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editoriál
–––––––––––––––––––––––
V rukách držíte prvé číslo prvého ročníka projektu Historia nova; totiž – držíte ho iba
v prípade, ak ste si jeho virtuálnu formu podľa vlastného uváženia vytlačili.
Historia nova propaguje koncept modernej on-line publikácie dostupnej 24 hodín
denne, 7 dní v týždni, v piatok – i vo sviatok. Všetky informácie sprostredkúva okamžite
a zadarmo. Ponúka dejiny prístupné všetkým.
Sám názov naznačuje spojenie starého a nového, dejín a súčasnosti – tak ako
historiografické bádanie o akomkoľvek období minulosti a priori nemôže uniknúť svojim
väzbám s dnešnou dobou. Ani snaženie „krstných otcov“, Zosima a Mateja Bela nebolo
v tomto zmysle výnimkou. Historia nova zhmotňuje snahu o odkrytie minulosti, túžbu, ktorá
je večne mladá.
Projekt je otvorený publikovaniu výsledkov bádania o všetkých obdobiach minulosti
ľudstva všetkých možných vedných odborov, rovnako ako zo všetkých aspektov prístupu – či
už metodologických, ideologických či tematických. Jedinou podmienkou je vedecká alebo
odborná kvalita príspevku.
Napriek všetkému úsiliu je zrejmé, že proces tvorby optimálnej formy a zostavy je
dlhodobou záležitosťou a nie je možné ho uskutočniť jednorazovo. Aj preto čakáme na
pripomienky, ktoré určite pomôžu skvalitniť niektoré kľúčové časti našej vízie.
Pri prípravách projektu Historia nova nášmu tvorivému kolektívu Katedry slovenských
dejín v mnohom pomohli aj kolegovia zo sesterských katedier – Katedry všeobecných dejín
a Katedry archívnictva a pomocných vied historických a takto symbolicky naznačili
niekdajšiu jednotu. Podporu projektu preukázalo aj širšie vedenie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Všetkým, ktorí stáli pri jeho zrode, teda akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri koncipovaní projektu, ladení jeho parciálnych častí, svojou radou či prístupom,
srdečne ďakujeme.
Pri zdĺhavej príprave tohto vydania sme minuli niekoľko významných výročí
dejinných míľnikov. Jedno z nich nám nakoniec neuniklo a tak je tento zborník venovaný
jubileu Romana Holeca, nášho kolegu a priateľa.
Táto dedikácia je azda zbytočná – pri pohľade na rozsiahlu bibliografiu a prednáškovú
činnosť je zrejmé, že to skutočne dobré sa chváli samo. Na druhej strane predsa nemôže
zaškodiť vyslovenie slov uznania zvlášť v dnešnej dobe zahltenej pominuteľnou pozlátkou
pseudohodnôt. Náš oslávenec nemusí bilancovať svoju činnosť – na to je priskoro. Zaželajme
mu preto (a rovnako nášmu práve narodenému projektu) veľa ďalších nielen vedecky
plodných rokov života, obligátne zdravie, potrebné šťastie a aby navzdory všetkému zostal
sám sebou.
Peter Podolan
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Pri prvom okrúhlom jubileu Romana Holeca
Dušan Škvarna
V 80. rokoch minulého storočia sa dnešný Historický ústav SAV (vtedy Ústav
historických vied SAV) generačne výrazne omladzoval. Vtedy sa v jeho lákavých, ale dosť
pochmúrnych priestoroch prvýkrát objavil nejeden, dnes už zrelý, historik. Vstupovali sme
sem zväčša v tichosti, viac s veľkými predsavzatiami ako s jasnými plánmi, s túžbami
spoznať významných historikov i s obavami, ktoré vyplývali z prirodzenej úcty k nim. Roku
1983 začal svoju pracovnú dráhu v tejto mekke slovenskej historiografie aj Roman Holec –
čerstvý a úspešný absolvent histórie a slovenčiny na Filozofickej fakulte UK. My o čosi starší
sme jeho príchod zaznamenali len tak ledabolo. Aj preto, lebo ho kvôli školiteľovi začlenili
do oddelenia dejín vedy a techniky, ktoré sa nachádzalo bokom od ostatných oddelení Ústavu.
Ale aj preto, lebo neposedával s nami v kaviarňach, kde sme múdro i naivne, no v každom
prípade horlivo diskutovali o všetkom možnom a občas sa aj zabávali. Čoskoro sa ukázalo, že
táto izolovanosť Romanovi Holecovi vôbec neuškodila, naopak, v tichosti rozvíjal svoj talent
a umocňoval sa v nevšednej pracovitosti.
Roman Holec sa začal špecializovať na hospodárske, konkrétne poľnohospodárske
dejiny druhej polovice 19. storočia, v ktorých sa od prác Júliusa Mésároša dosiahli len veľmi
skromné výsledky. Už roku 1990 obhájil kandidátsku (dnes dizertačnú) prácu, čoskoro vydal
svoju prvú monografiu a tvorcovia tretieho zväzku akademických Dejín Slovenska ho
dodatočne zapojili do spracovania ich textov. Tak sa stal najmladším autorom doteraz
poslednej viaczväzkovej syntézy slovenských dejín. A postupne sa zafixoval v očiach
historickej obce i verejnosti ako nádejný historik hospodárskych dejín. Oprávnene, zakrátko
dokázal konkretizovať nielen vývin poľnohospodárstva na Slovensku, ale aj družstevníctva,
zachytil fungovanie ekonomického nacionalizmu v stredoeurópskych pomeroch, poskytol
detailnejší obraz o slovenskom bankovníctve a širšie o slovenskom kapitáli v období
dualizmu. To však vystihuje iba jednu stránku profesijných záujmov a cieľov Romana Holeca
– jeho tvorivé ambície boli širšie a náročnejšie. Viackrát sa vyjadril, aj verejne, že jeho túžbou
je zachytiť dejinné udalosti v celistvosti. A darí sa mu to, predovšetkým v poslednom
desaťročí sa v jeho prácach prepájajú hospodárske a sociálne stránky života s politickými,
ideovými, nacionálnymi, kultúrnymi.
Navyše si dokázal už v mladom veku vytypovať širší okruh tém, ktoré dlhodobo
študuje, trpezlivo až zanovito k nim zbiera informácie, aby ich najskôr načrtol v nejakej
štúdii, potom rozšíril a nakoniec prezentoval v pozoruhodných monografiách. Popri stálych
hospodárskych a politických témach a česko-slovenských vzťahoch sa zahryzol do života
nejednej významnej i menej významnej, zato nejakým spôsobom bizarnej, pritom
polozabudnutej osobnosti, pustil sa do odhaľovania života a životného štýlu šľachtického,
presnejšie aristokratického prostredia, vzťahov príslušníkov habsburskej dynastie k Slovensku
a jeho osobnostiam, jeho pozornosť púta správanie sa rôznych typov elít, každodenný život,
niekedy aj jeho zdanlivo okrajové stránky. Roman Holec tak vnáša do slovenskej
historiografie nové témy alebo konkretizuje, resp. koriguje obraz problémov, o ktoré sa
slovenská historiografia iba obtrela. Na ilustráciu uvediem, že za posledné štyri roky vydal
sám alebo v spoluautorstve štyri monografie: Coburgovci a Slovensko (2010), Dinamitos
történelem (2009), Tatra banka v zrkadle dejín (2007), Aristokrat v službách štátu (2006).
Ako autor či spoluautor napísal deväť knižných prác, podieľal sa na tvorbe viacerých
kolektívnych monografií a syntetických prác, edícií dokumentov. V zahraničí doteraz
uverejnil 36 a doma 76 štúdií.
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Na začiatku svojej dráhy sa Roman Holec venoval druhej polovici 19. storočia,
postupne tento časový rámec rozširoval. Jeho texty presahujú do prvej polovice 19. storočia
a siahajú až do polovice 20. storočia.
Príslovečná pracovitosť a disciplína Romana Holeca sa prejavila nielen v jeho
výskumnej činnosti, ale aj v trpezlivom zdokonaľovaní sa v jazykoch. Aj vďaka tomu patrí
v súčasnosti medzi najznámejších a najvýkonnejších slovenských historikov v zahraničí, kde
doteraz absolvoval takmer 100 vystúpení – referátmi na kongresoch hospodárskych dejín a
konferenciách, prednáškami pre študentov i verejnosť, diskusiami. Od Oxfordu a Cambridgei
po Moskvu, od dánskeho Aarhusu po Madrid. Prirodzene, najčastejšie vystupuje v našom
maďarsko-česko-rakúskom priestore a slovenské dejiny sleduje a interpretuje
v československom, uhorskom, stredoeurópskom kontexte.
Roman Holec nepatrí medzi metodologických či teoretických inovátorov. Pozorne
však sleduje najnovšie výstupy a trendy v súčasnej historiografii, ako aj impulzy, ktoré
histórii ponúka najmä etnológia a antropológia, a dokáže ich včleňovať do overených
tradičných postupov. Problémy často vykresľuje na pozadí napätia medzi tradíciou
a modernizáciou. Najväčšou devízou jeho prác je faktografická bohatosť, ktorá vyplýva
z rozsiahleho archívneho výskumu, znalosť literatúry a interpretačná úroveň, odrážajúca jeho
vysokú invenčnosť.
Pod viacero typických znakov jubilantovej tvorby sa pravdepodobne podpísalo aj
štúdium slovenčiny. Roman Holec patrí medzi neveľa slovenských historikov, ktorí majú
zmysel pre kultivovaný, metaforický jazyk a podľa žánrov prác dokážu meniť svoj štýl.
Takisto vyniká zmyslom pre dramatickosť a zápletku, ako aj nutkaním a zároveň odvahou
prenikať do subtílnych zákutí ľudskej duše. Do tretice, jeho práce kladú do popredia príbeh
a vynikajú dejovosťou, menej často vykresľujú neosobné štrukturálne procesy. A naposledy,
má náklonnosť k polemickosti a irónii, čím riskuje, že môže nielen inšpirovať, ale aj
zjednodušovať. Táto polemickosť sa prejavuje predovšetkým v jeho popularizačných prácach,
vo vystúpeniach v médiách, v rozličných diskusiách a rozhovoroch, v recenziách
a anotáciách. Práve desiatkami recenzií, anotácií, rozličných posudkov, prácou v odborných
komisiách sa zaraďuje medzi najusilovnejších glosátorov slovenskej historiografie, sebaisto
nastavujúc kritické zrkadlo jej úrovni.
Nemožno obísť ani pedagogické pôsobenie Romana Holeca na Katedre slovenských
dejín FF UK, kde sa roku 2000 stal ako jeden z najmladších historikov u nás univerzitným
profesorom. Ten, kto učí, vie, čo dnes vysokoškolská výučba znamená – hodiny a hodiny
anonymnej práce, ktorá však môže byť veľmi zmysluplná, ak pedagóg vidí, ako jeho študenti
odborne rastú. S jubilantom sme desať rokov zdieľali spoločnú pracovňu na 4. poschodí na
Šafárikovom námestí. Môžem potvrdiť, že sa na prednášky a semináre pripravoval rovnako
zodpovedne a inovačne, keď prišiel na katedru roku 1992, ako keď som z nej roku 2005
odchádzal, a nepochybujem, že to platí aj v súčasnosti. Náročnosť delí spravodlivo – smeruje
ju v rovnakej miere voči študentom ako voči sebe. Nikdy som nepostrehol, že by niekedy
hľadal neodôvodnené výhody a úľavy, že by zľavoval z nárokov na seba a zmenil svoj
striedmy životný štýl. Počas našej dlhoročnej spolupráce som sa tiež veľakrát presvedčil, ako
sú mu odporné také základné ľudské slabosti ako lajdáctvo, chytráctvo, rodinkárstvo, ktoré sa
v našej spoločnosti, nezriedka aj v historickej obci a na vysokých školách pohodlne usalašili.
História nie je ani fyzika, ani iná prírodná veda. Ak prírodovedci dosahujú svoj
tvorivý zenit podstatne skôr, historik dozrieva až zhruba v polovici svojej dráhy, okolo
päťdesiatky, a pokiaľ mu slúži zdravie, môže vstúpiť do svojho najplodnejšieho obdobia. Ak
si v mysli premietneme doterajšie dielo Romana Holeca, môžeme sa len tešiť na to, čo
v druhom polčase svojej tvorby pozoruhodné a originálne vytvorí tak v prospech slovenskej
historickej vedy, ako aj susedných historiografií.
Takže už len ad multos annos.
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štúdie
–––––––––––––––––––––––
Gróf Tomáš V. (Temel)1 zo Svätého Jura (*okolo 1345 – †1405)
Daniel Gahér
Svatojurskí a pezinskí grófi na vzostupe moci
Gróf Tomáš bol príslušníkom strednej svätojurskej línie grófov zo Svätého Jura
a Pezinka.2 Tento šľachtický rod sa vyvinul ako jedna z vetiev vtedy významného rodu HontPoznanovcov, ktorá získala od uhorského kráľa Ondreja II. do dedičnej držby viaceré majetky
v oblasti Záhoria, no najvýznamnejšou darovanou lokalitou bolo panstvo (predium) Svätý Jur
a majetok (terra) Pezinok pod Malými Karpatmi. Na oboch územiach si postavili po polovici
13. storočia kamenné hrady, podľa ktorých získali aj svoj predikát „zo Svätého Jura
a Pezinka“. Zakladateľom svätojurskej vetvy rodu bol kráľovský pohárnik Sebeš I.3, ktorý
získal panstvo Svätý Jur v roku 1209. Už v 60-tych rokoch 13. storočia sa počas života jeho
syna Abraháma I. začal stavať Svätojurský hrad (castrum Sancti Georgii),4 ktorý sa stal
hlavným sídlom svätojurských grófov. Abrahámov vnuk Peter I. založil strednú svätojurskú
líniu grófov potom, čo svojmu bratovi Sebešovi II. prepustil rodové majetky priliehajúce
staršej pezinskej línii grófov po smrti jej posledného člena Pavla II. (†1308).
Počas bojov o uhorský trón po vymretí Arpádovcov (1301) sa grófi pravdepodobne
nepripojili ani k uhorskému panovníkovi Karolovi Róbertovi, ani oligarchovi Matúšovi
Čákovi, ktorý ovládal takmer celé územie západného a stredného Slovenska a ostali
v následnom vojenskom konflikte neutrálni. Ich postoj mal za následok skutočnosť, že za
vlády Karola Róberta ani jeden z grófov zo Svätého Jura nezastával krajinskú hodnosť, hoci
za posledných arpádovských kráľov patrili do najvyššej šľachty. Neutrálna pozícia sa zmenila
až počas vlády druhého anjouovského panovníka, Ľudovíta I. Veľkého, ktorý menoval v roku
1360 grófa Petra I. berežským županom (1360-1361)5 – teda po viac ako osemdesiatich
1

Zdrobnenina mena Tomáš, ktorá sa používala v nemeckom prostredí.
Pozri genealogickú tabuľku rodu na konci štúdie. Literatúra ku grófom zo Svätého Jura a Pezinka WERTNER, Moriz. Die Grafen von St. Georgen und Bösing. Wien : Selbstverlag.-Druck von Carl Gerold’s
Sohn, 1891, 94 s.; ILA, Bálint. A szentgyörgyi és bazini grófok birtokainak kialakulása. In Turul, 41, 1927, s.
37-71; LUKAČKA, Ján. Pezinok a jeho majitelia v 13. a 14. storočí; GAHÉR, Daniel. Pezinok v 15. storočí. In
Bozen...Pezinok 1208-2008. Pezinok : Mesto Pezinok, 2008, s. 67-70; 71-82.
3
Sebeš I. – kráľovský pohárnik v rokoch 1209, 1216, 1217 a nitriansky župan 1231, 1233, 1236, 1239.
4
Pozri GOMBOS, Albinus Franciscus. Catalogus fontium historiae hungaricae (Continuato Vindobonensis) I.
Budapest : Academia litterarum de sancto Stephano rege, 1937, s. 261. Od 16. storočia sa začal používať aj
názov Biely Kameň.
5
Peter I. sa prvýkrát spomína už v roku 1308, teda keď bol menovaný do funkcie berežského župana v roku
1360, musel mať okolo 60 rokov.
2
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rokoch sa jeho zásluhou rod opätovne dostáva do kráľovských služieb. Politickú izoláciu
grófov však prelomil definitívne až Petrov syn Tomáš V. (Temel), ktorý zastával najvyššie
krajinské úrady. Práve on ako najvýznamnejší predstaviteľ rodu v 14. storočí je témou tohto
príspevku.
Tomáš sa v prameňoch spomína prvýkrát v roku 1363 spolu so svojimi bratmi Petrom
II. a Jánom II., keď dostávajú spolu so svojím otcom Petrom I. právo meča v dedine Štvrtok
na Ostrove.6 V listine sa spomínajú Petrovi synovia ako kráľovskí familiári. Ich otec, bývalý
berežský župan, sa pričinil o to, aby mohli urobiť kariéru na kráľovskom dvore. Kráľ Ľudovít
Veľký ich preto následne podporil aj v rámci sporu s mestom Bratislava o majetok Dvorník7.
Z korešpondencie medzi kráľom a Bratislavskou kapitulou sa dozvedáme, že sa konflikt
medzi mestom a grófmi zo Svätého Jura a Pezinka vyostril natoľko, že boli Bratislavčania
napadnutí grófom Petrom II. pri prejednávaní sporu o Dvorník.8 Napriek viacerým protestom
zo strany mesta obdržali zakrátko bratia Tomáš V., Peter II. a Ján II. časti zeme Dvorníka.9 V
roku 1363 získal bratranec grófa Tomáša Ján I.10 z pezinskej línie kráľovské privilégium,
ktorým boli vymedzené hranice majetkov priliehajúcich k Svätojurskému a Pezinskému
hradu.11 Grófi sledovali touto iniciatívou najmä potvrdenie regálnych práv na spomenutých
územiach, najmä čo sa týka práva na dolovanie a výnosu z neho.12
O už spomenutom Tomášovom bratovi Jánovi (II.) máme veľmi málo pramenných
informácii. Väčšinou sa v spojitosti s Tomášom spomína jeho brat Peter, spoločne s ktorým
vyrastali a boli pážatami na dvore Ľudovíta Veľkého. Ján pravdepodobne ako najstarší
z trojice bratov ostal na rodových majetkov (Svätojurský hrad) a spravoval ich aj po smrti
svojho otca Petra I. (†1363/1364). Čoskoro sa však vracajú na rodové majetky aj bratia Peter
a Tomáš. Peter sa usídlil na Svätojurskom hrade, ktorý spravoval so svojím najstarším bratom
Jánom. Druhé rodové sídlo svätojurských grófov, ktorým bol vodný hrad Eberhard
(Malinovský hrad), si vybral ako svoju rezidenciu gróf Tomáš. Na rozdiel od neho sa však už
Peter v kráľovských službách nespomína. Gróf Tomáš V. sa v kráľových službách spomína
6

Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai levéltár (Maďarský krajinský archív, Archív
diplomatických listín - ďalej iba Dl) Dl 5 236; FEJÉR, Georgius (ed.). Codex diplomaticus Hungariae
ecclesiasticus ac civilis (ďalej iba CDH) IX/3. Buda : Typis typogr. Regiae vniversitatis Vngaricae, 1834, num.
177, pag. 345-346.
7
Zaniknutá dedina v chotári Vajnor.
8
Inventár listín, listov a iných príbuzných písomností Archívu mesta Bratislavy (ďalej iba AMB) I. Zostavila
Darina Lehotská et al. Praha : Archívna správa ministerstva vnútra, 1956, num. 220.
9
Dl 5 320, AMB I, num. 222. Peter I. sa v tejto listine spomína ako zosnulý.
10
Dvorský vojak kráľa Ľudovíta Veľkého (1361-1380).
11
Dl 56 751 – pôvodné privilégium z roku 1363 sa grófom stratilo, preto si ho vyžiadali znova v roku 1373.
12
Najvýznamnejšou baníckou lokalitou (na drahé kovy) bola dnes už zaniknutá dedina Zumberg
severovýchodne od Pezinka.
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v roku 1366 ako sprostredkovateľ splatenia dlhu 28 tisíc zlatých, ktoré mali zaplatiť rakúske
kniežatá Albrecht a Leopold uhorskému kráľovi Ľudovítovi I. Tomáš v listine pripomína
kniežatám ich dlh, a zároveň sa v nej zaväzuje potvrdiť dlžníkom splatenie tisíc zlatých
z tohto dlhu.13
Ako majiteľ hradu Eberhard sa dostal Tomáš v roku 1367 do sporu s mestom
Bratislava kvôli vyberaniu mýta v prístave Eberhard na Malom Dunaji.14 Tento spor bol
jedeným z radu konfliktov medzi grófmi zo Svätého Jura a Pezinka a bratislavským
mešťanom Jakubom II., ktorý bol richtárom Bratislavy (od 1326 do svojej smrti v roku 1374).
Jakubovci15 boli majiteľmi viacerých majetkov v Bratislave a jej blízkosti. Išlo najmä
o dediny v blízkosti Malého Dunaja (Vrakuňa, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Tureň,
Horné Janíky a iné), a tiež o vinice, ktoré vlastnili Jakubovci vo Svätom Jure. Začiatok sporu
siaha až do roku 1341, kedy svätojurský gróf Peter I. (otec Tomáša) poslal na palatínsku
kongregáciu sťažnosť, že bratislavský richtár Jakub ako nájomca mýt vo vrakuňskom prístave
prinútil jeho poddaných chodiť cez vrakuňské mýto, keď prechádzali z Ivanky pri Dunaji do
Eberhardu. Palatín Viliam Druget vtedy rozhodol v prospech grófa Petra.16 Tomášov brat Ján
však získal v roku 1373 do zálohu aj tento podiel v prístave – vrakuňské mýto.17 O dva roky
neskôr sa v spojitosti so spomenutým prístavom spomína aj gróf Tomáš, keď pozostalí po
richtárovi Jakubovi II. protestujú proti tomu, aby mu Ondrej z Vrakune dal svoj podiel
v tomto prístave.18 Následne po predložení listín a svedectiev bolo vrakuňské mýto pridelené
Bratislave.19 Predstavitelia tejto významnej richtárskej rodiny sa však po smrti Jakuba II.
značne zadlžili a stratili niektoré majetky na Malom Dunaji – na rozdiel od svätojurských
a pezinských grófov, ktorí začínajú zväčšovať svoju majetkovú doménu aj na danom území.

Gróf Tomáš (Temel) - najslávnejší z rodu za vlády Anjouovcov
Od roku 1375 do roku 1378 zastával gróf Tomáš funkciu kastelána (castellanus)
vodného hradu v Holíči, ktorý bol v kráľovom majetku. Keďže sa nám nezachovali z tohto
obdobia žiadne listiny či iná korešpondencia, z ktorej by sme sa viac dozvedeli o jeho službe,
musíme si pomôcť všeobecnými poznatkami o tomto poste. Ako kastelán kráľovského hradu
13

CDH IX/ 3, num. 347, pag. 640-641.
AMB I, num. 246.
15
O bratislavskej meštianskej rodine Jakubovcov pozri bližšie LEHOTSKÁ, Darina. Jakubovci – bratislavská
patricijská rodina (1279–1420). In Bratislava – Spisy Mestského múzea v Bratislave, 3. zväzok, 1967, s. 59-115.
16
LEHOTSKÁ, ref. 15, s. 79.
17
AMB I, num. 314.
18
AMB I, num. 345.
19
AMB I, num. 346.
14

11

HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

mal okrem samotnej pevnosti na starosti aj jej bezprostredné okolie. Bol veliteľom hradnej
posádky, ktorej úlohou bola obrana a ochrana hradu a kráľovských vojakov v bezprostrednej
blízkosti hradu. Na starosti mal rovnako jeho zásobovanie, rekonštrukciu (výstavbu) a touto
funkciou zároveň získal aj sudcovské právomoci voči osadenstvu hradu a podhradia. V našom
prípade teda spravoval aj Holíč, nad ktorého obyvateľmi mal aj sudcovské právomoci. V
Holíči existovala v tom čase významná mýtna a colná stanica na trase Českej cesty, ktorú mal
rovnako pod svojou správou Tomáš ako kastelán Holíčskeho hradu. Česká cesta bola v tom
čase najfrekventovanejšou obchodnou tepnou, spájajúcu české územia s Uhorskom (smer
Trnava, Budín). Spravovanie tejto stanice nieslo so sebou aj nemalé finančné príjmy plynúce
grófovi Tomášovi.
Kráľ Ľudovít bol spokojný s jeho službami a daroval jemu i jeho bratovi Petrovi
v roku 1377 za ich verné služby dediny Gajary a Malé Leváre ležiace na tzv. Veľkej ceste
(maxima via).20 Táto obchodná cesta viedla z Českého kráľovstva cez Holíč, Gajary,
Kostolište, Malacky, Stupavu do Bratislavy. Udelenie daných majetkov nebolo náhodné, ale
cielené, pretože darované dediny boli v blízkosti starých záhorských majetkov grófov zo
Svätého Jura, získaných najmä počas vlády Ondreja II. (1205-1235). Ku koncu toho istého
roku daroval Ľudovít obom bratom hrádok (fortalicium) pri dedinke Oslip (východne od
Neziderského jazera),21 ktorý odobral kráľ Trochmanovi z Oslipu kvôli jeho opakovanej
nelojálnosti. Samotný hrádok Oslip označil v tejto listine panovník ako sídlo zlodejov
a lúpežníkov. V Šopronskej župe získal gróf Tomáš nasledujúci rok aj ďalšie majetky:
Zelkuth (Breitenbrunnn), Pardan (Wulkaprodersdorf), Keuesd (Sopronkövesd) a v roku 1382
Pangard (Baumgarten) a Nadasd (Rohrbach bei Mattersburg). Dôvodom, prečo získal Tomáš
s bratom Petrom viaceré majetky v oblasti na západ od Neziderského jazera, bola najmä
skutočnosť, že v tom čase boli grófi sobášmi spriaznení s tamojším významným rodom
Forchtenstein (maď. Nagymartoni). Sídlom tohto rodu bol hrad Forchtenstein (asi 30 km na
JZ od Neziderského jazera). Ich staršia sestra Anna sa vydala v roku 1355 za Mikuláša
z Forchtensteinu22 a aj ďalšia grófka s rovnakým menom Anna, ale z pezinskej línie sa vydala
za Pavla z Forchtensteinu23. Niektorí historici (Wissgrill)24 boli názoru, že aj otec grófa
Tomáša Peter I. mal za manželku príslušníčku tohto rodu, no v prameňoch sa takáto
20

Dl 6 432; Dl 6 582.
NAGY, Imre (ed.). Sopron vármegye története (ďalej iba SVT) I. Sopron : Litfass Károly könyvnyomdájában,
1889, num. 306, pag. 444-446.
22
SVT I, num. 188, pag. 245-246.
23
Zachovala sa svadobná zmluva z roku 1387.
24
WISSGRILL, Franz Karl. Schauplatz des landsässigen Nieder-Oesterreichischen Adels vom Herren und
Ritterstande vom dem XI. Jahrhundert an, bis auf jessige Zeiten III. Wien : Johan Karl Schuenber, 1797, s. 251;
253.
21
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informácia nespomína. O Tomášovi nevieme či bol v tom čase ženatý – o jeho manželke však
máme informácie až neskoršieho dáta.
V roku 1378 získava gróf Tomáš jeden z najvyšších krajinských úradov - stáva sa
kráľovským taverníkom (1378-1382), teda správcom kráľovských financií. Svoje schopnosti
v tejto oblasti preukázal kráľovi ako kastelán Holíčskeho hradu a tamojšej mýtnej a colnej
stanice. Počas úradovania na poste kráľovského taverníka si kúpil v Bratislave dom od Jána
Straussa (bývajúceho v Hainburgu), čím získal práva a povinnosti tamojších mešťanov.25
Vďaka Tomášovej iniciatíve udelil Ľudovít I. jeho majetku Gajary v roku 1380 právo na
konanie týždenných trhov pripadajúcich na stredu.26
Na začiatku roka 1382 sa dostal gróf do sporu s potomkami po richtárovi Jakubovi II.
(†1374), ktorým zabral viaceré domy a vinice. Dozvedáme sa to z listiny kráľa Ľudovíta,
ktorý nariadil Mikulášovi Séčimu, krajinskému sudcovi a bratislavskému županovi zároveň,
aby sa postaral o satisfakciu pre Jakubových potomkov, ktorým gróf Tomáš zo Svätého Jura
zabral vinice a domy. Tomáš sa musel ďalej zaviazať, že bude konať podľa všetkých práv
a povinností bratislavských mešťanov. Priazeň panovníka si udržal aj naďalej. Niekoľko
mesiacov pred smrťou kráľa Ľudovíta bol menovaný za nitrianskeho župana. Nevieme určiť
presné časové rozhranie jeho zastávania tohto úradu, pretože ako nitriansky župan sa spomína
iba raz a to v roku 1382.27
Po smrti kráľa Ľudovíta Veľkého (†10. septembra 1382) nastúpila na trón jeho dcéra
Mária. Ešte počas vlády jej otca bola naplánovaná jej budúcnosť. Mala sa stať snúbenicou
brandenburského markgrófa Žigmunda Luxemburského. Po dovŕšení dospelosti sa mala za
neho vydať a tým sa mal jej manžel súčasne stať aj poľským kráľom.28 Žigmundovi sa
nepodarilo získať poľský trón, ako sa plánovalo, pretože Mária bola nakoniec namiesto svojej
sestry Hedvigy korunovaná za uhorskú kráľovnu. Žigmund sa tým nedal znechutiť a pokúsil
sa zabojovať o uhorskú korunu. Jeho snúbenica, vtedy už uhorská kráľovná Mária ho však
odmietala, pretože ju proti nemu poštvala jej matka Alžbeta Kotromaničová, ktorá
k Žigmundovi od prvého okamihu pociťovala odpor. Jej strana nadviazala diplomatické
rokovania s francúzskym dvorom s cieľom nájsť pre Máriu vhodnejšieho manžela.29

25

AMB I, num. 399.
Dl 6 747.
27
Dl 6 939.
28
Kronika Jána z Turca. In SOPKO, Július. Kroniky stredovekého Slovenska : Stredoveké Slovensko očami
kráľovských a mestských kronikárov. Budmerice : Rak, 1995, s. 122.
29
Pre objasnenie politických okolností pozri bližšie PERNIŠ, Jaroslav. Posledná anjouovská kráľovná Mária
Uhorská (1371-1395). In Historický časopis, roč. 47, 1999, č. 1, s. 3-17.
26
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Gróf Tomáš bol verným stúpencom snáh kráľovnej vdovy Alžbety a pravdepodobne aj
on podporoval dynastické prepojenie s francúzskym kráľovským dvorom. Toto tvrdenie
potvrdzuje najmä Tomášove vymenovanie na post chorvátskeho a slavónskeho bána30 len
niekoľko mesiacov po nadviazaní prvých kontaktov s francúzskym dvorom.31 Do tohto úradu
sa dostal v zložitej politickej situácii, ktorej sprievodným javom boli viaceré nepokoje, vzbury
a narastanie nepriateľských nálad voči kráľovnej matke Alžbete a jej dcére kráľovnej Márii,
ktorá síce bola právoplatne korunovaná za uhorskú kráľovnú, no ako panovníčke – žene jej
chýbal manžel, ktorý by jej postavenie upevňoval. Avšak tento manžel nemal taktiež príliš
zasahovať do vlády v Uhorsku.
Ohniskom nepokojov bola najmä Dalmácia, kde už 8. júla 1384 došlo k zmiereniu
medzi grófom Tomášom ako bánom a služobníkom kráľovien a mestom Zadar. O tri dni
neskôr sa konala poprava vodcov povstania proti Alžbete a Márii. Povstalci Zanitus
Draperius, jeho príbuzný Dancarolus, Petrus Frankalanca a Miscolo Miletich boli sťatí na
zadarskom námestí.32 Tu ukázal gróf Tomáš svoju ráznosť a rozhodnosť v riešení konfliktov
a následne diplomatické schopnosti v upokojení a uzmierení sa s odporcami v Zadare.
Koncom roka 1384 získal bán Tomáš zo Svätého Jura od Raimunda, priora rádu
hospitalitov sv. Jána (Krstiteľa) Jeruzalemského, ďalšie dediny k svojmu domíniu v
Šopronskej župe.33 Išlo o dediny Beu, Chtistiana (Keresztény), Templum (Egyházosfalva).34
Na spravovanie svojich majetkov však nemal veľa času, pretože sa stále viac zapájal do
riešenia politickej situácie v krajine.
Do mocenského zápasu o uhorský trón vstúpil aj ďalší adept - neapolský kráľ Karol
Malý, ktorý prijal ponuku chorvátskych magnátov Horvátovcov a vydal sa na cestu za
svätoštefanskou korunou. Karol bol bývalým chránencom uhorského kráľa Ľudovíta a jeho
najbližším žijúcim príbuzným. Kráľovná Mária a jej matka Alžbeta potrebovali svojho
verného svätojurského grófa bližšie pri sebe v stále sa zhoršujúcej situácii. Kráľovná Mária ho
menovala začiatkom roka 1385 za krajinského sudcu; popri palatínovi Mikulášovi z Gorjan
(de Gara) sa stal gróf Tomáš jedným z najmocnejších mužov kráľovstva. Šťastie však
novovymenovanému krajinskému sudcovi a jeho kráľovnej nepriala dlho. Pripravovaný
príchod a následné prevzatie vlády orleánskym vojvodom Ľudovítom35, ako plánovali so
30

Gróf Tomáš bol vovedený do úradu dalmátskeho a chorvátskeho bána 15. mája 1384.
SCHWANDTNER, Joannis Georgius. Scriptores rervm Hvngaricarvm, Dalmaticarvm, Croaticarvm et
Sclavonicarvm. Pars 1. Tomus 3. Vindobona : Bibliopolae Vindobonensis, 1748, s. 725.
32
CDH X/1, num. 103, pag. 206-207.
33
Dl 7 111; CDH X/1, num. 96, pag. 179-181.
34
Tieto majetky sa mi nepodarilo presnejšie lokalizovať.
35
Brat francúzskeho kráľa Karola VI.
31
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svojimi poradcami kráľovné, skončil nezdarom, pretože Karol Malý vojvodovi zamedzil
vstup do krajiny cez Jadranské more. Niekedy koncom októbra 1385 však neapolského kráľa
Karola predbehol Žigmund Luxemburský, ktorý vojenskou intervenciou prinútil kráľovnú
Máriu, aby sobášnu zmluvu potvrdila záväzným sľubom a manželstvom.36 Žigmundovi
pomohli s financovaním vojenského ťaženia do Uhorska jeho bratranci moravskí markgrófi
Prokop a Jošt. Podľa dohody im však dal za čiastku 50 tisíc kôp grošov37 do zálohu viaceré
majetky v Brandenbursku.38 Táto zmluva z 9. júla 1385 je pre nás dôležitá, pretože v nej dal
Žigmund moravským markgrófom do zástavy aj všetky územia, nimi dobyté alebo inak
získané, napravo od rieky Váh.39 Išlo teda o územie západného Slovenska alebo presnejšie
povedané o Bratislavskú župu, v ktorej sa nachádzala pozemková základňa grófov. Chýba
nám dostatok prameňov, aby sme mohli zabraté územia celistvejšie lokalizovať. Podľa
českého historika Václava Štěpána bola v ich rukách s určitosťou od augusta 1385 celá
Bratislavská župa s kráľovskými mestami Bratislavou a Trnavou, v Nitrianskej župe to bola
Skalica, hradné panstvo Branč, oblasť okolo Veľkých Kostolian a Vrbového, hrad Čachtice
a Nové Mesto nad Váhom.
Pravdepodobne krátky čas po tejto výprave markgrófov sa gróf Tomáš, vtedy ešte vo
funkcii krajinského sudcu, dostal do Joštovho väzenia40. Hlavným dôvodom bola spomínaná
podpora plánu kráľovnej matky Alžbety Kotromaničovej a palatína Mikuláša z Gorjan, ktorí
nadviazali diplomatické rokovania s francúzskym dvorom.
Z majetkov šľachticov získali Jošt a Prokop najmä územia grófov zo Svätého Jura
a Pezinka – Pezinok a Eberhard (Malinovo) a pravdepodobne aj Svätý Jur.41 O obsadení
Pezinka vieme až zo sporu medzi grófmi z roku 1399. Išlo o konflikt grófa z pezinskej línie
Juraja II. s Petrom II., príslušníkom svätojurskej línie. Tento spor vznikol v roku 1399,
pretože Juraj nesplnil starý sľub, že vráti 4-tisíc zlatých, za ktoré pre neho Peter znovu získal
hrad Pezinok dobytý Čechmi.42 Juraj svoj sľub poprel a vyzval Petra na súboj. Ten však súboj

