu správ (alkoholizácia obyvateľstva a hospodárske problémy) a ich rozsahu (prevažne I. 

stupeň) je oveľa pravdepodobnejšie, že išlo o náhodu. Čiastočnú výnimku predstavuje Veľká 

noc v roku 1848, kedy sa odohral pogrom voči Židom, ktorého príčinou malo byť 

nerešpektovanie sviatočných dní Židmi.17 Ani vtedy sa však nezverejňovali správy, ktoré by 

                                                 
17 Židia nerešpektovali kresťanský sviatok a otvorili svoje obchody ako v bežný pracovný deň, čo vyvolalo 
pohoršenie u miestnych kresťanov. Pozri Ďenňík Domáci : Prešporok. In SNN, 1848, roč. 4, č. 281, s. 1123. 
V tomto období bola nálada voči Židom negatívna aj kvôli rokovaniam o ich emancipácii a z toho vyplývajúcej 
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(graf č. 3)

Pozitívne Neutrálne
Neutrálno-negatívne Negatívne

rozoberali teologické otázky a zvaľovali vinu ukrižovania Ježiša Krista na Židov, 

ale jednoducho informovali o prebiehajúcom pogrome, pričom v nich boli dokonca 

kritizovaní rabujúci ľudia. 

Koncentrácia rozsiahlejších správ (II. a III. stupňa) je badateľná v snemovom období 

od novembra 1847 do februára 1848, kedy sa rokovalo o upravení postavenia Židov 

v Uhorsku. Záznamy zo snemových rokovaní poskytujú náhľad do názorov politických 

špičiek, ktorí vo svojich prejavoch zdôrazňovali klady alebo zápory židovského obyvateľstva 

a z toho prameniacu potrebu rozšíriť alebo obmedziť ich práva a počty. V novinách sa 

pri tejto príležitosti okrem snemových prejavov zverejňovali aj názory prispievateľov SNN, 

ako aj články z iných novín. 

Graf číslo 3 ukazuje všetky správy 

rozdelené podľa stupňov rozsahu 

a hodnotiaceho charakteru. Správy I. stupňa sa 

nachádzajú vo vonkajšom kruhu a ich počet 

predstavuje 59 % (148) z celkového počtu 

správ. Spomedzi nich je približne rovnaký 

počet neutrálnych a záporných. Neutrálne 

správy obsahujú spravidla štatistické 

informácie alebo informujú o udalostiach, pri  

ktorých boli prítomní Židia. Záporné správy 

obsahujú zvyčajne iba krátke hanlivé slovné 

spojenia týkajúce sa Židov – „Židák“, 

„židovská smradla“ (pálenka), „židovsko-

drancjerska lesť“ alebo opisujú Židov ako 

úžerníkov a bezohľadných predajcov alkoholu. 

Správy II. stupňa predstavujú 29 % (74) z celkového počtu správ (stredný kruh). Graf 

ukazuje klesajúci počet neutrálnych a nárast negatívnych správ, čo je spôsobené tým, že Židia 

boli mnohokrát súčasťou autormi SNN rozoberaných hospodárskych problémov. Zvyčajne sa 

Židia spomínali vtedy, keď sa písalo o hospodárskej a sociálnej kríze spojenej s nedostatkom 

peňazí, úžerou a alkoholizmom. 

Trend nárastu správ, ktoré ukazujú Židov v zlom svetle, pokračuje aj pri správach 

III. stupňa. Aj keď je rýdzo negatívnych správ percentuálne menej ako pri správach II. stupňa, 

                                                                                                                                                         
hospodárskej konkurencii, ktorá by postihla mešťanov. Preto možno vidieť údajnú príčinu pogromu – 
nerešpektovanie kresťanského sviatku aj ako zámienku na zastrašenie a vyhnanie židovskej konkurencie. 
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posilnili sa však neutrálno-negatívne správy. Správy III. stupňa tvoria síce len 12 % (29) 

z celkového počtu správ (vnútorný kruh), poskytujú však obšírnejší pohľad autorov SNN 

na Židov. 

Tematicky prevládajú v správach hospodárske otázky – až 38,6 % správ obsahuje 

informácie o umelom navyšovaní cien, úžere, prenajímaní zemepanských práv a finančných 

podvodoch. Druhou najčastejšou témou, ktorá sa často prelínala aj s hospodárskymi otázkami, 

bol alkoholizmus – 27,5 % správ pojednávalo o židovských krčmách, páleniciach, rozširovaní 

alkoholizmu a prekážaní napredovania spolkov miernosti. Židovské náboženstvo a povahu 

Židov opisuje 16,7 % správ. Počas snemu sa do popredia dostala otázka židovskej 

emancipácie – túto tému rozoberalo 12,4 % správ. Približne 8,4 % zo všetkých správ obsahuje 

informácie o zločinoch páchaných Židmi a 6,8 % informácie o zločinoch páchaných 

na Židoch. Informácie iného charakteru obsahovalo 12 % správ. Na základe získaných 

informácií je zostavený nasledovný obraz Židov. 

 
Židia ako cudzorodý prvok v Uhorsku 
 

Židia tvorili v Uhorsku do seba uzavretú kultúrne odlišnú skupinu, pričom kresťania 

ich vnímali ako poblúdencov, na ktorých uvalil Boh trest večného vyhnanstva. Podľa 

prispievateľov SNN sa Židia sami oddeľovali od kresťanov a považovali sa za samostatnú 

kastu, ktorá chcela získavať prospech na úkor iných. Odvolávali sa pritom na samotných 

Židov, ktorí to dokazovali tým, že sa rozdelili do dvoch táborov – na reformovaných 

a „starovercou, zaťatích, zaritích Talmudistou, opravďivích židou“.18 Z toho mnohí usúdili, 

že samotní Židia pocítili potrebu nápravy svojich nedostatkov, ktoré ich vytláčali na okraj 

spoločnosti. Prianím autorov bolo, aby Židia nevnímali svet ako nejaký obchod 

a aby za svojich blížnych nepovažovali len iných Židov.19 Zároveň tvrdili, že sa tešia 

zo vzdelaných Židov, ktorí zavrhli starožidovského ducha a nasiakli duchom ľudským, 

respektíve kresťanským – takýmto Židom nechceli odopierať občianske a ľudské práva.20 

Starožidovský duch bol chápaný ako niečo neľudské, kvôli čomu bolo potrebné podporovať 

reformné snahy samotných Židov, ktoré sa toho zastaraného ducha snažili zbaviť. 

Príkladov, v ktorých sa spomína akási nezlučiteľnosť Židov s okolitým svetom, by sa 

našlo viac. Napríklad v 175. čísle SNN boli obyvatelia Sabolčskej stolice napomínaní, aby si 

                                                 
18 Prehlad časopisou. In SNN, 1846, roč. 2, č. 84, s. 334. 
19 Prehlad časopisou. In SNN, 1846, roč. 2, č. 93, s. 371. 
20 Prehlad časopisou. In SNN, 1846, roč. 2, č. 84, s. 334. 
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dávali pozor na cudzincov, menovite aj Židov, pretože „majetnosť a dobrobit oňi medzi iních 

občanov naskrze ňje sú v stave rozšíriť, bo ích v tom prekáža jich odtrhnutuo náboženstvo“.21 

Ďalšie zmienky v SNN hovoria, že na potomkoch Abraháma, Židoch, leží strašný Boží 

trest, ale nevedno, kto ho má cítiť viac, či oni alebo iné národy v ich okolí. Viacerí intelektuáli 

vyslovili nádej, že keby sa „plemeno Židovskuo s duchom kresťanskím, ktorjeho dobroďeňja 

užíva, sprjaťeliť veďelo, iste bi sa z osveti národov len raduvalo, takto ale s ludstvom 

ňesjednoťení živel židovskí, nad každím dobrím pokrokom ludu a nad samou jeho prípravou 

k osveťe len strach a zimňicu trpjeť musí.“22 Podľa prispievateľov SNN predstavovalo 

kresťanstvo lásku k blížnemu – tú však židovské náboženstvo údajne nepoznalo.23 

V 249. čísle SNN sa v rubrike „Prehlad časopisov domácich“ uvádza správa 

zverejnená v 720. čísle Budapesti Hiradó, v ktorej sa hovorí, že Židia nemajú Uhrom 

vyhadzovať na oči nespravodlivosť ohľadom emancipácie. O emancipáciu by mali slušne 

a ponížene prosiť a zaslúžiť sa o ňu.24 Podľa tohto článku bolo židovské náboženstvo, ktorého 

morálka sa údajne odvíjala od materiálneho osohu, príčinou vtedajšieho postavenia Židov. 

Z toho pramenilo aj porekadlo, že Žid by za osoh predal aj svoju česť a aby neutrpel žiadnu 

škodu, ujal by sa aj nesvedomitých prostriedkov. Práve preto mali byť Židia na škodu 

kresťanom a ešte viac na škodu by bolo, keby boli emancipovaní. Židia údajne rozvíjali 

obchod iba pre seba a nehanbili sa pritom zbedačiť iných ľudí. Autor tejto správy taktiež 

tvrdil, že emancipovať Židov by bolo možné až po ich umravnení a rozvinutí nežidovského 

kupectva. 

O Židoch a ich náboženstve sa rokovalo aj na krajinskom sneme v roku 1848. Správu 

z jeho 59. zasadania priniesli SNN, ktoré informovali, že sa prerokúval návrh Lajosa 

Kossutha, aby mali mestá možnosť prijať zaslúžilých Židov za mešťanov. Tento návrh 

vyvolal živú diskusiu, pri ktorej protiemancipačná strana argumentovala aj tým, že samotný 

peštiansky rabín Löw Schwab25 tvrdil, že sa v Talmude nájde viacero nemravných pravidiel, 

a preto by si mali Židia najprv očistiť svoje náboženstvo a až potom by sa im malo udeliť 

zrovnoprávnenie.26 

                                                 
21 Ďenňik domáci : Sabolčská stolica. In SNN, 1847, roč. 3, č. 175, s. 699. 
22 Ďenňík domáci : Od Rakúskej hranice. In SNN, 1847, roč. 3, č. 159, s. 636. 
23 Prehlad časopisou. In SNN, 1846, roč. 2, č. 93, s. 372. 
24 Prehlad časopisov domácich. In SNN, 1848, roč. 4, č. 249, s. 995. 
25 SCHWAB, Löw. In YIVO. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Schwab_Low> 
26 Na sneme sa hovorilo o dvoch odnožiach židovstva – o Karaitoch (uznávajú iba Tóru) a Talmudistoch 
(k posvätným knihám zaraďujú aj Talmud), pričom k Talmudistom sa väčšina vyjadrovala negatívne. Pozri 
Krajinskí sňem. In SNN, 1848, roč. 4, č. 265, s. 1057. 
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Niektorým prispievateľom SNN prekážalo aj to, že Židia boli síce veľmi pobožní 

a dodržiavali svoj šábes, ale vôbec neboli tolerantní voči kresťanom a svoje pálenice 

a obchody mali v prevádzke aj v nedeľu27 alebo počas veľkých sviatkov, ako pri už zmienenej 

Veľkej noci v roku 1848. 

Nemožno však povedať, že by boli všetky záležitosti súvisiace so židovským 

náboženstvom odsudzované, ba niektoré boli uvádzané aj ako príklad pre kresťanov, 

napríklad vysvätenie novej synagógy v Liptovskom Sv. Mikuláši alebo budovanie škôl 

a platenie učiteľov, čo bolo považované za peknú vec, pretože „školi pre ňich [sú] jeďiní 

ústav emancipácie a pre nás nasleduvaňja hodní príklad“28 a že „Slováci sa veďja raduvať 

všetkjemu, čo je krásno, dobruo, osožnuo, trebas bi sa to v tej alebo tamtej společnosťi 

nachádzalo; ba Slovenskje ruki aj na tomto židovskom ďjele pracuvali a k okrášleňú jeho 

pomáhali, za čo ím prisluchá česť a chvála“.29 Zdôrazňovala sa pritom židovská pobožnosť 

a samotní kresťania boli napomínaní, aby sa poučili a neboli horší od tých, ktorí boli doteraz 

„najostatňejší“. 

Možno teda zhrnúť, že zo strany autorov SNN bolo židovské náboženstvo vnímané ako 

odklon od toho správneho, kresťanského a ľudského náboženstva, dôsledkom čoho sa Židia 

sami izolovali od okolitého sveta. Od náboženstva sa mala odvíjať aj samotná povaha Židov. 

Neviazaní bratskou láskou ku kresťanom sa ich snažili všemožne preľstiť a zarobiť na ich 

úkor. Boli „prešibalí“ a dokázali šikovne obchádzať zákony.30 Rovnako boli považovaní 

za bezfarebných ľudí, ktorí sa prikláňali na tú stranu, ktorá im mohla najviac ponúknuť.31 

Orientovali sa na tie osoby a vrstvy, ktoré dokázali zabezpečiť ich potreby, aj keď sa pritom 

dostávali do konfliktov s ostatnými vrstvami obyvateľstva. Na jednej strane si totiž oddaným 

slúžením získali podporu a uznanie od svojich pánov, no zároveň sa tak stali nepriateľmi tých, 

ktorým ich páni prekážali. Môžeme tu spomenúť napríklad východoslovenské povstanie 

v roku 1831, kedy sa nenávisť poddaných obrátila voči pánom a ich verným služobníkom – 

Židom, alebo keď sa značná časť Židov pridávala počas obdobia maďarizácie na maďarskú 

stranu, kvôli čomu sa stávali terčom kritiky slovenskej inteligencie.32 Súhrnne povedané, je 

prirodzené, že sa Židia pridávali na tú stranu, ktorá im dokázala zabezpečiť životné 

                                                 
27 Listár : Z Oravi. In SNN, 1848, roč. 4, č. 263, s. 1052. 
28 Ďenňík Domáci : Z Liptova. In SNN, 1846, roč. 2, č. 112, s. 448. 
29 Ďenňík Domáci : Z Lipt. Sv. Mikuláša. In SNN, 1846, roč. 2, č. 117, s. 469. 
30 NOVÁK, S. Ďenňík Domáci : Z Oravi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 148, s. 592; 
    Ďenňík Domáci : Z Oravi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 166, s. 662. 
    Židia mali v Liptovskej stolici zakázané nalievať alkohol za viac ako 2 zl. str. za polrok, preto vyberali 
od zákazníkov naturálie. Pozri Ďenňík Domáci : Z Liptova. In SNN, 1847, roč. 3, č. 149, s. 596. 
31 Ďenňík Domáci : Od Inovca. In SNN, 1847, roč. 3, č. 208, s. 831. 
32 Slovenská inteligencia sa taktiež snažila o priazeň Židov, no zväčša neúspešne. 
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podmienky, no zároveň je prirodzené, že sa od nich za to očakávali protislužby, ktoré voči 

nim často vyvolávali nepriateľské nálady ostatných národov alebo spoločenských skupín. 

Z vyššie spomínaných tvrdení možno usúdiť, že pre prispievateľov SNN zohrávalo 

kresťanstvo najvýznamnejšiu úlohu v ľudských dejinách – bolo hybnou silou vzdelania 

a mravnej sily a zároveň malo byť ľudskejšie od toho židovského náboženstva. Ich teóriu, 

že so židovským náboženstvom nie je niečo v poriadku, malo potvrdzovať aj už zmienené 

rozštiepenie židovskej náboženskej obce na reformovaných Židov a ortodoxných talmudistov, 

ktorých učenie malo brániť pokojnému spolunažívaniu s Nežidmi. Podľa autorov SNN mala 

teda zmena postavenia Židov závisieť od ich ochoty zreformovať svoje náboženstvo, prijať 

kresťanov za svojich blížnych a zrieknuť sa doterajšieho spôsobu života, pri ktorom žili 

na úkor iných. Zásah do integrity židovského náboženstva by však vyvolalo oslabenie 

celkovej identity Židov, keďže s ním bola primárne spojená. 

 
Židia ako šíritelia alkoholizmu 
 

Kladnému vnímaniu Židov nepomáhala ani ich prítomnosť v liehovarenskom 

priemysle. Alkohol bol totiž jedným z hlavných problémov, proti ktorému brojili slovenské 

politické elity a inteligencia. Nevzdelané obyvateľstvo veľmi ľahko podliehalo alkoholizmu 

a podľa prispievateľov SNN o to viac, keď sa krčmy a pálenice dostali do židovských rúk. 

Proti alkoholu sa bojovalo zakladaním spolkov miernosti a aj v tomto ohľade boli Židia 

hodnotení negatívne, keďže sa údajne všemožne snažili zabraňovať napredovaniu týchto 

spolkov. Prispievatelia SNN z Trenčianskej stolice tvrdili, že „viťazstvo naše z rúk nám chcejú 

vitrhnúť ňešťastní žiďja, mnohí úžerňíci, sebelubci, len svoj osoh a život smrťou druhjeho 

človeka bráňiť chťjaci uradňíci panskí atď.“33  

Židia boli často pranierovaní za to, že mali údajne výrazný vplyv na obyvateľstvo, 

zvádzali ho k pitiu a že sa vraj až do ich príchodu nedalo povedať, že by bol niekto 

v konkrétnej dedine „korhel“.34 Niektorí Židia to údajne dotiahli do takej roviny, že im ľudia 

sľubovali už aj budúcu úrodu, ktorá ležala ešte pod snehom.35  

Na Orave pripisovali klesajúci počet členov spolku miernosti židovskej prešibanosti, 

s ktorou sa snažili donútiť ľudí piť.36 V Trenčianskej stolici a iných miestach údajne 

rozširovali klamstvá – tvrdili, že kto vstúpi do spolku miernosti, bude musieť odvádzať 
                                                 
33 Ďenňík Domáci : Z Trenčjanskej stolice. In SNN, 1846, roč. 2, č. 83, s. 331. 
34 LEHOCKÝ, Ján. Ďenňík Domáci : Z Trnovca. In SNN, 1847, roč. 3, č. 156, s. 625. 
35 DEMIAN, Baltazár. Ďenňík Domáci : Z Oravi. In SNN, 1845, roč. 1, č. 39, s. 154-155; 
    KELLNER, Peter. Pohladi na naše národňje hospodárstvo. In SNN, 1846, roč. 2, č. 53, s. 209. 
36 NOVÁK, Samuel. Ďenňík Domáci : Z Oravi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 209, s. 833-834; 
    NOVÁK, Samuel. Ďenňík Domáci : Z Oravi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 210, s. 837-838. 
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každoročnú daň;37 že spolky boli založené iba preto, lebo panovník potreboval lacno získať 

pálenku do rôznych strojov; že peniaze, ktoré po vstupe do spolku dostali, sú určené na to, 

aby si vyplatili dlhy u krčmára.38 Po odhalení týchto lží sa však ľudia údajne začali pridávať 

do spolkov a „žiďja sa velmi polakali a bradi si šklabali“.39 V Zemianskom Podhradí sa 

dokonca vraj vyhrážali kaplánovi, že ho „vibijú“, ak neprestane so svojou protialkoholickou 

činnosťou.40 

Pálenku však nepálili iba Židia, a preto sa od prispievateľov SNN ušlo kritiky aj 

kresťanským krčmárom, u ktorých videli iba ten rozdiel, že pili spolu so svojimi hosťami. 

Slovenskí národovci síce tvrdili, že „jedna z najhlavňejších skutočních príčin bjedi je Žid 

a pálenka“, no zároveň priznávali, že treba bojovať proti všetkému, čo je s ňou spojené, teda 

nielen proti nej, ale aj proti tým, ktorí ju pália, predávajú a pijú.41 

Všeobecne sa všetci krčmári, teda Židia aj kresťania, proti obvineniam z alkoholizácie 

obyvateľstva bránili tým, že oni nikoho pálenku piť nenútia, skupovať zemiaky nie je 

zakázané a pálenku predávajú preto, lebo krčmy majú v prenájme a keby nemali oni, tak by sa 

predaja pálenky chopil niekto iný.42 Na to však dostali odpoveď, že takéto správanie nie je 

prípustné a kresťanské – s heslom, keď nie my, tak niekto iný, sa možno dostať iba 

na nesprávne cesty.43 

Peter Kellner-Hostinský a ďalší sa svojich čitateľov pýtali, prečo nepijú pálenku Židia 

a všetci ostatní, ktorí ju odporúčajú, keď má byť údajne taká dobrá. Zároveň boli kritizovaní 

aj tí, ktorí ju odporúčali piť s mierou, pretože bez radikálneho skoncovania nie je možné 

opilstvo vykynožiť.44  

Ďalší z prispievateľov SNN sa zamýšľal, „či mi to ešťe dožijeme, keď prestaňe Slovák 

pálenku piť? či mu je to už v rode tak? či je to dajakuo rabstvo? či to od bjedi? či preto že mu 

je všaďe za chrbtom žid, ako tá pijavica, ktorá životnú silu z jeho krvavích mozolou cicja?!“45 

Spolky miernosti počas svojho pôsobenia slávili určité úspechy, o ktorých sa v SNN 

často písalo, aby sa tým motivoval vznik spolkov v ďalších obciach. Medzi tými správami 

nájdeme aj poznámky, že v Považskej Bystrici začali Židia od smútku vešať hlavy, lebo sa 

                                                 
37 ZÁVODNÍK, Štefan. Ďenňík Domáci : Z Trenčjanskej stol. In SNN, 1846, roč. 2, č. 51, s. 202; 
    JANČO, Michal. Ďenňík Domáci. Zo Starích Bistríc. In SNN, 1846, roč. 2, č. 69, s. 275. 
38 ZÁVODNÍK, Štefan. Ďenňík Domáci : Z Trenčjanskej stol. In SNN, 1846, roč. 2, č. 51, s. 202. 
39 JANČO, Michal. Ďenňík Domáci. Zo Starích Bistríc. In SNN, 1846, roč. 2, č. 69, s. 275. 
40 Ďenňík Domáci : Zo Zemjanskeho Podhraďja. In SNN, 1846, roč. 2, č. 73, s. 291. 
41 Ďenňík Domáci : Z Oravi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 166, s. 662. 
42 Ďenňík Domáci : Z Horňjeho konca Zvolenskej stolice. In SNN, 1846, roč. 2, č. 58, s. 231. 
43 Ďenňík Domáci : Akí Pánbohdaj, takí Bodajzdrav. In SNN, 1846, roč. 2, č. 64, s. 255-256. 
44 Ďenňík Domáci : Z Liptova. In SNN, 1845, roč. 1, č. 13, s. 49-50. 
45 KUTLÍK, Ján. Ďenňík Domáci : Z Pitvaroša. In SNN, 1846, roč. 2, č. 77, s. 307. 
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všetci hlásili do spolkov miernosti;46 v Blatnici sa pijanstvo utlmilo až tak, že židovské kotly 

stíchli a Židia museli predávať zemiaky, ktoré nakúpili na pálenku;47 v Dolnej Súči, až na pár 

zarytých pijanov, všetci vstúpili do spolku, kvôli čomu museli árendátori prestať páliť 

pálenku a „len jeďiní židáčik s tvárou skormúťenou po ďeďiňe sa prechoďí – a tak vizerá ako 

bi ho už ukrutná smrť na náruči pestuvala, a tú vismuďenú zlorečnicu, ktorej holba 

pred 6 tídňami za 16 graj. bola, teraz za 4 gr. ponúka, ba aj pred našincamí horkej slzi – azda 

preto abi tak ích srdcja oblomiu a k milosrdenstvu s pálenkou a jej predavačom pohnuv – 

viljeva, lež zdá sa mi že jeho usiluvaňja budú daromnje“.48 V Drienove sa úspešný boj proti 

alkoholizmu pripisoval aj tomu, že v krčmách nebolo žiadnych Židov.49 V okolí Liptovského 

Sv. Mikuláša sa pálenka začala piť v menšom množstve a v dedinách Ploštín a Iľanovo sa vraj 

prestala piť úplne, následkom čoho mali byť Židia exekvovaní, keďže nemali žiaden príjem. 

V SNN sa odporúčalo, aby si z ich osudu zobrali príklad ostatní pálenčiari – mali by sa radšej 

začať zaoberať niečím iným, aby tiež takto neskončili.50 

Z vyššie uvedených príkladov vyplýva, že proti alkoholizácii sa bojovalo celoplošne 

a Židia boli v tomto ohľade vnímaní ako jedna z jej zložiek. Analogicky by sme celú situáciu 

mohli prirovnať k dnešnému drogovému priemyslu, kde existuje reťazec výrobca – predajca – 

konzument. V našom prípade predstavovala drogu pálenka, výrobcu a predajcu poväčšine Žid 

a konzument bol slovenský sedliak. Preštudovaním SNN som zistil, že kritizované boli naozaj 

všetky zložky reťazca, a to bez výnimky vierovyznania alebo národnosti. Kritika začala už pri 

samotnom nápoji, ktorý bol označovaný ako hnusný jed, ktorý ničí telo a dušu. Nasledovalo 

pranierovanie sedliakov, ktorí boli označení ako nemúdri a neschopní sa sami svojej závislosti 

zbaviť, dôsledkom čoho bolo potrebné, aby sa ich pozdvihnutia chopila slovenská 

inteligencia, ktorá by ich vzdelávala. Páni a členovia stoličných výborov boli označení ako 

ziskuchtiví a bezohľadní k zvyšnému obyvateľstvu. Podľa prispievateľov SNN ich 

nezaujímalo, že sedliaci žijú v biede, čo bolo vlastne na škodu aj samotnému pánovi, keďže 

neboli schopní plniť svoje povinnosti. Kritizovali aj neúčinné protialkoholické nariadenia 

stoličných výborov. Poslednými kritizovanými zložkami, v ktorých boli početne zastúpení 

Židia, boli výrobcovia a predajcovia pálenky. Miera kritiky Židov v SNN ohľadne 

alkoholizácie obyvateľstva približne zodpovedá ich účasti na tomto probléme. Nemožno teda 

                                                 
46 HLOŽA, J. Ďenňík Domáci : Z Považskej Bistrice. In SNN, 1846, roč. 2, č. 53, s. 212. 
47 ŠOLTÉSZ, Z. Ďenňík Domáci : Z Blatňice. In SNN, 1846, roč. 2, č. 69, s. 275. 
48 FILO, Jozef. Ďenňík Domáci : Z Dolňej Suče. In SNN, 1846, roč. 2, č. 69, s. 275. 
49 Ďenňík Domáci : Z Drjenova. In SNN, 1846, roč. 2, č. 73, s. 291. 
50 Ďenňík Domáci : Zo Sv. Mikuáša. In SNN, 1846, roč. 2, č. 80, s. 317-318. 
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v žiadnom prípade povedať, že sa všetka vina zvaľovala na nich, no ako árendátorom páleníc 

a krčiem sa im ušlo dostatočnej kritiky. 

 
Židia ako negatívny ekonomický činiteľ 
 

Finančné podvody, úžera, rozširovanie fám a umelé navyšovanie cien boli ďalšie 

problémové činnosti, ktoré výrazne ovplyvňovali pohľad na Židov. V SNN nájdeme mnoho 

správ, v ktorých sa rozoberal a kritizoval nepriaznivý stav hospodárstva v Uhorsku. Písalo sa 

o úžerníctve, najmä židovskom, no aj nežidovskom,51 neefektívnom hospodárení a nedostatku 

finančných prostriedkov. Ľudia boli nemajetní a tí, ktorí sa dostali do ťažkých životných 

situácií, často nie svojim vlastným pričinením, ako napríklad pri požiaroch, nemali takmer 

žiadnu možnosť, ako sa opäť postaviť na vlastné nohy. Stav bol údajne taký zlý, že peňazí 

nebolo nikde, iba u Žida, ku ktorému chodievali všetci – páni, kňazi, advokáti, remeselníci 

i sedliaci.52 Jediným východiskom z najhoršej biedy bola pôžička, ktorá však bola spojená 

s vysokými úrokmi a pri neschopnosti splácania aj s predajom posledného majetku pod trhovú 

cenu53 – čiže nakoniec sa bieda vôbec neodstraňovala, ale naopak, prehlbovala. 

Pri tejto príležitosti je treba opäť podotknúť, že kritizovaní boli nielen židovskí 

úžerníci, ale aj kresťania, ktorých označovali ako židovských kresťanov, čo bolo hanlivé 

označenie pre kresťana, ktorý má vlastnosti vo všeobecnosti pripisované Židom – je lakomý 

a snaží sa zdierať ostatných ľudí pre svoj osobný zisk.54 Z tohto príkladu, ako aj mnohých 

ďalších, možno vidieť, že Židia boli v ekonomických otázkach vnímaní tak negatívne, že ich 

etnonymum sa stalo synonymom pre úžerníctvo a podvod.55 

V SNN sa tieto podvody dokladovali mnohými správami, napríklad keď sa Židia 

vydávali za služnodvorských56 a chceli svojvoľne trestať zlodeja, ktorý kradol na nimi 

prenajatom pozemku;57 keď jednej vdove namiesto zlatých dukátov dali pozlátené 

                                                 
51 ŠTÚR, Ľudovít. Zmenkovje zákoni. In SNN, 1847, roč. 3, č. 189, s. 753-754. 
52 HOMOLA Štefan. Obecnje isťini alebo obecnje kapitáli. In SNN, 1846, roč. 2, č. 89, s. 353. 
53 Ďenňík Domáci : Z Beckova. In SNN, 1847, roč. 3, č. 166, s. 663. 
54 Rozmaňitosťi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 207, s. 827. 
55 Niektoré pomenovania národov sa časom začali využívať ako názvy povolaní, ktorým sa príslušníci daného 
národa živili za hranicami krajín, odkiaľ pochádzali, napríklad z Valacha sa stal valach-pastier. V tomto ohľade 
boli Židia a ich etnonymum stotožnené s požičiavaním peňazí a úžerníctvom, pričom sa pojem žid s týmto 
významom uvádza aj v Bernolákovom slovníku. Pozri KRÁLIK, Ľubor. Cudzinci v našom slovníku. 
In Historická revue, 1998, roč. 9, č. 4, s. 14. 
56 Latinsky judex nobilium, v skratke judlium. Úradník v stavovskom Uhorsku, predstaviteľ stoličnej samosprávy 
podliehajúci podžupanovi. Stál na čele služnovského okresu a riešil súdne spory šľachticov. 
57 HOMOLA, Štefan. Ďenňík Domáci : Z Báčky. In SNN, 1846, roč. 1, č. 49, s. 195. 
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päťgrajciare58 alebo keď rozširovali fámy o zlom stave Viedenskej banky, po čom následne 

skupovali od vystrašených ľudí papierové peniaze pod ich hodnotu.59 

Židia mali však obyvateľstvu škodiť aj skupovaním obilia a jeho následným 

predávaním za ďaleko vyššie ceny. Ceny niektorých tovarov, ako napríklad pšenice, stúpli 

niekedy až o 50 %. Po takomto zdražovaní nasledovali zvyčajne násilnosti ľudu a obmedzenia 

vrchnosti namierené voči Židom.60 V SNN sa tieto situácie komentovali veľmi prosto: „Toto 

Židovskuo pokoleňja ňechce biť múdrejšje.“61  

Stále väčšie sumy peňazí sústredené v židovských rukách umožňovali Židom prenikať 

do rôznych hospodárskych odvetví. Prenajímali si pálenice, pivovary, krčmy, získavali 

prevahu v drevárskom priemysle a stali sa výraznou konkurenciou kresťanských 

obchodníkov. Mnohé slobodné kráľovské mestá, ale aj celé stolice sa voči židovskej 

konkurencii bránili zákonmi, ale aj výtržnosťami. Jonatán Čipka, prispievateľ SNN z Gemera, 

videl práve v nevpustení Židov do stolice úspech, ktorý jej obyvateľom zaručil určitú 

majetnosť a blahobyt, pretože boli nútení sami obchodovať a o všetko sa starať. Tvrdil, že to 

síce nebolo jednoduché, ale vďaka tomu u nich nevládla bieda a namiesto Židov bohatli oni 

sami. Bohatí sedliaci údajne pomáhali aj svojmu okoliu a podľa jeho slov by to takto malo 

byť všade – „ňedávajme sa samochťjac do pazúrov už či Židákom, či Ňemcom, či komukolvek 

na sveťe!“62 

Avšak prostredníctvom kresťanských prostredníkov sa Židia snažili obísť stoličné 

nariadenia a preniknúť aj do týchto oblastí.63 

Proti počínaniu Židov a Nežidov, ktorí zdierali ľud, sa snažili slovenské národné elity 

všemožne bojovať. Zakladali sa gazdovské spolky, ktorých cieľom bolo vytrhnúť obyvateľov 

z „rúk židovskích“,64 napríklad v Novom Sade bola založená evanjelická sporiteľňa, ktorá 

požičiavala peniaze so zákonom stanovenými úrokmi.65 

Okrem toho sa zdôrazňovalo, že ľud potrebuje dobrých vodcov, ktorí by ho chránili 

a zabránili tomu, aby ho niekto „žiďil“.66 Bolo potrebné, aby sa ľud proti prevahe Židov 

                                                 
58 ČIPKA, Jonatán. Ďenňík Domáci : Z Ratkovskej dolini v Gemeri. In SNN, 1847, roč. 3, č. 183, s. 731. 
59 Malí chírnik. In SNN, 1848, roč. 4, č. 269, s. 1075-1076. 
60 Ďenňík Domáci : Z Vesprímskej stolice. In SNN, 1845, roč. 1, č. 38, s. 150; 
    Ďenňík Domáci : Z Pešťe. In SNN, 1846, roč. 2, č. 135, s. 540; 
    Ďenňík Domáci : Rakúska. In SNN, 1847, roč. 3, č. 193, s. 771; 
    TOMAŠKOVIČ, Martin. Ďenňík Domáci : Z Trnavi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 187, s. 747. 
61 ŠOLTÉS, Michal. Ďenňík Domáci : Od Moravskej hraňice. In SNN, 1847, roč. 3, č. 187, s. 747. 
62 ČIPKA, Jonatán. Ďenňík Domáci : Z Gemera. In SNN, 1847, roč. 3, č. 171, s. 682. 
63 Ďenňík Domáci : Z Gemera. In SNN, 1847, roč. 3, č. 172, s. 687. 
64 Ďenňík Domáci : Od Bjelej Hori. In SNN, 1846, roč. 2, č. 95, s. 381. 
65 HOMOLA, Štefan. Ďenňík Domáci : Z Novjeho Sadu. In SNN, 1846, roč. 2, č. 129, s. 516-517. 
66 Ďenňík Domáci : Od Bjelej Hori. In SNN, 1847, roč. 3, č. 154 z 22. januára 1847, s. 616. 
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bránil, najlepšie nakupovaním u slovenských obchodníkov, pretože „prvšja má biť košela, ako 

kabát“.67 

Prvé úspechy proti údajnému zbedačovaniu obyvateľstva Židmi hlásili prispievatelia 

z Trenčianskej stolice, kde úradník panstva v Podlužanoch odobral Židovi árendu v krčme 

a dal ju kresťanovi. Najprv sa poniektorí obyvatelia sťažovali, pretože im Žid požičiaval 

peniaze. Keď sa však úradník dozvedel za aký úrok, svoje rozhodnutie vraj odmietol zmeniť. 

Neskôr mali prísť tí istí ľudia úradníkovi ďakovať, pretože odkedy neriadil krčmu Žid, 

ostávalo im vraj viac peňazí doma. Podľa tohto vzoru sa plánovalo urobiť aj vo všetkých 

krčmách Uhrovského panstva a podľa slovenských národovcov by sa takto malo udiať všade 

– aby si Židia hľadali živnosť „prácou rúk“.68 

Na základe týchto informácii možno povedať, že vo všeobecnosti chceli prispievatelia 

SNN riešiť ekonomickú situáciu pokojnou cestou a neburcovali ľudí k výtržnostiam voči 

Židom. Východiskom mal byť ekonomický nacionalizmus založený na vylúčení cudzích 

prvkov z národného hospodárstva, avšak nie násilne, ale prirodzenou cestou – 

nenakupovaním u cudzincov, ale u Slovákov. Nedostatok financií mal byť vyriešený 

zakladaním gazdovských spolkov a sporiteľní, ktoré by dokázali poskytovať pôžičky bez 

úžerníckych úrokov. K ďalším opatreniam patril aj vyššie spomínaný protialkoholický boj, 

osveta a šírenie vzdelanosti, vďaka čomu sa očakávalo, že ľud ušetrí peniaze a nenechá sa tak 

ľahko oklamať, aby upísal svoj majetok, o ktorý by následne prišiel. 

 
Celkový obraz Židov v Slovenských národných novinách 
 

Pohľad na Židov nebol v Uhorsku vôbec jednostranný a okrem náboženského hľadiska 

bol ovplyvnený najmä hospodárskou a politickou situáciou. Židia boli vítaní v mnohých 

zemepanských usadlostiach ako ekonomická sila, no zároveň boli odmietaní v mestskom 

prostredí, kde boli vnímaní ako nepríjemná konkurencia. Ak sa však pozrieme na problém 

z pohľadu prispievateľov SNN – slovenských národovcov, taktiež nedospejeme k úplne 

jednoznačnému záveru. 

Základný podklad vnímania odlišnosti Židov tvorila náboženská rozdielnosť, ktorá 

v tomto období bola ešte stále citlivou témou. Náboženská nezlučiteľnosť a nevraživosť 

pramenili z oboch strán. Na základe toho boli Židia v kresťanskej spoločnosti postavení na jej 

okraj a práve židovskému náboženstvu bolo pripisované ich bezcharakterné počínanie voči 

kresťanom. 

                                                 
67 ONDRISÍK, Ján. Ďenňík Domáci : Z Novjeho Mesta nad Kisucou. In SNN, 1847, roč. 3, č. 186, s. 741-742. 
68 Ďenňík Domáci : Z popod Rokoša. In SNN, 1846, roč. 2, č. 121, s. 484-485. 



HISTORIA NOVA  9 

 84

V tomto ohľade ešte zdôrazním, že konanie Židov, s ktorým prispievatelia SNN 

nesúhlasili, môžeme rozdeliť do dvoch skupín – nezákonné a nemorálne. Prvá skupina je 

v podstate podmnožinou druhej, no okrem toho, že činnosti v nej zahrnuté boli nemorálne, 

priečili sa aj vtedajším platným zákonom. Išlo prevažne o falšovanie peňazí, zmenkové 

a zmluvné podvody, nedodržiavanie trhových pravidiel alebo podpaľačstvo. Do skupiny 

rýdzo nemorálnych, no zákonných činností patrilo najmä predávanie alkoholu a vábenie naň, 

úžera a umelé navyšovanie cien tovarov. 

Dôležité je si uvedomiť, že tieto činnosti neboli výlučne židovskou záležitosťou 

a kritizovaní boli aj kresťania, ktorí ich praktizovali, no Židom sa v nich pripisovala väčšia 

účasť, dôsledkom čoho sa aj v slovenčine udomácnil pojem žid, židák pre úžerníka alebo 

lakomého človeka a pojem židiť, ožidiť ako oklamať, obrať o peniaze – „velmi dobruo meno 

je to, lebo u naších žiďiť a šuďiť jedno značí“.69 Zároveň sa kresťanom, ktorí praktikovali 

tieto činnosti, nadávalo do židovských kresťanov. 

Ďalším činiteľom, ktorý určoval nazeranie na Židov, bolo ich postavenie v slovensko-

maďarskom spore. Ani tu sa Židia nedostali do priazne slovenských elít: buď ich táto vec 

vôbec nezaujímala, čo bolo typické pre ortodoxných Židov, ktorí boli uzavretí vo svojom 

náboženskom svete; alebo sa aktívne pridávali k vládnucej maďarskej strane, od ktorej sa 

snažili získať výhody, čím sa vyznačovali zase reformovaní Židia. Napriek tomu sa však aj 

medzi Židmi našli takí, ktorí dostali uznanie od slovenských národovcov za dobré 

a proslovenské skutky, ako napríklad trenčiansky kníhkupec Meizel, ktorý sa rozhodol 

predávať aj slovenské knihy za autorské ceny.70 

Je otázne, či Židia konali na základe presvedčenia, že ich úlohou je fyzicky a duševne 

zničiť slovenský národ. Pravdepodobnejšie bude, že ich cieľom bolo vyprodukovať 

čo najväčší zisk pre svoj vlastný osoh a národnostná otázka v tom nezohrávala primárnu 

úlohu. Kvôli svojim, prispievateľmi SNN kritizovaným, obchodníckym a presvedčovacím 

schopnostiam boli na zemepanských dvoroch vítaní, pretože vyšší zisk Žida znamenal 

schopnosť platiť vyššie nájomné a vyššie nájomné zase znamenalo vyšší zisk pre zemepána. 

Práve kvôli tomu boli Židia prispievateľmi SNN vnímaní ako nástroj pánov,71 ktorý 

rozkladá ľud alkoholom a ožobračuje ho úžerou, aby sa ten nemohol duševne a hmotne 

povzniesť a politicky aktivizovať. Tu možno vidieť aj príčiny negatívneho hodnotenia Židov. 

Aj keď sa proti židovským praktikám vyjadrovali autori SNN ostro, zvyčajne nežiadali ani 

                                                 
69 Ďenňík Domáci : Od Bjelej Hori. In SNN, 1847, roč. 3, č. 154, s. 616. 
70 ZÁVODNÍK, Štefan. Ďenňík Domáci : Trenčjanska stolica. In SNN, 1847, roč. 3, č. 181, s. 722. 
71 ŠTÚR, Ľudovít. Kďe leží naša bjeda? In SNN, 1847, roč. 3, č. 202, s. 805. 
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nestrpeli násilie páchané na nich. Taktika, ktorú v boji proti Židom presadzovali, bol bojkot 

alkoholu a iných židovských tovarov, a teda aj početných židovských krčiem, páleníc 

a obchodov. Slovenský sedliak sa mal sám chopiť obchodovania a namiesto požičiavania 

od Židov mal zakladať vlastné finančné a gazdovské spolky. 

Nakoniec sa ešte oplatí zmieniť o vnímaní vzhľadu Židov. Časti miest, kde bývali, boli 

považované za špinavé a stiesnené ulice, v ktorých mali číhať na kupcov s úmyslom uzatvoriť 

dobrý obchod, pričom sa vraj otravne núkali potencionálnym zákazníkom. V okolí ich obydlí 

sa mal často rozširovať smrad z páleníc.72 Ich vidiecke sídla neboli ostatnými obyvateľmi 

považované ani za domy, ale za akési „kuťe“, ktoré čakali na svoj koniec. Ich oblečenie 

pôsobilo podľa nich lacným dojmom a typické boli pre nich dlhé patriarchálne brady 

a turecké fajky. Na základe im pripisovaných vlastností vznikali rôzne porekadlá, ako 

napríklad bočiť od dobrých vecí ako „Žid od kríža“73 alebo pozerať sa na niečo, napríklad 

alkoholik na vodu, ako „žid na slaňinu“.74 

Vo výslednom zhodnotení treba uviesť, že SNN nemožno označiť ako noviny 

s cieleným protižidovským zameraním. Hodnotenie Židov nebolo totiž jednostranné, aj keď 

prevládali negatívne správy, záviselo od konkrétnych prispievateľov. Myšlienky, ktoré boli 

v novinách propagované, boli pre Židov nevýhodné, no nepresadzovali voči nim násilie. 

Na druhej strane však výrazne pomáhali Slovákom, preto je vnímanie celej problematiky 

závislé od uhla pohľadu. Správy, ktoré sa týkali Židov, poväčšine iba hodnotili a reagovali 

na jestvujúci stav a ponúkali nenásilné riešenia problémových otázok. Podobné názory 

na Židov boli v tej dobe rozšírené v celej strednej Európe a Slováci sa z toho rámca veľmi 

nevymykali. 

Samotný obraz Židov by sa dal v súčasnosti nazvať stereotypný, no treba zdôrazniť, 

že stereotypy sú založené na skúsenostiach, pričom sa odovzdávajú ďalším generáciám, čo je 

prirodzený obranný mechanizmus človeka. Každá ďalšia negatívna skúsenosť pritom 

umocňuje daný stereotypný náhľad. Pri študovaní SNN sa však možno stretnúť s rozsiahlym 

okruhom činností, ktoré boli v rámci slovenského ponímania považované u Židov 

za problémové a čo v konečnom dôsledku, a to je podstatné, priznávali aj samotní Židia.75 

Z toho teda vyplýva, že kritika Židov v SNN nebola vždy iba prázdnou nenávisťou, závisťou 

alebo neopodstatneným stereotypom, ale mala mnohokrát svoj opodstatnený podklad. 

 
                                                 
72 Rozmaňitosťi. In SNN, 1847, roč. 3, č. 239, s. 955; Listár : Z Ostrihoma. In SNN, 1848, roč. 4, č. 261, s. 1044. 
73 BOGDÁN, Ladislav. Ďenňík Domáci : Z Panskej Dolini. In SNN, 1846, roč. 2, č. 147, s. 590. 
74 TOMÁŠIK, Samuel. Ďenňík Domáci : Od Šajavi. In SNN, 1845, roč. 1, č. 43, s. 170. 
75 Rozmaňitosťi. In SNN, 1847, roč. 3, č.  241, s. 963; Krajinskí sňem. In SNN, 1848, roč. 4, č. 265, s. 1057. 
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Image of Jews in Slovenskje národňje novini [Slovak National Newspaper] 
 
The author of this paper has approached a topic of an image of the Jews in the first Slovak political 
newspaper named Slovenskje národňe novini [Slovak National Newspaper], which was being 
published between the years 1845 and 1848, applying the quantitative and qualitative analysis. He 
tracked the frequency, extent and thematic focus of articles which contained remarks on the Jews, 
whereby he sorted them according to the four grade scale into positive, neutral, neutral-negative and 
negative. Based upon that, the Jews were mentioned mostly in context of economic questions (38,6 %) 
and alcoholism (27,5 %) and the articles had mostly a neutral-negative to negative character. 
Individual authors expressed themselves differently, but they requested nonviolent solutions 
to problems they saw in Jews. 
 
Keywords: Slovenskje národňje novini [Slovak National Newspaper], Jews, Slovaks, 1845 – 1848 
 
 
 
Das Bild der Juden in Slovenskje národňje novini [Slowakische Nationalzeitung] 
 
Der Autor dieser Studie hat durch die Methode der Quantitativen und Qualitativen Analyse das Bild 
der Juden in der ersten politischen Zeitung der Slowaken, welche in den Jahren 1845 – 1848 
herausgegeben wurde und den Namen Slovenskje národňje novini [Slowakische Nationalzeitung] trug, 
hergestellt. Er untersuchte die Häufigkeit, den Umfang und die Thematische Ausrichtung der Artikel 
welche mit Juden zusammenhingen, wobei er sie mittels einer vierstufigen Skala in positive, neutrale, 
neutral-negative und negative eingeteilt hat. Aufgrund dessen hat es sich ergeben, dass die Juden 
meistens im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Fragen (38,6 %) und Alkoholismus (27,5 %) 
erwähnt wurden und die Artikel hatten meistens einen neutral-negativen bis negativen Charakter. 
Die einzelnen Autoren haben sich aber über die Juden vielfältig Geäußert, wobei sie nicht-gewaltsame 
Lösungen der Probleme förderten, welche sie in ihnen gesehen haben. 
 
Schlüsselwörter: Slovenskje národňje novini [Slowakische Nationalzeitung], Juden, Slowaken, 1845 – 
1848 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
DEMJANIČ, Pavol. Obraz Židov v Slovenských národných novinách. In Štúdie z histórie. Historia 
nova 9. [online] Bratislava : Stimul, 2015, s. 69-86. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 
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Príbeh letca F/O Jamesa M. Kirchhoffa očami Martina Kýšku 
 
Peter Podolan 
 

Po pomerne dlhom čase sa na svetlo dostávajú polozabudnuté príbehy z doby 

2. svetovej vojny. Výhodou je dozaista i fakt, že dnes zverejneniu mnohých informácií už 

nevadia ideologické bariéry, tak ako to bolo pri spracovaní v 20. storočí. Isté témy a príbehy 

sa totiž preto dostali do pozadia. Takými boli i príbehy zostrelených amerických letcov 

bombardovacích perutí, ktorí sa ocitli na území Slovenska. Tragický príbeh Jamesa M. 

Kirchhoffa je len jedným z nich. K príbehu sa vraciame podrobnejšie, aby sme do neho mohli 

objektívnejšie zasadiť informácie Martina Kýšku (1917 – 1997), ktorý bol pri ukrývaní 

s Kirchhoffom v kontakte.1 Pretože je jeho výpoveď pomerne stručná, rozhodli sme sa 

o doplnenie a zhrnutie všetkých dostupných informácií o prípade. Postavy príbehu sa totiž 

odhaľovali iba postupne... 

Dňa 20. novembra 1944 (pondelok) dostala 459. bombardovacia skupina 15. USAAF 

(15. letecká armáda USA) kvôli zlému počasiu nad primárnym cieľom (Blechhammer, dnes 

v Poľsku) ako náhradný cieľ 152. misie zoraďovaciu stanicu v Hodoníne.2 Vyštartovali 

z Talianska zo základne Guilia (asi 6 km severovýchodne od mesta Cerignola) v Apúlii.3 

Jednému zo strojov typu Consolidated B-24 Liberator4 (B-24J-10-FO 42-51772 z 759. BS 

s prezývkou Gen5), pilotovanému poručíkom Ernestom Applebym, začal v oblasti Viedne 

neočakávane horieť jeden z motorov (č. 2). Aj keď sa názory na presný dôvod požiaru rôznia, 

pravdepodobne bol spojený so zásahom nepriateľskej protilietadlovej obrany.6 Bombardér 

                                                 
1 V edícii ponúkame informácie zo skoršej výpovede M. Kýšku z 80. rokov 20. storočia (I.) , ktorú možno nájsť 
v práci VARSIK, Milan. Nepokorená Javorina. Pravda : 1982, s. 275-277. [ďalej iba Výpoveď M. Kýšku] ako aj 
doteraz nepublikovanú verziu z listu M. Kýšku Billovi Clintonovi z roku 1994 (II.). [ďalej iba List M. Kýšku] 
2 KAŠŠÁK, Peter – HRODEGH, Dominik. Konečná zastávka Slovensko! Letecké aktivity a osudy posádok 15. 
USAAF zostrelených nad územím Slovenska v rokoch 1944-1945. Bratislava . Klub priateľov vojenskej histórie, 
2007, s. 148. 
3 Podrobnejšie Abadoned, Forgotten & Little Known Airfields in Europe. Guilia. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.forgottenairfields.com/italy/apulia/foggia/giulia-s564.html>; pozri aj mapu v KAŠŠÁK – 
HRODEGH, ref. 2, s. 11. 
4 Bližšie napr. ST. JOHN, Phillip A. The Liberator Legend. The Plane – the People. Paducah : Turner Publishing 
Company, 1990. 
5 FRAŇOVÁ, Ľudmila – HRABOVSKÁ, Oľga (ed.). Lubina 1392-1992-2002. Lubina : Obec Lubina, 2002, 
s. 45. 
6 Jeden z autentických zdrojov (G. C. Lance) hovorí o zásahu stíhačkou. Pozri poznámku č. 20. Ďalší autentický 
zdroj (O. M. Sullivan) hovoril svojim záchrancom o prehriatí motorov: „Začali vynechávať dva motory [zlý 
preklad či pochopenie? – motor č. 2], prehrievali sa. Kapitán chcel lietadlo zachrániť, preto vraj poslal 
ktoréhosi člena posádky, aby sa pokúsil poruchu odstrániť. Lenže márne, nič nepomohlo. Veliteľ dal na poslednú 
chvíľu príkaz opustiť lietadlo...“ Svedectvo Jána Ušiaka, citované podľa VARSIK, ref. 1, s. 187-188. Iný 
(sekundárny) zdroj hovorí o zásahu „flakom“. November 20, 1944, 459.Bomb Group / 759. Bomb Squadron, 
Mission No.152: Hodonin railroad station, Czech, B-24J-10-FO 42-51772 Gen. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.airwarsk.sk/turaluka.html > O protilietadlovej obrane oblasti pozri bližšie KAŠŠÁK – HRODEGH, 
ref. 2, s. 13-20. 
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vypadol z formácie a ani letovými manévrami sa nepodarilo motor uhasiť. Lietadlo malo 

konštrukčne pomerne chúlostivý palivový systém. Horiace úlomky motora navyše zapálili 

zadnú časť trupu, preto pilot vydal rozkaz opustiť stroj na padákoch.7 Úspešne sa to podarilo 

deviatim členom posádky. „Počnúc od Matejovca sme videli zoskoky osádky. Lietadlo 

za Poliankou vzbĺklo, U Babiarov explodovalo a zvyšok narazil U Šimkov do stodoly, ktorá 

zhorela.“8 Horiaci stroj sa rozpadol vo vzduchu na dva kusy a napokon spadol a explodoval 

pri osade U Šimkov v katastri Turej Lúky, južne od Myjavy.9 Podľa myjavskej kroniky 

„Krídlo s dvoma motormi padlo po pravej strane hradskej Myjava–Brezová na kopanicu 

U Šimkov na stodolu, ktorá do základov zhorela. Druhá časť padla na druhú stranu, vľavo, 

asi dvesto metrov do poľa... [...] Z občanov ako zázrakom nebol nik zranený. Pyrotechnici 

25. t. m. odpálili bomby, ktoré neexplodovali...“10 Prvý pilot 2nd Lt. Ernest Appleby zahynul 

v troskách lietadla,11 rádiooperátor Gaylord C. Lance padol do zajatia (neskôr bol 

oslobodený)12 a ostatných členov posádky našli a ukryli domáci obyvatelia.13 Ďalej sa 

budeme zaoberať iba osudom bombometčíka F/O Jamesa Morse Kirchhoffa (1924 – 1944). 