36

PERNIŠ, ref. 29, s. 14.
Jedna kopa = 60 grošov.
38
ŠTĚPÁN, Václav. Zápas moravského markraběte Prokopa o Liptov v rámci středoevropské politiky na
sklonku 14. století. In Historický časopis, roč. 40, 1992, č. 5, s. 542.
39
Tamže, s. 542.
40
Ako krajinský sudca sa gróf Tomáš spomína poslednýkrát 13. októbra 1385 In Magyar Országos Levéltár
Budapest, Fényképgyűjtemény levéltár (Maďarský krajinský archív, Archív fotokópii listín - ďalej iba Df) Df
272 317.
41
ŠTĚPÁN, ref. 38, s. 542.
42
Česi – vojsko brandenburského markgrófa Žigmunda a jeho bratrancov Prokopa a Jošta – sa zmocnili
Pezinského hradu pravdepodobne už v roku 1385. Pri tomto vpáde sa české vojsko zmocnilo alebo aspoň
pokúsilo dobyť aj Svätojurský hrad. Pozri tiež ŠVANDA, Petr. Hrad Biely Kameň. In Pamiatky a múzeá, roč.
56, 2007, č. 1, s. 8.
37
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odmietol a spor sa napokon riešil prísahou.43 Peter sa teda zmieril s markgrófmi a kúpil späť
od nich za túto sumu hrad Pezinok, aby sa ich dôležité rodové sídlo dostalo späť do ich držby.
Ohľadom prinavrátenia hradu Eberhard po viac ako štyroch rokoch do rúk grófov sa nám
zachovala listina z 25. januára 1390, ktorou predáva moravský markgróf Prokop tomuto
Petrovi aj hrad Eberhard za 1900 zlatých.44
Spomenutý Peter bol podľa týchto údajov akýmsi hlavným zmierovateľom medzi
predstaviteľmi vlastného rodu a moravskými markgrófmi. Hoci bol rovnako, ako jeho brat
Tomáš, oddaným služobníkom kráľovien, nezasiahol priamo do mocenského zápasu medzi
nimi a markgrófom Žigmundom. Ešte počas zálohovania rodových majetkov pomohol spolu
so svojím bratom Jánom II. vyslobodiť z väzenia brata Tomáša V., ktorý bol zajatý ako jeden
z najvýznamnejších stúpencov kráľovnej Márie a jej matky Alžbety. O jeho prepustení sa píše
tiež v podmienkach, ktoré dávajú uhorské stavy Žigmundovi Luxemburskému, za ktorých sú
ochotné akceptovať jeho nástup na uhorský trón.45 Gróf Tomáš V. (Temel) bol teda
prepustený z väzenia markgrófa Jošta ešte pred 31. marcom 1387, keď bol Žigmund
Luxemburský korunovaný. Konkrétne sa píše, že okrem jeho bratov Petra II. a Jána II. mu
pomohli z väzenia aj samotní moravskí markgrófi Prokop a Jošt. Ako vieme s neskorších
prameňov, Tomáš a jeho bratia sa pravdepodobne dohodli s markgrófmi o výške výkupného,
ktorým sa začali následné obojstranné dohody o vyplatení zabratých majetkov grófov zo
Svätého Jura a Pezinka pri Žigmundovom vojenskom ťažení.46 Väznený bol gróf Tomáš teda
v období medzi 16. októbrom 1385 (kedy sa poslednýkrát spomína vo funkcii krajinského
sudcu) až 31. marcom 1387.
Práve grófovi Petrovi, ktorý sa najviac pričinil o navrátenie majetkov naspäť do
mocenskej sféry rodu, dal kráľ Žigmund do dedičného vlastníctva hrad a panstvo Pajštún.
V darovacej listine z 8. júna 1390 sa píše, že tento hrad s priliehajúcimi majetkami dostáva
gróf Peter za škody, ktoré utrpel vo vojnách, keď boli jeho dediny vypálené a vyľudnené,
a tiež za oddanú službu bývalému kráľovi Ľudovítovi Veľkému, jeho manželke Alžbete

43

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice : Rak,
2003, s. 221; MÁLYUSZ, Elemér (ed.). Zsigmondkori oklevéltár (ďalej iba ZsO) I. Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1951, num. 5903.
44
CDH X/8, num. 116, pag. 308-309.
45
Pozri Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V : Prvý cisár na uhorskom tróne. Zostavil Július Bartl et al.
(ed.). Bratislava : Literárne a informačné centrum, 2001, s. 28. Bálint Ila vo svojom diele (ref. 2, s. 41)
nesprávne uvádza, že gróf Tomáš sa dostal do väzenia moravského markgrófa Jošta až po bitke pri Kosovom
poli, ktorá sa odohrala v roku 1389.
46
SVT I, num. 358, pag. 512-514; Dl 7 831.
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Kotromaničovej a ich dcére, kráľovnej Márii.47 Je potrebné dodať, že kráľ Žigmund touto
donáciou odmenil grófa Petra aj za zásluhy na diplomatickom urovnaní majetkových sporov
s moravskými markgrófmi, ktoré sa týkali rodových území grófov. Po týchto dohodách sa
následne grófi zo Svätého Jura a Pezinka zmierili aj s markgrófom Joštom, ktorému v liste z
29. júna 1390 píšu (bratia Tomáš V., Peter II., ich synovec Tomáš VI., gróf z pezinskej línie
Juraj II. a Ján Forchtenstein48), že mu nebudú mať za zlé väznenie grófa Tomáša V.
(Temela).49
Tomáš už po týchto udalostiach viac nezasiahol do uhorskej politiky. Venoval sa
najmä hospodáreniu na svojich majetkoch. Utiahol sa na svoje predošlé sídlo hrad Eberhard.
V roku 1393 musel predať hrad Oszlop (Oslip) v Šopronskej župe s k nemu priliehajúcimi
majetkami Jánovi II. z Kaniže50, budúcemu hlavnému predstaviteľovi opozície voči
Žigmundovi, ktorý však bol v tomto čase kráľovským kancelárom a ostrihomským
arcibiskupom. Tento hrad bol ohodnotený na sumu 6 800 zlatých, ktoré dlhoval Tomáš ako
výkupné za svoje prepustenie z väzenia markgrófa Jošta.51 Ešte v tom istom roku mu však
kráľ Žigmund daroval dediny Šenkvice, Blatné, Čataj, Kezew52 a Narasd53.54 Pravdepodobne
išlo o akúsi majetkovú kompenzáciu za predošlý predaj hradu Oslip Jánovi z Kaniže ako
jednému z najvýznamnejších podporovateľov Žigmunda Luxemburského na začiatku jeho
vlády.55
Paradoxom je, že v roku 1399 mu dokonca jeho bývalý väzniteľ markgróf Jošt daroval
hrad a mestečko Hodonín za jeho „...verné služby a nezištné prejavy náklonnosti, ktoré nám
preukázal šľachtic Tomáš starší, gróf zo Svätého Jura, a aj teraz ich preukazuje z celej svojej

47

Dl 7 613: „...in concrematione et depopulatione possessionum et bonorum suorum ob sincere fidei
constantiam, quam ad sacram regni Hungarie coronam gessit, intepide dampna et detrimenta quamplurima per
nostros sequaces et adherentes pro tunc minus iuste sustulisse dinoscitur...“; ZsO I, num. 1543.
48
Ján z Forchtensteinu bol pravdepodobne synom grófky Anny zo Sv. Jura a Pezinka – sestry grófov Petra II.,
Tomáša V. a Jána II. Rod Forchtensteinovcov (maď. Fráknoi) bol s grófmi spätý viacerými manželskými
zväzkami.
49
BRANDL, Wincenz (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XI. Brünn : Verlag des Mährischen
Landes-Ausschusses, 1885, num. 603, pag. 525-526: „…wir dem hochgeboren durichleuchtigen fursten
marggrafen Josten herren czu Merichern und allen den seynen von der gefänkchnuzz wegen, da er vns
vorgenanten graf Thoman von sand Jörigen getan hat, nymer mer darumb czu sprechen nach reden nach manen
wellen in allen wegen. Und das gelobe wir gancz und gar stet zu haben und czu halden mit unsern trewn an alles
geverde…“
50
Ostrihomský arcibiskup, člen ligy barónov a prelátov, ktorá najmä počas zajatia kráľovnej Márie a absencie
kráľa získala legitímnu moc a prevzala vládu. Pozri bližšie DVOŘÁKOVÁ, ref. 43, s. 49.
51
SVT I, num. 358, pag. 512-514; Dl 7 831.
52
Táto zaniknutá dedina sa nachádzala východne od Štvrtku na Ostrove neďaleko Malého Dunaja.
53
Ide pravdepodobne o dedinu Topoľníky, ktorá patrila k majetkom hradu Eberhard.
54
Dl 7 893
55
Západná časť kanižajovskej majetkovej domény sa rozprestierala takmer po celom území dnešného
Burgenlandu.
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sily...“.56 Tieto fakty poukazujú na ich neskoršie nadštandardné vzťahy. Hodonín však o dva
roky vymenil s kráľom Žigmundom za majetok Tomášov, ktorý susedil s dedinou Eberhard
(Malinovo).57
Tomášov jediný potomok – dcéra Sibilla sa vydala za Petra z Kravař a zo Strážnice
v roku 1397.58 Po zabezpečení Sibilly dal niektoré zo svojich rozsiahlych majetkov ostatným
príslušníkom jeho rodu. V roku 1400 napríklad daroval svojmu synovcovi Tomášovi VI.59
dediny Veľký Grob, Čataj a Gnarasth60.61 Gróf Tomáš zomrel v roku 1405 bez mužského
potomka. Jeho ostatné majetky sa stali predmetom deľby v roku 1412, kedy sa rozdelili medzi
jeho brata Petra II. a jeho synov a synov vtedy už zosnulého grófa Tomáša mladšieho
(†1405).
Manželské zväzky s príslušníkmi moravskej šľachty
V roku 1396 sa prvýkrát spomína Tomášova manželka, ktorou bola Margaréta
(Margita) zo Šternberka, dcéra Zdeňka zo Šternberka a Kunky (Kunigundy) z Kunštátu.62
Zdeněk zo Šternberka – založil lukovskú vetvu šľachticov zo Šternberka. Sídlil na hrade
Lukov (10 km SV od Zlína) spolu so svojím bratom Jánom (Ješkom). Zdeněk bol stúpencom
markgrófa Jošta na rozdiel od svojho brata Jána, ktorý bol stúpencom jeho brata markgrófa
Prokopa. V roku 1385 sa zúčastnil ťaženia do Uhorska pod Joštovým vedením. Teda v tomto
čase bol v opačnom tábore ako jeho budúci zať, gróf Tomáš zo Svätého Jura. Neskorší blízky
vzťah a spojenectvo grófa Tomáša a moravského markgrófa Jošta dopomohli svätojurskému
grófovi k pevnejším väzbám na moravské územie a šľachtu, ktorá podporovala markgrófa
Jošta. Prirodzene, manželstvo s Margitou zo Šternberka bolo motivované predovšetkým
politickými dôvodmi.
V roku 1397 uzavrel manželský zväzok s príslušníkom moravskej šľachty aj Tomášov
jediný potomok – dcéra Sibilla, ktorá sa vydala za Petra z Kravař a zo Strážnice.63 Z tohto
roku sa nám zachovala listina, v ktorej Peter potvrdzuje výšku svadobného daru svojej
nastávajúcej manželke : z viacerých moravských dedín to malo byť 90 kôp českých grošov a
56

Dl 8 454: „…pensatis fidelibus servitiis et gratuitis complacentiis quas nobis nobilis Thomas de Sancto
Jeorgio senior exhibuit et adhuc exhibet toto sue posse…“ – listina je preložená v Pramene V, ref. 45, s. 96-97.
57
Dl 8 640.
58
Bližšie pozri ďalšiu kapitolu.
59
Tomáš mladší bol synom grófa Jána II. zo Svätého Jura. V listinách sa uvádza ako Temel junior alebo Thoman
der junger.
60
Pravdepodobne ide o dedinu Narasd – dnešné Topoľníky.
61
Dl 8 556.
62
Pozri POKLUDA, Zdeněk. Rod Šternberků na Moravě. In Zlínsko, roč. 10, 1988 (vyd. 1991), s. 117-150.
63
O Petrovi II. z Kravař a zo Strážnice pozri bližšie BALETKA, Tomáš. Páni z Kravař - Z Moravy až na konec
světa. Praha : 2003, Nakladatelství lidové noviny, s. 251-270
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ročne sa zaviazal zaplatiť 900 kôp českých grošov.64 Peter bol synom Václava z Kravař a zo
Strážnice, ktorý zomrel predčasne v roku 1381.65 Petrovým poručníkom sa stal jeho strýko
Peter z Kravař a Plumova. Ten spoločne so Stiborom so Stiboríc aj potvrdzuje spomínanú
listinu z roku 1397. V roku 1411 získal Peter z Kravař a zo Strážnice úrad najvyššieho
komorníka moravskej cúdy66. Neskôr sa významne zasadzoval o prepustenie Jána Husa
z kostnického väzenia. Od roku 1416 bol moravským zemským hajtmanom. Postavil sa na
stranu husitských pánov proti Žigmundovi Luxemburskému a počas júna 1432 viedol vojská
moravských husitov pri vpáde na územie západného Slovenska spolu s Janom Vrbenským67
a Blažkom z Borotína68. Počas tejto spanilej jazdy sa husitské vojenské oddiely zmocnili
úskokom Trnavy. V roku 1434 Peter z Kravař zomrel. S dcérou svätojurského grófa Tomáša
Sibillou mal dvoch synov Václava II., Juraja I. a dcéru Katarínu. O Sibille však už po roku
1397 nemáme žiadne správy.
Svätojurského grófa Tomáša môžeme označiť za výborného diplomata, ktorý
v službách uhorských Anjouovcov dosiahol na najvyššie krajinské pozície. Svoju vernosť
a rozhodnosť preukázal aj v najťažších chvíľach, keď sa rozhodovalo o budúcnosti krajiny.
Ako dalmátsky a chorvátsky bán a ďalej krajinský sudca bol na vrchole svojej kariéry, ktorá
bola predčasne ukončená zmenou politickej situácie. Po nástupe Žigmunda Luxemburského
už síce nezastával žiadny vysoký úrad a stiahol sa z politickej scény, no zveľadil najmä
majetkovú držbu rodu. Paradoxné je, že v posledných rokoch svojho života sa pridal na stranu
moravského markgrófa Jošta, ktorý bol jeho niekdajším väzniteľom. Z okruhu jeho stúpencov
si vybral aj svoju manželku, rovnako ako neskôr i manžela pre svoju dcéru Sibillu.

64

WENZEL, Gusztáv. Stibor Vajda. Budapest : Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés, 1874, s. 214-215.
Václav z Kravař sa narodil asi v roku 1352.
66
Moravský súdny dvor.
67
Ján Vrbenský († po 1436) – šľachtic slovenského pôvodu - majiteľ Hodonína. Najprv bol v službách Stibora
zo Stiboríc (mladšieho), no v roku 1432 prešiel na husitskú stranu. V roku 1432 sa zmocnil aj Skalice.
68
Blažko z Borotína a Napajedel († po 1447) – pravdepodobne moravský šľachtic, spojenec sirotkov, kapitán
(hajtman) Trnavy v rokoch 1432-1435.
65
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Count Thomas (Temel) of Svätý Jur (*circa 1345 – †1405)
The counts of Svätý Jur and Pezinok represented one of the most distinctive noble families in the
medieval Kingdom of Hungary. Descending from Hont-Poznan lineage, they chose their name
according to their family properties Svätý Jur and Pezinok, received from Andrew the II. in the
beginning of the 13th century. The paper deals with one of the most important figures of this noble
house – count Thomas (*c. 1345 – †1405). He began his career in the service of Louis I. the Great as
the castellan of the water castle Holíč, situated near Moravian border. In later years of Louis´ reign,
Thomas held the office of the treasurer (1378-1382) and comes of Nitra (1382). After the death of last
Angevin king, Thomas remained faithful to his daughter Mary, who inherited the throne of the
Kingdom of Hungary. For his loyal services, he was appointed as the governor (banus) of Croatia and
Dalmatia (1384-1385) and chief justice of Hungary (judex curiae regiae) (1385). In the meantime two
candidates to marry young queen appeared: Sigismund, the count of Brandenburg and Charles the
Short, king of Naples. Besides, Elisabeth Kotromanić supported the plan of palatine Nicolas of Gara to
contract the dynastic alliance with French royal court. However, this plan was never successfully
realized. When Sigismund invaded the Kingdom of Hungary, Thomas was arrested by Moravian
margrave Jošt, the half-brother of Sigismund himself. Later on, he was set free never to be that
politically active and influential as before. However, he reconciled with Sigismund and his former
incarcerator Jošt. Thomas spent his last years on his family estates, namely the castle of Svätý Jur and
Eberhard castle. He died without male heir yet strengthened the position and importance of his lineage
and significantly expanded the family properties. His descendants followed Thomas's example and
became prominent figures in the Kingdom of Hungary.
Keywords: counts of Svätý Jur and Pezinok, Hont-Poznan lineage,
noble families in medieval Hungary, Bratislava county, queen Mary of Anjou,
Sigismund of Luxemburg, Moravian margrave Jošt, Elisabeth Kotromanić,
castle Svätý Jur; Eberhard (Malinovo), Moravian nobles
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova
GAHÉR, Daniel. Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (*okolo 1345 – †1405).
In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova [online], 2010, roč. 1, č. 1, Bratislava :
Stimul, 2010, s. 9-21. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>

Vysvetlivky ku genealogickej tabuľke
† - dátum smrti
–––––– – určovanie rodinných vzťahov
– pokračovanie genealógie rodu
∞ – manželský zväzok
roky uvádzané pod menom – časové rozhranie, kedy sa dané osoby spomínajú v prameňoch
roky v zátvorkách – obdobie zastávania úradu
alebo rok(y), kedy sa spomína daná osoba v úrade
roky v kurzíve – trvanie manželského zväzku
alebo rok, kedy sa osoba uvádza v manželskom zväzku,
prípadne dátum jej smrti
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Genealogická tabuľka grófov zo Svätého Jura a Pezinka v 13. a 14. storočí
svätojurská línia

Tomáš I.

pezinská línia

1204-†1217
staršia svätojurská línia

staršia pezinská línia

nitriansky župan (1208, 1209)

Sebeš I.

Alexander

1206-1241

1206-1236

kráľovský pohárnik (1209, 1216, 1217),
nitriansky župan (1231, 1233, 1236, 1239)
∞ Alžbeta (dcéra bána Dominika) 1260

Abrahám I.

Barbora

1247-1262

1262

Tomáš III.

kráľovský pohárnik (1216-1217)

Abrahám III. (Običk)

1270-1287

Abrahám II.

1274-† 24.6. 1307

1270

Achilles I.

N (syn)

Kozma I.

1241-1256

†1241

1241-1256

Tomáš II.

1296-1316

Peter I.

Sebeš II.

Tomáš V.

Anna

Peter II.

Ján II.

1363-1414

1363-1394

∞ Alžbeta

1404-1422

∞ Katarína z Hederváru

Kozma III. Barbora

1413-1436

∞ Alžbeta 1297

1297

∞ Klára Donč (Balašová)

1355-1356

1404-1423

1270-†pred 27.1.1297

Achilles II.

1304-1353

berežský župan (1360-1361)

Ladislav I. Peter III. Cecília

Kozma II.

1270-1296

stredná pezinská línia

1308-†1363/1364

∞ Mikuláš II. Forchtenstein

Pavol I.

1285-1294

krajinský sudca (1275), 1. ∞ „ Malý“ Michal Rosd † pred ...1285
slavónsky bán (1275),
2. ∞ Jakub Lónyai 1285-1294
bratislavský župan (1275-77),
nitriansky župan (1276-1277),
komárňanský župan (1277)

stredná svätojurská línia

Tomáš IV.

N (dcéra)

1275-1277

1404-1418

1423

∞ Štefan z Rozhanoviec

∞ Wolfgang Pollheim

†1439/40

1423

Mikuláš I.

1363-†pred 18.6. 1405
kastelán Holíčskeho hradu (1375-1378),
kráľovský taverník (1378-1382),
nitriansky župan (1382),
dalmátsky a chorvátsky bán (1384-1385),
krajinský sudca (1385)
∞ Margita zo Šternberka 1396-1413

Tomáš VI.

Sibilla

1353-1373

∞ Barbora 1383

Mikuláš II.

13751397
1383-1440
†pred 13.12 1405 ∞ Peter z Kravař kapitán Vyšehradu

∞ Katarína (Haym?)
1395

Katarína
∞ Ulrich Zelkingen

Juraj II.
1383-†30.1. 1426

Ján I.

?

1353-†1383

†1308

Juraj I.
1353

dvorský rytier
(1363-1380)
∞ Margita

Imrich I.

Margita

1383-1387

dvorský rytier (1402-1425)
a zo Strážnice
(1439-1440)
bratislavský župan (1408-1409)
1397-1412 ∞ Klára z Hederváru 1. ∞ Jarochna Ostrowska 1396-97
1393
2. ∞ Anna z Levíc (Lévai) 1414
3. ∞ Katarína z Perína (Perényi) 1418-1428

Pavol II.

1386-1387

Pavol III.
1383-1387

Anna
1387

∞ Fridrich Pottendorf

∞ Pavol II.

1387

Forchtenstein
1387-1414
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Životné pomery v Nových Zámkoch
v čase osmanskej nadvlády (1663 – 1685)
Helena Markusková
Vojna, ktorá v roku 1663 vypukla medzi dlhoročnými rivalmi, Osmanskou ríšou
a Habsburgovcami, výrazne zasiahla do osudov novozámockej pevnosti. Napätie na oboch
stranách zvyšovali početné spory, ktoré zapríčinili, že situáciu už nebolo možné urovnať
diplomatickou cestou a 19. marca 1663 osmanská armáda vedená mladým veľkovezírom
Köprülüzáde Ahmedom pašom1 odtiahla z Istanbulu. Napriek tomu, že Osmanská ríša sa na
vojnu pripravovala už od jesene 1662, cisárska strana stále verila v obnovenie mieru. Smer
osmanského útoku nebol od začiatku jasný a do úvahy prichádzalo niekoľko alternatív.
Rozhodnutie o útoku na pevnosť Nové Zámky padlo až v júli na porade v Budíne.2 Tu sa
zároveň definitívne rozplynuli ilúzie cisárskej strany o predĺžení mieru. O tom, že sa
osmanské jednotky napokon vydali proti Novým Zámkom, rozhodla výhodná poloha pevnosti
a vidina bohatej koristi. V rovinatom okolí novozámockej pevnosti bolo mnoho dedín,
a vďaka svojej strategickej polohe otvárali cestu k stredoslovenským banským mestám ako aj
na západ do Rakúska.3 Nové Zámky boli v 17. storočí synonymom modernej pevnosti a pýšili
sa tým, že patria k najlepším uhorským protitureckým pevnostiam.4 Avšak v skutočnosti
pevnosť nikdy nebola úplne dokončená. V čase osmanského útoku boli úplne dostavané len
1

Köprülüzáde Ahmed paša (1635-1676) bol synom veľkovezíra Köprülü Mehmeda pašu, ktorý bol pôvodom
Albánec a podľa všetkého aj kresťan. Bol vzdelaným človekom a múdrym diplomatom. Veľkovezírom sa stal
v roku 1661 už ako 26 ročný. K jeho najvýraznejším vojenským úspechom patrilo dobytie Nových Zámkov v
roku 1663 a dobytie Kandie v roku 1669, čím ukončil desaťročia trvajúcu vojnu o Krétu. Jeho ťaženie proti
Poľsku prekazila jeho nečakaná smrť v Edirne v roku 1676. V období jeho veľkovezirátu dosiahla Osmanská
ríša najväčší územný rozsah. Köprülüzáde Ahmed paša vstúpil do histórie pod prívlastkom Fázil (cnostný).
MANTRAN, Robert et al. Histoire de l’Empire ottoman. Paris : Fayard, 1989, s. 240-246.
2
KOPČAN, Vojtech – KRAJČOVIČOVÁ, Klára. Slovensko v tieni polmesiaca. Martin : Osveta, 1983. s. 87.
Fakt, že sa o útoku na novozámockú pevnosť rozhodlo až na rokovaniach v Budíne, patrí k všeobecne známym
a prijímaným názorom. Utvrdzujú nás v tom hlavne tureckí historici, ako napríklad Rašid efendi, ktorí tieto
rokovania podrobne a farbisto opisujú a vytvárajú tak dojem o oprávnenosti tohto tvrdenia. Napriek tomu
existujú indície, že z osmanskej strany išlo len o zastieracie manévre a o smere útoku bolo rozhodnuté už oveľa
skôr. Útok na novozámockú pevnosť sa javí viac ako politické než strategické rozhodnutie. ETÉNYI, G. Nóra.
Hadsíntér és nyilvánosság. A Magyarországi török háború hírei a 17. századi német ujságokban. Budapest :
Balassi kiadó, 2003, s. 90.
3
KOPČAN – KRAJČOVIČOVÁ, ref. 2, s. 87.
4
Pevnosť navrhli talianski bratia Ottavio a Giulio Baldigarovci. Nové Zámky boli postavené na močaristom
rovinatom teréne na pravom brehu rieky Nitry, stavba bola zhruba dokončená v roku 1580. Pevnosť mala šesť
päťcípych niekoľkoposchodových bášt s obvodom 325 m a výškou 6-10 m. Všetkých šesť bášt (Ernestova,
Česká, Fridrichova, Žerotínova, Forgáčova a Cisárska) bolo vzájomne prepojených systémom podzemných
chodieb a kazemát. Bašty mali 8-10 strieľní pre delá, na každej bola menšia budova na uskladnenie pušného
prachu a streliva. Navzájom ich spájali hradby – kurtiny, v ich strede boli menšie vežičky, ktoré slúžili ako
pozorovateľne. Výška hradieb bola 10 m a hrúbka 18 m. Prístup do pevnosti bol zabezpečený cez dva padacie
mosty pri Ostrihomskej a Viedenskej bráne. Neďaleký mlynský náhon napájal priekopu širokú 35 m a hlbokú
4,5 m vodami Nitry, ktorá sa potom opäť vracala do koryta rieky. Vonkajší obvod pevnosti bol 3 km. KOPČAN
– KRAJČOVIČOVÁ, ref. 2, s. 157-159.
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tri bašty. Navyše pevnosť rokmi chátrala a vyžadovala si mnoho opráv, na ktoré chýbali
finančné zdroje.5
Presun osmanských jednotiek z Budína k Novým Zámkom ale napredoval prekvapivo
pomaly, čo svedčí o dobrej informovanosti veľkovezíra, ktorý v danej situácii nepovažoval za
potrebné ponáhľať sa. K prvému stretu oboch strán došlo až ráno 6. augusta pri Parkane
(Štúrovo). Po nepremyslenej akcii kapitána pevnosti, grófa Adama Forgáča, ktorý sa dvomi
falošnými zbehmi z osmanského tábora nechal vylákať z pevnosti, došlo k bitke.
Novozámocké vojsko tu utrpelo zdrvujúcu porážku a do pevnosti sa vrátili len zvyšky
armády.6 Táto bitka sa veľkou mierou podpísala pod rýchly spád udalostí. Oklieštenú posádku
síce doplnil markíz Pio, 240 nemeckých dragúnov a asi 800 mužov z komárňanskej pevnosti
a z Rábu,7 ale sám Forgáč sa vyjadril, že na obranu všetkých pozícií pevnosti nebude mať
dosť mužov. Ešte dôležitejší bol psychologický efekt týchto udalostí. Porážka pri Parkane
negatívne doľahla na obyvateľstvo okolitých miest a hradov a vyvolala vlnu obáv a strachu.8
Osmani sa po víťaznej úvodnej bitke k pevnosti neponáhľali a strategicky strážili most
cez Dunaj, aby si zabezpečili spojenie s Budínom. Ich postup bol veľmi premyslený, najprv
obsadili širokú líniu od Guty (Kolárovo) po Hlohovec a vypálili dediny na okolí Nových
Zámkov.9 So samotným dobývaním pevnosti začali až 17. augusta. Napriek početnej
nevýhode, proti viac než 50 000 osmanskému vojsku stálo asi 3000 pešiakov a 500 jazdcov,
posádka vyhlasovala, že pevnosť udrží.10 Trvalo šesť týždňov, kým v pondelok 24. septembra
1663 zaviali na hradbách pevnosti biele kapitulačné vlajky. O tom, že sa obrancovia nakoniec
5

V roku 1655 rábsky biskup Juraj Draškovič odkázal 50 000 forintov na dostavbu novozámockej pevnosti.
Nikto nevie, kde táto suma skončila, isté je len to, že na miesto určenia sa, napriek opakovaným urgenciám,
nikdy nedostala. Ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay prispel na pokrytie opráv múrov pevnosti a na vyčistenie
hradnej priekopy sumou 250 000 forintov. Tá vystačila len na pokrytie najnutnejších opráv. HAICZL, Kálmán.
Érsekújvár multjából. Érsekújvár : Winter Zsigmond fia könyvnyomda, 1932, s. 167-168.
6
Forgáč vytiahol proti Turkom s armádou 5 500 mužov, po porážke pri Parkane sa do pevnosti vrátilo okolo 390
vojakov. KOČIŠ, Ladislav. Nové Zámky v minulosti a súčasnosti. Nové Zámky : Okresný národný výbor, 1967,
s. 27. V bitke navyše zahynuli aj viacerí šľachtici: Juraj Esterházy, Juraj Illésházy, Ján Lippay, František
Szörényi a iní. MATUNÁK, Michal. Život a boje na slovensko tureckom pohraničí. Bratislava : Tatran, 1983, s.
295. Mnohí z porazeného vojska boli zajatí a poslali ich na trh do Istanbulu. Podľa všetkého išlo len o radových
vojakov, keďže podľa Dávida Rožňaja medzi zajatcami nebol nikto urodzeného pôvodu. SZILÁGYI, Sándor.
Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai. Pest : Eggenberger Ferdinánd M. Akad.
Könyvárusnál, 1867, s. 326.
7
KOPČAN, Vojtech. Nové Zámky ako centrum osmanskej provincie. In CATRUM NOVUM, 1986, č. 2, s. 129.
8
HAICZL, ref. 5, s. 178-179.
9
HORVÁTH, Pavol – KOPČAN, Vojtech : Turci na Slovensku. Bratislava : SPN, 1971, s. 150.
10
Adam Forgáč sa vyjadril, že pevnosť vydrží brániť celých 66 týždňov a do osmanských rúk ju nevydá. Celá
posádka slávnostne prisahala, že Nové Zámky bude brániť do poslednej kvapky krvi. Podľa Vojtecha Kopčana
a Pavla Horvátha na tom pevnosť nebola vôbec zle, disponovala dostatočnou výzbrojou, muníciou aj zásobami
potravín a bola schopná odolať niekoľkomesačnému obliehaniu. HORVÁTH – KOPČAN, ref. 9, s. 151. Tieto
ich vyjadrenia sú ale v rozpore s našimi doterajšími zisteniami o stave pevnosti. Odporuje im aj tvrdenie Dávida
Rožňaja. Ten bol v osmanskom tábore počas obliehania pevnosti a po jej dobytí zhodnotil, že v pevnosti bolo tak
málo munície, že by ledva vystačila na zabezpečenie jednej bašty. SZILÁGYI, ref. 6, s. 332-333.
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vzdali, rozhodlo viacero okolností.11 Uzavrelo sa trojdňové prímerie a dohodli sa podmienky
kapitulácie. Veľkovezír tieto podmienky dôsledne dodržal.12 Posádke poskytol štyristo vozov,
potraviny a ochrancov na cestu do Komárna.13 Chorých a ranených, ktorí zostali v pevnosti,
dal Köprülüzáde Ahmed paša na vlastné náklady vyliečiť a potom ich poslal za ostatnými do
Komárna.
Nové Zámky zohrali v osmanských plánoch popredné miesto. Počas ich 22 ročného
panstva plnili funkciu strediska novozriadeného novozámockého ejáletu (Eyalet Uyvar), ktorý
bol v poradí už šiestym v Uhorsku a vôbec prvým na slovenskom území.14 Vďaka tomuto
postaveniu neboli len administratívnym strediskom, ale aj miestom vyberania daní15
a dôležitým centrom obchodu a trhov.16 Nezanedbateľný bol aj kultúrny význam pevnosti,
čomu nasvedčuje aj prestavba troch kostolov na islamské džámi, výstavba minaretu, tureckej
knižnice, nižšej školy mekteb a dokonca i vyššej školy medresy, v ktorej sa vyučovali počty,
hvezdárstvo, právo a filozofia.17 Nemôžeme však zabudnúť ani na akýsi symbolický význam
pevnosti pre jej osmanských dobyvateľov. Tá bola v tejto dobe považovaná za poslednú baštu
protitureckej obrany a jej osudy sledovala celá Európa, správy o jej dobytí priniesli
kresťanskému svetu veľké obavy a pre ten moslimský museli mať o to vyšší kredit. Význam
pevnosti potvrdzuje aj výčitka palatína Vešeléniho adresovaná grófovi Forgáčovi po dobytí
Nových Zámkov: „Pád Nových Zámkov znamená, že kresťanskí Uhri sa môžu rozutekať.“18
Nové Zámky boli zároveň najvysunutejšou pevnosťou Osmanskej ríše v strednej
Európe a nazývali ju „územím gázíov (bojovníkov za pravú vieru) a vojakov a pevnou
11

Situáciu obrancov značne zhoršoval fakt, že cisárske vojská dlho otáľali s pomocou pevnosti, šľachtická
insurekcia skončila neúspechom a vojská generála Montecuccoliho mali prioritne chrániť Viedeň a rakúske
krajiny. Vojenskú morálku obrancov znižoval neúnavný nátlak útočníkov, ktorí dosahovali úspechy vďaka
sústredenému útoku na nedobudované bašty pevnosti. Definitívne rozhodnutie o kapitulácii padlo po nešťastnom
výbuchu pušného prachu na jednej z bášt a na nátlak nemeckých vojakov, ktorí odmietali pokračovať v boji.
MATUNÁK, ref. 6, s. 230-235.
12
Fakt, že veľkovezír do bodky dodržal podmienky kapitulácie a posádke poskytol ochranu pred tatárskymi
vojskami, zdôrazňovali mnohé letáky a články, ktoré opisovali pád pevnosti. Táto skutočnosť prekvapila
európsku verejnosť, pretože bola v rozpore s obrazom Turka, ktorý dominoval v jej povedomí. ETÉNYI, ref. 2,
s. 112.
13
MATUNÁK, ref. 6, s. 234-236.
14
Prvý ejálet vznikol v Budíne (1541), ďalšie mali centrá v Temešvári (1552), vo Veľkej Kaniži (1600), v Jágri
(1596) a vo Veľkom Varadíne (1661). HORVÁTH, Pavel. Posledné obdobie tureckej moci na Slovensku. In
Historický časopis, roč. 33, 1985, č. 3, s. 424.
15
KOPČAN, ref. 7, s. 132-133.
16
Novozámocké kánunnáme rozlišuje tri druhy tovarov: domáci určený na predaj na miestnych trhoch, domáci
tovar vyvážaný do cudziny a tovar, ktorý sa dovážal z cudziny. Na miestnych trhov sa zväčša predávali
poľnohospodárske produkty: chlieb, mlieko, maslo, syr, vajcia, med, ovocie, zelenina, múka, jačmeň, hydina,
soľ, ryby, ovčia a hovädzia koža, včelí vosk, hrnce apod. Do cudziny sa vyvážali voly, soľ, kože, mlynské
kamene a samozrejme otroci a z cudziny sa dovážali látky, stavebné drevo, smaltové hrnce, poháre, drevené
sudy, železný a oceľový tovar a čiapky pre kresťanov, keďže tí nemohli nosiť moslimské turbany. KABRDA,
Josef. Kānūnnāme Novozámockého ejalétu. In: Historický časopis, roč. XII, 1964, č. 2, s. 212-213.
17
KOČIŠ, ref. 6, s. 27-32.
18
MATUNÁK, ref. 6, s. 240.
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hradbou muslimskej krajiny.“19 Vzťah Osmanov k pevnosti ilustrujú aj slová osmanského
cestovateľa Evliyu Čelebiho, keď sa roku 1664 vracal do Nových Zámkov: „Chvalabohu, keď
som prešiel hradnú bránu povedal som „Vkročil som na islamské územie!“ a vykonal som
ďakovnú modlitbu.“20
Osmanský

vpád

zasiahol

viaceré

sféry

vtedajšej

spoločnosti,

a to

nielen

v hospodárskej rovine, ale aj v rovine sociálnej a kultúrnej. Aj keď osmanské panstvo trvalo
v Nových Zámkoch relatívne krátko, podpísalo sa pod ich ďalším vývojom. Väčšina
osmanských kultúrnych a sociálnych vplyvov sa ale naplno prejavila až po vyhnaní Osmanov
z Uhorska, pričom častokrát stopy, ktoré by naznačovali ich pôvod v období osmanskej
nadvlády vybledli a v súčasnosti si už ani neuvedomujeme, že k ich rozšíreniu prispela práve
osmanská expanzia, ktorá v nás väčšinou evokuje len samé negatíva.
Napriek všeobecnej tendencii podceňovať intenzitu vzájomných kontaktov a mieru ich
vzájomného pôsobenia21 si myslíme, že medzi domácim i osmanským obyvateľstvom
dochádzalo k interakcii a uhorské obyvateľstvo si postupne osvojovalo niektoré elementy
osmanskej kultúry. V niektorých prípadoch môžeme hovoriť len o dopadoch krátkodobého
charakteru, často však išlo o zmeny, ktoré podstatne ovplyvnili život obyvateľstva.
Ku krátkodobým dopadom osmanskej prítomnosti, ktoré sa udržali len počas trvania
novozámockého ejáletu, patrila aj architektonická prestavba jednotlivých budov v pevnosti.
Osmanské vojská sa pri svojom prenikaní na uhorské územie sústredili na pevnosti a hrady,
boli to zároveň jediné miesta, kde sa po obsadení nových území aj usadili. Za skutočné mestá
totiž považovali len opevnené miesta, ktoré bolo možné chrániť pred prípadným útokom.22 Na
území novozámockého ejáletu preto Osmani natrvalo osídlili a prestavali len Nové Zámky. Po
ich dobytí tu vykonali celý rad úprav, ktoré zmenili tvár mesta a priblížili ho osmanskému
vnímaniu a potrebám. Nové Zámky sa tak stali jediným miestom v rámci ejáletu, kde sa
stretávame s osmanskou architektúrou. Prestavbu pevnosti podrobne opisuje Evliya Čelebi,
ktorý bol svedkom týchto udalostí.
Prvé zmeny mali pragmatický charakter a súviseli s obrannou funkciou pevnosti.
Pevnosť bola počas dobývania poškodená delovými guľami ako aj podkopávaním múrov,
preto sa jej dobyvatelia sústredili na čo najdôkladnejšiu opravu opevnenia a výstavbu ciest
a mostov: „Prekopali hradnú priekopu a za niekoľko dní vystavali z drevených brvien
19

KOPČAN, ref. 7, s. 134.
ČELEBI, Evliya. Kniha ciest. Bratislava : Tatran, 1978, s. 312.
21
NAGY, László. A török világ végnapjai Magyarországon. Budapest : Zrínyi katonai kiadó, 1986, s. 63.
22
GERŐ, Győző. Az oszmán - török építészet Magyarországon (dzsámik, türbék, fürdők). Budapest : Akadémiai
kiadó, 1980, s. 20-21.
20
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palankovú ohradu. Vytvorili silný hrad, takže za päť rokov nedokončiteľná stavba, bola hneď
hotová.“23
Druhá skupina zmien sa týkala náboženstva. Moslimská viera si vyžiadala výstavbu
náboženských objektov, džámi.24 Džámi boli v čase osmanského panstva najrozšírenejšie
stavby a vyskytli sa v každom meste, v ktorom sa Osmani usadili. Pri výstavbe džámi na
podmanenom území Osmani väčšinou využili už existujúce kostoly, ktoré pretvorili podľa
svojich potrieb na nové modlitebne. Rastúci počet moslimských obyvateľov viedol aj k
postaveniu nových džámi. Tie už nevznikli prestavbou kresťanských kostolov, ale išlo o úplne
nové stavby postavené v čisto osmanskom štýle.25 V Nových Zámkoch sa vyskytli oba typy
džámi.
Najväčší a najstarší kostol v meste premenili na džámi sultána Mehmeda IV.:26
„Keďže

zo

všetkých

bola

najkrajšia,

najvyzdobenejšia,

najpriestrannejšia

a najdokonalejšia veľká kostolná stavba na hlavnej ulici... jednomyseľne považovali za
najvhodnejšie, aby sa stala džami jeho veličenstva, padišáha. Okamžite vyčistili túto tmavú
modlitebňu od hriešnej špiny... Kostol mal aj zvonicu... Potom z nej urobili mnohostranný
minaret.“27
Z kostola počas jeho prestavby odstránili lampy, maľby, sochy, lustre i mŕtvoly
z krýpt, teda všetko, čo bolo späté s kresťanstvom a vystavali mihráb, minber, kürsi a
manfil.28 Na mihráb napísali verše z Koránu a nad železnú bránu vyryli prvú časť
moslimského vyznania viery. Nad juhovýchodnú bránu zas vytesali chronogram:
„Keď silný hrad Nové Zámky obsadil vezír, ozdoba ríše, aby sa stal džami chána
Mehmeda, dal obnoviť tento kostol. Zmenil sa na skutočne krásny príbytok, a stal sa podobný

23

ČELEBI, ref. 20, s. 224.
V Osmanskej ríši existovali dva druhy modlitební, masdžid a džámi. Masdžid bol menší chrám, nižšej úrovne,
v ktorom sa konali bežné modlitby. Masdžid nebol bohato zdobený a od džámi sa líšil aj vnútorným zariadením.
Džámi boli väčšie a vyzdobenejšie modlitebne, v ktorých sa konala piatková slávnostná modlitba. Výstavbu
džámi musel vždy povoliť sultán a mohli sa postaviť len tam, kde žilo aspoň 40 mužov. Výstavba i zariadenie
oboch druhov modlitební podliehali prísnym pravidlám. Slovenský výraz pre pomenovanie moslimskej
modlitebne mešita pochádza práve zo slova masdžid. Vybudovanie štyroch džámi v Nových Zámkoch tiež
poukazuje na dôležitosť pevnosti pre miestnych moslimov. GERŐ, ref. 22, s. 26.
25
Tamže, s. 32.
26
Podľa osmanského zvyku bola najdôležitejšia modlitebňa v meste vždy pomenovaná podľa sultána, ktorý
práve vládol. Tamže, s. 32.
27
ČELEBI, ref. 20, s. 218.
28
Mihráb bola svätyňa, výklenok na čelnej strane mešity, ktorý ukazuje smer k Mekke, aby boli moslimovia pri
modlitbe otočení týmto smerom. Mihráby boli zdobené fajansovými dlaždicami a citátmi z Koránu. Minber bola
kazateľnica umiestnená vpravo od mihrábu. Schody, ktoré na ňu viedli museli byť rovné, aby pri výstupe imán
nikdy nebol otočený chrbtom k veriacim a k mihrábu. Kürsi bolo pódium v mešitách, na ktorom sa konajú
náboženské obrady. Manfil bola zas galéria v mešitách. BLASKOVICS, Jozef. Nové Zámky pod osmanskotureckou nadvládou (1663-1685). 1. časť. In CASTRUM NOVUM, 1986, č. 3, s. 82.
24
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jeruzalemskej mešite... Svojou zbožnou atmosférou (akoby bol druhou) Omarovou mešitou!
Rok 1074.“29
Druhou džámi sa stal františkánsky kostol. Nazvali ju menom sultánovej matky, teda
Valide džámi. Maľby, ozdobné predmety a modly, ktoré sa v kostole nachádzali boli zničené.
Podľa Čelebiho to bola krásna džámi, ktorej sa nevyrovnala žiadna iná na hraniciach ríše a
bola dokonca krajšia ako ostrihomská džámi.30
Od roku 1610 bol v Nových Zámkoch aj kalvínsky kostol.31 Tento jednoduchý kostol
bol prestavaný na džámi sultánovej manželky Haseki Sultan hatun. Neskôr z nej spravili
zásobáreň potravín.32
Okrem týchto troch džámi, ktoré vznikli prestavaním kostolov, sa v Nových Zámkoch
vyskytol aj druhý typ. Bola to priestranná džámi, ktorú nechal postaviť pred jednou z brán,
veľkovezír Köprülüzáde Ahmed paša.33
Výstavba moslimských modlitební však nebola jedinou zmenou, ktorá pretvorila obraz
mesta. V moslimskom svete zohrávala dôležitú úlohu vzdelanosť, tá bola úzko spätá s
náboženstvom. Preto školy vznikali v blízkosti džámi.34 V Nových Zámkoch si Osmani
zriadili nižšie školy mekteb, tie poskytovali základné vzdelanie a bežne sa nachádzali aj
v menších mestách. Podľa všetkého bola v meste aj vyššia škola internátneho typu medresa,
v ktorej sa žiaci pripravovali za kňazov, sudcov a vysokých úradníkov.35 Potvrdzujú to aj
slová Evliyu Čelebiho: „Valide džami mala okolo posvätného miesta päťdesiat
medresovských ciel.“36 V blízkosti medresy sa zakladali aj knižnice, v ktorých boli knihy
uložené podľa zamerania. Osmanská knižnica sa nachádzala v budove jednoposchodovej
radnice a obsahovala najmä lekárske knihy. Existenciu knižnice potvrdzujú aj slová
Holanďana Jakuba Tollia: „Môj hostinský, ktorý bol pri dobýjaní, mi rozprával, že s vojakmi
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hodil do ohňa vyše štyristo tureckých kníh, ktoré našiel v knižnici mimoriadne učeného
tureckého duchovného, morabuda.“37
Poslednou prestavbou, ktorá výrazne zasiahla do podoby Nových Zámkov, bola
výstavba predmestia – podhradia. Pod pevnosťou pozdĺž kanála, ktorý spájal hradnú priekopu
s riekou Nitra od ostrihomskej brány, vybudovali predmestie. To nazvali maďarskou
výpožičkou „város“38. Ohradili ho palankovou ohradou a postavili tu maštale pre kone
a dobytok. Výstavbou predmestia poveril veľkovezír budínskeho Sary Hüsejna pašu, aby pred
príchodom zimy bol pre každého k dispozícii primeraný dom alebo koliba.39 V podhradí,
v blízkosti džámi, bolo vystavané aj obchodné centrum s približne 130 obchodmi. Obchody
postavili aj v samotnom meste.40 Výstavba obchodov bola veľmi dôležitá, lebo vytvárali
priestor pre čulý obchodný ruch a dotvárali charakter mesta, ktoré bolo významným
strediskom trhov.41
K typickým osmanským stavbám patrili aj kúpele, avšak v prípade Nových Zámkov
o nich neexistuje žiadna zmienka. To ale nevylučuje ich existenciu, keďže kúpele zohrávali
v živote Osmanov dôležité miesto a vyskytovali sa v každom meste. Vo veľkých a dôležitých
mestách ich postavili hneď niekoľko a stali sa miestom spoločenského kontaktu.42
Atmosféru mesta oživovali aj početné verejné studne, ktoré slúžili potrebám
obyvateľstva. Okrem nich sa pri džámi postavili studne sádirván určené na rituálne umývanie
sa pred modlitbami.43
Málo vieme aj o osmanských cintorínoch v meste. Osmani svojich mŕtvych
pochovávali za hradbami mesta, len niektoré významnejšie osoby boli pochované v záhradách
džámi. Tí najdôležitejší boli pochovaní v mauzóleách türbe.44 Pochovávanie mŕtvych, ktorí
zahynuli pri dobýjaní pevnosti na jednom centrálnom cintoríne opisuje Evliya Čelebi:
„Mučeníkov, čo predtým pochovali do zákopov, vytiahli a na kobercoch preniesli na veľký
cintorín.“ Spomína aj dvoch významných moslimov, ktorých pochovali mimo hlavného
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cintorína, na jednej z bášt: „Oboch pochovali na Bielej bašte. Nad nimi dal Sührab Mehmed
paša postaviť drevený pavilón, ktorý je dodnes pútnickým miestom“45
Menším zmenám sa nevyhli ani ďalšie budovy, ktoré si Osmani prispôsobili novým
funkciám. Z paláca kapitána Forgáča, ktorý mal sedemdesiat – osemdesiat izieb i kúpeľňu, sa
stalo sídlo veliteľa pevnosti. Na severe námestia sa nachádzal arcibiskupský palác, ten sa
zmenil na príbytok osmanského pašu.
Všetky nové stavby dodali mestu orientálny nádych. Jeho čaro však časom úplne
zmizlo. Časť pamiatok bola zničená už pri oslobodzovaní pevnosti. Podľa Jakuba Tollia boli
dva chrámy takmer úplne zničené a jeden len natoľko, že by ho bolo možné opraviť.46 Vojaci
i obyvatelia, ktorí mesto osídlili, neprejavili záujem o zachovanie prvkov osmanskej
architektúry a pustili sa do ničenia všetkého, čo pripomínalo niekdajšie osmanské panstvo.
Kostoly boli hneď ako to bolo možné, prestavané a vysvätené. Posledné stopy osmanskej
architektúry a žiaľ i väčšina osmanských zbierok múzea definitívne zanikli v dôsledku
bombardovania mesta v roku 1945.47 Dnes môžeme skonštatovať, že je veľká škoda, že z čias
osmanského panstva nezostal nijaký architektonický prvok, ktorý by nám pripomínal nielen
slávnu minulosť mesta, ale aj osobitú krásu osmanského staviteľstva. Poznáme totiž príklady
niekoľkých maďarských miest, ktorých panorámu dodnes zdobia osmanské stavby a sú
lákadlom nielen pre turistov, ale aj jedinečným dokladom osmanského staviteľstva v Uhorsku
v 17. storočí.
Pri analýze dlhodobejších dôsledkov osmanskej prítomnosti v Nových Zámkoch, si
musíme uvedomiť, že situácia v nich sa podstatne líšila od ostatných dedín a miest, ktoré
Osmani na ich okolí dobyli. Kým v týchto obciach zostalo pôvodné obyvateľstvo, v pevnosti
našlo svoje dočasné domovy nové – osmanské obyvateľstvo, ktoré tvorila vojenská posádka
a úradníci. Ich úlohou sa stalo zabezpečenie chodu ejáletu, vyberania daní a ochrany
získaného územia. Menšia osmanská posádka bola umiestnená aj v Šuranoch,48 tá ale
predstavovala len oddiel novozámockej posádky. Výnimočnosť Nových Zámkov spočíva
práve v tom, že sú jediným miestom na slovenskom území, ktoré sa stalo centrom najvyššej
osmanskej administratívnej jednotky – ejáletu a sú v 17. storočí jediným miestom, kde sa
stretávame

s väčším

osídlením

osmanským

obyvateľstvom,

a z toho

vyplývajúcimi

špecifikami.
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Ešte pred dobytím pevnosti počet a zloženie obyvateľstva značne závisel od počtu
príslušníkov hradnej stráže, ktorí tu bývali aj so svojimi rodinami. Často sa tu skrývali aj
obyvatelia z blízkeho okolia, ktorí tu nachádzali ochranu pred osmanskými vojskami.
V takých časoch pevnosť poskytla útočisko aj pre viac tisíc obyvateľov, tak tomu bolo aj v
roku 1663, keď osmanská armáda pritiahla pod Nové Zámky.49
Ak sa pokúšame rekonštruovať počet osmanských obyvateľov v pevnosti, musíme sa
obmedziť len na vojenskú posádku, o civilnom obyvateľstve a jeho rozsahu máme veľmi kusé
informácie. Keďže sa osmanské vojská v Nových Zámkoch usadili na niekoľko rokov, okrem
mužských členov posádky, sa tu časom udomácnili aj ich manželky a rodiny, ktoré si sem
priviedli.50 Rodiny vojakov boli jednou zo zložiek civilného obyvateľstva pevnosti, okrem
nich sa tu ešte usadili obchodníci z Balkánu. Čo sa týka veľkosti novozámockej posádky,
môžeme sa opierať skôr o odhady, než o reálne počty. Často sa spomína, že po dobytí
pevnosti v nej veľkovezír zanechal silnú posádku.51 Veľkosť posádky sa v priemere
odhadovala na 3000 mužov,52 iba v čase vojny o ostrov Kréta (1666-1669) ich bolo menej,
údajne len 300.53
Vďaka Kláre Hegyi a jej prekladom dvoch súpisov novozámockej posádky máme
možnosť dôkladnejšie nahliadnuť, aká bola skutočná veľkosť a zloženie osmanskej posádky
novozámockej pevnosti. Prvý súpis nás informuje o stave posádky z obdobia novembra až
decembra 1667, pričom sa z neho dozvedáme, že v pevnosti sa nachádzalo 2 764 vojakov
a úradníkov.54 Týchto vojakov možno rozdeliť podľa pôvodu na tri skupiny: tých, čo
pochádzali z Porty, na tzv. miestnych a na posádku z Gradišky.
Druhý súpis prináša údaje z mája 1675. Možno z neho vyčítať, že veľkosť posádky
klesla na 1 571 mužov. V tomto súpise sú zaznamenané údaje o miestnej posádke, posádke z
Gradišky a 38 úradníkoch. Súpis vôbec nezachytáva počet janičiarov z Porty. Vzhľadom na
strategickú polohu pevnosti a jej význam pre obranu osmanských hraníc Klára Hegyi
49
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predpokladá, že oddiely z Porty boli prítomné v pevnosti, aj keď sa do súpisu nedostali a
dopĺňali stav posádky aspoň na 2000-2500 mužov. Okrem toho pod novozámockú posádku
spadali aj vojaci šurianskej pevnosti, ktorí predstavovali len oddiel tej novozámockej. V roku
1667 ich bolo v Šuranoch len 42 a roku 1675 ich počet stúpol na 66.55
O veľkosti posádky v roku 1685, v čase jej oslobodenia cisárskymi vojskami vieme,
že sa pohyboval okolo 2 200 mužov.56 V priebehu dobýjania pevnosti došlo k obrovskému
masakru tureckých obrancov, preto z celej osmanskej jednotky nezostal nažive takmer nik.
Zachránilo sa len približne 200 osmanských vojakov a asi 400 detí a žien, ktoré sa dostali do
zajatia.
Osmanské obyvateľstvo, ktoré sa dostalo do Nových Zámkov tvorili hlavne vojaci.
Súviselo to jednak s faktom, že žili na novo dobytom území, ktoré bolo potrebné vojensky
kontrolovať, ale možno v tom vidieť aj silno militarizovaný charakter osmanskej spoločnosti.
Osmanská ríša neustále viedla vojny, preto bola vojenská kariéra, nech už išlo o akýkoľvek
post, v spoločnosti veľmi cenená.57
Vytvoriť si obraz o životných pomeroch novozámockých Osmanov však nie je
jednoduché. Čiastočne nám v tom môže napomôcť výška žoldu, ktorý vojaci dostávali.
Novozámocká posádka sa v tomto smere sťažovať nemohla. Priemerný ročný žold dosahoval
výšku 5 080 akče.58 Táto suma vysoko prevyšovala platy vojakov všetkých ostatných posádok
v Uhorsku. Možno to pripísať výhodnej polohe novozámockej pevnosti a blízkosti Viedne.
Tiež treba mať na zreteli, že platové podmienky jednotlivých vojakov boli rozdielne.
Najlepšie zarábal aga ľahkej jazdy, až 80 akče denne, najmenej radoví vojaci, len 9 akče
denne.59 Tí najhoršie platení boli nútení nájsť si popri pôsobení v armáde aj vedľajšie
zamestnanie. Väčšinou sa venovali predaju zeleniny a ovocia, ktoré si dopestovali vo svojich
záhradách.
Pohľad na ceny niektorých tovarov nám môže naznačiť, čo si reálne dokázali vojaci za
svoje peniaze kúpiť. Dom so záhradou stál 10 400 akče, matrac s kobercom a prikrývkou 670,
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tácka 40, ibrik na kávu 5, domáce topánky sa dali kúpiť za 6-9 akče za kus a 1 okka60
najkvalitnejšej kávy stála 200 akče.61
Platové podmienky mnohých vojakov však neboli ideálne, neraz im z ich platu
strhávali rôzne neopodstatnené poplatky. Poukazujú na to opakované žiadosti posádky
z Kaniže, ktorá bola na istý čas odvelená do Nových Zámkov, adresované budínskemu
Ibrahimovi pašovi a budínskemu kádímu. V nich sa domáhali vrátenia daní, ktoré od nich
novozámocký beglerbeg Hasan paša neprávom vyberal počas ich služby v pevnosti.62
Tiež si treba uvedomiť, že často bolo motiváciou na vstup do armády spoločenské
uznanie, ale nie každý bol schopný prispôsobiť sa podmienkam v pevnosti a akceptovať ich.
Napríklad, v septembri 1668 ušli dvaja novozámockí Osmani do Nitry. Pri vypočúvaní
uviedli, že utiekli, lebo väčšinu posádky odvelili do Kandie, kam oni nechceli ísť a vyhlásili,
že by sa chceli stať kresťanmi.63
Po porážke Osmanov v roku 1685 napredovala obnova života v Nových Zámkoch
relatívne pomaly. Súviselo to s tým, že po oslobodení bola pevnosť zanedbaná a spustla, čo
potvrdzujú aj slová Holanďana Jakuba Tollia, ktorý sa v meste zastavil v roku 1687:
„...som prišiel do Nových Zámkov, ktoré požiar a rumy pozbavili podoby... Samotné mesto je
malé. Nie je v ňom ani jeden nepoškodený dom. Mesto má iba dve brány. Inak sa mi zdalo, že
nie je tak opevnené, ako by si na svoju povesť zasluhovalo... Keby sa Turci, nedajbože, vrátili,
pevnosť by nevydržala ani trojdňové obliehanie.“64
Skutočná obnova začala až šesť rokov po ich oslobodení. Nové Zámky sa vrátili do
rúk ich niekdajšieho majiteľa, ostrihomského arcibiskupa, ktorým sa v roku 1685 stal Juraj
Séčéni. S jeho menom je spätá obnova a znovuosídlenie niekdajšej bašty protitureckých
bojov. Nebola to jednoduchá úloha, keďže pevnosť i jej okolie boli v dôsledku bojov veľmi
zničené. 29. október 1691 sa stal medzníkom v dejinách Nových Zámkov, ktoré boli
povýšené na mesto. Mesto dostalo do užívania chotár spustošených obcí Lék, Gúg, Györök
a Nyárhíd. Podľa výsadnej listiny mohli byť občanmi mesta len katolíci.65
Počet obyvateľov však v Nových Zámkoch po ich oslobodení rástol len pomaly.
Najprv, prirodzene prevládali nemeckí vojaci, pomaly sa však vrátilo aj maďarské a slovenské
obyvateľstvo. O znovuosídlení nás informuje súpis z roku 1700. Môžeme tak sledovať, ako
60
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rástol počet obyvateľov mesta, odkiaľ novousadlíci prichádzali i aké bolo ich národnostné
zloženie.
V roku oslobodenia Nových Zámkoch sa tu usadilo 28 rodín, nasledujúci rok ich bolo
11, roku 1687 prišlo 7 nových rodín, v nasledujúcich dvoch rokoch to bolo po 15 rodín, roku
1690 11 rodín, roku 1691 18 rodín, roku 1692 sa prisťahovalo 16 rodín, roku 1693 18 rodín,
roku 1694 prišlo 14 rodín, roku 1695 20 rodín, roku 1696 až 21 rodín, roku 1697 14 rodín,
roku 1698 12 rodín, roku 1699 11 rodín a nakoniec roku 1700 len 2 rodiny. 28 rodín sa
prisťahovalo z miest, 9 rodín prišlo z hradov, 1 rodina z ostrova, z mestečiek ich bolo 95,
z dedín sa prisťahovalo 85 rodín a 23 rodín prišlo z pevností.66 Príchod nových obyvateľov si
vyžiadal aj opravu a výstavbu domov. V roku 1700 bolo už úplne postavených a opravených
158 domov, 11 domov sa ešte stavalo a 75 ich bolo opustených. Ak sa zameriame na sociálne
postavenie Novozámčanov, zistíme že tu žili 3 grófi, 3 baróni, 77 zemanov, 31 mešťanov, 61
nezemanov, 2 slobodníci a 60 sedliaci.67 Koncom 17. storočia sa počet obyvateľov mesta
ustálil na 1200-1500 osôb.68
Po osmanskej okupácii a následných kuruckých bojoch Nové Zámky stratili ako
pevnosť význam a hradby mesta dali na príkaz Karola III. zbúrať. Z niekdajšej protitureckej
pevnosti sa stalo mesto, ktoré postupne rástlo, čo do veľkosti i do počtu obyvateľstva. Osada
Ňárhíd splynula s mestom natoľko, že dnes jej existenciu pripomína len názov jednej
z mestských častí Nových Zámkov. Išlo o dlhodobé javy, no napriek tomu v nich možno
identifikovať stopy vplyvu osmanského panstva.
Osmanské panstvo v Nových Zámkoch zasiahlo aj do ich národnostného zloženia.
Pred dobytím pevnosti tu dominovalo maďarské obyvateľstvo, na druhom mieste boli Nemci
a Slováci tvorili skôr menšinu. Podľa Kočiša v tomto období výrazne prevládalo maďarské
obyvateľstvo.69 Evliya Čelebi sa v prvom rade zmieňuje o Nemcoch a Maďaroch.
O Slovákoch poznamenáva: „... slovenský ľud je poddaný Maďarom a Nemcom. Preto majú
len také malé kostoly.“70
Po dobytí Nových Zámkov sa v pevnosti udomácnilo osmanské obyvateľstvo. Pri
rekonštrukcii národnostného zloženia posádky treba mať na pamäti, že Osmanská ríša bola
mnohonárodnostná. V rámci samotnej ríše bola najpočetnejšia a najvplyvnejšia osmansko-
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turecká národnosť.71 V podmanených európskych oblastiach však bola táto národnosť
zastúpená len minimálne, tu dominovalo obyvateľstvo z Balkánu, jeho presné vymedzenie je
ale náročné, keďže osmanskí úradníci a vôbec samotní Osmani až do 19. storočia neprikladali
otázke národnosti veľkú váhu.72 Preto môžeme etnickú príslušnosť osmanských vojakov
v Nových Zámkoch určiť len čiastočne pomocou jeho súpisu z roku 1675. Z tohto súpisu
dokážeme identifikovať pôvod približne jednej tretiny vojakov. Z nich približne 36 %
pochádzalo z Bosny a Hercegoviny. O ďalších približne 33,5 % vojakov vieme len toľko, že
boli do Nových Zámkov prevelení z niektorého hradu v Uhorsku. Pomerne početní boli ešte
Srbi a ostatné balkánske národnosti. Zastúpenie Turkov, Arabov či Peržanov bolo
v osmanskej novozámockej posádke len minimálne.73 Domáce obyvateľstvo sa tak len
výnimočne stretlo so skutočným Turkom, vo väčšine prípadov prichádzalo do kontaktu
s islamizovanou balkánskou populáciou. Potvrdzuje to aj fakt, že z vojakov, ktorých pôvod
dokážeme určiť, až 62 % pochádzalo z niektorej časti Balkánu. Okrem vojakov sa v Nových
Zámkoch usadilo aj osmanské civilné obyvateľstvo. Tvorili ho prevažne obchodníci
z Balkánu a rodiny vojakov.74
Po oslobodení pevnosti sa národnostné zloženie jej obyvateľov opätovne zmenilo.
Nové Zámky sa postupne začali zaľudňovať. Dokonca sa vrátili niektorí pôvodní maďarskí
majitelia domov, ktorí sa po páde pevnosti do osmanských rúk v roku 1663 odsťahovali.
Svoje niekdajšie domy predali novým obyvateľom mesta, napríklad až 44 Slovákov, ktorí v
roku 1700 žili v meste, kúpilo svoje domy od bývalých maďarských obyvateľov pevnosti.75
V charaktere národnostného zloženia nových obyvateľov sa prejavili nasledovné
tendencie. Veľmi rýchlo sa tu obnovilo pôvodné a početné maďarské obyvateľstvo. To tvorilo
takmer tri pätiny všetkých obyvateľov. Počet nemeckého obyvateľstva, ktoré predstavovali
najmä vojaci a remeselníci napriek počiatočnej prevahe výrazne klesol. Slovenské
obyvateľstvo sa usadzovalo v pevnosti len pomaly, jeho nárast začal až po povýšení Nových
Zámkov na mesto, ale v roku 1700 boli už druhou najväčšou národnostnou skupinou v meste.
71
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V porovnaní s obdobím pevnosti išlo o zmenu, keďže kedysi boli Slováci oproti Nemcom
a Maďarom len nepočetnou menšinou. Okrem týchto troch národností, našli v Nových
Zámkoch svoje domovy chorvátske, talianske, české, francúzske rodiny a v roku 1685 sa sem
vrátila aj jedna turecká rodina. Išlo o niekdajšieho tureckého vojaka, ktorého pokrstili a prijal
meno András Török. Rečou čísiel vyzerala národnostná situácia nasledovne: z 238 trvalo
usídlených rodín, ktoré mali aj svoje hospodárstva, bolo až 138 rodín maďarských, 58 rodín
bolo slovenských, ďalej tu žilo 30 nemeckých rodín, 5 chorvátskych, 2 české, 2 talianske, 2
francúzske a 1 osmanská.76
Návrat osmanskej rodiny do Nových Zámkov, navyše podmienený prestupom na
kresťanstvo, je vzhľadom na krátke trvanie novozámockého ejáletu raritou. Pre Osmanov
malo územie Uhorska a v rámci neho aj Slovensko špecifické postavenie, nikdy sa v ňom
nepokúsili o masovú islamizáciu a militarizáciu obyvateľstva tak, ako v prípade Balkánu. Ich
väzby na Uhorsko neboli až tak silné, vojaci permanentne menili miesto služby, takže nemali
možnosť si ani natrvalo zvyknúť na určité územie a vybudovať si k nemu pevnejšie väzby,
napriek tomu po vytlačení Osmanov z Uhorska, mnohé osmanské rodiny zostali naďalej žiť
na tomto priestore. Išlo pri tom hlavne o oblasti, ktoré boli dlhodobejšie pod sférou osmanskej
moci.77
Realitou každodenného života na osmansko – uhorskom pohraničí bolo získavanie
otrokov. Osud zajatca vtedy postihol mnohých obyvateľov. Často išlo z osmanskej strany
o odvetné akcie namierené proti vzdialenejším dedinám, ktorých obyvatelia odmietali platiť
dane. Na tureckej strane existovali špecializované oddiely, ktoré sa venovali odvliekaniu do
otroctva, išlo o krymských Tatárov a martalovcov. Zajatci mali pre Osmanov ekonomický
význam, keďže ich následne predávali na trhoch. Môžeme pritom rozlíšiť dve skupiny
zajatcov. Jedných držali ako väzňov v novozámockej pevnosti, odkiaľ sa mohli dostať na
slobodu po zložení výkupného. Výkupné bolo vysoké a odstupňované podľa spoločenského
postavenia zajatcov a ich finančnej situácie. Zajatci z radov dedinského a mestského
obyvateľstva sa ale nevládali vykúpiť sami. Na výkupné im preto prispievali stoličné
vrchnosti a často aj mestské a dedinské predstavenstvá, ktoré na tento účel usporadúvali aj
peňažné zbierky. Existovali aj sprostredkovatelia, ktorí sa venovali dohadovaniu podmienok
predaja otrokov. Výška výkupného sa pohybovala okolo 100 zlatých za osobu.78 Tieto ceny
však boli rôzne a ovplyvňovali ich aj ďalšie faktory. Napríklad v čase postupu osmanských
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vojsk, po dobytí Nových Zámkov, vraj Osmani zajali toľko kresťanov, že ich predávali len za
1 zlatý a 60 denárov.79 Za manželku evanjelického farára Samuela Chalupku žiadal jej nový
majiteľ 400 toliarov. Za oslobodenie starých chudobných žien zo Svätého Jura, im stačilo po
60-80 toliarov.80 Mladú vdovu s troma deťmi, ktorú zajali v Oslanoch, vymenili za 150
zlatých.81 Štefana Pilárika zas namiesto požadovaných 200 toliarov predal Tatár novému
pánovi len za 80.82 Otroci boli držaní v novozámockom väzení aj v čase obliehania pevnosti
cisárskymi vojskami v roku 1685. Oslobodili len 40 šťastlivcov, ostatní zomreli od hladu
a počas bojov, keďže boli nútení bojovať v prvých líniách.83
Druhú skupinu zajatcov určili Osmani na predaj v táboroch alebo na trhoch na otrocké
práce do vnútrozemia Osmanskej ríše. Takýto osud postihol aj vojakov zajatých pri
parkanskej bitke.84
Ale aj na uhorskej strane existoval obchod so zajatcami, ktorému sa venovali najmä
hajdúsi. Obchod s Osmanmi sa líšil v tom, že oni mali záujem o výkup alebo výmenu len
významných

vojenských

hodnostárov.

Často

sa

prepustenia

zajatcov

dožadovali

vyhrážkami.85 Uhorská strana sa ale oproti nim usilovala aj v prípade významnejších
Osmanov dosiahnuť ich výmenu za kresťanských zajatcov. Po oslobodení Nových Zámkov sa
počet osmanských zajatcov v uhorských rukách výrazne zvýšil. 400 osmanských detí a žien
a 200 mužov ušetrili vojaci pri dobýjaní pevnosti. Turecké ženy potom predávali cisárskym
dôstojníkom podľa krásy za 100 zlatých alebo 100 ríšskych toliarov.86 To, že počet
osmanských zajatcov bol vysoký aj dva roky po ich vyhnaní z krajiny dokazujú aj slová
Jakuba Tollia. Ten spomína, že v Komárne boli vo väznici ešte stále vznešení i prostí
osmanskí zajatci a čakali na vykúpenie.87 Mnohí z nich opakovane písali listy svojim blízkym
a dúfali, že za nich zaplatia, aby sa mohli vrátiť do svojej vlasti.88
Ďalšou skupinou obyvateľstva, ktorej sa osmanská prítomnosť výrazne dotkla, boli
ženy. O živote žien v čase osmanského panstva veľa nevieme. Ženy a ich osudy zostali na
okraji záujmu. Väčšina zmienok o ženách je spätá s opisom osmanského a tatárskeho
plienenia:
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„Čoskoro sa začalo ohavné neslýchané prznenie a znásilňovanie žien a panien... A
čím viac tieto odporovali a zdráhali sa, tým horšie s nimi zaobchádzali. Použili aj také
násilie, že niektoré vyzerali ráno tak, ako keby ich trýznili a najstrašnejšie mučili... niektoré
boli nájdené celkom mŕtve.“89
Osmanská nadvláda priniesla domácim ženám ťažké chvíle, stávali sa obeťami
plienenia, alebo boli unášané a predávané ako otrokyne. Mnohí vojaci sa s miestnymi
dievčatami oženili. Dochované sú najmä doklady nedobrovoľných manželstiev, keďže tieto
dievčatá boli často unášané, alebo sa kupovali na trhoch.90 Takéto prípady získavania žien
bohato dokumentuje aj naša ľudová tvorba. O to zaujímavejšie preto vyznieva zmienka
o dobrovoľných manželstvách, keď miestni obyvatelia dávali svoje dcéry za manželky
Osmanom.91 Išlo o jeden zo spôsobov, ako si domáce obyvateľstvo mohlo zabezpečiť lepšie
postavenie na okupovanom území. Po uzavretí manželstva sa žena automaticky stala
moslimkou, išlo pritom o formálny akt, ktorý však neznamenal okamžitú zmenu myslenia
a vyznania.92
Osmanskí vojaci nemali za manželky len domáce dievčatá, niektorí si do pevnosti
priviedli svoje ženy a deti z domova. Tieto ženy pochádzali väčšinou z Balkánu, ale aj
z ostatných častí ríše.93 Ide o zaujímavé skutočnosti, lebo aj keď rodina zohrávala
v moslimskom svete dôležitú úlohu, existovali isté prekážky, ktoré vojakom bránili oženiť
sa.94 Môžeme však predpokladať, že novozámockí Osmani boli ženatí, ich manželky žili
s nimi v pevnosti a mali aj deti. Potvrdzuje to zmienka o 400 ženách a deťoch zajatých
cisárskym vojskom po oslobodení pevnosti, ako aj informácia o zavraždení jedného
novozámockého pašu, jeho ženy a všetkých dcér.95
O životných podmienkach osmanských manželiek nevieme takmer nič, napriek
všeobecne známemu menejcennému postaveniu ženy v moslimskom svete, nemožno toto
pravidlo celkom jednoznačne aplikovať na špecifické podmienky Osmanov žijúcich ďaleko
od vlasti v pohraničných hradoch a vo vojnových časoch. Aj predstava o mnohoženstve je
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v tomto priestore dosť mylná, lebo len máloktorý Osman si pri svojej finančnej situácii mohol
dovoliť živiť viac žien.96
Otázku manželstva neobchádzalo ani novozámocké kánunnáme, ktoré určovalo výšku
dane za nevestu. Tá závisela od majetku nevesty a jej náboženskej príslušnosti, líšila sa aj
podľa toho, či išlo o slobodné dievča alebo o vdovu.97 Výška dane sa pohybovala od 10 do 60
akče, pričom najvyššia suma sa pýtala za moslimské dievčatá. Daň za nevestu platili rodičia,
prípadne ženích sipáhimu danej dediny. Súčasťou dane za nevesty bola aj daň za sudy vína,
ktoré sa pri svadobnej hostine vypilo.98
Problematika životných podmienok v Nových Zámkoch v čase ich osmanskej
nadvlády poskytuje množstvo otázok, ktoré sa nám v tomto príspevku nepodarilo zodpovedať.
Osobitný priestor by si zaslúžil dôkladný výskum vzťahov osmanského a domáceho
obyvateľstva, ich vzájomná percepcia a výskum rôznych podôb spolužitia oboch skupín.
Rovnako nemožno zabudnúť ani na otázku kultúrneho dopadu osmanskej prítomnosti na
miestne obyvateľstvo (prienik osmanskej lexiky do miestneho nárečia, odraz v ľudovej
literatúre a remeslách) s dôrazom na špecifickosť a relatívne krátke trvanie osmanskej
nadvlády v Nových Zámkoch.
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The Social Conditions in Nové Zámky in the Time of the Ottoman Occupation (1663-1685)
The article focuses on selected spheres of influence of the Ottoman attendance on life in Nové Zámky
in the time of existence of the eyalet of Nové Zámky. It also deals with short-time and long-time
consequences of this fact. Firstly, the study reconstructs the architectonic rebuilding of Nové Zámky,
which modified the appearance of the city according to the requirements of administration, trade and
cultural centre. Consequently, it takes interest in the transformations of the amount of population of
Nové Zámky and the impact on national structure in the period before, during and directly after the
Ottoman domination. Finally, it pursues the condition of the life of slaves and women during the
existence of the eyalet of Nové Zámky.
Keywords: Ottoman occupation, fortress Nové Zámky, population, living conditions,
architectural rebuilding, nationality, slaves