Narodil sa 30. júla 1924 v meste Maquoketa v štáte Iowa v rodine Eduarda a Hazel 

(r. Morse) Kirchhoffovcov.14 Mal bratov Roberta15 a Wiliama a sestru Lois Ann. Maturoval 

v roku 1941 a zapísal sa na Wiskonsinskú univerzitu (University of Wiskonsin), kde študoval 

                                                 
7 Pozri svedectvo O. M. Sullivena, poznámka č. 6. Podľa výpovede očitého svedka Jána Ušiaka: „V tom vidíme, 
že jedno lietadlo začalo dymiť a viditeľne zaostávať za ostatnými. Pozerali sme a zazdalo sa nám, že je to niekde 
medzi Hliníkmi a Pokryvníkmi, ako sa ide na Polianku. Zrazu vidíme bodky, jedna druhá, tretia a hneď nad nimi 
biele kupoly padákov.“ Podobne spomínal Štefan Čúvala v rámci partizánskej skupiny: „Hneď po popoludní 
spozorovala naša hliadka od Polianky, že jedno lietadlo opustilo zostavu, nápadne pokleslo a z priestoru Krajné 
zabočilo smerom na Matejovec a Polianku. Počnúc od Matejovca sme videli zoskoky osádky. [...] ...dĺžkový 
rozptyl zoskoku bol takmer štyri kilometre.“ Citované podľa VARSIK, ref. 1, s. 185, 188. 
8 Svedectvo Štefana Čúvalu. Tamže, s. 188. 
9 Podrobnejšie KAŠŠÁK – HRODEGH, ref. 2, s. 148. 
10 Citované podľa VARSIK, ref. 1, s. 184-185. Pilot teda nestihol ani odhodiť bomby pre zníženie rizika 
prípadného núdzového pristania. 
11 Pozri Individual Casualty Questionnaire, Ernest Appleby Jr. (fotokópia) [online] Dostupné 
na internete:<http://www.459bg.org/documents/Appleby_CasualtyInformation.pdf > Z dokumentu nie je jasné, 
kto odpovedal na otázky vo formulári. 
12 VARSIK, ref. 1, s. 184. 
13 O ich osudoch pozri Tamže, s. 188-189, 194-199; FRAŇOVÁ– HRABOVSKÁ, ref. 5, s. 45; KAŠŠÁK – 
HRODEGH, ref. 2, s. 148-149, 200, 202. Pozri aj dokumentárny film Neznámi hrdinovia (Dušan Hudec, 2014). 
14 Údaje o rodine podľa sčítania v roku 1930 pozri [online] Dostupné na internete: 
<https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XMJJ-LNN> / „United States Census, 1930“ (ED) District: 0014, 
Sheet Number and Letter: 2B, Household ID: 47, Line Number: 58, Affiliate Name: The U.S. National Archives 
and Records Administration (NARA), Affiliate Publication Number: T626, Affiliate Film Number: 660, GS 
Film number: 2340395, Digital Folder Number: 004584416, Image Number: 00285. 
15 Krátky životopis/nekrológ: Robert P. Kirchhoff. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.clintonherald.com/obituaries/robert-p-kirchhoff/article_6fc30114-120b-5106-bed9-
d21843c153f4.html> Narodený v roku 1922, tiež prerušil štúdium na štátnej univerzite v Iowe a zúčastnil sa 
bojov 2. svetovej vojny. Zomrel v roku 2007. 
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necelý rok „slobodné umenia“.16 Stihol sa zasnúbiť a poznáme aj meno jeho snúbenice – 

Miriam.17 Školu opustil a vo februári 1942 dobrovoľne vstúpil do armády USA. Prešiel 

leteckým výcvikom, v máji 1944 bol vyradený v hodnosti poručíka letectva (F/O) a stal sa 

(Military Occupational Specialty (MOS)) bombometčíkom. V októbri 1944 ho pridelili 

na základňu Foggia v Taliansku.18 

Zaujímavé sú v tomto ohľade osudu letu americké vojenské formuláre „Casualty 

Report“ (Správa o obetiach), ktoré vznikli najmä krátko po skončení vojny. Obsahujú iba 

kusé, no zaujímavé informácie, pričom po skutočných udalostiach americká vojenská 

administratíva zrejme ďalej nepátrala. Najprv je to pôvodná Missing Air Crew Report 

(MACR) 9945 (Správa o nezvestných členoch posádky lietadla) z 22. novembra 1944, 

z ktorej je možné zistiť podrobnosti o stroji, jeho príslušnosti, základni, pôvodnom cieli misie 

a nezvestných členoch posádky.19 Ďalšia správa/dotazník (strojopis), dostupná iba neúplne, 

evidentne mapovala osudy celej posádky Applebyho stroja. Obsahuje nasledujúce informácie 

k osobe J. M. Kirchhoffa: 

„a. James Kirchhoff, F/O [hodnosť Flight Officer], 

ASN [sériové číslo lietadla] neznáme [perom dopísané: 9945] 

b. Bombometčík. 

c. 759. bombardovacia peruť, 459. bombardovacia skupina, 15. letecká armáda 

d. 20. november 1944. 

e. Myjava, Československo 

f. Lietadlo bolo napadnuté nepriateľskými stíhačmi a motor začal horieť. Lietadlo sa vymklo 

kontrole a pilot dal rozkaz vyskočiť. Menovaný vyskočil a podľa informácií z dopočutia bol 

zajatý Nemcami. Bol oslobodený partizánmi a neskôr znovu zajatý Nemcami. Nemcami bol 

zastrelený kvôli civilnému oblečeniu 28. decembra 1944.“20 

                                                 
16 „Exaktnejšia“ informácia, že študoval filozofiu, môže byť iba nepresným prekladom. O presnom odbore štúdia 
teda nevieme. 
17 FRAŇOVÁ, Ľudmila – HRABOVSKÁ, Oľga – OSTROVSKÝ, Milan. Lubina vo vojnových príbehoch. Nové 
Mesto nad Váhom : Mestský úrad, 2013, s. 183. 
18 FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ, ref. 5, s. 46; KAŠŠÁK – HRODEGH, ref. 2, s. 201. 
19 Missing Air Crew Report (MACR) 9945 (fotokópia) [online] Dostupné na internete: 
<http://www.459bg.org/macr/MACR%209945_02.pdf> 
20 „a. James Kirchhoff, F/O [Flight Officer], ASN [Aircraft Serial (tail) Number?] unknovn [perom dopísané: 
9945] b. Bombardier. c. 759 Bomb Squadron, 459 Bomb Group, 15th Air Force d. 20 November 1944. 
e. Myjava, Czechoslovakia f. Plane attacked by enemy fighters and engine caught on fire. Aircraft went out 
of control and pilot gave orders to jump. Subject jumped and heresay [!] information is that he was captured 
by Germans. He was liberated by Partisians and later on recaptured by Germans and was shot by Germans 
for wearing civilian clothes on 28 December 1944.“ Otázky/kolónky formulára si je možné ľahko domyslieť. 
Na otázky vo formulári zrejme odpovedal Sgt. Gaylord C. Lance. Casualty Report (fotokópia, neúplné). [online] 
Dostupné na internete: <http://www.459bg.org/documents/Kirchhoff_CasualtyInformation.pdf> 
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Posledným americkým prameňom je Casualty Interrogation Report for Adjutant 

General's Office (Správa vypočutia o obetiach pre úrad pobočníka generality) o J. M. 

Kirchhoffovi zo 16. októbra 1945 podľa výpovede Cpl. Lawrencea Cardwella, Jr. Tu sa ako 

miesto smrti nesprávne uvádza „Tirnava, Czechoslovakia“, teda Trnava. Zásadnejšie sú 

informácie z dopočutia: „Od ilegálneho hnutia som sa dozvedel, že F/O Kirchhoff bol 

vyzdvihnutý nemeckými vojakmi a uväznený v malom väzení blízko miesta, kde zoskočil. 

Partizáni sa tej noci vlámali do väzenia, zabili stráže a odviedli F/O Kirchhoffa. Cez ilegálne 

hnutie som buď 18. decembra, alebo okolo tohto dátumu dostal list o stave F/O Kirchhoffa, 

že si zlomil nohu, ktorú mu napravili. Mimo toho bol evidentne v dobrom zdravotnom stave. 

Dostal som list od pani Emílie Šimekovej, Brezová pod Bradlom, Československo, približne 

30. septembra 1945. V tomto liste, ktorý nemám na tejto základni, uvádza, že F/O Kirchhoff 

bol popravený spolu s dvoma partizánmi Gestapom, potom čo bol mučený kvôli podozreniu 

z aktivít s partizánmi. Verím, že F/O Kirchhoff bol zajatý Gestapom počas týždňa 

od 25. decembra 1944. List od pani Šimekovej tiež uvádza, že po exhumácii tiel sa konal 

štátny pohreb na Starej Turej, Československo. Doma mám oznam o pohrebe v slovenčine.“21 

Americké dokumenty obsahujú početné nepresnosti, zachytávali informácie z dopočutia, 

avšak pre svoju autenticitu sú stále zaujímavé a cenné. 

Udalosti sa nevyhli ani staršie slovenské práce, ktoré sa však sústredili iba na poslednú 

fázu pobytu Kirchhoffa, jeho zajatie a následnú popravu v Trenčíne: „Na základe takéhoto 

udania zatkli v Starej Turej učiteľa Stanislava Hlubockého, ktorý ukrýval svojho švagra 

učiteľa Ondreja Chorváta, partizána, ktorý bojoval v skupine Jegorova (chorý sa vrátil z hôr, 

aby sa liečil) a amerického letca Jamesa Kirchhoffa. Všetkých troch gestapo zavraždilo 

v Trenčíne na Brezine 28. decembra 1944. Po oslobodení ich po exhumácii previezli do Starej 

                                                 
21 „HEARSAY INFORMATION: From the underground I learned that F/O Kirchhoff was picked up by German 
soldiers and taken to small jail near the place where he had bailed out. The partisans broke into the jail that 
night, killed the guards, and kidnapped F/O Kirchhoff. Through the underground, on or about 18. December 
1944, I received a letter from F/O Kirchhoff stating that he had broken his leg which had been set. Other than 
that, he was apparently in good health. I received a letter from Mrs. Emily Simek, Brezova Pod Bradlow, 
Czechoslovakia, on aproximately 30 September 1945. In here letter, which I do not have at this station, she 
stated, that F/O Kirchhoff had been executed, along with two partisans, by the Gestapo after having been 
tortured because of suspected activities with partisans. I believe that F/O Kirchhoff was captured by the Gestapo 
during the week of 25 December 1944. The letter from Mrs Simek also states that a State Funeral was hold 
at Stara Tura, Czechoslovakia, after the bodies had been exhumed. I have the notice of the funeral, which is 
written in Slavic, at home.“ Casualty Interrogation Report for Adjutant General's Office, J. M. Kirchhoff. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.459bg.org/documents/Kirchhoff_CasualtyInformation.pdf; 
http://www.459bg.org/documents/Page%208.pdf> Nepodarilo sa overiť informáciu o zlomenej (vytknutej?) 
nohe (?) Kirchhoffa. Tu je veľmi pravdepodobní viacnásobná kontaminácia spomienok osudmi iných 
účastníkov. Z členov posádky si zlomil ruku Owen M. Sullivan a Gaylord C. Lance. Práve Lance bol zajatý, 
odvezený do nemocnice v Piešťanoch, odkiaľ ho oslobodili slovenskí partizáni. VARSIK, ref. 1, s. 184-186. 
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Turej a dôstojne pochovali.“22 V podobnom duchu vypovedá Kronika Starej Turej: 

„V novembri a decembri 1944 je na Starej Turej a jej kopaniciach ubytovaných mnoho 

vojakov Vlasovovej armády. Po potlačení Slovenského národného povstania sa do Starej 

Turej vrátil učiteľ Ondrej Chorvát a ukrýval sa u svojho švagra Stanislava Hlubockého, kde 

bol skrytý aj americký letec Kirchhof. Dňa 16. decembra nemecké gestapo obidvoch odvlieklo 

do Nového Mesta, potom do Trenčína, tam ich aj so Stanom Hlubockým popravili a zahrabali 

do masového hrobu.“23 Ďalšie práce ponúkajú iba informáciu o smrti amerického letca, 

bez podrobností.24 

Vrcholom tejto línie prác vydaných v rokoch 1945 – 1989 bol text z roku 1989: 

„Koncom novembra havarovalo pri Myjave americké lietadlo. Posádka vyskočila z horiaceho 

stroja. James Kirchhoff, 21-ročný člen posádky sa ukrýval najskôr na krajnianskych 

kopaniciach, a potom – v decembri 1944 – v rodine vlasteneckého učiteľa Stanislava 

Hlubockého v Starej Turej. Žil tam pod cudzím menom a vydával sa za hluchonemého. 

V dome u Hlubockých sa v decembri liečil zo zranenia a omrzlín učiteľ-partizán Ondrej 

Chorvát, brat manželky Stanislava Hlubockého. Priviezli ho domov z Ponitria. 

Je neuveriteľné, že sa našli zradcovia, ktorí po vyhlásení trestu smrti za ukrývanie partizánov 

udali skrýšu amerického pilota a slovenského partizána. Gardisti s gestapákmi odvliekli 

16. decembra 1944 z domu Hlubockých Ondreja Chorváta a Jamesa Kirchhoffa. O týždeň 

neskôr, 23. decembra, zatkli aj Stanislava Hlubockého. Všetkých troch fašisti zavraždili 

                                                 
22 ŠTUKOVSKÝ, Štefan. Pod zástavou cti. Sprievodca k pamätníku na vrchu Roh. Trenčín : Okresný výbor 
Sväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne, 1967, s. 59. 
23 ÚRADNÍČEK, Dušan. Kronika Starej Turej. (Prepis), s. 105. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.staratura.sk/resources/File/kronika_starej_turej_dr_dusan_uradnicek.pdf> Nezisťovali sme, v akom 
období bol urobený predmetný zápis. Alternatívne z kroniky obce Stará Turá (evidentne iná kronika než citovaná 
vyššie!): „...vianočné ticho bolo prerušené udalosťou, ktorá sa zbehla okolo rodiny Chorvátech a Hlubockých. 
Dňa 10. decembra vrátil sa domov Ondej Chorvát, učiteľ, ktorý ako partizán odišiel koncom augusta do Banskej 
Bystrice. Prišiel po veľkých strádaniach s podlomeným zdravím a veľkými omrzlinami po celom tele a chcel sa 
liečiť doma u svojej matky. Táto ukrývala jedného amerického letca, ktorý sa zachránil z horiaceho lietadla. 
Dosiaľ nezistený zradca udal túto rodinu, že Ondrej Chorvát, tridsaťštyriročný sa vráítil domov. Malo to 
katastrofálne následky. Dňa 16. decembra 1944 ho prišli gestapáci s gardistami zatknúť. Nepomohli žiadne 
prosby, že leží v horúčke a má omrznuté nohy, stiahli ho z postele. S ním aj amerického letca, 
dvadsaťjedenročného Jamesa Kirchhoffa. Po týždni, 23. decembra, prišli i po Stanislava Hlubockého, otca 
piatich detí, švagra Ondreja Chorváta...“ Citované podľa VARSIK, ref. 1, s. 266. Nezisťovali sme, v akom 
období bol urobený predmetný zápis. 
24 ČERVEŇÁK, Ján. Boj ľudu v podjavorinskom kraji. In Tri desaťročia slobody. Trenčiansky okres v Povstaní 
a od oslobodenia po súčasnosť. Trenčín : Ideologická komisia KSS a Trenčianske múzeum v Trenčíne, 1975, 
s. 17; HALAJ, Dušan (ed.). Fašistické represálie na Slovensku. 2. vydanie. Bratislava : Obzor, 1990, s. 92; 
KAMENEC, Ivan. Trenčín v rokoch 1938-1945. Politický a spoločenský vývin. In ŠIŠMIŠ, Milan (ed.). 
Trenčín. Vlastivedná monografia 2. Bratislava : Alta-press, 1997, s. 36; TOMAŠUĽA, Milan R. Vtedy 
pod Javorinou. Bratislava : Vlastným nákladom, 1995, s. 24. 
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v trenčianskej Brezine. O týchto posledných dňoch života podáva svedectvo denníček hrdinu 

Stanislava Hlubockého.“25 

V období trvania vlády socialistického režimu to ani inak nemohlo byť, pretože jedna 

z postáv tohto príbehu mala s režimom „zlé“ vzťahy a z dejín bola de facto vymazaná. Išlo 

o Pavla Haruštiaka (1922 – 1951), ktorý bol po ilegálnom opustení územia Československa 

v roku 1950 zastrelený v Petržalke 27. júna 1951, keď sa vrátil po manželku.26 Napriek tomu 

v roku 1988 vyšla „historicko-publicistická“ práca Milana Varsika, ktorá bola výnimočná 

v mnohých ohľadoch. Bola to najmä komplexnosť spracovania príbehu, ktorú (napriek 

minoritným nepresnostiam) ďalšie práce nie celkom uspokojivo dosiahli až o desaťročia 

neskôr. Výrazným prínosom práce bolo spracovanie „orálnej histórie“, rozprávania priamych 

účastníkov a svedkov udalostí. Hoci metodologicky nemohlo ísť o exaktné naplnenie tohto 

historiografického prístupu, zásadné bolo autentické podanie informácií. Tie sú dnes cennejšie 

už len kvôli faktu, že podobný výskum v súčasnosti nie je možný. Varsik sa pioniersky 

venoval príbehom viacerých amerických letcov, pre nás boli prínosné informácie o členoch 

letu poručíka Applebyho – O. M. Sullivana a J. M. Kirchhoffa.27 Hoci venoval americkým 

letcom veľa priestoru, v prípade príbehu Kirchhoffa sa rovnako ako už vyššie zmienené práce 

zameral viac na tragédiu O. Chorváta a S. Hlubockého. Toto nastavenie bolo pre slovenské 

práce nakoniec logické. 

Je, škoda, že publikované zistenia Varsika v dostatočnej miere nereflektovali neskoršie 

práce a nadviazali skôr na predchádzajúcu líniu kusých informácií. Príbeh tak začali paralelne 

spracovávať od nuly. Ešte stručnú informáciu obsahuje publikácia o obci Lubina z roku 1992: 

„Vráťme sa ešte k partizánovi, ktorého meno sa mihlo v rozprávaní dr. Placáka o cetunskom 

boji. Pri Uhrovi a Jakubíkovi sa pohybuje Pavel Haruštiak z Podkoziniec, syn spomínaného 

legionára z 1. svetovej vojny. Osud ho ušetril smrtiacich nemeckých či gardistických guliek. 

Priviedol mu do cesty tragickú postavu amerického letca, ktorý začiatkom novembra 1944 

vyskočil z horiaceho lietadla na myjavských kopaniciach. Bolo ho treba spoľahlivo ukrývať 

a Pavel Haruštiak zabezpečil pre neho jeden z prvých úkrytov – doma v Podkozinciach. 

Výrečným dokumentom je fotografia oboch mladých mužov – usmiatych, napohľad 

bezstarostných. James Kirchhoff sa dostal do rúk gestapa v ďalšom svojom úkryte na Starej 

                                                 
25 SÚPKOVÁ, Jarmila – MARTÁK, Dušan. Podjavorinský kraj v Slovenskom národnom povstaní. Bratislava : 
Tatran, 1989, s. 52-53. 
26 Viac o P. Haruštiakovi pozri v FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ – OSTROVSKÝ, ref. 17, s. 177-184. Pozri aj 
príbeh „Pavel“ v cykle hraných minidokumentov „Moje povstanie“ [online] Dostupné na internete: 
<http://www.mojepovstanie.sk/> a dokumentárny film Pavel Haruštiak: neznámy hrdina (Marek Urban, 2011). 
Pôvodné podanie režimu, o Haruštiakovi ako zradcovi pozri VARSIK, ref. 1, s. 276. 
27 VARSIK, ref. 1. Kapitoly: Volám sa Janko Bílik a Konali tak, ako učili. 
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Turej. Spolu s učiteľmi Ondrejom Chorvátom a Stanislavom Hlubockým zahynul 

v trenčianskej Brezine. Po vojne poslal do USA rodičom leteckú kombinézu a padák po ich 

synovi.“28 

Nevieme o presnom mieste zoskoku Kirchhoffa, ale výpovede Martina Kýšku sa 

dozvedáme, že to bolo nad Kostolným29 a že parašutistu našiel ako prvý učiteľ tejto obce 

(zrejme Martin Haruštiak30). Tým, že Kirchhoff zoskočil ako prvý, sa oddelil od zvyšku 

posádky. Následne ho Pavel Haruštiak previedol do svojho rodičovského domu na lubinských 

kopaniciach do Podkoziniec, časti obce Lubina. Ukrývali ho tam na povale, resp. 

v hospodárskej časti domu.31 Súčasne či neskôr preniesol aj letcovo vybavenie (odev, obuv, 

padák), lebo neskôr tieto predmety preniesol zrejme z Podkoziniec do Súše Kýška.32 Pretože 

Haruštiak pôsobil ako partizánska spojka, neriskoval dlhší pobyt Kirchhoffa u seba, resp. 

svojich príbuzných a rozhodol sa mu nájsť nové útočisko. Tak sa dostal Kirchhoff do domu 

Kýškovcov v neďalekej osade Súš na staroturanských kopaniciach, kam ho mal na požiadanie 

P. Haruštiaka odviesť M. Kýška. Tu sa mal ukrývať v komore, hoci často sedával v kuchyni 

a pozoroval domácich pri výrobe varešiek.33 Strávil tu najväčšiu časť svojho pobytu 

na Slovensku, asi 2-3 týždne.34 Kirchhoff sa naučil aj niekoľko slovenských slov, 

ale komunikovali zrejme hlavne posunkami. V tomto čase bol už zrejme v kontakte aj 

s ostatnými členmi posádky a miestnym odbojom. Rudolf Vrba (1924 – 2006)35 si na to 

spomínal takto: „Ja osobne som poznal len jedného zo zostrelených amerických letcov, a to 

Kirchhoffa. On totiž niekedy pozde na jeseň navštívil našu jednotku oblečený v civile. Zbraň 

nenosil, ale zostal s nami niekoľko dní, myslím bez zvláštnych dôvodov, snáď spoločenských. 

Vedel už niekoľko slov po slovensky. Ja som vedel po anglicky, tak sme sa kamarátili. Radil 

                                                 
28 FRAŇOVÁ, Ľudmila – HRABOVSKÁ, Oľga (ed.) Lubina 1392-1992. Lubina : Obecný úrad Lubina, 1992, s. 
81; fotografia, s. 83. Rovnakú fotografiu pozri FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ – OSTROVSKÝ, ref. 17, s. 181; 
KAŠŠÁK – HRODEGH, ref. 2, s. 201. 
29 List M. Kýšku. Porovnaj vyššie zmienenú informáciu, že sa ukrýval na krajnianskych kopaniciach. SÚPKOVÁ 
– MARTÁK, ref. 25, s. 52; porovnaj VARSIK, ref. 1, s. 275. Chotáre oboch obcí bezprostredne susedia. Iba 
veľmi široko možno hovoriť o myjavských kopaniciach. 
30 FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ, ref. 5, s. 46. 
31 Tamže, s. 46. 
32 List M. Kýšku; pozri aj Výpoveď M. Kýšku, s. 275. 
33 Výpoveď M. Kýšku , s. 275; FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ, ref. 5, s. 46. 
34 Podľa skoršej výpovede uvádzal Kýška dobu pobytu „asi dva týždne“, neskôr uvádzal „asi 3 týždne“. 
Výpoveď M. Kýšku, s. 275, 276; List M. Kýšku. S ohľadom na celkové trvanie pobytu J. M. Kirchhoffa 
na Slovensku na úteku (20. 11. – 16. 12. 1944) a ďalšiu časovú informáciu, že u Hlubockých potom strávil 
necelé 2 týždne, zrejme ide nie o týždne ako časové jednotky (teda 7 dní) ale jeho pobyt „počas“ dvoch resp. 
troch týždňov. Dátum 20. 11. 1944 pripadal na pondelok, zo Súše Kirchhoff odišiel v týždni 4. – 10. decembra 
(7 – 8.), aby tak strávil necelé dva týždne u Hlubockých na Starej Turej do 16. 12. 1944. Počítať treba aj 
s výjazdom k partizánom „na pár dní“ podľa svedectva R. Vrbu. Pozri text k poznámke č. 36 a 44, 45, 48. 
35 Rudolf Vrba (Walter Rosenberg) a Alfréd Wetzler 7. 4. 1944 utiekli z Osvienčimu a spísali správu o tamojších 
pomeroch. V septembri 1944 sa Vrba pridal k partizánom, ktorí operovali v Bielych Karpatoch. 



HISTORIA NOVA  9 

 94

som mu, aby zostal s nami ako partizán, že to bude predsa len bezpečnejšie ako medzi civilmi. 

Tam mu hrozí zrada od nasadených informátorov. On si nebol dostatočne vedomý nebezpečia 

nemeckej rozviedky a tajných tisovských sympatizantov. [Miloš] Uher mu dával možnosť 

zostať s jednotkou, on uvažoval o tom. Ale si myslel, že má práva amerického vojaka v zajatí, 

preto zbraň nenosil. Pamätám si ho ako vzdelaného a milého skromného človeka. Bohužiaľ, 

nedokázal si predstaviť nemeckú podlosť tej doby.“36 

Nie je isté, čo stálo za rozhodnutím presťahovať Kirchhoffa z pomerne bezpečného 

prostredia zapadnutej osady na Starú Turú, do miestneho centra, kde bola navyše stála 

nemecká posádka.37 Úlohu zrejme zohrali obavy z príliš dlhého pobytu v jednom úkryte 

a možno i úvaha v zmysle „pod lampou je najväčšia tma“. Takto bolo možné úkryt na Starej 

Turej u rodiny Hlubockých považovať za bezpečný, zvlášť ak ho mal využiť chorý Ondrej 

Chorvát (1910 – 1944), brat pani domu Bohuslavy Hlubockej.38 Kirchhoffa minimálne 

v tomto okamihu prezliekli do civilných šiat. Podľa spomienok M. Kýšku dostal Kirchhoff 

jeho vyšívanú košeľu ako súčasť miestneho kroja.39 Rovnako ho vyfotografovali pre účely 

sfalšovania dokladu, ktorý mu vystavili na obecnom úrade na Starej Turej.40 Ďalšie fotografie 

mali spomienkový charakter a tak sa striedavo s Kirchhoffom odfotografoval Haruštiak 

i Kýška.41 Krycia identita Kirchhoffa bola podľa jeho falošného dokladu „Ján Kulich“. 

Pretože hovoril anglicky a neovládal slovenčinu, mal sa tváriť, že je hluchonemý.42 Kýška 

mal Kirchoffa priviesť na Starú Turú ako svojho príbuzného. Napriek tomu, že museli prejsť 

okolo troch nemeckých hliadok, sa transport podaril. „Ja som išiel vpredu, on za mnou 

po druhej strane cesty. [...] Najťažšie bolo okolo starobinca a mestskej strážnice. Tam boli 

                                                 
36 FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ – OSTROVSKÝ, ref. 17, s. 182-183. Miloš Uher (1914 – 1945) bol veliteľom 
partizánskeho oddielu Hurban. 
37 Porovnaj svedectvo Gustáva Gavača: „Celé to vymyslel Pavel Haruštiak, keď som ho stretol, povedal som mu 
svoje, čo ste to vymysleli za hlúposť, v [Starej] Turej boli Nemci i gardisti. Keď ich zobrali, znovu som mu to 
pripomenul: ak sa im niečo stane, budeš mať toho Američana na svedomí. Vtedy sme ešte netušili takú hrôzu.“ 
Citované VARSIK, ref. 1, s. 276. 
38 O O. Chorvátovi bližšie pozri Tamže, s. 269-270. 
39 List M. Kýšku, porovnaj aj Výpoveď M. Kýšku, s. 276. 
40 Pozri Výpoveď M. Kýšku, s. 276. Bližšie nešpecifikovaný doklad obsahoval tieto údaje: [vľavo] Narodený(á) 
(deň, mesiac a rok) 4/III. 1923. v Lubine, okres: Nové Mesto n/Vahom, Stav: slobodny, Povolanie: robotnyk., 
Postava: stredna, Vlasy: gaštanove, Oči: modre, Nos: normalny, Zvl. Znaky: nema. [vpravo] fotografia J. M. 
Kirchoffa s odtlačkom pečiatky notárskeho úradu v Lubine, vlastnoručný podpis (Ján Kulich) a odtlačok prsta. 
Doklad na meno Ján Kulich. (fotokópia) In [FRAŇOVÁ, Ľudmila – HRABOVSKÁ, Oľga (ed.).] Lubina 1392-
2006. [CD-ROM] Nové Mesto nad Váhom? : Visgra, 2006. Lubina/ Vojny/ Americkí letci/ James Kirchhoff 
41 Použili pri tom aparát M. Kýšku, ktorý si už nepamätal, kto ich fotografoval. Výpoveď M. Kýšku , s. 276. Obe 
tieto fotografie sa zachovali a boli zverejnené. Pozri poznámku č. 28 a FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ, ref. 5, 
s. 46. Fotografia na falošnom doklade ukazuje Kirchhoffa v rovnakom oblečení a určite vznikla pri rovnakej 
príležitosti. Pozri poznámku č. 40. 
42 „...on po slovensky vedel akurát, daj mi chleba, daj mi vody, dobrý deň, dobrú noc a ešte desať či pätnásť 
slov.“ Výpoveď M. Kýšku, s. 276, 277. 
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nemecké hliadky, ale prešli sme bez problémov až k Hlubockým.“43 Kirchhoff podľa 

informácií Bohuslavy Hlubockej prišiel do rodiny asi 2-3 dni pred príchodom Ondreja 

Chorváta (10. decembra 1944),44 teda asi 7 – 8. decembra 1944. U Hlubockých sa potom 

ukrýval „ani nie dva týždne“.45 Oboch ukrývaných umiestnili na povale domu, vedeli o nich 

iba dospelí rodiny – pred deťmi ich utajili.46 Výhodou bolo, že pani Hlubocká hovorila 

po nemecky a trochu aj po anglicky.47 

Podľa tradície rodiny Hlubockých celkom neočakávane 16. decembra 1944 (sobota) 

zabúchala na dvere domu skupina asi desiatich mužov, jeden z nich bol príslušník gestapa, 

ostatní patrili zrejme k Pohotovostným oddielom Hlinkovej gardy. Nikto sa na nič nepýtal 

a zamierili priamo na povalu. Zasahujúci vedeli, že v prípade Chorváta ide o partizána (!). 

Akcia prebehla tak rýchlo, že sa nedalo nič robiť, pomôcť ukrývaným, či ich aspoň 

upovedomiť. B. Hlubocká a jej matka prosili, aby Chorváta nechali doma, lebo bol vážne 

chorý, no zhovievavosti sa nedočkali. Príslušník gestapa bol „milosrdnejší“, a pri pohľade 

na Chorváta usúdil, že čoskoro aj tak zomrie. Aktívnejší boli potom príslušníci Hlinkovej 

gardy, ktorí Chorváta v horúčke vyvliekli z postele. Pri tej príležitosti ich zaujal aj Kirchhoff, 

ktorého tiež odviedli – „henten hluchonemý tiež, veď sa mi pozrieme, či je naozaj 

hluchonemý.“48 Oboch ukrývaných gardisti a gestapo odviezli do väzenia v Novom Meste 

nad Váhom.49 Tu ich ešte navštevovala B. Hlubocká, ktorá im za pomoci podplateného 

človeka donášala jedlo.50 Otec rodiny, učiteľ Stanislav Hlubocký (1908 – 1944) vtedy nebol 

doma. 

Podľa ústnych svedectiev, dostupnej literatúry a dokumentov sú dôvody vyzradenia 

a samotné udanie stále zahalené tajomstvom.51 Evidentný je podľa svedectiev rodiny 

Hlubockých fakt, že udanie sa týkalo O. Chorváta, keďže gestapo išlo naisto a pri tej 

                                                 
43 Výpoveď M. Kýšku, s. 277. 
44 VARSIK, ref. 1, s. 266, 265. Po dlhej ceste z obce Podhradie, na Hornej Nitre dorazili okolo polnoci. 
45 Exaktne asi 7-8. – 16. 12. 1944. Pozri poznámku č. 34. 
46 Tamže, s. 266. 
47 FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ – OSTROVSKÝ, ref. 17, s. 182. M. Kýška spomína iba nejakú pani, 
ktorá bývala pri Hlubockých (!) a ovládala anglický jazyk. Výpoveď M. Kýšku, s. 276. 
48 VARSIK, ref. 1, s. 266-267. 
49 SÚPKOVÁ – MARTÁK, ref. 25, s. 52; pozri aj poznámku č. 23. 
50 VARSIK, ref. 1, s. 267. 
51 Ústna tradícia na Starej Turej hovorí, že za udaním stáli dve sestry katolíckeho vierovyznania, ktoré žili 
v susedstve a po skončení vojny „zmizli“. Túto informáciu uvádzame, nakoľko je hodná zaznamenania; avšak 
zrejme nebude možné doložiť jej pravdivosť, pôvodný zdroj a je možné, že kombinovala interkonfesionálnu 
nevraživosť v prostredí majority evanjelikov augsburského vyznania a presun niektorých obyvateľov, ktorí 
s kauzou nemuseli mať v skutočnosti nič spoločné. 
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príležitosti objavilo Kirchhoffa, pretože bývali „v izbe“ spolu. Toto podanie opakuje 

v neskoršom svedectve aj Kýška, hoci spomenul svoje obavy kvôli deťom v domácnosti.52 

V otázke ďalších udalostí sú isté nejasnosti. Podľa neskoršieho svedectva Kýšku 

Hlubocký o tri dni (v utorok?) dostal predvolanie gestapa pod hrozbou represálií voči celej 

rodine. Kýška sa s ním ešte stretol v kostole.53 Keďže treba predpokladať, že sa tak udialo 

pri príležitosti evanjelickej pobožnosti a ak uvážime, že bol Hlubocký definitívne zaistený 

gestapom 23. decembra 1944 (sobota),54 vychádza nedeľa bezprostredne po zaistení 

Kirchhoffa a Chorváta (17. decembra 1944). Treba tiež predpokladať, že sa Kýška obával 

o svoj život a tak sa po správe o zaistení Kirchhoffa rýchlo snažil kontaktovať Hlubockého. 

Hlubocký vtedy Kýšku ubezpečil, že nič nevyzradí.55 Rodina Hlubockých i Kýška spomínajú, 

že gestapo sa objavilo až o týždeň, 23. decembra 1944. Vtedy už vedeli, že Kirchhoff je 

americký letec a prišli hľadať jeho padák a odev. Márne, pretože tieto boli schované v Súši.56 

Hlubocký ani v tento deň nebol doma, takže dostal ultimátum, aby sa dostavil na stanicu 

gestapa v Novom Meste nad Váhom do 12. hodiny nasledujúceho dňa.57 Mal doplniť niektoré 

informácie a potom ho mali pustiť. Pretože sa obával prenasledovania rodiny, ak by ušiel, 

odišiel do Nového Mesta nad Váhom dobrovoľne. Počítal, s tým, že v najhoršom prípade ho 

pošlú do koncentračného tábora. S vidinou blízkeho konca vojny si trúfal prežiť.58 

O aktívnu akciu (medzi 24. – 29. decembrom 1944?) sa pokúsil P. Haruštiak. Prerezal 

mreže na väzení v Novom Meste nad Váhom, no mimo siedmych partizánov tu nikoho 

od Hlubockých nenašiel, pretože ich už stihli odviezť do väzenia v Trenčíne.59 Zdá sa, 

že práve o tomto pokuse vypovedajú (avšak mylne s pozitívnym výsledkom) autentické 

americké pramene.60 Lokalitu v Trenčíne predstavoval štáb gestapa, teda sídlo veliteľstva 

pohotovostnej jednotky nemeckej 13. bezpečnostnej služby (Einsatzkomando SD), väzni boli 

                                                 
52 List M. Kýšku. 
53 List M. Kýšku. 
54 SÚPKOVÁ – MARTÁK, ref. 19, s. 52; pozri poznámku č. 23 
55 List M. Kýšku, rovnako Výpoveď M. Kýšku, s. 275. 
56 „Padák a letcov oblek bol v našej stodole pod slamou až do konca vojny.“ Výpoveď M. Kýšku, s. 275. 
57 V tomto bode tušiť rozpor: ak dostal už skôr predvolanie (informácia M. Kýšku), určite i s časovým údajom. 
Bolo treba jeho ústne opakovanie 23. 12. 1944? Alebo bol ústne iba načrtnutý presný (skorší) časový údaj 
dostavenia sa? Bolo by možné, že gestapo a Hlinkova garda týždeň čakali, než by sa snažili vypočuť otca rodiny, 
či jej členov k otázke ukrývania či O. Chorváta či neznámeho „hluchonemého“? Kedy zistili, že ide 
o amerického letca? Identifikácia podľa prsteňa letca USAAF logicky smeruje hneď k prvému dňu zadržania, 
osobnej prehliadke a výsluchu. 
58 VARSIK, ref. 1, s. 268. 
59 KAŠŠÁK – HRODEGH, ref. 2, s. 201. Porovnaj svedectvo G. Gavača, poznámka č. 37. P. Haruštiak si zrejme 
uvedomoval svoj podiel zodpovednosti, keďže inicioval presun Kirchhoffa k Hlubockým. 
60 Pozri texty k poznámkam č. 20 a 21. Ide však zrejme o kontamináciu. Pozri aj text k poznámke č. 12. 
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držaní vo väzení Okresného súdu.61 Na útok na takúto lokáciu sa nedalo ani pomyslieť. 

Zaujímavú informáciu o pobyte trojice vo väzení poskytol rodine Hlubockých Ľudovít 

Hrnčiar. Ten bol väznený v Trenčíne vyše troch mesiacov a jeho cela bola v blízkosti cely 

trojice. Keďže poznal Chorváta, pokúsil sa s ním stretnúť a pri tej príležitosti spoznal aj jeho 

spoluväzňov. Podľa neho ich pobyt vo väzení trval iba tri hodiny a priamo predchádzal 

poprave. Jeho svedectvo by tak bolo datované dňom 28. decembra 1944,62 a znamená, 

že presun do Trenčína bol pomerne rýchly a jeho dôvodom bola prakticky iba príprava 

na popravu. 

Všetkých troch zajatých vypočúvali a mučili zrejme už v Novom Meste nad Váhom 

a potom aj v Trenčíne. Aj podľa ďalších akcií je zrejmé, že nič neprezradili. V prípade 

Kirchhoffa nevedeli o koho ide, prezradiť ho mal prsteň letca USAAF.63 Podľa svedectva R. 

Vrbu vieme, že zbraň nenosil. V prípade problémov a zajatia sa zrejme spoliehal na štatút 

vojnového zajatca (POW) – na „práva amerického vojaka v zajatí“.64 V tomto prípade sa mu 

však vypomstilo civilné oblečenie, ktoré používal. O tomto dôvode popravy hovorí aj neúplná 

správa Casualty Report.65 Podľa podobných príkladov však možno vidieť, že nemecké 

brachiálne a vojenské zložky vždy nekonali tak tvrdo. Kirchhoffovi zrejme priťažila 

skutočnosť možnej spolupráce so slovenským partizánskym hnutím, ako naznačuje Casualty 

Interrogation Report.66 Svoje zohrala aj nervozita nemeckých a slovenských zložiek spojená 

s pohybom Červenej armády v tomto období. Podľa slovenských úradov bol Kirchhoff 

                                                 
61 Dnes budova Štatistického úradu SR, ulica Kniežaťa Pribinu, č. 28 a budova Krajského súdu, Námestie 
sv. Anny, č. 28. 
62 Ľ. Hrnčiar spomínal: „Zatvorení boli vo väznici na druhom poschodí v malej cele, presne oproti mojej. 
Na chodbe mávali službu vždy dvaja: gestapák a gardista. V ten deň bol nejaký desiatnik. Keď ich viedli hore 
schodmi, gardista „náhodou“ nechal poodchýlené dvere na mojej cele, a tak mi umožnil, aby som ich zazrel. 
Prvý kráčal gestapák s automatom, za ním nižší, územčistý muž stredného veku v slovenskej košeli s modrým 
krížikovým vyšívaným vzorom. Vtedy som ho nepoznal, dnes viem, že to bol učiteľ Hlubocký. Za nimi kráčal vyšší 
červenovlasý muž, tiež stredného veku. V ňom som spoznal učiteľa Chorváta. Nevidel som ho už roky. [...] Kráčal 
dosť ťažko, akosi ťarbavo. Za nimi išiel pekný vysoký muž, letec James Kirchhoff. Sprievod uzatváral gestapák 
s automatom. Videl som ako ich odovzdali dozorcom a ich celu zamkli. Obidvaja Nemci odišli a za chvíľu aj 
službukonajúci gestapák – Nemec. Vtedy prišiel gardista, že mi zamkne celu. Poprosil som ho, aby s nimi aj mňa 
poslal na chodbu čistiť zemiaky. Veľmi som však nedúfal, lebo ľudí zo samoväzby gestapáci nikdy na žiadnu 
prácu nepúšťali. Stalo sa však, čo som nečakal. Pustil ma, bolo to prvý i posledný raz. Stal si ku schodišťu 
a čakal, kým sa jeho spoločník, gestapák, vráti. Keď ma Chorvát zazrel, hneď ma obajl a zoznámil so svojimi 
dvoma spoločníkmi. Letec sa spýtal, či nemám cigaretu. Vytiahol som z vrecka tri. Prijal ich s radosťou. Ja som 
dostával tajne cez jedného dozorcu od priateľa, sudcu Sama Zamboja, denne tri kusy, ale bol som slabý fajčiar. 
Chorvát mi pri čistení zemiakov narýchlo porozprával, za čo je vo väzení. Obed býval zavčasu. Aj v ten deň sme 
ho odbavili jednoducho a rýchlo. Ani neviem, čo im dali na obed, ale podľa štrkotania kľúčov, otvárania 
a zatvárania ich cely a odchodu všetkých som usúdil, že ich už berú ďalej. Myslel som si, že ich berú do nejakého 
tábora. Bola to ich posledná cesta. Celý ich pobyt vo väzení gestapa trval tri hodiny.“ Citované podľa VARSIK, 
ref. 1, s. 272-273. 
63 List M. Kýšku. 
64 Pozri text k poznámke č. 36. 
65 Pozri poznámku č. 20. 
66 Pozri poznámku č. 21. 
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na územie Slovenska nasadený za účelom sabotáže. Kvôli propagande a zrejme aj jeho 

mlčaniu pri výsluchu tak nebola uvedená skutočnosť, že bol iba nedobrovoľným „hosťom“ 

na území Slovenska v súvislosti s haváriou jeho lietadla.67 Všetci traja väzni boli nakoniec 

popravení (pravdepodobne zastrelením68) na trenčianskej Brezine a uložení do jedného 

z masových hrobov.69 Všeobecne udávaný dátum popravy je 28. decembra 1944 (štvrtok), 

ktorý je i na úmrtnom liste Kirchhoffa. Podľa dobového oznamu slovenských orgánov boli 

O. Chorvát a S. Hlubocký popravení 29. decembra 1944 (!) a to z dôvodu ukrývania 

nepriateľského vojaka.70 Išlo o exemplárny trest s dosahom na obyvateľstvo, pretože bolo 

zrejmé, že u Hlubockých nešlo o prvé miesto pobytu letca; rovnako „chýbali“ zvyšní členovia 

posádky lietadla. Zrejme preto bola ako dôvod popravy Chorváta uvedená práve ilegálna 

pomoc, hoci pôvodné udanie (dôvod zadržania) zrejme smerovalo proti nemu ako 

partizánovi.71 

„Po sviatkoch“ – 29. decembra 1944 chcela svojho muža, brata i letca navštíviť 

B. Hlubocká. V Novom Meste nad Váhom sa dozvedela, že všetkých previezli do Trenčína, 

kam sa teda vydala s oblečením a jedlom. Na gestape ju privítali krikom, kufre však nakoniec 

zobrali s tým, že ich za väzňami pošlú do tábora. V tom čase však už boli väzni niekoľko 

                                                 
67 Pozri poznámku č. 70. 
68 Porovnaj poznámku č. 20. 
69 Nepodarilo sa nám určiť presné miesto konkrétneho hromadného hrobu. V lokalite Dušova dolina, Vápenice a 
Široké bolo objavených a exhumovaných sedem hrobov (6 masových, jeden samostatný), v ktorých bolo 
nájdených 69 obetí, z toho 65 mužov a 4 ženy. Všetci boli bosí, nahí alebo len nepatrne oblečení a ich telá niesli 
stopy po mučení. Zastrelených ranou do tyla bolo 61 mužov a 3 ženy; dvaja muži boli uškrtení, dvaja muži 
a jedna žena mali rozbité lebky. Masové hroby a cintorín obetí na Brezine. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.klubvtn.info/info_20a.htm> Mená obetí pozri Kto je pochovaný na cintoríne v lesoparku 
na Brezine. [online] Dostupné na internete: <http://www.klubvtn.info/info_20b.htm> 
70 „Oznámenie. Dnes boli odsúdení k smrti Andrej Chorvat (34 ročný) a Stanislav Hlubocky (36 ročný) obaja 
zo Starej Turej. Rozsudok bol po vyhlásení ihneď vykonaný. Odôvodnenie. Menovaní zločinci sú vinní, 
že podporovali nepriateľa. Ukrývali dlhšiu dobu parašutistu, ktorý bol dosadený na Slovensko na vykonávanie 
sabotážnych činov a zaopatrili ho civilnými šatmi, hoci vedeli o osobe a jej zločineckom príkaze. Páchatelia 
vedome podporovali ozbrojeného nepriateľa Slovenského štátu a tým ohrozovali bezpečnosť štátu a nemecko-
slovenské spojenectvo. Ich zločin mohol byť odčinený len smrťou. Upozornenie. V budúcnosti každý, kto ukrýva 
alebo podporuje parašutistov alebo banditov, sa potresce taktiež smrťou. Nové Mesto n. Váh., dňa 29. XII. 1994. 
Dr. Starinský v. r. okresný náčelník.“ Oznámenie. (fotokópia) In [FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ], ref. 29. 
Lubina/ Vojny/ Americkí letci/ James Kirchhoff; VARSIK, ref. 1, s. 240n, prepis, s. 268-269. Nie je zrejmé, 
či evidentne exemplárna poprava znamenala nejaký obrat k správaní sa k zajatým zahraničným letcom resp. 
výsadkárom. Posun v dátume popravy možno vysvetliť tak, že gestapo konalo a až druhotne upozornilo 
slovenskú stranu. Pritom v Trenčíne konalo v súčinnosti s 52. pohotovostným oddielom Hlinkovej gardy. 
Veliteľom exekutívnej jednotky bol SS-hauptsturmfuhrer Paul Streit a priamo na vraždení sa zúčastňoval aj SS-
scharfuhrer Maximilian Bayer i SS-scharfuhrer Joseph Dranger. Za celú akciu bol zodpovedný SS-
untersturmfuhrer Joseph Juritsch, šéf 4. oddelenia EK SD 13, ktoré malo na starosti vyšetrovanie, teda gestapa. 
HALAJ, ref. 18, s. 91-92. 
71 Porovnaj informácie tzv. situačnej správy obecného úradu na Starej Turej z druhej polovice decembra 1944: 
„Situácia nezmenená, pohnutá. Gestapom a Hlinkovou gardou boli zaistení:1. Ondrej Chorvát, učiteľ v. v., ktorý 
bol údajne partizánom, 2. Stanislav Hlubocký, odborný učiteľ štátnej meštianskej školy, ktorý skrýval 
horemenovaného, a okrem toho v jeho byte našli jedného amerického letca...“ Citované podľa VARSIK, ref. 1, 
s. 271-272. 
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hodín po smrti.72 Otázne je nakoľko s touto dezinformáciou súvisí „oficiálny“ dátum popravy 

podľa slovenského verejného oznámenia.73 

Po vojne, 25. mája 1945, pri exhumácii masového hrobu identifikovali pozostatky 

Kirchoffa a ďalších obetí.74 Podľa svedectva Kýšku sa to podarilo aj podľa darovanej 

vyšívanej košeli.75 Pohreb J. M. Kirchhoffa, O. Chorváta a S. Hlubockého sa konal 27. mája 

1945 na Starej Turej.76 Všetci boli pochovaní vedľa seba, na miestnom cintoríne, v blízkosti 

„Husitskej veže“.77 Asi o rok, 30. októbra 1946 bolo telo Kirchhoffa vyzdvihnuté a prevezené 

do USA.78 Kirchhoff dostal in memoriam aj nasledujúce vojenské vyznamenania: Air Medal, 

Purple Heart, European-African-Middle Eastern Campaign Medal a dodatočne Prisoner 

of War Medal.79 P. Haruštiak poslal rodine i leteckú kombinézu a padák.80 

Sumár výsledkov doterajšieho bádania nie je možné považovať za konečný. Je zrejmé, 

že existujú ešte ďalšie dokumenty, ktoré by mohli vniesť ďalšie svetlo do sledovaného 

príbehu. Nakoľko sa podarí mozaiku ďalej poskladať, tak zostáva na budúcnosť. 

                                                 
72 VARSIK, ref. 1, s. 268. 
73 Pozri poznámku č. 70. 
74 KAŠŠÁK – HRODEGH, ref. 2, s. 201. 
75 List M. Kýšku. 
76 Fotografie z pohrebu (vystavené rakvy, sprievod, kňazi nad hrobom) pozri v [FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ], 
ref. 40. /Lubina/ Vojny/ Americkí letci/ James Kirchhoff. 
77 Dodnes sa tu nachádza kenotaf J. M. Kirchoffa ako aj dvojhrob S. Hlubockého a O. Chorváta. Pozri napr. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.vets.cz/vpm/19322-kenotaf-j-h-kirchhoff/> 
78 KAŠŠÁK – HRODEGH, ref. 2, s. 201. Pochovaný je na Mount Hope Cemetery v Maquokete, Jackson 
County, Iowa, USA. Pozri napr. James M. Kirchhoff. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=24716459> 
79 James Kirchhof. [online] Dostupné na internete: <http://www.459bg.org/kirchhoff_james_k6720_459bg.cfm> 
Bližšie o vyznamenaniach vo všeobecnosti: Military awards of World War II. [online] Dostupné na internete: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Military_awards_of_World_War_II> a Prisoner of War Medal. [online] Dostupné 
na internete: <http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner_of_War_Medal> 
80 FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ, ref. 28, s. 81. 
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Príloha – Výpovede Martina Kýšku k prípadu Jamesa Morse Kirchhoffa 
 
I. Výpoveď Martina Kýšku k prípadu Jamesa M. Kirchhoffa pre M. Varsika [80. roky 20. st.] 
 

[...] Samozrejme, že sa pamätám na Kirchhoffa, býval u nás asi dva týždne. Pravdu 
vám poviem, všetci sme mali strach, keď sme sa dopočuli, že ich vzali a že o týždeň prišli 
k Hlubockým zas a hľadali letcov oblek a padák. Vtedy vzali pána učiteľa Hlubockého. Je 
pravda, povedal mi, nebojte sa, Martinko, neprezradím, že letec prišiel od vás, ale to viete, 
nevedeli sme či vydrží. A vidíte, krivdil som mu, vydržal, on tam zostal a my sme tu. Padák 
a letcov oblek bol v našej stodole pod slamou až do konca vojny. 

U nás bolo Kirchhoffovi dobre. Rád sa prizeral, ako sme vyrezávali varechy. Veľmi sa 
mu páčili aj naše výšivky, viete, ja vyšívam, usmieva sa Martin Kýška, dostal som aj 
niekoľko ocenení, teda veľmi sa mu páčili naše vyšívané košele, tak som mu jednu dal. V nej 
je aj vyfotografovaný, v nej ho asi aj zastrelili. 

Či mám tú fotografiu? Vstane, podíde k sekretáru, vyberie veľký album, chvíľu v ňom 
listuje, potom vyberá dva obrázky. Pozerám na dvoch mužov. Ten menší som ja, vysvetľuje, 
a toto je Kirchhoff. Nie je to dobrý obrázok, mal som len taký obyčajný starý aparát, už ani 
neviem, kto nás fotografoval. 

Po dvoch týždňoch prišiel pokyn, že Kirchhoff má odísť do Starej Turej. Myslel som 
si, že najlepšie by bolo, keby odišiel medzi partizánov. Ale ani u nás nebolo zle. Súš je 
posledná kopanica pod horami. Nemci k nám nechodili, báli sa. Pri Hlubockých vraj bývala 
nejaká pani, ktorá vedela po anglicky a James sa tešil, že sa s ňou porozpráva. Čo sme my 
s ním mohli, keď on po slovensky vedel akurát, daj mi chleba, daj mi vody, dobrý deň, dobrú 
noc a ešte desať či pätnásť slov. Rozkaz bol rozkaz, splniť ho bolo treba. Ja som ho 
nedoviedol, nemohol som ho teda zdržiavať. [...] 

Teda ako hovorím, pokračuje Martin Kýška, prišiel príkaz, splnil som ho. Kirchhoff 
medzitým dostal falošnú legitimáciu na meno Ján Kulich. Pripravili mu ju na Starej Turej na 
obecnom úrade, nejaká Ilušáková. Ja som išiel vpredu, on za mnou na druhej strane cesty. 
Keby niečo, bol hluchonemý, v papieroch to mal potvrdené. Najťažšie bolo okolo starobinca 
a mestskej strážnice. Tam boli nemecké hliadky, ale prešli sme bez problémov až 
k Hlubockým. Viac som ho nevidel. Taký mladý, pekný človek to bol... 
 
 
 
II. List Martina Kýšku s manželkou Billovi Clintonovi [1994] 
 
Martin KÝŠKA, 916 12 LUBINA č. 42, Slovensko 
 
Váž pán Clinton prezident USA1 
 

prosím prepáčte mi moju2 smelosť a odvahu Vám písať. Chcem však však uviesť ako 
ešte žijúci živý svedok na svetlo pravdu o udalosti zostreleného letca JAMES KIRCHHOFF 
v II. svetovej vojne roku 1944. Dôvod je ten, že v posledných rokoch mnoho ľudí už bolo za 
mnou pre informácie o udalostiach, ktoré prebiehali následne po zostrelení. Aj fotografie, 
ktoré som robil aj uschovával,3 keď som Pána KIRCHHOFF ukrýval si vypýtali a ani ich 
dodnes nevrátili, a informácie sa poprekrúcali. Mám podozrenie, že zámerne. Utvrdilo ma to 
                                                 
1 Bill Clinton –William Jefferson Clinton (1946 – ) bol prezidentom USA v rokoch 1993 – 2001. 
   Opravený preklep „Clintonm“ 
2 Opravený preklep, pôvodne „mojú“ 
3 Opravený preklep, pôvodne „uschvával“ 
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vtedy, keď v mojej obci Lubinej,4 kde bývam sa konali výročné oslavy za prítomnosti pána 
veľvyslanca Theodore Emery Russell.5 Dávali sa rôzne vyznamenania /aj 40 ročným 
občanom/, ktorí s tými krutými a nebezpečnými časmi nemali nič spoločné a o mne ani pán 
veľvyslanec nevedel. Keď som sa k nemu dostal, vďaka človekovi, ktorý ma prišiel na tieto 
oslavy upozorniť a zavolať až pred ukončením na Staru Turu.6 
 

Teraz v krátkosti môj opis události, ktoré mám ešte v živej pamäti. Koncom roku 1944 
a mal som 27 rokov, býval som v obci Súš7 pri Starej Turej, ktorá je v horách na hranici 
Slovensko a Morava-Čechy. Pri obci Kostolné8 zo zostreleného lietadla zoskočil JAMES9 
KIRCHHOFF ako prvý. Ostatní 5 členovia posádky zoskočili ďalej pri Myjave10 a boli 
ukrývaní na evanjelickej fare a prežili. Pána KIRCHHOFF našiel učiteľ obce, ale odtiaľ bol 
prevedený partizánom Pavlom Haruštiakom do Podkoziniec11 a ja som preniesol a ukryl 
padák a šaty letca. Krátko nato však prišiel znovu za mnou aby som previedol z Podkozinca12 
pána KIRCHHOFF a ukryl. Ukrýval som ho v komore asi 3 týždne. Páčilo sa mu u mňa, bol 
spokojný a už ovládal aj niektoré slová po slovensky a aj posunkami sme si rozumeli a cítil sa 
v bezpečí. Potom však prišiel za mnou znova partizán Haruštiak, že mám pána KIRCHHOFF 
previesť na Staru Turu k učiteľovi Hlubockému, že oni ho ukryjú a, že je tam aj partizán pán 
Chorvát, brat pani Hlubockej. Zdalo sa mi to dosť nebezpečné rozhodnutie, keďže boli tam 
malé i školopovinné deti, ktoré ťažko vedia niečo utajiť. Taktiež som sa dozvedel, že Nemci 
hľadajú partizánov a skôr sa robili razie v meste a do hôr sa neodvážili. Ale urobil som to tak 
ako znel príkaz. Páni13 KIRCHHOFF bola vystavená legitimácia na falošné meno14 a že je 
hluchonemý. Obliekol som ho do mojich šiat a košele, ktorú som sám vyšíval a urobil som 
pár fotiek, ako by som bol tušil, že to bude jediný a posledný záber z jeho života. Veľmi nerád 
odchádzal, v očiach mal akoby strach a neistotu, že kde ide,15 ale dôveroval mi, že ho vediem 
do bezpečia. Ja som však nemohol nič robiť, len splniť príkaz. Boli sme16 dohodnutí, že keď 
nás zastavia stráže Nemcov,17 ja budem reagovať, on pôjde ďalej ako hluchonemý a ja 
poviem, že je to môj príbuzný a že nepočuje. Modlil som sa za bezpečnú cestu, pretože sme 
mali prejsť cez tri nemecké stráže, a vďaka Bohu šťastlivo sme sa dostali až na určené miesto 
k rodine Hlubockých v Starej Turej. U Hlubockých bol ani nie 2 týždne, mám za to, že to 
bolo prezradenie, keďže Nemci prišli na isto, že je tam partizán Chorvát,18 ale tam našli aj 
pána KIRCHHOFF. Boli spolu v izbe, nevedeli,19 kto to je, až pri výsluchu v Novom Meste20 
našli pri ňom prsteň letca USA. Na tretí deň prišlo predvolanie k výsluchu na gestapo do 
Nového Mesta aj pre učiteľa Hlubockého21 s tým, že ak sa nedostaví,22 vystrieľajú celú 

                                                 
4 Správne „Lubiny“. Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom. 
5 Theodore Emery Russell (1936 – ), americký veľvyslanec v Slovenskej republike v rokoch 1993 – 1996. 
6 Správne „Starú Turú“. Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, západne od obce Lubina. 
7 Súš, okres Nové mesto nad Váhom, severne od Starej Turej. 
8 Kostolné, okres Myjava. 
9 Opravený preklep „JAMESS“ 
10 Myjava, okres Myjava. 
11 Podkozince, časť obce Lubina, zhruba severne od centra obce. 
12 Správne „Podkoziniec“. 
13 Správne „Pánovi“ 
14 Opravený preklep, pôvodne „Hluboského“ 
15 Doplnená čiarka. 
16 Potiaľto text na prvej strane, zvyšok na druhej strane, označenej v záhlaví - 2 -. 
17 Opravený preklep, pôvodne „Nemcov“; doplnená čiarka. 
18 Doplnená čiarka. Ondrej Chorvát (1910 – 1944) 
19 Doplnená čiarka. 
20 Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj. 
21 Stanislav Hlubocký (1908 – 1944) 
22 Doplnená čiarka. 
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rodinu. Pred odchodom som sa stretol v kostole s pánom Hlubockým, kde mi oznámil, že 
musí ísť na gestapo k výsluchu ale, aby som sa ja nebál, že keď ho budú aj na kúsky rezať, 
mňa neprezradí. 