La situation sociale à Nové Zámky pendant l'occupation ottomane (1663-1685)
L'article s'occupe des points choisis de l'influence ottomane sur les conditions de vie à Nové Zámky
pendant la durée d'eyalet de Nové Zámky (1663-1685) en notant les effets de courte et en même temps
de longue durée. D'abord, on reconstitue la reconstruction architectonique de cette forteresse fait par
les Ottomans, qui l'a adaptée aux besoins du centre administratif, commercial et culturel. Ensuite, on
s'intéresse à l'influence da la présence ottomane sur la population de Nové Zámky. On se concentre sur
les changements de la grandeur, de l'état et de la nationalité de population suscités par la domination
ottomane. Finalement, on s'occupe des conditions de vie des esclaves et des femmes pendant la durée
d'eyalet de Nové Zámky.
Mots clés: l'occupation ottomane, la forteresse Nové Zámky, la population,
les conditions de vie, la reconstruction architectonique,
la nationalité de population, les esclaves
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Hospodárske pomery vo Veličnej na základe urbárov
zo 17. a prvej polovice 18. storočia
Ľudmila Maslíková
Skúmanie hospodárskych pomerov predstavuje jednu z kľúčových úloh historického
bádania, ktorá nám pomáha získať čo najkompaktnejší obraz o hospodárskych a sociálnych
pomeroch v konkrétnej oblasti, rozširuje nám naše vedomosti aj o obchode, remesle,
o príjmoch, o počte a hustote sídlisk v danom regióne a poukazuje na iný aspekt historického
skúmania, keď našu pozornosť odvracia od sledovania len politických dejín.
Počet prác, ktoré by sa priamo zaoberali problematikou hospodárskych pomerov na
Orave, je veľmi skromný. Ako jeden z prvých sa dejinami Oravy v našej historiografii
zaoberal Miklóš Kubínyi, avšak nezameriaval sa priamo na hospodárske dejiny.1 Je to
významná práca, ktorá v čase svojho vydania bola nesporným prínosom pre poznanie dejín
Oravy. Vychádzal z nej aj Andrej Kavuljak pri prácach o dejinách Oravského hradu a
Oravského

komposesorátu,2

pričom

venoval

zvýšenú

pozornosť

aj

problematike

hospodárskeho a sociálneho postavenia oravského ľudu. Základnou literatúrou pre poznanie
dejín Oravského panstva za feudalizmu je jeho práca Historický miestopis Oravy3, v ktorej
opisuje priebeh osídlenia Oravy, náboženské, národnostné, hospodárske, prírodné a kultúrne
pomery. Možno povedať, že táto práca vyčerpáva problematiku dejín Oravského panstva
a patrí medzi najvýznamnejšie diela o Orave, aké doposiaľ boli vydané. Cenné informácie,
o dejinách dedín a mestečiek nám podáva aj práca Jozefa Geburu Listiny k dejinám oravských
obcí 4, ktorá však zostala v rukopise. Stručným náčrtom, ktorý sa snaží priblížiť hlavné
historické údaje o Orave a hrade sú aj práce od Jolany Kavuljakovej, Dobroslavy Menclovej,
Pavla Čaploviča, Petra Hubu a Milana Kleňa.5 Základnými a dodnes jedinými modernými
a systematickými prácami, ktoré sa v doterajšej historiografii zaberali problematikou urbárov
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KAVULJAK, Andrej. Oravský komposesorát (vznik, dejiny, všeobecné, prírodné a hospodárske pomery so
vzťahom na lesné hospodárstvo. Praha : Vydané z príl. exkur. riaditeľov štát. lesov a statkov ČSR, 1930, 195 s.
3
KAVULJAK, Andrej. Historický miestopis Oravy. Bratislava : SAV, 1955, 308 s.
4
Listiny k dejinám oravských obcí, č. 1, 1938, 225 s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV
SR), Štátny archív Bytča (ďalej len ŠA BY), pobočka Dolný Kubín (ďalej len DK), fond Jozef Gebura osobný
fond; Listiny k dejinám oravských obcí, č. 2, 1938, 235 s. MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond Jozef Gebura
osobný fond. (ďalej len GEBURA, Listiny k dejinám...)
5
KAVULJAKOVÁ, Jolana – MENCLOVÁ, Dobroslava. Oravský zámok. Bratislava : Vydavateľstvo krásnej
literatúry, 1963, 164 s; ČAPLOVIČ, Pavol. Oravský zámok. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo,
1967, 113 s; KLEŇ, Milan. Súbežnice života oravského človeka. Vrútky : NADAS - AFGH, 1993, 375 s;
HUBA, Peter. Oravský hrad. Dolný Kubín : Vydavateľstvo Peter Huba, 1996, 134 s.
2
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Oravského panstva sú dve edície od Władysława Semkowicza6 a edícia od Richarda Marsinu
a Michala Kušíka7, v ktorých sú publikované urbáre z roku 1619, 1624 a 1625.
Predmetom nášho skúmania sú hospodárske pomery mestečka Veličná, ktoré
predstavuje jedno z najvýznamnejších sídiel na Orave, na základe svojej dlhej existencie.
Prvý písomný údaj o Veličnej nachádzame v listine z roku 1272, v ktorej Ladislav IV. daroval
Hocymerovi (Chotimírovi), pravdepodobne servientovi zvolenského župana, za smrť jeho
syna v kráľovských službách dve poplužia zeme Revišné (terra Revissnye). V metácii
vykonanej prostredníctvom zvolenského župana sa ako hraničný bod zeme Revišné spomína
aj Magna villa - Veličná.8 Topograficky presná metácia so slovenskými názvami a doklady
materiálnej a jazykovej kultúry dokazujú, že dolnú Oravu už pred 13. storočím obývalo
slovenské obyvateľstvo. Podľa niektorých historikov možno predpokladať kontinuálne
osídlenie tejto oblasti už od veľkomoravského obdobia.9 Hodnotu tohto inak relatívne riedko
osídleného pohraničného územia značne zvyšovala obchodná cesta medzi Uhorskom a
Poľskom, ktorej tranzitným územím bola práve Orava. Práve túto cestu strážila hradná
posádka v kráľovských službách a záujmy panovníka tu mal ex offo zastupovať kráľovský
kastelán, predstaviteľ oravskej správy.
Prvá písomná zmienka o Oravskej stolici – comitatus, pochádza z roku 1349. No
nebolo to ešte definitívne, lebo v priebehu rokov 1351 - 1368 bola v písomných prameňoch
stále označovaná ako „districtus de Arva“. Samostatná Oravská stolica so župnou
samosprávou sa utvorila len v roku 1370. Sídlo stolice bolo na Oravskom hrade až do roku
1520, kedy sa stoličným sídlom stala Veličná. Veličná bola už v tom čase mestečkom a jej
obyvatelia sa od roku 1454 v písomných prameňoch označovali ako mešťania „cives et
oppidani de Magna villa“.10

6

SEMKOWICZ, Władysław. Materjały żródłowe do dziejów osadnictwa górnej Orawy (Cześć 2. listy i aktá).
Zakopane : Nakladem Muzeum Tatrzańskiego, 1938, s. 109-132, 133-210.
7
MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal. Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. Bratislava : SAV, 1959,
s. 153-231.
8
„Cuius quidem terre mete distinguuntur: iucipit enim prima meta e parte magne ville, vbi duo fluvii
coniunguntur, videlicet fluvins Chenk et fluvius Revissnye, et per ipsum fluvium ascendendo vadit ad arborem
pomi; deinde flectitur ad vnum monticulum Hradek nominatum; deinde tendit versus occidentem ad montem
Saar; deinde procedendo currit per montes ad montem Valch; per summitatem eiusdem montis currit versus
orientem, et pervenit 2ad egressum fluvii Beztrech; et deinde flectendo currit versus meridiem per bonum
spacium, de ipso fluvio exit, et vadit vltra vallem Hork, tangendo dumum spinarum et vergendo directe pervenit
ad tres fontes lutosos; et abhinc descendit ad riuulum Chenk, et pervenit ad primam metam et ibi terminatur.“
WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus IV. Pest : Eggenberger Ferdinánd akademiai, 1862, s. 1;
BEŇKO, Ján. Osídlenie severného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985, s. 48.
9
KAVULJAK, Andrej. Orava v 13. storočí. In Sborník Matice Slovenskej, roč. XII, 1935, č. 4, s. 395; BEŇKO,
ref. 8, s. 47-48; Veličná – 700 rokov trvania obce. Zost. Pavol Čaplovič. Martin : Osveta, 1972, s. 34-35.
10
KAVULJAK, ref. 3, s. 251.
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Dokladom o tom, že Veličná bola sídlom stolice, je listina Ľudovíta II. z roku 1520, kde
sa spomína ,,sedes iudiciaria in Naghffalva“, ,,iudices nobilium“ a ,,vicecomes“, ktorým bol
Mathias z Vyšného Kubína.11 Pre hospodársky rozvoj sídliska bol dôležitý obchod so soľou,
ktorý bol pre mestečko významným zdrojom príjmu. Privilégium od kráľa Žigmunda, na
základe ktorého dostala Veličná právo obchodu s poľskou soľou a výsadu nikde neplatiť mýto
od doma vyrobených a predávaných tovarov si obyvatelia mestečka pri každej zmene
panovníka nechávali pravidelne aj potvrdiť. Dokonca panovníka žiadali, aby mohli slobodne
uväzniť a pokutovať každého, kto odmietol previesť soľ do skladu vo Veličnej.12
Podľa daňových súpisov z roku 1548 bola Veličná označovaná ako Nagyffalw a mala
16 zdaniteľných usadlostí, richtára, 6 želiarov, 12 chudobných a 2 pastierov. Do roku 1567 sa
zvýšil počet zdaniteľných usadlostí na 20. V roku 1599 bolo podľa daňových súpisov vo
Veličnej zdaniteľných 50 domov.13
Sedemnáste storočie bolo pohnutým obdobím pre celé územie Slovenska, teda aj pre
Oravu. Najmä protihabsburské povstania a rozličné nepokoje veľmi negatívne pôsobili na
ekonomické pomery v krajine, čo prirodzene malo za následok zhoršenie postavenia
domáceho obyvateľstva. Už prvé povstanie na čele ktorého stál Štefan Bočkaj v roku 1605,
prinieslo rabovanie a plienenie aj mnohých dedín a mestečiek na Orave. Podľa daňového
súpisu z roku 1604 bolo vo Veličnej 22 zdaniteľných domov, ich počet do roku 1609 klesol
na 8.14
Zlú situáciu v mestečku sa snažil vyriešiť aj Juraj Turzo, keď podľa listiny z
8. decembra 1607 oslobodil obyvateľov Veličnej od poddanských robôt za 750 zlatých, ktoré

11

GRÓFOVÁ, Mária. Mestská správa a sociálne rozvrstvenie obyvateľstva v mestečku Veličná v období
neskorého feudalizmu. In Zborník Oravského múzea, XVII, 2000, XVII, s. 141.
12
15. júna 1525 kráľ Ľudovít II. potvrdzuje obyvateľom Veličnej privilégium kráľa Žigmunda. GEBURA,
Listiny k mestečku Veličná, č. 1, ref. 4, s. 70; 9. novembra 1548 Ferdinand I. na prosbu Michala Marcella de
Turík a Petra Durkoviča, prísažného z Veličnej potvrdzuje privilégium kráľa Ľudovíta II. z 15. júna 1525.
Tamže, s. 75; MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond: Archív mesta Veličnej (ďalej len AMV); 28. apríla 1583
Rudolf II. vydáva mestečku Veličná listinu, v ktorej konfirmuje staršie výsady udelené od kráľa Maximiliána
z 18. októbra 1569, povoľujúc im soľný sklad. MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond: AVM, šk. 1, inv. č. 1;
4. novembra 1614 Juraj Turzo na prosbu richtára z Veličnej a ostatných obyvateľov potvrdzuje právo soľného
skladu v mestečku. MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond: AMV, šk. 1, inv. č. 2; 15. októbra 1635 Ferdinand II.
udeľuje na prosbu obyvateľov Veličnej konfirmáciu, v ktorej potvrdzuje soľné právo vydané pre mestečko
panovníkom Rudolfom II. v roku 1583 a predchádzajúcimi panovníkmi Maximiliánom, Ferdinandom,
Ľudovítom, Žigmundom, MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond: AMV, šk. 1, inv. č. 3; 24. júna 1712 Karol VI. na
žiadosť notára z Veličnej Martina Mensatorisa konfirmuje staršie privilégia. MV SR, ŠA BY, pobočka DK,
fond: AMV, šk. 1, inv. č. 4.
13
MOL, O. L. Dicajegyzékek Raksz.: A 2610. Tomus II. Arva megye 1548,1567, 1599, s. 151, 271, 540.
Xerokópia v ŠA BY, pobočka DK.
14
MOL, O. L. Dicajegyzékek Raksz.: A 2610. Tomus II. Arva megye 1604, 1609, s. 688, 707. Xerokópia v ŠA
BY, pobočka DK.
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mali platiť na štyri kantrové dni15, okrem toho odovzdávali ako naturálie 1 vola, 100 kapúnov,
50 husí, 400 vajec a 22 jariabkov. K ďalším povinnostiam patrilo dávanie darov,
odovzdávanie desiatku z oviec, z medu, v prípade potreby museli ísť do boja, opravovať hrad,
pánom poskytovať kone na cestu, nosiť listy a voziť z hradu víno do pánskej krčmy vo
Veličnej. Mestečko už v tomto období malo podmienku stavať krásne domy, v prípade
porušenia muselo zaplatiť pokutu 40 zlatých. Okrem toho museli mešťania každoročne
odovzdávať za 10 zlatých 20 lukien jačmeňa a za 4 zlaté 21 lukien a 1 korec ovsa. Počas roka
mohli obyvatelia Veličnej predávať pivo a víno len štyri týždne počas jarmokov.16
Nielen začiatok, ale aj neskoršie dekády 17. storočia predstavovali pre obyvateľov
Slovenska roky nepokojov. Často sa stávalo, že dediny vyrabovali buď vojaci nepriateľskej
strany alebo príslušníci samotného kráľovského vojska. Povinné poplatky a dávky neustále
rástli podľa vôle a potrieb príslušných panstiev. Poddaných na Orave zamestnávalo
v prevažnej miere poľnohospodárstvo a chov dobytka. Poddaní mali k pôde užívacie právo.
V rámci obrábania pôdy sa na dolnej Orave už v tomto období uplatňoval trojpoľný systém,
čo znamená, že polia mali rozdelené na tri časti, pričom jednu časť vysievali jarinami, druhú
oziminami a tretia časť zostávala ležať úhorom. Popri obilninách obyvatelia Veličnej
pestovali aj kapustu, chmeľ, ľanové semená a konope. Obrábanie pôdy v tejto oblasti bolo
veľmi náročné, pôda bola kamenistá a na niektorých miestach bola vystavovaná neustálym
záplavám. Chotár dediny okrem poľnohospodárskej pôdy tvorili aj lúky a pasienky. Lesy
v chotári dediny boli majetkom Oravského panstva.
Neoddeliteľnou súčasťou hospodárstiev bol aj chov dobytka a úžitkových zvierat, ako
boli kone, kravy, voly, teľatá, ovce, kozy, ošípané, včely, hydina a lovila sa aj divá zver
a vtáky. Ryby lovili v rieke Orave, Váhu, Šútovke a Bystričke. Rybári a hájnici odovzdávali
panstvu každoročne určité predpísané množstvo rýb a diviny. Povinnosťou rybárov vo
Veličnej bolo odovzdávať 12 bielych rýb týždenne na hrad, čo predstavovalo do roka 600 rýb.
V prípade, že rybár neodovzdal žiadne ryby, od každej bielej ryby mal platiť po 2 peniaze.17
Hospodársky význam mali aj mlyny, píly, valchy na úpravu súkna, ktorých najčastejšími
prenajímateľmi a v neskoršej dobe aj majiteľmi boli škultéti. Oravskému panstvu odovzdávali
z nich peňažné alebo naturálne dávky. Peňažný príjem poddaným v rámci regálnych práv
15

Podľa urbára z roku 1625 to boli: kantor svätojurský (24. apríla), kantor svätojánky (24. júna), kantor
svätomichalský (29. septembra) a kantor vianočný (25. decembra).
16
MARSINA – KUŠÍK, ref. 7, s. 165 - 167.
Lukno – kvantitatívna miera, liptovské lukno bolo v roku 1582 asi 156,32 litrov, Korec – pôvodne miera na
sypaniny, 25 - 85 l, neskôr ustálená na 30 litrov alebo 25 kg, Zlatý – počtová jednotka, pre drobné mince
v hodnote 100 uhorských denárov.
17
MARSINA – KUŠÍK, ref. 7, 229 - 230.

43

HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

zabezpečovala aj výroba a čapovanie liehovín, obyvatelia platili svojmu zemepánovi zato tzv.
poplatok za páleničný kotlík.
Poddanský vzťah mestečka voči Oravskému panstvu najvýstižnejšie vyjadrovali práve
urbáre. Podľa urbára z roku 1619 richtárom v mestečku bol Stanislav Sudor, ktorý bol aj
kastelánom hradu a mal na seba a svojich dedičov zapísaný dom a jeden a pol usadlosti v
hodnote 200 zlatých, zároveň bol oslobodený od všetkých povinností a poplatkov. V urbári je
zaznamenané aj meno Mateja Staníka, ktorý bol slobodný, vlastnil jeden a pol usadlosti a jeho
povinnosťou bolo dovážať soľ z Krakova. V mestečku bolo 24 sedliackych usadlostí a 17
želiarov, ich povinné dávky a poplatky boli aj v tomto období určené podľa listiny Juraja
Turzu z 8. decembra 1607.18
Nový súpis povinností na Oravskom panstve bol zostavený Štefanom Lytašim v roku
1624, na príkaz Alžbety Coborovej. Urbár obsahoval však iba údaje o poddaných a o
usadlostiach, chýbali v ňom údaje o povinnostiach.19 Nový urbár z roku 1625, ktorý bol
zostavený na základe spomínaného súpisu Štefana Lytašiho a urbár z roku 1626 zachytávajú
povinnosti poddaných v rovnakej výške, ako boli určené podľa listiny Juraja Turzu z
8. decembra 1607. V roku 1624 a 1626 richtárom v mestečku bol Pavol Mlynár, urbár z roku
1625 uvádza len zmienku, že richtára majú poriadneho, ale podľa zachovaného Zoznamu
richtárov a notárov môžeme predpokladať, že richtárom v tomto období bol Matej Braček. 20
V týchto rokoch bolo v mestečku 37 usadlostí, s názvami Levkovska, Komarova,
Holčatiovská, Tyllovská, Firičovská, Noskovská, Zmockova, Lackovičova, Stanikova,
Grošova, Bračekova, Turkova, Juraškova, Trnkova, Uličných, Načatovská, Zlomkova,
Talabajova, Gribovičova, Markovičova, Židovská, Machajovská, Kubačkova, Cimrákova,
Čechova,

Ožvaldova,

Šulkova,

Šestákova,

Urbanovičova,

Raffajovičova,

Štrbova,

Krajčovičova, Marčekova, Pechovičova, Rozmusova, Pagáčova, Klimova, nazývaná
Jurikovičova, na ktorých bývalo 51 sedliackych rodín. Na jednu usadlosť vysievali okolo
10 lukien a z lúk zviezli do dvoch vozov sena. V mestečku bolo v tomto období aj 24
želiarov.
Príjmy plynuli aj farnosti z výnosov farských polí v Revišnom, na ktoré sa vysievalo 5
lukien a v Istebnom, na ktoré sa vysievalo 21 lukien. Farnosť okrem toho získavala sedem
18

MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fasc. 70, inv. č. 153, no 1,
fol. 20; MARSINA – KUŠÍK, ref. 7, s. 165 - 167.
19
SEMKOWICZ, ref. 6, s. 206-208.
20
Porovnaj: SEMKOWICZ, ref.6, s. 206; MARSINA – KUŠÍK, ref. 7, s. 165; MV SR, ŠA BY, fond: Oravský
komposesorát, Urbár a súpis Oravského panstva z roku 1626, fasc. 70, inv. č. 155, no 3, s. 18; MAŤUGOVÁ,
Soňa. Inventár mestečka Veličnej (1583 - 1871). Zoznam richtárov a notárov v mestečku Veličná z r. 1621 –
1853, s. 84. MV SR, ŠA BY, pobočka DK.
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vozov sena z lúky z Geceľa, z mestských Dielnic päť vozov a z Revišného dva vozy sena.
Podľa urbára z roku 1624 mal farár na výpomoc aj šiestich želiarov.21
Podľa urbárov vidíme, že na čele mestečka stál už v tomto období richtár. Voľba
richtára sa konala v prvý januárový týždeň a v rokoch 1621 – 1646 stolica nariadila konať
voľbu richtára na 1. mája. V nasledujúcom období sa voľba richtára konala opäť v januári
a od roku 1726 na sviatok sv. Michala alebo v prvý novembrový týždeň. Prehľad richtárov,
notárov a prísažných sa nám zachoval od roku 1683, dovtedy sú správy z niektorých rokov
útržkovité pre požiar, ktorý zasiahol mestečko v roku 1683. Podľa zachovaného zoznamu
richtárov sa do roku 1730 nemohol stať richtárom dvakrát za sebou ten istý kandidát. Po roku
1730 to už bolo bežnou praxou.

22

Kandidátku na richtára musel schváliť provizor panstva,

ktorý mal byť pri voľbách aj osobne prítomný. Zväčša namiesto neho bol prítomný farár,
ktorý mal niekedy moc presadiť do tejto funkcie aj svojho kandidáta. Richtára okrem iného
volili aj plnoprávni mešťania, ktorých počet sa pohyboval okolo 175. Na čelo mestečka sa
dostal ten, kto získal najviac hlasov. Richtár zvolával a viedol ,,generalis congregatio
oppidi“, ako nazývali zhromaždenia mestečka a mestskej rady.23
Druhá polovica 17. storočia bola pre Veličnú katastrofálna. Oravy sa vo veľkej miere
dotklo Vešeléniho sprisahanie (1664 – 1671), do ktorého bol zapletený aj direktor Oravy
Štefan Tököli. Silná protireformačná politika Habsburgovcov, zhoršenie hospodárskych
a sociálnych pomerov vyvolali novú vlnu nespokojnosti, ktorá podnietila vznik nového
protihabsburského povstania pod vedením Gašpara Piku, ktoré skončilo popravou 25
oravských a liptovských richtárov, ktorí sa s poddanými zúčastnili na povstaní.
Nový urbár z roku 1677, ktorý bol vyhotovený na príkaz vtedajšieho komposesora
Juraja Erdödyho zachytáva zvýšené množstvo stanovených dávok a poplatkov pre panstvo.
Richtárom v mestečku bol v roku 1677 Matej Kosár, nazývaný Staník a v roku 1681 Juraj
Kubačka. V mestečku bolo 18 usadlostí a 26 želiarov. Prvýkrát boli prepočítané naturálne
dávky aj na peňažné. Napríklad poplatok za kata bol vo výške 3 zlatých, za 50 husí mohli
zaplatiť 10 zlatých, za 400 vajec 1 zlatý a 33 ½ denára, za 22 jariabkov 5 zlatých a 50
denárov, za dva mlyny na Bysterci platili 10 zlatých, za nájom poľany na pasenie platili 3
zlaté a 40 denárov. Celkový poplatok za mestečko predstavoval sumu 934 zlatých a 7 ½
denára. K nepravidelným povinnostiam aj naďalej patrilo účasť na opravách hradu, nosenie
21

SEMKOWICZ, ref.6, s. 206 - 208, MARSINA - KUŠÍK, ref. 7, s. 165 - 167, MV SR, ŠA BY, fond: Oravský
komposesorát, Urbár a súpis Oravského panstva z roku 1626, fasc. 70, inv. č. 155, no 3, s. 18 - 21.
22
Celkový prehľad richtárov v mestečku Veličná uvádza – MAŤUGOVÁ, Soňa. Inventár mestečka Veličnej
(1583 - 1871). Zoznam richtárov a notárov v mestečku Veličná z r. 1621- 1853, s. 84-89. MV SR, ŠA BY,
pobočka DK; GRÓFOVÁ, ref. 11, s. 142-143.
23
GRÓFOVÁ, ref. 11, s. 142-145.
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listov, vozenie vína z hradu do pánskych krčiem, v prípade potreby museli povstať so zbraňou
do boja a v prípade, že mestečko navštívilo panstvo, bolo ich treba úctivo prijať a pohostiť.24
Už v nasledujúcich rokoch vypuklo nové protihabsburské povstanie Imricha Tököliho,
spojeného s Turkami, ktoré Habsburgovci porazili s pomocou poľského kráľa Jána III.
Sobieskeho, na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi ním a cisárom Leopoldom I.
Litovský oddiel vedený Sapiehom a Ogiňským mal približne 10 000 mužov a hranice Oravy
prekročil už v októbri 1683, s cieľom pomôcť cisárovi poraziť Turkov. Litovci sa však k
Viedni vôbec neponáhľali a cestou vydrancovali 27 dedín. Vypálili aj mestečko Veličná, kde
bol umiestnený stoličný a mestský archív aj so stoličnou pečaťou.25 Mestečko sa z tejto
katastrofy už nikdy nespamätalo; nakoľko sa nachádzalo na kráľovskej ceste už v roku 1686
bolo znova dvakrát vypálené.26 O tom, kedy a v akej forme sa začala budovať mestská správa
nemáme zachované žiadne priame písomné záznamy. Podľa archívnych materiálov sa
mestská správa a písomnosti týkajúce sa mestečka a vlastníctva pôdy jeho obyvateľov
postupne obnovovali za richtárstva Juraja Kubačku.27
V roku 1686 Oravské panstvo vydalo príkaz na spísanie nového urbára, aby získali
predstavu o počte obyvateľov. Peňažné povinnosti mestečka sa v tomto období znížili na 300
zlatých, okrem toho mestečko bolo povinné odovzdávať desiatok od oviec, včiel a vykonávať
prácu na majeri. 28 Veličná po tomto spustošení prestala byť sídlom stolice a sídlo stolice sa
prenieslo do Dolného Kubína (1683 - 1920). Podľa portálnych súpisov v roku 1690
v mestečku bolo obývaných 7 ¾ usadlostí, v roku 1695 10 usadlostí a 8 želiarskych domov.29
Posledné protihabsburské povstanie, ktoré viedol František II. Rákoci vypuklo
v Uhorsku už v roku 1703 a v tom istom roku sa podarilo jeho povstaleckým kurucom
obsadiť aj Oravu a nastoliť vlastný poriadok. Poddaný ľud sa snažil Rákoci získať patentom
vydaným 27. septembra 1703, podľa ktorého boli povstalci počas obdobia účasti v jeho
24

Urbár Oravského panstva z roku 1677. MV SR, ŠA BY, fond Oravský komposesorát, fasc.70, inv. č. 156, no
4, fol. 77; Urbár Oravského panstva z roku 1681. MV SR, ŠA BY, fond Oravský komposesorát, fasc. 70, inv. č.
157, no 5, fol. 46. Denár – uhorská strieborná minca (od druhej polovice 18. storočia aj medená). Po roku 1780
ho prestali raziť, ale ako počtová jednotka sa používal aj naďalej.
25
,,W tento rok wssecko mesto do hlawne, w kostol, y weže zhoreli, y zvony se roztopili, který oheň wogsko
litwánske schwálne roznjtilo a wukol mesta podpalowalo, a to sýce z tej príčiny teg, že nékterý N. Porubszky
gegich regiments - pátera za mostom zastrelil, a to pak gisté wogsko zo Žasskowa se wrátilo a na newinnem
meste pre gedného mrcha človeka Porubszkyeho, ohnem podpáleným a roznjiceným se wymstilo.“ Záznam z 15.
októbra 1684 o vypálení Veličnej litovským vojskom. MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond AMV, šk. 13, inv. č.
101, fasc. IV.
26
KAVULJAK, ref. 3, s. 254.
27
GRÓFOVÁ, ref. 11, s. 142-145.
28
Urbár Oravského panstva so súpismi podzámockého a raciborského majera z roku 1686. MV SR, ŠA BY,
fond Oravský komposesorát, fasc. 70, inv. č. 158, no 6, s. 78.
29
Výťah zo súpisov port z roku 1690, 1695. MV SR, ŠA BY, fond Oravský komposesorát, fasc. 78, inv. č. 178,
no 1, s. 1, 26.
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vojsku oslobodení od všetkých povinností. Nádej poddaných na zlepšenie ich postavenia,
napriek sľubom nesplnil. Oravský hrad sa dostal z povstaleckých do cisárskych rúk 10. apríla
1709. Povstanie Františka II. Rákociho bolo oficiálne ukončené v roku 1711 Satmárskym
mierom a s ním sa ukončilo obdobie dlhoročných vojen a stavovských povstaní.30 Podľa
portálneho súpisu z nasledujúceho roku sa zvýšil počet obývaných usadlostí na 16, výsevná
plocha bola 533 gbelov obilia a z lúk zviezli 31 vozov sena.31
Stav usadlostí sa výrazne nezmenil ani o tri roky neskôr. Vojny priviedli krajinu do
ťažkej hospodárskej situácie. Stavovské povstania ukázali, že systém obrany v krajine je
zastaralý. Uhorský snem preto prijal v roku 1715 zákon č. 57, ktorý nariadil „sčítanie“
obyvateľstva „za účelom riadneho rozvrhnutia verejných bremien ..., aby bol určený
spravodlivý a správny pomer zaťaženia.“ Dôvodom bola nezrovnalosť pri vyberaní
kontribúcie (vojenskej dane). Hodnovernosťou celokrajinského daňového súpisu z roku 1715,
a jeho revíziou z roku 1720 sa v našej historiografii zaoberali už viacerí autori, ich názory sa
v tejto otázke výrazne rozchádzajú.32
Podľa spomínaného daňového súpisu z roku 1715 žilo vo Veličnej 104 sedliackych
a 9 želiarskych rodín. V porovnaní s urbárom z toho istého roku, ktorý sa nám zachoval na
Orave, vo Veličnej žilo 123 rodín, čo je približne 620 obyvateľov. Richtárom v mestečku bol
Juraj Marček. Usadlosti sa aj v tomto období delili na štvrtiny, osminy, dvanástiny, etc.
Najbohatšími vlastníkmi boli práve tí, ktorí vlastnili štvrtinu. Vlastníka celej usadlosti alebo
polovice v mestečku v tomto období nebolo. Hospodári v tom čase chovali 12 koní, 252 kráv,
175 volov, 67 teliat, 75 oviec, 62 ošípaných, mali 29 včelích úľov a vysievali 540 korcov
ovsa, 900 korcov raže a z lúk zviezli 60 vozov sena. Medzi nové rodiny v tomto období patrili
- Sojka, Vlčík, Culicisová, Czimráková, Kiszelová, Boháčová, Clementisová, Zlomoková,
Davdová, Blahútová, Hrubušková, Paczulíková a Maňťová. Peňažné povinnosti mestečka sa
zvýšili v porovnaní s rokom 1677 o 450 zlatých.33
30

KLEŇ, ref. 5, s. 132.
Výťah zo súpisov port z roku 1712. MV SR, ŠA BY, fond Oravský komposesorát, fasc. 78, inv. č. 178, no 1, s.
90. Gbel – miera na sypaniny a tekutiny, bratislavský malý gbel mal obsah 70 holieb, t.j. asi 59 litrov, spišský
48 litrov.
32
ACSÁDY, Ignác. Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában, 1720 - 1721. Budapešť, 1896;
ACSÁDY, Ignác. Dejiny poddanstva v Uhorsku. Bratislava : SAV, 1955. 445 s; JANŠÁK, Štefan: Slovensko
v dobe uhorského feudalizmu. Hospodárske pomery od 1514 do 1848. Bratislava : Československé zemedelské
muzeum, 1932, 298 s; SVETOŇ, Ján. Vývoj obyvateľstva na Slovensku. Bratislava: Epocha, 1970, 263 s;
SIRÁCKY, Ján. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí. Martin : Matica slovenská, 1984, 312 s;
KOHÚTOVÁ, Mária. K hodnote daňových súpisov z roku 1715, 1720 a ich údajom o počte obyvateľstva. In
Historický časopis, 1984, roč. 32, č. 1, s. 83-100.
33
Urbár Oravského panstva z roku 1715. MV SR, ŠA BY, fond Oravský komposesorát, fasc. 74, inv. č. 170, no
2 et a., s. 292-304; MOL, O. L. Archivum regnicolare, Conscriptio regnicolaris anno 1715, Árva megye, Lad
CC, no 1, f. 185 - 189. Xerokópia v ŠA BY, pobočka DK. (Tab. č. 1)
31
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Tabuľka č. 1
Peňažné povinnosti mestečka v rokoch 1677, 1686, 1715.

Sídlo
1677
Veličná

Peňažné povinnosti
1686

934 zl. 7 ½ d.

300 zl.

1715

1384 zl. 7 ½ d.

Nasledujúce obdobie, počas ktorého nastal hospodársky a sociálny vzostup mestečka,
prerušili roky v dejinách Oravy označené ako zamrznuté alebo hladové. Vzhľadom na studené
počasie, obyvatelia zasiali obilie neskoro a v septembri ešte nedozretú úrodu zničil ľadovec.
Hlad sa stal jedným zo základných impulzov masových útekov poddaných zo svojich
domovov. V roku 1716 odišli z Veličnej Martin Pagáč, Ondrej Borsuk, Adam Štrba, ktorí
zanechali opustenú časť usadlosti o rozlohe 1/16, a Ondrej Nabošek, Juraj Načatý, Pavol
Kopča a Juraj Lehocký, ktorí zanechali časť usadlosti o rozlohe 1/8. Prevažná časť sa usídlila
v okolí Pešti a v mestečku Varín.34 Podľa súpisu obývaných a opustených usadlostí z roku
1719 v mestečku bolo 18 usadlostí, na ktorých bývalo 90 sedliackych rodín, ktoré zväčša
obhospodarovali od 1/8 do 1/12 pôdy. Počet obyvateľov sa miernejšie zvýšil už v roku 1728,
keď v mestečku bolo 118 sedliackych rodín, 9 želiarov a 9 podželiarov.35 Počas morových
epidémií, ktoré zasiahli Veličnú v rokoch 1732, 1739 a 1742 sa počet obyvateľov opätovne
znížil, podľa písomných prameňov v rokoch 1613 - 1700 vymrelo vo Veličnej 153 rodín.36
Tabuľka č. 2
Počet sedliakov, želiarov a podželiarov vo Veličnej podľa urbáru z roku 1715, portálneho súpisu z roku 1728 a súpisu
obyvateľov z roku 1751 a počet obyvateľov, ktorí odišli z Veličnej v období tzv. zamrznutých rokov v roku 1716.

Sídlo
Veličná

richt.
1

sedl.
123

1715
1716
žel. podžel. odídení
7

richt.
1

sedl.
117

1728
žel. podžel. richt.
9
9
1

sedl.
139

1751
žel. podžel.
17

Hospodárskemu rozvoju mestečka aj v tomto období pomáhal rozsiahly spoločný
majetok a regálne úžitky, z ktorých plynuli príjmy do pokladnice mesta. Najväčší príjem malo
mestečko z varenia piva, z prenájmu mlynov, z prenájmu pekárne, jatiek, mestských pivníc
a miestností v mestskom dome, z prenájmu mestských lúk a pasienkov, z varenia pálenky, z
predaja mäsa, vosku, sviec, z predaja soli, z obchodu so šindľami, etc. Susedné dediny
Žaškov, Oravská Poruba, Zábrež, Valaská Dubová, Jasenová platili mestečku aj tzv. mostové
34

Súpis poddaných Oravského komposesorátu, ktorí odišli z Oravy v roku 1716. MV SR, ŠA BY, fond Oravská
župa I. (1584 - 1849), šk. 55, fasc. 6, inv. č. 402, no 6.
35
Porovnaj: Súpis obývaných a opustených škultétskych a sedliackych usadlostí z roku 1719. MV SR, ŠA BY,
fond Oravský komposesorát, fasc. 78, inv. č. 179, no 2, s. 43-49; Portálny súpis z roku 1728. MV SR, ŠA BY,
fond Oravská župa I (1584 - 1849), šk. 485, fasc. 10, inv. č. 1124, no 1.
36
Abecedný zoznam zomrelých v mestečku v rokoch 1613 -1700. MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond AVM, fasc.
XXIII, inv. č. 156. Počty obyvateľov pozri v Tab. č. 2
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vo výške 1 zlatý a 65 denárov za použitie mostu cez rieku Oravu. Drobné príjmy malo
mestečko z konania trhov a jarmokov, kde vyberali poplatok za miesto na námestí a z predaja
tovaru.37 Do roku 1740 sa varilo pivo vo Veličnej zväčša po domoch a platili daň 1 zlatku od
várky a 50 denárov od kotlíka. Výstavbu pivovaru zahájili v roku 1739 a dokončili o dva roky
neskôr. Prvým ,,pivovarníkom“ bol Martin Kováčik.38
Keďže mestečku boli udelené aj práva voľného obchodu so soľou, soľného skladu,
konania trhov a jarmokov a bolo oslobodené od platenia tridsiatku a mýta, umožnilo to rozvoj
remesiel a cechov. V roku 1616 bol založený cech krajčírov, v roku 1628 cech čižmárov
a v roku 1678 cech mäsiarov. V roku 1734 boli v mestečku zastúpené takmer všetky
remeselnícke odvetvia: napr. 29 krajčírov, 26 obuvníkov, 18 výrobcov krbcov tzv.
koturnárov, 12 kováčov, 10 hrnčiarov, 6 kožušníkov, 6 výrobcov ľanu, 4 truhliarov, 2
remenárov. V tom období sa zaoberalo remeselníckym odvetvím 136 obyvateľov mestečka.39
V sociálnej štruktúre mestečka mali svoje zastúpenie mešťania, ktorí patrili
k najbohatším obyvateľom mestečka a podieľali sa aj na správe mestečka. Druhú skupinu
tvorili remeselníci a želiari, ktorý vlastnili kúsok pôdy. Mestskú chudobu tvorili podželiari,
ktorí nevlastnili nič alebo len biednu chatrč a slúžili u bohatších gazdov. Poslednú skupinu
tvorila čeľaď, ktorá pracovala u bohatých gazdov. Podľa rozhodnutia, ktoré vydalo mesto
30. júla 1627 gazda bol povinný zaplatiť koscovi trávy za jeden deň 4 denáre a koscovi obilia
6 denárov. Ak niektorý gazda vyplatil vyššiu čiastku dostal pokutu 25 denárov. Ďalšiu úpravu
vzájomného vzťahu medzi gazdom a čeľaďou máme v prameňoch zaznamenanú až v roku
1840. Podľa nej sa paholkovia a slúžky delili do prvej, druhej a tretej triedy podľa práce,
ktorú vykonávali. Ich mzda bola vyplácaná v naturálnej aj peňažnej forme.40
Hospodársky vývoj konkrétnej dediny alebo mestečka vždy závisel nielen od
politických, ale v neposlednom rade najmä od prírodných a spoločenských podmienok. Na
Orave bol samozrejme tento vývoj ovplyvnený menšou bonitou pôdy a v porovnaní
s oblasťami západného a južného Slovenska aj menšou mierou osídlenia. Na druhej strane
oblasť Oravy nebola poznamenaná tureckým nebezpečenstvom. Sledované obdobie bolo aj na
Orave ovplyvnené stavovskými povstaniami, keď najmä povstania Vešeléniho, Tököliho
a Juraja Rákociho zasiahli aj toto územie. Kým v 16. storočí možno hovoriť o rozvoji
Veličnej, v 17. storočí nastáva pokles hospodárskeho rozvoja, keď klesá počet obyvateľov
37

Veličná (725 rokov). Zost. Peter Huba. Dolný Kubín : Vydavateľstvo Peter Huba, 1997, s. 39-42.
Veličná - 700 rokov trvania obce, ref. 9, s. 78.
39
MAŤUGOVÁ, Soňa: Inventár mestečka Veličnej (1583 - 1871), s. 25. MV SR, ŠA BY, pobočka DK.
40
GRÓFOVÁ, ref. 11, s. 150-151; MAŤUGOVÁ, Soňa: Inventár mestečka Veličnej (1583 - 1871), s. 20-21.
MV SR, ŠA BY, pobočka DK.
38
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a obrábanej pôdy. Tým pádom samozrejme klesajú aj príjmy Oravského panstva.
Neskoršiemu opätovnému rozvoju Veličnej do určitej miery zabránil požiar v roku 1683
a opätovne v roku 1686. Vtedy Veličná stratila svoju spoločenskú funkciu a sídlo stolice sa
presunulo do Dolného Kubína. Po stavovských povstaniach nastal opäť rozvoj mestečka,
ktorý bol neustále poznamenaný zvyšujúcimi sa dávkami a povinnosťami zo strany
Oravského panstva.

Economic Conditions in Veličná according to ,,Urbarium“
from the 17th and the First Half of the 18th century
Veličná is one of a few villages in Orava with such a long and rich history. The Ladislav's IV.
document from 1272 is the first written act mentioning the village. The Orava region was a part of the
big Zvolen´s royal county. Later, the Orava region, together with the Liptov and Turiec districts,
detached from this royal county. During the 14th century they became independent counties. The
county’s seat was at the Orava Castle until 1520 and then it was moved to Velicna until the year 1683,
when it was moved to Dolny Kubin after the Lithuanian troops destroyed the village. Despite of all
Velicna´s liberties, the village was in servile relation to Orava´s administration until the bondage was
cancelled in 1848. The subject of our research is mainly the problem of economic situation, population
and social structure development in small villages, which has not been a part of any social study until
now.
Keywords: urbarium, town, Orava county, settlement, peasant,
monetary fee, fee in kind
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova
MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Hospodárske pomery vo Veličnej na základe urbárov zo 17. a prvej polovice
18. storočia. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova [online], 2010, roč. 1, č. 1,
Bratislava : Stimul, 2010, s. 40-50. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>
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Panslavizmus a austroslavizmus: dve koncepcie riešenia
postavenia Slovanov v Európe a v habsburskej monarchii
Tatiana Žilíková
19. storočie sa nieslo v znamení národných aktivít prostredníctvom procesov
zjednocovania, národných obrodení, hľadania odpovede na to, čo je národ a aký má byť jeho
vzťah k štátu. Prvá polovica 19. storočia bola charakteristická aj revolučnými udalosťami,
do ktorých situácia logicky vyústila, lebo nenašla kultúrnu paradigmu možného riešenia.
Nikdy predtým v dejinách totiž národy nepotrebovali tak nutne nájsť správne pojmy, presnú
identitu, ktorá mala byť zárukou ich legitimity a uznania medzi ostatnými národmi. O to
špecifickejšia a zložitejšia situácia nastala v mnohonárodnostnej habsburskej monarchii, kde
sa začala uplatňovať hegemónia maďarského a nemeckého národa nad inými, obzvlášť
slovanskými národmi. Rovnako ako viedenský dvor svojou politikou vyvolal národnoobrannú
reakciu u maďarského národa, tak nemecký nátlak na Čechov a nátlak Maďarov na iné
národnosti v Uhorsku, spoludefinovali hnutia označované ako obrodenecké. Nemecké
národné hnutie sa stalo akýmsi ukazovateľom smeru, ktorým sa malo ubrať aj obrodenie
Slovanov. Rovnako ako Nemci, nemali vlastný jednotný štát, a tak svoju identitu začali
budovať na pojme ľud. Nemci našli oporu v pangermánskej jednote.1 Podobne podľa ich
vzoru vytvoril svoju teóriu všeslovanskej vzájomnosti Ján Kollár. Nemenej výrazným bol
vplyv Veľkej francúzskej revolúcie a Deklarácie práv, v ktorej sa uvádzalo: „Každý národ je
nezávislý a suverénny bez ohľadu na to, aké je množstvo ľudí, z ktorých sa skladá, a aký
rozsah má územie, ktoré obýva...“2
V súvislosti s národnooslobodzovacím hnutím Slovanov v habsburskej monarchii
vznikli názorové koncepcie, ktorých spoločným cieľom bolo dosiahnutie rovnoprávneho
postavenia pre slovanské národy (či už celkovo alebo v habsburskej monarchii). Napriek
tomu, že sa od seba ideovo odlišovali, mali rovnaké východisko. Vo filozofii sa napríklad
jeden z popredných ideológov austroslavizmu, Lev Thun, opieral okrem Bolzanovej etiky
i o Herdera, v ktorom našiel svoju oporu aj Kollár, tvorca špecifickej myšlienky
všeslovanskej vzájomnosti. V duchu Herderovej idey, že národ nie je identický so štátom, ale
je „organizmom prirodzeným“, chcel Kollár harmonické spolužitie národov v spoločnom
štáte. Idea všeslovanskej vzájomnosti tak v konečnom dôsledku nemala slúžiť len samotným
1

VLČEK, Radomír. Panslavismus a národy habsburské monarchie. Úvod do problému. In HRODEK, Dominik
a kol. Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. Pardubická konferencia (22. – 24. apríla
2004). Praha : Libri, 2004, s. 9.
2
Tamže, s. 9.
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Slovanom, ale aj iným európskym národom. Mala vybudovať pocit národnej spolupatričnosti
a hrdosti, avšak nie na báze vtedy sa rozmáhajúceho nacionalizmu, ktorý Kollár neuznával.
Jeho činnosť mala národoobranný charakter proti rečovej jednote Uhorska, kde jednotným
jazykom mal byť maďarský jazyk. Kollár bránil jazykovú a kultúrnu identitu národa
chápaného ako etnické spoločenstvo. Na druhej strane bola jeho všeslovanská vzájomnosť
slovansky národotvorná – podľa Kollára jestvoval jeden slovanský národ ako „sebavedomé,
v univerzálnej ľudskosti zakotvené literárne, t. j. kultúrne spoločenstvo“.3 Kollár pritom
otvorene nehlásal potrebu zmeny politického systému – svoju koncepciu chápal ako
apolitickú, založenú na kultúrnej spolupráci. Austroslavizmus predstavoval iné smerovanie,
znamenal posun vo vývoji národnooslobodzovacieho hnutia, keď jeho zástancovia už
vystúpili s konkrétnym politickým riešením situácie Slovanov. Z rakúskej monarchie sa mala
stať federácia, kde by mali národy rovnaké postavenie na demokratickej báze.
Ak chceme pozorovať ideológiu všeslovanstva a austroslavizmu predovšetkým
z hľadiska ich pohľadu na národ a štátoprávne usporiadanie monarchie, zároveň upozorniť na
ich spoločné znaky a rozdiely, je prospešné skonfrontovať genézu myšlienok dvoch
profilových osobností, a to už spomínaného Jána Kollára a radikálneho propagátora
a teoretika austroslavizmu Karla Havlíčka Borovského.
V priebehu dejinného vývoja pojem „slovanská vzájomnosť“ nadobudol divergentné
významy a označenia. Proces zmien v názvosloví a významovej stránke tejto problematiky je
predovšetkým následkom toho, komu bola samotná myšlienka určená – teda aj jej posolstvo
sa interpretovalo s ohľadom na to, v čích službách sa mala myšlienka uplatniť. Kollár sa
stotožnil s označením „vzájomnosť“ – ktorú vo svojej rozprave z roku 1836 O literárnej
vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa – dopĺňa prívlastkom
„literárna“.4 Pojem „všeslovanstvo“ je u neho bytostne spätý s termínom „Všeslávia“, ktorý
zároveň dal pomenovanie celej jednej generácii slovenských obrodencov – tzv. „generácii
Všeslávie“. Po prvýkrát ho použil Ján Kollár vo svojom najvýznamnejšom básnickom diele
Slávy dcéra. Pre Kollára vzájomnosť zjednodušene povedané znamená spoluprácu
slovanských národov za účelom všeobecného blaha všetkých, aj neslovanských národov. Jeho
myšlienka sa uberá smerom k pozdvihnutiu Slovanov avšak nie na úkor príslušníkov iných
etnických skupín. Termín „panslavizmus“ bol v súlade so svojím významovým slovanským
ekvivalentom všeslovanstvo po prvýkrát použitý na začiatku 19. storočia a označoval jednotu
3

PICHLER, Tibor. Obavy z politiky: Ján Kollár a myšlienka slovanskej vzájomnosti. In PICHLER, Tibor.
Národovci a občania: O slovenskom politickom myslení v 19. storočí. Bratislava : Veda, 1998, s. 16.
4
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slovanských jazykov a literatúr.5 Neskôr označenie všeslovanstva ako panslavizmu začalo
vzbudzovať negatívne konotácie. Podobne aj slová „pansláv“ či „panslavistický“ nadobudli
pejoratívny význam, a to v súvislosti s dobovou maďarskou reakciou na Kollárov koncept,
ktorý sa stal pre príslušníkov maďarskej politickej elity neprijateľný, lebo ho vnímala ako
prostriedok odporu voči uhorskej autorite s cieľom stať sa hegemónom v monarchii a aj mimo
nej. Od druhej polovice 19. storočia sa pojem „panslavizmus“ začal spájať s výlučným
upínaním sa k Rusku,6 ktoré si nárokovalo nielen na post „ochranných krídel“, ale aj na
„vládcu“ všetkých Slovanov, čo sa stalo zdrojom polemík aj v samotnom tábore zástancov
myšlienky slovanskej vzájomnosti.
Ideu slovanskej vzájomnosti podnietil značný rozvoj historiografie, kde v centre
záujmu boli dejiny Slovanov a s tým súvisiace dejiny samotných slovanských národov. Tieto
národy sa počas svojho skúmania nevyhli osobitému aspektu na dejiny, ktoré vykladali práve
zo svojho vlastného národného hľadiska. Takto vznikli jednotlivé slavistické koncepcie
Čechov, Poliakov, Rusov, Juhoslovanov a Slovákov, ktoré spájalo vždy povedomie
spoločného pôvodu, ale na druhej strane každá z nich mala svoje sociopsychologické,
jazykové a v neposlednom rade kultúrne špecifiká a obmeny.7 Ján Kollár do pevnej koncepcie
sformuloval teóriu slovanskej vzájomnosti alebo inak povedané panslavizmu generácie
Všeslávie. Kollár „svoju“ vzájomnosť významovo stotožňuje s latinským slovom reciprocitas
(recipio, recapio), pričom nejde o slovo cudzieho pôvodu, ale o slovo etymologicky
pochádzajúce zo slovanského prostredia z koreňa slova jati, zajati, přijímati. Upozorňuje na
český ekvivalent obapolnost, ktorý sa odlišuje nielen po zvukovej stránke, ale aj obsahovej.
Vzájomnosť na rozdiel od obapolnosti, ktorá zahŕňa len dve polovice alebo strany, môže
obsiahnuť aj tri, štyri a viac strán. Vzájomnosť Kollár stotožňuje so spoločným prijatím,
vzájomnou výmenou a spojeným pôžitkom.8 Názov Všeslávia odzrkadľuje myšlienkový posun
v chápaní slovanskej myšlienky, kedy dovtedy zaužívaný termín „Slávia“ už nepostačoval
a nadobúdal aj nové významy. V. Timura píše: „P. J. Šafárik v Slovanských starožitnostiach
odmietol výklad a odvodzovanie pojmu „Slovan“ od „slovo-sláva“ a vyslovuje hypotézu, že
pôvodne išlo o nejaké miestne označenie „slowienin“, ktoré sa neskôr rozšírilo.“9 Timura ako
hlavný znak generácie zdôrazňuje jej všeslovanské zameranie – toto zameranie zachytáva
5

VLČEK, ref. 1, s. 9.
Pravdou je, že Ján Kollár obdivoval Rusko, no nevnímal ho ako hegemóna, ale ako ochrancu pre
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samotný pojem Všeslávia, ktorý vyjadruje zároveň aj ďalšie charakteristické znaky generácie,
teda poetizovanie a teoretické úsilie o vypracovanie koncepcie. Upozorňuje tiež na viacero
vymedzení, ktoré v sebe Všeslávia implikuje. Sú to v krátkosti nasledovné: štatistickogeografické vyjadrenie slovanskej myšlienky, teoreticko-poetické spredmetnenie slovanskej
myšlienky, výraz ideológie literárnokultúrnej vzájomnosti a jazykového zbližovania
slovanských národov, výzva k činu s morálno-vlasteneckým pátosom, zrkadlovo-historický
obraz bytia a života Slovanov zachytený mnohostranným úsilím generácie a za jedno
z najdôležitejších vymedzení pokladá reprezentovanie historickej etapy sebareflexie národa
prostredníctvom vyššieho celku (slovanského celku).10 Napriek tomu, že Kollár vo svojom
spise O literárnej vzájomnosti deklaruje jej apolitický charakter, keď píše, že vzájomnosť
„nespočíva v politickom spojení všetkých Slovanov ani v demagogických úkladoch alebo
v revolučnej vzbure proti krajinským vládam a vládcom ľudu, z čoho vzniká zmätok
a nešťastie“11, z pohľadu dneška sa dá objektívne konštatovať, že národné obrodenie
spočiatku stavalo na kultúrnej spolupráci, teda zjednocovaní na kultúrnom poli, čo neskôr
práve na základe nadobudnutého kultúrneho zázemia vyústilo do politickej roviny. Na
osobnosť Kollára ako autora koncepcie, ktorá bola prijímaná v uhorských kruhoch aj ako akt
určitej vzbury, či dokonca vlastizrady, sa treba pozrieť aj z hľadiska toho, kde pôsobil a aké
povolanie zastával. Pôsobil v Pešti ako evanjelický kazateľ. Jeho zmýšľanie bolo teda úzko
späté s náboženstvom, teda so znášanlivosťou, nabádaním ľudí k láske k blížnemu. Keďže
pôsobil v Pešti, svoje názory, kde vyzdvihoval postavenie a poslanie Slovanov v dejinách,
musel prezentovať nanajvýš diplomaticky. Národnoobranný charakter svojej koncepcie
demonštruje na základe kresťanského náboženstva, keď vo svojich Kázňach a rečiach vraví,
že slovanskému národu nemá právo nikto ubližovať a zľahčovať jeho meno, lebo sa to prieči
zásadám kresťanstva. Vyjadruje sa aj odvážnejšie: nikto nemá právo odnárodňovať národ.
Kollár sa tým pádom venuje aj pojmom národ a národnosť a tu môžeme sledovať jeho názory
na väzbu národa a národnosti so štátom. Aby sme lepšie pochopili Kollárov pohľad na to, čo
je národ, čo je vlasť alebo štát, je prospešné stručne si zosumarizovať z čoho vychádzal.
Predovšetkým zo svojej epochy, kde sa stretával osvietenský racionalizmus s idealistickým
romantizmom. Osvietenstvo prišlo s ideou, že právo na svoju identitu majú všetky národy.12
Pojem národ existuje dlhšie ako pojem štát. V súčasnosti pojem národ zahŕňa všetko
obyvateľstvo a nedá sa definovať bez toho, že by sme nevzali do úvahy pojem štát. Takéto
10
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vnímanie národa sa však vyvinulo postupne13 a tento historický vývoj zastihol Kollára ako aj
iných obrodencov vo svojom určitom pomyselnom bode – práve vtedy, keď pojem národ
začal získavať predpoklady k spojeniu s pojmom štát, pretože sa stal jedným z nástrojov,
ktoré začal štát využívať na svoje upevnenie: „Silný štát potreboval silné ospravedlnenie,
pokiaľ nemal zaniknúť v revolúcii alebo v občianskej vojne, potreboval novým spôsobom
zdôvodniť existenciu spoločenstva, nanovo odvodiť legitimitu panstva a potreboval tiež ideu,
ktorá by oslovovala masy, presahovala partikulárne záujmy či ideológie a spájala by národy
s ich štátmi. A že sa Európa tak ako po reformácii opäť nerozpadla vo víre občianskych
a náboženských vojen, spôsobila skutočnosť, že sa tu taká idea, ktorá napomáhala vzniku
pospolitosti, teraz ponúkla. Bola to idea národa.“14 Aj Kollár mal vždy na mysli celok,
v ktorom by sa stretávali všetky časti jedna na prospech druhej, a tak by boli prekonané
všetky prekážky – aj toto je jeden z významov všeslovanskej vzájomnosti. V prípade
Slovanov Kollár neuvažoval o štáte, lebo žil v mnohonárodnostnej habsburskej monarchii, čo
by znamenalo ísť otvorene proti nej, a to nebolo jeho cieľom. V súvislosti s objavením
občianskych práv a idey rovnosti, požadoval rovnoprávne postavenie Slovanov v monarchii
presne tak ako aj iných národov v spoločnej vlasti. Hagen Schulze vo svojej publikácii Štát
a národ v európskych dejinách uvádza definíciu národa podľa Adelungovho Deutches
Wörterbuch z roku 1776: „Národ, domáci obyvatelia jednej zeme, pokiaľ majú spoločný
pôvod, hovoria spoločným jazykom a v užšom slova zmysle sa líšia aj charakteristickým
spôsobom myslenia a konania alebo národným duchom od národov iných, nech už koniec
koncov tvoria štát jediný, alebo sú rozdelení do štátov viacerých.“15 Národ teda, ako Schulze
správne podotýka, „nemalo tvoriť žiadne politické puto, ale spoločný jazyk a vedomie jeho
súnáležitosti.“ Na takéto chápanie nadviazal nemecký filozof Johann Gottfried Herder, ktorý
pojem „národ“ spojil s pojmom „ľud“, pričom bázou ľudu a národa je podľa neho jazyk
a poézia. Štát bol v jeho ponímaní hierarchicky nižšie ako kultúra a jazyk.16 Hoci Kollára
okrem Herdera ovplyvnili aj ďalší nemeckí klasickí filozofi a aj jeho profesori, ktorých
prednášky navštevoval počas univerzitných štúdií, Herderova filozofia dejín sa v jeho teórii
všeslovanskej vzájomnosti stala smerodajnou. Nadviazal na neho predovšetkým v myšlienke
humanity, ktorá je cieľom ľudského rodu a pri plnení tohto zámeru má každý národ svoje
vlastné poslanie.17 Herder sa vo svojej filozofii zmieňuje aj o Slovanoch, ktorým podľa neho
13
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prináleží zvláštna humanizačná úloha v dejinách ľudskosti. Táto konkrétna idea sa stala
základom Kollárovej všeslovanskej vzájomnosti. Podľa Kollára nastala doba, kedy slovanský
národ, slovanský princíp má prevziať duchovné vedenie ľudstva. Aby toto poslanie Slovania
mohli splniť, je potrebné, aby sa zjednotili, teda podmienkou je slovanská vzájomnosť. Táto
vzájomnosť sa má presadiť prostredníctvom pestovania kultúry – predovšetkým na poli
literatúry, čo súvisí s pestovaním národného jazyka: „literárna vzájomnosť je spoločná účasť
všetkých národných vetiev na duševných plodoch vlastného národa; je vzájomné kupovanie,
čítanie spisov a kníh vydaných vo všetkých slovanských nárečiach.“18 Z hľadiska štátu
o literárnej vzájomnosti Kollár píše: „literárna vzájomnosť môže i tam byť a jestvovať, kde
národ žije pod viacerými žezlami, kde je rozdelený do viacero štátov, kráľovstiev, kniežatstiev,
panstiev alebo republík... Svetským vrchnostiam a zemepánom nie je nebezpečná, pretože
necháva na pokoji hranice a krajiny, závislosť poddaných od toho alebo onoho monarchu
a iné podobné politické okolnosti...podrobuje sa všetkým vládnym formám, všetkým spôsobom
občianskeho života...“19 Avšak vo svojich Kázňach a rečiach napomína: „Veru mnohé národy
nedôverujú tej vlasti, ktorá sa k nim chová ako nebezpečná macocha, ktorá ohrozuje ich
reč!“20 Tu môžeme sledovať Kollárovu reflexiu toho, čo sa okolo neho dialo. Kollár reagoval
na dôsledky jazykových zákonov, ktoré zavádzali jednotné používanie maďarského jazyka
a tak potláčali právo používať materinský jazyk iných národností.21 Jazyk bol u Kollára
jednou z najdôležitejších charakteristík národa, tým, že bol potláčaný, potláčali sa aj práva
slovanského národa na rovnoprávne postavenie v monarchii. Preto Kollár vytvoril ideológiu
všeslovanskej vzájomnosti, ktorá mala ochraňovať pred nespravodlivosťou a zároveň
ukazovať cestu mierového spolužitia. A tu sa dostávame ku špecifickosti Kollárovej
všeslovanskej vzájomnosti, ktorá napokon mala byť v širšom zmysle slova univerzálna pre
všetky národy s cieľom všeobecného blaha, teda prekročila medzislovanský rámec.22
V určitom zmysle ide o svetoobčiansky celok, ktorý sa uskutoční prostredníctvom
integračného princípu, o ktorý sa zaslúžia Slovania a tak sa zmierni gradácia nacionalizmu
jednotlivých národov.23 Podľa Tibora Pichlera sa Kollár nestotožňuje s nacionalizmom, ktorý
by mal politický obsah, ale môžeme ho pomenovať ako uvážlivý nacionalizmus a slovanskú
vzájomnosť môžeme nazvať koncepciou slovanského kultúrneho nacionalizmu, ktorá je
18
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postavená na základe vzájomnej spolupráce, nepotláčaní jednotlivých slovanských kultúrnych
vplyvov – teda nárečí a literatúr.24 Napriek tomu, že Kollár integratívnym myslením
predbehol svoju dobu, jeho koncepcia nebola aj medzi jednotlivými slovanskými národmi
vždy prijímaná kladne. Koncepcia jednotného štvorkmeňového slovanského národa sa
napokon osvedčila len ako produkt jeho idealizmu a v čase, kedy sa už Slovania začali
uvedomelo vnímať ako Česi, Slováci, Poliaci atď., stratila bázu, na ktorej stavala. Význam
osobnosti Jána Kollára to však neznižuje. Bol originálnym mysliteľom a čo je
najpodstatnejšie, vzbudil záujem o národnú identitu, o jej pestovanie a úctu k nej, upozornil
na práva všetkých národov bez rozdielu, načrtol cestu, ako spolu žiť v harmónii v spoločnom
štáte.
Panslavizmus začal byť v politických kruhoch monarchie vnímaný ako ideologický
konštrukt, ktorý mal poslúžiť Slovanom pod vedením Ruska zmeniť politické usporiadanie
Európy. Aj tieto obavy prispeli k tomu, že sa panslavizmus, ktorý dovtedy deklaroval svoju
apolitickosť (v podmienkach Európy 19. storočia sa ani inak nedalo), pretransformoval na
prejav slovanskej solidarity. Koncepcia austroslavizmu spomedzi ostatných slovanských
koncepcií najviac kládla dôraz na solidaritu Slovanov, ktorí žili v habsburskej monarchii.
Austroslavizmus už nemohol jestvovať súbežne so staršou podobou panslavizmu, teda aj
Kollárovej koncepcie, pretože sa stal konkrétnym politickým programom s cieľom vytvoriť
z Rakúska federalizovaný štát.25 Josef Kočí charakterizuje austroslavizmus ako špecifickú
formu ideológie českého buržoázneho nacionalizmu, v ktorej hrala významnú úlohu
koncepcia slovanstva, ktorá odrážala pomery a záujmy slovanských národov v habsburskej
monarchii.26
Koncepcia austroslavizmu vznikla v prostredí českého národného obrodeneckého
hnutia, ktoré patrilo medzi slovanskými hnutiami v monarchii k najvyzretejším. Hoci
metternichovský absolutizmus bránil okrem iného i v slobode vyjadrovania, o českej
a celkovo o slovanskej otázke sa živo viedli diskusie aj v zahraničných periodikách.
Začiatkom štyridsiatych rokov sa v tlači medzi maďarskými, slovenskými a českými
publicistami začalo diskutovať o Slovanoch v Uhorsku. Český záujem bol okrem solidarity
s utláčaným slovanským národom podnietený aj tým, že ak by sa monarchia rozdelila
(otriasaná maďarským národným hnutím), rozdelili by sa tak aj národy Čechov a Slovákov,
24
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ktoré v poňatí českých vlastencov tvorili jeden národ.27 A podobne ako slovanské národy
v uhorskej časti monarchie čelili maďarskému nacionalizmu, tak v rakúskej časti čelili Česi
nemeckému. Najvášnivejšie diskusie sa viedli na pôde augsburských novín Allgemeine
Zeitung, ktoré sa v malom množstve distribuovali aj do habsburskej monarchie. Nemecký
publicista Franz Schuselka a podobne na maďarskej strane Móric Lukacs, svojimi článkami
vyprovokovali reakcie českých, ale aj slovenských vlastencov. V obranných reakciách, ktoré
vzišli z pera českého šľachtica Leva Thuna28 alebo literáta, umenovedca a archeológa Jana
Erazima Vocela, môžeme sledovať vznik jednotlivých téz austroslavizmu.29 Thun, ktorý mal
kontakty s takými osobnosťami ako bol František Palacký alebo Pavol Jozef Šafárik, striktne
odmietol pravdivosť obvinenia rakúskych Slovanov z panslavizmu a apeloval na vládu, aby si
uvedomila, že pätnásťmiliónový národ Slovanov je pre monarchiu strategickým prostriedkom
obrany proti „záplave z Východu“. Podľa Thuna sa Rakúsko malo stať akousi protiváhou
k Rusku, ktorá by Slovanov oslovila viac. Slovania si mali vryť do pamäti odstrašujúci prípad
Poľska a tak mali vzniknúť dvaja protektori Slovanov – okrem cárskeho Ruska aj Rakúsko.
Thun uviedol aj spôsob, ako takýto stav dosiahnuť: podporovať národný jazyk a literatúru,
lebo to spojí srdcia národa s panovníkom. Thunova predstava bola však v tejto fáze obrodenia
už nedostačujúca, lebo nápravu videla bez akejkoľvek zmeny v legislatíve alebo vládnej
forme. Thun české národné ciele stotožňoval s piedestálom vzdelania. Preto sa obmedzil na
požiadavky zriaďovania českých hlavných škôl v českých mestách, žiadal, aby sa český jazyk
vyučoval na gymnáziách a reálnych školách ako riadny predmet a aby sa niektoré predmety
mohli vyučovať v češtine.30 Vocel v roku 1841 publikoval článok Odnárodňování Slovanů,
kde rozvinul ideu austroslavizmu tým, že rakúskych Slovanov označil ako najvernejších
poddaných monarchie, a to práve preto, lebo im najväčšmi záleží na zachovaní Rakúska, lebo
ono ich môže ochrániť pred Germánmi na západe a pred Rusmi a Maďarmi na severe
a východe.31
Svoju slovanskú ideológiu v článku na pokračovanie Slovan a Čech, uverejnenom
v Pražských novinách dňa 15. februára až 12. marca 1846 obšírne vypracoval zakladateľ
českej modernej žurnalistiky a zároveň spisovateľ Karel Havlíček Borovský. Podobne ako iní
v tejto dobe slovanského horlenia, keď mladí čítali znelky Slávy dcery, učili sa slovanské
27
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jazyky a históriu Slovanov, túžil po poznaní slovanských zemí a národov. V roku 1842 prijal
ponuku Pavla Jozefa Šafárika, aby sa stal vychovávateľom v Moskve. Pobyt v Rusku ako aj
krátka zastávka v Poľsku na neho silno zapôsobil, lebo tu okúsil „naživo“ ruský
konzervativizmus a feudálny vládny režim. Havlíček bol presvedčený o nemožnosti
uskutočnenia idey slovanskej vzájomnosti, nielen pre nesvornosť Slovanov, ktorá sa najviac
prejavila v politike Ruska voči Poľsku, keď cársky režim v roku 1830 – 1831 krvavo potlačil
poľské národnooslobodzovacie hnutie, čo si prakticky protirečilo s Kollárovou koncepciou
všeslovanskej vzájomnosti,32 ale aj preto, lebo podľa neho „nepravdivé jest vlastenectví
všeslovanské“, pretože jeden všeslovanský národ neexistuje. Tento záver mu vyplynul
z vlastnej definície národa, ktorá bola naozaj oproti zaužívaným pokrokovejšia a Havlíček bol
na ňu patrične hrdý: „Národom je v najčistejšom a najideálnejšom zmysle veľký počet
ľudského plemena, ktoré je rovnakého pôvodu, svojím vlastným jazykom hovorí, zvláštnu obec
(štát) tvorí, zvláštne svoje náboženstvo vyznáva a zvláštnymi vlastnosťami a obyčajmi od
iných sa rozoznáva.“33 Okrem toho, že Havlíček reagoval na Rusko, niektorí maďarskí
a nemeckí publicisti stále živili myšlienku „nebezpečného“ panslavizmu, čo bolo treba
zastaviť. Navyše bol Havlíček ako súčasník slovenských pokusov štúrovcov o uznanie
spisovnej slovenčiny, v rámci myšlienky jednotného československého národa presvedčený
o potrebe vyjadriť sa k tomuto pokusu o národný rozkol. Ďalšou z jeho ambícií bolo presadiť
sa ako čelná osobnosť českého národného hnutia, obzvlášť vtedy, keď cítil podporu Františka
Palackého,34 vďaka ktorému sa stal redaktorom Pražských novín. Palacký pravdepodobne
odsúhlasil Havlíčkovi článok Slovan a Čech, v ktorom vystúpil proti Kollárovej koncepcii
vzájomnosti. Osobnosť Palackého dodávala koncepcii austroslavizmu veľkú autoritu. Českí
národní liberáli boli tvorcami austroslavistického programu, ktorý napriek určitým
variantným prvkom vo vlastnej koncepcii, začala akceptovať väčšina hnutí slovanských
národov v monarchii.35 V krajine vznikli dve protichodné koncepcie, a to nemecko-maďarská,
ktorá žiadala rozbitie monarchie a austroslovanská, ktorá sa usilovala o jej udržanie
a upevnenie práve prostredníctvom slovanského živlu. Prívrženci koncepcie austroslavizmu
tým pádom od začiatku počítali s podporou viedenskej vlády, avšak samotná habsburská
dynastia bola nemeckej národnosti a bola predstaviteľkou feudálneho národnostného poňatia.
Ak by podporila princípy austroslavizmu, podporila by zároveň demokratické slobody, čo
32
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nemohla akceptovať. Na určitú dobu, keď bola monarchia otriasaná maďarským národným
hnutím, využila inonárodné národnooslobodzovacie hnutia vo svoj prospech a s nimi aj
koncepciu austroslavizmu. To, že určitým spôsobom živila nádeje národnooslobodzovacích
hnutí, spôsobilo medzi nimi o to väčšie sklamanie po revolúcii 1848 – 1849, kedy monarchia
siahla po armáde a nie po politických spojencoch.36 Ďalšou tézou, ktorej sa austroslavistický
program držal, bolo presvedčenie, že žiaden slovanský národ v monarchii nie je dostatočne
silný tak, aby mohol reálne vytvoriť vlastný štát. Rovnako ak by padla Rakúska monarchia,
myšlienka samostatného štátu by nebola možná kvôli mocenskému spektru jestvujúcich štátov
v Európe. Z ekonomického hľadiska išlo predovšetkým o hospodársky trh, v prípade Čiech
o „zemský“ trh český, čo taktiež znemožňovalo vyhlásenie samostatného českého alebo
slovanského štátu, lebo tento trh by zanikol spoločne s ríšskym.37
Panslavizmus
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upriamil
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solidaritu

všetkých

Slovanov,

oproti

tomu

austroslavizmus kládol dôraz na spoluprácu Slovanov v habsburskej monarchii. Apolitická
kultúrno-civilizačná kooperácia na báze štúdia jazykov, literatúr, histórie, výmene študentstva
a publikácií v duchu princípu univerzálnosti verzus politický program s cieľom demokraticky
federalizovať Rakúsko – v tom spočíva najväčší rozdiel medzi koncepciou všeslovanskej
vzájomnosti a koncepciou austroslavizmu. Kollár vychádzal z myšlienky jednotného
štvorkmeňového slovanského národa, Borovský jednotný slovanský národ odmietol, hoci sám
za slovanské národy považoval Rusov, Poliakov, Čechov (vrátane Slovákov) a Ilýrov. Z toho
vyplýva aj ich odlišné chápanie vlasti: pre Kollára to bolo Slovanstvo, pre Havlíčka len
Čechy, Morava, Slovensko a Sliezsko38. Borovský bol realistickejší ako Kollár, keď poukázal
na to, že politika veľkého osemdesiatmiliónového národa síce mohla mať odstrašujúci vplyv
pre tých, ktorí chceli potláčať Slovanov, ale koniec koncov bola podľa jeho slov detinská a
smiešna, lebo vždy jedna polovica slovanského národa proti druhej je ako oheň proti vode.39
U Havlíčka slovo Slovan nadobudlo iný význam ako u Kollára: „meno Slovan je a zostať má
vždy len menom zemepisným a vedeckým, nie však menom srdečným, menom sympatie, s akou
každý národ meno svoje vyslovuje“.40 Hoci Havlíček kategoricky neodmietal všetko, čo
priniesla myšlienka Kollárovho všeslovanstva, keď napísal, že jeho dielo bolo pre Slovanov
živou pákou, aby sa slovanské duše k životu prebrali. Vystihol dobové vnímanie
36
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všeslovanskej koncepcie u mnohých súčasníkov, a síce, že je neurčitá, že kolíše niekde medzi
literárnou vzájomnosťou a ostatnými vyrieknutými aj nevyrieknutými panslavistickými
požiadavkami, čo spôsobuje neurčitosť pojmov. Takýto zmätok podľa neho vyústil do toho, že
nikto nevedel „kam“ so Slovanstvom, čo bolo možné podľa Havlíčka sledovať predovšetkým
na Slovensku v názoroch a práci štúrovcov. Ironicky písal, že medzi Slovákmi najdlhšie
pretrvala viera v možnosť vytvoriť jediný slovanský národ a teraz Hurban a Štúr, dvaja
nepatrní ľudia, idú odtrhnúť Slovensko od českého národa.41 Havlíček hlavnú nevýhodu pre
československý národ videl v tom, že nebol vždy spojený pod rovnakou vládou, a tak sa
v ňom utvárali provinčné rozdiely a uškodilo mu predovšetkým to, že nemá spoločné meno.
Preto Havlíček navrhoval, aby sa Slováci a Moravania priklonili k spoločnému označeniu
Česi a aj spisovný jazyk bol český. Provinciu českú navrhol volať „kráľovstvom“, pričom
Čechami by sa nazývalo všetko dohromady. Obyvatelia kráľovstva by sa mohli nazývať
Korunářmi a ostatní ako doposiaľ Moravanmi, Slezanmi, Slovákmi, ale všetci by boli Čechmi
– Čechmi v kráľovstve, Čechmi na Morave, na Slovensku.42 O celej budúcnosti myšlienky
Slovanstva podľa neho rozhoduje pomer Rusov, Malorusov a Poliakov medzi sebou.43
Vyjadruje sa, že je nemúdre a nebezpečné pripájať sa k takým veciam ako je rusko-poľská
národná zášť, Rusov a rovnako aj Poliakov nazval „vlkmi“ a „ovečkou“ Malorus. Havlíček
cítil veľké antipatie voči obom týmto národom, dokonca priamo nabádal v Slovanovi
a Čechovi k opatrnosti až nenávisti44 voči Rusom, ktorí „s ostatnými Slovanmi nie bratsky,
ale nepoctivo a sebecky zmýšľajú.“45 V ruskom panslavizme videl nebezpečenstvo
a v žiadnom prípade nevnímal Rusov ako Kollárovo „dubisko“. Spojencov Čechov videl
v habsburskom mocnárstve, ktoré sa vyrovná Nemecku. Za jediných skutočných nepriateľov
českej národnosti považoval samotných Čechov a nie vládu. V konečnom dôsledku však v
koncepcii Jána Kollára nešlo o rozvrat Rakúska, podobne ako austroslavisti propagoval
lojalitu k monarchii. Kollár rozlišoval dva druhy lojality, a to voči panovníkovi a voči
duchovne vnímanému národu, už nastolené politické pomery jeho koncepcia neruší.46 Kollár
píše, že „štát je spolok viacerých krajín a rozličných národov pod spoločným vladárom; jeho
účelom je ochrana, spravodlivosť a podporovanie kultúry medzi národmi, jemu zverenými.
Preto nášmu národu a reči lásku, ale vernosť a poslušnosť vládcom, nech by boli aj z iného
41
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národa.“47 Ako vidíme, v koncepciách všeslovanstva a austroslavizmu existujú aj určité
podobnosti, keď sa obe odvolávajú na štát ako na ochrancu národa. Austroslavistom dá sa
povedať, tak ako aj zástancom panslavizmu išlo o rovnoprávne postavenie národov
v monarchii.
Tieto dve koncepcie sa stretli aj v roku 1848 na Slovanskom zjazde, ktorý pod
patronátom Leva Thuna, Františka Palackého a Pavla Jozefa Šafárika mal prezentovať
predovšetkým koncepciu austroslavizmu ako riešenie slovanskej otázky v monarchii. Už
počas príprav zjazdu prišlo k rozporom, ktoré sa týkali toho, či sa zjazdu zúčastnia okrem
rakúskych aj zahraniční Slovania, čo by najviac ohrozilo prodynastické vyznenie zjazdu. Za
uhorských Slovanov Ľudovít Štúr presadzoval jeho širšie všeslovanské zameranie, ktoré by
oslabilo prorakúsku orientáciu a vyhlásil, že prioritným záujmom Slovanov nie je zachovanie
monarchie, ale sebazachovanie. Tiež Poliaci nezapadali do usporiadateľmi cieleného vyznenia
zjazdu, lebo im išlo o obnovenie Poľska v hraniciach z roku 1772.48 Ako je známe, zjazd
schválil iba jediný dokument – Manifest k európskym národom. Palackého odkaz v ňom
spočíval v požiadavke rovnosti pre všetkých Slovanov, pričom právo na svojbytnosť národov
vnímal ako prirodzený princíp. Odsúdenie absolutistickej vlády dynastie v manifeste už
nepatrí medzi Palackého myšlienky. Dokument tiež namieta proti rozdeleniu Poľska, ale
nezmieňuje sa vôbec o Rusku a tamojších Slovanoch. Kritizuje odnárodňovaciu politiku,
ktorá sa týkala Slovanov žijúcich v Prusku, Uhorsku a Osmanskej ríši. Ako určitý pokus
o zmier