 
Všetkých troch veľmi mučili,23 lebo chceli vedieť mená aj ďalších osôb, ktoré sa 

podieľali na záchrane a ukrývaní pána KIRCHHOFF, kto ho ako zostreleného ukrýval 
a doviedol k rodine Hlubockých. Oni nikoho neprezradili a statočne zapierali. Previezli ich na 
štáb gestapa do Trenčína, kde ich zase strašne a kruto mučili a po troch dňoch popravili. 

 
Keď ich po skončení vojny v r. 1945 zo spoločného hrobu vykopali, poznali 

KIRCHHOFFA po mojej krojovanej košeli, ktorú som mu daroval pri lúčení sa. Doviezli ich 
na Starú Turú, kde boli riadne pochovaní a pri obrade bol vystavený aj padák a oblek, ktoré 
som mal ukryté. 

 
Bola to hrozná tragédia i pre rodinu Hlubockých, kde boli deti. Ja som sa cítil 

zaviazaný a vďačný za to, že mňa nikto neprezradil a preto som doviedol k rodine 
Hlubockých svoju manželku na opatrovanie detí a pomoc v rodine. Nemali sme ešte deti, 
neskôr otehotnela a tak celých 9 mesiacov deň a noc varila, upratovala a prala len za stravu na 
8 člennú novi rodinu. Ja som, za manželkou dochádzal len na nedeľu. Manželka potom 
musela odísť ďaleko k svojej chorej mame, kde aj porodila. Nežiadal a ani nečakal som nič za 
tú službu u Hlubockých, i keď manželka videla ako boli podporovaní, čo im posielala UNRA 
aj rodina z USA, a ako v hojnosti žili a biedu nepoznali. Najviac ma mrzí, šírená nepravdivá 
informácia a klamstvo, že nie ja som ukrýval a prevádzal pána KIRCHHOFF, ale môj starší 
brat, ktorý ho ani nevidel a ten je už dávno mrtvý. Toto šíri najstaršia dcéra Stanislava 
Hlubockých. A myslím si, že to je aj dôvod, prečo ma zatajujú. Ja Vám v prílohe zasielam aj 
kópiu jednej z fotiek, ktorá mi ostala.24 Píšem to len preto, aby sa hovorilo pravdivo. Ešte ráz 
sa ospravedlňujem, od srdca pozdravujem a prajem Vám hojného Božieho požehnania 
v spravodlivom vládnutí.25 

     Martin Kýška 
       s manželkou Elenou 

 
 
 
Edičná poznámka 
 
I. Celý text je doslovne prevzatý z publikácie VARSIK, Milan. Nepokorená Javorina. 
Bratislava : Pravda, 1982, s. 275-277. Uvádzame ho tu v kompaktnej podobe, pretože 
predstavuje skoršiu a mierne odlišnú podobu výpovede, tak ako ju zaznamenal Milan Varsik 
pravdepodobne na začiatku 80. rokov 20. storočia. Podoba je ovplyvnená formou historickej 
reportáže. 
 
II. Zdrojový dokument tejto edície je fotokópia pôvodného listu. Nie je preto možné zistiť, či 
sa pôvodný list v rozsahu dvoch strán nachádzal fyzicky na dvoch, alebo iba jednom liste 
papiera. Išlo o strojopis, treba preto predpokladať, že išlo už o „čistý“ prepis konceptu listu. Je 
pravdepodobné, že aj v tomto prípade išlo o pracovný text určený na preklad do anglického 
jazyka. 
 
                                                 
23 Doplnená čiarka. 
24 Pozri štúdiu, poznámka č. 41. 
25 Opravený preklep „vládnuti“. 
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Predložený text dokumentu uvádzame v pôvodnej podobe, kvôli zachovaniu nárečových, 
lokálnych a osobných zvláštností v pravopise a štylistike. Jedinými zásahmi sú tak opravy 
evidentných preklepov a doplnenie čiarok. Na obe skutočnosti exaktne odkazujeme 
v editorom pridanom poznámkovom aparáte textu. V texte sme ponechali aj nepočetné 
pôvodné opravy, teda slová, ktoré boli v strojopise preškrtnuté znakmi „x“. 
 
List predstavuje subjektívnu výpoveď Martina Kýšku, ktorá je pomerne neskorou verziou 
jeho rozprávania. Je pravdepodobné, že si pamätal viac, no stručný formát listu túto výpoveď 
okresal. Napriek tomu sú cenné najmä údaje o jeho podiele na ukrývaní J. M. Kirchhoffa na 
lubinských a staroturanských kopaniciach, teda informácie z prvej ruky. Ďalšie informácie 
Kýška mohol získať iba z druhej ruky, resp. boli plodom úvah o udalostiach. 
 
 
 
Tale of F/O James M. Kirchhoff through the Prism of Martin Kýška 
 
This study focused on the tale of F/O James Morse Kirchhoff, the air crew member of US heavy 
bomber which crashed on the territory of Slovakia in November 1944 during WW2. We summarized 
all known and available information and brought a new authentic statement of Martin Kýška, enclosed 
in addendum. After Kirchhoff bailed out of the plane on fire, he was retrieved by Pavel Haruštiak, who 
sheltered him in Podkozince, the part of Lubina. Afterwards Haruštiak moved him to Súš, the part 
of Stará Turá, where he was harbored in the family of Martin Kýška. Then Haruštiak ordered Kýška 
to move Kirchhoff in the town Stará Turá with the family of Stanislav Hlubocký. However, the shelter 
was uncovered and Kirchhoff and another refugee, Ondrej Chorvát were captured by the Gestapo. 
Later on, Hlubocký was detained too. Haruštiak broke in the prison in Nové Mesto nad Váhom, 
but prisoners had already been transported to Trenčín. There they were shot and buried in a mass 
grave. When the WW2 ended, their remains were buried in the Stará Turá cemetery. The body 
of Kirchhoff was later transported to USA. 
 
Keywords: James Morse Kirchhoff (1924 – 1944), Pavel Haruštiak (1922 – 1951), Stanislav 
Hlubocký (1908 – 1944), Ondrej Chorvát (1910 – 1944), Martin Kýška (1917 – 1997), 759th Bomb 
Squadron, 459th Bomb Group, 15th USAAF, Consolidated B-24 Liberator "Gen", WW2, Slovakia, 
Lubina, Stará Turá 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
PODOLAN, Peter. Príbeh letca F/O Jamesa M. Kirchhoffa očami Martina Kýšku. In Štúdie z histórie. 
Historia nova 9. [online] Bratislava : Stimul, 2015, s. 87-103. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 
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Strana slovenskej obrody ako nekomunistická 
politická strana v komunistickom Československu 
 
Michal Litavský 
 

Strana slovenskej obrody (SSO) bola jednou z dvoch satelitných politických strán 

na Slovensku v období totalitného komunistického režimu. V predkladanej štúdii sa chcem 

zamerať na jej vznik vo februárových dňoch roku 1948, miesto v podmienkach totalitného 

režimu v ČSR, vzťah ku KSS a v neposlednom rade sa chcem pozrieť na jej vnútorný vývoj, 

organizáciu a členskú základňu. Hoci obe slovenské nekomunistické politické strany (SSO 

i Strana slobody) boli na okraji politického života i záujmu, boli jeho súčasťou a komunistom 

pochopiteľne záležalo na tom, aby činnosť týchto strán mali pod kontrolou. 

 
Zánik Demokratickej strany, vytvorenie Strany slovenskej obrody 
 

Strana slovenskej obrody vznikla na troskách Demokratickej strany (DS) počas 

februárového prevratu 1948. Považujem preto za vhodné zosumarizovať príčiny, ktoré viedli 

k vnútornému pnutiu v DS a vytvoreniu opozičných skupín, zasadzujúcich sa za užšiu 

spoluprácu s komunistami. 

DS v obnovenej Československej republike (ČSR) predstavovala na Slovensku hlavnú 

protiváhu komunistov a neskôr sa etablovala ako dominantná politická sila na slovenskej 

politickej scéne. Ako pevná súčasť Národného frontu sa stala stranou, ku ktorej sa upierali 

nádeje tých, ktorí odmietali nastolenie komunistickej diktatúry, čo vzhľadom na vývoj 

v susedných štátoch predstavovalo reálnu hrozbu.1 DS sa tak javila ako sila, schopná tejto 

hrozbe zabrániť. Silný mandát na takéto „bránenie“ pred hrozbou komunistickej diktatúry 

získala vo voľbách roku 1946. Viac ako dvojnásobne viac hlasov v porovnaní 

s Komunistickou stranou Slovenska (KSS) zabezpečilo pre DS väčšinu v slovenských 

národných orgánoch – Zbore povereníkov (ZP) a Slovenskej národnej rade (SNR). Aprílová 

dohoda2 (vďaka ktorej získala taký vysoký podiel hlasov) však pre DS neznamenala len 

výrazné posilnenie pozícií medzi slovenským elektorátom, ale aj budúce problémy s útokmi 

zo strany komunistov. Pre komunistov totiž silná DS predstavovala problém. Práve sila DS 

a jej volebný úspech boli dôvodom viacerých propagandistických útočných kampaní 

komunistov s cieľom DS oslabiť, resp. zdiskreditovať. Obvinenia zo spolupráce s ľudáckou 

emigráciou, prípadne s vedomej infiltrácie ľudákov do DS, obvinenia s protištátnej činnosti, 

                                                 
1 V Poľsku prebehli zmanipulované voľby v januári 1947 a v Maďarsku vyhrali komunisti voľby v auguste 1947. 
2 Vstup zástupcov katolíkov do DS. 



HISTORIA NOVA  9 

 105

politizácia procesu s Jozefom Tisom a mnohé iné aktivity komunistov proti DS mali byť 

prípravou na prebratie moci cestou, ktorá nemala byť násilná. Diskreditácia a tým oslabenie 

silnej DS sa javilo ako vhodný plán. Prispelo k tomu aj značné oslabenie právomocí 

slovenských národných orgánov v prospech centrálnych, čím sa relativizovalo víťazstvo DS 

vo voľbách. K jej postupnej izolácii prispievala aj neochota českých nekomunistických 

politických strán akceptovať postoje DS v otázke slovenských národných orgánov. České 

strany sa pridržiavali „centralistických tendencií“, to v konečnom dôsledku znemožnilo 

vytvorenie silného protikomunistického bloku. DS sa príliš spoliehala na zákonnosť a v jej 

duchu sa snažila uplatňovať svoju politiku. Naopak, komunisti rátali s možným prekročením 

zákonných medzí, čo aj robili pri konštruovaní rôznych nepravdivých obvinení voči DS. DS 

podľa môjho názoru roku 1948 nebola pripravená na rozhodujúci mocenský stret, čo sa jasne 

prejavilo vo febuárových udalotiach. Výstižne to vyjadril Michal Barnovský: „Demokratické 

strany [myslí aj ostatné, nielen DS] jednoducho neboli pripravené na mimoparlamentné 

formy boja. Boli bezmocné skôr, než stratili moc.“3 

Za rozhodujúci zlom v existencii DS považujem spôsob riešenia jesennej politickej 

krízy roku 1947. Bez akýchkoľvek pochybností možno povedať, že jej vyústením bolo 

oslabenie pozícií DS v slovenských národných orgánoch, hlavne v Zbore povereníkov. 

V dôsledku toho sa samozrejme objavila v radoch nielen členov, ale i funkcionárov DS 

nespokojnosť, ktorá pramenila jednak z oslabenia strany, jednak z ostrého 

protikomunistického kurzu Lettrichovho vedenia. Odvolanie Aprílovej dohody navyše 

obnovilo otázku katolíckej politickej strany. Tieto faktory v kombinácii s pocitom 

nespravodlivosti prispeli k tomu, že vo vnútri DS sa vytvárali opozičné prúdy, ktoré sa stavali 

na platformu spolupráce s komunistami. Fakticky možno hovoriť o troch opozičných prúdoch 

v DS, ktoré využili februárový prevrat a spoločne sa dali na cestu spolupráce s komunistami. 

Ich reprezentantmi boli Jozef Kyselý, Milan Polák a Ján Ševčík.4 Paradoxne všetci traja boli 

z konfesionálneho hľadiska katolíkmi. Predstaviteľom prvého prúdu bol Ján Ševčík, neskorší 

člen Gottwaldovej vlády menovanej 25. februára 1948. Na prvom zjazde DS bol zvolený 

do širšieho predsedníctva. Bol tiež poslancom Ústavodarného Národného zhromaždenia 

(ÚNZ). Ševčík pokladal za hlavnú príčinu oslabenia pozícií DS v jesennej politickej kríze 

Aprílovú dohodu, hoci patril medzi jej signatárov. Z listu, ktorý adresoval predsedníctvu DS 

dňa 5. novembra 1947 vyplýva, že veril v pravdivosť sprisahania niektorých katolíckych 
                                                 
3 BARNOVSKÝ, Michal. Preberanie moci a pofebruárová očista. In BARNOVSKÝ, Michal (ed.). Od diktatúry 
k diktatúre. Bratislava : Veda, 1995. s. 90-91. 
4 PEŠEK, Ján. Priebeh februárových udalostí na Slovensku. In PODOLEC, Ondrej. Február 1948 a Slovensko. 
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 186. 



HISTORIA NOVA  9 

 106

funkcionárov strany (Kempný, Bugár). Ševčíkova koncepcia DS bola postavená na ideách 

Slovenského národného povstania a pevného spojenectva so ZSSR a ostatnými slovanskými 

štátmi ako pevnej záruke voči nemeckej rozpínavosti a maďarskej iredente. Aprílovou 

dohodou sa podľa neho do strany dostali ľudia, ktorí sa na povstaní nepodieľali. To 

znamenalo príchod takých síl do DS, ktoré nemuseli stáť pevne na platforme ČSR.5 Druhý 

prúd viedol J. Kyselý, ktorý vo februárových dňoch už nebol členom DS. Kyselý bol 

primátorom Bratislavy (predsedom miestneho národného výboru), neskôr, v septembri 1947 

bol pre protištátnu činnosť dokonca vzatý do väzby.6 Jozef Kyselý sa pred februárovým 

prevratom ešte ako člen DS zaoberal možnosťou založenia piatej politickej strany, ktorá by 

bola katolícka. V tomto ohľade mal podporu komunistov, s ktorými, ako bolo neskôr 

potvrdené, priamo rokoval. So založením piatej strany rátali aj niektorí predstavitelia DS. 

Kyselý bol z DS pred jej januárovým zjazdom r. 1948 vylúčený,7 čo ho mohlo ešte viac 

motivovať k bližšej spolupráci s komunistami. Tretí prúd tvorili M. Polák, J. Lukačovič 

a J. Mjartan. Milan Polák bol po vojne predsedom Zväzu vojakov SNP a vierovyznaním 

katolík, ale nepraktizujúci. Podobne ako Ševčík bol poslancom ÚNZ za DS, po jesennej 

politickej kríze sa stal podpredsedom Zboru povereníkov. Poláka a Mjartana možno označiť 

za československých vlastencov, patrili medzi kritikov vedenia DS a vyjednávali 

s komunistami. Poláka možno tiež považovať za reprezentanta záujmov odbojárov v radoch 

DS.8 Na rozdiel od Kyselého a Ševčíka bol dlho spojencom a podporovateľom Jozefa 

Lettricha, čo ho v zásade odlišuje od ostatnej opozície. Autor Polákovho životopisu Dušan 

Halaj napísal, že Polák sa v pofebruárovom období snažil zachrániť, čo sa zachrániť dalo. Tou 

snahou malo byť údajne založenie satelitnej SSO na troskách DS.9 Toto konštatovanie 

vyplýva iste predovšetkým z Polákových nesporných zásluh v odboji. Napriek tomu nemožno 

zabúdať na to, že po februári 1948 sa dal na cestu spolupráce s totalitnou mocou 
                                                 
5 „Ako sa z iných politických miest zdôrazňuje, predvolebná naša dohoda narobila najviac zla a mrzutej krvi. 
I keď v podstate šlo o zapojenie katolíckych vrstiev do našej strany, badáme, s mnohými statočnými 
jednotlivcami, dostali sa k nám jednotlivci, nie hodní mena demokrat a Slovák... Každý, kto si neuvedomuje 
výdobytky Povstania, československej štátnosti a slovanskej spolupatričnosti, ten medzi nás nepatrí, nech stojí na 
ktoromkoľvek mieste a v ktorejkoľvek funkcii. Nesmieme preto dovoliť, aby sa na miesto starých a osvedčených 
bojovníkov z Povstania, dostávali na rozhodujúce miesta ľudia strane a štátu neoddaní, ktorých jediným cieľom 
by bolo podkopávať základy Republiky, demokracie a tak škodiť dobrému menu odboja doma i za hranicami.“ 
List J. Ševčíka z 5. novembra 1947 Predsedníctvu Demokratickej strany. ŠUTAJ, Štefan. Občianske politické 
strany na Slovensku v rokoch 1944 – 1948. Bratislava : Veda, 1999, s. 452. 
6 BARNOVSKÝ, Michal. K profilu a činnosti Demokratickej strany (1944 – 1948). In Soudobé dejiny, roč. 3, 
1996, č. 2-3, s. 245. 
7 Tlač DS počas zjazdu vydala úradnú správu generálneho sekretariátu: „Predsedníctvo DS na svojom zasadnutí 
dňa 23. januára t.r. uznieslo sa vylúčiť zo strany Dr. Jozefa Kyselého, pretože hrubým spôsobom porušil kázeň 
strany najmä tým, že vyjednával s čelnými predstaviteľmi KSS o založení novej politickej strany na Slovensku.“ 
Jozef Kyselý vylúčený z DS. In Demokrat, 25. 1. 1948. 
8 Treba pripomenúť, že bol najbližším spolupracovníkom Jána Goliana v SNP. 
9 HALAJ, Dušan. Milan Polák. Banská Bystrica : Chaviva, 1993, s. 39. 
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komunistického režimu. Istým spôsobom by sa jeho osud dal porovnať s E. Benešom, ktorého 

dobré meno tiež špatia posledné mesiace jeho prezidentského úradu, keď ako jeden 

zo zakladateľov československej demokracie pozeral z pozície prezidenta na to, ako si všetku 

moc uzurpuje komunistická strana a demokraciu likviduje. Podobne aj M. Polák, samozrejme, 

na oveľa nižšej pozícii, sa nielen prizeral, ale aktívne s komunistami spolupracoval. Stal sa 

úradujúcim predsedom (fakticky podpredsedom) satelitnej strany a členom Zboru 

povereníkov. Patrí teda do skupiny zaslúžilých politikov, ktorí sa v poslednom období svojej 

politickej kariéry dali na cestu spolupráce s totalitným režimom, za čo nesie politickú 

zodpovednosť (podobne by sa dalo uvažovať aj o V. Šrobárovi). 

Opozičné prúdy vo vnútri DS sa vyprofilovali z podobných príčin, existovali však 

viac-menej nezávisle na sebe. Zatiaľ čo Kyselý bol z objektívnych dôvodov z DS vylúčený, 

ostatní opozičníci ostali v strane až do jej zániku. Ich spoločným menovateľom však bola 

opozícia voči J. Lettrichovi a jeho konfrontačnému smerovaniu politiky DS vzhľadom 

na KSS. DS dokázala ako konzistentná strana existovať na československej politickej scéne 

tri roky, čo sa dá považovať za obdivuhodné. Napokon však neustála ataky zvonka a prejavila 

sa značná animozita jednotlivých ideovo-konfesionálnych prúdov v jej rámci. 

V rozhodujúcich februárových dňoch zvíťazila tá časť opozície vo vnútri DS, ktorá sa stavala 

na platformu spolupráce z KSS.10 

Február 1948 teda znamenal koniec pre DS v podobe, v akej pôsobila posledné tri 

roky. Odstavenie DS však neprebehlo v súlade s platnou legislatívou, ktorá bola v tomto 

prípade vymedzená predovšetkým treťou pražskou dohodou. Gustáv Husák sa ako predseda 

Zboru povereníkov rozhodol považovať demisiu ministrov za DS v pražskej vláde za jej 

vystúpenie z vlády.11 Dôsledkom toho malo byť aj to, že DS stráca nárok na svoje pozície 

v Zbore povereníkov, kde mala napriek jesennej rekonštrukcii väčšinu. Husák teda listom 

oznámil všetkým povereníkom za DS, že demisiu ministrov za DS chápe aj ako demisiu 

povereníkov za DS.12 Preto sa rozhodol zbaviť ich funkcie.13 Takúto kompetenciu však 

                                                 
10 Po eliminácii katolíckych funkcionárov sa o vnútrostranícky prevrat pokúšal Ivan Pietor, minister dopravy 
za DS. Podľa M. Barnovského sa usiloval o „voči komunistom lojálnejší kurz.“ BARNOVSKÝ, K profilu..., 
ref. 6, s. 245. Ivan Pietor však neuspel a na rozdiel od ostatných spomínaných kritikov Lettricha sa ani nestal 
členom Akčného výboru DS a ani Strany slovenskej obrody. 
11 „Predseda zboru povereníkov z toho vyvodzoval, že zástupcovia tej istej strany, ktorá odmietla plniť vládny 
program, nemôžu vykonávať vládou delegovanú právomoc v Zbore povereníkov.“ BEŇA, Jozef. Slovenské 
národné orgány a február 1948. In PODOLEC Ondrej (ed.). Február 1948 a Slovensko. Bratislava : Ústav 
pamäti národa, 2008, s. 245. 
12 ŠUTAJ, Občianske... , ref. 5, s. 69. 
13 Husák v liste uviedol: „Zbor povereníkov podľa platného politického stavu vykonáva väčšiu časť svojej 
právomoci ako výkonný orgán vlády a ministrov, proste ako právomoc , ktorá prislúcha vláde a je Zborom 
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predseda Zboru povereníkov nemal. Upozornili ho na to aj samotní odvolaní povereníci 

v liste, ktorým mu odpovedali. V liste mu vyčítajú poľutovaniahodnú neznalosť ústavných 

a politických základov, na ktorých spočíva Zbor povereníkov. Povereníci považujú zásah 

G. Husáka len za jeho osobné stanovisko. Preto ho žiadajú, aby vzal na vedomie ich 

stanovisko, že sa nepovažujú za členov ZP v demisii. Pritom poukazovali aj na nelogické 

zdôvodnenia takéhoto konania.14 Odvolaní povereníci však spomínajú niekoľko príkladov, 

keď zmena personálneho zloženia vlády nemala vplyv na zloženie ZP.15 Išlo teda 

jednoznačne o nezákonné počínanie predsedu ZP Husáka, ktorý sa neriadil platnými 

právnymi predpismi o menovaní a odvolávaní ZP, ktoré vymedzovala tretia pražská dohoda.16 

Potvrdzuje to aj skutočnosť, že Predsedníctvo SNR formálne odvolalo spomenutých 

povereníkov až 28. februára, so spätnou platnosťou od 23. februára.17 Stalo sa to už v čase, 

keď politickú moc v štáte vzala do svojich rúk KSČ a z predsedníctva SNR odišiel Jozef 

Lettrich. Gustáv Husák svoje konanie odôvodňoval najmä tým, že v tomto prípade išlo 

o vystúpenie strany z vlády. Treba uznať, že sa jednalo o prvý prípad tohto druhu. Komunisti 

samozrejme tento krok považovali za vystúpenie všetkých troch strán z Národného frontu 

a svojimi krokmi to dávali najavo. Tieto skutočnosti však nemenia nič na nezákonnosti 

a protiprávnosti Husákovho postupu. Preto ho treba chápať a interpretovať ako postup 

nezákonný, revolučný. Revolúcia sama osebe je všal vzhľadom na existujúci režim 

nezákonná. V dôsledku svojho rozhodnutia začal Husák preberať povereníctva, ktoré patrili 

DS, pod svoju kontrolu (resp. pod kontrolu komunistov a im lojálnych politikov). Cieľom 

tohto počínania malo byť zamedzenie činnosti demokratických povereníkov. Ako príklad 

môže slúžiť pokus obsadiť povereníctvo pôdohospodárstva, kde úradoval povereník Ing. Styk, 

ktorý na Husákovu výzvu opustiť úrad reagoval, že iba Slovenská národná rada ho môže 

odvolať, lebo ona ho ustanovila do funkcie. Gusták Husák nevedel uviesť žiadne právne 

argumenty a kroky, ktoré hodlal podniknúť, opakovane označoval za svoje osobné 
                                                                                                                                                         
povereníkov iba vykonávaná. Logiký záver z vystúpenia zástupcov DS z vlády je ten, že nemôžu zástupcovia tej 
istej strany vykonávať vládou delegovanú právomoc v Zbore povereníkov.“ Pravda, 23. 2. 1948. 
14 Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. DS, kar. 160. 
15 Tamže. 
16 Podľa článku II., ods. 2 tejto dohody „jeho [zboru povereníkov] predsedu a ostatných členov menuje 
po predchádzajúcom schválení vládou Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.“ Po zasadnutí vlády 
18. novembra 1947 bol vydaný záväzný výklad tohto odstavca, ktorý bol jasnejší a spomínal aj procedúru 
odvolania povereníka: „Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odvoláva člena (členov) Zboru povereníkov 
a predloží vláde návrh na schválenie menovania nového člena (členov) do 7 dní odo dňa, kedy vláda oznámi 
Predsedcítvu Slovenskej národnej rady, že povereník, prípadne viacej povereníkov, už nemá jej dôveru.“ 
RÁKOŠ, Elo – RUDOHRADSKÝ, Štefan. Slovenské národné orgány. Bratislava : Slovenská archívna správa, 
1973. s. 556-557. 
17 PEŠEK, Ján. Gustáv Husák a február 1948 na Slovensku – na hranici demokracie a totality. In MICHÁLEK, 
Slavomír – LONDÁK, Miroslav (ed). Gustáv Husák. Moc politiky, politik moci. Bratislava : Veda, 2013, s. 391. 
Tiež PEŠEK, Priebeh februárových..., ref. 4, s. 182. 
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rozhodnutie.18 Povereníctvo však napokon prebral. Podobne ďalší komunistickí povereníci (aj 

povereníci za menšie strany) prebrali ostatné povereníctva, ktoré spravovali členovia DSS, 

pričom sa stretli s väčším i menším odporom týchto povereníkov.19 

Na rozdiel od Prahy, kde sa vládna kríza vyriešila v podstate ústavným spôsobom 

(menovaním novej vlády prezidentom republiky podľa návrhu Klementa Gottwalda), 

v Bratislave „išlo celkom zjavne o násilný akt. Nežiaducich povereníkov jednoducho z úradu 

vyhodili bez ohľadu na ústavu a zákony.“20 Rozhodujúcou skutočnosťou zo strany DS bol 

fakt, že sa jej členovia nepokúsili o žiadny zásadný počin, ktorým by sa mohli zastaviť 

rezolútny postup komunistov. Miestne štruktúry DS skôr vyčkávali, čo bude ďalej a nemali 

predstavu o tom, že práve v týchto dňoch prebieha rozhodujúce mocenské stretnutie. Navyše 

komunisti urobili všetko preto, aby činnosť funkcionárov a členov DS ochromili a tak 

znemožnili potenciálny odpor. Komunistom sa podarilo získať povereníctva a tiež ochromiť 

tlač nielen DS, ale aj ostatných, menších strán. Jeden z príslušníkov prokomunistickej 

opozície v DS, bývalý predseda MNV v Bratislave Jozef Kyselý,21 ktorého z DS v januári 

1948 vylúčili, sa ozval už 25. februára a to prostredníctvom rozhlasového prejavu. Kyselý bol 

jedným z členov prípravného výboru Slovenského národného frontu, ktorý zasadal v ten istý 

deň večer a zároveň človekom blízkym KSS. Kyselý otvorene podporil novú vládu Klementa 

Gottwalda a vyslovil sa za kreovanie „novej“ DS. Zároveň sa vyslovil za jej očistu a odmietol 

opozičníctvo voči novej vláde. Kriticky sa vyjadril na adresu lettrichovského vedenia DS, 

ktoré podľa neho nebralo do úvahy potreby ľudu, ale presadzovalo iba potreby a priania 

hŕstky vyvolených.22 Rozhlasový prejav Milana Poláka bol už jedným z definitívnych znakov 

nielen vážneho rozkolu vo vnútri DS, ale jej faktického konca. Večer toho istého dňa sa 

po prvý krát stretol Prípravný výbor  Slovenského národného frontu, na základe ktorého sa 

mal kreovať Ústredný akčný výbor Slovenského národného frontu (ÚAV SNF) ako vrcholný 
                                                 
18 SNA, f. DS, kar. 160. 
19 Tri povereníctva prebrali komunisti: Gustáv Husák osobne prebral od Jozefa Styka povereníctvo 
pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, Ladislav Novomeský (povereník školstva a osvety) prebral od Jozefa 
Lukačoviča povereníctvo informácii a Jozef Šoltész (povereník priemyslu a obchodu) prebral od Martina Kvetka 
povereníctvo výživy zásobovania. Ďalšie dva rezorty prebrali členovia menších politických strán. Ján Bečko 
zo sociálnej demokracie (povereník zdravotníctva) prebral od Mateja Joska povereníctvo financií a Pavol Blaho 
zo Strany slobody (poverenník pôšt) prebral od Ivana Štefánika povereníctvo techniky. Pravda, 24. 2. 1948. 
20 PEŠEK, Priebeh februárových..., ref. 4, s. 182. 
21 S Jozefom Kyselým rátali komunisti ako s predstaviteľom piatej politickej strany na Slovensku, ktorá mala 
byť katolícka a ktorú plánovali vytvoriť, aby oslabili DS. ŠUTAJ, Občianske... , ref. 5, s. 66. O Kyselom ako 
potenciálnom predstaviteľovi katolíckej strany hovorí aj: BARNOVSKÝ, Preberanie moci ..., ref. 3, s. 88. 
22 Kyselý ďalej vyzval radových členov strany k aktivite: „Toto mi dáva tiež legitimáciu, aby som sa obrátil 
na všetkých slušných demokratov, ktorí s doterajšou politickou líniou sa nestotožňujú, aby sa bezodkladne 
a rázne uchopili moci v orgánoch strany a aby urobili očistu od tých, ktorí prisluhovali bez výhrady 
doterajšiemu vedeniu strany. Od vás teraz záleží, či sa nám podarí odraziť agrárno-konfesné vedenie strany a či 
sa nám podarí brať účasť v zákonodarnej, vládnej i výkonnej moci.“ Pravda, 27. 2. 1948. Treba však dodať, 
že jeho výzva nenašla takmer žiadny ohlas. 
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orgán tzv. Obrodeného národného frontu. Podľa predstáv komunistov sa mali súčasťou 

Národného frontu stať aj masové organizácie (predovšetkým odbory), aby sa tento zmenil 

z orgánu pozostávajúceho len z politických strán na orgán s väčším zastúpením „ľudu“. Práve 

Ústredný akčný výbor „obrodeného“ Národného frontu sa stal zdanlivo rozhodujúcim 

orgánom v období po februárovom prevrate, v ktorom mali svoje zastúpenie okrem 

dominantných komunistov aj od „nepriateľských živlov“ očistené nekomunistické politické 

strany, masové organizácie a odbojové zložky.23 

Komunisti už skôr kontaktovali niektorých členov DS, ktorí sa voči predsedníctvu 

stavali kriticky a prikláňali sa k väčšej spolupráci s KSS.24 Viliam Široký sa na zasadnutí 

predsedníctva UÁV SNF o rok neskôr, 19. marca 1949 vyjadril, že s J. Kyselým ešte 

pred februárom 1948 diskutovali o určitých politických problémoch „a už vtedy sme sa zhodli 

v základných otázkach, aká musí byť naša budúcnosť.“25 Títo opozičnící v rámci DS sa stali 

základom pre vytvorenie novej strany, ktorá mala byť pod úplnou kontrolou komunistov, 

formálne však samostatná, a vytvoriť tak zdanlivú kontinuitu s predchádzajúcim obdobím. 

Na spomenutom zasadnutí Prípravného akčného výboru SNF dňa 25. 2. 1948 sa Jozef 

Lukačovič v mene prokomunistickej opozície v DS vyjadril, že táto opozičná skupina chce 

dokumentovať vernosť tých demokratov, ktorí nezradili ideál NF, košického programu 

a Gottwaldovej vlády.26 Toto silné vyjadrenie v čase, keď ešte formálne existovali štruktúry 

DS v takej podobe, v akej boli ustanovené na nedávnom januárovom zjazde, znamenalo 

definitívny príklon tejto skupiny ku komunistom a zároveň faktický rozpad strany v podobe, 

v akej doposiaľ existovala.27 Zároveň tým, že sa v radoch DS našla skupina, ktorá bola 

ochotná spolupracovať s novou komunistickou vládou, nebolo treba samotnú DS likvidovať 

či zakázať, stačilo vykonať očistu jej členstva cez kreovanie akčných výborov na všetkých 

úrovniach. Tak či tak to ale pre väčšinu demokratov znamenalo koniec politickej kariéry, 

perspektívu neistej budúcnosti a možnej perzekúcie zo strany nového režimu, prípadne nútenú 
                                                 
23 MLÝNSKÝ, Jaroslav. Únor 1948 a akční výbory národní fronty. Praha : Československá akademie věd, 1978, 
s. 42. „Obrodený“ NF charakterizoval komentátor v Pravde nasledovne: „NF nie je ani zďaleka koalíciou 
politických strán alebo ich špičiek v starom slova zmysle, ale výrazom politickej jednoty širokých vrstiev ľudu, 
ktorých platformou je pokrokový program.“ Pravda, 11. 3. 1948. 
24 ŠUTAJ, Štefan. Občianske... , ref. 5, s. 72 
25 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 4. 
26 Tamže. Treba povedať, že k spolupráci s komunistami sa prihlásili všetky tri vyššie spomenuté opozičné prúdy 
v DS. 
27 Správa VII. odboru povereníctva vnútra to charakterizovala nasledovne: „DS, aby čelila tejto situácii, pokúša 
sa všemožným spôsobom informovať svojich prívržencov. Typografom sú ponúknuté veľké odmeny, avšak 
bez výsledku. Ako náhrada za tlač sú rozosielané rôzne články. V článkoch sa odzrkadľuje bezradnosť, ktorá 
vrcholí v nepríčetných výbuchoch zloby a bezmocnosti. Sú zhotovované rôzne letáky s obsahom poburujúcim 
a protivládnym. Pokrokoví demokrati sa odštepujú od DS a vstupujú do AV. Vedenie márne vyhráža a apeluje. 
Rozpad strany začína...“ Celkový prehľad vývoja situácie od 20. II do 2. III. 1948. SNA, f. PV – sekretariát, kar. 
189. 
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emigráciu. V už spomenutom rozhlasovom prejave 25. februára večer vyzval pplk. Milan 

Polák na založenie akčných výborov DS a vyzval členstvo, aby do nich vstúpilo.28 Akčný 

výbor Demokratickej strany mal začať s radikálnou „očistou“. Už na druhom zasadnutí 

Prípravného AV SNF 28. februára sa hovorilo o 22 poslancoch – členoch SNR za DS, ktorí 

boli pozbavení svojho mandátu na žiadosť akčného výboru. Samotný Ústredný akčný výbor 

DS bol schválený Ústredným akčným výborom SNF na jeho prvom zasadnutí dňa 8. marca, 

jeho predsedom sa stal Dr. Ján Ševčík, úradujúcim predsedom pplk. Milan Polák, členmi 

Anton Granatier, Jozef Mjartan, Jozef Lukačovič a Jozef Kyselý. Dr. Ján Ševčík tu požiadal, 

aby sa Demokratická strana premenovala na Stranu slovenskej obrody s novým tlačovým 

orgánom Ľud. V tom ho podporil predseda V. Široký, ktorý zdôraznil, že strana „mení svoje 

meno len preto, aby zdôraznila, že nemá nič spoločného s ideálmi a programom bývalej 

DS.“29 K tomu sa zaviazal ÚAV DS, ktorý sa rozhodol „nenaväzovať nijakým spôsobom 

na minulosť býv. DS, ktorá zapríčinila veľké materiálne a mravne politické škody Slovensku 

a Republike.“30 ÚAV DS zaslal po svojom schválení obežník okresným a miestnym akčným 

výborom DS. Obežník zdôrazňuje, že akčné výbory DS na miestnej alebo okresnej úrovni 

musia byť preverené a schválené príslušným okresným alebo miestnym akčným výborom NF. 

Zároveň oznamuje, že ÚAV DS je preverený a schválený a je členom Ústredného akčného 

výboru SNF aj celoštátneho NF. Okrem toho týmto obežníkom oznámil vylúčenie v podstate 

všetkých vedúcich predstavbiteľov DS, členov predsedníctva, bývalých členov vlády a ZP, 

zo strany.31 Členovia mali byť preverení príslušným okresným akčným výborom NF. Vedenie 

novej SSO volalo po dôkladnej očiste strany. Previerka mala byť zárukou politickej 

                                                 
28 Situácia sa razom mení vyhlásením pplk. Milana Poláka, ktorý v rozhlasovom prejave oznámil utvorenie AV 
DS. Vo svojom prejave odsúdil politiku DS a vyzval pokrokových demokratov, aby sa od tejto odklonili 
a nastúpili novú, ľudovo-demokratickú cestu. Vyzval členstvo, aby vstupovalo do AV a aby boli tvorené AV DS. 
Týmto vyhlásením sa vniesol ešte väčší zmätok do radov DS. Rozkol v strane a jej rozpad je jasný. Celkový 
prehľad vývoja situácie od 20. II do 2. III. 1948. SNA, f. PV – sekretariát, kar. 189. 
29 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 4. 
30 Tamže. 
31 Ústredný akčný výbor DS odvolal zo SNR 25 pôvodne poslancov za DS a z ÚNZ 20 pôvodne demokratických 
poslancov. 14 pôvodne demokratických poslacov ÚNZ sa prihlásilo k súčinnosti. Sú medzi nimi: Jozef Baláž, 
František Cvinček, Ján Daxner, Ing. Kornel Filo, Ján Haško, Dr. Ľudevit Linczényi, Valent Matrka, pplk. Milan 
Polák, Titus Rožnay, Dr. Ján Ševčík, Dr. Július Špánik, Dr. Ivan Štefánik, Alexander Vido, Andrej Žiak. Potom 
ešte Jozef Brieška, Ján Ferjak a Dr. Vojtech Vagašský . Z členov SNR sa k spolupráci s akčným výborom DS 
prihlásili: Matej Bobrík, Jozef Dančák, Jozef Dočkal, Michal Gáj, Anton Granatier, Martin Chudý, Juraj Kačúr, 
Martin Kulich, prof. Jozef Lukačovič, Juraj Pavlík, pplk. Milan Polák, Mária Poloncová, Martin Hlásnik. Traja 
členovia DS sa vzdali členstva v SNR dobrovoľne. SNA, f. DS, kar. 160. V ÚNZ sa z poslancov, ktorí sa 
prihlásili k spolupráci, vytvoril klub Strany slovenskej obrody (mal 17 členov, jeho predsedom bol Ján Ševčík). 
Ostatní poslanci za bývalú DS boli nezaradení (považovaní za opozíciu). Zo 63 poslancov SNR za DS bolo 
zbavených mandátu alebo sa vzdalo 33 poslacov (25 odvolal ÚAV DS, ôsmi sa vzdali mandátu), 27 vytvorilo 
klub SSO a traja prešli do klubu KSS. BARNOVSKÝ, Michal. Politické zmeny v slovenských národných 
orgánoch od jesene 1947 do mája 1948 a ich súvislosti. In Pohľady na Slovenskú politiku. Bratislava, 2000, 
s. 443-448. 
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spoľahlivosti, naopak, nepreverení členovia nesmeli vstupovať do inej politickej strany, 

kde „svoje rozvratné a protiľudovodemokratické zmýšľanie mohli uplatňovať na iných 

fórach.“32 O možnosti, resp. hrozbe toho, že bývalí členovia DS by mohli vstúpiť do inej 

strany a tam vyvíjať „protištátnu činnosť“ sa hovorilo už na zasadnutí ÚAV SNF 8. marca 

1948. Viliam Široký tu informoval, že má správy, podľa ktorých bývalí členovia DS sa hlavne 

na strednom Slovensku usilovali vstúpiť do Strany slobody (SSl). Široký preto požadoval, 

aby politické strany nesmeli prijímať kompromitovaných príslušníkov DS a aby sa v SSl 

utvorili akčné výbory, ktoré by očistili jej rady od týchto ľudí, ak tam už vstúpili. So Širokého 

návrhom sa stotožnil poslanec za SSl Bruha a schválil ho ÚAV SNF, ktorý zároveň uložil 

oblastným a okresným výborom NF, aby pripravili zoznam osôb, ktoré majú byť vylúčené 

z verejného života pre svoju nepriateľskú činnosť, ďalej, aby preskúmali zloženie vedúcich 

orgánov SSl a tiež zloženie bývalej DS.33 Na upevnenie pozícii SSO a jej vedenia, museli byť 

bývalí predstavitelia DS, ktorí neodišli do emigrácie, mimo akejkoľvek politickej či verejnej 

činnosti. Aj bývalí opozičníci v radoch DS, ktorí sa stali jadrom novej, satelitnej strany, boli 

sledovaní a viedli sa o nich kádrové záznamy.34 

V radoch tých členov DS, ktorí sa nestali súčasťou akčného výboru DS, nastal chaos. 

Niektorí jednotlivci sa pokúsili organizovať menšie či väčšie skupiny (poslanec Rožnay, 

Výboch, katolíkov sa snažil organizovať kanonik Cvinček). Povereníctvo vnútra to 

zaznamenalo nasledovne: „Všetkým činiteľom DS, ktorí túto činnosť prevádzajú, ide o to, 

aby zabránili konečnému rozpadu DS a aby zastavili prílev členov do KSS a vytvorili si určitú 

bázu a predpoklady k ďalšej ich činnosti.“35 DS však už pozbevaním funkcií i členstva jej 

vedenia fakticky prestala existovať. Nespoľahlivé osoby mali boli zaisťované a sekretariáty 

DS prehľadávané. V sekretariátoch DS sa našlo množstvo „kompromitujúceho“ materiálu. 

Komunistický denník Pravda priniesol správy o hromadnom prestupe členov bývalej DS 

do KSS. Stalo sa tak aj v prípadoch predsedov ONV a MNV za DS ako aj okresných 

tajomníkov DS (2., 3. a 7. marca 1948). 3. marca vydal ÚV KSS ohlas, v ktorom sa okrem 

iného obrátil na radových členov DS a priamo ich vyzval k vstupu do KSS.36 S novým 

                                                 
32 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 4. 
33 Tamže. 
34 K vzniku Strany slovenskej obrody treba ešte povedať, že komunisti v prvých dňoch po februárovom prevrate 
nemali jasnú predstavu o tom, ako bude vyzerať slovenská stranícka štruktúra. Vyplýva to napr. zo skutočnosti, 
že ešte 1. marca 1948, kedy už bola jasne vyprofilovaná prokomunistická opozícia v DS a vedenie DS bolo 
odstránené, uvažovalo vedenie KSS o založení novej strany. „Zásadné uznesenie: založiť roľnícku stranu. 
Bacílek, Falťan, Čulen a Rendek uvážia personálne otázky, program a organizačnú štruktúru strany.“ Zápis 
zo zasadnutia Predsedníctva ÚV KSS zo dňa 1. marca 1948. SNA, f. ÚV KSS, Predsedníctvo, kar. 789. 
35 Celkový prehľad vývoja situácie od 20.II do 2. III. 1948. SNA, f. PV – sekretariát, kar. 189. 
36 „Z hriechov a zločinov Vašich nehodných vodcov nikdy sme nevinili Vás, široké masy členov a funkcionárov 
DS... Boli ste, priatelia, zavedení a zradení. Rozhodujte sa tak, aby ste sa v budúcnosti znova nemuseli sklamať. 
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prílevom členstva vyjadril súhlas aj generálny tajomník KSČ Rudolf Slánský, ktorý sa 

vyjadril, že strana otvára do široka brány „všetkým poctivým ľuďom, robotníkom, roľníkom, 

pracujúcej inteligencii, všetkým, ktorí v jej radoch chcú pracovať pre šťastlivú socialistickú 

budúcnosť.“37 Zo skutočnosti hromadného prestupu radových členov a nižších funkcionárov 

bývalej DS do KSS vyplýva, že KSS nemala záujem na tom, aby ostatné politické strany ako 

zložky „obrodeného“ Národného frontu existovali na masovej základni. Naopak, 

nekomunistické strany nemali existovať na masovom základe. Dominantnou silou 

v spoločnosti mala byť KSČ a ostatné strany jej mali byť podriadené a slúžiť jej záujmom. Ich 

členovia a predstavitelia mali byť lojálni komunistickému vedeniu a vo väčšom meradle 

nemali vyvíjať aktivity. Existencia nekomunistických strán bola iba chabou zásterkou 

očividného nastolenia totalitnej diktatúry jednej strany. 

 
Strana slovenskej obrody v zakladateľskom období komunistického režimu 
 

Osud oboch nekomunistických strán, Strany slovenskej obrody i Strany slobody, 

„je typickým príkladom mocenského monopolu KSČ, spočívajúceho v kontrole všetkých 

zložiek verejného života.“38 SSO sa síce kreovala formálne ako nástupnícka strana DS, 

v skutočnosti sa však jednalo o satelitnú stranu, plne ovládanú KSČ a s touto zaniknutou 

stranou nemala nič spoločné. DS bola strana spočívajúca na masovom základe (vo febuári 

1948 mala 217 tisíc členov), kým v prípade SSO išlo stranu bez masového členstva, v ktorej 

ako tak aktívne pracovaali niekoľkí funkcionári v kraji, poslanci zákonodarných zborov, 

poverenící a ministri.Napriek tomu, že väčšinou sa najmä v prvých rokoch po februárovom 

prevrate v hláseniach z krajov často hovorí o pasivite jej členov, mala SSO pre politický 

vývoj v ČSR svoj význam. Z môjho výskumu vyplynula napríklad skutočnosť, že pre špičky 

KSS predstavovala SSO často značný problém, nakoľko vedenie komunistov považovalo 

niektorých jej predstaviteľov za nedôveryhodných. Preto sa viackrát odhodlali k mocenskému 

zásahu voči popredným členom SSO, na druhej strane mali v rámci vedenia SSO svojich ľudí, 

ktorí vedeniu KSS „donášali“. SSO ani ostatné politické strany nemohli ostať bez pozornosti 

bezpečnostných orgánov. Ako sme spomenuli, zakladateľmi SSO boli členovia DS, ktorí 

prejavili opozičné postoje voči jej vedeniu a 24. februára vytvorili akčný výbor DS. 

Za vedúcu postavu SSO v pofebruárovom období (až do jeho smrti roku 1951) považujem 

                                                                                                                                                         
Nasledujte príklad tisícov a tisícov svojich priateľov, ktorí po rozpade DS našli svoje pevné miesto v radoch 
KSS.“ Pravda, 4. 3. 1948. 
37 Pravda, 9. 3. 1948. 
38 MARUŠIAK, Juraj. Postavenie nekomunistických strán v politickom systéme Slovenska v druhej polovici 
50. rokov. In Politické vedy 3, 2000, č. 1, s. 24. 
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okrem jej predsedu Jána Ševčíka pplk. Milana Poláka. Bol predsedom zväzu vojakov SNP 

(predtým aktívnym účastníkom SNP, najmä po boku Jána Goliana) a pred februárovým 

prevratom bol podpredsedom Zboru povereníkov za DS. Spolu s J. Lukačovičom protestoval 

proti schváleniu demisie ministrov za DS jej predsedníctvom. Už skôr vyjednával 

s komunistami. Stal sa úradujúcim predsedom Ústredného akčného výboru Demokratickej 

strany a tým vlastne spoluzakladateľom SSO. V archívnych dokumentoch som narazil 

výlučne na jeho meno v súvislosti s tvorením akčných výborov DS. Bol to on, kto sa najviac 

podieľal na rozpade DS (spomedzi jej členov). Milan Polák bol prvým z členov SSO, ktorý 

vystúpil zo svojim prejavom v Ústavodarnom národnom zhromaždení, kde sa postavil 

za obrodenú vládu Klementa Gottwalda a podrobil kritike vedenie bývalej DS.39 Činnosť 

troch nekomunistických, „pravicových“ strán označil za odstredivé snahy. DS sa spreneverila 

svojmu poslaniu tým, že prestala spolupracovať s komunistami tak, ako to bolo za čias 

povstania a vyvolávala politické napätie. Namiesto politiky v prospech ľudu začali demokrati 

robiť rôzne manévre a sporiť sa o moc, ako tomu často bolo v predmníchovskej republike. 

Katolícke krídlo DS obvinil z toho, že si chcelo prisvojiť všetku moc vo vedení DS a stavalo 

sa proti línii vytýčenej v povstaní, teda línii spolupráce s komunistami a spojenectva so ZSSR. 

Nepriateľstvo voči komunistom bolo zásadnou chybou a vyvrcholilo vo februárovej vládnej 

kríze. Tí, ktorí ostali na strane pokrokových síl, teda opozícia v DS, ktorá založila SSO, sa 

bude usilovať napraviť to, čo sa napraviť dá a tak získať stratenú dôveru. Cieľ novej strany 

charakterizoval takto: „Chceme aj z týchto trosiek [DS] urobiť pomocníka, ktorý sa vrátil 

k pôvodnému duchu spolupráce s Komunistickou stranou, aby sme pod jej vedením pomáhali 

vo všetkých sektoroch života uviesť politické záujmy na jedného jednotného spoločného 

menovateľa. Vyslovujem presvedčenie, že našej práce v národe treba.“40 Milan Polák sa teda 

z mene SSO prihlásil k spolupráci s komunistami. Pod spoločným menovateľom si možno 

predstaviť podriadenie vlastných politických záujmov a cieľov záujmom komunistov. 

SSO pôsobila na okraji politického a spoločenského života. Bola lojálnou a poslušnou 

zložkou Národného frontu. Treba však povedať, že aj samotná KSS bola neskôr, 

po odstránení tzv. buržoáznych nacionalistov postavená na vedľajšiu koľaj a v skutočnosti sa 

                                                 
39 Možno tu pripomenú to, čo zdôrazňujú azda všetci historici a síce nečinnosť parlamentu v období februárovej 
vládnej krízy. Práve parlament mohol vysloviť Gottwaldovi nedôveru, čím by formálne zabránil mocenskému 
zvratu v prospech komunistov. Predsedníctvo parlamentu však schôdzu odložilo a plenárne zasadnutie sa začalo 
až 10. marca, keď K. Gottwald predstúpil pred neho s vládnym programom. 
40 Stenografické protokoly zo zasadania ÚNZ, 11. 3. 1948. In: Společná československá parlamentní knihovna. 
Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/095schuz/s095005.htm>. 
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o všetkom podstatnom rozhodovalo v Prahe.41 V týchto intenciách je potrebné vnímať aj 

činnosť a politické pôsobenie SSO. Tieto skutočnosti však jej predstavitelia v bezprostrednom 

pofebruárovom období nevnímali. Naopak, vnímam u nich istý idealizmus. Viera vo veľkú, 

masovú stranu s kvalitnými regionálnymi štruktúrami, postavenú na kresťanských princípoch, 

bola charakteristická pre predsedu Ševčíka a niektorých ďalších členov strany. V tejto 

súvislosti možno spomenúť, ako vnímali čelní predstavitelia strany jej postavenie a úlohu 

v pofebruárovom období, t. j. v čase, keď ešte nebola zavŕšená pofebruárová očista verejného 

života. Na rokovaní posleckých klubov SSO 9. októbra 1948 vymedzil Andrej Žiak, člen 

predsedníctva SSO a podpredseda NZ, tri základné okruhy. Prvý, o ktorom sa najviac 

zmieňoval, bola už spomenutá kresťanská platforma. Táto pritom podľa Žiaka i ostatných 

členov SSO neprotirečí socializmu a ľudovej demokracii.42 Snaha stavať SSO do pozície 

strany stojacej na kresťanskej platforme považujem za pochopiteľné vzhľadom na skutočnosť, 

že medzi jej dôležitými predstaviteľmi boli katolícki kňazi (Lukačovič, Haša) ako aj 

funkcionári evanjelickej cirkvi a.v. (Žiak, Zorkóczy). Neskôr, za Kyselého predsedníctva, boli 

tieto tendencie na nátlak komunistov korigované.43 Ako druhý okruh svojej pôsobnosti si SSO 

stanovila zapájať do budovateľskej práce široké vrstvy ľudu, najmä na vidieku. Treťou 

platformou je bezvýhradné zotrvávanie na pôde Československej republiky, úprimné 

vlastenectvo s orientáciou na bratský zväzok so slovanskými národmi.44 Realita však vyzerala 

oproti prvotnému idelizmu inak. Dobre to možno dokumentovať na základe hlásení krajských 

a okresných funkcionárov AV SNF. Tí boli povinní pravidelne informovať o činnosti 

nekomunistických politických strán. V podmienkch zakladateľského obdobia komunistického 

režimu a pri uvedomení si podstaty totalitného režimu, ktorý musí byť založený na sledovaní 

všetkých zložiek verejného života, je to pochopiteľné. SSO ako nekomunistická politická 

                                                 
41 PEŠEK, Jan. Slovensko v ére vrcholného stalinizmu (1948 – 1953). In Československá historická ročenka 
2005, s. 163. 
42 „Zmysel nášho politického hnutia je predovšetkým v tom, že sa hlásime ku kresťanskému svetonázoru. Keď 
prijímame ľudovú demokraciu a socializmus ako hospodársky a politický program, sme presvedčení, že moderný 
človek nesmie byť zachvátený chorobou mravnej a náboženskej ľahostajnosti. Preto vidíme svoju úlohu 
v upevňovaní mravných, náboženských, kresťanských základov našej spoločnosti. To neznamená, že sme akousi 
slovenskou klerikálnou stranou...“ Poslanie Strany slovenskej obrody. In Ľud, 11. 10. 1948. Ku kresťanskému 
svetonázoru sa vyjadril aj Jozef Kyselý: „Tento náš svetonázor [kresťanský] nie je prekážkou , ale práve 
naopak, prostriedkom a cestou k cieľom...Popri štáte majú miesto i prostriedky cirkvi vo vychovávaní mravného 
a pracovitého človeka, ktorý bude cenným členom štátu i národa.“ Prečo sme tu. In Ľud, 28. 10. 1948. 
43 Diskusia k schôdzke užšieho predsedníctva ÚAV SNF zo dňa 15. 11. 1951, SNA, f. ÚV KSS, P. Dávid, 
kar. 2240. L. Holdoš tu vytýka Ševčíkovi práve túto snahu. 
44 Ľud, 11. 10. 1948. Poslanie Strany slovenskej obrody. Považujem za vhodné uviesť tu aj vyjadrenie v tomto 
období radového člena SSO, ktorý sa neskôr dostal do Predsedníctva, ktoré poskytol tlači počas Pražskej jari: 
„Nazdával som sa, že Demokratickej strane zostanú po vylúčení protikomunistických členov všetky miestne 
i okresné organizácie a vôbec celá štruktúra až po výkonný výbor, že aj keď bude mať Demokratická strana 
menej členov, že bude môcť v duchu svojho pôvodného programu ovplyvňovať značnú časťobyvateľstva...“ 
Dvadsať rokov očami dneška. In Ľud, 5. 3. 1968. 
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strana mohla byť potenciálnym zdrojom ohrozenia pre režim v prípade, že by tento nestrážil 

jej činnosť, jej členov, najmä ich kádrové posudky. Nedôvera bola úplne logická 

a pochopiteľná. Krajské akčné výbory (KAV) mali sledovať činnosť nekomunistických strán 

a pravidelne o nej informovať kádrové oddelenie.45 Režim bol ochotný akceptovať v strane aj 

ľudí z negatívnym postojom k ľudovodemokratickému zriadeniu alebo tých, ktorí majú zlú 

minulosť (funkcionári HSĽS alebo DS), za podmienky, že nebudú zastávať žiadnu stranícku 

funkciu. Mal to byť efektívny spôsob, ako mať takéto „potenciálne nebezpečné živly“ 

pod kontrolou.46 Treba však podčiarknuť ešte jednu podstatnú skutočnosť, ktorú zdôraznil aj 

Jozef Kyselý na rokovaní ÚAV SNF. SSO v prvých mesiacoch po feburuárovom prevrate 

nemala dôveru medzi obyvateľstvom na Slovensku napriek spomínanému optimizmu jej 

predstaviteľov. Z toho vyplývalo, že do SSO nevstupovali noví členovia. Naopak, ako bolo 

spomenuté vyššie, bývalí členovia DS vstupovali do KSS. Strana tak fakticky upadala, čo sa 

týkalo počtu členov. Na ilustráciu uvediem pokles jej členstva za dva roky po feburárovom 

prevrate. Roku 1948 mala podľa údajov ÚAV SNF 944 členov, o dva roky neskôr už len 579. 