medzi

koncepciami

austroslavizmu

a všeslovanstva

vyznieva

politicky

najzaujímavejšia časť manifestu, ktorej autorom bol František A. Zach, tvorca pôvodného
zjazdového programu. Ide o návrh usporiadania všeobecného európskeho zjazdu národov,
ktorý by vyriešil medzinárodné otázky. Ako sa však ukázalo, reálne Slovanský zjazd nemohol
nadviazať rovnocenný politický dialóg s neslovanskými národmi. Bránila v tom situácia,
ktorá spela k revolúcii,49 ale aj celkový idealizmus nielen koncepcie všeslovanskej
vzájomnosti, ale aj austroslavizmu. Josef Kočí v súvislosti s týmito dvomi koncepciami
upozorňuje, že sa vo sfére jazykovej a národnokultúrnej plne uplatňovala kollárovská
ideológia slovanskej vzájomnosti v najširšom slova zmysle, v politickej oblasti, alebo
presnejšie povedané v nepriamych politických zámeroch, bolo toto všeslovanstvo redukované
vlastne na variant austroslavistický.50
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Teórie všeslovanskej vzájomnosti a austroslavizmu tvoria široké spektrum problémov
a názorov, v ktorých sa rozchádzajú, ale zároveň stretávajú a dopĺňajú. Národné hnutia
postupovali od pestovania svojich národných kultúr až k politickému úsiliu o upevnenie či
záchranu svojej identity. Generácia Všeslávie na čele s Jánom Kollárom a tvorená takými
osobnosťami ako boli Pavol Jozef Šafárik (ktorý neskôr tiež pôsobil v Prahe a názorovo bol
spriaznený s Palackým), či Karol Kuzmány a zo začiatku aj František Palacký, sa zaslúžila
o dokázanie indoeurópskeho pôvodu Slovanov a o ich rovnoprávne uznanie medzi ostatnými
európskymi národmi.51 Kollárovu koncepciu môžeme vnímať ako „odrazový mostík“ pre
neskoršie postoje a inovácie týkajúce sa spolupráce Slovanov alebo otázky ich samostatnosti,
keď sa sami začali dôkladne diferencovať a pestovať predovšetkým ideu vlastného národa.
Odpoveď na to, prečo sa napríklad František Palacký neskôr odklonil od kollárovského
konceptu a stal sa jedným z najvýznamnejších zástancov politiky austroslavizmu, môžeme
nájsť v tom, že v určitej dobe sa Kollárova už sama o sebe dosť idealistická teória stala
nepostačujúcou ochrankyňou slovanských záujmov, hoci vo svojej predstave prospechu pre
všetky národy Európy predbehla svoju dobu. Sami austroslavisti upadli do politickej naivity,
keď sa spoliehali na bezvýhradnú podporu viedenskej vlády a nemali ešte vyhranený postoj
k predstaviteľom zemskej šľachty. Zlomom v chápaní slovanskej spolupráce bol národnostný
konflikt medzi Ruskom a Poľskom, ktorý v mnohých mysliach navodil skepsu. Toho
dôkazom je aj to, že už vydanie Slávy dcery z roku 1832 v Čechách neprijali nadšene a to aj
kvôli Kollárovým „experimentom“ s jazykom,52 keď ho podľa českých predstáv príliš
slovakizoval. Navyše sa v tej dobe v Európe objavuje iné, radikálnejšie a vďaka mnohým
okolnostiam
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53

republikanizmu, boja proti zastaranej feudálnej spoločnosti. V takejto spoločenskej situácii
Kollárova rozprava O literárnej vzájomnosti stratila na svojej aktuálnosti. Na Slovensku sa už
sformovala mladá generácia obrodencov na čele s Ľudovítom Štúrom a hoci aj ona čerpala
z odkazu Jána Kollára, riešenie slovanskej a slovenskej otázky si už predstavovala v inom,
radikálnejšom duchu. Čo sa austroslavizmu týka, bol to projekt postavený na reálnejších
predstavách, už len preto, že Slovania už neboli vnímaní ako jeden národ, hoci Slováci mali
patriť pod spoločný národ český. Toto ponímanie však zákonite muselo vyvolať nesúhlas
mladých Slovákov a okrem maďarského nacionalizmu bolo jednou z príčin, prečo sa stále
prikláňali už k modifikovanému konceptu vzájomnosti. Dnes už nie je podstatné uvažovať,
51
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nakoľko boli tieto koncepcie idealistické a naivné. Treba oceniť samotnú myšlienku –
myšlienku kooperácie, ktorá sa koniec koncov osvedčuje do dnešných čias a z hľadiska
štátoprávneho treba oceniť úsilie austroslavistov, ktorí sa snažili o prebudovanie monarchie
na základe demokratických zásad, kde federácia mala legislatívne zakotviť rovnoprávne
postavenie vedľa seba žijúcich národov.

Pan-Slavism and Austro-Slavism: Two Conceptions of Solution
of the Position of the Slavs in Europe and the Habsburg Empire
The 19th century entered history as a period of national awakening in the European geographic area.
Terms like „nation“, „state“ and the relationship between them were bound to be specified. This
appeared unavoidable especially for those nations which did not live in one state or lived in
multinational countries. In the multiethnic Habsburg Monarchy the struggle for national equality of
rights has started amongst all of the Slavs. This study presents two conceptions of struggle for national
freedom which have originated in Slovak and Czech enviroment. It is a theory of Pan-Slavic
reciprocity or Pan-Slavism from Slovak national awakener and ideologist Ján Kollár and the theory of
Austro-Slavism elaborated most purely by the Czech journalist and writer Karel Havlíček Borovský.
Both conceptions were based on the same philosophical bases, mainly on ideas of enlightement and
Herder´s philosophy of history. The first was considered apolitical, as a struggle in the field of culture,
the second traced political equality and the establishment of federal monarchy. Although they both
appeared visionary, they heralded the incoming liberation of nations in the Habsburg Monarchy at the
same time.
Keywords: notions of nation and state, national equality, Pan-Slavic reciprocity, Pan-Slavism,
Austro-Slavism, Ján Kollár, Karel Havlíček Borovský
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova
ŽILÍKOVÁ, Tatiana. Panslavizmus a austroslavizmus: dve koncepcie riešenia
postavenia Slovanov v Európe a v habsburskej monarchii. In Historické štúdie k jubileu Romana
Holeca. Historia nova [online], 2010, roč. 1, č. 1, Bratislava : Stimul, 2010, s. 51-64. Dostupné na
internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>
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Politické aspekty činnosti Jána Kollára1
Peter Podolan
Ljudevit Gaj vyslovil ešte v roku 1837 svoj známy výrok: „Kollár je veľký ako básnik,
malý ako historik a najmenší ako politik.“2 Hoci sa dá s obsahom tohto výroku v mnohom
polemizovať, keďže ide o značné zjednodušenie skutočnosti vnímanej prizmou Gajovej
odlišnej skúsenosti, výrok sa stal akýmsi zhrnutím hodnotení Kollárovej činnosti a záujmu
o jeho dielo.3
Napriek tomu politická rovina vzbudzovala a stále budí u bádateľskej verejnosti
záujem o uchopenie. Ideológia diel Jána Kollára už u jeho súčasníkov a nasledovateľov
vyvolávala pocity identifikácie či vyhranenia sa voči nej a už od 2. polovice 19. st. sa jej
venovalo množstvo bádateľov, ktorí ale často „politickú“ problematiku zúžili iba na opis
a viac – menej povrchnú analýzu konštrukcie Kollárovho slovanského národa. Nazdávame sa,
že problematickým bolo aj samotné uchopenie pojmu politika a identifikácia činnosti, ktorá
by patrila do tejto kategórie. Kollárove myšlienky súčasne poslúžili ako základ neskorším
politickým ideológiám. Účelovým výkladom bol vytvorený obraz, ktorý nie celkom
zodpovedal objektívnej skutočnosti a Kollárovým názorom. V mýte čechoslovakizmu sa stal
Kollár akýmsi apoštolom a súčasne jedným z jeho hlavných symbolov. Je tak zrejmé, že sa
ideológovia „slovenskosti“ v rámci boja za uplatnenie svojich náhľadov (pri absencii
podrobnej analýzy) voči jeho osobnosti vymedzili skôr negatívne. Idey takto definovaných
pólov nazerania medzi sebou súperili v niekoľkých vlnách, čo sa odrazilo aj na hodnotení,
ktoré určilo prvotný obraz asociácie s menom Ján Kollár u majoritnej časti verejnosti.
Historiografia na území Československa a tiež slovenská historiografia vôbec do
značnej miery odrážala vedomie súdobej spoločnosti a s istou výnimkou najmä prác z konca
1

Štúdia je výstupom projektu „Politické aspekty činnosti Jána Kollára“ – Grant Univerzity Komenského č.
UK/94/2009.
2
„Kollar – koj kao poeta velik, kao historik mal, a kao politik najmanji.“ KARÁSEK, Jozef. Kollárova
dobrovzdání a nástin životopisný. Praha : Nákladem české akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slověsnost
a umění, 1903, s. XXVI.
3
Paradoxne niektoré myšlienky L. Gaja mali napr. u štúrovcov úplne rovnaký ohlas ako tézy J. Kollára. „Vláda
zakázala jmeno Illyr na rekurz Maďaromanů. Dobře! Co není v národu, ale jen abstraktné, nikdy není stálým...
Jednota Illýru, jak ji Gaj chtěl mít, byla abstraktní a proto nemohla v skutek přijít. Bože můj, kolik je tam
rozdílných kmenů, tři, a tyto mají své zvláštní nářečí, silou moci mají být v jedno skovány, proti přirozenému
běhu věci. A jak se stalo s Illýrismem, tak se brzo stane i s Čecho-Slovenstvem, a neb se pánům Čechům lépe líbí,
Česko-Slovanstvem, neb oni nás nikde nekladou, jak by na nás nestavalo, a jak bychom i my Čechy byli.“ List
Jána Francisciho neznámemu z 28. 1. 1843. Citované podľa BUTVIN, Jozef. Slovenské národnozjednocovacie
hnutie (1780 – 1848). Bratislava : Pravda, 1965, s. 284. Konečne aj Kollárovo naplnenie pojmu Ilýr sa
nezhodovalo s Gajovým. ROSENBAUM, Karol. Ideový charakter Kollárových rozpráv o slovanskej
vzájomnosti. In KOLLÁR, Ján. O Literárnej vzájomnosti. (ed. ROSENBAUM, K.) Bratislava : Vydavateľstvo
SAV, 1954, s. 192.
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20. storočia ju ovplyvnilo takéto rozporuplné hodnotenie. Okrem nekritického preberania
starších téz stopy zanechala aj ideológia marxizmu-leninizmu, historického materializmu
a zaostrenie na „sociálny“ rozmer. Napriek tomu nemožno povedať, že by už predchádzajúce
bádateľské generácie nezanechali obrovský kus práce na poli kolláristiky, bez ktorej by
mnohé z našich téz nebolo možné naformulovať.
Z hľadiska vnímania politickej činnosti (pričom tu stále figuruje problém s jej
definíciou) tak dnes môžeme hovoriť o dvoch základných prístupoch. Prvý z nich,
vychádzajúci z analýzy diela O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami
slovanského národa4 vníma Kollárove idey iba vo forme sústredenia sa na kultúrnu rovinu
práce s národom, načrtáva absenciu akýchkoľvek politických snáh a zavádza pojem „kultúrny
nacionalizmus“.5 Pri tomto prístupe je nutné kritizovať pomerne plytký ponor do rozsiahleho
Kollárovho diela a primárne prijatie serióznej „fasády“, ktorú pre verejnosť Kollár vybudoval.
Existuje však niekoľko výrokov, ktoré takéto uchopenie otázky podporujú.6
Druhý prístup obsahuje východiskovú bázu i výsledky prvého prístupu, avšak na
základe zreteľných fragmentov politických myšlienok v diele a korešpondencii okrem
kultúrnej roviny vníma aj existenciu istých politických názorov, ktoré však boli nezreteľné,
hmlisté, resp. boli úmyselne držané v úzadí.7 Pri tejto skupine názorov, ku ktorej sa
4

KOLLÁR, Ján. O literárnej vzájomnosti medzi rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa. In
KOLLÁR, Ján: Pamäti z mladších rokov života. (ed. ROSENBAUM, Karol a GOLÁŇ, Karol) Bratislava :
Tatran 1972, s. 241-322.
5
V poslednej dobe PICHLER, Tibor. Problém etnickej divergencie vládcov a ovládaných u Jána Kollára. In Ján
Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe. (ed. Ivantyšynová, T.) [Slovanské
štúdie, zvl. č. 4] Bratislava 2006, s. 34-41; PICHLER, Tibor. Obavy z politiky: Ján Kollár a myšlienka
slovanskej vzájomnosti. In PICHLER, Tibor. Národovci a občania: o slovenskom politickom myslení v 19. st.
Bratislava : Veda, 1998, s. 15-30; IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana. „Slovanský národ“ Jána Kollára. In Ján Kollár
a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe. (ed. Ivantyšynová, T.) [Slovanské štúdie, zvl.
č. 4] Bratislava 2006, s. 50-59; IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana. Slovanské národy a nacionalizmus: úvahy
a problémy. In Tamže, s. 1-10; KODAJOVÁ, Daniela. Projekty spoločného slovanského štátu – vízia integrácie
či dezintegrácie stredoeurópskeho priestoru? In Hľadanie novej podoby strednej Európy. Fenomén integrácie a
dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu. (ed. Sládek, K. – Škvarna, D.) Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2005, s. 79-87.
6
Okrem ladenia rozpravy O literárnej vzájomnosti... nájdeme obdobný výklad v Kollárovom prvom cestopise:
KOLLÁR, Jan. Cestopis obsahujíci cestu do horni Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko se zvláštním ohledem
na slavjanské živly roku 1841 konanou a sepsanou od Jana Kollára se slovníkem slavjanských umělců všech
kmenův od nejstarších časův až k nynějšímu věku s krátkým životopisem a udáním znamenitějších zvláště
národních výtvorův. Praha : nákladom kníhkupectva I. L. Kober, 1862, s. 274, 297-299. Podobne „W jakémsi
journalu Parížském bylo prý umýsteno preložení recenze Bowringa: vy a vaší Slávy Dcery, kdežto Bowring tu
Minu za vlast slovanskou všeobecnou vystavuje atd. Nad tím prý vídenští politici a cenzuráti hrozně bourili a
durdili. Co račte mysliti, bytoliky záhodno, aby se jim oči otevřeli, a povědelo, že tu neni potahu na žádnou
Slávii všeobecnou, anebo máme toho nechat? Což aby ste sám dost málo řádků trěba do Čechoslovana o tom
zaslal?“ List Josefa Josefoviča Jungmanna Jánovi Kollárovi z 3. 7. 1831. Fond Ján Kollár, LA PNP.
7
Nosne ŠTEFÁNEK, Anton. Kollárov nacionalizmus. (Homoetnologická štúdia) In Slovanská vzájemnost 1836
– 1936. (ed. Horák, J.) Praha 1938, s. 339-389; ŠKVARNA, Dušan. Ján Kollár a formovanie modernej
slovenskej ideológie. In Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe. (ed.
Ivantyšynová, T.) [Slovanské štúdie, zvl. č. 4] Bratislava 2006, s. 42-49; BRTÁŇ, ref. 26; MRÁZ, ref. 32;
ROSENBAUM, ref. 3, s. 7-107; KARÁSEK, ref. 2, s. XXVI-XXVII.
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prikláňame, treba spomenúť, že počíta s určitými odchýlkami v názoroch prezentovaných
verejne a ich neverejnou formou, resp. verejnou formou šifrovanou v istých náznakoch a tiež
s názormi šírenými v súkromnom styku. Pritom Kollárove výroky s politickým obsahom
možno nájsť v celom jeho diele, pri rozporuplnosti vyjadrení je nesmierne zložité sledovať ich
vývoj a presne vyložiť ich zmysel.
Aby sme mohli pracovať s touto skupinou javov, je potrebné definovať niekoľko
pojmov a osvetliť dobové súvislosti ich aplikácie. V prvom rade je to pojem politika
a politická činnosť. Hoci je zrejmé že existuje obrovské množstvo definícií, pre naše zámery
postačuje len stručný prehľad niektorých z nich, pričom sme sa snažili o chronologické
usporiadanie.
Diderotova a D'Alambertova encyklopédia8 (1751 – 1772) sa pri hesle politika zaoberá vlastne iba jej
„filozofiou“. Tá ľudom naznačuje nechať sa viesť múdrosťou (rozvahou), hlavou štátu alebo hlavou rodiny. Je
súčasne najviac postihnutá zmenami, a tak každý z veľkého počtu autorov, ktorí sa ňou zaoberali, dáva iný názor
na vládnutie; ďalej ponúka prehľad niektorých týchto názorov.
Podľa Adelungovho slovníka9 (1793 - 1801) je politika určitá obratnosť, dôvtip posudzovať všetko v
občianskej spoločnosti podľa spoločenských podmienok štátneho zväzku, teda štátnická múdrosť alebo štátna
veda.
Podľa definície Brockhaus Conversations-Lexikonu10 (1809) je politika štátnické umenie (štátnictvo). Je
vedou, ktorá má ustanoviť blahobyt štátu, zložený sčasti z blahobytu občana alebo člena štátu a sčasti z
vnútorného pokoja a blaženosti.
Podľa slovníka poľského jazyka Samuela Bogumiła Lindeho11 (1811), ktorý je silne ovplyvnený
nemeckými slovníkmi, je politika veda ako riadiť štát a udržať ho v celku, tiež veda zaoberajúca sa záležitosťami
a potrebami štátu či obozretnosť. Zaujímavé sú príklady použitia výrazu vo viacerých významoch v rôznych
slovných spojeniach.
Jungmannov česko-nemecký slovník12 (1837) dáva iba veľmi vágne vysvetlenie: politika je „politické
umenie“. Len málo viac napovedá heslo politik – „s věcmi politickými se zanášející (politicus, Politiker,
weltlicher Mensch)“ a politický – politický člověk = „chytrý“.
Definícia Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikonu13 (1839) pod výrazom politika rozumie všeobecnú
múdrosť a prefíkanosť konania v súvise s morálkou a právom; hlavne však spoločenské pomery v štáte (hovorí
sa o politike toho – ktorého kabinetu) a princípy, ktoré sledujú tieto skutočnosti vo vzťahoch k iným štátom, ale i
vo vlastnom štáte. Politik, nazývaný aj štátnikom, sa zaujíma o verejné udalosti a vzájomné vzťahy rôznych
8

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de Gens de lettres.
(ed. Denis Diderot and Jean le Rond D'Alembert), Paríž, 1751 – 1772, s. 12917-12919. Edícia University of
Chicago : ARTFL Encyclopédie Project (Winter 2008 Edition), Robert Morrissey (ed.) [online] Dostupné na
internete: <http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.95:93.encyclopedie0110>
9
ADELUNG, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. 2. v. (1793 1801), 3. diel, Leipzig, 1798, s. 803. [online] Dostupné na internete: < http://www.zeno.org/Adelung1793/A/Politik,+die?hl=politik>
10
Conversations-Lexikon oder kurzgefaßtes Handwörterbuch für die in der gesellschaftlichen Unterhaltung aus
den Wissenschaften und Künsten vorkommenden Gegenstände mit beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der
älteren und neueren Zeit. 3. diel, Amsterdam : F. A. Brockhaus 1809, s. 461. [online] Dostupné na internete:
<http://www.zeno.org/Brockhaus-1809/A/Die+Politik?hl=politik>
11
LINDE, Samuel Bogumił. Slownik jezyka polskiego. Waršawa, 1811, zv. II. časť II. (P) s. 878. [online]
Dostupné na internete: <http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=13062> /288/
12
JUNGMANN, Josef: Slovník česko-nemecký. 3. diel, Praha : We knížecí arcibiskupské tiskárně, u Jozefy
vdovy Fetterlové, 1837. [online] Dostupné na internete:
<http://kartoteky.freewebhostx.com/JNGM_NK_III_orez/index.html> /jungmannslovnik3dil_0268.jpg/
13
Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk. Ein Handbuch zur Verbreitung gemeinnütziger
Kenntnisse und zur Unterhaltung. 3. diel, Leipzig : F. A. Brockhaus, 1839, s. 525-526. [online] Dostupné na
internete: < http://www.zeno.org/Brockhaus-1837/A/Politik?hl=politik>
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štátov. S istou obratnosťou a pravdepodobnosťou rozumie motívom správania sa rôznych vlád. Tzv. pivný
politik (Kannegießer) o politike rozpráva veľa, ale bez rozumu. Ako veda politika predstavuje štátnu vedu, v
užšom význame ale iba tú jej časť, ktorá predstavuje spojenie medzi vnútorným a vonkajším životom štátu podľa
princípov múdrosti a práva. Doktrína o vnútre štátu zahŕňa: 1) kultúru národa (Volk), pričom predstavenie
„národnosti“ navonok a dosiahnutým výsledkom je politická dospelosť; 2) organizmus štátu vo vzťahu k ústave,
štátnej moci, správe a vzdelávaniu. Navonok obsahuje princípy vzájomného pôsobenia a vzťahov jednotlivých
štátov, použitie nutného násilia po porušení zákona (odvetné opatrenie, represálie, vojna). Úspech štátu je trvalý,
iba ak sú navonok i zvnútra zreteľné pravidlá práva a spravodlivosti. Spomína aj roky 1815 a 1818 a založenie
„Svätej Aliancie“, ktorá k vnútornej i vonkajšej politike pridávala prívlastok „kresťanská“.
Podľa Herders Conversations-Lexikonu14 (1856) je politika učenie (doktrína, teória) o štáte. Z
vnútorného pohľadu ide o učenie o ústave a správe (národná ekonómia, finančná politika, policajná veda,
kultúrna politika, súdnictvo, vojenstvo), z vonkajšieho správanie sa štátu k iným nezávislým štátom.
Rozsiahle heslo Pierer's Universal-Lexikonu15 (1861) definuje politiku ako vedu – súhrn výskumov o
štáte s ohľadom na prirodzené podmienky a formy jeho existencie i na účely, ktoré sleduje vláda a správa
s ohľadom na zdroje. Politika je preto stredom všetkých spoločensko-politických vied, patria do nej rozličné
faktory a aktivity štátneho života, zvlášť úvahy o ústave, zákonodarstve, štátnej moci, polícii, správe, vojenstve.
Okrem etiky a práva je pre ňu dôležitá aj znalosť histórie (uvádza niekoľko diel), keďže s politikou ako vedou
nie je možné zmysluplne pracovať bez ohľadu na históriu a porovnania politických inštitúcií rôznych národov
a dôb. Určitým oblastiam sa venuje napr. kultúrna politika či politika správy. 2) Politika v praktickom zmysle
čiže praktická politika ako opak k teoretickej je iba výkon a použitie politiky ako vedy v danom prípade a delí sa
na vnútornú a vonkajšiu: vonkajší prístup predstavuje najmä diplomacia. Definícia načrtáva aj istú etickú rovinu
pri tiesni okamžitej potreby či egoizme panovačnosti a určité záujmy jednotlivých dynastií alebo miest. 3)
Politika štátu alebo štátnictvo je umenie, ktoré sa používa na práve sledovaný účel; môže byť zbabelá či
odvážna, statočná či nečestná, malicherná či veľkorysá.
Podľa Ottovho náučného slovníka16 (1903) je starší význam pojmu politika definovaný podľa gréckeho
vzoru ako aristotelovský pojem štátna veda; podľa významu v dobe spísania hesla sa význam pojmu rozrástol:
súvisí úzko so „štátnymi vedami“ (/ústavné/ právo, politická ekonómia, finančná veda, štatistika) a hlavne so
štátnym právom, nie je vedou ale umením. Štátne právo poučuje o účele a organizácii štátu, politika vedie
k uskutočneniu účelu štátu. Heslo ďalej delí politiku na vnútornú, zahraničnú; ústavnú, zákonodarnú, finančnú
a hospodársku pričom podheslo národohospodárska politika má dvojnásobný rozsah ako heslo všeobecné.
Pre Masarykov náučný slovník17 (1931) politika (z gréckeho pojmu – umenie riadiť štát) v staršom
poňatí znamená praktickú činnosť, usilujúcu o zdokonalenie štátu a ostatných zväzkov, poverených verejnou
mocou alebo normatívnu vedu, ktorá určuje program, aby štát a ostatné verejné zväzky dosiahli určitý cieľ;
podobne v užšom zmysle sa pojem politika používa v teórii i praxi jedine pre činnosť, ktorá má nejaký vzťah
k zväzkom povereným vládnou verejnou mocou, hoci v širšom poňatí je to každá spoločenská činnosť, pri
ktorej ide jednajúcemu o to aby získal alebo udržal moc pre nejaký účel. V tomto zmysle sa hovorí o politike vo
všetkých oblastiach spoločenského života, napr. v hospodárstve, v rodine, v cirkvi a pod. Rovnako sa pojmom
politika označujú praktické vedné oblasti, ktoré konštruujú určité normy či programy. Súčasne autor hesla
priznal, že pojem ešte nie je vedecky definitívne stanovený a nepoužíva sa jednoznačne.
V encyklopédii Der Große Brockhaus18 (1933) je pojem politika definovaný svojim gréckym
originálom ako štátne záležitosti. Po teoretickej stránke spomína poňatie Platóna a Aristotela, ktoré platilo do 18.
storočia a pojem vnímalo ako „štátnu vedu“ Po praktickej stránke je pojem chápaný ako úsilie za účelom
vytvorenia verejného života, hlavne štátu. Opäť nasleduje delenie na politiku všeobecnú, štátnu, mestskú,
medzinárodnú, cirkevnú, ale podľa obsahu aj kultúrnu, školskú, finančnú, sociálnu.

14

Herders Conversations-Lexikon. Kurze aber deutliche Erklärung von allem Wissenswerthen aus dem Gebiete
der Religion, Philosophie, Geschichte, Geographie, Sprache, Literatur, Kunst, Natur- und Gewerbekunde,
Handel, der Fremdwörter und ihrer Aussprache etc. 4. diel, Freiburg im Breisgau : Herder'sche
Verlagsbuchhandlung, 1856, s. 575. [online] Dostupné na internete: <http://www.zeno.org/Herder1854/A/Politik?hl=politik>
15
Pierer's Universal-Lexikon. 13. diel, Altenburg, 1861, S. 275-276. [online] Dostupné na internete:
<http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Politik?hl=politik>
16
Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 20. diel, Praha : Vydavatel a nakladatel
J. Otto, 1903, s . 112-113. Zdroje hesla až na staršie výnimky pochádzajú prevažne z konca 19. storočia.
17
Masarykov slovník náučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. 5. diel, Praha : Nákladem
„Československého kompasu“, 1931, s. 846-847.
18
Der Große Brockhaus. Handbuch der Wissens in zwanzig Bänden. 14. diel. Leipzig : F. A. Brockhaus, 1933, s.
706.
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Francúzska encyklopédia Larousse19 (1927 – 1933) politiku chápe ako vedu či umenie spravovania
štátu, záležitostí, ktoré sa týkajú štátu, spôsob vedenia. Politická veda sa zaoberá formovaním, organizáciou
a funkciami štátu. Heslo ďalej ponúka názory predovšetkým filozofov na otázku štátneho systému a formy
vlády.
Aj podľa autorov Filozofického slovníka20 (1986) je jadrom pojmu vydobytie, udržanie a využívanie
štátnej moci. Ako sféra spoločenského života politika začleňuje aj politické idey a im zodpovedajúce inštitúcie.

Vo všeobecnosti je tak politika a politická činnosť spojená iba s osobami, ktoré sú
úzko spojené so štátnym aparátom. Z tohto hľadiska teda Kollár politickú činnosť vyvíjať
nemohol, keďže nebol členom žiadnej z takto definovaných štátnych – zákonodarných či
výkonných štruktúr.21 Nebol dokonca ani len príslušníkom privilegovaného „politického“
národa – šľachty. Aj politická tematika v prácach pre verejnosť bola prísne sledovaná
cenzúrou a vlastne zakázaná.22 Až v samom závere svojej kariéry predsa len dostal možnosť
ovplyvniť beh aj takto definovanej politiky. Okrem tejto, oficiálnej tváre politickej činnosti
však existuje aj iná, neoficiálna, no do určitej miery vplyvná časť jeho činnosti, ktorú možno
tiež označiť prívlastkom politická. Pri všeobecnej úvahe má akákoľvek organizovaná verejná
činnosť vo svojich dôsledkoch nakoniec minimálne politický potenciál. Preto je zrejmé, že
Kollárova ideológia smerujúca v úvahách k myšlienkam o národe, Slovanoch ako celku, mala
aj nezanedbateľný politický obsah, 23 hoci tento z rôznych príčin nebol (nemohol byť) v tomto
období naplno využitý.24 Ak uvažujeme o Kollárovej ideológii ako o určitom základe pre
politickú činnosť mladších generácií slovenských národovcov, resp. o jej ohlase u iných
slovanských národov, získava takto v sekundárnom až terciárnom podaní novú váhu.

19

Larousse du XXe siécle en six volumes. V. diel. Paris : Librairie Larousse, 1953, s. 679. Pôvodne vydaná v
rokoch 1927 – 1933.
20
Filozofický slovník. Bratislava : Pravda, 1989, s. 384. Preložený a doplnený ruský originál – Filosofskij slovar
1986. Dobovo heslo ovplyvnila implantácia ideológie marxizmu-leninizmu. Asi dve tretiny sú venované politike
komunistickej strany.
21
Porovnaj HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století. Praha : Svoboda, 1986, s. 48; ŠKVARNA,
ref. 7, s. 46.
22
„Nemáme se ani Erosa ani politiky týkati – to žádost a podání Cenzury.“ Známy list Josefa Jungmanna Jánovi
Kollárovi z 28. 10. 1820. Fond Ján Kollár, Literární archiv Památníku národního písemnictví (ďalej iba LA
PNP). Odpisy diel a básní nepredložených cenzúre však kolovali medzi dôveryhodnými „vlastencami“.
23
Porovnaj PICHLER, Tibor. Národ, národnosti, štát: O politike etnického entuziazmu. In Historický časopis
2006, roč. 54, č. 4, s. 571; tiež konkrétnejšie IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana: „Slovanský národ“ Jána Kollára. In:
Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe. (ed. Ivantyšynová, T.) [Slovanské
štúdie, zvl. č. 4]Bratislava 2006, s. 56.
24
Aspoň nie u Slovanov samotných – paradoxne si politické body pripisovali „nepriatelia“ Slovanov – obavy
u Nemcov a Maďarov a tendenčne priživované strašidlo panslavizmu často s primitívnym výkladom pojmu
a šovinistickou reakciou. Konečne agenda „Svätej Aliancie“ bola pri snahe o zachovanie súdobého stavu
namierená a priori voči akémukoľvek národnému pohybu. Porovnaj článok na pokračovanie: ŠTÚR, Ľudovít.
Panslavism a naša krajina. In Slovenskje národňje novini, 1847, č. 215-218, (3.-14. 9), s. 1-2; chápanie
pražského povstania v r. 1848 ako panslavistického prevratu, či pokusu o nastolenie českej ríše s ruskou
pomocou: POLIŠENSKÝ, Josef. Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848. Praha : Svoboda, 1975, s. 10,
190, 192; pozri aj list J. J. Jungmanna J. Kollárovi z 3. 7. 1831, ref. 6.
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Je samozrejme možné namietať, že ide „iba“ o ideológiu, v tomto prípade ale nie je
podstatné či sa tieto myšlienky pretavili do skutočnosti alebo nie, či išlo o názory reálne či
naivné, či mal takto postavený „politický“ program nádej na úspech. Ideológia bola
každopádne chrbtovou kosťou každého prejavu Kollárovej činnosti a vo všeobecnosti to platí
o každom jednotlivcovi. Keďže ide v prvom rade o filozofické alebo etické či morálne
postuláty, v tomto ohľade sa treba preto zdržať úsudkov ovplyvnených našou realitou
a pokúsiť sa iba načrtnúť obraz založený na zachovaných prameňoch. Vetvenie možností
a neuveriteľné zvraty možno nájsť v histórii často a uvažovanie nad alternatívnymi scenármi
môže byť iba subjektívnym náhľadom či špekuláciou. Napokon veľmi podobné je to
s analýzami dnešných politických ideológií.
Politické požiadavky stredoeurópskych Slovanov v 1. polovici 19. storočia zahŕňali
predovšetkým dva veľké okruhy: sociálny a národnostný.25 Celá platforma generácie, do
ktorej patril i Kollár sa však majoritne zaujímala iba o nacionálny aspekt, čím sa líšila od
predstaviteľov mladších generácií, napr. štúrovcov.
Bol to predovšetkým „stavovský“ status sociálneho zaradenia Kollára, ktorý ovplyvnil
takéto nazeranie. Kollár sa narodil do vidieckeho prostredia s výrazne ľudovým charakterom,
v jeho rodine však existovalo povedomie a do určitej miery kladný postoj k vzdelaniu.26 Táto
skutočnosť neskôr ovplyvnila celú Kollárovu cestu životom a neskoršiu príslušnosť k úzkej
vrstve slovenskej inteligencie. Z hľadiska dobového rozvrstvenia patril do najpočetnejšej
skupiny inteligencie s nepríliš veľkými výhodami svojho postavenia (kňaz), hoci sa na
sklonku života vyšvihol do kruhov privilegovanej inteligencie pomerne silne spojenej
s vládnucimi špičkami.27
Príslušnosť Kollára k tomuto „stavu“ sa v tomto období prejavovala oveľa
pregnantnejšie ako v súčasnosti. V slovenskom prostredí pri absencii významných mestských
spoločenstiev a istej kvantitatívnej slabosti spoločenstiev, ktoré tvorili buržoáziu, je možné
vnímať prelínanie, pokračovanie mnohých tradícií a preberanie akéhosi konzervativizmu, čo
sa iba pomaly menilo počas celého 19. a dokonca aj 20. storočia. Konečne z pohľadu prostého
ľudu, ktorý prosto vyznačil jedinú kategóriu „pánov“, boli rozdiely medzi aristokraciou
25

Okruhy požiadaviek by bolo možné rozdeliť aj podľa orientácie smerom dovnútra vlastného národa a smerom
k vládnucemu národu či vládnucej elite. M. Hroch delí požiadavky na nasledujúce skupiny: 1) politické, 2)
sociálne a ekonomické, 3) jazykové a kultúrne. HROCH, ref. 21, s. 358-359; 361, 363. Treba však vziať do
úvahy, že pri nacionálnej konfrontácii aj požiadavky z bodov 2) a 3) boli vnímané ako politické.
26
Kollárov otec Matej Kollár bol síce kožušníkom, ale pôsobil aj ako richtár a notár. BRTÁŇ, Rudo. Ján Kollár.
Básnik a Slovan. Martin : Osveta, 1963, s. 13. Jednotlivé skupiny vlasteneckej inteligencie podľa sociálneho
pôvodu pozri v HROCH, ref. 21, s. 334.
27
Porovnaj vnútorné členenie – HROCH, ref. 21, s. 313-314. Podrobný prehľad pozri v HUČKO, Ján. Sociálne
zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava : Veda, 1974.
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a buržoáziou pri ich širokom rozvrstvení minimálne a aj vo všeobecnosti ich odlišovali iba
niektoré skôr ideologické náhľady. Napriek tomu vnímanie vzdelania, kultúry a estetických
noriem obe skupiny zbližovalo. 28 Spoločný im bol aj takmer identický spôsob vymedzenia sa
voči ostatným skupinám obyvateľstva.
Ekonomicky slabá časť inteligencie tvorená farármi, úradníkmi a učiteľmi sa pri
vhodnej konštelácii stýkala so zámožnými kruhmi aristokratov, ale aj mešťanov. Už pre
schopných študentov z chudobnejších pomerov sa vďaka inštitútu „doučovania“ či štatútu
„domáceho učiteľa“ či vychovávateľa otváral luxusný svet lepšej spoločnosti – uhladené
mravy, zjemnené estetické vnímanie, finančné zabezpečenie, bohaté súkromné knižnice,
návštevy spoločenských podujatí, „luxusných“ destinácií, salónov, určitá vážnosť povolania
a možnosť diskusie v ideovo rovnocennom prostredí.29 Nadviazané priateľstvá z tohto
obdobia, odporúčania, známosti – to všetko pomáhalo jednoduchému príslušníkovi
inteligencie lepšie sa etablovať v spoločnosti, často malo aj ďalekosiahle dôsledky pre
možnosti zamestnania.
Nezanedbateľnými boli mecenášske aktivity šľachticov a podobne sa správajúcej
vrstvy zámožných mešťanov. Keďže aj inteligencia tejto doby potrebovala okrem času na
svoje aktivity aj bezpodmienečné krytie svojich existenčných výdajov, v niektorých
prípadoch bola takto vyriešená finančná otázka. Nájdeme iba málo prípadov, kde sa naskytla
možnosť venovať sa vedeckým aktivitám resp. národným otázkam na „plný úväzok“.
Samofinancovanie bolo síce bežné, ale s ohľadom na skromný domáci rozpočet veľmi
zaťažujúce.
Hoci sa počet ľudí, ktorí boli odberateľmi ideí, ale hlavne kníh (čo predstavovalo aj
ekonomickú rovinu), postupne zväčšoval, väčšinou to boli práve predstavitelia inteligencie.30
Diela aj ideológia tak bola tvorená inteligenciou pre inteligenciu, z čoho pramenil ďalší dôvod
pre sebaohraničenie.
Cieľavedomejšie osobnosti si túto situáciu dobre uvedomovali. V dobe kabinetných
vedcov bolo zvláštne, že napriek mnohým vzletným myšlienkam, veľa členov inteligencie
tejto doby, vrátane Kollára, nedokázalo v tomto zmysle prekročiť svoj vlastný tieň,
28

Inteligencia teda netvorí samostatnú spoločenskú triedu, iba určitými podobnými znakmi definovanú vrstvu.
Identicky HROCH, ref. 21, s. 313.
29
Pravda vyskytli sa aj prípady, kedy bol domáci učiteľ príslušníkmi vyšších vrstiev ponižovaný. Porovnaj napr.
prípad Josefa Jungmanna: SAK, Robert. Jozef Jungmann. Život obrozence. Praha : Vyšehrad 2007, s. 34; či
názory na guvernantky predstavené v románe Jana Eyrová. BRONTË, Charlotte. Jane Eyre. In The Brontë
Sisters: Four novels. London – New York – Sydney – Toronto : Spring books, 1982, s. 151-152.
30
„Slováci nerádi draho knihy kupují, nebo větším dílem jsou chudobní, ti pak, kterí nejsou, jsou opet skoupí
a nevdeční k liternímu umění. Touto nemoc mohu téměr všeobecnou nazvati.“ List Jána Šuleka Jánovi Kollárovi
z 4. 3. 1823, podobne list z 31. 10. 1834. Fond Ján Kollár, LA PNP.