To je pokles takmer o 40%. Nedôvera Slovákov (najmä na vidieku, kam mala SSO sústrediť 

svoju činnosť), spočívala podľa J. Kyselého najmä na dvoch otázkach. Prvou bolo, že nevideli 

rozdiel medzi komunistami a nimi (členmi SSO)47 Druhou otázkou bola určitá neistota, 

pretože ľudia na vidieku si napríklad mysleli, že nekomunistické strany majú slúžiť iba ako 

zástierka na delenie obyvateľov na spoľahlivých a nespoľahlivých, na verných a neverných, 

na tých, čo idú s komunistami a tých, čo idú proti nim.48 Kyselý spomenul prípad, 

keď poslanca za SSO odmietli pustiť do budovy ONV v Trebišove.49 Z hlásení, ktoré 

podávali funkcionári KSS, vyplýva, že SSO v zakladateľskom období komunistického režimu 

nevyvíjala aktívnu politickú činnosť. Podobne bola na tom aj Strana slobody. Pasivita 

vyplývala z nízkeho počtu členov oboch strán (v prípade SSl bol počet členov vyšší). Dôležitú 

rolu hrala aj skutočnosť, že SSO nemala okresné ani miestne štruktúry, resp. o ne veľmi skoro 

prišla, hoci v pofebruárovom období očakávala, že ich mať bude. Strane však ostali len 

krajské výbory bez sekretariátov. V krajoch sa aktivizovali iba poslanci NZ a členovia SNR, 

                                                 
45 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. 
46 Takéto odôvodnenie možno nájsť pri posudzovaní členov SSO v súvislosti s ich pripustením do krajského 
výboru strany v Žiline. Tamže. 
47 „Aký je rozdiel medzi vami a komunistami? Ukážte váš politický program!“ Zápisnice zo schôdze ÚAV SNF, 
19. 3. 1949. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 4. 
48 „Vyskytujú sa i také názory, že my zbierame členov, aby sme ukázali, ktorí sú nekomunisti, aby sa ich mohli 
raz zbaviť.“ SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. 
49 Tamže. 
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prípadne úzky okruh funkcionárov.50 Za rok 1949 je uvedených v Bratislavskom kraji 

(v podstate v Bratislave) trinásť funkcionárov, v Nitrianskom traja, v Žilinskom šiesti, 

v Banskobystrickom traja, v Košickom štyria a v Prešovskom traja.51 Spolu je to 32 

funkcionárov na vrcholných pozíciach. Ďalší členovia SSO boli členmi národných výborov, 

tu však tiež stratili svoje pozície na úkor komunistov. Po tzv. pofebruárovej očiste okresných 

a miestnych národných výborov, resp. okresných a miestnych správnych komisií, nadobudli 

v týchto orgánoch ľudovej správy prevahu komunisti. SSO ako nástupkyňa DS mala na území 

26 okresov stredného Slovenska 19,3% členov na okresnej úrovni a 12,3% na miestnej 

úrovni.52 Možno predpokladať, že podobná situácia bola aj v ostatných častiach Slovenska. 

Nie všetci členovia národných výborov za SSO však boli aj členmi SSO. Pomôžem si správou 

so Žilinského kraja zo 6. októbra 1950, kde sa uvádza, že SSO má spolu 53 funkcionárov 

v národných výboroch a akčných výboroch NF. Niektorí túto stranu síce vo funkciách 

v ľudovej správe reprezentovali, ale neboli jej členmi, čo niekedy dávali aj najavo. Je tu 

vyjadrená spokojnosť s asi polovicou funkcionárov ľudovej správy za SSO, ktorí vyvíjajú 

aktívnu politickú činnosť v duchu Generálnej línie vytíčenej IX. zjazdom KSČ.53 Celková 

pasivita členov a funkcionárov SSO je teda odôvodňovan istým vytriezvením a uvedomením 

si skutočnosti, že SSO sa stáva marginálnou, málo významnou zložkou politického života. 

Skutočnosť, že strany sú malé, že neprichádzajú noví členovia, demotivovala súčasných 

členov a funkcionárov ku skutočne aktívnej práci. Mohla k tomu prispieť aj skutočnosť, 

že členmi oboch strán, no najmä SSO, neboli ani tak ľudia zanietení pre verejné dobro. Skôr 

išlo o karieristov, ktorí v rozhodujúcom mocenskom zvrate alebo tesne pred ním prezliekli 

kabáty a vydali sa na cestu spolupráce s novým, totalitným režimom. Pasivita v takýchto 

podmienkach, keď im išlo najmä o to, udržať si pozície a vyhnúť sa perzekúciám alebo iným, 

možno aj existenčným problémom, je potom iba logickým vyústením. Zo strany komunistov 

boli členovia nekomunistických strán podceňovní. Boli „funkcionármi druhej kategórie“. 

Na jednej strane mali komunistickí funkcionári pristupovať k poslancom za SSO a SSl slušne, 

                                                 
50 Jedno z hlásení hovorí: „Táto strana stráca vplyv u más, činnosť krajských výborov je slabá, zo stavu 
funkcionárov v kraji pracuje len málo členov, ktorí sa občas schádzajú.“ SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. 
V Košickom kraji sa uvádza: „Krajské výbory týchto strán nevyvíjajú žiadnu činnosť a dá sa hovoriť len 
o činnosti niektorých funkcionárov.“ Tamže. Ďalšie hlásenie z Košického kraja hovorí, že Predsedníctva strán sú 
politicky nečinné, neschádzajú sa a nevydávajú žiadne pokyny svojim členom. Ako dôvod sa uvádza ich nechuť, 
„ktorá je vyvolaná úplnou negáciou oboch strán zo strany ich bývalého členstva a zo strany nepartajných más.“ 
Tamže. 
51 Tamže. 
52 SIKORA, Stanislav. Národné výbory a vývoj na Slovensku. In PODOLEC Ondrej. Február 1948 a Slovensko. 
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 430-432. Citované podľa LALUHA, Ivan. Február 1948 a stredné 
Slovensko. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 264, 315-316. 
53 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. 
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ako k členom zákonodarných zborov a mali ich aktívne zapájať do konkrétnych úloh, 

na druhej strane sa ale zdôrazňuje, že nie o všetkom musia vedieť. „Nezdeľujte im rôzne veci 

tajného rázu, nemusia byť zasvätení do všetkého, ale snažte sa ich v jednotlivých akciách 

využiť a dať i možnosť prejaviť skutkami kladný pomer k ľudovodemokratickému 

zriadeniu.“54 

 
Odstránenie predsedu Jána Ševčíka 
 

Ján Ševčík pôsobil štyri roky ako predseda SSO. Zároveň ako jediný zástupca tejto 

strany bol súčasťou vlády. Najskôr ako štátny tajomník na ministerstve Národnej obrany. Sem 

bol menovaný 25. febuára 1948, teda ako súčasť „obrodenej“ vlády Klementa Gottwalda. 

Treba povedať, že  bol menovaný ešte ako zástupca opozície v DS a v čase svojho menovania 

nebol ešte odobrený ÚAV DS, ktorý bol schválený až 8. marca. Dá sa však predpokladať, 

že mal tajné dohody s komunistami a títo mu dôverovali. Inak by sa nestal súčasťou 

Gottwaldovej vlády. Po májových voľbách sa Ševčík stal podpredsedom vlády. Na tomto 

poste pôsobil štyri roky, až do svojho politického pádu. Tu sa naskytuje otázka, prečo došlo 

k odstráneniu a uväzneniu Jána Ševčíka. V prvých mesiacoch režimu tomu nič 

nenasvedčovalo, naopak, Ševčík mal ako prívrženec ČSR a rozhodný odporca bývalého 

„lettrichovského vedenia“ DS sympatie komunistického vedenia. Pohľad a prístup 

komunistických funkcionárov k osobe Jána Ševčíka zmenili niektoré problematické 

skutočnosti. Išlo jednak o to, že Ševčík sa vo svojom kabinete pokúšal zamestnať kádrovo 

nespoľahlivé osoby.55 Druhou výčitkou bolo, že sa snaží postaviť SSO na kresťanskú 

platformu. Údajne sa snažil udržiavať blízky kontakt s vysokou cirkevnou hierarchiou. 

Komunistov provokoval aj ako člen predsedníctva Spolku svätého Vojtecha, neskôr ako jeho 

predseda.56 Zo skutočnosti orientácie na kresťanskú platformu vyplývalo, že Ševčík chce dať 

SSO program. Toto predstavuje tretiu výčitku Ševčíkovmu vedeniu.57 Ševčík na svoju obranu 

zdôraznil, že všetko čo robí SSO, predkladá na schválelenie NF. Podčiarkol, že ľuďom nestačí 

                                                 
54 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. 
55 Išlo o istého Dr. Geremana. Podľa materiálov, ktoré predložil František Kubač (generálny tajomník ÚAV 
SNF) bol tento dôstojníkom Hlinkovej gardy a vysokým úradníkom Najvyššieho kontrolného dvora v období 
Slovenského štátu. Navyše sa v prvých mesiacoch existencie Slovenského štátu podieľal na vysťahovaní 
Čechov. 
56 Situačná správa zo Strany slovenskej obrody (11. 9. 1953). SNA, f. ÚV KSS, K. Bacílek, kar. 22. Spolu 
s generálnym tajomníkom Válekom chcel Ševčík údajne vytvoriť „pevnú základňu politickej moci na čele 
s cirkevnou hierarchiou.“ Tamže. 
57 Štefan Bašťovanský to zhrnul takto: „Neviem, prečo Strana slov. obrody potrebuje program. Je tu program 
NF. Je tu nejaká snaha z Vašej strany postaviť stranu na platformu kresťanskú. Je to zahrávanie s ohňom, 
pretože je to platforma, ktorá sa môže dostať do rozporu s programom NF.“ Diskusia k schôdzke užšieho 
predsedníctva ÚAV SNF zo dňa 15. 11. 1951. SNA, f. ÚV KSS, P. Dávid, kar. 2240. 
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NF, nestačí im povedať, že programom SSO je program NF. K otázke pokusu profilovať sa 

ako kresťanská strana Ševčík povedal: „Na niektorých sa musí vplývať socialisticky, na iných 

po linke náboženskej, ale tak, aby to zodpovedalo socialistickému režimu.“58 Na tieto dve 

otázky (kresťanská platforma a program) je vhodné pozrieť sa bližie. Komunistom v princípe 

neprekážalo, že členovia SSO sú praktizujúcimi kresťanmi. Pokiaľ zotrvávali na pozíciách 

cirkevnej politiky komunistického režimu, bolo prakticky všetko v poriadku. Režim použil 

príslušníkov SSO v Katolíckej akcii (KA), ktorá mala byť akousi vlasteneckou organizáciou 

československých katolíkov a pokusom vytvoriť národnú cirkev s minimalizáciou vplyvu 

zo strany Vatikánu. Kňaz a povereník Jozef Lukačovič sa zúčastni ustanovujúceho 

zhromaždenia ústredného výboru KA, ktoré sa konalo 22. júna 1949. Takisto bol členom 

predsedníctva Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva (MHKD), prorežimnej organizácii 

katolíckych kňazov. Jozef Kyselý spolu s povereníkom Polákom a budúcim gen. tajomníkom 

strany Gajdošíkom boli členmi užšieho predsedníctva KA. Ďalší príslušník SSO, neskorší 

poveverník V. Török, bol generálnym tajomníkom KA. Avšak z toho, čo neskôr, 

po Ševčíkovom zatknutí o ňom pri stretnutí s ministrom bezpečnosti Bacílkom povedali 

niektorí členovia predsedníctva SSO, vyplýva, že činnosť Jána Ševčíka a generálneho 

tajomníka Jána Váleka (tajomníkom od roku 1951) smerovala aj za hranice oficiálnej 

cirkevnej politiky komunistického režimu. Najmä Ján Válek sa prejavoval ako odporca 

Katolíckej akcie, keď napríklad V. Töröka utešoval, že hovoril s biskupom Lazíkom59 a že je 

všetko v poriadku.60 Keď bol Ján Válek v roku 1951 ustanovený za generálneho tajomníka 

SSO, Ševčík údajne vychvaľoval jeho zásluhy v cirkevnej politike. Podľa Vojtecha Töröka 

teda Ševčík (hlavne ako predseda Spolku sv. Vojtecha) a Válek prevádzali akúsi druhú líniu 

cirkevnej politiky. J. Kyselého údajne niekoľkokrát vyzval, aby sa zbavil svojho členstva 

v predsedníctve Katolíckej akcie.61 Poslednou výčitkou Ševčíkovi bola údajná snaha SSO 

získavať nových členov. Táto otázka bola v strane dlhodobo prítomná vzhľadom 

na stagnujúci počet jej členov a ešte sa k nej vrátime. Teraz je potrebné zdôrazniť, že Ševčík 

povedal, že SSO nechce byť masovou organizáciou. Posledné vyjadrenie Ševčíka z citovanej 

                                                 
58 SNA, f. ÚV KSS, P. Dávid, kar. 2240. 
59 Biskup Ambróz Lazík bol apoštolským administrátorom Trnavskej apoštolskej administratúry. 
60 Válek mal tým na mysli negatívny postoj katolíckeho kléru k „schizmatickej“ Katolíckej akcii a Törökovi sa 
chválil, že sa ho u biskupa Lazíka zastal. Záznam o rozhovore Bacílka Karola s vedúcimi pracovníkmi strany 
obrody v Bratislave dňa 15. 6. 1952 o nepriateľskej činnosti Ševčíka Jána. Archív Ústavu pamäti národa (ďalej 
A ÚPN), f. A 2/1, Sekretariát ministerstva vnútra, a. j. 79. 
61 Tamže. Tieto výpovede beriem vzhľadom na to, že boli koncipované po Ševčíkovom zatknutí, čiastočne 
s rezervnou. Môžu však odhaliť isté pnutie v strane a Ševčíkove snahy, ktoré mohli siahať za komunistami 
stanovené hranice. 
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diskusie na predsedníctve ÚAV SNF hovorí o úplnej podriadenosti SSO a jeho osobne KSS: 

„Bez vás nič nerobíme.“62 

Ševčíkov politický koniec prišiel na konci mája 1952.63 Na začiatku tohto mesiaca, 

počas rokovania Predsedníctva ÚAV SNF sa Pavol David zmienil Jozefovi Kyselému o tom, 

že v SSO sa dejú divné veci.64 Pomery v SSO by som na základe informácií, ktoré sa mi 

podarilo zhromaždiť, označil za neštandartné. Po smrti Milana Poláka (september 1951) 

nastúpil na miesto povereníka zdravotníctva Dr. Jozef Kyselý. Zároveň však prestal byť 

generálnym tajomníkom strany. Na tejto pozícii ho nahradil Ján Válek, ktorého sa Ševčíkovi 

podľa neskoršieho svedectva J. Kyselého nepodarilo presadiť za povereníka zdravotníctva.65 

Pritom však treba povedať, že skutočnosť, že Kyselý sa stal povereníkom zdravotníctva, 

nijako neprekážala tomu, aby ostal generálnym tajomníkom strany.66 Naznačuje to teda, čo to, 

čo sa Ševčíkovi nepodarilo na úrovni vládnej (Zbor povereníkov), urobil na úrovni 

vnútrostraníckej – presadil Jána Váleka do dôležitej funkcie – v tomto prípade za generálneho 

tajomníka SSO.67 Válek sa tak stal Ševčíkovým človekom. Zaujimavé však je to, že Válek, 

napriek tomu, že sa stal gen. tajomníkom strany, nereprezentoval ju v NF Čechov a Slovákov 

v Prahe, čo malo patriť do jeho náplne práce. Na základe dohody s Kyselým ostal v tejto 

pozícii on. Kyselý dokonca adresoval Válkovi absurdnú požiadavku, aby on naďalej 

vykonával funkciu gen. tajomníka a Válek bol ním iba na papieri.68 Ján Válek spomína na to, 

že zo strany Národného frontu bol ako gen. tajomník SSO akceptovaný, každý týždeň 

dochádzal na ÚAV SNF, kde rokoval s F. Kubačom. Kubač ho údajne varoval 

pred existenciou frakcií vo vnútri strany a menovite ho varoval pred Antonom Granatierom 

a Jozefom Mjartanom.69 Válek zdôrazňoval svoju akceptáciu zo strany SNF z toho dôvodu, 

že Kyselý sa vyjadril, že jeho voľba za generálneho tajomníka SSO nebola zo strany SNF 

                                                 
62 Diskusia k schôdzke užšieho predsedníctva ÚAV SNF z 15. 11. 1951. SNA, f. ÚV KSS, P. Dávid, kar. 2240. 
63 Pri rekonštrukcií udalostí Ševčíkovej politickej likvidácie si pomôžem výpoveďami predstaviteľov SSO počas 
rokovaní Predsedníctva, resp. Výkonného výboru SSO z rokov 1965 – 1966, kedy prebehla Ševčíkova súdna 
i stranícko-politická rehabilitácia. 
64 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predsedníctva SSO z 15. 2. 1965. 
65 Tamže. 
66 Jozef Gajdošík, ktorý bol generálnym (neskôr ústredným) tajomníkom SSO od roku 1952, zastával súčasne 
úrad povereníka (postupne na viacerých pozíciách). 
67 Do tejto funkcie ho navrhol práve odchádzajúci Jozef Kyselý. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia 
predsedníctva SSO z 15. 3. 1965, SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101, tiež Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO 
z 19. 11. 1965 a Záznam o rozhovore osobitnej komisie zriadenej predsedníctvom SSO na prešetrenie prípadu 
vylúčenia zo Strany slovenskej obrody Jána Ševčíka a Jána Váleka s Jánom Válekom dňa 13. X. 1965 u Jána 
Váleka v Trnave, Tamže. Domnievam sa však, že, najmä vzhľadom na svoje ďalšie konanie, s tým Kyselý 
vnútorne nesúhlasil a konal pod Ševčíkovým nátlakom. 
68 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 19. 11. 1965. Záznam o rozhovore 
osobitnej komisie zriadenej predsedníctvom SSO na prešetrenie prípadu vylúčenia zo Strany slovenskej obrody 
Jána Ševčíka a Jána Váleka s Jánom Válekom dňa 13. X. 1965 u Jána Váleka v Trnave. 
69 Tamže. 
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akceptovaná.70 Tri týždne po tom, ako sa Pavol David zmienil Kyselému o „divných“ 

veciach, dejúcich sa v SSO, zastihla ho 25. mája 1952 správa (či skôr príkaz) od Viliama 

Širokého. Kyselý sa musel z Banskej Bystrice vrátiť do Bratislavy (v noci zo soboty 

na nedeľu) a ráno byť u Širokého na byte. Okrem Kyselého tam boli prítomní aj ďalší dvaja 

členovia predsedníctva SSO – podpredseda Jozef Mjartan a Vojtech Török. Trojica 

funkcionárov SSO navrhla Širokému, že po vnútrostraníckej linke si problémy v SSO vyriešia 

do dvoch týždňov, na čo Široký reagoval, že sa tak stane buď do troch dní, ale bude poriadok 

robiť niekto iný. Kyselý o tom v roku 1965 povedal: „Vzhľadom na túto skutočnosť zvolali 

sme na ten istý deň niektorých členov Predsedníctva, ktorí boli na rýchlo poruke... Schôdza sa 

konala na byte podpredsedu SSO Jozefa Mjartana, na ktorej sa po zvážení situácie rozhodlo 

zvolať na deň 28. 5. 1952 mimoriadne Zasadnutie Predsedníctva a Výkonného výboru 

a na nich sa mali na základe straty dôvery a pripomienok orgánov NF, tlmočených jeho 

predsedom, previesť rozbor a kritika činnosti strany, predovšetkým jej predsedu Dr. Jána 

Ševčíka ako aj gen. tajomníka Jána Váleka a urobiť patričné závery.“71 Prítomní členovia 

predsedníctva (J. Kyselý, A. Granatier, J. Lukačovič, A. Žiak, I. Štefánik) písomne zmocnili 

podpredsedu strany Jozefa Mjartana zvolať zasadnutie predsedníctva i výkonného výboru 

SSO.72 Na mimoriadnom zasadnutí predsedníctva i výkonného výboru 28., resp. 29. mája 

1952 boli Ševčík i Válek pozbavení svojich funkcií a vylúčení zo SSO.73 Tu treba ešte 

pripomenúť, že V. Široký požadoval iba vylúčenie Ševčíka. Podľa Kyselého inicátorom toho, 

aby bol vylúčený aj Válek, bol podpedseda Mjartan.74 Z týchto skutočností teda vyplýva, 

že negatívnu úlohu popri budúcom predsedovi Kyselom tu zohral práve Jozef Mjartan. 

Faktom je to, že zvolal predsedníctvo i výkonný výbor SSO, ale na základe poverenia členov 

predsedníctva. Navyše, ako sám priznal, konal pod tlakom.75 Či bol iniciátorom vylúčenia 

Váleka Kyselý (ktorý na zasadnutí Výkonného výboru predniesol obžalobu) alebo Mjartan, sa 

nedá s istotou povedať. Dovolím si však konštatovať, že vzájomné obvinenia o 13 rokov 
                                                 
70 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predsedníctva SSO z 15. 3. 1965. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101. 
71 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 29. 3. 1965. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101. 
72 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predsedníctva SSO z 15. 3. 1965. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101. 
73 Zápisnicu zo spomenutého zasadnutia výkonného výboru SSO citoval na zasadnutí VV SSO 21. marca 1966 
Jozef Mjartan (zápisnica sa nenachádza vo fonde ÚAV SNF). „Preto obvinil dr. Kyselý doterajšieho predsedu 
Ševčíka pre rozvracanie strany, pre jeho pomýlenú politickú koncepciu voči Národnému frontu, pre jeho 
neúprimný postoj a naštrbenie pomeru k Sovietskemu zväzu. Pre tieto ťažké politické delikty navrhuje, aby mu 
členovia Predsedníctva nielen vyslovili nedôveru a pozbavili ho funkcie, ale aj vylúčili zo strany a takto dali 
najavo odsúdenie jeho , ako nositeľa a hlásateľa tejto koncepcie.“ Zápisnica zo zasadania rozšíreného 
Ústredného výboru SSO z 21. 3. 1956. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 103. 
74 Kyselý v roku 1965 k tomu povedal: „Mjartan žiadal, aby bol zo strany vylúčený Válek, lebo je jej zlým 
duchom. Široký sa od toho trikrát dištancoval. Stačil mu dr. Ševčík a preto povedal, urobte si jak chcete, ale ja 
s tým nemám nič spoločného.“ Tamže. 
75 „Keď sme prišli k Širokému, situácia bola taká, že keby bol kohokoľvek poveril, bol by to isté urobil, čo sme 
robili my.“ Tamže. 



HISTORIA NOVA  9 

 122

neskôr boli len výhovorkami a snahou zbaviť sa zodpovednosti. Faktom ostáva to, že Válek 

bol vylúčený zo strany nie kvôli iniciatíve zvonka, ale ako Ševčíkov človek, ktorý bol 

pre ostatných členov predsedníctva, ktorí Ševčíka zradili (hoci pred niekoľkými mesiacmi mu 

na návrh Váleka jednomyseľne vyslovili dôveru) nepohodlný.76 Dôkazom toho je aj 

skutočnosť, že Válek nebol vôbec uväznený, hoci ostal žiť na okraji spoločnosti na hranici 

chudoby. Krátko po vylúčení zo strany bol Ševčík zatknutý a dva roky strávil vo vyšetrovacej 

väzbe. Režim postupoval vo vzťaku k Ševčíkovmu prípadu tak, aby boli čo najviac 

kompromitovaní predstavitelia SSO. Vidieť na tom, akým spôsobom bol vylúčený zo strany. 

Okrem toho urobil režim ešte jeden krok. Karol Bacílek, vtedy minister bezpečnosti, si 

niektorých členov predsedníctva SSO pozval na pohovor. Prítomní (nový predseda Jozef 

Kyselý, nový generálny tajomník Jozef Gajdošík, Jozef Mjartan a Vojtech Török) museli 

odpovedať na vopred pripravené otázky, pričom ich odpovede mali potvrdiť obvinenia, 

pripravované voči Jánovi Ševčíkovi.77 Po dvoch rokoch Najvyšší súd v Prahe odsúdil Ševčíka 

na 18 rokov väzenia.78 Z trestu si odsedel šesť rokov (plus dva vo vyšetrovacej väzbe). 

V roku 1960 bol Ševčík amnestovaný79 a v roku 1965 posmrtne rehabilitovaný. 

 
Miesto v politickom živote a úlohy 
 

Už v zakladeteľskom období uvažovali členovia nekomunistických politických 

strán ako aj komunistickí funkcionári o tom, čo má byť úlohou nekomunistických strán, 

najmä vzhľadom na to, že v Československu bol nastolený totalitný režim. Z politologického 

hľadiska je iste veľmi zaujimavé uvažovať nad takýmto politickým systémom a úlohou 

nekomunistických politických strán. Komunisti, samozrejme, mali istú predstavu o tom, 

na ktoré oblasti by sa mali zameriavať nekomunistické strany. Jednoznačne ich chceli 

orientovať predovšetkým na dedinu, na roľníctvo. Svedčí o tom aj skutočnosť, že krátko 

po februárovom prevrate sa uvažovalo o založení sedliackej strany, z čoho nakoniec vzišlo. 

                                                 
76 V spomenutej Mjartanom citovanej zápisnici je uvedené. „Ďalej vo svojom obvinení poukázal Dr. Jozef 
Kyselý i na zhubnú politiku a správanie sa generálneho tajomníka strany Jána Válka. Obvinil ho z intrigantstva, 
lebo staval členov Predsedníctva i ostatných spolupracovníkov jedného proti druhému, predsedu strany izoloval 
od ostatných pracovníkov strany a ako jeho najbližší spolupracovník vnášal jeho zhubnú politiku do radov 
členov Strany slovenskej obrody. Na funkciu generálneho tajomníka bol zvolený úplne nedemokratickou cestou 
a od jeho nastúpenia datuje sa úplná stagnácia činnosti strany a začínajú sa i všetky nezrovnalosti medzi 
zamestnancami strany a ústredného orgánu Ľud. Záverom rozširuje obžalobu i na generálneho tajomníka 
a žiada prísne a spravodlivé odsúdenie – pozbaviť ho funkcie a vylúčiť zo strany.“ Tamže. 
77 Záznam o rozhovore Bacílka Karola s vedúcimi pracovníkmi strany obrody v Bratislave dňa 15. 6. 1952 
o nepriateľskej činnosti Ševčíka Jána. A ÚPN, f. A 2/1, Sekretariát ministerstva vnútra, a. j. 79. 
78 PEŠEK, Jan a kol. Aktéri jednej éry na Slovensku. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 313. 
79 Zoznam významných väzňov, ktorí majú byť v súvislosti s pripravovanou amnestiou prepustení z väzby 
a zoznam väzňov, na ktorých sa amnestia nevzťahuje – opis uznesenia PB ÚV KSČ z 12. 4. 1960. A ÚPN, 
f. A 2/2. Sekretariát ministerstva vnútra, a.j. 192. 
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Možno však konštatovať, že túto pozíciu, resp. úlohu, prevzala práve SSO. V samotnej strane 

sa často rokovalo o jej konkrétnych úlohách. Na zasadnutí predsedníctva SSO dňa 6. júna 

1955 sa napríklad hovorilo, v duchu uznesenia ÚAV SNF, že SSO má pracovať na poli 

viacerých spoločenských organizácií (mierové hnutie, Zväz československo-sovietskeho 

priateľstva a pod.), ďalej v oblasti poľnohospodárstva, na zveľadovaaní miest a dedín. Ďalej 

má bojovať proti ľudáctvu a upevňovať bratský zväzok Čechov a Slovákov.80 Osobitnou 

kapitolou je poľnohospodátsvo a dedina81. Predsedníctvo SSO a jej výkonný výbor veľmi 

často rokovali o problematike poľnohospodárstva, socializácii dediny, zakladaní JRD a pod. 

Členovia i funkcionári SSO sa v rámci svojej činnosti zameriavali aj na konkrétnu 

masovopolitickú prácu na dedine. V jednej charakteristike ich práce sa píše: „Ich pomoc 

pozostávala predovšetkým z masovopolitickej a osvetovovýchovnej práce, ale i práce 

agitačnej. Zúčastňovali sa prípravných prác, na najrozličnejších poradách, inštruktážach 

a zasadnutiach, absolvovali verejné prejavy, pohovory a besedy, mnohí osobne chodili 

po domoch a presviedčali individuálne hospodáriacich roľníkov o vstupe do JRD, o výhodách 

družstevného obrábania pôdy, pravidelne sa zúčastňovali zasadnutia národných výborov, 

agitovali a presviedčali roľníkov na prijímanie záväzkov na zvýšenie výroby, na prekročenie 

plánov ha [hektárových] výnosov...“82 Okrem toho mali byť poslanci pravidelne prítomní 

na zasadaniach rád MNV a ONV vo svojich volebných obvodoch a konať po dedinách 

v rámci svojho obvodu tzv. poslanecké dni.83 Jozef Kyselý sa vyslovil v tom zmysle, 

že prvoradým cieľom práce SSO je socializácia dediny.84 

Hoci nekomunistické strany boli v politickom živote záležitosťou skôr okrajového 

charakteru, predsa komunisti cítili potrebu definovať ich úlohu, spôsob práce i to, do akej 

miery sa smú verejne angažovať a v ktorých oblastiach. Táto potreba sa objavila aj z toho 

dôvodu, že Krajské výbory KSS „podceňujú tieto strany a nesledujú cestou NF ich 

činnosť.“85 Vedenie Slovenského Národného frontu bolo kritizované za nedostatočnú 

pozornosť, venovanú nekomunistickým politickým stranám. Zlepšenie nenastalo ani 

po vytvorení oddelenia pre styk s politickými stranami a masovými organizáciami. František 

Kubač, predseda SNF a SNR je kritizovaný za to, že všetku prácu a agendu vykonával sám, 

                                                 
80 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 6. 6. 1955, SNA, f. ÚAV SNF, kar. 99. 
81 Možno tu spomenúť, že už v roku 1949 sa Viliam Široký vyjadril v tom zmysle, že je potrebné dvíhať úroveň 
slovenskej dediny. V tomto podľa neho majú svoju zatiaľ nenaplnenú úlohu práve nekomunistické strany – 
Strana slovenskej obrody a Strana slobody. Zápisnica zo schôdze predsedníctva ÚAV SNF z 16. 4. 1949. SNA, 
f. ÚAV SNF, kar. 4. 
82 SNA, f. ÚAV SNF, kar. 99. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 30. 11. 1955. 
83 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 26. 3. 1956. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 99. 
84 Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru SSO z 14. 12 1955. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 102. 
85 Správa o súčasnom stave SSl a SSO. SNA, f. ÚV KSS, Predsedníctvo, kar. 890. 
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čím ostatní pracovníci na NF necítili spoluzodpovednosť. Oddelenie pre styk s politickými 

stranami a masovými organizáciami je konkrétne kritizované za to, že nemá prehľad o stave 

členstva inopolitických strán ani o činnosti ústredných a krajských orgánov týchto strán, 

a za to, že ústredné orgány nekomunistických strán nepredkladali ÚV SNF plány svojej 

činnosti.86 Ústredný výbor SNF preto prijal na svojom zasadnutí dňa 27. mája 1955 dokument 

pod názvom Zásady pre činnosť Strany slovenskej obrody a Strany slobody.87 Členovia 

nekomunistických strán sa mali sústrediť najmä na masovopolitickú prácu, predovšetkým 

na vidieku.88 Za zásadnú považujem požiadavku, aby na všetkých verejných podujatiach 

každého druhu členovia oboch nekomunistických strán vystupovali ako zástupcovia SNF, nie 

ako zástupcovia svojich strán. Toto usmernenie samozrejme vyvoláva dojem, akoby 

komunisti nechceli príliš rozširovať povedomie o aktivite nekomunistických strán.89 Strany sa 

ďalej majú podieľať na bratskom zväzku Čechov a Slovákov a bojovať proti ľudáctvu. 

Zdôraznená je tiež potreba venovať sa práci svojich poslancov a viac ju usmerňovať ako aj 

potreba zvýšiť úroveň tlačových orgánov (Ľud a Sloboda), najmä cez pravidelné seminárne 

školenia redaktorov, pravidelné redakčné porady, ako aj vybudovaním stálej siete 

dopisovateľov z radov svojich funkcionárov a poslancov. Zásady ďalej poukazujú na potrebu 

toho, aby strany mali kolektívne vedenie (predsedníctvo) a mali po dvoch zástupcoch 

v predsedníctve ÚV SNF. Akékoľvek organizačné zmeny v aparáte strán sa mali urobiť iba 

po jednaní a súhlase výborov NF. Za jednu z najpodstatnejších považujem zásadu, ktorá 

odmieta to, aby strany mali svoj vlastný program. Naopak, obe majú byť stranami, „ktoré 

uplatňujú politiku Národného frontu bez masovej členskej základne.“90 Odmietnutie masovej 

členskej základe je ďalším podstatným prvkom. V demokratickom systéme totiž politická 

strana bez masovej členskej základne a bez programu prakticky nemá šancu na úspech. Tieto 

ustanovenia teda potvrdzujú tézu o tom, že komunisti sa usilovali držať nekomunistické 

                                                 
86 Pripomienky k správe o činnosti iných politických strán. SNA, f. ÚAV SNF. f. ÚV KSS, Predsedníctvo, 
kar. 863. 
87 Zásady prijaté predsedníctvom ÚV SNF dňa 27. 5. 1955 pre činnosť Strany slovenskej obrody a Strany 
slobody. SNA, f. ÚV KSS, P. David, kar. 2240. 
88 Konkrétne možno napríklad spomenúť potrebu získavať doteraz súkromne hospodáriacich roľníkov do JRD 
a tiež sa zapájať do besied s poľnohospodárskou tematikou. Tamže. 
89 Potvrdenie tohto tvrdenia nachádzame v jednej zo situačných správ z Prešovského kraja: „Po prejednaní 
tohoto stavu [žiadnej aktivity a málo členov SSO v kraji] z min. Kyselým dochádzame k tomu názoru, aby sme 
vôbec týchto členov SSO zvlášť ako organizáciu nezapájali do plnenia úloh, ale len cestou iných spol. org. ako 
ROH, SČSP a pod.“ Správa o činnosti inopolitických strán v kraji Prešov (21. 7. 1955). SNA, f. ÚAV SNF, 
kar. 97. V situačnej správe zo Žilinského kraja sa uvádza, že členovia nekomunistických strán vystupujú za svoje 
strany len ojedinele, najviac na schôdzach NF (čo je pochopiteľné). Správa o činnosti inopolitických strán v kraji 
Žilina (15. 2. 1956). SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. 
90 Zásady prijaté predsedníctvom ÚV SNF dňa 27. 5. 1955 pre činnosť Strany slovenskej obrody a Strany 
slobody, SNA, f. ÚV KSS P. David, kar. 2240. 
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strany na okraji politického života.91 Slovenský Národný front však prijal aj zásady pre svoj 

prístup k nekomunistickým stranám. V tejto súvislosti je vhodné poukázať na výraz z prvej 

vety týchto zásad, kde sa hovorí o „riadení činnosti“ nekomunistických politických strán.92 

Výraz „riadenie činnosti“ svedčí o tom, že obe strany – SSO i SSl – boli satelitnými stranami, 

podriadenými KSS cez Národný front, ktorého boli zložkami (najmenšími). Podľa zásad mala 

byť na predsedníctve ÚV SNF podľa potreby prejednávaná činnosť SSO a SSl, vedúci 

tajomník ÚV SNF má udržiavať pravidelný styk s vedeniami oboch strán, sekretariát ÚV SNF 

má vybudovať kádrovú kartotéku o funkcionároch oboch strán na všetkých úrovniach, 

pravidelne sa má vyhodnocovať úroveň časopisov Ľud a Sloboda (tlačové porady, mesačné 

vyhodnotenie u tajomníka ÚV SNF za prítomnosti predsedov strán). Obe strany majú ÚV 

SNF predkladať zápisnice zo zasadnutí svojich orgánov (v prípade SSO predsedníctvo 

a výkonný výbor) a materály na nich prerokované. Všetky zásady sa mali rovnakým 

spôsobom prevádzať aj na krajskej úrovni (s výnimkou tých, ktoré sa týkajú tlačových 

orgánov strán).93 

 
Pokus získať nových členov 
 

Už bola spomenutá skutočnosť, že SSO mala problém ohľadom svojho členstva. 

Členov ubúdalo, bolo tu fakticky viac funkcionárov ako radových členov. Vo vnútri strany 

vyvolávala táto situácia otázky, aká bude jej budúcnosť. V jednej zo situačných správ sa 

hovorí o likvidátorských tendenciách v SSO.94 Úbytok členov mal logicky vyústiť 

do požiadavky rozšíriť členskú základňu. V tomto ohľade však bolo potrebné byť opatrný. 

Rozšírenie členskej základne nebolo možné bez súhlasu KSČ. V súvislosti s úbytkom 

členstva SSO95 sa vyskytli „hlasy“, ktoré hovorili o potrebe získania nových členov. Jozef 

Gajdošík, gen. tajomník strany, tieto tvrdenia miernil: „Na hlasy, ktoré sa vyskytli o poslaní 

SSO a ktoré boli tendenčné, vyhlasujeme, že SSO nejde získavať nový ľudský materiál 

a nepôjde rozširovať svoje kádre, ale bude sa usilovať za tohože stavu našich 
                                                 
91 Odôvodnenie odmietania prílevu nových členov: „Nie je žiaduce rozširovanie členskej základne týchto strán, 
pretože by nemali dostatočnú kontrolu nad svojim členstvom. Tým by vzniklo nebezpečie prílevu skrachovaných 
ľudáckych živlov, ktoré by mali možnosť organizovať sa a vyvíjať nepriateľskú činnosť na legálnej platforme.“ 
Tamže. 
92 Pripomienky k správe o činnosti iných politických strán. SNA, f. ÚAV SNF. f. ÚV KSS, Predsedníctvo, 
kar. 863. 
93 Tamže. 
94 Správa o súčasnom stave Strany slobody a Strany slovenskej obrody. SNA, f. ÚV KSS, Predsedníctvo, 
kar. 895. Naopak podľa uvedenej správy v Strane slobody sa objavila snaha o získanie pozícii a rozšírenie 
členskej základne. 
95 Za rok 1955 vykázala SSO iba 127 funkcionárov. Údaj o počte členov chýba. Správa o súčasnom stave Strany 
slobody a Strany slovenskej obrody (21. 2. 1955). SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. Známe sú mi údaje z roku 1948, 
kedy mala SSO 944 členov a z roku 1950, kedy mala SSO 579 členov. 
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spolupracovníkov skvalitniť.“96 Gajdošíkov postoj tu síce vyznieva jednoznačne, avšak už 

o dva mesiace neskôr sa vyjadril, že generálnou líniou SSO má byť upevnenie a rozšírenie 

členskej základne.97 Tieto dva Gajdošíkove výroky, ktoré zazneli na rokovaniach Výkonného 

výboru SSO, si jednoznačne protirečia. Každopádne to podľa môjho názoru dokumentuje 

skutočnosť, že na túto otázku nebol v SSO jednotný názor. Funkcionári museli vnímať 

stagnáciu členstva a postupný úpadok, hoci oni sami zastávali vysoké pozície v štátnej správe. 

Je potrebné tiež pripomenúť, že aj vyššie spomínané Zásady pre činnosť SSO a SSl odmietali 

masové členstvo v týchto stranách. Odlišná situácia bola v českých krajinách. Lidová 

a socialistická strana tu mali oveľa staršiu tradíciu, ako SSO a SSl na Slovensku. Obe vznikli 

ešte pred prvou svetovou vojnou a boli pevnou súčasťou českej stranícko-politickej štruktúry 

v medzivojnovom ako aj v povojnovom období. Po februárovom prevrate sa stali satelitnými 

stranami, hoci proces ich mocenskej eliminácie bol náročnejší ako v prípade Slovenska. 

Naopak, SSO vznikla na troskách DS, ktorá existovala necelé tri roky a bola stranou značne 

heterogénnou. Strana slobody bola vytvorená pred voľbami roku 1946 s úmyslom byť stranou 

katolíkov, čo jej znemožnila Aprílová dohoda. Do februárového prevratu pôsobila ako jedna 

z dvoch menších strán (popri Strane práce, resp. neskôr Československej sociálnej demokracii 

na Slovensku), pričom jej volebný výsledok sa pohyboval na úrovni 3%.98 Z týchto 

skutočností vyplývalo to, že v českých krajinách bola v roku 1956 istá ochota rozšíriť 

členstvo nekomunistických politických strán, avšak za obmedzených podmienok, aby bol 

dosiahnutý stav členstva 1. januáru 1955.99 Naopak, na Slovensku bolo niečo také 

neprijateľné.100 Na rozdiel medzi Českom a Slovenskom upozornil V. Široký, keď povedal, 

že vzhľadom na Slovensko „treba rešpektovať tú skutočnosť, že tam došlo k odlišnému vývoju 

hlavne po roku 1945, že Demokratická strana nastúpila cestu obnovy kapitalizmu a chcela 

zabrániť rozvoju ľudovej demokracie.“101 Podobne sa vyjadril aj Jozef Kyselý,102 podľa 

údajov SNF bol však jeho postoj kolísavý. Na rokovaní Národného frontu v Prahe dňa 

28. júla 1956 sa vyslovil proti prijímaniu nových členov najmä z dôvodu hrozby prílevu 
                                                 
96 Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru SSO z 21. 10. 1955. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 102. 
97 Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru SSO z 14. 12. 1955. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 102. 
98 ŠUTAJ, Občianske..., ref. 5, s. 40-42. 
99 Niektoré poznámky k situácii v SSO. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. 
100 „Niektorí funkcionári SSO sa snažia bez ohľadu na rozdielne podmienky mechanicky prenášať povolenie 
náboru členstva do ČSL a ČSS i na podmienky SSO na Slovensku.“ Tamže. 
101 Tamže. 
102 „V tom smere by som chcel zopakovať, že situácia na Slovensku nedá sa porovnávať s pomermi v Čechách. 
Lidová strana a strana českých socialistov majú viac ako 50 ročnú tradíciu a české zeme nie sú zaťažené 
separatizmom... Preto ísť dnes cestou členskej základne, keď sme už skôr neorganizovali, nepovažoval by som 
za dobrú službu Národnému frontu. Môžeme urobiť predmetom rokovania, že chceme viacej pomáhať, ale ísť 
cestou organizovania členskej základne sami by sme nevedeli zabrániť tomu, že by strana bola zneužitá.“ 
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru SSO z 3. 11. 1956. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 102. 
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ľudáckych živlov do strany.103 Hoci organizovanie nových členov odmietol, podľa K. Bacílka 

sa na rokovaní predsedníctva SSO vyslovil v prospech prijímania nových členov,104 nie však 

na masovej základni. Bacílek obvinil Kyselého, že jednal v duchu vtedy zaisteného, neskôr 

z SSO vylúčeného poslanca Ignáca Jančára, ktorý sa veľmi otvorene zasadzoval za to, aby 

strana bola postavená na masovej členskej základni, mala svoje sekretariáty a aparát.105 

Rovnako ho komunisti obviňovali z toho, že tieto otázky na rokovaní predsedníctva SSO 

dostatočne nevysvetlil. Kyselého obviňoval Bacílek v liste A. Novotnému aj z toho, že súhlasí 

s tým, aby sa členom SSO vydávali členské preukazy. Opäť išlo o istý pokus vzoprieť sa 

Zásadám pre činnosť SSO a SSl, kde bolo jasne povedané, že členovia oboch 

nekomunistických politických strán majú vystupovať v mene Národného frontu. Vlastnenie 

preukazu člena SSO by túto zásadu prinajmenšom relativizovalo. Bacílkovo obvinenie bolo 

pravdivé. Na zasadnutí predsedníctva SSO 21. januára 1957 Jozef Kyselý nielenže vyjadril 

súhlas s návrhom reorganizovaného krajského výboru SSO v Žiline na vydanie členských 

preukazov pre členov SSO106, ale sám aj navrhol ich konkrétnu podobu.107 Generálny 

tajomník Jozef Gajdošík na rokovaní predsedníctva o mesiac neskôr predniesol konečný 

návrh na vyhotovenie takéhoto členského preukazu.108 Sekretariát ÚV SNF sa s týmito 

návrhmi zo strany SSO nestotožnil. Návrh na vydávanie členských preukazov označil 

za neodôvodnené.109 SSO ich mohla svojim príslušníkom začať vydávať až v druhej polovici 

60. rokov v súvislosti s náborom nových členov. 

 
Organizácia strany, členstvo, zastúpenie v štátnych orgánoch 
 

Jedným zo znakov stagnácie nekomunistickch strán bola ich slabá organizovanosť. 

Išlo jednak o živelnosť práce, keď orgány Národného frontu boli schopné informovať iba 

o práci jednotlivcov a nie strany ako celku (na krajskej úrovni), jednak a to, že komunisti si 

neželali hlbšiu organizovanosť týchto strán. V priebehu roku 1949 zanikli okresné i krajské 

sekretariáty SSO i SSl a ostali im iba krajské výbory bez platených aparátov, ktoré prakticky 
                                                 
103 List K. Bacílka A. Novotnému zo dňa 15. júla 1957. SNA, f. ÚV KSS, P. David, kar. 2240. 
104 Takéto jeho vyjadrenie som nenašiel. 
105 „Ja by som si prial ako člen SSO, aby naša strana bola veľkou stranou, mala hodne členstva, aby mohla 
v Národnom fronte účinne pomáhať, aby sme všetci stáli na svojich miestach a riadne plnili svoje povinnosti 
v národných výboroch a všade inde.“ Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru SSO z 3. 11. 
1956. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 102. 
106 Návrh na rokovaní zdôvodnil predseda KV v Žiline Andrej Žiak. Zápisnica uvádza: „Domnieval sa, že keď 
Lidová strana a českí socialisti v Čechách a na Morave môžu organizovať členov, my môžeme vydať svojim 
príslušníkom takého preukazy.“ Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 21. 1. 1957. SNA, f. ÚAV SNF, 
kar. 98. 
107 Tamže. 
108 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 18. 2. 1957. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 98. 
109 Niektoré poznámky k situácii v SSO. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97. 
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nevyvíjali činnosť, okrem sporadických zasadaní. Očakávania však boli iné. Jednak sa 

očakával dôstojný prístup zo strany komunistov, jednak súhlas s hlbšou organizáciou strán, 

najmä na okresnej úrovni.110 Za všetky zmienky spomeniem jedno vyjadrenie z tlačového 

orgánu Ľud: „Vieme i to, že nekomunistické strany nie sú pokladané iba za papierové lútky 

na politickom javisku. A sme presvedčení o tom, že i Strana slovenskej obrody dostane v plnej 

miere možnosť pracovať ako dôstojný partner.“111 Od 3. apríla 1949 neevidujem v denníku 

Ľud zmienku o tom, že by SSO pokračovala v príprave zakladania okresných výborov alebo 

sekretariátov. SSO tak rok po februárovom prevrate ostali predsedníctvo, výkonný výbor 

a krajské výbory. Slabá organizácia nevytvárala predpoklady pre efektívnu prácu strany 

a v podmienkach totalitného režimu, kde si monopol moci uzurpovala KSČ, to ani nebolo 

možné. Istý pokus o oživenie prišiel až v roku 1956, kedy boli reogranizované krajské výbory 

SSO s cieľom ich aktivizácie. Aby bola komunikácia z KV pružnejšia, z každého KV musel 

byť aspoň jeden jeho člen zároveň členom predsedníctva SSO. Z toho dôvodu bolo 

predsedníctvo SSO rozšírené o dvoch predsedov KV SSO – Jozefa Hašu (Nitra) a Martina 

Hraška (Banská Bystrica).112 Ďalším krokom k prehĺbeniu organizácie oboch 

nekomunistických strán bolo zriadenie ich krajských sekretariátov. Schválilo ho Byro ÚV 

KSS 24. marca 1960. Každý z troch nových sekretariátov Krajského výboru SSO i SSl 

(v roku 1960 sa prešlo na zriadenie s tromi krajmi) mal mať svojho vedúceho pracovníka – 

krajského tajomníka.113 Zriadenie sekretariátov sa pozitívne odrazilo v organizovaní práce 

členov SSO, ktoré sa jednoznačne zlepšilo. Konštatuje to správa z Východoslovenského 

kraja: „Po vytvorení sekretariátov inopolitických strán...došlo v ich práci k podstatnému 

zlepšeniu. Došlo tu predovšetkým k lepšej organizovanosti, odstráneniu živelnosti a k lepšej 

systematickosti, čo sa odrazilo na plánovitej práci ako KV SSl, tak aj KV SSO.“114 

 
 
 
 
 

                                                 
110 Organizačná činnosť Strany slovenskej obrody. In Ľud, 10. 11. 1948; Aký je program Strany slovenskej 
obrody. In Ľud, 2. 3. 1949; Prehlbujeme organizačnú činnosť Strany slovenskej obrody. In Ľud, 13.2.1949; 
Krajské výbory Strany slovenskej obrody. In Ľud, 3. 4. 1949. 
111 Za blaho všetkých. In Ľud, 2. 4. 1948. 
112 Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva SSO z 21. 1. 1957. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 99. 
113 Návrh na zriadenie sekretariátov krajských výborov Strany slovenskej obrody a Strany slobody (4. 4. 1960). 
SNA, f. ÚV KSS, K. Bacílek, kar. 22. 
114 Správa o činnosti inopolitických strán vo Východoslovenskom kraji (28. 1. 1960). SNA, f. ÚAV SNF, 
kar. 97. 
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 Tabuľka č. 1 – Vývoj členskej základne SSO115 

Rok 1948 1949 1950 1953 1955 1960 1963 1967 
Členovia 944 581 579 478 126 101 83 407 

 
Narozdiel od DS prestala byť SSO masovou stranou. Z 217 tisíc predfebruárových 

členov neostalo v tomto zvyšku DS ani tisíc členov a ich počet naďalej klesal. Hneď za prvý 

rok (1948 – 1949) poklesol o 40%. Hrozivo vyzeral stav od polovice 50. rokov, keď sa počet 

funkcionárov a aktivistov (už nie členov) pohybol okolo stovky, čo predstavovalo reálne 

ohrozenie existencie tejto strany. Pomyselné dno prišlo roku 1963. 

ÚV KSS už pod vedením Alexandra Dubčeka si tieto skutočnosti uvedomil a vyjadril 

súhlas s rozšírením členskej základne slovenských nekomunistických strán a to 

za podmienok, na základe ktorých boli v roku 1956 prijímaní noví členovia 

do Československej strany lidovej a Československej strany socialistickej. Jednalo sa teda 

o individuálne prijímanie členov pri stanovení istého maxima. Predsedníctvo SSO navrhlo 

Národnému frontu, aby Výkonný výbor strany mal 80 až 100 členov a krajské výbory po 40 

členov.116 KSS odporučila 35-členné krajské výbory a sedemčlenné predsedníctva Krajských 

výborov. Súčasne bol stanovený počet 100 – 150 členov v každom kraji.117 Komunisti teda 

rátali približne s 300 až 450 členmi SSO a podobným počtom členov SSl. V dôsledku toho 

začal počet členov nekomunistických strán narastať a k 31. augustu 1967 ich bolo v SSO 

evidovaých 407.118 Pokus o vybudovanie masovej strany sa spája s obdobím pražskej jari, to 

si však vzhľadom na obšírnosť problematiky vyžaduje samostatnú štúdiu. Nateraz možno 

konštatovať, že sa podarilo stabilizovať situáciu ohľadom členskej základne. 

SSO mala zastúpenie aj vo vládnych a zákonodarných orgánoch ČSR. Tu treba 

povedať, že na rozdiel od SSl bolo zastúpenie SSO početnejšie. SSl nikdy nemala zástupcu 

vo vláde. SSO mala svojho ministra do roku 1960. Najprv bol ním jej prvý predseda Ján 

Ševčík – od februára do júna 1948 ako štátny tajomník na ministersve Národnej obrany, 

od júna 1948 až do svojho politického pádu v máji 1952 ako podpredseda vlády. Po ňom sa 

členom vlády stal jeho nástupca vo funkcii predsedu SSO Jozef Kyselý. Ten postupne 

vystriedal pozíciu podpredsedu vlády, ministra stavebných hmôt, ministra miestneho 

                                                 
115 Správa o súčasnom stave Strany slobody a Strany slovenskej obrody (21. 2. 1955). SNA, f. ÚAV SNF, 
kar. 97.; Výber a určenie poslancov do národných výborov z členov Strany slovenskej obrody a Strany slobody. 
SNA, f. ÚAV SNF, kar. 98.; Správa o súčasnom stave iných politických strán a návrh opatrení (22. 11. 1963). 
SNA, f. ÚV KSS, Predsedníctvo, kar. 1115. Správa o súčasnom stave iných politických strán a návrh opatrení 
(22. 11. 1963). 
116 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 16. 9. 1963. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 100. 
117 Správa o súčasnom stave iných politických strán a návrh opatrení. (22. 11. 1963). SNA, f. ÚV KSS, 
Predsedníctvo, kar. 1115. 
118 Prehľad o stave členskej základne k 31. 8. 1967. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 98. 
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hospodárstva a napokon od októbra 1958 pôsobil na okrajovom rezorte pre zvelebenie 

poľnohospodárskeho, lesného a vodného hospodárstva. Od roku 1960 SSO vo vláde 

zastúpenie nemala. Priame odôvodnenie som nenašiel, no domnievam sa, že sa tak stalo 

pre nízky počet členov strany. V zbore povereníkov mala SSO kontinuálne troch zástupccov, 

pričom z tých významnejších pozícií možno spomenúť rezort zdravotníctva (Milan Polák, 

neskôr Vojtech Török) alebo miestneho miestneho hospodárstva (Jozef Gajdošík). „Stálicou“ 

v Zbore povereníkov bol Jozef Lukačovič, ktorý postupne po februári 1948 vystriedal pozície 

povereníka techniky, stabného priemyslu, stavebníctva, spojov. Po zrušení Zboru povereníkov 

možno spomenúť pôsobenie V. Töröka v pozícii povereníka – predsedu komisie pre veci 

zdravotníctva (1960 – 1964) a pôsobenie J. Gajdošíka v pozícii povereníka – predsedu 

komisie pre veci finančné (1964 – 1968). Zastúpenie SSO v zákonodarných orgánoch 

a národných výboroch malo klesajúcu tendenciu. Pri zákonodarných orgánoch (Národné 

zhromaždenie a Slovenská národná rada) považujem za dôležité najmä voľby v roku 1954, 

kedy bola zamietnutá kandidatúra viacerých poslancov za SSO, ktorí vyvíjali pre komunistov 

nežiaducu aktivitu.119 Od roku 1954 mala SSO v Národnom zhromaždení jednociferný počet 

poslancov a zastúpenie v SNR malo tiež klesajúcu tendenciu. Zastúpenie v národných 

výboroch možno označiť za takmer nulové. Najmä v nižších zložkách (okresné a miestne NV) 

je vidieť neexistenciu štruktúr nekomunistických strán na tejto úrovni, čoho odrazom bolo 

práve také slabé zastúpenie v národných výboroch. 

 
Tabuľka č. 2 – zastúpenie SSO v zákonodarných orgánoch (NZ a SNR) 

 1948* 1948 – 1954 1954 – 1960 1960 – 1964 1964 – 1968 

NZ 17 13 6 4 5 

SNR 27 20** 10 8 6 

 
* – od februára do mája 1948 
** – v roku 1948 neprebehli voľby do SNR, tá bola len doplnená po vylúčených členoch najmä 

za bývalú DS 
 
 

                                                 
119 Išlo napríklad o poslancov Jozefa Dočkala, Vladimíra Brežného a Ignáca Jančára. Z odmietnutia svojej 
kandidatúry boli nemilo prekvapení a ŠtB zachytila ich kritické vyjadrenia. Za všetky spomeniem slová 
Vladimíra Brežného: „Parlamentarizmus u nás v skutočnosti už neexistuje, lebo všetko zákonodarstvo robí 
strana, resp. byro. SSO už fakticky nemá žiadneho opodstatnenia, lebo nemôže mať členov a nemôže robiť 
žiadnu samostatnú politickú činnosť, len to, čo jej rozkáže KSS.“ Správy KS MV v Bratislave – verejná mienka 
obyvateľstva k voľbám do NZ a SNR (1954). SNA, f. ÚV KSS, P. David, kar. 2245. 
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Tabuľka č. 3 – zastúpenie SSO v národných výboroch120 

 1954 – 1957* 1957 – 1960 1960 – 1964 1964 – 1971 

Krajské NV 11 11 8 9 

Okresné NV 7 9 8 6 

Miestne NV 4 2 10 16 

 
* – prvé obdobie 1948 – 1954 nemám k dispozícii spoľahlivé údaje o zastúpení SSO v NV. Dôvodom je 
      skutočnosť, že SSO tam často nominovala ľudí, ktorí vôbec neboli jej členmi, ani sa k nej neshlásili 

 
Strana slovenskej obrody v 60. rokoch 
 

Na záver sa chcem pozrieť na vývoj v Strane slovenskej obrody v 60. rokoch. Isté 

skutočnosti už boli naznačené – najmä prijímanie nových členov a zlepšenie organizácie 

práce. Nič to však nemenilo na tom, že SSO bola a ostávala na okraji politického života, 

bez významného vplyvu na politické dianie. S nástupom Alexandra Dubčeka na pozíciu 

prvého tajomníka ÚV KSS r. 1963 sa však aspoň čiastočne zmenil postoj KSS k obom 

nekomunistickým politickým stranám. Pod vedením K. Bacílka nechávali komunisti tieto 

strany živoriť, až sa dostali na pokraj samotnej existencie. Nevyhnutný prílev nových členov 

nielen stabilizoval situáciu, ale značne aj omladil kádre. Kým v roku 1963 bolo z 83 

funkcionárov strany až 55 (t.j. 66,2%) starších ako 50 rokov (v rámci nich 27 starších ako 60 

rokov),121 k 31. marcu 1967 prevažovali členovia vo veku 40 – 50 rokov (30,8%). Čiastočne 

sa zmenila aj sociálna stratifikácia príslušníkov SSO. Z tabuľky č. 5 jasne vyplýva, že medzi 

novými členmi neprevažovali ľudia z agrárneho sektora, ale príslušníci inteligencie (pod touto 

hlavičkou sú uvedené rôzne zamestnania) a úradníctva. Zastúpenie príslušníkov agrárneho 

sektora (funkcionári a členovia JRD) kleslo percentuálne takmer o polovicu. Viacmenej 

konštantné bolo zastúpenie robotníkov. Z regionálneho hľadiska bol tradične najslabším 

miestom SSO Východoslovenský kraj, kde je uvedených najmenej členov. Možno 

pripomenúť, že v Prešovskom kraji pred rokom 1960 neexistoval Krajský výbor SSO a ten 

v Košiciach bol najmenší. Aj po vzniku veľkých krajov bol KV SSO vo Východoslovenskom 

kraji najmenší.122 K regionálnemu rozvrstveniu členskej základne mám k dispozícii iba jeden 

údaj, ktorý je už z obdobia po prijatí nových členov (pozri tabuľku č. 6). 

 
                                                 
120 Prehľad o poslancoch po voľbách v roku 1960 a 1964 za Stranu slovenskej obrody a Stranu slobody 
(14. 9. 1964). SNA, f. ÚAV SNF, kar. 97 a 98. 
121 Správa o súčasnom stave iných politických strán a návrh opatrení. (22. 11. 1963). SNA, f. ÚV KSS, 
Predsedníctvo, kar. 1115. 
122 Západoslovenský KV mal 21 členov, Stredoslovenský 22 a Východoslovenský 9. Správa o činnosti orgánov 
nekomunistických politických strán (25. 5. 1961). SNA, f. ÚAV SNF, kar. 98. 
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Tabuľka č. 4 – veková štruktúra funkcionárov a členov SSO 
  v percentách (pred a po prijatí nových členov)123 

 pod 30 r. 30 – 40 r. 40 – 50 r. 50 – 60 r. nad 60 r. 
1963 – 2,5% 31,3% 33,7% 32,5% 
1967 10,8% 15,5% 30,8% 27,4% 15,5% 

 
Tabuľka č. 5 – sociálna stratifikácia príslušníkov SSO124 

 roľníci* inteligencia robotníci technici úradníci 
1955 45,7% 21,2% 18% – – 
1967 24,5% 12,8%** 20% 16% 9% 

 
  * – rátam sem družstevných roľníkov, funkcionárov JRD a súkromne hospodáriacich roľníkov 
** – inteligencia ako samostatná skupina tu nie je uvedená, podľa použitých údajov bolo v SSO 18 pracovníkov 
národných výborov, 17 politických pracovníkov a redaktorov, 12 učiteľov a päť lekárov, ktorých uvádzam pod 
hlavičkou inteligencia 
 

Tabuľka č. 6 – regionálne rozvrstvenie členov SSO k 31. januáru 1966125 

 Západoslov. kraj Stredoslov. kraj Východoslov. kraj 
31. januára 1966 31,2% 45,2% 23,5% 

 
Okrem rozširovania členskej základne SSO, čo bol jav nepochybne pozitívny 

a pomohol SSO odraziť sa z pomyselného dna roku 1963, doľahlo na túto stranu aj obdobie 

rehabilitácií. Prípad bývalého predsedu SSO Jána Ševčíka, odsúdeného v roku 1954 na 18 

rokov väzenia a amnestovaného v roku 1960, ktorého Predsedníctvo i Výkonný výbor 

na konci mája 1952 vylúčili zo strany spolu s generálnym tajomníkom Jánom Válekom, sa 

vynoril v marci 1965, už po Ševčíkovej smrti. Stalo sa tak na rokovaní predsedníctva SSO 

s prvým tajomníkom ÚV KSS Alexandrom Dubčekom, ktorý predsedníctvu SSO predložil 

sedemstranovú správu, ktorá vyvracala obvinenia vznesené voči Ševčíkovi v roku 1954.126 

Dubček v správe zdôraznil, že „mnohé veci boli bezpečnostnými orgánmi skonštruované, 

prípadne nedoložené, na základe čoho boli potom urobené nesprávne závery... Vyšetrovanie 

proti Jánovi Ševčíkovi sa viedlo, ako sme videli z materiálov a dokumentov, neobjektívne 

a s určitou snahou a poviem to priamo s cieľom usvedčiť ho z protištátnej činnosti.“127 

Z rehabilitácie Jána Ševčíka sa stal vnútrostranícky konflikt v SSO, ktorého korene treba 

                                                 
123 Správa o súčasnom stave iných politických strán a návrh opatrení. (22.11.1963). SNA, f. ÚV KSS, 
Predsedníctvo, kar. 1115.; Iné politické strany na Slovensku. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 98. 
124 Správa o súčasnom stave Strany slobody a Strany slovenskej obrody (21. 2. 1955). SNA, f. ÚAV SNF, kar. 
97.; Prehľad o stave členskej základne k 31. 8. 1967. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 98. 
125 Informatívna správa o rozšírení členskej základne nekomunistických politických strán na Slovensku k 31. 1. 
1966. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 98. 
126 Správa je súčasťou zápisnice z rokovania Predsedníctva SSO s A. Dubčekom na Národnom fronte. Zápisnica 
zo zasadnutia predsedníctva SSO z 15. 3. 1965. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101. Informatívna správa prvého 
tajomníka ÚV KSS a predsedu ÚV SNF Alexandra Dubčeka k prípadu Dr. J. Ševčíka. 
127 Tamže. 
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hľadať v dlhodobej pasivite strany, jej neschopnosti „produkovať“ nové kádre (čo bola iste aj 

„vina“, či skôr zámer KSS). Ak by za 13 rokov od vylúčenia Ševčíka došlo k prirodzenej 

obmene kádrov a aspoň polovica predsedníctva neniesla na jeho politickej exkomunikácii 

vinu, pracovalo by sa SSO v lepšej atmosfére. Za tohto stavu, keď prakticky všetci členovia 

predsedníctva a veľká časť výkonného výboru strany bola Ševčíkovým vylúčením 

kompromitovaná, pristupovalo vedenie SSO z pochopiteľných dôvodov k jeho rehabilitácii 

zdržanlivo. Nešlo však o akúsi „transparentnosť“ (potrebu naozaj dokázať, že Ševčík má byť 

rehabilitovaný – veď to členom SSO povedal Dubček), skôr išlo o vedomie zodpovednosti 

a pokus zbaviť sa jej aspoň získaním času. Správne situáciu zhodnotil člen predsedníctva 

Jozef Haša, hlavný kritik pomalého postupu SSO, keď povedal: „Strana nebola úplne nikdy 

informovaná.“128 Skôr, ako k rehabilitácii vedenie SSO pristúpilo, zriadilo komisiu, ktorá sa 

mala na celú vec bližšie pozrieť. Komisia bola po pripomienkach členov predsedníctva 

zložená tak, aby v nej neboli členovia predsedníctva SSO z roku 1952, hoci v pôvodnom 

návrhu niekoľkí z nich figurovali. Komisia v rámci svojho skúmania navštívila bývalého 

generáleho tajomníka Jána Váleka a takisto sekretariát Slovenského národného frontu, kde sa 

stretli s jeho ústrednou tajomníčkou Muríňovou. Výkonný výbor napokon 19. novembra 1965 

pristúpil k úplnej straníckej rehabilitácii Jána Ševčíka i Jána Váleka a odvolal všetky články, 

namierené proti nim.129 

Vnútrostranícky konflikt vyvrcholil na poslednom zasadnutí starého výkonného 

výboru SSO 21. marca 1966, ktorého hlavnou úlohou bolo urobiť posledné kroky v príprave 

na krajské konferencie a následne Slovenskú konferenciu SSO, ktorá bola, popri prijímaní 

nových členov, súčasťou plánu na oživenie činnosti a stabilizáciu nekomunistických strán 

(podobný postup sa uplatnil v prípade Strany slobody). Situácia napriek rehabilitácii Jána 

Ševčíka neprestala byť v strane napätá. Predseda Jozef Kyselý dal prísľub, že na Slovenskej 

konferencii už nebude kandidovať do žiadnej straníckej funkcie. Najväčší z kritikov Jozef 

Haša vyzval na spomenutom výkonnom výbore všetkých členov predsedníctva z roku 1952, 

aby sa zriekli svojich funkcií, resp. na Slovenskej konferencii už nekandidovali.130 

Odchádzajúci predseda Jozef Kyselý sa údajne takýmto spôsobom (cez Hašove zámerné 

útoky) pokúsil o „palácový prevrat“ v strane ešte pred konaním Slovenskej konferencie – 

chcel presadiť za predsedu strany Jozefa Lukačoviča. S tým môže súvisieť aj to, že požadoval 

                                                 
128 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 29. 3. 1965. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101. 
129 „Ústredný výbor SSO v plnom rozsahu ruší svoje uznesenie zo dňa 28. mája 1952, ktorým boli dr. Ján Ševčík 
a Ján Válek vylúčení zo Strany slovenskej obrody a obidvom vyslovuje plnú stranícku rehabilitáciu.“ Uznesenie 
Ústredného výboru SSO. In Ľud, 21. 11. 1965. 
130 Zápisnica zo zasadania rozšíreného Ústredného výboru SSO z 21. 3. 1966. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 103. 
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odloženie Slovenskej konferencie na jeseň 1966, čo odôvodňoval tým, že je lepšie mať 

Slovenskú konferenciu aj s novými členmi až po zjazdoch KSČ a KSS a nie v období medzi 

nimi.131 Skutočným dôvodom tejto požiadavky však podľa môjho názoru bola snaha 

Kyselého stabilizovať v strane situáciu a pokúsiť sa na Slovenskej konferencii získať podporu 

pre nové vedenie strany, ktoré chcel presadiť na marcovom výkonnom výbore. Badať tu však 

aj jav, ktorý bol v SSO dlho v úzadí a nehovorilo sa ňom. Ide o konfesionálne súperenie. 

Vzhľadom na to, čo sa výkonnom výbore dialo, možno vidieť práve znovuoživenie 

katolíckeho a evanjelického krídla v SSO, pokiaľ vôbec nejaké v tejto strane existovalo. 

Avšak skutočnosť, že viacerí predstavitelia SSO boli príslušníkmi niektorej cirkvi a v rámci 

ich oficiálnych štruktúr sa podľa možností aktivizovali, platila prakticky od februárového 

prevratu r. 1948. Ak sa vrátime ku Kyselého návrhu, možno konštatovať, že požiadavku, 

aby kompromitovaní členovia predsedníctva SSO už nekandidovali do žiadnej straníckej 

funkcie, možno považovať za legitímnu. Kyselý a jeho skupina však túto požiadavku použili 

ako zámienku. Kyselý ale svoj cieľ nedosiahol. Napätá atmosféra na marcovom rokovaní 

výkonného výboru vyústila do hlasovania o dôvere predsedníctvo a to takým spôsobom, že sa 

hlasovalo o dôvere každému jednotlivému členovi. Treba tiež pripomenúť dôležitý fakt, 

že rozbroje a manévre, do ktorých vyústilo rokovanie výkonného výboru, znechutili viac ako 

tretinu z 55 jeho prítomných členov, takže ich ostalo iba 36. Výsledky tajného hlasovania boli 

nasledovné: Mjartanovi, Gajdošíkovi a Hašovi vyslovilo nedôveru jedenásť členov 

výkonného výboru, Žiakovi desiati, Kyselému šiesti a Lukačovičovi iba traja.132 Všetkým 

členom predsedníctva bola teda vyslovená dôvera. Treba však povedať, že bola naštrbená 

dôveryhodnosť predstaviteľov SSO aj u mnohých jej radových členov, ktorí sa nepohybovali 

na najvyšších miestach. Svedčí o tom nielen skutočnosť, že viac ako tretina členov výkonného 

výboru rokovanie opustila, ale napríklad aj výčitka, ktorú adresoval predstaviteľom strany 

Anton Korman, šéfredaktor Ľudu, ktorý patril medzi nových členov SSO: „Toľko rokov ste 

spolu sedávali, pracovali, pestovali politiku a rozhodovali o ťažkých veciach. Prečo ľudia, 

ktorí boli v tak úzkom kontakte, vybavujete si takto svoje veci?“133 

                                                 
131 Kyselý sa to snažil odôvodniť takto: „Pokiaľ ide o slovenskú konferenciu i krajské konferencie, považujem, 
že doba, v ktorej to konáme, je naprosto nevhodná. Mali by sme ich odvolať. Mám taký názor, že robiť 
konferencie strany medzi zjazdami KSS a KSČ nie je politický vhodné... Podľa môjho názoru mali by sa 
konferencie zísť niekedy na jeseň. Teraz by sme sa mali vážne pripraviť na úlohy, rozpracovať ich a so všetkými 
hotovými myšlienkami prísť na konferenciu.“ Tamže. 
132 Tamže. Treba tu ešte pripomenúť, že práve Mjartan, budúci predseda SSO, sa javí ako jeden z najviac 
skompromitovaných členov predsedníctva, ktorí vylúčili v r. 1952 Ševčíka. Bol to práve on, kto zvolal na svoj 
byt niekoľkých členov predsedníctva a dohodol s nimi ďalší postup. Pochopiteľne, konal pod tlakom. 
133 Tamže. 
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Slovenská konferencia SSO, ktorá prebehla 23. – 24. apríla 1966, sa už niesla 

v pokojnejšej atmosfére ako marcový výkonný výbor. Jedna zo správ o konferencii 

konštatuje, že „trpezlivým postupom väčšiny členov Predsedníctva a ÚV SSO podarilo sa celú 

záležitosť uzavrieť a vyriešiť tak, že krajské a Slovenská konferencia sa konali v priaznivých 

vnútrostraníckych podmienkach.“134 Prípravou na Slovenskú konferenciu SSO boli krajské 

konferencie, na ktoré sa vedenie, najmä z dôvodu pomalého náboru nových členov, rozhodlo 

pozvať všetkých členov SSO, registrovaných k 20. februáru 1966.135 Krajské konferencie 

zvolili delegátov na Slovenskú konferenciu a zapojili do straníckeho a politického života 

nových členov SSO. Okrem toho zvolili nové krajské vedenia SSO a krajské výbory.136 

Odchádzajúci predseda SSO Jozef Kyselý sa odmietol zúčastniť Slovenskej konferencie. Toto 

rozhodnutie možno označiť za jeho politický koniec, zároveň to potvrdzuje to, že výsledok 

marcového výkonného výboru považoval za svoju prehru. Z SSO však navystúpil – 

v Západoslovenskom kraji ho zvolili do Krajského výboru. Prestal však vyvíjať politickú 

aktivitu. Zo 165 pozvaných delegátov za konferencie zúčastnilo 144, vrátane všetkých starých 

členov a funkcionárov strany, ktorí pozvánku dostali automaticky. Za najdôležitejší výstup 

Slovenskej konferencie považujem zvolenie nového 40 členného ústredného výboru strany.137 

Desať jeho novozvolených členov bolo spomedzi novoprijatých príslušníkov SSO, 

čo predstavuje jednu štvrtinu.138 Dá sa na to samozrejme pozerať pozitívne, no väčšinu v ÚV 

stále mali starí funkcionári strany, ktorí si podržali svoje miesta. Novozvolený ústredný výbor 

následne zvolil predsedníctvo strany. Za predsedu zvolil Jozefa Mjartana, čím sa nenaplnila 

požiadavka Jozefa Hašu (resp. J. Kyselého), aby kompromitovaní členovia predsedníctva 

nekandidovali do žiadnej funkcie. Okrem Kyselého a zosnulého Granatiera kandidovali 

prakticky všetci a jeden z najviac kompromitovaných – Mjartan – sa stal predsedom strany. 

Jedna zo správ o Slovenskej konferencii uvádza, že „zvolením Jozefa Mjartana za predsedu 

SSO bol dosiahnutý kompromis medzi katolíckym a evanjelickým krídlom vo vedení SSO, 

ktoré bojovali o získanie funkcie predsedu. Mjartan je považovaný za prijateľný typ pre obe 

                                                 
134 Správa o prípravách a priebehu krajských a Slovenskej konferencie strany slovenskej obrody (5. 5. 1966). 
SNA, f. ÚAV SNF, kar. 105. 
135 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSO z 14. 1. 1966. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 101. 
136 Boli zvolené nasledovné krajské vedenia SSO: Západoslovenský kraj – predseda J. Mjartan, podpredseda 
I. Štefánik, tajomník J. Dočkal; Stredoslovenský kraj – predseda A. Žiak, podpredseda L. Šorec, tajomník 
M. Hraško; Východoslovenský kraj – predseda L. Leco, podpredseda O. Labanský, tajomník J. Haško. Správa 
o prípravách a priebehu krajských a Slovenskej konferencie strany slovenskej obrody (5. 5. 1966). SNA, f. ÚAV 
SNF, kar. 105. 
137 Od Slovenskej konferencie sa definitívne prestal používať výraz výkonný výbor. Dovtedy sa používali oba 
pojmy (výkonný i ústredný). 
138 Charakteristika členov Ústredného výboru Strany slovenskej obrody. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 105. 
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krídla, ako objektívny a rozvážny funkcionár Strany slovenskej obrody.“139 O tom, že išlo 

o takýto kompromis, môže svedčiť aj to, že za podpredsedov strany boli zvolení katolík Jozef 

Lukačovič a evanjelik Andrej Žiak. Vo funkcii ústredného tajomníka SSO bol potvrdený 

Jozef Gajdošík.140 V novom 13-člennom predsedníctve figurovali štyria funkcionári, ktorí 

predtým v predsedníctve neboli,141 čo znamenalo najrazantjenšiu obmenu predsedníctva SSO. 

Slovenská konferencia schválila tiež Organizačný poriadok Strany slovenskej obrody, kde sa 

definovala ako nerozlučná zložka Národného frontu Čechov a Slovákov a prihlásila sa 

k dedičstvu, resp. odkazu Slovenského národného povstania ako aj „víťazného Februára“ 

1948, spojenectvu so ZSSR a zápasu o svetový mier.142 Zásady voľby a rokovania orgánov 

SSO majú vychádzať, podobne ako u komunistov, zo zásad demokratického centralizmu.143 

Prijatie nových členov a Slovenská konferencia znamenali aspoň čiastočné oživenie 

SSO. V rámci celkovej liberalizácie režimu to však nevytvorilo predpoklady na to, aby sa 

SSO mohla výraznejšie zapojiť do reformného procesu v rámci Pražskej jari. Dianie v SSO 

v období Pražskej jari i po okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy si vyžaduje osobitnú 

štúdiu, avšak voľba konzervatívneho funkcionára Mjartana za predsedu SSO a zachovanie 

pozícii starých, často skompromitovaných príslušníkov SSO v ústrednom výbore 

i predsedníctve strany nevytvárali predpoklady pre vyvíjanie zásadnejšej aktivity, skôr sa dal 

očakávať tlak zdola, od nových členov SSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
139 Informácia o priebehu celoslovenskej konferencie Strany slovenskej obrody (27. 4. 1966). SNA, f. ÚV KSS, 
A. Dubček, kar. 2396. 
140 Správa o prípravách a priebehu krajských a Slovenskej konferencie strany slovenskej obrody (5. 5. 1966). 
SNA, f. ÚAV SNF, kar. 105. 
141 K novým členom predsedníctva patrili: Rudolf Benčúrik, Jozef Malina, Andrej Maťašík a Štefán Záreczky. 
Ostatní (staronoví) členovia predsedníctva: J. Gajdošík, P. Halabrín, J. Haško, M. Hraško, J. Lukačovič, 
J. Mjartan, I. Štefánik, V. Török, A. Žiak. Tamže. 
142 Strana slovenskej obrody. Organizačný poriadok. Bratislava, 1966. SNA, f. ÚAV SNF, kar. 104. 
143 Tamže. 
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Party of Slovak Revival as a Noncommunist Political Party in Communistic Czechoslovakia 
 
This paper deals with the Party of Slovak Revival, which was one of two Slovak non-communist 
parties being active in the communistic regime in former Czechoslovakia. The paper tries to describe 
its relationship to the Communistic Party and how it became the satellite party of the communists. 
Attention is paid to the question how this party could engage and be active in the politics and how it 
was being represented within executive and legislative offices of the state. Communist interventions in 
an inner life of the party were a common feature of its life. Especially an arrest and trial against 
a former chairman of the party Ján Ševčík should be reminded in this respect The important problem is 
also the place of the party in political system built on the National Front, which served 
to the communists as device of their power dominance. 
 
Keywords: Party of Slovak Revival, Communistic Party, Czechoslovakia, 1946 – 1966 
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články 
––––––––––––––––––––––– 
 
Právna úprava odsunu obyvateľov nemeckej 
národnosti z Poľska po druhej svetovej vojne 
 
Adam Mesiarkin 
 

Ustanovenie Postupimskej dohody, konkrétne XIII. kapitoly s názvom „Organizovaný 

odsun nemeckého obyvateľstva“, hovorí: „Tri vlády, preskúmajúc túto otázku po všetkých 

stránkach, uznali, že nemecké obyvateľstvo alebo jeho zložky, ktoré zostávajú v Poľsku, 

Československu a v Maďarsku, bude potrebné odsunúť do Nemecka. Sú jednotné v tom, 

že akýkoľvek odsun sa musí uskutočniť usporiadane a ľudsky.“ 

Dohoda z 2. augusta 1945 predstavuje medzinárodnoprávny základ vysídlenia 

nemeckého obyvateľstva z Poľska, Československa a Maďarska, ale v zásade potvrdzuje 

plány z rokovaní a rozhovorov, ktoré prebiehali počas celej vojny. Upravila právomoci 

Spojeneckej kontrolnej rady pre Nemecko vo veci koordinácie vysídlenia nemeckého 

obyvateľstva v zmysle času, spôsobu, podmienok a rozdelenia nemeckého obyvateľstva 

do okupačných zón. V oficiálnych rozhovoroch protihitlerovských spojencov figuroval plán 

na odsun Nemcov už od konferencie v Teheráne a v Jalte.1 Názor západných spojencov 

na vysídlenie Nemcov z Poľska sa sformoval po nárokoch ZSSR na západnú Ukrajinu, 

Bielorusko a Litvu. Dokumentuje ho napr. britský plán doručený predsedovi vlády 

Stanisławovi Mikołajczykovi v januári 1944, ktorý hovorí o nových hraniciach Poľska 

na Curzonovej línii a na Odre, o presídlení Poliakov z východu Poľska a Ruska, o vysídlení 

Bielorusov a Ukrajincov z Poľska, a konečne o vysídlení Nemcov.2 S problémom odsunu 

Nemcov bytostne súvisí problém repatriácie Poliakov, premietnutý do konkrétnych 

geografických obrysov. 

Použijúc porovnanie z československých reálií, prezident USA Franklin D. Roosevelt 

na návšteve prezidenta Edvarda Beneša 7. júna 1943, i vláda Sovietskeho zväzu v depeši 

z 5. júna 1943 a britský veľvyslanec Philip Bouverie Bowyer Nichols už v septembri 1942 

                                                 
1 LIPPÓCZY, Piotr – WALICHNOWSKI, Tadeusz. Przesiedlenie ludności niemieckej z Polski po II. wojnie 
światowej w świetle dokumentów. Warszawa – Łódź : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1982, s. 53. 
V Teheráne sa mal Roosevelt spýtať Stalina či vidí možnosť výmeny obyvateľstva v tomto regióne Európy, 
na čo Stalin odpovedal pozitívne. 
2 ŠMIGEĽ, Michal – KMEŤ, Miroslav. Výmeny obyvateľstva v strednej a východnej Európe v kontexte 
2. svetovej vojny. In Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. 
Ed. Sáposová Zlatica –Šuraj Štefan, Prešov : Universum, 2010, s. 59. 
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vyslovili súhlas s odsunom Nemcov.3 V Postupime sa teda len dohodou potvrdilo, že odsun 

Nemcov je v súlade s medzinárodným právom. 

Odsun Nemcov sa skloňoval (nielen) v súvislosti s podobou západnej hranice Poľska 

po vojne, s realitou nových území, tzv. ziem odzyskanych. Myšlienka nebudila v poľských 

politických kruhoch kontroverzie, vyslovovali sa za ňu všetci premiéri exilových vlád, 

Wladysław Sikorský, Stanisław Mikołajczyk aj Tomasz Arciszewský. V práci O poľských 

cieľoch vo vojne, vydanej Ministerstvom kongresových prác exilovej poľskej vlády v roku 

1942 v Londýne, sa argumentuje oprávnenosťou masových presunov Nemcov už len tým, 

že samotné nemecké úrady masovo presúvali „svojich vlastných“ ľudí, nehovoriac 

o obyvateľoch inej národnosti.4 V podobnom tóne sa nieslo memorandum Rady ministrov 

exilovej vlády Mikołajczyka zo 17. septembra 1944, s dodatkom myšlienky trojstupňovej 

akcie: teritoriálne zisky – vysídlenie – osídlenie.5 Východzím bodom tohto prístupu bolo 

tvrdenie, že skúsenosť s piatou kolónou a nemeckými okupačnými metódami spôsobila, 

že ďalšie spolužitie Poliakov a Nemcov v jednom štáte bolo nemožné. Finálnu podobu 

odsunu Nemcov naformulovanú dohodou z Postupimu priniesol plán Spojeneckej kontrolnej 

rady pre Nemecko prijatý uznesením 20. novembra 1945.6 Z celkového počtu 3,5 milióna 

Nemcov malo 1,5 milióna smerovať do britskej a 2 milióny do sovietskej okupačnej zóny. 

Vysídľovanie sa malo začať v decembri 1945 a skončiť v júli 1946.7 Na vykonanie plánu bol 

zriadený špeciálny výkonný orgán, Spojený repatriačný výkonný orgán (Combined 

repatriation executive), ktorý vytvoril priestor pre neraz ťažké bilaterálne rokovania. Dohoda 

medzi britskými a poľskými reprezentantmi Spojenej repatriačnej exekutívy vo veci 

presídlenia Nemcov bola medzi britskou Armádou Rýn a poľskou vládou vo Varšave 

podpísaná 14. februára 1946 a dohoda medzi sovietskymi a poľskými reprezentantmi 

ohľadom vysídlenia do sovietskej okupačnej zóny bola uzavretá 5. mája 1946.8 

Situácia v Poľsku v zásade potvrdzovala myšlienku reprezentantov spojencov, avšak 

jej realizácia reflektovala komplikovanú situáciu na domácom politickom poli. 

V silvestrovskú noc roku 1943 z iniciatívy Poľskej robotníckej strany (Polska Partia 

                                                 
3 BEŇA, Jozef. Slovensko a Benešove dekréty. Bratislava : Belimex, 2002, s. 48. 
4 KACPRZAK, Paweł. Działania organów administracji państwowej w akcji wysiedlenia i wyjazdach ludności 
niemieckej z Polski w 1945 roku. In Studia Lubuskie, vol. 6, 2010, s. 87. Ministerstvo sa zaoberalo prípravou 
podkladov a výstupov na mierové konferencie. 
5 NITSCHKE, Bernadetta. Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945 – 1949. 
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2004, s. 37. 
6 Plán bol prijatý na niekoľkých stretnutiach Spojeneckej kontrolnej rady a jej pomocných orgánov, na žiadosť 
americkej strany mal plán upraviť aj odsun nemeckého obyvateľstva z Rakúska. 
7 NITSCHKE, ref. 5, s. 23. Doplníme, že plán pracoval aj s presnými číslami presídlených ľudí, v decembri 1945 
350 tisíc, v januári 1946 175 tisíc, a pod. Porovnaj LIPPÓCZY – WALICHNOWSKI, ref. 1, s. 58. 
8 Tamže, s. 62, 68. 
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Robotnicza, ďalej ako PPR), reprezentovanej Władysłavom Gomułkom, vznikla Národná rada 

(Krajowa rada narodowa, ďalej ako KRN), ktorá mala fungovať ako politická (kontra) 

alternatíva voči poľskej exilovej vláde a podzemným štruktúram odboja.9 Mala spájať sily 

antifašistické a demokratické – preto vylučovala tábor Sanácie a tiež Národnej strany. Už 

predtým v novembri v ideovej deklarácii Poľskej robotníckej strany s názvom Za čo bojujeme 

Gomułka zverejnil myšlienky o tom, že „Exilová vláda, postavená na náhodne pozbieraných 

elementoch v emigrácii, opierajúca sa o nelegálnu ústavu z roku 1935...“ nemôže byť 

povolaná na realizáciu demokratického zriadenia v oslobodenom Poľsku. 

Vstup sovietskych vojsk na územia, kde žili Poliaci, bez toho, aby tento krok nejako 

reprezentovali aj poľské sily mohol vzbudiť nevraživosť. Preto Wanda Wasilewska a Edward 

Osóbka-Morawski tlačili v Moskve na Stalina, aby uznal novú vládu, ktorá bude 

reprezentovať Poľsko, mobilizovať, nadväzovať diplomatické kontakty a spravovať vládu 

na poľskom území po Curzonovu líniu. Plánovali v Moskve vytvoriť Poľský národný výbor 

na základe Zväzku poľských patriotov v Rusku, lebo ten Stalin uznal ako neschopný vytvoriť 

vládu v budúcnosti. Vo vzťahu k programu Gomułku vyčkával, pretože nechcel legitimizovať 

komunistické sily v Poľsku, aby si nepohneval Britov. Ešte pred manifestom Krajowej rady 

narodovej, Gomułka a PPR v júni 1944 hovorili, že chcú vojsť do vlády aj s „exilovými 

elementmi“, po rekonštrukcii (podobne ako vo februári). Nevyhnutné bolo odstrániť 

prezidenta Władysława Raczkiewicza, vyhláseného podľa článkov 13 a 24 Ústavy z roku 

1935 prezidentom Ignacym Mościckim, podobne ako jeho zástupcu, Kazimierza 

Sosnkowského. Ultimátum podobného znenia (o reorganizácii poľskej vlády v Londýne) 

z 23. júna 1944 premiér Rzeczypospolitej Stanisław Mikołajczyk definitívne odmietol ako 

narušujúce suverenitu Poľska (návrh predostieral demisiu prezidenta Władysława 

Raczkiewicza, Kazimierza Sosnkowského, ministra obrany Mariana Kukiela a ministra 

informácií Stanisława Kota a verejné dištancovanie sa od obvinenia ZSSR poľskou vládou 

z Katynského masakru). 

Po počiatočnej nevôli zo strany Stalina aj poľských komunistických štruktúr 

(reprezentovaných predovšetkým Zväzom poľských vlastencov a Centrálnou kanceláriou 

poľských komunistov) sa realita novej národnej rady ukázala ako schodná a výhodná. 

Manifest, podpísaný Edwardom Osóbką-Morawskim a Wandou Wasilewskou, o ktorom sa 

dodnes verí, že bol tlačený v Chelme a odvysielaný tiež v prvom meste na západ 

                                                 
9 Odpoveďou bolo vytvorenie Rady národnej jednoty z podzemných štruktúr 8. januára 1944 transformáciou 
z Krajowej Reprezentacje Politycznej, ktorá reprezentovala hlavné nekomunistické politické sily v Poľsku počas 
2. svetovej vojny. 
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od Curzonovej línie, bol napísaný v Moskve 20. júla, schválený Stalinom a odvysielaný 22. 

júla 1944 rádiom Moskva. 

Politické a ideové východiská manifestu majú vo svojom jadre slová z manifestu PPR 

z novembra 1943. Národ bojujúci s nemeckým okupantom, reprezentovaný demokratickými 

stranami, t. j. demokratmi, ľudovcami, socialistami, členmi PPR a iných organizácií, nazýva 

exilovú vládu v Londýne samozvanou a nelegálnou, postavenou na protiprávnej fašistickej 

ústave z apríla 1935.10 Túto vládu „národ“ obviňuje z toho, že najprv bránila vojne 

s hitlerovským okupantom a potom „dobrodružnou“ politikou tlačila Poľsko ku katastrofe. 

Rýchly postup Červenej armády predznamenal vytvorenie Poľského výboru národného 

oslobodenia (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) Národnou radou, ktorý mal 

organizovať oslobodzujúce sily ako hlavný výkonný orgán.11 V momente oslobodzovania 

krajiny bolo nevyhnutné vytvoriť legálne centrum vlády, ktoré bude riadiť oslobodzovaciu 

vojnu, získanie slobody a začne budovať nový štát. Krajowa Rada Narodowa a Polski 

Komitet Wyzwolenia Narodowego preto deklarovali, že budú fungovať na základe 

demokratickej a demokraticky prijatej Ústavy zo 17. marca 1921. Vzhľadom na tému 

príspevku treba spomenúť, že Manifest hovorí o návrate poľského Pomoranska, Sliezska 

a o „vojne o východné Prusko a poľské hraničné stĺpy na Odre.“ 

Manifest sa stal v podmienkach, v akých bol vyhlásený, ústavnoprávnou normou 

nového poľského štátu. Jeho legalita sa odvodzuje od boja národa za slobodu. Mandát vlády 

bol v právnom zmysle rovnako samozvaným ako mandát vlády v Londýne, s tým rozdielom, 

že sa opieral o demokratickú ústavu. Preto už v manifeste je zakotvené, že jeho legitimita je 

časovo obmedzená – do vytvorenia ústavodarného orgánu.12 Jeho legitimitu má potvrdzovať 

aj to, že Národnú radu uznali poľské organizácie v Sovietskom zväze a tam vytvorená 

armáda. 

Výkonný orgán exilovej vlády v Poľsku – Rada ministrov (Krajowa Rada Ministrów), 

vytvorená 26. júla 1944 – vydala v momente vypuknutia Varšavského povstania nariadenie 

                                                 
10 Walery Slawek z Bezpartyjnego bloku wspolpracy z Rządem a Wladyslaw Raczkiewicz (predseda Snemu, 
neskôr prezident exilovej vlády) zo strany Sanacie pripravili plán ústavných zmien, ktoré mali byť prerokované 
v Sneme. Opozícia odišla, preto Slawek navrhol, aby sa hlasovalo v zrýchlenom režime. Predvolali preto 
poslanca opozície, oznámili mu zámer prijať ústavné zmeny, ten odmietol z dôvodu zákonnej povinnosti 
hlasovanie o ústavnom zákone ohlásiť minimálne 15 minút pred týmto hlasovaním. Tak sa Sanácii podarilo 
prijať rozhodnutie, že nemusia týchto 15 minúť dodržať, po čom hlasovali o zmene ústavy. 
11 Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Dziennik ustaw 
1944, nr. 1, poz. 1. [online] Dostupné na internete: 
<http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19440010001&type=2> [Cit. 28.1.2015]. 
12 BEŇA, Jozef. Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej a východnej Európy. Náčrt systému. I. Diel. 
Bratislava : Univerzita Komenského, 1994, s. 28. 
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o strate občianstva Nemcov.13 V prvom článku nariadenia sa píše, že „obyvatelia Poľska 

nemeckej národnosti strácajú občianstvo z moci samého práva.“ Článok č. 4 ďalej hovorí, 

že „Nemci majú povinnosť opustiť územie Poľského štátu.“ Porážka Varšavského povstania 

a minimalizovanie a likvidácia úlohy nekomunistických síl v posledných dňoch vojny 

a povojnovom období sa odrazilo dokonca aj v tom, že spomenuté nariadenie je slabo 

citované v odbornej literatúre. Môžeme jednak povedať, že v názoroch na vysídlenie Nemcov 

z Poľska sa zhodovali všetky strany politického spektra a rovnako že tento dokument je 

prvým, ktorý upravuje odsun Nemcov z Poľska. Občania nemeckej národnosti – všeobecne 

a ipso iure bez potvrdenia inými právnymi aktmi – boli zbavení občianstva. V článku č. 2 sa 

definuje najprv všeobecne, kto je týmto Nemcom, a článok č. 3 konkretizuje postup tým, 

že zbavení občianstva budú, pretože získali občianstvo Ríše. Upravuje, kto je Nemcom 

na účely tohto aktu (kto bol po 1. septembri 1939 zapísaný na „nemecký národný zoznam“ – 

Deutsche Volksliste – alebo dostal nemeckú rozpoznávaciu legitimáciu, alebo bol uznaný 

za nemeckého občana). V článku č. 16 je upravená územná pôsobnosť tohto aktu, a to tak, 

že na „oslobodených“ územiach je účinný svojím vyhlásením, na iných územiach ju získa 

v závislosti od oslobodenia spod okupácie. Momentom oslobodenia od okupácie je deň, kedy 

vojvoda vyhlási v Denniku wojewódzkim začiatok svojej verejnej činnosti. Napriek tomu tento 

právny akt nemal žiadnu právnu silu, nebolo síl, ktoré by ho vedeli uviesť do života, 

a po tragédii Varšavského povstania sa k nemu už nikto nevracal. Exilová vláda na ňom 

netrvala a stal sa právnou fikciou. Bol zmaterializovaným postojom protikomunistických síl, 

ktoré chceli prevziať moc ešte pred príchodom Červenej armády a pripravovali sa ideovo 

(a právne) na odsun Nemcov z Poľska. 

Zákon Národnej rady z 15. augusta 1944 priznal Poľskému výboru národného 

oslobodenia právomoc vydávať dekréty so silou ústavného zákona.14 Nasledovala séria 

dekrétov o špeciálnych trestných súdoch „hitlerovských“ kolaborantov, o organizácii 

národných rád v jednotlivých krajoch (powiatoch), čiastočnej mobilizácii, úprave daní a veľa 

                                                 
13 Rozporządzenie Krajowej Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1944o utracie obywatelstwa przez Niemców. 
[online] 
Dostupné na internete: <http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/2443/024%20P20629%20Dziennik%20Ustaw
%20RP%20czIII%201944nr002.pdf> S komentárom: Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów. Władze 
i instytucje centralne. Tom 1. Red. Włodzimierz Borodziej – Hans Lemberg. Warszawa : Neriton, 2000, s. 109. 
14 Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów 
z mocą ustawy. Dziennik Ustaw 1944, nr. 1, poz. 3. [online] Dostupné na internete: 
<http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19440010003&type=2> Na Slovensku prevzala Slovenská národná 
rada 1. septembra 1944 všetku zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc, ktorú realizovala a potvrdzovala vydávaním 
nariadení, ktoré mali silu a charakter zákonov. BEŇA, ref. 3, s. 9; Nariadenie SNR zo dňa 1. septembra 1944 č. 1 
o vykonávaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku. In Tamže, s. 184.) 
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iných. Po transformácii Výboru národného oslobodenia 31. decembra 1944 na Dočasnú vládu 

Poľskej republiky, prešla na ňu aj právomoc vydávať nariadenia s mocou ústavného zákona.15 

Voči legitimite Dočasnej vlády namietala exilová londýnska vláda, ale bezúspešne. 

V dňoch 4. až 11. februára 1945 spojenci na Jalte rozhodli, že plánovaná Dočasná poľská 

vláda národnej jednoty má zahŕňať všetky protihitlerovské demokratické sily, ktoré sa majú 

zúčastniť slobodných volieb. Po vytvorení takej vlády s ňou Spojené štáty aj Británia 

nadviažu diplomatické styky. Týmto krokom Spojenci odstavili exilovú vládu v Londýne. 

V protokole č. 6, v otázke riešenia hraníc, sa potvrdilo to, o čom sa hovorilo v Teheráne. 

Hranice Poľska budú na východe na Curzonovej línii a na západe na línii Odry a Nisy. Poľsko 

malo byť odškodnené za straty na východe územiami na západe a severe. Nikto si nerobil 

ilúzie o tom, kde leží kľúč k novému Poľsku. Ten ležal v Moskve. Stalinovi sa podarilo 

presvedčiť ostatnách spojencov o tom, že Výbor národného oslobodenia a neskôr Dočasná 

vláda v Lubline, resp. neskôr už vo Varšave je reprezentantom Poľska a Poliakov. V takých 

podmienkach Rada národnej jednoty (parlament podzemného Poľska vytvorený 9. januára 

1944) nemala inú možnosť ako prijať projekt Dočasnej poľskej vlády národnej jednoty, 

v ktorej plánované „širokospektrálne“ zastúpenie sa okázalo rýchlo fikciou. Bola vytvorená až 

po vojne, na konferencii v Moskve 28. júna aj s účasťou Stanisława Mikołajczyka a s ním 

prepojených piatich ministrov. 

Pre sledovanú problematiku má zásadný význam dekrét KRN č. 30 z 28. februára 

1945 o vylúčení nepriateľských elementov z poľského spoločenstva. Predmet jeho úpravy je 

síce širší, ale svojím smerovaním je porovnateľný s dekrétom č. 33 prezidenta Edvarda 

Beneša. Po strate československého občianstva boli Nemci cudzincami a tí sa mohli na území 

republiky zdržiavať, len ak dostali povolenie správneho úradu. Po odopretí alebo odňatí 

takého povolenia musel cudzinec štát opustiť. Preto je dekrét prezidenta republiky č. 33, 

ktorým štátni občania nemeckej a maďarskej národnosti stratili československé občianstvo 

z dôvodu nadobudnutia občianstva okupačnej mocnosti, právnou normou zásadnou pre odsun 

Nemcov z Československa.16 Dekrét č. 30 Dočasnej vlády upravuje spôsob rehabilitácie osôb 

zapísaných v Deutsche Volksliste. Neprekvapuje, že dekrét ani neupravuje spôsob 

                                                 
15 Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy. Dziennik 
Ustaw 1945, nr. 1, poz. 1. [online] Dostupné na internete: 
<http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19450010001&type=2> 
16 Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. Srpna 1945 č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státniho 
občasntví osob národnosti neměcké a maďarské. In BEŇA, ref. 3, s. 150. Dekréty prezidenta ČSR Edvarda 
Beneša platili na Slovensku od 21. apríla 1945, čiže od dňa prijatia a okamžitej účinnosti Nariadenia č. 30 
Slovenskej národnej rady o zákonodarnej moci na Slovensku. Po prijatí I. pražskej dohody 2. júna 1945 sa 
v zákonodarných veciach celoštátnej platnosti delegovala moc na prezidenta, ale stále s podmienkou dohody 
so SNR; zmena nastala až vytvorením Dočasného Národného zhromaždenia 28. októbra 1945. 
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rehabilitácie prvej skupiny vo Volksliste, tzv. Volksdeutscher. Osoby zapísané v druhej, tretej 

alebo štvrtej skupine, ktorých žiadosť o rehabilitáciu bola zamietnutá, boli „zbavení verejných 

a občianskych práv, celého majetku a umiestnení do táborov a na nútené práce na neurčitý 

čas.“17 

V súvislosti s poľskými reáliami sú v literatúre pomenované tri fázy odsunu. Prvá fáza 

prebehla ešte pred ukončením vojny, bola útekom Nemcov do Ríše pred postupujúcim 

frontom, druhou je tzv. divoký odsun či vyháňanie, ktoré prebiehalo rámcovo od konca vojny 

do konferencie v Postupime, resp. do začiatku roka 1946 a treťou fázou boli vysídľovacie 

akcie od začiatku roka 1946 do ich ukončenia.18 Pre túto fázu je typický hlavne útek asi 

2 miliónov Nemcov z Východného Pruska do konca roku 1945. Druhá fáza v Poľsku bola 

špeciálne komplikovaná kompetenčnými spormi medzi vojenskou a civilnou administratívou 

na ziemiach odzyskanych19 z dôvodu politického boja o budúcnosť Poľska. „Dobrovoľný 

odsun“ po vojne malo podľa obežníka Ministerstva verejnej správy z júna 1945 motivovať 

„sťažovanie života zatvrdnutým nepriateľom poľskosti“ zo strany orgánov moci.20 Úrad 

generálneho splnomocnenca Poľskej republiky pre veci získaných území bol vytvorený už 

na začiatku roku 1945 a rozdelil správu území medzi 4 administratívne celky: Sliezsko 

Opolské a Dolné, Východné Prusko (neskôr Warmia-Mazury) a Západné Pomoransko. 

Situácia bola zneprehľadnená vojenskou správou a de facto prebratie správy trvalo až 

do jesene 1945. Trinásteho novembra 1945 bolo preto vytvorené nové ministerstvo 

„získaných území“ pod kontrolou Gomułku. Okamžite vyslali vojvodom „obežník“ 

o vysídľovaní nemeckého elementu z miest. 

Z mesta Gdansk boli odsuny organizované už od júla 1945; ešte pred postupimskou 

konferenciou bolo vysídlených 20-tisíc ľudí.21 Transfery zo Štetína do sovietskej okupačnej 

zóny prebehli na základe vlastnej dohody prezidenta mesta Piotra Zaremby a generála Ivana 

                                                 
17 Dekret z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. Dziennik Ustaw 
1945, nr. 7, poz. 30. [online] Dostupné na internete: 
<http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19450070030&type=2> Predlohou tohto dekrétu bol skorší dekrét 
z 31. augusta 1944, ktorý pozbavuje občianskych práv a majetku „fašisticko-hitlerovských zločincov“, Dziennik 
Ustaw 1944, nr. 4, poz. 16. [online] Dostupné na internete: 
<http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19440040016&type=2> Druhým podkladom je Dekret o środkach 
zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu, o zradcoch z radov Poliakov z 4. novembra 1944, ktorých 
vina je rovnaká ako vina „obyvateľov nemeckej národnosti, alebo nemeckého pôvodu.” Dziennik Ustaw 1944, 
nr. 11, poz. 54. [online] Dostupné na internete: 
<http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19440110054&type=2> 
18 BEŇA, ref. 3, s. 61. Chronológia týkajúca sa územia Poľska je iná a celkovo je komplikovanejšie situácie 
časovo ohraničiť, prvý transfer do britskej zóny nastal 24. februára 1946. 
19 Napr. území Východného Pruska bol zriadený špeciálny splnomocnenec dočasnej vlády pre vysídľovanie. 
20 Niemcy w Polsce, ref. 13, s. 93. 
21 Vojvoda Gdanský umožnil starostom miest už 17. apríla vydávať povolenia Nemcom k odchodu. NITSCHKE, 
ref. 5, s. 135. 
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Serova z októbra 1945. Z celého počtu 1 milióna vysídlených Nemcov to bolo v roku 1945 až 

180-tisíc.22 Začiatok akcie vysídľovania z Dolného Sliezska a Vroclavu bol naplánovaný 

na 1. október a do konca roka 1945 bolo vysídlených asi 105-tisíc ľudí.23 Na 31. október 1945 

sa datuje dohoda predstavitelov politického života a verejnej správy Dolného Sliezska 

(podpísaný je šéf polície zo strany PPR) s predstavitelmi sovietskej okupačnej zóny 

v Nemecku „o vysídľovaní Nemcov cez Forst“. 

Akcia vysídľovania na Hornom Sliezsku bola špecifická z dvoch dôvodov. Prvým bol 

jednak veľký počet Nemcov, či už usadených alebo utečencov. Druhým bola výnimočne 

aktívna úloha sliezskeho vojvodu Aleksandra Zawadzkého, ktorý postuloval svoj 

„národnostný“ plán už na zasadaní Vojvodskej národnej rady (Wojewódzka rada narodowa) 

v Katoviciach 8. a 9. júna 1945. V nariadení z 18. júna starostom miest o „odnemčení“ 

Opolského Sliezska písal: „Navrátilcov treba silou posielať do Nemecka a tých, čo sa bránia, 

zavrieť do táborov. Na vidieku treba bezpodmienečne odsúvať Nemcov z roľníckeho 

hospodárstva a posielať ich za Odru a Nisu alebo s celými rodinami umiestniť v táboroch.“24 

Aleksander Zawadzki neskôr vydal priame zákazy pobytu Nemcov v Gliviciach, Bytome, 

Zabrzu (21. augusta), a nakoniec vo zvyšných mestách celého vojvodstva (17. novembra).25 

Z vysokého počtu nemeckých obyvateľov Horného Sliezska bolo v roku 1945 vysídlených 

okolo 100-tisíc ľudí. 

Podobná situácia nastala po vydaní nariadenia poznaňského vojvodu Feliksa Widy-

Wirského z 29. septembra o vynútenom odchode Nemcov, na základe ktorého bolo iba v roku 

1945 vysídlených 70-tisíc ľudí.26 Druhá fáza, tzv. „divoký odsun“ sa v poľskej literatúre 

reflektujúc poľskú realitu nazýva „vojenskými vysídleniami“. Základom je rozkaz náčelného 

generála Poľského vojska Michała Rola-Żymierskeho č. 0236, z 10. júna 1945 

o nevyhnutnosti vysídlenia „vracajúcich sa“ Nemcov.27 Rozkaz bol doplnený rozkazmi 

náčelníka 1. korpusu prvej poľskej armády z 22. júna a rozkazom náčelníka 2. poľskej armády 

z 24. júna 1945. Náčelník zdôraznil svojim vojakom, že „náleží postupovať tak, ako oni 

postupovali s nami.“28 

                                                 
22 Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów. Województwa poznańskie i szczecińskie. Tom 3. Red. 
Borodziej Włodzimierz –Lemberg Hans. Warszawa : Neriton, 2001, s. 211. 
23 Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów. Pomorze Gdańskie i Dolny Śląsk. Tom 4. Red. Boćkowski 
Daniel. Warszawa : Neriton, 2001, s. 223-227. 
24 Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów. Województwo śląskie. Tom 2. Red.: Borodziej Włodzimierz 
– Lemberg Hans. Warszawa : Neriton, 2000, s. 319. 
25 Niemcy w Polsce , ref 13, s. 93. 
26 Niemcy w Polsce, ref. 22, s. 44. 
27 NITSCHKE, ref. 5, s. 135. 
28 Rozkaz nr 0150 dowództwa 2 Armii WP o kontynuowaniu szybkiego wysiedlania Niemców. In Niemcy 
w Polsce, ref. 13, s. 144. 
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V nasledujúcom roku 1946 Poľsko opustilo okolo 2,5 milióna Nemcov. Odsuny boli 

na základe dohôd smerované do britskej a sovietskej okupačnej zóny. Tvoriaca sa Poľská 

republika vytvorila 17. januára nový úrad Główny Delegat Ministerstwa Ziem Odzyskanych 

do Spraw Repatriacji Ludności Niemieckiej, ktorý vytváral správne prepojenie medzi 

ministerstvom a vojvodami. Na britsko-sovietsko-poľskej konferencii bola 5. januára 1946 

prijatá dohoda medzi brigádnym generálom Kenchingtonom a poľským viceministrom 

získaných území, upravujúca technickú stránku ďalších transferov. Nasledovala ju britsko-

poľská dohoda zo 14. februára 1946, taktiež upravujúca konkrétne počty, zdravotné 

a technické podmienky odsunu do britskej okupačnej zóny, nazvaného „Operácia 

Lastovička“, a sovietsko-poľská dohoda z 5. mája 1946 o transferoch do sovietskej okupačnej 

zóny. 

V roku 1947 vysídlenia smerovali už len do sovietskej zóny a masové vysídľovanie 

nemeckého obyvateľstva, ktorého kulmináciu predstavoval rok 1946, sa v tomto roku 

ukončilo. Na prelome rokov 1947/1948 okrem individuálneho prijímania limitovaného počtu 

nemeckých obyvateľov obidvomi okupačnými zónami a 383 detí prijatých sovietskou 

okupačnou zónou 5. januára 1948 neopustili Poľsko žiadni Nemci. 

Zo strany povojnových novovytvorených orgánov nedošlo k jednotnej právnej úprave 

statusu Nemcov v Poľsku, plošne bol upravený hlavne ich vzťah k vecným právam, keď boli 

zbavení práva vlastniť majetok.29 Právny rámec vysídlenia Nemcov v období 

pred konferenciou v Postupime bol tvorený nariadeniami vojvodov a vojvodských národných 

rád, čiastočne dekrétmi Výboru národného oslobodenia a rozkazmi reprezentantov vojenskej 

správy. V období od roku 1946 sa vysídlenia opierali o výsledky dohôd v Postupime, na pláne 

Spojeneckej kontrolnej rady a bilaterálnych britsko-poľských a sovietsko-poľských dohodách. 

 
 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
MESIARKIN, Adam. Právna úprava odsunu obyvateľov nemeckej národnosti z Poľska po druhej 
svetovej vojne. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : Stimul, 2015, s. 138-146. 
Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 

                                                 
29 Niemcy w Polsce, ref. 13, s. 74. 
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dokumenty 
––––––––––––––––––––––– 
 
Pramene ku genealógii predialistov Ostrihomského arcibiskupstva z Dobrohošti 
 
Balázs Csiba (ed.) 
 