71

HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

konzervovalo svoje miesto v systéme a tak de facto celý systém.31 Hoci teda národne
zameraní vzdelanci ospevovali ľud ako živé žriedlo a jadro národa, ich prístup bol daný skôr
prístupom vedca k svojmu subjektu s istým odstupom a sociálne hľadisko bolo v úzadí.32
Národnostná rovina sa v politicky ladených úvahách obracala k národu a jeho úlohe
v ľudskej spoločnosti. Každý národ mal zastávať takú pozíciu, aká mu podľa jeho schopností,
kultúry či veľkosti patrila. Pri samozrejmej idealizácii vlastného tábora a vymedzení sa voči
ostatným národom boli v habsburskej monarchii zjavné viaceré disproporcie. Z hľadiska
početnosti slovanského obyvateľstva či už v Uhorsku alebo v rakúskych krajinách bol
predovšetkým jeho podiel na moci poddimenzovaný33 a s rozmachom národných hnutí aj
nepočetných, ale privilegovaných „panských“ národov nič nenasvedčovalo, že by sa mal tento
pomer meniť.34 Naopak pri prevzatí myšlienok nacionálno-štátneho unitarizmu, občianskej
modernizácie a módnej asimilácie malo ich uskutočnenie znamenať vlastne zánik
„poddaných“ národov – pre slovanské etniká v strednej Európe z tohto hľadiska bolo
nebezpečné predovšetkým národné hnutie a unifikácia Nemcov, v slovenskom rámci aj
národné hnutie Maďarov s oporou v „poobčianšťovaní“ starých štruktúr a národnej unifikácii
Uhorska.35 Samozrejme so situáciou národa a jeho podielom na „moci“ súviseli otázky
možností jeho vzdelávania, kultúrneho rastu i ekonomického rozvoja.36
Po presadení sa novej, na etnickom pôvode založenej definície národa, kde
najpodstatnejším znakom bol jazyk aj v súvislosti s dobovým názvoslovím, keď boli
jednotlivé slovanské jazyky označené ako „nárečia“, existoval istý problém v meradle
jazykovo definovanej národnej identifikácie. S ohľadom na dobové pozadie pri načrtnutí
prvého národného modelu získala prevahu koncepcia „veľkého“ národa. Zakladala sa na
výsledkoch historického a jazykovedného výskumu, súčasne sa však opierala cez štruktúru
analógií o vzory iných národov, rovnako súdobých ako i z „kultúrnej“ minulosti.37
31

Porovnaj HROCH, ref. 21, s. 320-321.
Hoci Kollár kritizoval takýto prístup, sám sa z jeho rámca len málo odlišoval. Slávy dcera [1852] V, 636. In
KOLLÁR, Ján. Dielo I. Básne. (ed. Kraus, C.) Bratislava : Slovenský Tatran, 2001, s. 149. Josef Václav Frič vo
svojich pamätiach nazýval celú staršiu generáciu „stranou vedcov“. [La Bohême historique, pittoresque et
littéraire. Ed. Joseph Fricz et Louis Leger, Paris 1867.] Citované podľa POLIŠENSKÝ, ref. 24, s. 13. Pozri aj
PODOLAN, ref. 37, s. 250. Porovnaj BUTVIN, ref. 3, s. 111; tiež MRÁZ, Andrej. Ján Kollár. Bratislava :
Slovenský spisovateľ, 1952, s. 21, 70, 97.
33
KOLLÁR, ref. 4, s. 246.
34
Pretože sa tu miešajú dve koncepcie národa, je ťažko odlíšiť, kedy ide o ideológiu národného hnutia a kedy
o „poobčianšťovanie“ s určitou staršou konzervatívnou tradíciou. Porovnaj PICHLER, ref. 23, s. 575.
35
Porovnaj ŠKVARNA, ref. 7, s. 44.
36
Porovnaj HROCH, ref. 21, s. 361.
37
Dôvody pre priklonenie sa k modelu „veľkého“ národa, jeho konštrukciu ako i dobové analógie a vzory sme
podrobne spracovali v štúdii: PODOLAN, Peter. Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa. Studia Academica
Slovaca 38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 239-254.
32
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Aj pre Kollára malo najzásadnejší význam zjednotenie všetkých Slovanov v jediný
veľký národný celok. Táto konečná vízia bola do určitej miery determinovaná defenzívnym
postavením malých slovanských národov, predovšetkým však Slovákov.38 Myšlienka
slovanskej jednoty a vzájomnej pomoci úzkej skupiny slovanskej inteligencie mala až do
svojho konečného štádia napomáhať pri národnom uvedomení širšej platformy obyvateľov
slovanského pôvodu, do istej miery teda kvantitatívne suplovať masové národné hnutie. Je
preto logické, že parciálny rozvoj jednotlivých zložiek budúceho celku mal mať taký
charakter, aby ho bolo možné do tejto štruktúry jednoducho začleniť. Aby sa teda jednotlivé
jednotky slovanských spoločenstiev mohli spojiť takýmto spôsobom, v Kollárovom poňatí
bolo treba začať s postupnou integráciou. Práve plán na toto zjednotenie Kollár popisuje
vo svojej známej rozprave O literárnej vzájomnosti... (1836, prepracovaná verzia 1837),39
hoci túto myšlienku verejnosti predstavil už skôr vo „vedecky“ ladenom diele Rozpravy
o jmenách, počátkách i starožitnostech národu slawského a geho kmenů (1830).40
V rozprave, ktorá bola v rôznych jazykoch vydaná niekoľkokrát,41 hovorí síce iba o
„literárnej vzájomnosti“, ale cieľ bol jasný – literárna aktivita mala smerovať k postupnému
vytvoreniu jediného všeslovanského jazyka.42 Aj keď takéto vyústenie popiera,43 môžeme si
38

KOLLÁR, ref. 4, s. 256.
V príspevku sme použili edíciu: KOLLÁR, ref. 4. Program mal byť súčasne naplnením Kollárovej predstavy
o národnej práci s naplánovaným postupom pod patronátom rozumu, keďže „osud národov sa nemá ponechávať
slepej náhode a prúdu príhod“ naopak „[národ] musí svoje dejiny vo veľkých črtách rozvrhnúť a vykonať, aby si
miesto, kam ho postavila Prozreteľnosť, čestne udržal. KOLLÁR, ref. 4, s. 281-282.
40
KOLLÁR, Jan. Rozprawy o gmenách, počátkách i starožitnostech národu slawského a geho kmenů. Budín :
Královská universická tiskárna, 1830. KOLLÁR, ref. 4, s. 244.
41
Už početné vydania Kollárovej rozpravy v niekoľkých slovanských jazykoch i nemčine ukazuje dôležitosť,
ktorá bola tomuto dielu prikladaná. Po jeho napísaní v 2. polovici roku 1835 ju rozposlal priateľom, aby ju
preložili. Preto bola v mierne sa líšiacich verziách vydaná v Serbskom Narodnom liste (december 1835),
v Hronke (1836), v Květoch (1836), v Danici (1836). V lete 1837 vydal Kollár rozšírenú nemeckú verziu, ktorá
bola ešte niekoľkokrát preložená a vydaná. ROSENBAUM, ref. 3, s. 21. Cenzúra pritom prácu najprv označila
erga shedam, čiže prístupnú na vyžiadanie iba odborníkom, ktorí ju nesmeli poskytnúť ďalej, neskôr na Kollárov
nátlak bolo označenie zmiernené na transeat, čiže voľný predaj, ale kniha sa nesmela verejne oznamovať. List J.
Kollára Jaroslavovi Pospíšilovi z 7. 9. 1837. In Listy Jána Kollára I. (ed. Ambruš, J.) Martin : Matica slovenská,
1991, s. 180, 403.
42
Okrem ideologickej roviny rovnice jazyk = národ bolo potrebné nahradiť nemčinu v úlohe „všeslovanského“
jazyka. Pozri napr. KOLLÁR, ref. 4, s. 249. K vytvoreniu všeslovanského jazyka sa prikláňalo množstvo
osobností slovanského sveta, napr. Štefan Moyzes (BUTVIN, ref. 3, s. 134); František Cyril Kampelík
(porovnávacia všeslovanská gramatika) (List Františka Cyrila Kampelíka Jánovi Kollárovi z 27. 10. 1834.
Citované podľa BUTVIN, ref. 3, s. 169); podobne Samuel Bogumił Linde a Jerzy Samuel Bandtkie a i.
VYVÍJALOVÁ, Mária. Alexander Rudnay v kontexte slovenského národnoobrodenského hnutia. Martin :
Matica slovenská, 1998, s. 182.
43
Kollárove myšlienky v rozprave sú miestami protirečivé: „Každé nárečie má čerpať z druhého novú životnú
silu, aby omladlo, obohacovalo sa a vzdelávalo a pritom všetko aby sa nedotklo iných a nedalo siahnuť ani na
seba...“; tvrdí, že k zvláštnemu jazykovému spojeniu nemá dôjsť: „Pri vzájomnosti ostávajú [] nárečia
nepohnute na svojom mieste. Vzájomnosť nie je kvetom ale bohyňou kvetov, ktorá rozličné kvety seje, sadí,
pestuje...“; „Vzájomnosť nie je v univerzalizácii alebo v násilnom zmiešaní všetkých slovanských nárečí do
jednej reči a do jedného spisovného nárečia. Slovanské nárečia sú už sčasti gramaticky priveľmi od seba
vzdialené, než aby mohli byť prirodzeným spôsobom zliate a ukované do jednej jedinej reči...“ Tu teda popiera
39
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tento fakt vydedukovať z iných zdrojov.44 Aj použitie latinského citátu z Herkeľovej
gramatiky, ktorá zjednotenie nárečí spájala s literárnou úniou, podporuje tento výklad.45
Kollár sa určitý čas k snahe Jána Herkeľa a Jána Koiša o rýchle vypracovanie umelého
všeslovanského jazyka staval kladne, hoci sa neskôr pod vplyvom Šafárika46 priklonil skôr
k prirodzenému postupnému zbližovaniu jazykov v dlhodobom horizonte, resp. túto
eventualitu v rozprave nahradil vzájomným naučením sa všetkých, alebo aspoň
najvýznamnejších slovanských jazykov (čiže nárečí v jeho terminológii).47 Tak sa mala
vytvoriť akási gramatická a lexikálna suma, z ktorej sa mohol postupne (už prirodzenou
cestou) vytvoriť skutočný všeslovanský jazyk. Hovoríme tu o „praktickom“ spojení
slovanských jazykov, vo virtuálnej sfére už Kollár s termínom slovanský jazyk i národ dávno
pracoval.48 Rovnako bolo dôležité, aby sa jednotlivé „kmene“ vzájomne dobre spoznali,49 čo
malo eliminovať aj ich už historické rozpory.50
Zjednocovanie treba chápať v kontexte dlhodobého procesu – dobu 100 rokov, ktorá
sa objavuje vo viacerých Kollárových textoch, zrejme nechápal iba ako symbolické číslo,51
rýchly recept na vytvorenie všeslovanského jazyka, neverí v prirodzené spojenie slovanských nárečí, zreteľne tu
však nehovorí o tom, že by pri vhodnom usmernení k tejto eventualite nemohlo dôjsť v budúcnosti, keď nastanú
lepšie podmienky. Napokon na inom mieste priznáva že „slovanské kmene a nárečia [môžu] utvoriť len jeden
slobodný literárny štát, v ktorom nevšímajúc si rozmanitosť, nestrpia tyrana.“ KOLLÁR, ref. 4, s. 245, 247, 271.
Porovnaj IVANTYŠYNOVÁ, ref. 23, s. 55.
44
Výrazne „Pravda jest že nechcem na věky k literárnímu a uměleckému malokramářství odsoudzeni býti, že
nynější mladý svět slaviansky všestranné duchovní i mravné, umělecké i občanské vyvinování národu svého
žádá, hledá i napomáhá; pravda, že se nejen sjednotiti, ale i sjedniti želá: ale bez demagogických rejdův, bez
bouřek, bojův a podvratův, jen na ceste osvěty a spravedlivosti.“ KOLLÁR, ref. 6, s. 298; podobne
„Nezadlouho, a skvítající vzdělanost i mezi všechny Slovany rovnost přivede jako mezi údy jedné rodiny,
z nynejšího roznárodu, stane se národ, strakatá rozmanitost rozplyne se ve všeobecní jednotu, částky se
stotožnejí s celostí, jejich rozdíly a znaky zhasnou, i poslední jejich šlepěje zmizejí – a s nimi i písňe přítomných
národních ratolestí.“ [KOLLÁR, Ján. Zpievanky II, 1835, s. 489] Citované podľa MRÁZ, ref. 32, s. 99; Slávy
dcera [1852] III, 385. In KOLLÁR, ref. 32; podobne nápis Budoucnost, ref. 51; tiež KOLLÁR, ref. 4, s. 321.
45
KOLLÁR, ref. 4, s. 296. V tejto súvislosti je určite nenáhodné že aj Ján Herkeľ v práci Elementa universalis
linguae Slavicae e vivis dialectis eruta et sanis logicae pricipis suffulta. Budae 1826 definoval „panslavizmus“
iba ako literárne spojenie –„...Unio in Literatura inter omnes Slavos, sive verum Panslavismus.“
46
Napriek odsúdeniu tejto aktivity v liste z 1. marca 1826 Šafárik píše aj: „Dobrě súdíte, že takováto podnikání
ještě přečasná, ale že aspoň cíl a úmysl chvalitebný.“ List Pavla Jozefa Šafárika Jánovi Kollárovi z 1. 3. 1826,
podobne listy z 16. 8. 1827 a 2. 6. 1829. Fond Ján Kollár, LA PNP
47
Porovnaj KOLLÁR, ref. 4, s. 248, 249/250.
48
Porovnaj KOLLÁR, ref. 4, s. 243. „[Považujú] svoje rozličné nárečia za spoločný jazyk.“ O prvom použití
termínu približne okolo roku 1821 v prvých dielach pozri prehľad: IVANTYŠYNOVÁ, ref. 23, s. 50.
49
„...ta cesta, na níž sem já svú historií literatury takrka sám nevěda nastúpil, nekonečně lepší jest Seznámení
Slovenóv medzi sebú – tak jak sú – buď prvním, hlavním cílem.“ List P. J. Šafárika Jánovi Kollárovi zo 16. 8.
1827. Fond Ján Kollár, LA PNP; veľmi podobne „Všecky kmeny slovenské musejí se vespolek a vzájemně
v literním ohledu napotom lépe poznati – má li co z nás býti. – Opravdový slovenský filolog musí všecka
slovenská nářečí jako jedno, jako celek považovati, nejmenší sobě tak vysoce vážiti jako největší...“ List P. J.
Šafárika Jánovi Kollárovi z 25. 10. 1830 Fond Ján Kollár LA PNP; podobne v kontexte skôr česko-moravskoslovenského spojenia „Ted tedy čas všecko na strane nechati a jen o vzájemné poznání a spojení se pečovati...“
List Jána Kollára Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi z 9. 3. 1832 Fond Ján Kollár, LA PNP.
50
KOLLÁR, ref. 4, s. 261, 303.
51
KOLLÁR, ref. 4, s. 292; Slávy dcera [1852] III, 385. In KOLLÁR, ref. 32, s. 206; nápis Budoucnost (1821,
nepredložené cenzúre) „Jen století! Vnukové moudřejší k národu přijdou; (orig. – Jen století, vnukové!
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rovnako bolo použité spojenie „tretia generácia potomkov“ či vnukovia.52 Podobné časové
intervaly sa objavujú v tomto období aj ako odhady času potrebného na asimiláciu.53 Kollár
pritom budúce slovanské spoločenstvo vnímal buď ako súbor rozmanitostí celku,54 alebo ako
užšie stmelený celok, kde odobril akúsi vnútornú asimiláciu.55
Je zrejmé, že ak Kollár uvažoval v takomto dlhodobom rámci, pričom vonkoncom
nepočítal, že sa zjednotenie uskutoční počas jeho života, nepovažoval za potrebné načrtnúť
ďalší vývoj, pretože by už zodpovedal novým požiadavkám a realizovali by ho nové
osobnosti.56 Prezentácia tohto programu s politickým vyústením však bola s ohľadom na
dobový rámec vo forme dokumentu nemožná, keďže bolo jasné, že by odsúdila celé hnutie na
prechod do ilegality s absolútnou nemožnosťou verejnej práce a záujmy národných hnutí
Slovanov by v konečnom dôsledku poškodila. Už otázka možného jazykového zjednotenia
bola citlivá, národné zjednotenie Slovanov a už vôbec nie ich prípadný národný štát bolo
z hľadiska doterajšieho mocenského stavu v Európe vnímané absolútne neprijateľne.57 Pri
vedomí slabej pozície predstaviteľov slovanského národného hnutia bolo nutné skutočné
(a skôr myslené) ciele utajiť a sústrediť sa na takú činnosť, ktorú bolo možné vykonávať– čím
bola slovanská agitácia, rozvoj vied, kultúry a vzdelania, teda „sebaspoznávanie sa“, ktoré
bolo vôbec prvým nutným krokom na ceste k absolútnej jednote.58 Z programu
Moudřejší k národu přijdou) / tyť po slovansku jenom psáti, ne polsky budou; / tyť po slovansku jenom čísti, ne
rusky budou; / tyť po slovansku jenom hráti, ne česky budou; / tyť po slovansku jen pěti, ne srbsky budou“
Nápisy. In KOLLÁR, ref. 32, s. 303.
52
Spisovatelství Slavianske (Básně Jana Kollára, 1821) „V ohledu, píšete-li Slaviané, věk tento nemějte! / Vás
jen čísti třetí vděčně potomci budou.“ Nápisy. In KOLLÁR, ref. 32; podobne: „– Blaze potom aspoň vnukům
naším, blaze i nám aspoň jako nevolným zbořinám osudu a né vlastní vůle.“ List Jána Kollára Františkovi
Palackému z 5. 3. 1820. Fond František Palacký, LA PNP; Slávy dcera [1852] II, 185. KOLLÁR, ref. 32, text
pozri v ref. 74. Tiež nápisy Povinnost přítomnosti, ref. 56; Budoucnost, ref. 51.
53
Odhady jej úspešného zakončenia sa pohybovali medzi 20 – 100 (200) rokmi. V opačnom vnímaní Jungmann
o znovuoživení národa napísal: „Národ dvě ste nebo tři sta let sklíčený za dvacet nebo padesáte let zotaviti se
může.“ List Josefa Jungmanna Antonínovi Markovi z 9. 2. 1810 SAK, ref. 29, s. 84, 263.
54
Porovnaj KOLLÁR, ref. 4, s. 245, 268, 297, 303, 315.
55
KOLLÁR, ref. 4, s. 279, 314; výrazne KOLLÁR, Ján. O dobrých vlastnostiach národa slovanského. In
KOLLÁR, Ján: Pamäti z mladších rokov života. (ed. Rosenbaum, K. a Goláň, K.) Bratislava 1972, s. 226; tiež
pozri ref. 45.
56
Nápis Povinnost přítomnosti (Dobroslav 3, 1822 sv. 1., s. 154; Nitra 1842) „Základy jen pevné my nyní
vzdelanosti položme; / nech stěny a střechu sám vnuk si na těchto staví.“ Nápisy. In KOLLÁR, ref. 32, s. 304.
57
Napr. list Josefa Jungmanna J. Kollárovi z 28. 10. 1820. Fond Ján Kollár, LA PNP; podobne list J. J.
Jungmanna J. Kollárovi z 3. 7. 1831, ref. 6.
58
Nápis Možnost (1826): „Národu jestli nyní nesmíme, to co chceme, býti / aspoň tehdy kolik můžeme, buďme
tolik!“ Príloha listu J. Kollára Františkovi Palackému z 4. a 21. 10. 1826. In Listy Jána Kollára, ref. 41, s. 61;
Nápis: Návěští potomkům (vyšlo až 1845) „Bratři, nesuďte o nás, co a jak jsme psáti my mohli: / nýberž jen co a
jak sme směli, suďte o nás.“ Nápisy. In KOLLÁR, ref. 32; podobne „...co v Uhřích možno, to dělají Slováci
k retování své národnosti... Politických prostrědků Slováci nemají, musejí se nyní jen duchovními bránit.“
KOLLÁR, ref. 6, s. 73; obdobne „Buďme celkom tým, čím byť môžeme, pokúsme sa, ukážme cestu potomkom,
nechajúc im slobodnú voľbu.“ List P. J. Šafárika Jozefovi Jungmannovi z 27. 2. 1818. In ŠAFÁRIK, Pavol
Jozef. Literatúra, jazyk, spoločnosť. (ed. Rosenbaum, K.) Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry, 1961, s. 208; tiež list Jána Kollára Františkovi Palackému z 5. 3. 1820. Fond František Palacký, LA
PNP, text pozri v ref. 52.
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všeslovanského zjednotenia Slovanov bola preto „literárna“ vzájomnosť jediným bodom,
ktorý mohol byť prezentovaný verejne. Snahu o budovanie „vzdelanosti“ medzi Slovanmi
Kollár bez ukotvenia v štruktúre štátu vnímal iba ako nutné zlo.59
V rozprave O literárnej vzájomnosti... venoval celý 3. paragraf ostentatívnemu
dôvodeniu, že celá myšlienka vzájomnosti „nespočíva v politickom spojení“.60 Opätovne
zdôrazňoval, že vôbec nevadí, že slovanský národ žije pod viacerými žezlami a je rozdelený
do viacerých štátov“.61 Hneď niekoľkokrát deklaroval, že sa krajinské vlády a vládcovia či
svetské vrchnosti a zemepáni nemajú čoho obávať, pretože nehrozí ani vzbura, ani zmena
hraníc či zmena závislosti poddaného. Problémom nemala byť ani iná národnosť vládcov – je
vraj naopak dokonca prínosom.62 Zmieril sa so všetkými vládnymi formami, nedotkol sa práv
a zákonov cudzích krajín, nechcel rušiť jestvujúci svetový poriadok. Neopomenul
vyznamenanie

–

prsteň

venovaný

Josefovi

Jungmannovi

cisárom Ferdinandom.63

Nepožadoval teda nič, okrem uskutočnenia samotnej myšlienky „vzájomnosti“, ktorú majú
podporovať samotné vlády (!), ak im záleží na kultúre svojho národa. Na inom mieste však
samotný politický dopad presne definuje: po stránke vonkajšej má uplatnenie literárneho
spojenia zabrániť túžbe Slovanov po spojení politickom; po vnútornej prestanú sváry a boje
medzi samotnými Slovanmi.64
Zachovanie starého poriadku i lojalitu k „cudzím“ vládcom Kollár nepopierateľne
myslel úprimne, keďže nepredpokladal, že by sa v blízkej dobe mohlo odohrať niečo, čo by
situáciu zmenilo. Jasné deklaratívne vyjadrenie malo súčasne vylúčiť všetky podozrenia voči
takto koncipovanému slovanskému programu, ktorého otvorenosť mala národnému hnutiu
takpovediac rozviazať ruky. Slovania nemali mať (zatiaľ) žiadne požiadavky okrem tých
smerujúcich k literárnej jednote, mali sa snažiť zachovať status quo, pritom však v jeho rámci

59

Nápis Daremná práce (Básně Jana Kollára, 1821) „Květ v kořen obrácí, z kamene zdí v oblaku zámky: / Kdo
vzdelanost žádá národu dřív než obec.“; podobne s veľkou iróniou nápis Slovanská svadba (1821, nepredložený
cenzúre) „Národ jest ženichem; choť obec; věno jest řeči sláva; / my chceme, můž-li být, bez chotě míti věno.“
Nápisy. In KOLLÁR, ref. 32.
60
§ 3 Čo nie je vzájomnosť? KOLLÁR, ref. 4, s. 245-248; obdobne dôvodí aj KOLLÁR, ref. 4, s. 274.
61
Je to vraj lepšie ako germánsky svet a jeho rozdelenie do 38 + 11 dalších štátov či území oproti tomu Slovania
žijú rozdelení „iba“ v piatich štátoch (Rusko, Rakúsko, Prusko, Sasko, Turecko). KOLLÁR, ref. 4, s. 247.
Porovnaj pritom vyhlásenie obozretného F. Palackého v Manifeste slovanského zjazdu k európskym národom:
„...haníme taky a v ošklivosti máme onu politiku, která se opovažuje nakládati se zeměmi jako s hmotou, moci
panovnické poddanou, bráti, měniti a deliti je dle libosti a chuti bez ohledu na kmen, jazyk, mravy a náklonnosti
národů, nevšímajíce sobě jejich přirozeného spojení, jejich oprávněné samostatnosti.“ PALACKÝ, František.
Z manifestu sjezdu slovanského k národům evropským. In Pražské noviny č. 3 z 6. 7. 1848. In BENEŠ, K. J.
1848 v projevech současníků. Praha : Aventinum, 1932, s. 93.
62
KOLLÁR, ref. 4. s. 303; porovnaj presne opačný záver šifrovaný v Slávy dcere [1852] II 185, ref. 74.
63
Podrobnosti pozri KOLLÁR, Ján. O Literárnej vzájomnosti. (ed. ROSENBAUM, K.) Bratislava :
Vydavateľstvo SAV, 1954, s. 191.
64
KOLLÁR, ref. 4, s. 302-303.

76

HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

potichu pracovať na svojom skutočnom zjednotení. S aktívnejšou činnosťou, ktorá zahŕňala aj
politické požiadavky, sa malo počkať na masové precitnutie obrovského národa.65
Pri pochopení širšieho kontextu a lepšej znalosti Kollárovho diela je tak zrejmé, že
nepropagoval špeciálny „kultúrny nacionalizmus“ ako výnimku Gellnerovej definície
nacionalizmu, ale že v tomto prípade ide o prezentáciu iba jeho „zverejniteľnej“ časti, súčasne
však prvého nevyhnutného štádia, čo bola iba príslovečná „špička ľadovca“.66
Hoci sa Kollár všemožne snažil, aby bola otázka všeslovanskej vzájomnosti chápaná
iba v literárnej rovine, pre vzdelancov vtedajšej doby nebolo zložité domyslieť si jej
smerovanie. Pri rozporuplnosti Kollárovej rozpravy sa dešifrovatelia tohto odkazu vo veľa
prípadoch mýlili, no smerovanie odhadli správne. Hoci práve proti obavám zo „strašidla“
panslavizmu bola rozprava pôvodne namierená, Kollárova snaha vyvrátiť takéto názory
vychádzala nazmar. Proti nepriateľsky ladeným názorom o panslavizme sa vyslovil opäť
veľmi deklaratívne, podobne ako v rozprave O literárnej vzájomnosti... aj v diele Cestopis
obsahující cestu do horní Italie... (1842).67
Problém však nebol v samotnom zjednotení Slovanov, skôr v skutočnosti, že by
politické konotácie tejto skutočnosti narušili starý systém, najmä nadvládu „panských“
národov. Podľa náznakov v dielach a korešpondencii Kollárových vrstovníkov aj jeho samého
môžeme načrtnúť „utajenú“ politickú rovinu všeslovanskej ideológie.
Začneme v bode, kde nás zanecháva dovŕšenie programu rozpravy O literárnej
vzájomnosti... – jednotlivé slovanské národy by intenzívnou literárnou spoluprácou dosiahli
vlastne jazykovú jednotu. Vzájomnosť by pozitívne ovplyvnila aj chápanie o jednotnom
veľkom národe, ktorý by však ešte žil rozdelený v mnohých štátoch, kde vláda nie je zverená
65

Na základe korešpondencie s P. J. Šafárikom je zrejmé že ani hnutie štúrovcov nebolo podľa neho z tohto
hľadiska dostatočne početné. Opatrnosť bola vlastná aj P. J. Šafárikovi. Ten hodnotil napr. aj počínanie Matice
srbskej ako okaté, hlučné a zbytočne priťahujúce pozornosť – „vůbec jen potichu kráčeti třeba“ List P. J.
Šafárika J. Kollárovi z 1. 7. 1826. Citované podľa BUTVIN, ref. 3, s. 118.
66
Je zrejmé že aj Kollár musel uvažovať úplne rovnako ako štúrovci – „Sjednocujmež se horlive nyní len
literárne, avšak se časem i občansky spojíme.“ [Listář. Listy od Společnosti psané r. 1836 – 1837, list č. XXVI]
Citované podľa BUTVIN, ref. 3, s. 201. Pozri opačné názory: IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana. Slovanské národy
a nacionalizmus: úvahy a problémy. In: Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej
Európe. (ed. Ivantyšynová, T.) [Slovanské štúdie, zvl. č. 4]Bratislava 2006, s.3-5, 7; PICHLER, Tibor. Problém
etnickej divergencie vládcov a ovládaných u Jána Kollára. In Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza
nacionalizmu v strednej Európe. (ed. Ivantyšynová, T.) [Slovanské štúdie, zvl. č. 4]Bratislava 2006, s. 35-38.
67
Svoje náhľady zhrnul pri opise príhody – stretnutia s Edwardom Wiedemannom, redaktorom časopisu
Ausland, ktorý nevediac, že hovorí priamo s autorom na margo Kollárovej rozpravy O literárnej vzájomnosti...
povedal, že jej naplnenie by bolo obratom pre Nemcov a že takéto poňatie je iba akousi zásterkou zakryť
skutočné zjednotenie, pretože od literárnej vzájomnosti je iba krok k občianskej jednote. KOLLÁR, ref. 6, s.
297. Z vyzradenia slovanských záujmov naopak Kollára kvôli nemeckému vydaniu rozpravy obvinil F. C.
Kampelík: „Vy ste, pane, Švábům vyzradil naši ideu, proto nás dusejí, dřívě to Švaboni nevědeli, Vy ste jim to
dal na mísu.“ List Františka Cyrila Kampelíka Jánovi Kollárovi z 6. 3. 1844. Citované podľa ROSENBAUM,
ref. 3, s. 23.
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jemu samému. Takto by Slovania dosiahli bod, v ktorom sa nachádzali Nemci už v časoch
Kollárovej mladosti.68 Vyústenie tohto štádia by bolo nezvratné,69 analogicky je ho možné
porovnať s ideológiou prezentovanou napr. na slávnostiach na Wartburgu (1817) či v
Hambachu (1832), teda snažili by sa o zjednotenie politické70 – pod jednou, „národnou“
vládou čiže do jedného štátu, tak ako napovedá dobové presadenie sa väzby národa na
„národný“ štát.71 Je zrejmé, že národ by sa snažil uchopiť moc nad sebou do vlastných rúk, už
len kvôli princípu, aby mohol uskutočniť svoju dejinnú úlohu.72
Sám Kollár sa otázky štátu dotkol niekoľkokrát – výklad pojmu štát v rozprave
O literárnej vzájomnosti... čiastočne koliduje s poňatím národného štátu, je to však zrejme
dôsledok už zmienenej demonštrácie lojality trvajúcemu mocenskému establišmentu.73
V Slávy dcere ale ponúka skutočný „návod“ na vytvorenie národného štátu.74
V dielach Jána Kollára, ale aj iných predstaviteľov generácie Všeslávie nájdeme
početné odkazy na vymedzenie Všeslávie. Hoci sa týkajú skôr rozsahu osídlenia Slovanov,
68