 Jednou z nedostatočne prebádaných tém stredovekých uhorských dejín sú predialisti (cirkevní 
šľachtici), ktorí za pôdu, udelenú od prelátov, museli poskytovať vojenskú službu. Disponoval 
nimi, samozrejme, aj ostrihomský arcibiskup. Už pred nástupom Anjouovcov na uhorský trón sa 
v rámci Ostrihomského arcibiskupstva začali vytvárať jednotlivé predialistické stolice, ktoré sa 
doformovali pravdepodobne v druhej polovici 14. storočia. Evidujeme štyri; jedna z nich sa 
nachádzala na Žitnom ostrove so sídlom vo Vojke nad Dunajom (maď. Vajka).1 O všeobecnom 
prehľade o právnom postavení predialistov a ich stoliciach sa môžeme dočítať v mnohých 
odborných prácach,2 avšak o dejinách jednotlivých predialistických rodov takmer nič nevieme. 
 V rámci nášho výskumu, ktorý sa zameriava hlavne na stredoveké osídlenie Žitného ostrova 
a genealógiu tunajších rodov, sme našli v archíve Bratislavskej kapituly rodový depozit 
predialistov z Dobrohošti (maď. Doborgaz), ktorý obsahuje 23 originálnych stredovekých listín.3 
Vzhľadom na to, že ide o veľmi cenný pramenný materiál, sme sa ich ‒ okrem jednej4 ‒ rozhodli 
edovať. Pravda, sedem z nich nachádzame v diplomatároch alebo v regestároch, ale takmer každá 
edícia obsahuje menšie chyby. Navyše bolo by vhodné publikovať ich ako celok, predstavujú 
totiž základnú pramennú bázu pre genealogický výskum rodu, o ktorom nie je k dispozícii žiadna 
odborná práca. Predmetné listiny sú cenné aj z iných hľadísk. Obsahujú dôležité zmienky 
o samotnej predialistickej stolici so sídlom vo Vojke a sú nápomocné aj k zostaveniu 
archontológie arcibiskupských palatínov. 
 
Edičné poznámky 
 
 Pri edovaní dodržiavame zásady ako v našom predchádzajúcom príspevku,5 treba však 
zmieniť niekoľko noviniek. V nami edovaných listinách nachádzame zmienky aj o ďalších 
listinách. Ak sa nám podarilo nájsť ich originál alebo odpis v inom fonde, tak listinu 
publikujeme na základe toho. Ak ide o nezachovanú listinu (deperditum), ale poznáme jej 
obsah, tak podávame o nej náhradný regest, pričom kľúčové výrazy a geografické názvy 
uvádzame v zátvorke aj po latinsky. Ak nevieme presný dátum vydania listiny (napr. kvôli jej 
poškodeniu alebo ak sa vôbec neudáva), pokúsili sme sa ho stanoviť. Ak sa to podarilo, dátum 
(alebo jeho časti) sme dali do hranatých zátvoriek; ak sme zistili len približnú dobu vydania 
(terminus post quem resp. terminus ante quem), tak do jednoduchých. Naše poznámky 
k listinám (napr. na základe čoho sme určili dátum vydania) uvádzame na konci evidenčného 
čísla. Súdne listiny sme pre lepšiu prehľadnosť delili na odseky.6 
                                                 
1 Ďalšie mali sídlo vo Vrábľoch, Arcibiskupskom Léli a Jure nad Hronom. 
2 Najrelevantnejšia slovenská práca je OSLANSKÝ, František. Predialisti Ostrihomského arcibiskupstva 
na Slovensku do začiatku 16. storočia. In Historický časopis, roč. 34, 1986, č. 4, s. 487-508.  
3 Slovenský národný archív (= SNA), fond Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula (= HMBK), Capsa 65, fasc. 
2, nr. 1 ‒ 23. 
4 Ide o listinu (SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 13), ktorá ‒ zdá sa ‒ nemá s predialistami z Dobrohošti nič 
spoločného. Problém je v tom, že jej ľavý okraj (približne tretina jej celej šírky) chýba a vieme o nej iba toľko, 
že bola vydaná v 14. storočí. Domnievame sa však, že v budúcnosti budeme môcť na základe údajov z iných 
listín aspoň približne určiť dobu, v ktorej mohla byť vydaná, a tak ju na tomto mieste nepublikujeme. 
5 CSIBA, Balázs (ed.). Niekoľko prameňov k stredovekému osídleniu Žitného ostrova. In Štúdie (ne)dávnych 
čias. Historia nova 8. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 95-108. Dostupné na internete: 
<http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino8g.pdf>. 
6 Chceme vyjadriť úprimnú vďaku Mgr. Marekovi Púčikovi za to, že skontroloval rukopis tohto príspevku 
a obohatil ho svojimi pripomienkami. 
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Značky a skratky 
 
|| −  koniec prvých troch riadkov (iba pri origináloch) 
[]  −  doplnenie porušenej časti textu 
() ‒  editorom doplnený text 
{} ‒  zbytočný text (textus superfluus) 
<> ‒ inou rukou doplnené časti 
* ‒ deperditum 
E ‒  edícia 
O ‒  originál 
Ep. ‒ epitomé (obsahový prepis listiny)  
R ‒  regest 
T ‒ tranzumpt 
AO:   
I  ‒ KRISTÓ, Gyula (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas 

tempore regum Andegavensium illustrantia. I. (1301‒1305). Budapest; Szeged 
: Kordé Zoltán, 1990. 534 s. 

XXVII  ‒ PITI, Ferenc (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore 
regum Andegavensium illustrantia. XXVII. (1343). Budapest; Szeged : Szegedi 
Középkorász Műhely, 2007. 714 s.  

XXXVIII ‒ B. HALÁSZ, Éva (ed.). Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas 
tempore regum Andegavensium illustrantia. XXXVIII. (1354). Budapest; 
Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2013. 510 s.  

HMBK ‒  Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula 
MES:  
II ‒  KNAUZ, Ferdinandus (ed.). Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. Strigonium 

: Gustavus Buzárovits, 1882. 883 s. 
IV ‒ DRESKA, Gabriel et al. (eds.). Monumenta ecclesiae Strigoniensis IV. 

Strgonium; Budapest : Archivum primatiale ‒ Argumentum, 1999. 272 s.  
MNL, DF  −  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai 

Fényképgyűtemény 
MNL, DL ‒ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár 
PLE ‒ Prímási Levéltár, Esztergom 
Püspöki ‒ PÜSPÖKI, Nagy Péter. Boldogfa. Bratislava : Madách, 1981. 261 s. 
RDSl I ‒ SEDLÁK, Vincent (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. 

Bratislava : Veda, 1980. 672 s. 
SNA ‒  Slovenský národný archív 
TT 1911 ‒ WERTNER, Mór (ed.). Kiadatlan oklevelek. Uj sorozat - Befejező közlemény. 

In Történelmi Tár, 1911, roč. 34, s. 481-536.  
ZsO:  
IV  ‒ MÁLYUS, Elemér ‒ BORSA, Iván (eds.). Zsigmondkori oklevéltár IV 

(1413‒1414). Budapest : Akadémia Kiadó; Magyar Országos Levéltár, 1994. 
780 s. 

VII ‒ MÁLYUS, Elemér ‒ BORSA, Iván (eds.). Zsigmondkori oklevéltár VII 
(1419‒1420). Budapest : Magyar Országos Levéltár, 2001. 728 s. 
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Listiny 
 

1. 
6. jún 1292, Ostrihom 
Ostrihomský arcibiskup Vladimír povoľuje bývalým jobagiónom Bratislavského hradu 
Pavlovi a Mokovi, synom Permusa, a Jakubovi, synovi Petra, ktorí sa so súhlasom kráľa 
Ondreja stali ostrihomskými arcibiskupskými predialistami, rovnakú slobodu, akej sa tešia 
ostatní predialisti. 
 
T: Bratislavská kapitula, 1. máj 1375 < Demeter, ostrihomský vikár a tekovský arcidiakon, 7. máj 1375. 

SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 1 (MNL, DF 273845). 
E: MES II, p. 328, nr. 330. 
 
Nos, Lodomerius, divina miseracione archyepiscopusa Strigoniensis loci<que> eius<dem> 
comes perpetuus, significamus, quibus expedit, universis, quod Paulus et Moka filii Permus 
ac Iacobus filius Petri, iabagionesa castri Posoniensis, simul cum possessionibus eorum 
Dobrogoz vocatis una cum omni generacione eorundem de permissione et voluntate domini 
nostri Andreeb, Dei gracia serenissimi regis Hungarie, se spontanei et liberi in numerum et 
cetum nobilium iabagionuma nostrorum archiepiscopalium Strigonensium communi 
beneplacito et consensu transtulerunt, petentes a nobis cum instancia, ut eosdem in ipsis 
libertatibus conservaremus, quibus alii nobiles iabagionesa ecclesie nostre gratulantur. 
Quorum iustis peticionibus annuentes, concessimus et statuimus paterno cum favore, ut iidem 
illa utantur libertate, qua omnes alii nobiles et veri iabagionesa archiepiscopales exercituantes 
consueverunt gratulari, nec ipsos contra formam sue libertatis possit aliquis in eorum iuribus 
agravarea vel eciam molestare; volentes nichilominus, ut iidem de septem aratris nobis septem 
fertones racione decimarum nostrarum solvere teneantur annuatim et non ultra. In cuius rei 
memoriam et stabilitatem nostras super hoc eisdem litteras concessimus, sigilli nostri 
apensionea communitas. Datum Strigonii anno Domini Mmo CCmo nonagesimo secundo in 
octavis apostolorum Petri et Pauli. 
 
a Takto! b V texte len A. 
 

2. 
27. jún 1305 
Bratislavská kapitula svedčí, že Báš, syn Pouca, z Dobrohošti predal za tri hrivny viedenských 
denárov všetky svoje zeme v Dobrohošti, ktoré bol vlastnil po otcovi, svojmu príbuznému 
Ondrejovmu synovi Jánovi z Dobrohošti. 
 
O: SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 2 (MNL, DF 273846). Pergamen (38 x 10,6 + 2,8 cm), 

s chirografom na spodnom okraji (AB). Poškodená pečať visí na čierno-zelenej šnúre.  
E: MES II, p. 555, nr. 597. 
R: 1. AO I, p. 361, nr. 751. 2. RDSl I, p. 177, nr. 377. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, omnibus Christi fidelibus, presentem paginam 
inspecturis, salutem in salutis Largitore. Ad universorum noti||ciam tenore presencium 
volumus pervenire, quod Baas filius Pouca de villa Doborgez, ex una parte et Iohannes, 
sacerdos de Chelchteu, || pro Iohannes filio Andree de eadem villa Dobogeza ex altera, coram 
nobis constituti, idem Baas asseruit oraculo vive vocis, quod omnes || terras suas, quas 
a paterno iure in eadem villa Doborgez possidebat et tenebat, cum universis suis utilitatibus et 
pertinenciis ‒ terris videlicet arabilibus, silvis, pratis, fenetis et porcione sua, in Danubio 
existentib ‒, eidem Iohanni filio Andree, propinquiori de generacione sua ‒ sicut dixit ‒, tribus 
marcis denariorum Viennensium habitis plene et receptis vendidisset in filios filiorum 
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perpetuo possidendas; expediturus eundem filium Andree et suos successores idem Baas ‒ ut 
assumpsit ‒, ab omnibus impetitoribus dicte terre processu temporis, si qui fuerint, propriis 
laboribus et expensis. In cuius rei memoriam et testimonium presentes concessimus litteras, 
sigilli nostri munimine roboratas. Datum anno Domini Mo CCCo quinto, quarto die beati 
Iohannis Baptiste. 
 
a Takto! b Správne existente. 
 

3. 
21. marec 1343 
Pred Bratislavskou kapitulou ostrihomský predialista Pavol, syn Pamlinusa, z Dobrohošti pod 
stanovenými podmienkami so súhlasom svojho príbuzného Tomáša, syna Kozmu, 
z Dobrohošti a spoluchotárnika Imricha, syna Jána, z Vojky a z milosti ostrihomského 
arcibiskupa Čanadína darúva majetkový podiel svojho bez mužského dediča zomrelého brata 
Štefana Matúšovi, synovi Mikuláša, a Matúšovej manželke pani Moryth, dcére tohože Štefana. 
 
T: Bratislavská kapitula, 4. jún. 1356. PLE, Neoregestrata acta, nr. 29 (MNL, DF 261256). 
Ep.:  Tomáš, palatín ostrihomského arcibiskupa, 15. máj 1359. SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 5 (MNL, 

DF 273849). 
E: MES IV, p. 148-149, nr. (118). 
R: AO XXVII, p. 113, nr. 121. 
 
Capitulum ecclesie Posoniensis significamus, quibus expedit, tenore presencium universis, 
quod [P]amlinus filius [P]auli de Dobragaz, exercitualis iobagio archyepiscopatusa sancte 
ecclesie Strigoniensis, personaliter nostram adiens presenciam, totalem partem 
possessionariam condam Stephani sui [fra]tris uterini, sine herede masculo decessi vel 
defuncti, in possessione Dobragaz ‒ tam intra villam, quam extra ipsam ‒ cum utilitatibus et 
pertinenciis eiusdem Stephani sui fratris condam porcionis universis, videlicet medietatem 
[integre] sessionis sue, in qua nunc Pamlinus residet, a parte tamen occiden[tis] et in agris ac 
aliis quibus[v]is, Nicolao filio Mathy[ea, qui] e[ciam] presens aderat, simul cum puella 
Moryth vocata, eiusdem Stephani fratris sui nata, eidem Nicolao legali matrimonio in 
coniugem copula[ta], in [filio]s filiorum et heredum per heredes, ex [u]trisque ipsis sexus 
utri(u)sque procreandis et gignendisb, ex gracia speciali et favore ‒ ut dixit ‒ venerabilis in 
Christo patris domini Chanadini, dicte sancte Strigoniensis ecclesie archyepiscopia, domini 
nostri, iure perpetuo ad possidendum et habendum ac qualitercumque de eadem porcione 
[voluerit] disponendum, Thoma filio Cozme de eadem Dabragaz, hominisc sue na[cionis], et 
Emerico filio Iohannis de Wayka, comme[ta]neo suo, [person]aliter coram nobis 
consencientibus, dans, tribuit et consensit et conse[ncien]do contulit [et do]navit [tali modo], 
quod si ‒ quod absit ‒ ipsam fratris sui [natam] dominam Moryth absque aliqualis heredis 
solamine, maris videlicet [sola]mine, [de]cedere conti[ngeret, e]xtunc dictam totalem partem 
possessionariam Stephani supra dicti, fratris [sui], idem Nicolaus filius Mathyea posside[at] et 
non ultra, quamdiu vita fuerit sibi comes et dehinc iterum ipsi Pamlino ac eius sucessoribus ‒ 
sicut debite ‒ sic de iure possidenda hereditarie devolvatur. Datum feria sexta ante dominicam 
Letare anno Domini Mo CCCo XLmo tercio. 
 
a Takto! b Správne procreandos et gignendos. c Správne homine. 
 
Pozn.:  Originál listiny bol vyhotovený v privilegiálnej forme. 
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4*. 
(po 21. marci 1343 ‒ 1349) 
Vavrincov syn Tomáš zo Szügyu (Zyug), palatín ostrihomského arcibiskupa Čanadína, 
oznamuje, že na kongregácii žitnoostrovských predialistov (in congregacione, universitati 
nobilium iobagionum ecclesie, in Chollokuz existencium, celebrata) Gythou, dcéra 
Permusovho syna Pavla z Dobrohošti (Doborgaz), zažalovala Matúšovho syna Mikuláša a 
pani Muryth, dcéru Pavlovho syna Štefana, v záležitosti dievčenskej štvrtky, ktorá prislúcha 
Gythou z majetkového podielu svojho brata, spomínaného Pavlovho syna Štefana. Stránky sa 
nakoniec dohodli tak, že dolná polovica Štefanovho majetku s tretinou oráčin a lúk pripadla 
pani Gythou, horná polovica s dvoma tretinami oráčin a iných úžitkov Mikulášovi a pani 
Muryth. 
 
Ep.:  Tomáš, palatín ostrihomského arcibiskupa, 15. máj 1359. SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 5 (MNL, 

DF 273849). 
 
Pozn.: Presný dátum vydania listiny nepoznáme. Isté je, že Tomáš zo Szügyu zastával úrad palatína 

ostrihomského arcibiskupa doložiteľne v rokoch 1337 ‒ 1346 (DL 69213; AO XXX, p. 416, num. 753), 
avšak toto sú len roky, z ktorých pochádzajú o ňom zmienky vo funkcii; dĺžka jeho skutočného 
funkčného obdobia je zatiaľ neznáme. Preto je istejšie uvádzať funkčné obdobie arcibiskupa Čanádína 
ako dobu vydania listiny, ktorú však môžeme ešte spresniť. Keďže Gythou zažalovala Mikuláša 
a Muryth, môžeme predpokladať, že v tom čase už disponovali s majetkovým podielom nebohého 
Štefana. Ten však dostali 21. marca 1343 (poz. č. 3), teda k sporu mohlo dôjsť až po tomto dátume. ‒ 
Originál listiny bol vyhotovený v patentnej forme. 

 
5. 

25. máj 1354 
Pred Bratislavskou kapitulou Petrov syn Jakub, jobagión magistra Leukusa, v mene svojich 
bratov a sestier za šesť hrivien širokých viedenských denárov oslobodzuje Ondrejovho syna 
Štefana z Horných Janíkov za zabitie svojho brata Dionýza.  
 
O: SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 4.  (MNL, DF 273848). Pokrčený pergamen (18,6 x 5,8 cm). Na 

chrbte sú stopy po pritlačenej pečati. 
R: 1. AO XXXVIII, p. 243, nr. 297. 2. Püspöki, Boldogfa, p. 144, nr. 5. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendantes, significamus tenore 
presencium, quibus expedit, || universis, quod Iacobus filius Petri, iobagio magistri Leukus, 
pro se personaliter, Ladislao et Andrea, Briccio ac || Iohanne, fratribus suis, ac dominabus 
Elizabeth, Neste, sororibus eiusdem, et aliorum proximorum et cognatorum || in personis, ad 
nostram adiens presenciam, Stephanum filium Andream de Ianuk Inferiori et suos heredes 
super interempcione Dyonisii, f[ratri]s sui, receptis ab eodem ‒ ut dicebat ‒ sex libris latorum 
denariorum Viennensium ‒ libram quamlibet cum sex [pensis] computantis ‒ reddidit 
expeditos et modis omnibus persolutos. Datum die dominica proxima post festum 
Asscensionisa Domini anno Eiusdem Mmo CCCmo Lmo quarto. 
 
a Takto! 
 

6. 
10. máj 1359 
Bratislavská kapitula svedčí, že Matejov syn Jakub a Jánov syn Peter, predialisti z Vojky, 
povolili synom Vavrinca Petrovi a Jánovi z Dobrohošti vykúpiť za šesť hrivien denárov 
majetkový podiel Antonovho syna Jána ‒ nachádzajúci sa v Dobrohošti, ktorý bol stanovený 
Jakubovi a Petrovi kvôli krádeži ich piatich koní Antonovým synom Jánom ‒ a Peter a Ján 
zmienený podiel vykúpili. 
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O: SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 3 (MNL, DF 273847). Pergamen (25,3 x 8,6 cm). Na chrbte sú 

stopy po pritlačenej pečati. 
E: TT 1911, p. 531-532, nr. 159. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendantes, tenore presencium 
significamus, quibus expedit, universis, quod Iacobus filius Mathie || et Petrusa filius Iohannis, 
nobiles archyepiscopatusb ecclesie Strigoniensis de Voyka, personaliter in nostri presencia 
contituti, propositum || extitit per eosdem ministerio vive vocis et relatum, quod 
possessionariam porcionem Iohannis filii Anthonic, ind possessione Doborgaz || habitam, que 
ipsis ex litteratorio precepto1 venerabilis patris domini Chanadini, quondam archyepiscopib 
ecclesie Strigoniensis felicis recordacionis, per Nicolaum filium Pauli, viceofficialem eorum, 
racione quinque equorum, per dictum Iohannem filium Anthonii ab eisdem more latrocinio 
receptorum, statuta extitisset, eandem porcionem possessionariam Petro et Iohanni filiis 
Laurencii de Doborgaz, pro sex marcis denariorum, plene ab eisdem receptorum et habitorum, 
ut dicebant, ‒ marcam quamlibet decem pensis computando ‒ redimere permisissent et iidem 
Petrus et Iohannes filii Laurencii ab eisdem redemissent. Datum quinto die festi Iohannis ante 
portam Latinam anno Domini Mmo CCCmo Lmo nono. 
 
1 O stratenom mandáte arcibiskupa Čanadína nepublikujeme osobitnú regestu.  
a Za tým je filium (?) prečiarknuté. b Takto! c Správne Anthonii. d Za tým je eadem prečiarknuté. 
 

7. 
15. máj 1359, Ostrihom 
Tomáš, palatín ostrihomského arcibiskupa, rozhoduje v spore medzi Matejovým synom 
Mikulášom a Gyurkeho synom Leukusom z Dobrohošti tak, že majetkové podiely Permusovho 
syna Pavla z Dobrohošti majú byť rozdelené na tri rovnaké časti, z ktorých jedna má 
pripadnúť deťom pani Gythou, druhá dcéram Pamlina a tretia pani Muryth a ich potomkom. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 5 (MNL, DF 273849). Pergamen (29,9 x 22 cm). Na chrbte sú stopy 

po pritlačenej pečati. 
 
 Thomas, venerabilis in Christo patris domini Nicolai, Dei et apostolica gracia archiepiscopi 
ecclesie Strigoniensis locique eiusdem comitis perpetui, palatinus, tenore presencium 
significamus, || quibus expedit, universis, quod cum feria secunda proxima post quindenas 
festi beati Georgii, martyris,1 una cum magistris Ladizlaoa filio Egidii, vicecomite et 
castellano || Strigoniensis, Iohanne dicto Ne[mze], officiali de Zalka, Andrea filio Gregorii, 
officiali de Vduord, ex speciali mandato predicti domini nostri archiepiscopi Strigonii in curia 
sua [pro] audiendis querimoniis quorumlibet iobagionum ecclesie predicte ac iura causalesque 
processus eorundem modo iudiciario moderamine iuris discernenda pro tribunali 
consedissemus, Nicolaus filius Mathie de Doborgaz, nostrum iudiciarium adiens conspectum, 
litteras honorabilis capituli ecclesie Posoniensis privilegiales2 contra Leukus filium Gyurke de 
eadem Doborgaz, personaliter astantem, nobis presentavit, in quarum tenore inter cetera 
habebatur, quod Pamlinus filius Pauli filii Permus, nobilis iobagio ecclesie Strigoniensis de 
Doborgaz nominata, in presencia eiusdem capituli Posoniensis constitutus, totalem 
possessionariam porcionem Stephani filii Pauli, fratris sui, domine Muryth, filie eiusdem 
Stephani, et per eam Nicolao filio Mathyea, marito ipsius domine Muryth, perpetuo donasset 
possidendam sub condicionibus, in eisdem litteris capituli Posoniensis expressis, et dedisset.  
 Quibus perlectis predictus Leukus in contrarium litteras nobilis viri magistri Thome filii 
Laurencii de Zyug, quondam palatini venerabilis patris domini Chanadini, olim archiepiscopi 
predicte ecclesie Strigoniensis, patentes3 nobis presentavit vel demonstravit, in quibus inter 
cetera legebatur, quod licet in quadam sua congregacione ‒ universitati nobilium iobagionum 
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ecclesie, in Chollokuz existencium, celebrata ‒, nobilis domina Gythou vocata, filia Pauli filii 
Permus de Doborgaz, Nicolaum filium Mathyea et dominam Muryth, filiam Stephani filii 
Pauli, prenominatam racione quarte filialis ‒ ipsam in possessionaria porcione Stephani filii 
Pauli, fratris sui, de iure contingentis ‒, in causam attraxisset, tamen per composicionem 
proborum virorum ex licencia ipsius Thome, palatini, isto modo concordassent, quod media 
pars sessionis ipsius Stephani filii Pauli a parte inferiori cum omnibus suis utilitatibus ‒ in 
terris vero arabilibus et pratis tercia pars ‒ cessisset domine Gythou et suis filiis perpetuo 
possidenda. Alia vero media pars predicte sessionis Stephani a parte superiori cum duabus 
partibus terrarum arabilium ac aliarum utilitatum Nicolao filio Mathyea et domine Muryth ac 
suis {ipsorum} posteritatibus fuissent devoluta possidenda.  
 Et licet nos cum predictis assessoribus iuxta continenciam litterarum preexhibitarum 
iudicium et iusticiam inter partes facere voluissemus, tamen quia predicte partes communi et 
concordi affirmacione prenominatum Paulum filium Permus tres filios et unam filiam 
procreasse et habuisse, quorum unus Nicolaus nomine sine herede utriusque sexus universe 
carnis debitum persolvisset, alii vero duo, scilicet Pamlinus et Stephanus, filias solum et non 
filios genuisse allegabant, de eo eciam, ut possessiones nobilium iobagionum ecclesie, sine 
herede masculino decedencium, filiabus suis iure hereditario devolvi debere ex ipsorum 
nobilium iobagionum ecclesie consuetudinaria lege, ab antiquo approbata, edocebamur, ideo 
cum predictis magistris Ladislao, vicecomite, et Iohanne dicto Nemze, Andrea filio Gregorii 
ac aliis quamplurimis nobilibus regni nobilibusque iobagionibus ecclesie, nobiscum iudiciario 
pro tribunali assedentibus, commisimus iudicantes, ut universe possessionarie porciones 
hereditarie vel alie, quovis tytuloa acquisite, ipsius Pauli filii Permus ubique existentes ‒ 
preter possessiones empticias vel acquisiticias prenominatorum Pamlini et Stephani filiorum 
predicti Pauli filii Permus, quas filiabus eorundem possidere adiudicamus ‒, nisi in vita vel in 
ultimo eorum testamento aliter disposuerint, in tres partes dividi debeant coequales, quarum 
una pars filiis et filiabus domine Gythou filie Pauli filii Permus preallegati, alia vero pars 
filiabus Pamlini prenotati, sed tercia pars domine Muryth filie Stephani filii Pauli et per eos 
vel per eas ipsorum successoribus perpetuo possidenda eo iure, quo ad ipsas vel eorum 
posteritates dinoscitur pertinere, salvo tamen iure aliorum permanente. Datum Strigonii tercio 
die termini prenotati anno Domini Mo CCCo L. nono. 
 
1 13. máj. [1359]. 2 Pozri č. 3. 3 Pozri č. 4*. 
a Takto! 
 

8*. 
(1350 ‒ 1366) 
Tomáš, palatín ostrihomského arcibiskupa Mikuláša, oznamuje, že v pondelok pred sviatkom 
sv. Barnabáša na generálnej kongregácii stolice arcibiskupských predialistov vo Vojke (in 
congregacione generali, universita[ti] nobilium iobagionum archiepiscopalium sedis de 
Wayka, celebrata) Helena a Klára, dcéry Kozmovho syna Petra z Dobrohošti (Doborgaz), 
oznámili, že Tomáš a Juraj, synovia tohože Kozmu, a Michal, syn Jána, syna spomínaného 
Kozmu, obsadili pre seba majetkový podiel ich otca, Petra. Keďže podľa starej slobody 
predialistov Ostrihomského arcibiskupstva (iuxta libertatem nob[il]ium iobagionum ecclesie 
Strigoniensis, ab antiquo consuetam) dcéra alebo dcéry majú vstupovať do vlastníctva 
majetkov predialistov zomrelých bez mužských dedičov (filie vel filia nobilium ecclesie, 
absque herede generis masculini decedencium, in possessione patris ipsorum succedere 
deberent), palatín spolu s prísažnými – napriek tvrdeniu obžalovaných, že Helene a Kláre 
prislúcha z otcových majetkov iba dievčenská štvrtka –, uznal Helenu a Kláru za legitímnych 
dedičov (legittimos heredes) ich otca. 
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Ep.:  Jakub, dvorský sudca ostrihomského arcibiskupa, 9. máj 1414. SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 19 
(MNL, DF 273862). 

 
Pozn.:  Dvorský sudca Jakub neuviedol dátum vydania listiny. V nej spomínané osoby žili okolo polovice 14. 

storočia, teda uvedený ostrihomský arcibiskup Mikuláš buď označuje Mikuláša Vasváriho (1350 ‒ 
1358), alebo Mikuláša Keszeiho (1359 ‒ 1366). O obidvoch vieme, že mali palatína menom Tomáš (r. 
1352: DL 43137; r. 1359: poz. č. 7.; ‒ nevedno však, či ide o toho istého Tomáša alebo o dve rozdielne 
osoby). S určitosťou možno povedať (zatiaľ) len to, že listina bola vydaná medzi rokmi 1350 ‒ 1366. 
Originál listiny bol vyhotovený v patentnej forme. 

 
9. 

19. február 1369 
Bratislavská kapitula dosvedčuje dohodu medzi Michalom, Jánom, Petrom a Ondrejom 
z Dobrohošti na jednej strane a pani Kathy a Ondrejom na strane druhej o darovaní časti 
z majetkových podieloch nebohého Pavla a Permusa, ktoré sa nachádzali sa v Dobrohošti, 
Michalom a ostatnými pani Kathy a Ondrejovi. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 6 (MNL, DF 273850). Pergamen (24,3 x 17,7 cm). Na chrbte sú 

stopy po pritlačenej pečati. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendantes, tenore presencium 
significamus, quibus expedit, universis, quod Michael filius Petew, Iohannes et || Petrus filii 
Laurencii et Andreas filius Mychaelisa, nobiles de Dobrogoz, in suis, necnon ‒ quilibet eorum 
‒ suorum fratrum et proximorum suorum absencium personis, quorum || onus super se 
assummebanta, ab una, item nobilis domina Kathy vocata, filia condam Pamlyn filii Pauli filii 
Permus, necnon Andreas, filius condam || domine Kythow vocate, filie videlicet eiusdem 
Pauli filii Permus de dicta Dobrogoz, similiter in suis necnon omnium fratrum et proximorum 
ipsorum personis parte ab altera, coram nobis personaliter constituti, propositum extitit per 
eosdem uniformiter et relatum vive vocis oraculo in hunc modum, quod licet super 
possessionibus et possessionariis porcionibus predicti condam Pauli et Permus inter ipsos 
materia questionis et controversie m[o]te fuissent et exorte ac diucius ventilate, tamen ipsi 
propter bonum pacis et concordie unionem et proximitatis vinculum taliter concor[das]sent, 
quod prefati Mychaela filius Pethew, Iohannes et Petrus filii Laurencii et Andreas filius 
Mychaelisa de porcione possessionaria predicti condam Permus, in eadem Dobro[g]oz habita 
‒ videlicet unam decimam octavam partem, que inter possessionem predicti Petri filii 
Laurencii et condam Erdeus adiacere dignosceretur ‒ cum terris arabilib[us] fimatis et 
campestribus, silvis, pratis, nemoribus, fenilibus, aquis, piscinis et aliis utilitatibus eiusdem, si 
que sunt, universis prefatis nobili domine Kathy vocate et Andree, filio ipsius domine 
Kythow, necnon nobilibus dominabus, videlicet alteri Kathy, sorori domine Kathy, ac Muryt, 
filie Stephani filii predicti Pauli filii Permus, ac ipsorum heredibus et successoribus universis 
dedissent, donassent et contulissent iure perpetuo et irrevocabiliter in filios filiorum ipsorum 
et heredum per heredes possidendam, tenendam et habendam, ymoa dederunt, donarunt et 
contulerunt coram nobis ipsis domine Kathy et Andree benivole recipientibus et de hoc ‒ ut 
asserebant ‒ penitus contentantibus aliis porcionibus possessionariis, in dicta Dobrogoz 
remanentibus, nobilibus prenotatis; tali vinculo interiecto, quod si prefati Mychaela filius 
Petew, Iohannes et Petrus filii Laurencii ac Andreas filius Mychaelisa alicuius partis filii vel 
heredes eorum prefatos dominam Kathy et Andream filium ipsius domine Kythow aut 
eorundem fratres et heredes racione dicte decime octave partis dicte porcionis possessionarie, 
iam ipsis date et assignate, quoquam temporis in eventu premissa revocando inpedirea 
niteretur quoquomodo, tunc pars, id facere attemptans, contra prefatam dominam Kathy et 
Andream, filium domine Kythow, ac heredes eorum in decem libris denariorum convinceretur 
et convinci deberet eo facto, insuper porcionem suam, que ipsum in dicta Dobrogoz 
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contingeret, amitteret. E converso autem, si prefata domina Kathy vel predictus Andreas, aut 
eorum fratres et heredes predictosb nobiles, vel aliquem ex ipsis, aut eorum heredes racione 
dicte decime octave partis porcionis eorum possessionarie impedire aut eos in causam 
attrahere niterentur temporis in eventu, tunc iidem vel eorum heredes contra prefatos nobiles 
ac eorum heredes similiter in decem libris denariorum convincerentur et insuper porcionem 
eorum possessionariam, in eadem ipsos contingentem, amitterent eo facto. Ad quem omnia 
premissa et singulam premissorum partes se et suos heredes sponte obligarunt coram nobis. 
Datum feria secunda proxima post dominicam Invocavit anno Domini Mmo CCCmo LXmo 
nono. 
 
a Takto! b Za tým je n prečiarknuté. 
 

10. 
20. február 1[3]69 
Pred Bratislavskou kapitulou Kathy, dcéra Pavlovho syna Pamlyna, a Ondrej, syn Pavlovej 
dcéry Kythow, si navzájom dovoľujú pokojne vlastniť svoje majetkové podiely. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 7 (MNL, DF 273851). Škvrnitý pergamen (19,6 x 12,9 cm). Na 

chrbte sú stopy po pritlačenej pečati. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendamus per presentes, quod nobilis 
domina Kathy vocata, filia condam Pamlyn || filii Pauli filii Permus de Dobrogoz, in sua ac 
universorum heredum eiusdem Pauli filii Permus personis, quorum || onus super se assumebat, 
ab una, item Andreas filius condam domine Kythow, filie videlicet eiusdem Pauli filii || 
Permus de dicta Dobrogoz, parte ab altera, coram nobis personaliter comparentes, prefata 
domina Kathy fatebatur in hunc modum, quod ipsa prefatum Andream et suos heredes 
quoslibet in tercia parte porcionis eorum possessionarie, videlicet decime octave partis, in 
dicta Dobrogoz ipsos contingentis, per nobiles ipsorum generacionis de dicta Dobrogoz 
mediantibus aliis litteris nostris,1 ipsis extradatea, et suarum pertinenciarum quarumlibet, in 
qua tercia parte idem Andreas nunc pacifice staret et quiete, in eadem pacifice stare 
permississetb et permisit coram nobis. E converso prefatus Andreas ipsam dominam Kathy, 
heredes et nepotes ipsius Pauli filii Permus similiter in eorum porcione possessionaria, ipsos 
contingentic, in eadem pacifice stare permisisset et permisit nostri in presencia astando; ita, 
quod una pars aliam in sua porcione non molestabit, nec aliquam iniuriam racione huius 
inferre conabitur in futurum. Si autem una pars aliam aut earundem heredes racione 
premissorum quoquomodo inpedireb niteretur, tunc pars, id facere attemptans, contra partem 
alteram, in composicione perseverantem, in decem libris denariorum convinceretur et 
convinci deberet eo facto. Ad quod se partes sponte obligarunt coram nobis. Datum f[eria] 
tercia proxima post dominicam Invocavit anno Domini Mo [CCCmo] LXmo nono. 
 
1 Pozri č. 9. 
a Správne extradatis. b Takto! c Správne contingente. 
 

11. 
26. máj 1369 
Bratislavská kapitula svedčí, že členovia troch rodov predialistov z Dobrohošti si medzi sebou 
rozdelili Dobrohošť na tri rovnaké časti. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 8 (MNL, DF 273852). Pergamen (30,3 x 24,2 cm). Na chrbte sú 

stopy po pritlačenej pečati. 
T: Bratislavská kapitula, 11.máj. 1408. Tamže, Capsa 65, fasc. 2, nr. 14 (MNL, DF 273858). 
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Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendamus per presentes, quod Mychaela 
et Thomas filii Iohannis, Thomas filius Cosme, Mychaela filius Iohannis filii Cosme, Nicolaus 
filius || Iohannis et Symonb filius Iohannis de Dobrogoz una generacio, item Symonb filius 
Salamonis et Iohannes frater eiusdem uterinus, Dominicus filius Iacobi, Georgius || filius 
Petri, Paulus dictus Fodur filius Iohannis et Mychaela filius Martini, ac Elena, filia Dominici 
filii Osee, generacio secunda de eadem Dobrogoz, item Petrus et Iohannes filii || Laurencii, 
Stephanus filius Dyonisiib, Iohannes filius Cosme, Gregorius filius Iohannis, Andreas filius 
Gyurke, Andreas filius Mychaelisc, Thomas filius Nicolai, Mychaelb filius Petew, domina 
Kathyd, filia Pamlyn, domina Margaretae, filia Stephani, ac Scewe filius Iacobi generacio 
tercia similiter de eadem Dobrogoz, coram nobis pesonaliter constituti, oraculo vive vocis 
fatebantur in hunc modum, quod ipsi propter bonum pacis et proximitatis dileccionem ac 
statum ipsorum pacificum talem divisionem, perpetuo inter ipsos et eorum heredes duraturam, 
fecissent et ordinassent, quod predictam possessionem eorum Dobrogoz, ipsos communiter 
tangentem, in tres partes divisissent rectas et coequales. Cuius recta tercia pars eiusdem sub 
metis infra scriptis ‒ videlicet prima meta eiusdem incipiendo a meta ville Sancti Georgii et 
transiret penes metas ville Gurgeteghf usque ad magnam viam, per quam iretur de dicta villa 
Dobrogoz in dictam villam Gurgetegf, cum regali mensura mensurando ‒ cessisset et 
remansisset predictis Petro et Iohanni filiis Laurencii cum suis generacionibus predictis. Item 
quandam particulam terre penes eandem viam, per quam transirentg ad dictam villam 
Gurgeteg, a parte videlicet orientis adiacentem, que terrah exiret de dicta villa Dobrogoz cum 
octo mensuris regalibus seu brachiis mensurando pro communi usu seu pecorum pascuis 
relinquendo partes prenotate. Item decem et octo iugera, retro ortumi Buhtej adiacencia, ad 
dictam terciam partem dicte possessionis annectendo cum medietate vallis Chulch vocate in 
latitudine dictorum decem et octo iugerum similiter eisdem filiis Laurencii cum suis 
generacionibus cessisset et remansisset. Item una via, que de Zorad exiret ad metas ville 
Kezelches Forratag vocatas a parte meridiei, deinde exiret a parte dicte mete Forratag penes 
metas possessionis Kezelches et curreret ad vallem Locha nuncupatam. Dehinc supra transiret 
ad partem occidentalem, donec perveniret ad Lochewreme. Deinde exiret et veniret ad unam 
viam et ibi intrat ad dictam vallem Zorad ibique terminaretur. Item ultra dictam vallem 
Lochan recta tercia pars dicte possessionis Dobrogoz per medium eiusdem usque ad silvam 
Sowatk cum silva Danubio ac aliis quibuslibet suis utilitatibus et pertinenciis universis prefatis 
filiis Laurencii cum suis generacionibus forte mittente cessisset et remansisset per ipsos et 
eorum heredes perpetuo et irrevocabiliter possidenda, tenenda et habenda; particulam autem 
campi Lochamezeyl dictam, ultra eandem vallem Zoradm adiacentem, partes similiter pro 
communi usu relinquendo. Due autem recte partes dicte possessionis Dobrogoz, quarum mete 
inciperent a meta dicte ville Sancti Georgii et curreretn penes metas dicte possessionis 
Kezelches, a parte scilicet superiori eiusdem possessionis Kezelches, et venireto ad Erdeuzeg, 
ubi penes quandam viam, per quam iretur ad villam Wayka, esset una meta et de eadem 
Erdeuzeg transiretp ultra et curreretn directe ad Forratagzeg et ibi caderetq ad unam viam, que 
veniret ad Zorad, et ibi caderetq ad villam Chulch. Deinde per medium eiusdem Chulch 
curreretn per totum circuitum ortir caulium Andree filii Mychaelisc et de superiori parte 
eiusdem vallis Chulch salirets extra et curreretn versus eandem villam Dobrogoz et ibi penes 
unum fossatum una via curreret retro ortumi Mychaelisb et Thome filiorum Iohannis. Deinde 
verterett se supra ad partem occidentalem. Item eciam una particula terre Felzeg vocata penes 
viam, per quam iretur ad villam Gurgetegu, a parte scilicet occidentali et in fine silve 
Erezthwen videlicet dicte possessionis Gurgeteg caderetq in dictam vallem Chulch et 
circumdaretv dicta vallis Chulch ipsam terram Felzegh, donec venireto usque ad finem dicte 
ville Dobrogoz. Item ultra predictam vallem Lochan una tercia pars dicte possessionis 
Dobrogoz, a parte videlicet mete possessionis Kezelches, usque Danubium et ultra ipsum 
Danubium usque silvam Souac nuncupatam cum silvis, Danubio at aliis quibuslibet suis 
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utilitatibus. Item alia tercia pars eiusdem a parte dicte possessionis Gurgetegu usque dictum 
Danubium et saliendo ipsum Danubium usque dictam silvam Sowac similiter cum silvis, 
Danubio et aliis quibuslibet utilitatibus eorundem, quocumque nomine censeantur, similiter 
cum regali mensura mensurando cessisset et remansisset dictis duabus generacionibus 
superius nominatis eodem modo per ipsos et eorum heredes possidenda, tenenda pariter et 
habenda; hoc eciam per ipsos expresso, quod quelibet generacio de piscatura fluvii Lochan 
utatur solum tantum, quantum terra cuiuslibet eorum cum finibus adiacere dinoscuntur et non 
magis. Et si aliqius ex predictis generacionibus curiam seu sessionem maioremw haberet quam 
alter eorum, extunc alter alteri de terris campestribus prope dictam villam Dobrogoz tantum 
refundere et augmentare teneanturx, quantum dicta curia maiory se extendit; tali vinculo 
interposito et per partes assumpto, quod si qua parcium predictarum premissam divisionem 
temporis in successu retractare niteretur, extunc pars, id facere attemptans, contra partem 
alteram, ipsam divisionem acceptantem, in quinquaginta marcis denariorum cum iudicis 
porcione ante litis ingressum deponendis convinceretur et convinci deberet eo facto. Presentes 
in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis fuerint reportate. Datum sabbato 
proximo ante festum Sancte Trinitatis anno Domini Mo CCCo LXmo nono.  
 
a V T Michael. b Takto! c V T Michaelis. d V T Kathi. e V T Margaretha. f V T Gurgethegh. g Správnejšie 
transiretur. h Chybne namiesto via. i Správne hortum. j V T Wuhte. k V T Somat. l V T Lachamezey. m V T Sorad.  
n Správne currerent. o Správne venirent. p Správne transirent. q Správne caderent. r Správne horti. s Správne 
salirent. t Správne verterent. u V T Gurgetheg. v Správne circumdarent. w V T may[orem]. x Správne teneatur. y V 
T mayor. 
 

12. 
1. máj. 1375 
Bratislavská kapitula na žiadosť Michalovho syna Juraja zo Szentgyörgyúru vyhotovuje 
v patentnej forme odpis privilégia ostrihomského arcibiskupa Vladimíra, vydaného 6. júla 
1292. 
 
T: Demeter, ostrihomský vikár a tekovský arcidiakon, 7. máj 1375. SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 1 

(MNL, DF 273845). 
 
Nos, capitulum Posoniensis ecclesie, memorie commendamus, quod Georgius filius Michaelis 
de Zenthgewrgh, in nostram personaliter accedens presenciam, exhibuit nobis quasdam 
litteras privilegiales venerabilis in Christo patris domini Lodomerii, condam archiepiscopi 
Strigoniensis locisque eiusdem comitis perpetui, hunc tenorem continentes: Nasleduje listina 
ostrihomského arcibiskupa Vladimíra, vydaná 6. júla 1292  (pozri č. 1.). Petens nos humili cum instancia 
precum, ut easdem de verbo ad verbum presentibus nostris litteris patentibus inseri et 
transcribi facere dignaremur uberiorem ad cautelam. Nos itaque, iustis et legitimis 
peticionibus prenominati Georgii filii Michaelis annuentes, easdem litteras de verbo ad 
[verbum] presentibus nostris litteris inseri et transsummia fecimus comunia iusticia suadente. 
Datum feria tercia proxima post octavas festi Pasce Domini anno Eiusdem Mmo CCCmo  
LXXmo quinto. 
 
a Takto!  
 

13. 
7. máj 1375, Ostrihom 
Demeter, tekovský arcidiakon a generálny vikár ostrihomského arcibiskupa, na žiadosť 
Ladislavovho syna Jána  a Petrovho syna Štefana z Dobrohošti prepisuje listinu Bratislavskej 
kapituly, vydanú 1. mája 1375. 
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O: SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 1 (MNL, DF 273845). Pokrčený pergamen (29 x 14,4 cm). Na 
chrbte stopy po pritlačenej pečati. 

 
Nos, Demetrius, archidiaconus Borsiensis, venerabilis in Christo patris et domini, domini 
Thome, Dei et apostolica gracia archiepiscopi Strigoniensis locisque eiusdem || comitis 
perpetui, vicarius in spiritualibus generalis, tenore presencium significamus, quibus exped[it], 
univer[sis], quod cum Georgius filius Michaelis de Sancto Georgio || die date infra scripte1 
quasdam litteras patentes capituli ecclesie Posoniensis tenore infra scripti nostro in iudicio 
exhibuisset, Iohannes filius || Ladislai et Stephanus filius Petri de Doborogoz, petentes nos 
cum instancia, ut easdem de verbo ad verbum literisa nostris patentibus transcribi et 
transsummia facere dignaremur ad cautelam, quarum tenor talis est: Nasleduje listina Bratislavskej 
kapituly, vydaná 1. mája 1375 (pozri č. 12.). Nos itaque, iustis et iuri consonis peticionibus 
prefatorum Iohannis et Stephani favorabiliter inclinati, easdem litteras de verbo ad verbum 
presentibus literisa nostris transcribi et inseri fecimus communi iusticia requirente ad cautelam 
prenotatam. Datum Strigonii feria secunda proxima post festum Invencionis Sancte Crucis 
anno Domini supra dicto. 
 
1 1. máj [1375]. 
a Takto!  
 

14. 
4. apríl 1376 
Bratislavská kapitula svedčí, že predialisti Ján, syn Vavrinca, Mikuláš a Štefan, synovia 
Petra, syna tohože Vavrinca, ‒ ktorí zastupovali aj svojho brata Pavla ‒ z Dobrohošti 
a Kozmov syn Juraj z Dobrohošti si uvedeným spôsobom rozdelili majetkový podiel ich 
nebohého bratranca, Dionýzovho syna Štefana z Dobrohošti, predstavujúci osemnástinu 
majetku Dobrohošť. 
 
T:  1. Bratislavská kapitula, 14. marec 1401. SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 15 (MNL, DF 273859). 
 2. Táže, 7. apríl 1413. Tamže, Capsa 65, fasc. 2, nr. 18 (MNL, DF 273861). 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendamus per presentes, quod Iohannes 
filius Laurencii, Nicolaus et Stephanus filii Pe[tri] filii eiusdem Laurenciia, nobiles 
iobagio[ne]s ecclesie Strigoniensis de Dobrogazb, in suis, necnon [ii]dem Nicolaus et 
Stephanus Pauli fratris ipsorum uterini personis, cuius onus et gravamen super se 
assumpmebatc, ab una, item Georgius filius Cosme de eadem Dobrogazb parte ab altera, 
coram nobis dcomparentes personaliterd, extiterunt confessi oraculo vive vocis in hunc 
modum, quod condam Stephanus filius Dionisiie de dicta Dobrogaz frater ipsorum fuisset 
patruelis et una decima octava pars predictef possessionis Dobrogaz ipsum Stephanum filium 
Dionisiie de iure contigisset ipsoque Stephano decesso ipsa una decima octava [par]s ipsius 
possessionis Dobrogaz ab eodem Stephano racione ipsius patruelis fraternitatis ad ipsos 
communiter devoluta esset. Nunc autem ipsi ‒ ut in pacis tranquilitate perpetuo possint 
perseverare ac [racione] eiusdem porcionis possessionarie omnis disscessionisf et litis materia 
de medio ipsorum et heredum eorundem possit et valeat eliminari ‒ per ordinacionem et 
composicionem proborum et nobilium virorum predictam decimam octavam partem dicte 
possessionis Dobrogaz, videlicet porcionem ipsius Stephani, ad duas rectas et equales partes 
divisissent. Cuius una pars in sessione penes sessionem predicti Georgii filii Cosme cum 
omnibus suis utilitatibus et pertinenciis universis, quocumque nomine censeanturh, cum onere 
cons[u]eto eidem Georgio filio Cosme ce[ss]isset et remansisset per ipum et suos heredes 
perpetuo possidenda, tenenda et habenda. Alia vero recta medietas eiusdem in sessione 
similiter [c]um omnibus suis utilitatibus et pertinenciis universis ac cum onere consueto 
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memoratis Iohanni filio Laurencii, Nicolao, Stephano et Paulo filiis Petri cessisset et 
remansisset similiter per ipsos et eorum heredes perpetuo et irrevocabiliter po[ss]idenda, 
tenenda et habenda; promittentes se et ipsorum heredes in predicta divisione, modo 
premiss[o] inter ipsos facta, mutuo pacifice perpetuo conservare. Datum feria sexta proxima 
ante dominicam Ramis palmarum anno Domini Mmo CCCmo LXXmo sexto. 
 
a V T2 je za tým Petrus prečiarknuté. b V T2 Doborgaz. c V T2 správne assumebant. d‒d V T2 personaliter 
comparentes. e V T2 Dyonisii. f V T2 dicte. g Takto! h V T2 vocitatis. 
 
Pozn.: Podľa T1 bol originál listiny napísaný na papieri. 
 

15. 
21. január 1385 
Bratislavská kapitula svedčí, že predialista Zene, syn Jakuba, z Dobrohošti daroval päť jutár 
oráčin zo svojho majetkového podielu v Dobrohošti svojim príbuzným, synom Vavrincovho 
syna Petra Štefanovi, Mikulášovi a Pavlovi z Dobrohošti. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 9 (MNL, DF 273853). Pergamen (29,9 x 10 cm). Na chrbte sú stopy 

po pritlačenej pečati. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendantes, tenore presencium 
significamus, quibus expedit, universis, quod Zene filius Iacobi, || nobilis archiepiscopalis de 
Dobragaz, in nostri presencia personaliter constitutus, organo vive vocis confessus extitit in 
hunc modum, quod ipse Stephano, || Nicolao et Paulo filiis Petri filii Laurencii de dicta 
Dobragaz, proximis suis, pro iuribus (et) porcionibus possessionariis ipsorum, ipsis de 
possessionariis || suis porcionibus provenire debentibus, quinque iugera terrarum arabilium ‒ 
qu[orum] duo ret[r]o ortuma Buhte cum finibus ad terras Chulch vocatas et t[ri]a iugera, in 
Bagyrmellewl intra metas ipsius possessionis Dobrag[az] adiacencia, et unum locum sessionis 
in linea, videlicet in campo vulgariter Mezewzeel dicto, in iam dicta possessione Dobragaz 
habitum ‒ sex mensuris regali mensura mensurando in latitudine et longitudine ‒ prout alie 
sessiones in dicta possessione Dobragaz habentur ‒ eisdem Stephano, Nicolao et Paulo et per 
ipsos ipsorum heredibus dedisset, donasset et contulisset, ymmob dedit, donavit et contulit 
iure perpetuo et irrevocabiliter tenenda, habenda et possidenda coram nobis vigore 
presencium mediante. Qui quidem Stephanus, Nicolaus et Paulus, similiter personaliter coram 
nobis astantes, suis et universorum heredum ipsorum in personis prefatum Zene filium Iacobi 
et ipsius posteritates super aliis iuribus ipsorum possessionariis in perpetuum redderunt et 
commiserunt expeditos et per omnia satisfactos; obligantes se et universos heredes, in 
successu temporum aliqua premissorum {quicumque} parcium retractaret, extunc pars, id 
(retractans), contra partem alteram, premissa observantem, in decem marcis denariorum salva 
porcione iudicis convinceretur ipso facto. Datum sabbato proximo post festum beatorum 
Fabiani et Sebastiani, martirum, anno Domini millesimo CCCmo octuagesimo quinto. 
 
a Správne hortum. b Takto! 
 

16. 
17. marec 1393 
Pred Bratislavskou kapitulou Štefan, syn Michala, syna Štefana Feketeho, z Dobrohošti aj 
v mene svojej tety Heleny oznamuje, že Klára, dcéra Vavrincovho syna Petra, Tomáš Kerekes 
a Kozmov syn Juraj z Dobrohošti jemu a jeho tete vyplatili sedem florénov za veno a výbavu 
prvej manželky Dionýza z Dobrohošti, ktorá bola jeho starou matkou a matkou jeho tety 
Heleny. 
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O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 12 (MNL, DF 273856). Pokrčený pergamen (29,7 x 9,8 cm). Na 
chrbte sú stopy po pritlačenej pečati. 

 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendamus per presentes, quod Stephanus 
filius Michaelis filii Stephani dicti Fekete de Dobrogaz pro se et pro domina || Elena, filia 
predicti Stephani dicti Fekete, matertaraa sua, cuius gravamen super se assumpmebatb, coram 
nobis peronaliter constitutus, organo vive vocis || confessus extitit in hunc modum, quod 
domina Clara filia Petri filii Laurencii de dicta Dobrogaz et Thomas dictus Kerekes de eadem 
Dobrogaz, nec||non Georgius filius Cozmeb de iam dicta Dobrogaz pro dote et rebus 
paraffernalibus domine prioris consortis Dyonisiib de predicta Dobrogaz ‒ avie prescripti 
Stephani, filii Michaelis, matris vero prefate domine Elene ‒ in porcionibus possessionariis 
prefati Dyonisiib, domini et mariti sui, in sepe dicta Dobrogaz habitis, ipsam contingentibus, 
anotatab domina Clara et Thomas dictus Kerekes de medietate, Georgius vero filius Cozmeb 
de alia recta medietate porcionum possessionariarum ipsius Dyonisiib, sine heredibus decessi, 
in ipsos devolutarum, septem florenos ‒ quemlibet florenum per centum denarios computando 
‒ ipsis persolvissent integraliter. Super quibus quidem dotisc et rebus paraffernalibus supra 
dictis et solucionibus dictorum septem florenorum ‒ per centum (denarios computando) ‒ 
anotatamb dominam Claram, Thomam et Georgium, necnon ipsorum heredes in sua et 
predicte domine Elene personis commisit expeditos et per omnia satisfactos coram nobis 
vigore presencium mediante. Datum feria secunda proxima post dominicam Letare anno 
Domini millesimo trecentesimo nonagesimo tercio. 
 
a Správne matertera. b Takto! c Správne dote. 
 

17. 
12. jún 1394 
Pred Bratislavskou kapitulou Štefanov syn Michal oznamuje, že Petrovi synovia Štefan 
a Mikuláš, Michalov syn Anton, Jánov syn František ho uspokojili v záležitosti vena 
a dievčenskej štvrtky svojej starej matkou, ktorá bola dcérou Pyrmosovho syna Ondreja 
z Dobrohošti. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 10 (MNL, DF 273854). Pergamen (24,6 x 7,3 cm) v zlom stave. 

Na chrbte sú stopy po pritlačenej pečate. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendamus, quod Mychaela filius Stephani, 
(de) Dobragaz coram nobis personaliter constitutus, oraculo vive vocis || confessus extitit in 
hunc modum, quod Stephanus, Nicolaus filii Petri de Dobragaz, [A]nth[on]ius filius 
Mychaelisa, necnon Fra[n]ciscus filius || Iohannis de eadem Dobragaz super duabus partibus 
dotis et rerum paraffernalium ac quarte filialis domine Genyth, filie Andree filii P[yrmo]s1 || 
de dicta Dobragaz, aveeb sue, ipsam in porcionibus possessionariis eiusdem Andree 
conting[entibus] et nunc in ipsum devolutis, sibi omnimodam satisfacion[em im]pendissent. 
Super quibus quidem duabus partibus predictarum dotis [et] rerum paraffer[nalium eo]sdem 
Stephanum, [N]icol[au]m, Anthonium etc Franciscum, necnon suos heredes reddidi[sse]t [et] 
commisisset ex[ped]itos, ymmoa [red]didit et commisit [e]xpeditos, s[o]l[uto]s ac per omnia 
satisfactos coram nobis testimo[nio] presencium mediante. Datum feria sext[a] proxima p[ost 
festum] Penthecostesa anno D[omini m]illesimo CCCmo nonagesimo quarto. 
 
1 Meno okrem začiatočného a posledného písmena je nečitateľné. Z inej listiny (pozri č. 18.) však vieme, 
že Ondrejovým otcom bol Pyrmos. 
a Takto! b Správne avie. c Za tým je Fransi prečiarknuté. 
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18. 
9. marec 1395 
Pred Bratislavskou kapitulou Margaréta, vdova po Vavrincovom synovi Jánovi z Dobrohošti, 
oznamuje, že za nedospelých synov uvedeného Jána ‒ Demetera, Mikuláša a Ladislava ‒ dala 
z tretiny majetkových podielov Pyrmosovho syna Ondreja pol druha (?) jutra oráčiny a dve 
siahy usadlosti Štefanovmu synovi Michalovi, potomkovi uvedeného Ondreja, za dievčenskú 
štvrtku jeho starej matky pani Genyth. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 11 (MNL, DF 273855). Pergamen (28,5 x 8,9 cm). Na chrbte sú 

zlomky pritlačenej pečate. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendamus, quod domina Margaretha, 
relicta Iohannis filii Laurencii de Dobragaz, pro Demetrio, Nicolao et Ladislao filiis || predicti 
Iohannis, in etate puerili existentibus, quorum [g]ravamina super se assumpsit, coram nobis 
personaliter constituta, organo vive vocis confessa extitit in hunc modum, || quod quia prefati 
Demetrius, Nicolaus et Ladislaus filii sui in etate puerili existerent et nondum fateri valerent, 
ideo ipsa in personis eorundem filiorum suorum de tercia parte Andree filii Pyrmos 
porcionum possessionariarum pro quarta filiali domine Genyth, aveea Mychaelisb filii 
Stephani de prefata Dobragaz, eidem Mychaelib, stipiti seu propagini prescriptic Andree filii 
Pyrmos, alterum dimidium iugera terrarum arabilium, in Bagyurma in una longitudine et 
latitudine a parte Danubii penes terram predictorum (filiorum) suorum adiacencia, et duas 
ulnas loci sessionalis ‒ in iam dicta Dobragaz ex opositob sessionis Nicolai filii Iohannis 
habitas et penes quatuor ulnas loci sessionalis, per proximos et fratres patrueles pro eadem 
quarta filiali donatas, existentes ‒, cum omnibus suis utilitatibus ‒ videlicet pratis, aquis, 
pecorum pascuis et aliis quibuslibet pertinenciis, ad predictas duas ulnas loci sessionalis 
spectantibus ‒, dedisset et contulisset, ymmob dedit et contulit coram nobis vigore presencium 
mediante. Datum feria tercia proxima post dominicam Reminiscere anno Domini millesimo 
CCCmo nonagesimo quinto. 
 
a Správne avie. b Takto! c Za tým je filii prečiarknuté. 
 

19. 
14. marec 1401 
Bratislavská kapitula na žiadosť Kozmovho syna Juraja vyhotovuje v patentnej forme 
tranzumpt svojej listiny, vydanej 4. apríla 1376. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 15 (MNL, DF 273859). Pergamen (37,8 x 12 cm). Na chrbte sú 

stopy po pritlačenej pečati. 
 
Nos, capitulum [ecclesie] Posoniensis, memorie commendamus, quod Georgius filius Cosme 
de Dob[ro]ga[z] exhibuit nobis quasdam [litter]as [nostr]as [petent]es, in papiro conscriptas, || 
in aliqua sui parte coruptasa, petens nos precum cum instancia, ut tenorem earundem de verbo 
ad verbum i[n nostri]s litter[i]s transscribi facere digna[remur], quarum tenor talis est: 
Nasleduje listina tejže kapituly, vydaná 4. apríla 1376 (pozri č. 14.). Nos enim, iustis peticionibus ipsius 
Georgii filii Cosme annuentes, tenorem dictarum litterarum nostrarum de verbo ad verbum in 
presentibus nostris litteris patentibus transscribi fecimus et [transsumpmia]. Datum feria 
secunda proxima post dominicam Letare anno Domini Mmo quadringentesimo primo. 
 
a Takto! 
 



HISTORIA NOVA  9 

 162

20. 
30. október 1403 
Bratislavská kapitula svedčí, že Petrovi synovia Mikuláš a Štefan, Mikulášov syn Tomáš 
z Dobrohošti na jednej strane, na druhej Margaréta, vdova po Vavrincovom synovi Jánovi, 
z Báču ‒ ktorá zastupovala aj svojho nedospelého syna Ladislava ‒ uvedeným spôsobom 
rozdelili medzi sebou jednu usadlosť v Dobrohošti a dve v susedstve usadlosti Ondrejovho 
syna Štefana z Čechova. 
 
O:  1. SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 17 (MNL, DF 273860). Pergamen (25,3 x 16,9 cm). Na chrbte sú 

zlomky pritlačenej pečate. 
 2. Tamže, Capsa 65, fasc. 2, nr. 16 (MNL, DF 273860). Pergamen (24,8 x 19,2 cm). Na chrbte sú 

zlomky pritlačenej pečate. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendantes, tenore presencium 
significamus, quibus expedit, universis, quod Nicolaus et Stephanus || filii Petri, necnon 
Thomas filius Nicolai de Dobrogaz ab una, parte vero ab alia domina Margaretha, relicta 
Iohannis filii Laurencii de || Bachfalua, pro se personaliter et pro Ladislao filio suo, in tenera 
etate existente, cuius onus super se assumpmebata, in nostri presencia constituti, ora||culo vive 
vocis confessi extiterunt in hunc modum, quod ipsi in quibusdam sessionibus ipsorum in dicta 
Dobrogaz talem fecissent inter se divisionem, quod prefati Nicolaus, Stephanus et Thomas 
porcionem ipsorum, quam in sessione ‒ que in opposito sessionis Stephani dicti Chemer in 
dicta Dobrogaz adiaceret ‒ dinoscerentur habere, eandem videlicet porcionem dicte domine 
Margarethe et Ladislao filio suo annuissent perpetuo possidendam. Unam aliam vero 
sessionem penes sessionem domine Kathib a parte inferiori ab una, ab alia vero parte penes 
sessionem Anthonii filii Pethew, in iam dicta Dobrogaz sitam et habitam, ipsi Stephanus, 
Thomas et domina Margaretha Nicolao prefato annuissent perpetuo iure libere et pacifice 
possidendam; necnon duas sessiones integras, penes invicem in vicinitate sessionis Iacobi filii 
Andree de Chewfalua a parte superiori ex una, ex alia vero parte sessionis predicti Anthoniic 
filii Pethew adiacentes, quarum unam, scilicet a parte sessionis prefati Anthoniic, ipsi 
Stephano et aliam, videlicet a parte sessionis predicti Iacobi, ipsi Ladislao dedissent et 
annuissent iure perpetuo et irrevocabiliter possidendas, ymmoa dederunt et annuerunt coram 
nobis tali condicione mediante, quod prelibati Stephanus et Ladislaus in iam dictis duabus 
sessionibus et earumdem utilitatibus unus plus alio non utatur, si quis autem in eisdem plus 
vellet alio conservare aut uti, extunc talis contra alium in tribus marcis denariorum 
convinceretur eo facto; assumpmentesa memorati Nicolaus, Stephanus et Thomas iam dictum 
Ladislaum et dominam Margaretham in prelibata sessione, que ‒ [ut] prefertur ‒ in opposito 
sessionis Stephani Chemer haberetur, conservare ac super dote et rebus paraffernalibus et alia 
iura cuipiam petentibus in eadem contra quoslibet impetitoresd ubique defensare et expedire 
propriis eorum laboribus et expensis. Datum feria tercia proxima ante festum Omnium 
Sanctorum anno Domini Mmo quadringentesimo tercio. 
 
a Takto! b V O2 Kathy. c V O2 chybne Anthoni. d V O2 inpetitores. 
 

21. 
11. máj 1408 
Bratislavská kapitula na žiadosť Petrovho syna Mikuláša z Dobrohošti vyhotovuje v patentnej 
forme tranzumpt svojej listiny, vydanej 29. mája 1369. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 14 (MNL, DF 273858). Roztrhaný a deravý pergamen ([28,7] x 20 

cm), pravý okraj listiny chýba. Na chrbte sú stopy po pritlačenej pečati. 
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[N]os, capitulum ecclesie [Posoniensis], memorie commendamus, quod [Nico]la[us] filius 
Petri de Dobragaz exhibuit nobis quas[dam] litteras nostras patentes, petens nos precum cum 
instancia, [ut tenorem earundem litterarum] || in aliis litteris nostris [similiter] patentibus 
transscribi facere dig[na]remur, quarum tenor is est: Nasleduje listina tejže kapituly, vydaná 26. mája 
1369 (pozri č. 11.). Nos enim ‒ iustis et legittimisa peticionibus prefati Ni[colai] annuente[s ‒ 
tenorem earundem litterarum] nostrarum de verbo ad verbum in presentibus nostris litteris 
transscribi fecimus et transsumi uberiorem ad cautelam. Datum feria sexta proxima post beati 
Iohannis, apostoli, ante por[tam Latinam anno Domini] millesimo quadringentesimo octavo. 
 
a Takto! 
 

22. 
7. apríla 1413 
Bratislavská kapitula na žiadosť Petrovho syna Mikuláša z Dobrohošti vyhotovuje tranzumpt 
svojej listiny, vydanej 4. apríla 1376.  
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 18 (MNL, DF 273861). Pergamen (28,9 x 16,3 cm). Na chrbte sú 

zlomky pritlačenej pečate. 
 
Nosa, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendamus, quod Nicolaus filius Petri de 
Doborgaz ad nostram personaliter veniendo presenciam exhibuit || nobis quasdam litteras 
nostras patentes, petens nos debita cum instancia, ut tenorem earundem de verbo ad verbum in 
aliis litteris nostris transscribi facere dignaremur, || quarum tenor talis est: Nasleduje listina tejže 
kapituly, vydaná 4. apríla 1376 (pozri č. 14.). Unde nos, iustis etb legitimis peticionibus prefati 
Nicolai annuentes, tenorem predictarum aliarum litterarum nostrarum de verbo ad verbum in 
presentibus litteris nostris transscribi fecimus et transsumpmic. Datum feria sexta proxima 
ante dominicam Iudica anno Domini Mo CCCCmo tredecimo. 
 
a Iniciálka N je dve riadky hlboká. b Za tým je nejaké slovo vyškrabané. c Takto! 
 

23. 
9. máj 1414, Ostrihom 
Jakub, dvorský sudca a provízor ostrihomského arcibiskupa, oznamuje, že v spore medzi 
Michalovým synom Benediktom a Štefanovým synom Blažejom z Dobrohošti o tom, kto je 
legitímnym dedičom majetkov Petra z Dobrohošti, rozhoduje v prospech Blažeja. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 19 (MNL, DF 273862). Deravý, pokrčený, na pravom okraji 

rozstrihaný pergamen (32 x 14,7 + 4,8 cm). Privesená pečať na čierno-bielej šnúre. 
R: ZsO IV, p. 448, nr. 1960. 
 
 Nosa, Iacobus, iudex et provisor curie reverendissimi in Christo patris domini Iohannis, 
archiepiscopi Strigoniensis, memorie commendamusb, tenore presencium significamus, || 
quibus expedit, universis, quod iuxta continenciam litterarum palatinalium et iudicum 
nobilium archiepiscopalium sedis de Wayka transmissionalium1 quinto decimo die festi || 
beati Georgii, martiris, proximo preteriti,2 Benedictus filius Michaelis, iobagio 
archiepiscopales de Doborgaz, ad nostram iudiciariam accedens presenciam, contra Blasium || 
filium Stephani de eadem in figura nostri iudicii proposuerat eo modo, quod licet ipse in 
possessionibus et porcionibus possessionariis paternis esse[t] verus heres prefatusque Blasius 
in eisdem existeret quartarius, tamen ipse contra formam iuris et consuetudinem regni se 
heredem faciendo de predictis possessionibus et porcionibus possessionariis hereditariis 
equalem porcionem haberet et possideret ‒ quamvis indebite ‒, petens nos in forma sue 
accionis, ut nos prefatum Blasium filium Stephani de medietate predictorum iurium 
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possessionariorum excludendo quartam filialem ex eisdem sibi adiudicare et statuere 
dignaremur. 
 Quo percepto prefatus Blasius filius Stephani personaliter adherendo respondit ex adverso, 
quod [a]pprobata et antiqua lege et liberate nobilium iobagionum archiepiscopalium 
possessines et po[rcione]s possession[arie] sine heredum sola[cio], videlicet sexus masculini, 
decedencium ad filias eorum devolvi deberent et redundari et ex eo ipse non quartam filialem, 
setc tot et tantum veluti predictus B[enedi]ctus, actor, teneret et possideret, ipse habere deberet 
et teneretur omni iure et protimusc prelibatus Blasius, in causam attractus. In comprobacionem 
sue responsionis seu allegacionis [q]uasdam litteras patentes condam magistri Thome, palatini 
olim reverendissimi in Christo patris domini Nicolai, archiepiscopi ecclesie Strigoniensis,3 
exhibuit, declarantes, quod in congregacione generali, universita[ti] nobilium iobagionum 
archiepiscopalium sedis de Wayka feria secunda proxima ante festum beati Barnabe, 
apostoli,4 celebrata, nobiles domine Elena et Clara, filied condam Petri filii Cosme, nobilis 
iobagionis de Doborgaz, videlicet ipsius predecessores, de medio aliorum exsurgendo 
proposuissent eo modo, quod Thomas et Georgius filii eiusdem Cosme, ac Michael filius 
Iohannis filii dicti Cosme porcionem possessionariam prenominati Petri filii Cosme, patris 
ipsarum, in predicta possessione Doborgaz habitam, occupassent et pro se tenerent 
occupatam. Cum tamen iuxta libertatem nob[il]ium iobagionum ecclesie Strigoniensis, ab 
antiquo consuetam, filie vel filia nobilium ecclesie, absque herede generis masculinie 
decedencium, in possessione patris ipsorum succedere deberent, prefatis itaque Thoma, 
Georgio filiis Cosme et Michaele filio Iohannis, eisdem nobilibus dominabus solam quartam 
partem predicte possessionis ipsius condam Petri patris ipsarum adiudicari debere referentibus 
prefatum Thomam, palatinum, in tractatu sano et deliberacione matura prehabitis una cum 
nobilibus iobagionibus predicte congregacionis suis, videlicet assessoribus, eorum qu[e]sito et 
assumpto consilio prefatas nobiles dominas Elenam et Claram tamquam veros et legittimosc 
heredes predicti Petri patris earum succedere debere adiudicasse comparimus seriose.  
 I[g]itur nos una cum quibusdam discretis et nobilibus viris, in sede nostra iudiciaria 
nobiscum consedentibus, perlectis et expositis continenciis predictarum litterarum 
palatinalium part[i]busque [pre]dictis in vulgari interpretatis, quia ex serie litterarum 
palatinalium predictarum sepe dictas Elenam et Claram filias predicti Petri [in] possessione 
eiusdem Petri heredes instit[u]tas fuisse et esse agnoverimus, ideo nos pretitulatum Blasium 
successorem prescripti Petri in iuribus paternis verum et legittimumc heredem fuisse et esse 
harum serie pantimusc [...], ipsas litteras palatinales in suis statu et vigore permisimus [eidem] 
Benedicto silencium perpetuum in [h]ac p[ar]te inponendoc. Datum Strigonii secundo die 
termini prenotati anno Domini millesimo quadringentesimo quarto decimo. 
 
1 O týchto listinách nepublikujeme osobitné regesty. 2 8. máj [1414]. 3 Pozri č. 8*. 4 Okolo 11. júna. 
a Zdobená iniciálka N je tri riadky hlboká. b Správnejšie commendantes. c Takto! d Správne ipsarum. e So 
zbytočnou všeobecnou značkou skrátenia. 
 

24*. 
(28. február 1420 ‒ 16. máj 1420) 
Hans a Peter, kasteláni Ostrihomského hradu, nariaďujú Bratislavskej kapitule, aby vyslala 
svojho človeka, v prítomnosti ktorého jeden z kráľovských ľudí ‒ Petrov syn Ján, Ondrejov 
syn Peter z Báru (Baar), Vavrincov syn Ján, Ondrejov syn z Vojky (Wayka), Štefanov syn 
Tomáš alebo Dominik z Dobrohošti (Dobragaz) ‒ po zvolaní susedov nech rozdelí majetkový 
podiel Kozmových synov Juraja a Jána z Dobrohošti na štyri rovnaké časti. Jednu z nich, 
medzami od ostatných oddelenú, má štatuovať Kozmovej dcére Helene, vdove Mikuláša, 
a ostatné tri spolu s polovicou majetkového podielu nebohého Štefana, syna Dionýza, z 
Dobrohošti ‒ druhú polovicu nechajúc vo vlastníctve Štefana a Jána, vnukov spomínaného 
Štefana ‒ Mikulášovmu synovi Jánovi a ich bratovi Štefanovi, Tomášovým synom Pavlovi 
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a Antonovi a jeho bratovi Tomášovi, Štefanovi Zele, Tomášovmu synovi Michalovi, Jánovmu 
synovi Ladislavovi a Petewmu synovi Antonovi, predialistom (nobiles archyepiscopales) 
z Dobrohošti. Pri štatuovaní nemá brať ohľad na protirečenie Heleny a vdovy Antona z Vojky, 
takisto Jakuba, syna Kathowa zo Szentgyörgyúru (Zenthgywrgwr), ktorého ‒ keďže jeho 
matkou bola druhá Kozmova dcéra, vydatá v rímskom ríte za šľachtica (nobili et 
possessionato homini ritu Romano in consortem tradita) ‒ v peniazoch majú vyplatiť v 
stránkami určenom termíne podľa hodnoty tohože majetkového podielu. 
 
Ep.:  Bratislavská kapitula, 30. máj 1420. SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 20 (MNL, DF 273863). 
 
Pozn. Dátum vydania nariadenia nepoznáme. Spor medzi stránkami sa mohol začať najskôr 28. februára 

1420. Totiž gubernátori ostrihomského arcibiskupstva 9. februára nariadili Bratislavskej kapitule 
štatuovať Jakuba, syna Kathowa, a Helenu do majetkových podielov nebohého Juraja. Spomínaní 
predialisti z Dobrohošti však proti tomu 19. februára protirečili, a preto boli predvolaní na súd na 28. 
február (ZsO VII, p. 312, nr. 1334). Nariadenie Hansa a Petra bolo vydané niekedy po tomto termíne, 
ale ešte pred 16. májom, keď Bratislavská kapitula a arcibiskupský človek už plnili svoju úlohu (pozri č. 
25.). 

 
25. 

30. máj 1420 
Bratislavská kapitula oznamuje Hansovi a Petrovi, kastelánom Ostrihomského hradu, že na 
základe ich nariadenia vyslala svojho človeka, kanonika Michala, v prítomnosti ktorého 
arcibiskupský poverenec Peter z Báru rozdelil majetkový podiel Kozmových synov Juraja 
a Jána z Dobrohošti na štyri rovnaké časti, pričom východnú časť zanechal Kozmovej dcére 
Helene a ostatné spolu s majetkovým podielom Dionýzovho syna Štefana z Dobrohošti 
štatuoval Mikulášovmu synovi Jánovi a ďalším vymenovaným predialistom z Dobrohošti. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 20 (MNL, DF 273863). Pokrčený a škvrnitý pergamen (37 x 21,5 + 

3 cm). Pečať visela na zelenej šnúre. 
R: ZsO VII, p. 408-409, nr. 1773. 
 
Universisa Christi fidelibus, presentibus et [f]uturis, presencium noticiam habituris, capitulum 
ecclesie Posoniensis, salutem in salutis Largitore. Ad universorum || noticiam harum serie 
volumus pervenire, quod nos litteras nobilium virorum her Hans et Petri filii Gywre ‒ 
castell[a]norum castri Strigoniensis, per reverendissimum || in Christo patrem et dominum 
Georgium, Dei et apostolice sedis gracia episcopum ecclesie Patauiensis gubernatoremque 
archiepiscopatus Strig[o]niensis, deputatorum, adiudicatorias et statutorias,1 || pro parte 
Iohannis filii Nicolai et Stephani, fratris [e]iusdem, Pauli et Anthonii filiorum Thome et 
Thome, fratris eorundem, Stephani dicti Zele, Mychaelisb filii Thome, Ladislai filii Iohannis 
et Anthonii filii Petew, nobilium a[rc]hyepiscopaliumb [de Dobragaz], nobis amicabiliter 
directas ‒, honore, quo decuit, recepimus, inter cetera continentes, quod nos nostrum 
mittemus hominem, pro testimonio fidedignum, quo presente Iohannes filius Petri, aut Petrus 
filius Andree de Baar, seu Iohannes filius Laurencii, vel Nicolaus filius Andree de Wayka, an 
Thomas filius Stephani, aut Dominicus de Dobragaz, aliis absentibus homo archyepiscopalisb, 
ad facies medietatis por[cion]is possessionarie condam Stephani filii Dyonisic de Dobragaz ac 
totalis porcionis possessionarie condam Georgii et Iohannis filiorum Cosme de eadem 
Dobragaz ‒ in eadem Dobragaz, in districtu de Challowkez existentid, habitarum ‒ vicinis et 
commetaneis earundem universis inibi legittimeb convocatis et presentibus accedendo primo 
eandem totalem porcionem possessionariam dictorum Georgii et Iohannis in quatuor dividat 
partes rectas et coequales, quarum u[n]am partem rectam, ab aliis suis partibus metaliter 
sequestratam et distinctam, cum [cuncti]s suis utilitatibus et pertinenciis in uno girob et ambitu 
‒ si fieri poterit, alioquin in t[ot] locis, quot fieri poterit ‒ domine Elene filie prefati Cosme, 
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relicte vero con[dam Nicolai]2, hominis popularis et inpossessionatib, pro suo iure quartalicio 
relinquendo et statuendo; Iaco[b]o autem filio Kathow de Zenthgywrgwr ‒ ab altera domina, 
similiter filia annota[ti Cosme, nobi]li et possessionato homini ritu Romano in consortem 
tradita, procreato ‒ pro suo iure pecuniaria solucione mediante iuxta estimacionem eiusdem 
totalis porcionis possessionarie [ad ipsu]m certo terminio per partes ad id deputando, 
satisfacionem impendendo; dictas alias tres partes eiusdem simul cum medietate 
possessionarie condam Stephani filii Dyonisiib si[militer cum omn]ibus earum utilitatibus et 
pertinenciis, quibusvis nominis vocabulo vocitatis, excepta prescripta [u]na medietate 
eiusdem porcionis possessionarie dicti condam Stephani filii Dyo[nis]iib, porcione puta 
Stephani et Iohannis, nepotum dicti condam Stephani filii Dionisii, prenotat[is Anth]onio, 
Iohanni, Stephano, Paulo, Thome, alteri Stephano, Mychaelib, Ladislao et [alteri] Anthonio 
filio Petew et eorum heredibus heredumque ipsorum successoribus perpetuo p[ossiden]das, 
tenendas et habendas statuat et committat contradiccione eorundem [Iacobi et] nobilium 
domine Elene ac alterius domine relicte Anthonii de Wayka et aliorum quorumlibet non 
obstante. Unde nos ‒ amicabilibus peticionibus prenota[torum] nob[il]ium virorum her Hans 
et Petri filii Gywre, castellanorum castri Strigoniensis, annuentes ‒ una cum prefato Petro 
filio Andree de Baar, homine archyepiscoplib, nostrum hominem, v[idelicet] hono[r]abilem 
virum Nicolaum, concanonicum nostrum, ad infra scripta peragenda nostro pro testimonio 
fidedig[n]um duximus destinandum. Qui, tandem exinde ad nos reversi, nobis concordit[e]r 
retulerunt, quod idem homo archiepiscopalis presente iam dicto nostro testimonio in festo 
Asscensionisb Domini, [pro]xime preterito,3 ad facies medietatis porcionis possessionarie 
condam Stephani fil[ii] Dyonisiib de Dobragaz ac totalis porcionis possessionarie condam 
Georgii et Iohannis filiorum Cosme de eadem Dobragaz ‒ in eadem Dobragaz, in districtu de 
Challowke[z] existentid, habitarum ‒ vicinis et commetaneis earundem inibi legittimeb 
convocatis et ‒ preter ipsa domina Elena ‒ presentibus accedendo primo dictam totalem 
porcionem possessionariam ia[m] fatorum Georgii et Iohannis in quatuor divisisset partes 
rectas et coequales, quarum unam partem rectam, ab aliis suis partibus signo metali 
sequestratam et distinctam, cum omn[ib]us suis utilitatibus et pertinenciis in uno girob et 
ambitu a parte orientali habitam, prenota[t]e domine Elene filie dicti Cosme pro suo iure 
quartalicio reliquisset et commisisset, dictas alias tres partes eiusdem totalis porcionis 
possessionarie simul cum medietate porcionis possessionarie condam Stephani filii Dionisii 
similiter cum omnibus earum utilitatibus et pertinenciis, quibusvis nominis vocabul<is>e 
vocitatis, pretitulatis Anthonio, Iohanni, Stephano, Paulo, Thome, alteri Stephano, Mychaelib, 
Ladislao et alteri Anthonio filio Petew ac ipsorum heredibus heredumque suorum 
successoribus perpetuo possidendas, tenendas et habendas statuisset et commisisset 
contradiccione sepe fatorum Iacobi filii Kathow et nobilium dominarum Elene et cuiusdam 
filie eiusdem ac aliorum quorumlibet non obstante. In cuius rei memoriam presentes 
concessimus litteras, pendentis sigilli nostri munimine roboratas. Datum quinta decima die 
prenotati festi Asscensionisb Domini millesimo quadringentesimo vicesimo. 
 
1 Pozri č. 24*. 2 Z inej listiny, vydanej 9. febr. 1420, vieme, že manželom Heleny bol Mikuláš Cher zo Sásy, 
poz. SNA, HMBK, Capsa 1, fasc. 14, nr. 10 (MNL, DF 225573). 3 16. máj [1420]. 
a Iniciálka U je ozdobená. b Takto! c Správne Dionisii. d Správne existente. e Správna koncovka o bola inou rukou 
prepísaná na is. 
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26. 
27. apríl 1431  
Bratislavská kapitula svedčí, že Anna, dcéra Vavrincovho syna Jána z Dobrohošti, a ďalší 
oslobodzujú za 25 uhorských zlatých florénov Juraja, Benedikta a Jakuba, synov Benedikta, 
a ďalších od zabitia Jánovho syna Ladislava z Dobrohošti. 
 
O: SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 21 (MNL, DF 273864). Pokrčený, škvnitý, na okrajoch roztrhaný 

pergamen (22,8 x 14,5 cm). Na chrbte sú stopy po pritlačenej pečati. 
 
Nos, capitulum ecclesie Po[soniensis], memorie commendamus, quod nobilis domina Anna 
vocata, filia Iohannis filii || Laurencii relictaque Michaelis filii alterius Laurencii de Doborgas, 
sua ac Mar[t]ini, filii, et Margarethe, || Elizabeth et Elene, fi[l]iarum, necnon singulorum 
fratrum, heredum ac amicorum [s]uorum in personis, quorum onera || in se recepit, item 
nobi[l]es domine, videlicet Elizabeth, consors Ladislai filii Petri [d]e Wayka, et Margaretha, 
consors Demetrii filii L[u]ce de Laky, filie condam Petri de Vzwr, suarum [f]iliorumque ac 
omnium fratrum, heredum [ac a]micorum suorum in pers[o]nis, quorum gravamina similiter 
in se assumpserit, item [A]nthonius filius Thome de dicta Doborgaz eciam su[a] et 
singulorum fratrum, heredum ac amicorum suorum i[n] personis, quorum onera suomodo in 
se recepit, ad nostram personaliter veniendo presenciam vive vocis ministerio [con]fessi sunt 
in hunc modum, quomodo ipsi nominibus et [i]n personis, quibus supra, ex proborum 
hominum amicabili disposicione de et super interempcione condam Ladislai filii Iohannis d[e] 
eadem Doborgaz, fratris ipsorum uterini dictique An[t]honii et fratrum suorum amici, ac de 
viginti quinque florenis auri Vngaricalibus boni, veri et iusti ponderis ‒ u[t] ipsi asseruerunt ‒ 
plene habitis et perceptis Georgium, Benedictum et Iacobum filios Benedicti et Ambr[os]ium 
filium Egidii de dicta Doborgaz, necnon Georgium filium Stephani de prefata Wayka et 
Benedictum filium Michaelis de memorata Doborgaz ac ipsorum heredes quoslibet et amicos 
reddidissent et commisissent quitos et expeditos ac per omnia satisfactos, ymoa ipsi et 
{quibus} ipsorum nomi[nibus], quibus supra, eosdem Georgium, Benedictum et Iacobum 
filios dicti Benedicti ceterosque prenominatos quitos et absolutos ac per omnia satisfactos de 
premissis reddiderunt et sibi invicem ambe par[t]es mutuam inviolabiliter servare promiserunt 
fraternitatem coram nobis testimonio presencium mediante. Datum feria sexta proxima post 
festum beati Marci, ewangelistea, anno Domini millesimo quadringentesimo trices[imo] 
primo. 
 
a Takto! 
 

27. 
13. apríl 1469, Bratislava 
Pred Bratislavskou kapitulou Ladislavov syn Ladislav z Bábu v mene svojej matky Alžbety, 
vdovy po Pavlovi Kerekešovi z Dobrohošti, odvoláva vyznanie o tom, že Dominikov brat 
Michal a ďalší z Dobrohošti vyplatili výbavu z majetkového podielu nebohého Tomáša. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 22 (MNL, DF 273865). Papier (22,2 x 14,1 cm). Na chrbte sú stopy 

po pritlačenej pečati. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendamus, quod Ladislaus filius Ladislai 
|| de Bab nomine et in personis nobilis domine Elizabetha vocateb, matris scilicet sue, || alias 
vero relicte condam Pauli Kerekes de Doborgaz, nostram veniendo in presenciam nobis || per 
modum protestacionis et inhibicionis ac contradiccionis significare curavit per hunc modum, 
quod licet nuper ‒ videlicet feria tercia proxima ante festum beatorum Tiburcii et Valeriani, 
martirum1 ‒ nomine et in personis dicte domine matris sue, sibi infra scripta iura sua dantis et 
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assignantis, nostram venisset in presenciam, Michaelem fratrem Dominici de Doborgaz, 
Cozmam filium Michaelis, Adrianum filium Dominici et dominam Elenam consortem 
Dominici, filiam condam Thome Kerekes, et filias eiusdem Thome, videlicet Margaretam, 
Elenam, Apoloniam et Magdalenam de eadem Doborgaz, de et super rebus paraffernalibus 
eiusdem domine matris sue, ipsam de possessione et porcione possessionaria dicti condam 
Thome ‒ tam in eadem Doborgaz, quam alibi ‒ concernentibus, quittasseta. Tamen quia 
predicti quittatia sibi solucionem debitam minime inpendissenta, pro eo ipse predictam suam 
fassionem irritasset et revocasset, irritavit revocavitque coram nobis harum nostrarum 
{narumc} vigore testimoniumque presencium mediante. Datum Posoniid in profesto beatorum 
Tiburcii et Valeriani, martirum, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono. 

Pod textom vpravo: Solvit 
 
1 11. apríl [1469]. 
a Takto! b Pred tým je začiatok písmena m a za tým scilicet prečiarknuté. c Chybne namiesto litterarum (?). d Za 
tým je feria prečiarknuté. 
 

28. 
29. máj 1487 
Pred Bratislavskou kapitulou Matúšov syn Urban z Dobrohošti aj v mene svojej dcéry Annos 
oznamuje, že predal polovicu jednej kúrie zvanej Féltelek v Dobrohošti a dvanásť jutár oráčin 
za 16 uhorských florénov Tomášovmu synovi Ondrejovi a ďalším z Dobrohošti do večného 
vlastníctva. 
 
O:  SNA, HMBK, Capsa 65, fasc. 2, nr. 23 (MNL, DF 273866). Trošku roztrhaný papier (29,1 x 15,5 cm). 

Na chrbte sú stopy po pritlačenej pečati. 
 
Nos, capitulum ecclesie Posoniensis, memorie commendates, tenore presencium 
signigicamus, quibus expedit, universis, || quod Vrbanus filius Mathei de Doborgaz in quadam 
possessione Pyspeky vocata, in comitatu Hewes dicto || existente, moram suam habens, pro se 
et pro filia sua Annos nuncupata, onus eiusdem et aliorum omnium heredum, fratrum, || 
consanguineorum et proximorum suorum super se accipiens, coram nobis personaliter 
constitutus, vive vocis oraculo sponte et libere confessus extitit in hunc modum, quomodo 
ipse pro quibusdam necessitatibus suis, ipsum ad presens urgentibus, evitandis quandam 
porcionem suam possessionariam, unam videlicet medietatem cuiusdam curie seu sessionis 
nobilitarie Feelthelek dictam ‒ in iam dictam possessione Doborgaz vocata, in comitatu 
Posoniensi existente, habitam ‒ penes alteram medietatem curie seu sessionis sue nobilitarie 
adiacentem, ipsum iure quartalicio concernentem, et duodecim iugera terrarum suarum 
arabilium simul cum cunctis aliis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet ‒ ortisa videlicet 
et pomeriis, pratis, fenetis et fenilibus ac pecorum pascuis, campis, silvis et nemoribus 
barundinibus et arundinetisb, aquis, fluviis, lacubus, piscinis, piscaturis aquarumque 
decursibus et generaliter quarumlibet utilitatum et pertinencium suarum integritatibus 
universis ‒ Andree filio Thome, Vrbano et  Paulo filiis Benedicti, Gr[e]go[r]io et Benedicto 
filiis Iacobi, Stephano filio Ambro[sii], et Michaeli filio Iohannis de dicta Doborgaz, in una 
generacione constitutis, eorundemque heredibus et successoribus ac posteritati[b]us universis 
pro sedecim florenis auri puri Hungaricalibus iusti et legalis ponderis, ab eisdem ‒ uti 
predictus Vrbanus filius Mathei nobis retulit ‒ habitis, levatis ac plenarie et in effectu 
perceptis, perpetuo, hereditarie et irrevocabiliter in filios filiorum ac heredum per heredes 
tenenda, possidenda pariter et habenda vendidisset, dedisset, donasset et contulisset 
vendiditque, dedit, donavit et contulit coram nobis. In cuius rei memoriam firmitatemque 
perpetuam presentes litteras nostras duximus concedendas, quas, dum nobis in spem reportate 
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fuerint, in firmam nostri privilegii redigi faciemus. Datum feria tercia proxima post festum 
beati Vrbani, pape, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo. 
 
a Správne hortis. b‒b Správne harundinibus et harundinetis. 
 
 
 
Historical Sources to the Genealogy of the Predialists 
of the Archbishopric of Esztergom from Dobrohošť 
 
The paper presents an edition of 28 until now mostly not published latin diplomas from the family 
archive of the Archbishopric of Esztergom’s predialists (nobles of prelates) from Dobrohošť, a village 
in Žitný ostrov region. The writings were deposited in the archive of the Chapter of Bratislava, 
which are nowadays found in the Slovak National Archive. Without them it is impossible to study 
the history and the genealogy of the predialists concerned. However, these sources are interesting not 
only for this particular reason, for they contain useful information about the predialists in general, not 
to mention that through them the knowledge about the archbishops of Esztergom’s palatines 
and the predialistic seat with its centre in Vojka nad Dunajom can be broadened. 
 
Key words: predialists from Dobrohošť, diplomas, genealogy 
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
CSIBA, Balázs. Pramene ku genealógii predialistov Ostrihomského arcibiskupstva z Dobrohošti. 
In Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : Stimul, 2015, s. 147-169. Dostupné 
na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
Správa zo štipendijného pobytu (Národný štipendijný program SR) na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského, február – jún 2015 
 
Artur Goszczyński 
 

Hlavnou témou môjho výskumu bola politicko-vojenská činnosť krakovského vojvodu 
Stanislava Ľubomirského (1583 – 1649). Tento šľachtic bol jedným z najvplyvnejších 
predstaviteľov vysokej šľachty v Poľskej republike v prvej polovici 17. storočia. Napriek 
tomu poľskí historici nevenovali tejto osobnosti veľa pozornosti. Obmedzovali sa len 
na výskumy súvisiace s jeho dvorom alebo rodným majetkom. Pretože bol Ľubomirský dlhý 
čas spišským starostom, pramene k výskumu môžeme nájsť v knižniciach a archívoch 
na území Slovenska. 

Počas štipendijného pobytu, ktorý sa konal od februára do júna roku 2015, robil 
výskum vo vedeckých inštitúciách Slovenskej republiky. Zámerom bolo vyhľadať dokumenty 
týkajúce sa politicko-vojenskej činnosti S. Lubomirského. Najprv som sa zoznámil 
s literatúrou, ktorá sa týka dejín spišského starostva a vlády Habsburgovcov na území 
dnešného Slovenska v prvej polovici 17. storčia. Za tým cieľom som navštívil Univerzitnú 
knižnicu v Bratislave a Ústrednú knižnicu Slovenskej akadémie vied. V týchto inštitúciách 
mal som príležitosť stretnúť sa s prácami, ktoré boli venované vojenskej činnosti na území 
dnešného Slovenska v prvej polovici 17. storočia. Podstatné pre môj výskum boli najmä texty 
venované pätnásťročnej vojne s Turkami (1593 – 1606), povstaniu Štefana Bocskaya (1605 – 
1606) aj Juraja Rákoczyho (1644 – 1645). Veľmi dôležitým prvkom môjho výskumu bolo 
hľadanie prác o vplyve Poľskej republiky na tomto území a ohrozenia zo strany Osmanskej 
ríše. Podarilo sa mi okrem iného nájsť niekoľko prác, ktoré boli venované obchodu na týmto 
územiach a zároveň sociálnej úrovní občanov miest spišského zálohu. Príspevky slovenských 
historikov venované tejto téme sú zásadné, keďže môžeme overiť výskumy poľských vedcov. 

Ďalšou časťou môjho výskumu boli historické pramene vydané tlačou a nájdené 
v bratislavských knižniciach. V priebehu výskumu sa mi podarilo nájsť a pozrieť okrem iného 
viaczväzkový zborník prameňov Analectorum Terrae Scepusiensis, v ktorom sa nachádza 
veľa materiálov týkajúcich sa spišských starostov. 

Potom som sa sústredil na výskumy v archívoch. Začal som od Štátného archívu 
v Bratislave. V tejto inštitúcii sa mi nepodarilo nájsť pramene súvisiace s mojou témou. Preto 
som sa rozhodol zoznámiť iba s rukopisným inventárom a literatúrou. S promotorom, 
profesorom Martinom Homzom, som sa dohodol, že budem pokračovať vo výskumnej práci 
aj v Štátnom archíve v Levoči a jeho pobočkách v Poprade, Starej Ľubovni, Spišskej Novej 
Vsi a Štátnom archíve v Prešove. 

Spomedzi týchto inštitúcií najväčšie zbierky vlastní Štátny archív v Levoči. Počas 
výskumu som sa zoznámil so zbierkami: župný komitatový archív (spišská župa), archív 
Spišskej Kapituly a zbierka Provincia 16 spišských miest. Tu som pre výskum dejín spišského 
starostva našiel veľmi hodnotnú zbierku Archív spoločných grófov 13 miest, ktoré patrili 
k spišskému starostvu. V nej sa nachádzajú početné prípady korešpondencie poľských 
vládcov, inventáre i materiály k lustrácií miest v 16. až 18. storočí. Súčasťou jetoto zbierky je 
tiež dôležitá časť Varia, v ktorej sa nachádza okrem iného korešpondencia jednotlivých 
starostov aj iné dokumenty súviciace so správou starostva v prvej polovici 17. storočia 
a rodinou Ľubomirských. 

Zaujímavé akty sa podarilo nájsť v pobočke Spišská Nová Ves, kde som sa sústredil 
na výskumy súborov vedenia miest Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy. Ďalším miestom 
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na mape výskumov bol Poprad. V tamojšom archíve sa nachádzajú akty niekoľkých 
mestských úradov a rodných archívov, ktoré sú dôležité pri výskume osoby S. Ľubomirského. 
V zbierkach vedenia miest Spišská Sobota, Kežmarok, Ľubica, Poprad a Spišská Belá, sa mi 
podarilo nájsť viac ako desať dokumentov spišského starostu. Sú veľmi dôležité, pretože je 
možné vďaka nim určiť miesto pobytu Ľubomirského. Navyše potvrdzujú, že starosta bol 
často na Spiši, kde navštevoval termálne pramene vo Vyšných Ružbachoch. Počas výskumu 
v archíve v Poprade som sa zoznámil s archívom rodiny Krompecher, v ktorom sa nachádza 
niekoľko dokumentov týkajúcich sa Ľubomirského. Ďalší výskum som realizoval v Starej 
Ľubovni, kde som čerpal zo zbierok vedenia miest Podolínec a Hniezdne. Podobne ako 
v Poprade sa mi podarilo nájsť viac než desať dokumentov týkajúcich sa jednotlivých 
predstaviteľov rodu Ľubomirských. Dôležité sú privilégia Zygmunta III., lebo v Poľsku je 
známy len odpis v krakovskej zemskej knihe. Navyše v Starej Ľubovni mal som sa príležitosť 
zoznámiť s dokumentmi, ktoré potvrdzujú časté pobyty Ľubomirského na Spiši. Na jednej 
strane bola ich účelom obrana starostva, z druhej strany navšteva „teplíc“ v Ružbachoch. 
Posledným miestom bol archív v Prešove, kde som sa zoznámil s archívom rodiny 
Hommonaiovcov. Podarilo sa mi tam nájsť niekoľko listov S. Ľubomirského, v ktorom sa 
nachádzajú dôležité informácie súvisiace s vojenskou činnosťou toho šľachtica. 

V priebehu vedeckého pobytu sa mi podarilo nájsť viac ako desať hodnotných prác 
venovaných dejinám spišského starostva aj vlády Habsburgovcov na území dnešného 
Slovenska. Najdôležotejšie pre môj výskum boli v poľských knižniciach neprístupné práce 
z 19. storočia, edície prameňov týkajúcich sa Spiša v období novoveku. Okrem toho som 
našiel v archívoch veľa hodnotných dokumentov rodu Ľubomirských aj dejín Republiky 
oboch národov v prvej polovici 17. storočia. Pozoruhodné sú predovšetkým materiály 
v archívoch v Levoči a Spišskej Novej Vsi, ako kráľovské privilégiá a pramene súvisiace 
s pätnásťročnou vojnou s Turkami. Zásadným prameňom informácií je aj korešpondencia 
z toho obdobia, ktorá sa nachádza v rôznych archívoch na území Slovenska. Okrem toho sa 
mi podarilo nájsť niekoľko zaujímavých prameňov k sociálnym dejinám Poľskej republiky 
v 17. storočí, ako napr. knihu závetov obyvateľov mesta Stará Ľubovňa z druhej polovice 
17. storočia. Dokumenty, s ktorými som sa mohol zoznámiť, v priebehu vedeckého pobytu 
na Slovensku, rozšírili moje vedomosti o téme spišského starostva v prvej polovici 17. 
storočia a zároveň verejnej činnosti tamojšieho starostu, krakovského vojvodu Stanislava 
Lubomirského. Verím, že bude to mať pozitivný vplym na môj ďalší výskum. 

Z literatúry sa dá súdiť, že slovenské dejepisectvo vníma postavu Stanislava 
Ľubomirského pozitívne. Historici naňho nazerajú ako na úradnika, ktorý nešetril peniazmi 
na investície súvisiace s obranou spišského starostva. Výskum, ktorý som viedol, potvrdil 
silné vzťahy Ľubomirského so Spišom. Pramene preukázali, že pevnosť v Starej Ľubovni bola 
dôležitým bodom obrany južných hraníc Poľskej republiky. Jednotlivé dokumenty dovolujú 
určiť miesto pobytu Ľubomirského v týchto momentoch, čo nie je možné urobiť na základe 
prameňov dostupných v Poľsku. Počet listov a zaroveň ich špecifiká mi nedovolili odpovedať 
na otázku, akú mal Ľubomirský na Spiši klientelu. 

Nájdené dokumenty, ktoré sú veľmi dôležité pre môj výskum, použijem v mojej 
dizertačnej práci, ktorá je venovaná úlohe rodu Ľubomirských v politickom systéme Poľskej 
republiky v prvej polovici 17. storočia. Prácu pripravujem na Historickej fakulte Jagelovskej 
univerzity v Krakove. Zároveň je možné, že dokumenty nájdené počas pobytu na Slovensku, 
použijem aj v iných výskumoch, ktoré sa týkajú elít vlády v spoločnom poľsko-litovskom 
štáte v prvej polovici 17. storočia. 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha : 
Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2014, 515 s., ISBN 978-80-246-2482-2. 
 
Peter Podolan (rec.) 
 

Práca Milana Ducháčka patrí medzi zatiaľ nepočetné texty venujúce sa životu 
a pôsobeniu historikov medzivojnového obdobia. V špecifickom segmente medzi biografiou 
a historiografiou ponúka obraz Václava Chaloupeckého, zasadeného do jeho doby a priestoru. 
Svojím charakterom ide o nanajvýš originálne dielko, ktorého kvality pravdepodobne 
v budúcnosti neobrúsi čas ani možné ďalšie práce s podobou tematikou a zameraním. 

Najprv sa pristavíme pri fyzickej podobe knihy. Brožovaná väzba pôsobí ľahko 
a moderne, pravda už po krátkej dobe javí znaky používania. Voľba farieb obálky je účinná, 
červená jednak zvýrazňuje, jednak svojsky elegantne posilňuje moderný charakter knihy. 
Zadná strana obálky obsahuje zhustenú, ale vydarenú informáciu o obsahu knihy, podľa už 
zaužívanej anglosaskej tradície tiež zvýraznené posudky a ocenenia. 

Predná obálka potom ponúka fotografiu V. Chaloupeckého a knihe, aj tomuto 
historikovi, doslova prepožičiava tvár. Práca potom obsahuje 77 vyobrazení, zväčša 
fotografií, ktoré boli rovnako ako titulná fotografia zjednotené v čiernobielej forme. Ide často 
o portrétne fotografie, dobové i súčasné vyobrazenia prostredia, interiéry, veduty 
či „výhľady“, ďalšou časťou obrazového materiálu sú kópie archívnych dokumentov. Všetky 
poctivo zachytáva finálny zoznam vyobrazení (s. 497-502). 

Autorovi nestačilo iba jediné motto, a tak už na začiatku práce sa čitateľ stretne 
so stránkou plnou výrokov, ktoré však v tomto prípade definujú skôr autora samého, než jeho 
dielo. Prekvapenie potom čaká v „hlavičkách“ jednotlivých kapitol. Tie totiž obsahujú hneď 
tri výrazné prvky. Najprv je to výrazný samotný názov kapitoly (aj s podnázvom), typicky 
nelineárny, často dokonca vo forme citátu, intelektuálne zhustenej informácie, a tak iba 
výnimočne zaberajúci menej než niekoľko riadkov. Druhá úvodná časť obsahuje akýsi 
informačný „widget“ známy z moderných OS systémov, tu vo forme rozšírenej sady meno – 
mesto – zviera – vec. Uvádza tak dobu, dejisko, zviera (!), rastlinu a symbol. Tieto kolónky 
potom pri každej kapitole dopĺňa vlastný obsah, korelujúci s obsahom kapitoly. Do tretice tu 
nájdeme štvoricu otázok podobných didakticko-pedagogickému zhrnutiu na konci 
stredoškolských učebníc (porovnaj s. 18). Predstavujú ďalšie zhrnutie resp. skôr kľúč k 
obsahu kapitoly a originálne sú uvedené symbolmi známymi z kartovej hry (piky, kríže, 
srdcia, kára). Výsledné zoskupenie vždy zaberá takmer celú stránku a robí tak začiatok 
kapitoly neprehliadnuteľným. Spočiatku recenzent načrtnuté nastavenie považoval 
za „přeplácané“, ale dá sa naň zvyknúť, dokonca môže poskytnúť prinajmenšom minúty čistej 
intelektuálnej zábavy pri dešifrovaní jednotlivých úrovní odkazov. Jednak koreluje s akýmsi 
láskavým a humorným prístupom autora v celej práci, jednak autor zrejme považoval za 
vhodné, aby úvody kapitol vyznačovali iný formát ako pôvodné komponenty monografie 
(state, články, štúdie), ktoré vyšli fragmentárne a predstavujú (aspoň pre zorientovaného 
čitateľa) prvotný náčrt a opakovanie. „Pomocné otázky“ tiež pomáhajú čitateľovi v orientácii 
v kompaktných a hutných, silne tematicky orientovaných kapitolách. 

Pristaviť sa preto treba aj pri pisateľskom štýle autora práce. Na prvý pohľad je 
uvoľnený, pôsobí veselo, aj keď opisuje menej veselé veci a fakty. Napriek tomu sú 
hodnotenia hodnotné a úvahy funkčné. Štylisticky i obsahovo tak ide o text dobrej úrovne. 
Prístup i výstup tak recenzentovi najviac pripomínajú ducha prác najlepšej tradície českej 
„školy“ tohto spôsobu výkladu. Nejde teda o žiadnu exotiku, hoci sa v tejto podobe 
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s náprotivkami v slovenskej spisbe takmer nestretneme. Hoci je dnes (v teoretickom 
uchopení) až tragicky módna narativita (ktorá sa pritom vo výklade nachádza od počiatku 
ústneho prejavu či komunikácie), takto koncipovaného spracovania by určite nebol schopný 
každý, obsahuje čisto subjektívne črty „umeleckého“ naturelu autora. „Priznaný“ a pomerne 
bohatý poznámkový aparát zvláštne korešponduje s takýmto poňatím. Je dokumentačný, 
popisný i kritický, autor neváha utiecť v exkurze, ktorý sa ale vždy viaže k subtéme textu. 

Vcelku originálne je aj usporiadanie monografie. Autor sa totiž v úvode uspokojil iba 
s malým predhovorom, aby následne vo forme zväčša chronologicky radených medailónov 
zhrnul celé pôsobenie Chaloupeckého. Stačia mu na to štyri hlavné kapitoly (hlavy?) 
s desiatimi podkapitolami (kapitolami), delené ešte na časti bez nadpisov a Záver. Rozsahovo 
stručný Záver (V.) potom akoby pokračuje v šiestej kapitole práce (Outro). Je zrejmé, že táto 
časť pôvodne tvorila povinné úvodné časti akademickej kvalifikačnej práce, ale autor ju 
presunul na koniec. S ohľadom na bežného čitateľa je to ústretový krok, (pre autora) opäť raz 
rozdrobuje podobu predchádzajúcej verzie. Technické časti práce potom tvorí zoznam 
skratiek, vyobrazení, prameňov a literatúry, edičná poznámka. Zvlášť treba zvýrazniť prínos 
bibliografie prác V. Chaloupeckého. Povinnú jazdu predstavuje anglické resumé a menný 
register. 

Pri písaní tejto recenzie recenzent niekoľkokrát čítal práve šiestu kapitolu, meditoval 
a premýšľal o jej obsahu. Mnohé z tu nastolených téz, názorov i otázok by si totiž zaslúžili 
väčšiu pozornosť. (Nielen) pre odborníka sa totiž nachádza na pomyselnom začiatku práce. 
Podnecujú tiež k úvahám presahujúcim rámec Ducháčkovej práce. 

Už v úvode zarazí informácia, že cieľom tejto práce nebolo napísať životopis historika 
– čo by pri životnom povolaní V. Chaloupeckého predstavovalo problém. Nakoniec je zrejmé, 
že autor predsa len píše životopis historika, ale dištancuje sa od suchého pohľadu 
historiografického zhodnotenia (s. 411-412). Čistý dôraz na biografiu a bibliografiu by sa 
však týkal azda iba slabých prác, historiografické ladenie „životopisu“ by totiž vždy malo 
objektívne ladiť práve s autorovým prístupom (s. 415-417) zobrazenia vzťahu životných 
zmien/života a diela (nejde tak o nič nové). Autor teda píše životopisnú prácu tohto druhu – 
neinformuje však čitateľa, že aj tento rámec hlboko prekročí smerom k všeobecnej 
(všetkopopisujúcej) biografii. Mnohé z popísaných čŕt životného príbehu Chaloupeckého totiž 
idú nad nutný rámec naznačeného vzťahu život – dielo historika. Je iste domýšľavé hodnotiť, 
ktoré z prvkov mali či mohli mať význam pre formovanie sa (historiografického) svetonázoru 
historika, avšak zrejme medzi ne nepatril napr. doložený židovský pôvod Chaloupeckého 
(s. 26), či kamenný kríž na počesť jeho uzdravenia (s. 29-31), hoci sú to veľmi zaujímavé 
informácie. Recenzent sa nechtiac dostal k úvahám na tému tzv. zbytočného detailu, hoci 
v tomto prípade ide predsa o niečo iné. Už len preto, lebo židovský pôvod stál Chaloupeckého 
miesto na univerzite v Prahe v roku 1942 (s. 354) a návratom ku kamennému krížu autor 
priam symbolicky uzatvára život Chaloupeckého (s. 395). Autorove úvahy nad možnosťami 
prístupu a uchopenia života, diela a spôsobu uvažovania historika možno vnímať pozitívne 
(s. 415-417). 

Je škoda, že autor viac nerozpísal svoj názor na „generáciu troch cezúr“ (s. 412) 
a nepokúsil sa o jej definíciu. Prvok prežitia troch cezúr (1 sv. vojna, 2. sv. vojna, rok 1948) 
totiž sám o sebe nevytvára žiadnu generáciu (tú tvorí skôr jednotné ideologicko-
psychologické pozadie/prostredie pri formovaní životného názoru). Je rozdiel, ak sa troch 
míľnikov dožili osobnosti vychované v duchu 2. polovice 19. storočia, alebo išlo o ľudí 
20. storočia. V prípade presahovania (v extréme napr. takmer Jozef Škultéty), čo je však 
i prípad Chaloupeckého, už išlo v dobe cezúr o dávno ustálené osobnosti, ktoré dokázali 
zlomami preplávať a možnosť ovplyvnenia nebola vysoká (čo neznamená, že zlomy nemali 
na ich životy vplyv). O generácii by sa dalo hovoriť iba u ľudí s dátumom narodenia okolo 
zlomu storočia, ktorých základné svetonázorové nastavenie bolo dokončené zhruba v dobe 
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1. sv. vojny (resp. krátko pred), resp. ešte mladších, ktorí si svetonázor tvorili v čase zlomov. 
Okrem toho je tu problém spojený s „objektívne“ nacionálnym a tiež ideovým či politickým 
názorom. Aj cezúry pôsobili rôzne. Zhruba podobný vplyv mala 1. sv. vojna a vznik česko-
slovenského štátu (ak nebol dotyčný monarchisticky orientovaný, zviazaný so starým 
režimom, či nemal výrazne nacionálne spojky). Počas 2. sv. vojny už bol rozdiel, ako 
na situáciu (a výsledky) nazerali napr. príslušníci „hnutí“ komunistov, demokratov, ale 
i „fašizoidných“ politických smerov. K tomu sa tiež pripájala jednoduchá myšlienka, či 
dotyčnému záležalo na samostatnosti Slovenska. Február 1948 potom takúto skúšku priniesol 
opäť. Výsledná (ne)spokojnosť s vývojom potom odzrkadľovala práve tieto (a iné) postoje. 

Konečne Chaloupeckého zásadný ráz cezúr vlastne minul: 1. svetová vojna znamenala 
prerušenie, ale potom sa znovu vrátil na pôvodné miesto. O katedru po Pekařovi sa začal 
uchádzať (teda mal úmysel odísť), skôr ako ho mohli „uvoľniť zo služieb Slovenskej krajiny“ 
(s. 249-250, 323), aj to formálne ešte pred vypuknutím vojny. Hoci s ním (ale aj s celým 
českým vysokým školstvom) nacistický režim Protektorátu nakoniec zamietol (s. 354), 
v spôsobe prežívania obdobia 2. svetovej vojny sa neodlišoval od silnej vrstvy českej národne 
uvedomelej spoločnosti. Po prerušení sa opäť „vrátil“ na pôvodné miesto. Ani komunistický 
režim ho nezomlel podľa stereotypného názoru (s. 422-423) hneď v roku 1948. Silný emočný 
zásah predstavovala skôr následná čiastočná strata rodného domu, svätyne či útočišťa a holý 
nevďak zo strany „rodákov“ v obci Dětenice (s. 387-394). 

Zmenil po cezúre zásadným spôsobom svoj pisateľský štýl či metódy, priniesol nové 
témy? V jeho veku by to nebolo obvyklé. Vyššie napísané však neznamená, že by spomínané 
míľniky na osobnosť a jej formovanie nemali vplyv, alebo, že by existencia „generácie“ bola 
sporná. Je však nutné ďalšie cizelovanie. V 20. storočí bola ideológia ešte fragmentovanejšia 
ako 19. storočí a pritom aj o tamojších (zaužívaných) generáciách by sa dalo pri podrobnom 
analytickom prístupe pochybovať. Pri množstve odlišností však ponúkajú užitočný orientačný 
prvok, zjednodušujú zaradenie, pričom odborník by mal ale tento raster prekračovať 
a sústrediť sa na jedinečné odchýlky. 

Autorov postoj k pojmosloviu (s. 412-413), resp. skutočnosť, že ho zvlášť nerozvádza, 
by bol prínosom, ak by bolo prirodzene vysvetlené na príslušných miestach v hlavnom texte. 
V prípade pojmov ako národ či nacionalizmus sa treba držať dobového výkladu, kontaminácia 
výkladmi či skôr hodnoteniami z konca 20. či 21. storočia je zbytočná, dokonca škodlivá. 
Váhanie pri pojme Slovensko (s. 412) a používanie pojmu Horné Uhry však vyvoláva 
pochybnosti, ako v tomto prípade pojmoslovnú otázku vlastne vyriešil. Nezostal nekriticky 
pod vplyvom pojmoslovia Chaloupeckého (s. 117)? 

Pri písaní práce o historikovi je limitom autorov vo všeobecnosti, ako hlboko preniknú 
aj do odboru svojho „objektu“. V niektorých prípadoch môže ísť o skutočne nadľudské 
výkony, keď sa autor primárne venujúci napr. 20. storočiu musí podrobne oboznámiť napr. 
so stredovekom či nebodaj ešte užšou a špecifickejšou témou. Milan Ducháček sa 
nepochybne oboznámil s kľúčovými bodmi medievistického bádania, ktoré tematicky 
spracovával Chaloupecký. Keby bol rovnakú pozornosť venoval aj obdobiu prvej a druhej 
polovice 19. storočia (nielen v prípade Palackého), videl by jasnejšie pomerne skreslené 
Chaloupeckého názory (resp. Hodžove), ktoré však potom mali ďalekosiahle dôsledky, zvlášť 
pri jeho pohľade na slovenskú problematiku. Tu ide o pochopenie onej dvojakej optiky 
Slovákov a Čechov pri pohľade na rovnaké situácie v medzivojnovom období. 

Rozvádzanie a odpovede na otázky, ktoré si v rámci vlastného metodologického 
prístupu autor kládol (a ktoré tvoria pomyselné základné kamene štruktúry textu), je isto 
inovatívnou aplikáciou (s. 414). Otázne je len, či tieto „témy“ musia mať vždy podobu 
otázky, resp. či na inak formulovanú otázku nutne musí existovať zásadne odlišná odpoveď. 
Zároveň totálne smerovanie k odpovedi na otázku tvorí úzko zameraný text, ktorý potom 
nemôže obsahovať „vedľajšie informácie“ (ktoré sú pritom dôležité). Výsledkom sú paralelné 
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medailóny, kde potrebnú sieť vzťahov čitateľ získa až po načítaní viacerých (sub)kapitol 
(pri ich rozsahu je však táto nutnosť pomerne sťažená.) Toto samozrejme ovplyvnilo aj už 
vyššie popísanú štruktúru textu i potrebu barličiek v podobe tematických otázok v úvode 
kapitol. 

Zjednodušenie a zaškatuľkovanie je problémom azda každej osobnosti, je však úplne 
prirodzeným javom (s. 416, 422-423). Domnievame sa však, že treba rozlišovať medzi 
skutočným stereotypným podaním – teda nekritickým (masovým) opakovaním nastavených 
téz – a jednoduchou nevedomosťou, keď ide problém málo pertraktovaný, kde k opakovaniu 
nesprávnych informácií dochádza práve z nedostatku relevantného skúmania. Hodnotiť 
či kritizovať výsledky tak okrajového bádania je preto v podstate zbytočné (s. 422-423). Práve 
druhý jav je zreteľný v slovenskej historiografickej spisbe a jej prístupe k historikom (nielen) 
medzivojnového obdobia. Otvára sa tu však viacero problémov, kde viditeľný výsledok 
nemožno hodnotiť prvoplánovo. To sa týka odsekov, kde autor „opakovane“ pristupuje 
k problematike stavu bádania (s. 418-423). 

Nezáujem slovenskej historiografie o Chaloupeckého (v zmysle dejín historiografie 
resp. biografie) nesúvisí ani tak s autorom zbytočne zdôrazňovaným slovenským 
nacionalizmom, ale primárne s doterajšou absenciou analytického historiografického 
spracovania osobností historikov v slovenskom prostredí, ktorú si pritom autor uvedomuje 
(s. 433-434). Dôvodom nebolo odmietanie „čechoslovakistickej úchylky“ Chaloupeckého, 
keďže neboli zásadne spracované ani profily „národne“ uvedomelých historikov (!!!). Azda 
s výnimkou stredoveku (kde sa poňatie dejín historiografie prelína s kritikou prameňa) 
slovenská historiografia nemá dodnes plošne prebádanú či publikovanú celú bázu „dejín“ 
dejepisectva (!). Hoci sa v posledných rokoch situácia skutočne rádovo polepšila, stále ide 
často o prvé náčrty (aj v prípadoch, že ide o práce lepšej úrovne), ktorých výsledky teda zatiaľ 
nemožno v plnej miere zovšeobecňovať. Bude nutné vytvoriť ďalšie „vrstvy“ spracovania, 
ideálne až medzigeneračne. 

Čo sa týka druhého rozmeru, recepcie Chaloupeckého v zmysle návratu k jeho tézam, 
plne tu platí autorovo hodnotenie jeho diela modernými medievistami (s. 420) – rovnako 
pre slovenské ako české spektrum. Vymedzenie sa proti tézam Chaloupeckého u staršej 
generácie slovenských historikov bolo/je dobovo podmienené (akoby priamou rivalitou 
a následnosťou téz?) (s. 407), u mladších je zase vo všeobecnosti zrozumiteľný cyklický 
návrat (znovuhodnotenie) k starším náhľadom (ktoré ich pôvodne nezasiahli) a ich analýza. 
Určite nemožno povedať, že by mal Chaloupecký v odbore vyslovene „zlé meno“ (s. 421), 
jednak preto, že väčšina odborníkov je schopná pochopiť aspoň v kontúrach dôvody jeho 
čechoslovakistického nastavenia (hoci až predložená monografia ukazuje jeho zložitosť 
u Chaloupeckého), limity stavu bádania, metodológie i ideológie jeho doby, jednak jeho tézy 
a osobnosť nijako nerieši. Pravda, skutočnosťou zostáva, že prvá asociácia k jeho menu je 
skutočne „boj o staré Slovensko“ – nemusí mať však vyslovene nacionálny podtext. Istá 
stereotypizácia teda funguje. Chaloupecký a jeho českí kolegovia stáli na počiatku modernej 
slovenskej historickej vedy (čo neplatí iba pre medievistiku) – to je jednoducho fakt (s. 424). 
Apriórne nálepkovanie slovenskej historiografie ako nacionalistickej (pri dnes stále 
tolerovanej existencii „národných“ historiografií) je v zásade anachronizmus a týkať sa môže 
nanajvýš jednotlivcov. Naopak, relatívne mladá moderná slovenská historiografia nenesie 
záťaž stereotypnej tradície odboru a vo všeobecnosti sa orientuje v nacionálnom zmysle až 
hyperkorektne. 

Predložené dielo predstavuje prvé zásadné (a komplexné) spracovanie života a diela 
Chaloupeckého, kde boli mnohé smery bádania doslova pionierske. Dokladá to nakoniec už 
len rozsiahly súpis archívov a ich fondov so súvzťažnosťou k Chaloupeckému (s. 442-446). 
Výklad k obsahu fondov (a ich popis) je potom zvlášť zaujímavý a potrebný v prípade časti 
Chaloupeckého pozostalosti, ktorá sa nachádza u jeho dedičov. Samozrejme absencia prístupu 
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k napr. pozostalosti D. Rapanta znamená silné obmedzenie. Hoci súpis literatúry obsahuje aj 
skupinu dobovej literatúry a vydaných prameňov (s. 446-450), tu už výklad chýba. Zdrojov 
by sa tu našlo zrejme ešte viac, objektívne by to však znamenalo niekoľkoročné bádanie 
a preberanie sa celou sférou minimálne slovenskej medzivojnovej spisby. Výklad 
k sekundárnej literatúre (s. 433-439) a jeho pendant v zozname použitej literatúry (s.450-487) 
potom predstavuje sofistikovaného sprievodcu segmentom prác k obdobiu života a činnosti 
Chaloupeckého, prehľadmi a teoretickým či ideovým uchopením medzivojnovej 
historiografie, nacionalizmu, ako aj špecifickými štúdiami k rôznym nuansám tohto obdobia. 

Plusom práce je tiež rozšírený pohľad na to, s čím všetkým (a ako) možno narábať 
pri tvorbe biografie. Vcelku moderné „exkurzy“ k metodológii napr. vnímania prostredia 
(s. 16), popisy lokalít, konkrétnych miest a pamiatok sú recenzentovi veľmi blízke. V tomto 
zmysle sú veľmi prínosné opisy miest, kde Chaloupecký žil. Predstavujú totiž aj sondu 
s mnohými ukotveniami pri mapovaní dobového spôsobu života určitej spoločenskej vrstvy, 
situácie či dejín miest (Dětenice, Bratislava). 

Prejdeme k hlavnému textu práce, teda konečne ju začneme čítať od začiatku. Hoci 
autor deklaroval snahu nevymaniť sa z chronologického rámca (s. 412), v skutočnosti sa toto 
usporiadanie týka skôr iba chronologickej následnosti v rámci (sub)kapitol. Viaceré témy sa 
však diali v podstate paralelne, no autor ich bol nútený radiť sériovo. Nie vždy sa tak zásadná 
informácia dostáva k čitateľovi na správnom mieste, ide však o objektívne limity. Než sa 
posunieme, musíme pripomenúť, že po obsahovej stránke predviedol autor skutočne dobrú 
prácu, takmer všetky zistenia a smery záujmu sú doslova nové. Avšak ani pri rozsahu práce 
(515 s.) a dobe jej spracovávania však nie je možné zachytiť všetko, čo by zaujímalo 
všetečného recenzenta. 

Autor napr. venoval dosť priestoru, aby doložil následnosti vedúce k obsadeniu postu 
kniežacieho archivára v Roudnici. Dozvieme sa tak, že k tomu došlo preto, lebo sa 
Chaloupecký stal členom užšieho krúžku „Gollovej školy“. Avšak ako a prečo sa vlastne 
rebel a bohém dostal k záujmu a následne štúdiu histórie a vôbec na univerzitu, sa už 
nedozvieme. Niečo vysvetľuje výklad a väzby Chaloupeckého napr. ku kostolu 
sv. Bartolomeja v obci Kyje (s. 46-47), ale inak táto pomerne kľúčová téma z práce úplne 
vypadla. 

Hoci autor sleduje možný výskyt vývinu názorov na česko-slovenský národ, spoločné 
dejiny a pod., v tejto časti zvlášť nerozvinul význam Chaloupeckého bádania okolo osobnosti 
Františka Palackého (s. 67-70), predovšetkým dopad dobového vnímania evanjelikov a. v. 
v zmysle československej tradície jednoty. Nadviazanie (s. 290-293, 372) je potom 
orientované iným smerom a tento rozmer nezvýrazňuje (s. 235). Práve toto bádanie ho 
povedľa iných vplyvov mohlo najviac priblížiť plnému smerovaniu jeho neskoršieho 
čechoslovakizmu. (Symptomaticky bol vlastne Chaloupecký „novým“ Palackým!) Naproti 
tomu autorovi Palacký tvorí oslí mostík posunu k Chaloupeckého manželke, Slovenke. Tu 
zmienenú dominanciu českého nad slovenským (s. 87) akokoľvek v symbolickej podobe však 
treba považovať iba za autorský equilibrizmus. Podstatným bolo dobové vnímanie úloh 
v rodine, než nacionálna otázka. 

Práca neposkytuje odpoveď na podstatnú otázku, ktorou je prvotné nastavenie 
Chaloupeckého náhľadov na slovenskú otázku. Získal nejaký pohľad pri stykoch s členmi 
spolku Detvan (s. 77), ako posunula jeho vnímanie jeho budúca manželka, resp. zmenil sa 
potom, čo sa stala manželkou? „Duchu Slovenska“ totiž očividne neporozumel (s. 103). Boli 
články z roku 1919 vrcholom jeho záujmu, alebo iba pomyslenou špičkou ľadovca a jeho 
česko-slovenská zaujatosť a činnosť smerujúca k vytvoreniu česko-slovenského štátu bola 
ešte bohatšia? Bolo toto smerovanie jedným z dôvodov, prečo ho oslovili a „vytrhli“ 
z prostredia Roudnice a jeho pokojného života kniežacieho archivára? Bol tu Chaloupecký 
v období po 1. svetovej vojne už vyslovene nespokojný? Prínosom by bolo aj osvetlenie 
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výberu českej inteligencie vyslanej na Slovensko. Pragmaticky sa tu javí odpoveď, že išlo 
o ľudí síce schopných a vzdelaných, pre ktorých sa však už v českých krajinách nenašlo 
odpovedajúce miesto (drastickejšie by sa tiež dalo hovoriť o 2. lige – podľa možností 
a kontaktov, nie podľa vzdelania a schopností!). Pravda, musela u nich existovať vôľa 
pre takúto expedíciu. Zohrávali tu vôbec nejakú úlohu ich prípadné slovakofilné názory 
či činnosť? Alebo tiež išlo jednoducho o vec kontaktov a známostí? 

Určite prínosnou je subkapitola venovaná Chaloupeckémho podielu pri budovaní 
štruktúry slovenských archívov. Nepodcenili mocenské kruhy pri zverení úlohy budovania 
archívnych štruktúr na území Slovenska realitu a mal Chaloupecký predpoklady na splnenie 
takto obtiažnej úlohy (okrem zbytočných obštrukcií a nekonzistentných náhľadov mocenskej 
garnitúry)? Do akej miery sa naučil po maďarsky (s. 105, 148)? 

Neprekvapujúco je prínosnou aj subkapitola zhrňujúca Chaloupeckého etablovanie sa 
na novovzniknutej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Zaujímavé je tu upozornenie 
na prax politického krytia („trafík“) aj v sfére vzdelancov. Chaloupeckého vzťah s Danielom 
Rapantom je popísaný vlastne jednostranne, iba (subjektívnou) optikou Chaloupeckého. 
Niečo sa odkrýva až v ďalšej subkapitole pri analýze ich sporu. Žiaľ pri nedostupných 
materiáloch dokumentujúcich názory Rapanta to inak nešlo. V zásade podobne je však 
spracovaný i „konflikt“ s Milanom Hodžom. Úzus publikovania vedeckých textov v češtine, 
ktorý bol červeným súknom nielen pre slovenských nacionalistov konečne nemal oporu ani 
v ústave z 1920, resp. jazykovom zákone č. 122/1920 (odhliadnuc od administratívneho: 
„úřadují zpravidla po česku, na Slovensku zpravidla po slovensku.“) (s. 151,160-162, 213, 
318-319). Bolo by iste zaujímavé vyhodnotiť konkrétne úspechy Chaloupeckého 
pomologického záujmu (okrem údajne kompletnej zbierky českých malináčov) (s. 177, 183, 
265). 

Nadväzujúca subkapitola odkrýva najmä rozbor Chaloupeckého vedeckej spisby 
a polemiky. Jasne ukazuje, že jeho „najznámejšie práce“ tvorili skôr menšiu časť jeho 
činnosti, čo neznižuje význam práce Staré Slovensko (1923). Napriek doplneniu obrazu 
polemík so Škultétym (s. 204, 207-211, 217-219, 222, 241), Rapantom (s. 238n), Vladimírom 
Šmilauerom (s. 243-245) nenachádzame zásadné nové informácie, pokiaľ ide o nosné 
príspevky a tézy polemík. Nedozvieme sa ani, ako polemika vlastne „dopadla“. Aj keď sa 
v zozname použitej literatúry nachádza súpis excerpovaných dobových periodík, autor zrejme 
nesledoval napr. reakcie na polemiku Chaloupecký – Škultéty/Rapant/Šmilauer plošne. Je to 
nakoniec prirodzený postup, no okrem najvýraznejších postáv o spore diskutovala celá 
vtedajšia (zrejme nielen) slovenská intelektuálna spoločnosť. Ďalším levelom sú potom aj 
archívne pramene, najmä korešpondencia. Znamenalo by to nič viac ako analýzu celej 
slovenskej spisby v okruhu prekračujúcom niekoľko rokov vrátane nie vždy dobre 
prístupných archívnych fondov viacerých slovenských osobností. Výsledný obraz sporu 
a jeho dosah tak ale naberá iba obmedzený charakter a je výrazne sploštený. 

Na druhej strane možno pozitívne hodnotiť príčinu/identifikáciu hlavných pnutí medzi 
názormi Chaloupeckého a slovenskými intelektuálmi (s. 212, 215-216, 232). Masarykov 
prístup či názory (s. 233-234) by zrejme slovenskú verejnosť kvôli vecnosti nepobúrili – 
okrem toho išlo o zhruba okolo roku 1918 známy program „zásterky čechoslovakizmu“, ktorý 
umožnil vytvoriť „národný“ československý štát. Chaloupeckého slovník bol ďaleko menej 
diplomatický, čo po vzniku autonómie Slovenska znamenalo, že bude vo veľmi exponovanej 
polohe. Než samotné vnímanie stavu na Slovensku zrejme dôvodmi úvah o odchode do Prahy 
bolo uvoľnenie miesta profesora po Josefovi Pekařovi. Akademickými vavrínmi 
(na Slovensku!) ovenčený Chaloupecký si evidentne na tento post trúfal (išlo i o symbolický 
prestup do 1. ligy v českých krajinách). Odchod mu v tomto prípade „uľahčil“ faktický 
vyhadzov daný mocenskou premenou v prospech slovenských orgánov a Slovenskej krajiny. 
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Koncom októbra 1938 nemožno hovoriť o zástavách so svastikami v Bratislave (s. 248). Kto 
vlastne nakoniec kúpil zvyšnú časť Chaloupeckého vily v Bratislave (s. 251)? 

Úvodná kapitola III. „hlavy“ je potom venovaná Chaloupeckého práci v odbore, najmä 
„stredovekým osvietencom“ a husitskému hnutiu, v sieti jeho téz a antitéz diskurzu. 
V rekapitulácii vedeckej spisby a tém pokračuje i nasledujúca kapitola, v závere ktorej sa 
matne prelína získanie postu rektora Univerzity Komenského. Nejde o analytický prístup ale 
skôr spojenie nosných téz, názorov Chaloupeckého kolegov i sokov v globálnom diskurze. 

Piata „hlava“ sa venuje Chaloupeckého osudom a práci už v prostredí Karlovej 
univerzity v Prahe. V prvej kapitole popisuje jeho boj o získanie miesta po Josefovi Pekařovi, 
o ktoré sa uchádzal po jeho smrti v roku 1937, ktoré obsadil až v roku 1939. Okrem prehľadu 
kuloárnych vzťahov je tu zaujímavé rozkrytie (negatívneho) vzťahu Chaloupeckého 
k Františkovi Kutnarovi (s. 363-365). 

Posledná kapitola potom ukazuje Chaloupeckého život po komunistickom prevrate 
v roku 1948 a jeho márny boj s miestnou administratívou o rodičovský dom v Dětenicích. 
Obmedzenie vlastníckeho práva na jednu izbu s knižnicou bolo pre Chaloupeckého ťažkou 
ranou (s. 394). Dom bol totiž v najhorších časoch jeho útočišťom, ako aj dovolenkovou 
lokalitou. Aby oň neprišiel úplne, snažil sa zrejme preukázať dôvody na jeho potrebu 
pre svoju prácu – to znamenalo časté dochádzanie a pobyt v neutešených pomeroch 
oklieštenej nehnuteľnosti. Práve tu ho napokon v roku 1951 zastihla aj smrť. Autor ani tu 
nepodáva jasné konečné rozuzlenie situácie – prečo dom nezískala rodina „nájomníka“ 
Františka Vícha, ak Chaloupeckého sestra dom „vymenila“ (s. 395). Kto ho teda získal? 

Záver potom mapuje a zhrňuje Chaloupeckého život. Naznačený je tu aj akýsi posun 
k sumarizácii recepcie jeho diela, tá je však skôr naznačená. Prerastá tak sčasti do šiestej 
hlavy – Outro. Vraciame sa tak k časti popísanej v úvode tejto recenzie a aj my hodnotenie 
akoby v kruhu uzatvárame. 

Na záver si aj na základe informácií monografie dovolíme malú úvahu k osobnosti 
Chaloupeckého a jeho vzťahu k Slovensku, hoci tvorí vlastne iba malý (no dôležitý) úsek jeho 
života, ktorý najzásadnejšie ovplyvnil. S akými náhľadmi na Slovákov Chaloupecký 
prichádzal na Slovensko? Napriek jednote československého národa sa tu cítil byť cudzincom 
(s. 232). Na jednej strane iste zohrávala dôležitú úlohu ochota „českej misie“ pomáhať 
Slovensku a Slovákom, na druhej strane však ich predstava „utláčaných“ Slovákov mohla 
nadobudnúť až rysy nacionálnej skupiny v zmysle „tabula rasa“ a stret s pomerne 
sebavedomými a iste špecifickými názormi „preživšej“ slovenskej inteligencie potom 
prekvapenie a z toho prameniacu nutnosť vyhranenia sa v pozitívnom či negatívnom zmysle 
(s. 181-182, 234) (Na tomto mieste nechceme rozvádzať detaily nadradeného, tzv. 
koloniálneho prístupu (s. 184)). Okrem toho pokojné desaťročie umožnilo Slovákom skutočné 
doformovanie sa ako moderného národa (so všetkými kladmi aj mínusmi tohto procesu), 
jediné desaťročie stačilo v mnohých dôležitých sférach na dohnanie stagnácie a zaostávania 
zhruba za posledných 50 – 70 rokov. Práve v čase tohto (s ohľadom na dlhodobý vývoj 
a utvorené priaznivé podmienky) krkolomného doformovania a smerovania k plnej národnej 
emancipácii Slovákov československý štát posilňoval v podstate antagonistické väzby 
budovania československého národa (často nie v zmysle česko-slovenského, ale iba 
všeobjímajúceho českého). 

Chaloupecký zažil práve toto obdobie. Okrem toho Univerzita Komenského vznikla 
primárne s politicko-ideologickým účelom posilniť československý rámec na Slovensku. 
Natíska sa otázka, či a v akej miere bolo toto smerovanie nejakým spôsobom „nanútené“ aj 
jednotlivým pedagógom. Práve z tohto pohľadu musí byť jasná aplikácia tejto ideológie aj do 
Chaloupeckého prác, hoci v jeho prípade išlo aj o hlbšie osobné presvedčenie. Chaloupeckého 
nemožno označiť ani za (tupého) dogmatika, naopak vychádza ako pomerne premýšľavá 
a analytická osobnosť (s. 229). 
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Je však zvláštne, že človek s umeleckým cítením a prežívaním textu (čo zahŕňa aj 
vnímanie významov slov a metakanálov textu) volil tak dráždivý a neobratný spôsob 
vyjadrovania, ktorý evokuje nedostatok taktu. Toto zrejme súviselo aj s jeho vlastnými 
povahovými črtami, keďže nadradenosť (zbytočne) prejavoval aj v styku s „kolegami“ napr. 
pri recenziách. Bolo prakticky isté, že termín „bastardná kultúra“ sa Slovákov dotkne. Stačilo 
pritom hovoriť o kultúre synkretickej či zmiešanej. Ďalším aspektom bol Chaloupeckého 
postoj k „zaostalosti“ Slovákov. Kým na jednej strane zrejme neznášal (paušálne) 
ospravedlnenie, že za všetkými problémami a nedotiahnutými vecami na Slovensku stojí 
„utláčanie Slovákov“ (s.141, 144), na druhej strane si bol vedomý, že prináša výraznú 
modernizáciu (!) (s.181, 184). Je možné, okrem povahy treba rátať aj s akýmsi archetypom 
vtedajšieho neomylného pedagóga, faktom zostáva, že túto „nadradenosť“ dával najavo 
(s. 273-275). To zase nemohlo konvenovať jeho slovenským študentom. Zrejmé je tiež, že sa 
nestotožňoval s naratívom slovenských nacionalistov, ich činnosť možno vnímal ako 
anachronizmus. Ak ale v tomto zmysle používal negatívne výrazy (s. 160, 183), nemožno sa 
opäť čudovať najprv tlmenému, neskôr búrlivejšiemu odporu Slovákov voči svojej osobe. 
Pritom práve takáto „arogancia“ niektorých (!) českých osobností vo vzťahu k Slovensku 
a Slovákom viedla k drsnej a odsúdeniahodnej forme správania sa k členom „českej misie“ 
na konci 30-tych rokov, hoci primárnym dôvodom bola nutnosť etablovania sa 
novovychovaných slovenských elít vo vede a umení. Neskoršia doba pritom ukazuje, že nešlo 
o platformu zhora nanútených ideí, ale v podstate osobný prístup Chaloupeckého. Jeho úvahy 
neskôr viedli k čiastočnému posunu vo vnímaní (s. 373-376), čo je u akéhokoľvek bádateľa 
sympatickým prvkom. Mementom zostáva, ako doba zomlela v podstate všetkých aktérov 
týchto dobových polemík a svárov. Pritom spomienky Chaloupeckého zhruba s desaťročným 
odstupom po odchode zo Slovenska boli silne nostalgické (s. 179, 251-252). 

Ako je uvedené vyššie, práca možno nerozvíja niektoré témy a otázky podľa náhľadu 
recenzenta, avšak bohato rozvíja iné, nemenej zásadné, i ďalšie témy. Vytvoriť dokonalú, 
všezahŕňajúcu monografiu je jednoducho nemožné (na prvý, a ani na druhý raz). Ďalšie 
rozšírenie by znamenalo ďalší výskum, rozkrývať „všetky“ nuansy čo i len života jednotlivca 
je vlastne bádateľskou úlohou na celý život. Napokon hodnotiť by sa nemalo to, čo v práci nie 
je, ale to čo v práci je. V tomto ohľade by si zrejme zaslúžila ešte oveľa podrobnejšiu kritiku, 
vrátane ďalšieho overovania faktov, vývodov a sumarizácií autora. Aj v tomto prípade by to 
ale znamenalo minimálne niekoľkomesačný/ročný (?) v podstate už bádateľský prístup – išlo 
by ale o absolútnu kritiku, ktorá by zrejme presiahla rozsah samotného recenzovaného diela. 

V tomto prípade je predložená monografia skutočne kvalitnou a atraktívnou prácou 
v mnohých meradlách. Už jej rozsah predznamenáva podrobný výklad, použitie množstva 
archívnych prameňov a sekundárnej literatúry k najrôznejším oblastiam a subtémam (pritom 
bádateľský limit predstavujú nedostupné fondy, pozostalosti, či časovo náročné spracovanie 
ďalších roztrúsených zdrojov). Osobnosť Chaloupeckého predstavuje z mnohých uhlov 
v interakcii s jeho prostredím, oboznamuje hutne s jeho životným historiografickým dielom. 
Štruktúrovanie výkladu a jeho štýl nemusí vyhovovať každému, je však moderný 
a zaujímavý. V týchto a iných ohľadoch je (a dlho bude!) práca inšpiratívna, nielen svojím 
obsahom a charakterom, ale aj podnietením ďalších otázok k najrôznejším problematikám 
(česko)slovenských dejín a historiografie. 
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miscellanea 
––––––––––––––––––––––– 
 
Zoznam diplomových prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962 
 
Peter Podolan 
 
Poznámka 
 

Pri koncipovaní zoznamu sme kvôli prehľadnosti v tabuľke využili skrátený záznam 
údajov. Kompletný bibliografický záznam jednotky by vyzeral nasledovne: GUNDA, Karol. 
Hospodárske a sociálne následky vpádov Turkov do Podunajska. Diplomová práca. 
Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1952, 75 s. 
 

Zoznam bol vytvorený podľa strojopisného súpisu záverečných prác v odbore 
História, sekcia Československé dejiny, ktorý vznikol pravdepodobne v či tesne po roku 
1962.1 Jeho názov je Obhájené dizertačné a diplomové práce od r. 1924 do r. 1962. 
Nepodarilo sa nám zistiť autora súpisu, z ktorého predkladáme v štruktúrovanej selektívnej 
podobe prepis položiek diplomových prác. Nekontrolovali sme plošne presnosť názvov prác2 
ani ich súčasné umiestnenie či existenciu vo fyzickej forme. Predložený súpis nemusí byť 
úplný, poskytuje však predstavu o témach a frekvencii vypracovania diplomových prác 
v tomto období. Dátum s najväčou pravdepodobnosťou označuje dátum obhajoby práce. 
 

Zoznam začína fakticky až od roku 1952. Skutočnosť, že sa prvé obhájené diplomové 
práce objavujú v tomto roku zrejme súvisí so zmenou organizácie vysokoškolského štúdia 
v akademickom roku 1949/1950 kvôli novému vysokoškolskému zákonu. Dovtedy sa 
v zozname nachádzajú iba dizertačné práce (PhDr.).3 
 

                                                 
1 O súpise, jeho autorovi, dobe vzniku a pod. nemáme zatiaľ žiadne ďalšie informácie. 
2 Preklepy a evidentné chyby v názvoch sme upravili. 
3 Bližšie pozri PODOLAN, Peter. Zoznam dizertačných prác v odbore História, sekcia Československé dejiny 
obhájených na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie (ne)dávnych čias. 
Historia nova 8. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 124-126. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino8.pdf> 
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Priezvisko a meno  Názov práce  Dátum  Rozsah 

V rokoch 1924 až 1951 žiadne diplomové práce obhájené neboli. 
1952       
GUNDA, Karol  Hospodárske a sociálne následky vpádov Turkov do 

Podunajska. 
1. 9. 1952  75 s. 

HUČKO, Ján  Hlasisti.  1. 9. 1952  111 s. 
JONÁŠOVÁ, 
Ernestína 

Prievidzská vzbura roku 1771.  1. 9. 1952  52 s. 

KNAPÍK, Ladislav  Poddanstvo a tereziánske reformy.  1. 9. 1952  83 s. 
KORYTÁŘOVÁ, 
Viera 

Ohlas husitského revolučného hnutia v Európe 
so zvláštnym zameraním na Slovensko. 

1. 9. 1952  76 s. 

LAMOŠOVÁ, 
Libuša 

Sedliacka otázka v husitstve.  1. 12. 1952  70 s. 

LASAB, František  Hospodársko‐sociálne pomery na domanižskom panstve 
rodiny Esterházy v 17. storočí a v prvej polovici 18. storočia.

2. 9. 1952  55 s. + 
fotokópie

MOTOŠKA, 
Vladimír 

Revolučná tradícia prvomájových demonštrácií 
v priereze dejín robotníckeho hnutia Bratislavy od roku 
1890‐1929. 

3. 9. 1952  109 s. 

PIOVARČÍ, Milan  Dejiny robotníckeho hnutia od vzniku republiky 
do založenia KSČ z hľadiska bratislavských prameňov. 

3. 9. 1952   

PÍSCH, Mikuláš  Robotnícke hnutie Bratislavy v rokoch 1900‐1907.  3. 9. 1952  147 s. 
VARÍNSKÝ, 
Vladimír 

Revolučné hnutie v baníctve v r. 1848‐1852 
na Slovensku. 

3. 9. 1952   

VARTÍKOVÁ – 
VALENTOVÁ, Marta 

Industrializácia Slovenska – základ vyriešenia slovenskej 
národnostnej otázky. 

3. 9. 1952   

VLACHOVIČ, Jozef  Triedny charakter banského práva za feudalizmu 
na Slovensku. 

3. 9. 1952   

ZACHAR, Kornel  Vznik a význam Samovej ríše.  3. 9. 1952  82 s. 
ZEMANOVÁ, 
Ľudmila 

Boj feudálov s mestskými občanmi.  9. 9. 1952  66. s 

1953       
BIELIK, František  Vysťahovalectvo Slovenska v rokoch 1919‐1924.  22. 6. 1953  90 /5/ s. 

ČERVENÁK, Ivan  Prvá ruská revolúcia a Slovensko.  24. 6. 1953  94 s. 
FARKAŠ, Štefan   Gabriel Bethlen a české stavovské povstanie /1618‐1620/.  23. 6. 1953  65 s. 
FILLO, Dušan  Hlasiti.  15. 9. 1953  51 s. 
HRAŠKO, Zoltán  KSČ v boji za obranu republiky v r. 1933‐38.  28. 6. 1953  68 s. 
KÁMENOVÁ, Oľga  Dolnonemecká kolonizácia Černian a Veľkých Ripňan 

z triedneho hľadiska. 
26. 6. 1953  126 s. 

KOČIŠ, Gejza  Prvá hospodárska kríza v Československu  
/so zvláštnym zreteľom na Slovensko/. 

22. 6. 1953  119 s. 

LUDHA, Ján  Politika ľudákov v rokoch obrany republiky /1934‐1938/.  22. 6. 1953  90 s. 
MUTKOVIČ, Ján  Dejiny ČSR v období Mníchova.  22. 6. 1953  77 s. + 

2 mapky
NEMČEK, Viliam  Táboriti v husitskom revolučnom hnutí.  25. 6. 1953  60 s. 
PAULÍNY, Ákoš  Počiatky stavieb železníc v Uhorsku vo vzťahu 

k Slovensku. 
25. 6. 1953  82 s. 

PAULÍNYOVÁ, 
Emília 

Vzbura roľníkov v Čertižnom a v Habure v marci 1935.  25. 6. 1953  62 s. 

STRHAN, Milan  Robotnícke hnutie v Handlovej v rokoch 1918‐1938.  22. 6. 1953  129 s. 



HISTORIA NOVA  9 

 182

ŠPIESZ, Anton  Vznik a vývoj manufaktúr na Slovensku v XVIII. storočí.  23. 6. 1953  157 s. 
TAKÁTSOVÁ – 
PROCHÁSZKOVÁ, 
Vilma 

Povstanie roku 1514 so zvláštnym zreteľom aj 
na Slovensko. 

23. 6. 1953  87 s. 

WIEDERMANNOVÁ, 
Oľga 

Feudálne prvky ríše Veľkomoravskej.  14. 9. 1953  47 s. 

ŽILAKOVÁ, Eva  Panská koalícia rokov 1926‐1929 v Československu.  23. 6. 1953  74 s. 
1954       
HAAS, Leopold  Február 1948 na Slovensku.  21. 10. 1954  72 s. 
IGAZ, Dionýz  Počiatky stredovekých miest na Slovensku.  6. 12. 1954  79 s. + 5  

mapiek 
KAMARÝTOVÁ, 
Alžbeta 

Zvýšené vykorisťovanie poddaných v Uhorsku 
po roku 1514. 

25. 11. 1954  53 s. 

ŠLAPKOVÁ, Elena  Komunistická strana Československa v boji proti fašizmu. 4. 5. 1954  51 s. 
1955       
BURANSKÝ, Emil  Industrializácia – základ pre marxistické riešenie pomeru 

Čechov a Slovákov. 
29. 6. 1955   

CIBULA, Štefan  Vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov v XIX. storočí.  25. 9. 1955  79 s. 
FERENC, Imrich  Činnosť Eduarda Boreka v slovenskom robotníckom hnutí.  27. 5. 1955   

HOMOLA, Karol  Socialistická prestavba nášho poľnohospodárstva.  3. 6. 1955  110 s. 
HROZÁNI, Herta  Slovenská mládež v boji proti fašizmu v rokoch 1936‐38.  27. 1. 1955  118 s. 
KASALA, Emil  Valašská kolonizácia na Slovensku a jej význam.  26. 1. 1955  65 s. 
MIKIČOVÁ‐
ZELNÍKOVÁ, Lýdia 

Klement Gottwald a Slovensko.  29. 6. 1955  66 s. 

PICHŇA, Ján  Mzdové boje slovenského robotníctva v r. 1921‐1924.  25. 1. 1955  112 s. + 1 
tabuľka 

OREL, Fridrich  Slovenská politika v šesťdesiatych rokoch 19. storočia.  26. 1. 1955   
REZÁK, Karol  Košútske udalosti v r. 1931.  4. 6. 1955  97 s. 
SKOČOVSKÁ, Mária  Slovenské myslenie v matičných rokoch.  29. 6. 1955   
ŠTIFTER, Ľudovít  Charakteristika uhorských stavovských povstaní 

v 17. a 18. storočí 
28. 6. 1955  53 s. 

ŠULIČ, Ján  VII. zjazd KSČ.  25. 1. 1955  130 s. 
VADKERTY, 
Katarína 

Rakúsko‐uhorské vyrovnanie a Slovensko.  27. 1. 1955   

1956       
DUHAJOVÁ, Zuzana  Marxistická ľavica na Slovensku.  10. 5. 1956  130 s. 
KOSTICKÝ, Bohumír  Nová škola slovenská.  10. 5. 1956   
KUČERA, Matúš  K problematike sociálneho rozvrstvenia obyvateľstva 

na cirkevnom majetku v ranofeudálnom období 
na území Slovenska. 

10. 5. 1956  126 s. 

MICHALUS, Štefan  VOSR a nemecké robotnícke hnutie na Slovensku.  10. 5. 1956   
OLEXA, Jozef  Národnooslobodzovací boj na Spiši v rokoch 1938‐1945.  20. 5. 1956  85 s. 
RADAKOVIČOVÁ, 
Oľga 

Hnutie nezamestnaných v Bratislave v období 
hospodárskej krízy v rokoch 1930‐1934. 

10. 5. 1956  60 s. 

ROSOVÁ, Gizela  Veľký štrajk trenčianskych textilákov.  10. 5. 1956  74 s. 
SULAČEK, Jozef  O protiľudovej a protinárodnej politike slovenskej 

buržoázie v období dočasného stabilizovania kapitalizmu. 
10. 5. 1956  159 s. 
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1857       
DEÁK, Ladislav  Obchod Bardejova s Poľskom do polovice XV. storočia.  14. 5. 1957  115 s. 
DUBÍKOVÁ, Marta  Boj o pozenkomú reformu na Slovensku v rokoch 1945‐1948.  14. 5. 1957  61 s. 
JABLONICKÝ, Jozef  Česko‐slovenské vzťahy od konca XIX. storočia do roku 1914. 14. 5. 1957  140 s. 
KARABA, Emil  Boj za splnenie dvojročného plánu na Slovensku.  14. 5. 1957  220 s. 
KOCISKÁ‐MOKRÁ, 
Anna 

Robotníci bratislavských závodov v boji proti fašizmu 
v rokoch 1938‐1940. 

12. 12. 1957  169 s. 

MAŇKO, Ján  Robotnícke hnutie v prešovskom kraji v období 
hospodárskej krízy 1930‐1933. 

14. 5. 1957  110 s. 

1958       
BIELČÍK, Ján  Obsadzovanie Slovenska 1918‐1919.  21. 5. 1958  72 s. 
DOLÍNEK, Prokop  Pri Madride za Prahu a Bratislavu.  22. 5. 1958   
HÖNISCHOVÁ‐
BARTSCHOVÁ, 
Marta 

Dejiny mesta Gelnice v stredoveku a jej najstaršia 
mestská kniha. 

23. 5. 1958  94 s. 

KORDÍKOVÁ, 
Marta 

Robotnícke hnutie v Košiciach v rokoch 1917‐1920.  21. 5. 1958   

LOMEN, Pavel  Význam prvých socialistických časopisov pre rozvoj 
slovenského robotníckeho hnutia. 

22. 5. 1958   

PÁL, Ladislav  Vzbury slovenských vojakov v roku 1918.  21. 5. 1958  103 s. 
RIEČAN, Ján  Boj za správnu orientáciu československej zahraničnej 

politiky v rokoch 1945‐1948 na stránkach slovenskej tlače. 
6. 10. 1958   

TOMAN, Štefan  Robotnícke hnutie v Žitavskej doline od Veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcie do decembrového 
generálneho štrajku 1920. 

21. 5. 1958  100 s. 

VIŠVÁDER, 
František 

Od Mníchova po 14. marec 1939.    179 s. 

1959       
BRAXATORISOVÁ, 
Ljubica 

K otázke vývinu pokrokového ženského hnutia 
na Slovensku v prvej polovici dvadsiatych rokov. 

25. 5. 1959  65 s. 

BROZMAN, Ondrej  Chelčického kritika stredovekej spoločnosti.  10. 10. 1959   
BYSTRICKÝ, 
Valerián 

Československo‐poľské vzťahy v 1938 roku.  25. 5. 1959  75 s. 

ČÁRSKÁ, Anastázia  Politika sociálnej demokracie na Slovensku v rokoch 
1936‐1938. 

19. 9. 1959  69 s. 

GAŽO, Jozef  Sociálna demagógia ľudákov v roku 1938.  25. 5. 1959  75 s. 
GOSIOROVSKÝ, 
Milan 

Slovenská národnostná otázka v národnej 
a demokratickej revolúcii. 

20. 6. 1959   

LACIAK, Ondrej  Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica.  20. 5. 1959   
MLYNARŠÍK, Jozef  Zásah valašskej kolonizácie do hospodárskych pomerov 

Oravy v XVI. a XVII. storočí. 
26. 5. 1959  79 s.  

mp. 
PIOVARČIOVÁ, 
Marta 

Hnutie proletárskych žien na Slovensku do roku 1925.  22. 5. 1959   

RICHTEROVÁ, 
Elena 

Turci na Slovensku v XVI. storočí.  19. 9. 1959  55 s. 

SOBINOVÁ, 
Nataša 

K vplyvu pôsobenia husitov, jiskrovcov a bratríkov 
na Slovensku. /1421‐1468/. 

26. 5. 1959  52 s. 

SUCHÁ, Alžbeta  Živena – spolok slovenských žien v rokoch 1869‐1918.  26. 5. 1959  90 s. 
SUCHÝ, Michal  K otázke triednej štruktúry Kežmarku a Levoče v prvej 

polovici XVI. storočia. 
26. 5. 1959  117 s. 
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ŠUCHOVÁ, Ivetta  Príspevok k dejinám národnooslobodzovacieho boja 
v rokoch 1938‐1945 v kraji pod Javorinou. 

26. 5. 1959  67 s. 
5 príloh 

ZUBEREC, Vladimír  Stanovisko slovenských politických strán a slovenského 
klubu k základným problémom pozemkovej reformy 
v období boja o tzv. záborový zákon. 

19. 9. 1959  116 s. 

1960       
BELUŠ, František  Boj o uznanie SSSR a jeho odraz v slovenskej tlači.  21. 5. 1960   
DVOŘÁK, Pavel  Účasť ľudákov na rozpútaní vojny.  20. 5. 1960  225 s. 
KOVÁČIKOVÁ, 
Oľga 

Červené odbory v Turci v rokoch 1919‐1929.  20. 5. 1960   

KRAJČOVIČ, Milan  Vznik a sociálno‐ekonomický vývoj miest 
do konca XV. storočia vo svetle privilégií. 

17. 5. 1960   

KRÁLIKOVÁ, 
Božena 

Príspevok k dejinám Coburgu v Trnave.  20. 5. 1960   

KRIVÁ, Anna  K niektorým otázkam národno‐oslobodzovacieho hnutia 
na Nitriansku s osobitným zreteľom na okres Zlaté Moravce. 

20. 5. 1960   

LESAJOVÁ, Elena  K dejinám slovenského robotníckeho hnutia v Kanade 
vo svetle jeho tlače. 

21. 5. 1960   

MATISOVÁ, Lýdia  Príspevok k dejinám banskobystrického robotníckeho 
hnutia v rokoch 1918‐1929. 

11. 10. 1960   

PAULUSOVÁ, Alica  Dejiny tabakovej továrne v Banskej Štiavnici.  20. 5. 1960   
SLOBODA, Jozef  Robotnícka trieda v prechodnom období od kapitalizmu 

k socializmu v Československu /do roku 1953/. 
18. 6. 1960  78 s. 

VLČKOVÁ, Vlasta  Národnooslobodzovací boj v trenčianskom okrese.  21. 6. 1960   
VOZÁR, Jozef  Boj stredoslovenských banských miest s erárom 

banského majstra. 
25. 10. 1960  90 s. 

1961       
BARTOVÁ, Marta  Hospodársky význam Komárna ako mesta na Dunaji.  24. 5. 1961   
BOBKOVÁ, Anna  Štrajkolomecká úloha pravicových sociálnych 

demokratov na Slovensku v rokoch 1945‐1948, 
tzv. „Strana práce“. 

24. 5. 1961   

GONDOR, Fedor  Boj slovenského proletariátu na obranu a za uznanie 
Sovietskeho Ruska v roku 1920. 

25. 5. 1961  95 s. 

GRÖBNEROVÁ, 
Libuša 

Počiatky socialistického súťaženia na Slovensku /1945‐1946/.  24. 5. 1961   

KAMENEC, Ivan  Príspevok k hnutiu nezamestnaných na Pohroní v rokoch 
svetovej hospodárskej krízy 1930‐1933. 

26. 5. 1961   

MIHOK, Jozef  Hospodárske a spoločenské pomery vo Veľkomoravskej ríši.  24. 5. 1961   
MIŠÁKOVÁ, 
Drahomíra 

Hospodársky a sociálny obraz Slovenska v Lichardovom 
Obzore. 

25. 5. 1961   

SPRUŠANSKÝ, 
Svetozár 

Stavebné dejiny bratislavského hradu od najstarších čias 
do konca XV. storočia. 

23. 5. 1961   

ŠIŠMIŠ, Milan  Vznik a rozvoj mesta Bánoviec do počiatku 18. storočia.  25. 5. 1961   
VÖRÖŠOVÁ, 
Veronika 

Vznik pevnosti Nové Zámky a ich význam v obrane 
proti Turkom. 

25. 5. 1961   

ZINKOVSKÁ, Xénia  Pramene k rusko‐slovenským stykom v mestskom 
archíve v Bratislave. 

23. 5. 1961   
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1962       
BILČÍK, Jozef  Januárový štrajk handlovských baníkov roku 1933.  4. 6. 1962  102 s. 
FANO, Štefan  K československo‐sovietskym vzťahom v období 1938‐1948.  4. 6. 1960  160 s. 
CHMELÁROVÁ, 
Mária 

Slovensko‐ruské vzťahy v prvej polovici XIX. storočia.  4. 6. 1962   

JÁGER, Mikuláš  Antisemitská perzekúcia počas klerofašistického režimu 
na Slovensku. 

14. 6. 1962   

KOKAVCOVÁ, 
Drahoslava 

Bibliografia prác českých a slovenských historikov 
o československo‐sovietskych vzťahoch v rokoch 1918‐1945.

1. 6. 1962   

KOLESÁROVÁ, 
Mária 

Národnooslobodzovacie hnutie v Zemplíne.  14. 6. 1962   

ONDREJKOVIČ, 
Peter 

Zradcovská úloha DP a história jej vzniku.  4. 6. 1962   

POPELÁR, Ján  Náčrt dejín Matice slovenskej v rokoch 1863‐1875.  4. 6. 1962   
SCHMIDTOVÁ, 
Magdaléna 

Ján Jiskra a východné Slovensko.  14. 6. 1962.   

STIEBEROVÁ, 
Mária 

Dejiny bratislavského podhradia.  4. 6. 1962  107 s. 

SZABÓVÁ‐
HRNČIAROVÁ, 
Emília 

Vznik a činnosť revolučných výborov 
v banskobystrickom okrese. 

27. 10. 1962   

ZELENAY, Rudolf  Hrad a mesto Hlohovec do konca 16. storočia.  14. 6. 1962   
 
https://fphil.uniba.sk/historia_nova 
 
PODOLAN, Peter. Zoznam diplomových prác v odbore História, sekcia Československé dejiny 
obhájených na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962. In Štúdie 
z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : Stimul, 2015, s. 180-185. Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> 
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Bibliografia článkov, denníkov a spomienok na vývoj na Slovensku v rokoch 1918 – 1939 
 
Valerián Bystrický – Ľudmila Šimková 
 

Predkladaná tematická bibliografia publikovaných a nepublikovaných spomienok, 
denníkov a článkov verejných činiteľov pôsobiacich na Slovensku a časti väčších celkov 
vydaných zahraničných dokumentov na Slovensku sa koncentruje predovšetkým na obdobie 
rokov 1918 – 1939. Je prirodzené, že spomienky nie sú ohraničené len týmto obdobím 
a dotýkajú sa aj udalostí pred rokom 1918 a obdobia druhej svetovej vojny. Ide o práce 
vydané na Slovensku, či publikácie vydané v zahraničí. Publikujú sa aj bibliografické údaje 
spomienok českých a iných politických pracovníkov, resp. diplomatov a pod., ak sa 
vo väčšom rozsahu dotýkajú vývoja na Slovensku. Autori ďakujú za pripomienky 
pracovníkom Historického ústavu SAV I. Kamencovi, J. Benkovi, M. Hanulovi, 
M. Michelovi, V. Jaksicsovej, M. Kšiňanovi, D. Segešovi, M. Schvarcovi, B. Sedliakovej, 
pracovníčke Ústavu etnológie SAV A. Kalivodovej, R. Letzovi z Pedagogickej fakulty UK, 
P. Kralčákovi z Vojenského historického archívu, M. Syrnému z Múzea SNP a P. Podolanovi 
z Filozofickej fakulty UK. 
 
Jednotky sú radené abecedne, miestami však tematicky okolo osobnosti. 
 
1. ALBERTY, Július. Historik v prúde času. Spomienky Júliusa Albertyho. Banská Bystrica : Katedra 

histórie FHV UMB, 2009, 244 s. 
2. ALEXY, Janko. Ovocie dozrieva. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1957, 188 s. 
3. ALEXY, Janko. Už je chlap na nohách. Bratislava : Tatran, 1973, 276 s. 
4. ALEXY,. Janko. Život nie je majáles. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1956, 330 s. 
5. AUGUSTA, Jaroslav. Spomienky. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umení, 

1962, 229 s. 
6. BALCO, Metod M. Život na dvoch kontinentoch. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006, 167 s. 
7. BALKO. Ján. Desať rokov v slovenskej politike. Osobné spomienky. (Život v piatich režimoch.) Prešov : 

Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005, 402 s. 
8. BALKO, Ján. Život v piatich režimoch. Od císara pána k tatíčkovi Masarykovi. Prešov : Vydavateľstvo 

Michala Vaška, 2006, 495 s. 
9. BALLAY, Eugen. Rozpomienky na vzkriesenie najvýchodnejšieho Slovenska v roku 1919. B. m. a n., 

/1924/, 23 s. 
10. BANCÍKOVÁ, Darina. Divné sú cesty Božie... Veľký Lom : b. v., 1993, 95 s. 
11. BAREŠ, Arnošt (ed.). Štefánikův memoriál. Praha : Památník odboje, 1929, 418 s. 
12. BARTUŠEK, Josef – Boháč, Jaroslav (ed.). Zápisníky M. R. Štefánika. Praha : VOK, 1935, 392 s. 
13. BARTUŠEK, Josef (ed.). Štefánik. Vzpomínky, dokumenty a jiné příspěvky. 2. zv. Bratislava : Sväz 

slovenského študentstva; Praha : L. Mazáč, 1938, 405 s. 
14. BEDNÁR, Štefan. Bohémske časy. Rozpomienky. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1967, 

298 s. 
15. BEKE, Eduard. Bol som učiteľom. Spomienka na nedávne časy. Banská Bystrica : G.A.G., 1995, 107 s. 
16. BELKO, Jozef. Zápisník z Východného frontu. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1965, 266 s. 
17. BENEŠ, Edvard. Mnichovské dny. Paměti. Praha : Svoboda 1968, 555 s. 
18. BENKA, Martin. Za umením. Spomienky a úvahy. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 

1958, 387 s. 
19. Slovo a obraz. Ed. Štefan Baranovič. Martin : Osveta, 1982, 141. s. (1. vydanie) 
20. Benkove rozprávanie o sebe, o kraji, o svete, o ľuďoch. Ed. Štefan Baranovič. Martin : Osveta, 1988, 215 

s. (2. vydanie). 
21. BEŇO, Ján. Rehabilitácia. Nitra : Rodina, 1991, 192 s. 
22. BERNADIČ, František. Rozpomienky kňaza. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2000, 294 s. 
23. BERNÁTH, Viliam. Spomienky na Vladimíra Clementisa. Bratislava : Alfa, 2002, 86 s. 
24. BODICKÝ, Michal. Rozpomienky a pamäti. Martin : Matica slovenská, 1933, 367 s. 
25. BOBALÍK, Jozef. Sedem rokov na severe. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, 168 s. 
26. BOBALÍK, Jozef. Zaprášené histórie. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1985, 189 s. 
27. BÖHM, Emanuel. V šesťročnom zajatí. Spomienky na roky 1938 – 1945. Martin : Matica slovenská, 1994, 

254 s. 
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28. BOHÚŇ, Emanuel. Dejiny veselé i neveselé. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1960, 300 s. 
29. BOHÚŇ, Peter. O poměrech na jižní hranici Slovenska. Bratislava : MPS, 1922. 
30. Bojový odkaz roku 1919. Spomienky bojovníkov za Slovenskú republiku rád a za Maďarskú republiku rád. 

Ed. Dezider Roják, Anton Smutný. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1959, 212 s. 
31. BOR, Ján Elen (Žatko, Ernest). Pomotané vlákna. Trnava : P. Gerdelán, 1942, 70 s. 
32. BOR, Ján Elen (Žatko, Ernest).Vojtech Tuka. Úvod do života a diela. Turčiansky Sv. Martin : Kompas, 

1940, 216 s. 
33. BORODÁČ, Janko. Spomienky. Bratislava : Národné divadelné centrum, 1995, 344 s. 
34. BRTÁŇ, Rudo. Živé roky. 1. časť. Spomienky. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002, 261 s. 
35. BUKOVSKÝ, Ján. Spomienky spoločníka. Nitra : Spoločnosť Božieho slova, 2006, 146 s. 
36. BUNČÁK Pavol. Hriešna mladosť. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1973, 236 s. 
37. Cestou priateľstva. Spomienky zakladajúcich členov Spoločnosti pre hospodárske a kultúrne zblíženie 

s novým Ruskom a Sväzu priateľov SSSR. Bratislava : Obzor, 1967, 145 s. 
38. HRON, Peter. (Clementis, Vladimír) K politickej histórii 14. marca 1939. In Slovenský chýrnik. Londýn 

1940, roč. 2, č. 4. 
39. CLEMENTIS, Vladimír. Nedokončená kronika. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 

1964, 190 s. 
40. CLEMENTIS, Vladimír. Odkazy z Londýna. Bratislava : Obroda, 1947, 520 s. 
41. CLEMENTIS, Vladimír. O kultúre a umení. Bratislava : Tatran, 1977, 268 s. 
42. CLEMENTIS, Vladimír. O sebe a o Slovensku. Ed. Štefan Drug. Bratislava : Nadácia L. Novomeského, 

1998, 91 s. 
43. CSONTOS, Ladislav. Jednou nohou v kriminále. Trnava : Dobrá kniha, 2003, 155 s. 
44. ČARNOGURSKÝ, Pavol. Deklarácia o únii Slovenska s Poľskom z 28. 9. 1938. In Historický časopis, 

1968, roč.16, č. 3, s. 413-428. 
45. ČARNOGURSKÝ, Pavol. Svedok čias. Bratislava : USPO, 1997, 258 s. 
46. ČARNOGURSKÝ, Pavol. 6. október 1938. Bratislava : Veda, 1993, 327. s. 
47. ČARNOGURSKÝ, Pavol. 14. marec 1939. Bratislava : Veda, 1992, 269. s. 
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Ľudmila Šimková 
je pracovníčka oddelenia digitálnych služieb Slovenskej národnej knižnice v Martine. 
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Mgr. Romana Štangová 
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