Porovnaj KOLLÁR, ref. 4, s. 247.
„Dostiť sme už vyhrali, že sama ta myšlénka: Slovanství mezi námi vznikla. Na skutečnosti posavad nic
nezáleží. Avšak když se duše po tele rozhostí a Neva sem–rozleje, ani Herman ani Atila nic nevykonají.“ List
Jána Kollára Františkovi Palackému z 5. 3. 1820 Fond František Palacký, LA PNP; Nápis Sňatek (okolo 1820,
nepredložené cenzúre) „Nikdo svadby také neviděl v světe, jak bude ona: / choť Vltavu kdy Dunaj pojme a Tatru
Ural.“ Nápisy. In KOLLÁR, ref. 32.
70
„Důvodu vlády hledáš? Kde větší ve světe národ?“ Báseň Vlastenec (1820). In KOLLÁR, ref. 72, s. 25. Motív
zmeny: „Čas vše mění, i časy, k vítěztví on vede pravdu; / Co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba.“ Slávy
dcera, Predspěv. In KOLLÁR, Jan. Básně. (ed. Otruba, M. – Víšková, J.) Praha : Československý spisovatel,
1981, s. 19-24. Porovnaj vystúpenie P. J. Šafárika na Slovanskom zjazde: „Bude-li v nás mravní síla, pronikne-li
jedna myšlienka, jedna vůle telo národu našeho, národové celé země ji neodolají. [ ] „...síla kterouž vesmír na
své centrum tlačí, nevyrovná se síle velikého národu, který ku mravnímu povědomí sebe přišel a svého bytí
v spravedlivém boji hájí.“ ŠAFÁRIK, P. J. Z řeči, držené na konci prvního slavného sezení rakouských Slovanů
v Praze. In Květy č. 66 z 1. 6. 1848. In BENEŠ, ref. 62, s. 87.
71
Porovnaj s názorom, kedy národ začína konať politicky: PICHLER, ref. 23, s. 571. Otázka „národného“ štátu
nebola počas 19. storočia riešená priamočiaro a v jej ponímaní existuje množstvo rozporov. Pozri prehľad
SCHULZE, Hagen. Stát a národ v europských dějinách. Praha : Lidové noviny, 2003, s. 196-230. Spájala sa i s
istým synkretizmom s ideami „zemského“ patriotizmu. Napr. Jozef von Sonnenfels v práci O láske k vlasti
(1771) vyslovil, že človek vo vlastnej krajine, pod vlastnou formou vlády a pod ochranou vlastných zákonov
môže žiť lepšie ako v inej krajine. Citované podľa MALOVECKÁ, Milota. Karol Wagner (1732 - 1790).
Historik Spiša a Šariša. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška 2009, s. 76.
72
„My dražších pokladů, my vlastní národu práva, / my chceme vlast a obec: tať li žebrati se má?“ [ ] „Zdaž
kovu rovně jiným nenosí by se rámě slavjanské / též necvičilo vlastní kouti si berlu i meč?“ [ ] „Věčne-li děcko
budem? veliký bez národu národ? / Vlastenec an co cikán, an co žid obce nemá?“ [ ] „...až bych jsem lilium zde
měsíce i orly / vetknul, Slávo na tvé týmě, Vyšehradu zeď!“ Báseň Vlastenec (1820) In KOLLÁR, Ján. Vlastenec.
(ed. Rosenbaum, K.) Martin : Matica slovenská, 1952, s. 24, 25; podobne báseň Príchod Slávie. Obec znamená
v tomto kontexte jasne štát. Porovnaj ŠKVARNA, ref. 7, s. 47.
73
„Štát je spolok viacerých krajín a rozličných národov pod spoločným vladárom, jeho účelom je ochrana,
spravodlivosť a podporovanie kultúry medzi národmi jemu zverenými.“ KOLLÁR, ref. 4, s. 246.
74
Slávy dcera [1824] II, 79. In KOLLÁR, ref. 70; Slávy dcera [1852] II, 185. In KOLLÁR, ref. 32:
„Jestli Slávy rumy ještě vstanou / rukou vaší príští potomci, / věřte zkušenému vědomci, / jehož ústa tu k vám
radu vanou: // Zřiďte obec, jedním jménem zvanou, / pevnou, ať ji cuzí holomci, / svornou, až ji vlastní lakomci /
nezbourají novou zase ranou; // oudy mnohé, hlavu jednu mějte, / vyrostlou však z těla vašeho, / černé s bílým
nikdy nemíchejte; // to nás cestou posud vedlo krivou, / vy se chraňte bludu našeho / a vlast stvořte čistou,
tervanlivou.“ Porovnaj IVANTYŠYNOVÁ, ref. 23, s. 96; tiež nápisy Slovanská svadba a Daremná práce, ref.
59.
69
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toto ohraničenie možno vzťahovať aj na hranice mysleného veľkého všeslovanského štátu.
Ukrývalo sa často aj za určité alegorické obrazy predovšetkým pohoria, rieky a moria.
V tomto symbolickom zmysle môžeme nájsť veľa obrazov spojených práve s rozsiahlym
územím slovanského sveta.75
Pritom v Kollárovom poňatí chýba akási historická diferenciácia, preto sa tu krížia
hneď dve podoby – jedna „reálna“ načrtávajúca slovanské osídlenie v jeho hraniciach v prvej
polovici 19. storočia (hoci trochu schematizujúca) a ideálne vymedzenie, ktoré sa odvážne
snažilo rekonštruovať historický rozsah osídlenia. Oba obrazy je niekedy u Kollára ťažké
odlíšiť. V prakticky a náučne podanom spise Krátičká známost národu Slowanského76 toto
územie opisuje takto: „[Slovania] polowic Europy, třetinu Azie, a hodnau část Ameriky
zaugjmagj.“; identicky sa vyjadruje v Rozprave o literárnej vzájomnosti... ,77 pričom je zrejmé
že sa neriadil čisto etnickým princípom (hoci spomína masové osídlenie), ale zahrnul sem aj
územia, ktoré patrili k Rusku ako štátnemu celku, napr. Aljašku. Najpodrobnejší popis aj
výklad podal P. J. Šafárik v Slovanskom národopise (1842) aj s mapou „Slovanský
zeměvid“.78 Vykreslenie veľkosti územia osídleného Slovanmi a jeho grafické znázornenie
malo pre príslušníkov slovanských národov silný psychologický zmysel, lebo mohli jasne
vidieť veľký rozsah osídlenia Slovanov, čím bol potlačený aj pocit osamotenia.79
Druhý obraz, „rekonštrukcia“ rozsahu slovanského sveta sa opieral predovšetkým
o historické a jazykovedné konštrukcie (toponýmiu a etymológiu). Tu musíme spomenúť raný
názor P. J. Šafárika o ešte väčšom priestore, ktorý údajne Slovania obývali v minulosti aj
s kritikou tohto tvrdenia podanou Josefom Dobrovským.80 Šafárik však aj v neskorších
dielach, hlavne v Slovanských starožitnostiach nenápadne vyslovoval tézu, že Slovania sú

75

Rieky: napr. Predspev Slávy dcery (medzi Labe, Vislu, Dunaj a Balt) Predspev, Slávy dcera [1824] In
KOLLÁR, ref. 70, s. 19-24; obdobne Labe, Visla, Volga, Neva, Dunaj – Slávy dcera [1824] III, 121. Tamže, s.
151. Pohoria: Tatry, Ural. Slávy dcera [1824] II, 72. Tamže, s. 100. Moria: Baltské more (Vendický záliv). Slávy
dcera [1852] II, 172. In KOLLÁR, ref. 32, s. 126; II, 173, Tamže, s. 126-127. Taktiež otázky 24 a 25 v
texte Krátičká známost národu Slowanského. In KOLLÁR, Jan. Čjtanka anebo Kniha k čjtánj pro mládež we
sskolách slowanských w městech a w dědinách. Budín, 1825, s. 207; pozri aj nápis Sňatek, ref 69.
76
Text bol vydaný ako 15. kapitola Čítanky, neskôr aj ako samostatná publikácia. KOLLÁR, ref. 75, s. 202-208,
231
77
KOLLÁR, ref. 75, s. 202; pozri aj KOLLÁR, ref. 4, s. 287.
78
ŠAFAŘÍK, Pawel Jozef: Slowanský národopis. Praha : Nákladem vlastním, 1842.
79
S otázkou rozlohy bola spojená aj početnosť Slovanov: 60-70 miliónov, čiže jedna desatina ľudstva, hoci
Kollár pracoval aj s údajom polovica ľudstva.
80
ŠAFÁRIK, Pavel Jozef. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. (ed. Rosenbaum, K.)
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963, s. 49-50. Dobrovský upozornil na skutočnosť, že Slovania podobne ako
iné národy „rástli“ z malého jadra, nie naopak. DOBROVSKÝ, Jozef. Recenzia na P. J. Šafárik: Dejiny
slovanskej reči a literatúry... In Tamže, s. 505.
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takmer všade, na územiach, ktoré obývajú „aj“ v 19. st. autochtónni.81 K tomuto jadru
pristupovali ďalšie teórie: spomínali napr. osídlenie Slovanov v Holandsku, Batávii82 (odkiaľ
mal pochádzať Samo), či dokonca až v Anglicku83 (z Batávie sa sem mala preplaviť
slovanská osada). Reálny podklad mala rekonštrukcia na území Nemecka, podľa historických
zmienok aj v Grécku, dokonca na Peloponéze a tiež na území dnešného Turecka.84
Zvlášť aktívnym rozširovateľom domnele slovanského územia sa stal práve Kollár.
Kým v prípade Nemecka sa jeho úvahy opierali o historické zmienky a až v druhom rade
o etymologické výklady miestopisu, v prípade Itálie aj Švajčiarska85 tomu bolo skôr naopak,
hoci tieto tvrdenia podporovali domnele slovanské pamiatky. Kollár ku kryštalizačnému
územiu Slovanov pripojil najprv severné Taliansko86 a neskôr celé jeho územie.87 Kým na
území severného Talianska ide „iba“ o Kollárov omyl, keďže pripísal slavinitu Etruskom
a Umbrom, na ďalšom území Talianska išlo iba o mytologicko-etymologickú konštrukciu bez
relevancie reality.
Problematickou je aj rekonštrukcia štátoprávneho usporiadania, teda hlavne spôsobu
vlády, správy na tomto území a jej charakter. Kollár pri svojom konzervativizme neprekročil
víziu feudálneho usporiadania, hoci tvrdil, že vláda má slúžiť ľuďom, nie naopak.88 Vláda
teda mala byť humánna, čo by spĺňal slovanský model, vládcovia mali pochádzať z tela
národa.89 Hoci bol feudalizmus považovaný za „vynález“ a danajský dar Germánov, toto
zriadenie, pravda v „demokratickej“ podobe bolo rovnako vlastné aj Slovanom.90 Kollárove
81

PODOLAN, Peter. Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. In
Forum historiae [online], 2007, roč. 1, č. 1, s. 11. Dostupné na internete:
<http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2007/texty_1_2007/Podolan.pdf>
82
Hrob J. A. Komenského leží v slovanskej zemi. „Slavové zde času oddáleném/ domovali pode Venetů /
belgických a armorických jménem.“ Slávy dcera [1852] II, 218. In KOLLÁR, ref. 32, s. 149. Tiež ŠAFAŘÍK,
Pavel Jozef: Slovanské starožitnosti. (ed. Jireček, J.) Praha, 1863, zv. II., s. 435,439. Túto tézu prevzal Šafárik
z diel Františka Palackého.
83
ŠAFAŘÍK, ref. 82, s. 593. Malo to dokazovať pochovávanie v mohylách, slovanský zvyk.
84
Tu išlo jednak o zmienky o slovanskom tlaku a sťahovaní na južný Balkán, jednak o realitu Byzantskej ríše.
85
V hornej Itálii, v Benátsku i Lombardsku, ale i v Helvétsku, Tyrolsku, v časti Bavorska, v Retii a v Noriku
mali žiť pôvodne „Vendoslávové“.
86
„...až ve Fusině vystoupivše na břeh pozdravili jsme teprv vlašskou půdu a takřečenou Italii.“ KOLLÁR, ref.
6, s. 234.
87
KOLLÁR, Jan: Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v
bájesloví, zvláště v řeči a literatuře nejdávnejších vlašských a sousedních kmenů, ze kterých je zřejmo, že mezi
prvotními osadníky a obyvateli této krajiny i Slavjané nad jiné četnější byli. Vídeň 1853, s. IX.
88
„Lid-li vám čili vy, knížata, dána lidu?“ Báseň Vlastenec (1820) KOLLÁR, ref. 100, s. 24. Podobne
konzervatívny náhľad, aj keď v inom kontexte môžeme vidieť i v nesúhlase F. Palackého so všeobecným
hlasovacím právom (apríl 1848), čo odôvodňoval skutočnosťou že ľudové vrstvy sú pod vplyvom zlovoľných
ľudí. POLIŠENSKÝ, ref. 24, s. 134.
89
Slávy dcera [1824] II, 79. In KOLLÁR, ref. 70; Slávy dcera [1852] II, 185. In KOLLÁR, ref. 32: „...hlavu
jednu mějte, / vyrostlou však z těla vašeho, / černé s bílým nikdy nemíchejte;“ Tento postulát sa úplne vylučuje
s lojalitou k habsburskému panovníkovi v rozprave O literárnej vzájomnosti..., ref. 62.
90
„Správa obecních věcí se nalezala v rukou národu samého: čelední otcové vládli neobmezene rodinami svými,
vybírani a zřízeni od nich na národních sněmech čili sjezdech starší, vévodové, kneží, pozdeji pod rozličnými
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dobré vzťahy s lepšou spoločnosťou sa prejavili aj v istom kladnom prístupe predovšetkým
k šľachte slovanského pôvodu.91
Šľachta zvlášť pre slovenské hnutie znamenala istý identifikačný problém, keďže
kvôli viazanosti k štátnemu celku vystupovala ako uhorská a tohto priradenia sa nemohla
vzdať – tvorila tak de facto ako vrstva jeden celok aj so šľachtou iného etnického pôvodu.92
Pod tlakom maďarskej výlučnosti a určite aj istého oportunizmu sa vo väčšine prípadov
stotožňovala s maďarským národným hnutím a strácala tak pre slovenské národné hnutie
význam.93
Kollár menuje osobnosti šľachtického pôvodu vo svojich rôznych prácach. V Krátičké
známosti národu Slowanského šľachtici vystupujú medzi významnými osobnosťami, Kollár tu
rekapituluje aj súdobé „slovanské“ šľachtické rody.94 V Slávy dcere okrem rozvinutia
životných príbehov dávnych slovanských šľachticov, dokonca uvažuje o opätovnom
poslovančení potomkov kniežaťa/kráľa Přibyslava, ktorí by vraj boli dobrými vládcami.95
Môžeme tak usudzovať, že v Kollárových predstavách o Všeslávii mala byť politická moc
zverená práve šľachte so slovanským pôvodom a národným zmýšľaním, teda slovanskej
šľachte pri akomsi obnovení prastarého slovanského demokratického modelu.96 To znamená,
že Kollár z hľadiska štátnej formy počítal s určitým druhom monarchie.

jinými jmény jako lechův, pánův, vladyk, županův, bojarův, knížat, atd. vyznačeni, spravovali věci domácí i
obecné, náboženství, řád, právo, soudy, kupectví a obchod, válčení i míření se s cizími.“ ŠAFAŘÍK, Pavel Jozef:
Slovanské starožitnosti. (ed. Jireček, J.) Praha, 1862, zv. I., s. 586, porovnaj s. 91. Tento obraz bol načrtnutý na
základe historických záznamov – napr. Prokopius, [Pseudo]Maurikios a i.
91
Získanie šľachtických kruhov bolo dôležité pre všetky národné hnutia, nakoľko práve šľachta stále držala
v rukách politickú moc. Pozri snahu Istvána Horváta i J. Kollára osloviť aristokratické kruhy. KISS SZEMÁN,
Róbert. Dejinnosť a kreácia – paralely v historickej tvorbe a svetonázore Jána Kollára a Istvána Horváta. In
Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2007, s. 107-109.
92
HROCH, ref. 21, s. 54, 57, 299; BUTVIN, ref. 3, s. 23.
93
Nápis Zvelebování národů (1821, nepredložené cenzúre) „Nač my, prosím, našemu šlechtictvu křivdu činíme?
/ Sice národ nic, dbá ale více na rod.“ Pozri aj PODOLAN, ref. 37, s. 241.
94
Otázky 26 a 27 a hlavne posledná otázka 28: „Knjžata a slawněgšj familie slowanského národu nynj žigjcé. /
1. W Meklenburku: Welikowýwodowé Giřj a Fridrich-František, potomkové Přibyslawowi. / 2. W Čechách:
Lobkowic, Kynský a ginj. / 3. W Serbsku: Miloš Obrenovič / 4. W Polsku Čartoryský, Gablonowský, Lubomirský,
Radziwil, Sulkowský. / 5. W Rusku: Alexander Paulowič cýsař, a geho bratři: Constantin, Nicolaus, Michael;
potom Knjžata Golizin, Lapuchin, Labanow-Rostovsky, Dolgoruky, Kutusow, Gorčakow, Šichmatow, Salikow,
Šachovszkoi, a mnozj ginj.“ KOLLÁR, ref. 75, s. 207-208.
95
Slávy dcera [1852] II, 200 a 201. In KOLLÁR, ref. 32. Aj v Predspeve sa pýta: „Kde jsou národové ti, jejich
kde knížata, města?“ Spomína niekoľkých slovanských vládcov – bojovníkov: „Již jich více není! ... A vnuka
krev lecjak tam hnije, tam se mění“. Slávy dcera, Predspev KOLLÁR, ref. 70.
96
Porovnaj odlišnú koncepciu (demokracia) u Michaila Bakunina, ktorý bol za absolútnu rovnosť: „Šlechta
učených a umělců, starší sestra v národě musí splynout s massami lidu...“, čo sa týkalo aj skutočnej šľachty.
BAKUNIN, Michail. Zásady slovanského spolku. a Vnitřní zřízení národů slovanských. In Včela, č. 75 z 16. 9.
1848. In BENEŠ, ref. 62, s. 118; či mladého Vojtu Náprstka (republika) [Denníky Vojtu Náprstka]
POLIŠENSKÝ, ref. 24, s. 196, 211.
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S národným zjednotením a všeslovanskou unifikáciou mal vzniknúť početný národ,
obývajúci obrovské územie zahrnuté do jeho vlastného štátu. Z množstva bezvýznamných
národíkov roztrúsených v mnohých štátoch sa mal vytvoriť pevný zväzok – skutočný
hegemón v európskom či svetovom meradle.97 Takto veľký národ mal získať aj
zodpovedajúci úsek moci, nielen pre vlastnú konsolidáciu, ale podľa Kollára mal priamo
ovládať celé ľudstvo. Kollárov prístup takto pregnantne nikdy nebol vyjadrený, naopak staval
sa proti každému náznaku národnej netolerancie, ale ide o jeden z výkladov pri aplikácii
Kollárovej tézy o presadení slovanskej ideológie humanity ako celosvetovej ideológie. Tá
načrtáva slovanskú dominanciu minimálne v duchovnej sfére.98 V týchto intenciách musíme
uvažovať i o prípadnej vojenskej expanzii a použití sily, pravda iba pre „dobrú vec“
a splnenie civilizačnej úlohy napr. voči kultúrne primitívnym Maďarom a Nemcom resp.
iným humánne zaostalým národom. Napokon aj obraz Slovanov ako mierumilovných
roľníkov v historiografickom spracovaní takéto myšlienky obsahoval – P. J. Šafárik
ospravedlňuje rozširovanie slovanského osídlenia dokonca za použitia zbraní (!) práve
civilizačnou úlohou, či roľníckou „mániou“ – „...stalo se to jediné proto, aby opanovali
polopustou zemi, a zaujavše ji, obrátili zarostené nivy její v ourodné pole.“ 99
Otázny je spôsob, akým by došlo k nastoleniu slovanského superštátu. Zdá sa, že
jediné riešenie ponúkala revolúcia. V skorých Kollárových náhľadoch oscilovali radikálne
názory na revolučné vystúpenie,100 neskôr u neho podobné úvahy nebadať.101 V rozprave
O literárnej vzájomnosti... revolúciu doslova odmieta, keďže prináša iba neporiadok a bolesť,
už kvôli vyššie zmienenej ostentatívnej polohe však toto Kollárovo tvrdenie musíme vnímať
opatrne.102 Negatívny výsledok revolúcie totiž Kollár vnímal pri jej predčasnom vypuknutí,
97

Pozri Slávy dcera [1852], znelky II, 269, 270: „...a váš národ pervý bude v krátce.“; tiež III, 282. V súvislosti
so sochou zloženou zo slovanských národov – „...před tou modlou klekati by mohla / celá Europa, anť oblaků /
vyšší, krokem svým by zemi pohla.“ In KOLLÁR, ref. 32.
98
Slávy dcera [1852] III, 385. In KOLLÁR, ref. 32. „Co z nás Slavů bude o sto roků? / Cože bude z celé
Europy? / Slavský život, na vzor potopy, / rozšírí svých všudy meze kroků; // a ta, kterou měli za otroků / jen řeč
křivé Nemců pochopy, / ozývati se má pod stropy / paláců i v ustech samých soků: // Vědy slavským potekou též
žlabem, / kroj, zvyk i zpěv lidu našeho / bude modným nad Seinou i Labem; // o, kýž i já raděj v tu jsem dobu /
narodil se panství slavského, / aneb potom vstanu jestě z hrobu!“, pozri aj ref. 70.
99
ŠAFAŘÍK, ref. 90, s. 584.
100
Celkové vyznenie básne Vlastenec: „Nic tu chabé lkání, nic řeč neprospěje prázdná, / národu jen zmužilé
srdce pomůže a čin.“ [ ] „Pryč tedy křik, meč sem do pravé, do levé mi korouhev / dejte novou, ať též umřu za
národ a vlast.“ [ ] „...poslušnost! Ej co ta? jen mrzký plášť zženštilosti vaší.“ [ ] Ó, kýž se v storukého celý
Briaréa obrátím, / kýž mi deset z každé vykvete pěsti mečův!“ In KOLLÁR, ref. 72, s. 23, 25.
101
Výnimkou by mohla byť báseň Kde as´vstane (18. 9. 1839) „Kde as´ vstane den ten slavný? / Či z panského
Uralu? / Či-li z pevných Krákonošů? / Či ze Tater zlatoplných? / Aneb z Visly krvavé? / Nezáviďte bratr bratru, /
kterémuž z nás milostivě / čest tu k přechodu dopřeje / božská máti Slávie.“ Nápisy. In KOLLÁR, ref. 32; či
vyznenie znelky o prebudení slovanskej Nemesis. Slávy dcera [1852] II, 198. In Tamže.
102
KOLLÁR, ref. 4, s. 245.
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nie v prípade, keby povstal odrazu celý už zjednotený slovanský národ. Než malo dôjsť
k tomuto okamihu, teda jedinému správnemu načasovaniu s úspešným koncom, mali sa
Slovania zatiaľ radikalizmu skôr vyhnúť, aby nerušene pokračovali v zjednocovaní.
Pozoruhodné sú z tohto hľadiska revolúcie v roku 1830 a 1848. Kým v prvom prípade
sa udalosti vyslovene nášho územia nedotkli a českí a slovenskí predstavitelia národného
hnutia boli väčšinou iba ich pozorovateľmi, v prípade revolúcie „meruôsmych rokov“ boli
priamo v centre diania. Hoci aj predstavitelia generácie Všeslávie uvítali myšlienky revolúcie
1848 a azda dúfali aj v urýchlenie svojho programu, čoskoro sa ukázalo, že akékoľvek
nadšenie pre rýchlu národnú slovanskú unifikáciu je v danom stave márne. Revolúcia z tohto
hľadiska zastihla nositeľov všeslovanskej ideológie nepripravených.103
P. J. Šafárik prekvapil veľmi sugestívnym prejavom na Slovanskom zjazde v Prahe,
keďže úprimne veril, že dlho očakávaná zmena je na dosah.104 Na prvý pohľad sa Kollár
naopak veľmi exponovane zapojil do „maďarskej“ revolúcie. Je však zrejmé že tieto skutky
neodrážali skutočné Kollárove presvedčenie, ale naopak boli vynútené hrozbou násilia
a otáznikom nad osudom jeho rodiny. V dištancovaní sa od akcií slovenských dobrovoľníkov
vidieť aj osobné rozpory so štúrovcami, ktoré gradovali od slovenskej jazykovej odluky.
Môžeme tiež uvažovať ako Kollár vnímal zapojenie sa ľudových más do revolučného
vystúpenia.
Revolučné myšlienky jari 1848 najskôr privítal, čo dokazuje aj marcové číslo novín
Pester Lloyd. Sympatie vyjadril aj v kázni z 21. mája 1848.105 Už čoskoro sa však musel
dištancovať od údajnej protimaďarskej revolučnej činnosti – najprv v novinách Pesti Hírlap
zo 24. mája a neskôr aj vyhlásením, kde odsúdil revolučnú výpravu pod vedením J. M.
Hurbana, vydaným v novinách Pester Zeitung z 30. septembra a tiež 5. októbra v Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap. Zúčastnil sa aj stavania barikád v Pešti proti postupujúcej armáde
Jelačiča, nosil kokardu v maďarských národných farbách.106 Napriek tomu ho neminula
„mačacina“, ktorá ho zrejme bezprostredne odradila od návštevy Slovanského zjazdu
v Prahe.107 Kollár chcel rýchlo opustiť Pešť, požiadal o rakúsky pas, ale bol zatknutý
a väznený až kým ho neoslobodili 5. januára 1849 vojaci generála Windischgrätza.

103

Porovnaj náhľady J. V. Friča: [La Bohême historique, pittoresque et littéraire. Ed. Joseph Fricz et Louis
Leger, Paris 1867.] POLIŠENSKÝ, ref. 24, s. 13.
104
Otvorené vyjadrenie neskôr pri reálnych podmienkach pravdepodobne oľutoval a obavy z perzekúcie ho
pravdepodobne viedli k prvému „páleniu“ kompromitujúcej (?) osobnej korešpondencie.
105
FABINY, Tibor. Peštianske roky Jána Kollára. In Biografické štúdie, 2008, 33, s. 138-139.
106
Tamže, s. 139.
107
Odpis listu Jána Kollára Jánovi Seberínimu z 12. 5. 1848. Fond Jan Kollár, LA PNP.
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Niekoľko málo zmienok pripomína, že Kollára mimoriadne udalosti donútili k istému
prehodnoteniu vzťahu k štúrovcom a to i napriek jeho nasledujúcej činnosti, ktorá sa s ich
snahami opäť čiastočne rozchádzala. Z Vlastného životopisu Jána Francisciho sa dozvedáme,
že sa Kollár rozlúčil s oslobodenými väzňami odchádzajúcimi k hurbanovským vojskám
slovami: „No, len choďte s Bohom a robte či dobre či zle, len nech vedia, že Slováci žijú.“108
Panovník sa postupne, tak ako utužoval moc, snažil zabezpečiť, aby nedošlo
k podobnej revolučnej situácii. Zvlášť pre Uhorsko to znamenalo paradoxný výsledok. Na
jednej strane totiž z úradov a verejných postov najskôr odstránili osoby kompromitované
účasťou v maďarskej revolúcií – aj preto, že vo vzťahu k panovníkovi porušili určitú tradíciu.
Na druhej strane účastníci slovenských dobrovoľníckych výprav boli už krátko po revolúcii
z miest v správe najmä územia Slovenska postupne odvolaní tiež a upadli do nemilosti. Aj
slovenská účasť v revolúcii, hoci na strane víťazov totiž v zásade znamenala rozklad tradície
– vzoprenie sa „legitímnej“ vláde Uhorska, priťažil aj charakter vystúpenia, ktoré pripomínalo
roľnícke povstanie.
S výnimkou pražského povstania pritom bránili moc panovníka predovšetkým
slovanské zbory – od armády Jelačiča po dobrovoľnícke jednotky Slovákov a radikálnych
Čechov, aj keď všade treba vidieť vlastné záujmy.109 Zdá sa, že imidžu Slovanov v monarchii
uškodili iné faktory – uvažovať môžeme nad z hľadiska vládnych kruhov negatívnom vyznení
pražského povstania110 a v širších súvislostiach aj vo vnímaní „bratskej“ pomoci Rusov.
František Jozef si čoskoro musel uvedomiť, že revolúciu zvládol iba vďaka ruskej intervencii,
čo bolo s poslednými skúsenosťami z napoleonských vojen povážlivé.111 Rusi však v tomto
momente iba plnili záväzky Svätej aliancie, na rozširovanie sféry vplyvu v tomto okamihu
nemysleli a k národným hnutiam Slovanov v habsburskej monarchii by z hľadiska narušenia
doterajšieho systému ani nemohli mať pozitívny vzťah.
Keďže sa predstavitelia štúrovského hnutia u panovníka nevyhnutne zdiskreditovali,
bolo ich treba nahradiť, pretože práve s ohľadom na slovanskú kartu bolo treba Slovanom

108

Citované podľa MRÁZ, ref. 32, s. 34.
Kollár napokon dokázal argumentovať aj lojalitou panovníkovi počas revolúcie, pretože sa na „vzburách“
nezúčastnili, naopak pomáhali pri ich potlačení. Tamže, s. 36.
110
Porovnaj POLIŠENSKÝ, ref. 24, s. 10, 190, 192; pozri ref. 24.
111
Cár Alexander I. chcel počas napoleonských vojen potrestať habsburskú monarchiu zorganizovaním
rozsiahleho povstania Slovanov na Balkáne. ŠVANKMAJER, Milan: Čechy na sklonku napoleonských válek.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 160.
109
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venovať pozornosť.112 Ak pominieme protištúrovskú opozíciu u Slovákov, ktorá sa
stotožňovala skôr s maďarskou ideológiou, vhodnými kandidátmi na reprezentáciu Slovákov
sa stali tie osoby slovenského hnutia, ktoré sa v revolúcii neangažovali. V tejto situácii bol iba
prirodzeným výber Kollára. Napomohlo tomu práve konzervatívne správanie, kontakty so
šľachtickými kruhmi či lepšou spoločnosťou, ale i obratné zastieranie skutočných zámerov
politického smerovania – myšlienky Všeslávie. Zavážilo i vyjadrovanie lojality panovníkovi.
V konečnom dôsledku mu pomohli aj jeho nepriatelia, keďže ho prinútili vystúpiť proti
dobrovoľníckej výprave, v Pešti ho tyranizovali ako náčelníka Slovákov a dokonca ho väznili.
Jeho meno a práce neboli ani vo Viedni neznáme, čomu sa sám divil.113 Úlohu tu
nezohrali ani tak umelecké či vedecké kvality Kollára (hoci sa nevymykal z dobovej úrovne
vedy), ale politický postoj. Ak pominieme vplyv Kollárovej ideológie na formovanie aj
politických názorov u mladších generácií Slovákov, bolo toto obdobie dobou, kedy mal
Kollár najlepšie možnosti ovplyvniť politiku monarchie a postoja k Uhorsku v rámci jeho
celoživotného diela i spomedzi všetkých slovenských osobností. Kollára však táto úloha
v istom zmysle zväzovala – predovšetkým nemohol (či skutočne nechcel?) vyjadriť určité
zmierenie so štúrovcami, hoci tu bolo stále otvorených veľa osobných sporov.
Za povolaním Kollára do funkcie poradcu či dôverníka ministerstva treba vidieť snahu
predovšetkým Josefa Alexandra Helferta ako podsekretára pre problematiku školstva ministra
vnútra a „školstva“ Františka Stadiona, možný bol však vplyv ďalších osobností ako napr.
Lev Thun.
Kollár unikol z Pešti a presunul sa do Viedne. Ešte 15. marca 1849 bol v Pešti, no už
18. marca pricestoval do Viedne.114 Priaznivcami Kollára bol okrem Helferta aj Stadion a aj
Alexander Bach.115 O priazni samotného panovníka potom svedčí aj udelenie rytierskeho
titulu. Ďalej Kollár získal čestný doktorát na pražskej univerzite.116 Okrem funkcie vládneho
poradcu bol Kollár odmenený aj postom mimoriadneho profesora archeológie na viedenskej
univerzite.

Helfert

11.

apríla

1849

požiadal

Kollára

o vypracovanie

životopisu

a bibliografického zoznamu pre účely menovania.117 Tento návrh predložil minister Thienfeld
112

Porovnaj KARÁSEK, ref. 2, s. V. Zo strany kruhov z okolia panovníka bola ponuka zamestnania podľa
niektorých názorov, s ktorými nemôžeme súhlasiť, údajne motivovaná snahou odstrániť Kollára z verejného
života. FABINY, ref. 105, s. 140.
113
Prehľad pozri v MARINELLI-KÖNIG, Gertraud. Ján Kollár aus Wiener Sicht. In Ján Kollár a slovanská
vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe. (ed. T. Ivantyšynová) [Slovanské štúdie, zvl. č.
4]Bratislava : Stimulus, 2006, s. 150 – 160; KARÁSEK, ref. 2, s. VI.
114
KARÁSEK, Jozef. Jan Kollár ve Vídni 1849 – 1852. In Jan Kollár 1793 – 1852. Sborník statí o životě,
působení a literární činnosti pěvce „Slávy dcery“ (ed. Pastrnek, F.),Vídeň, 1893, s. 62.
115
Práve jemu a panovníkovi venoval Kollár svoje posledné vydané dielo – Staroitaliu slavjansku...
116
FABINY, ref. 106, s. 141; KARÁSEK, ref. 114, s. 70.
117
KARÁSEK, ref. 2, s. XVI.
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na podnet Stadiona v mene rakúskej vlády 15. apríla 1849 cisárovi a 29. apríla bol Ján Kollár
oficiálne menovaný profesorom.
Kollár túto priazeň pre Slovákov využil v maximálnej možnej miere, pravda podľa
vlastných kritérií. Ako spisovný jazyk na Slovensku presadil s pomocou ministra vnútra A.
Bacha 21. decembra 1849 tzv. staroslovenčinu čiže ním presadzovanú „českoslovenčinu“. Do
vládnych Slovenských novín odporučil ako redaktora Daniela Licharda aj Jonáša Záborského,
snažil sa riešiť i situáciu na bratislavskom lýceu a nájsť náhradu za profesora Juraja
Palkoviča.
V čase plodnom na návrhy riešenia slovenskej otázky a aj územného vyčlenenia
prispel svojimi príspevkami.118 V rámci poverenia vypracoval pre vládu 4 „dobrovzdania“,
kde sa venoval otázkam rovnoprávnosti Slovákov a Maďarov v Uhorsku, organizácii uhorskej
evanjelickej cirkvi, ohraničeniu územia Slovenska a vypracovaniu jeho rozdelenia na kraje
a okresy a konečne štruktúre a organizácii slovenského školstva.119 Požiadavku územnopolitického vyčlenenia načrtol aj v Promemoriu vládnych dôverníkov v septembri 1849.120
Formálne malo byť územie Slovenska vyčlenené ako veľkokniežactvo.121
Napriek dosiahnutým úspechom môžeme u Kollára v posledných rokoch jeho života
pozorovať istý útlm záujmu o politické otázky – iste, nateraz bol spojený s vládnou mocou aj
zamestnaním, čím bola zviazaná aj jeho lojalita. Stojí za úvahu, ako situáciu po revolúcii
vnímal osobne. Faktom je, že sa ponoril do hlbín slávnej minulosti Slovanov až do takej
miery, že to môžeme nazvať únikom z reality okolitého sveta a venoval sa predovšetkým
prednášaniu a skúmaniu slovanských „starožitností“. Takáto bola bodka za jeho celkovou
činnosťou.
Kollárova všeslovanská koncepcia mala hneď niekoľko nedostatkov. Počítala so
zachovaním podmienok vlastných 30-tym rokom 19. storočia asi sto rokov, v konečnom
dôsledku

nedokázala

prekonať

tendencie

k ďalšiemu

deleniu

(hoci

kritizovala

partikularizmus), nepočítala so zásadnou zmenou mocenského systému, iba s jeho úpravami
a nacionalizáciou. V jej osude zohral určite svoju úlohu i aspekt neúplného a nejasne
118

Podrobnejší prehľad pozri IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana: Predstavy Slovákov o ich mieste v strednej Európe:
od „Karpatoslávie“ ku korunnej krajine „Slovensko“. In Hľadanie novej podoby strednej Európy. Fenomén
integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu. (ed. Sládek, K. – Škvarna, D.) Bratislava 2005, s.
161 – 172.
119
Z nich sa zachovali dve: o cirkvi a o školstve. Obe vyšli v edícii J. Karáska. Obsah dobrovzdania
s vymedzením územia Slovenska a jeho vnútornej organizácie je možné odvodiť z popisu cirkevnej štruktúry.
KARÁSEK, ref. 2.
120
ŠKVARNA, ref. 7, s. 47.
121
KARÁSEK, ref. 2, s. VI-VII; IVANTYŠYNOVÁ, ref. 118, s. 169.
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formulovaného programu. Tiež samotný časový rámec, ktorý vlastne presahoval život
priemerného človeka, bol veľkou slabinou. Program Všeslávie rovnako existoval iba
v mysliach niekoľkých ľudí, vo svojej oklieštenej „literárnej“ forme nemal význam pre akútne
požiadavky politického charakteru. Vo verejnej forme mu chýbal pevne stanovený
harmonogram, ktorý by bolo možné napĺňať a aj preto nemohol účinne súperiť s inými
koncepciami usporiadania.
Aj medzi niektorými osobnosťami, ktoré sa predtým prikláňali k všeslovanskej
myšlienke, sa začala presadzovať koncepcia austroslavizmu, ktorý mal predstavovať akúsi
okresanú verziu všeslovanskej koncepcie – spojenie (spoluprácu) Slovanov iba v hraniciach
habsburskej monarchie. Hoci sa mohlo zdať, že takýto plán je reálnejší a napokon ho bolo
možné integrovať aj do širšej všeslovanskej koncepcie, jeho realizácia by zrejme bola narazila
zo strany vládnucej štruktúry v monarchii na takmer rovnaké prekážky ako prezentovanie ideí
panslavizmu, keďže aj tento plán narúšal doterajší stav, hoci zo slovanskej integrácie
vynechával podstatnú časť slovanského sveta, najmä obávaných Rusov. Na druhej strane
austroslavizmus ponúkal skutočný program s možnosťami prezentácie, kým tomu hmlisté
idey všeslovanského naďalej budili skôr obavy.
U Kollára nájdeme aj myšlienky, ktoré smerovali k zrovnoprávneniu Slovanov
a Maďarov v Uhorsku. Disproporciu zrejme treba chápať tak, že počas dlhotrvajúceho
procesu znovuzjednotenia Slovanov mali Kollárove aktivity smerujúce k zastaveniu
potláčania Slovanov v Uhorsku riešiť akútne problémy – teda zachovať pomer síl, ktorý by
bolo potom prirodzené spojenie Slovanov definitívne zvrátilo.
Kým u Kollára je možné vidieť, že zlé skúsenosti a tlak dobovej situácie u neho
spôsobili určitý útlm prezentácie radikálnych názorov a skôr presadenie sa opatrného
prezentovania s cieľom nedráždiť, u štúrovcov sa spolu s mladíckym zápalom naopak prejavil
aj vplyv určitej voľnejšej atmosféry za vlády Ferdinanda, rovnako ako stupňovanie ideového
kvasu od revolučnej vlny v 30-tych rokoch až do roku 1848. Tento silný prúd však rovnako
pocítili aj príslušníci generácie Všeslávie a niektoré z postojov boli identické.
V období formovania sa svetonázoru generácie Všeslávie bol počet slovanských
„obrodencov“ nielen v Uhorsku nízky a je pravdou, že zostával ohraničený práve „stavovsky“
– inteligenciou. Silný pocit osamotenia, vnímanie počtom stále úzkej platformy národného
hnutia, bezmocnosť v porovnaní s mocou určujúcou zákony cielene pomaďarčujúcimi
slovenskú spoločnosť, odcudzovanie sa šľachty slovanského (slovenského) pôvodu, teda
ďalšie zužovanie sa národnej platformy u osobností generácie Všeslávie vytvorilo hlboko
zakorenenú nedôveru vo vlastné sily, čo platilo najmä pre počtom slabú základňu Slovákov.
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Nedocenili preto istú zmenu situácie, ktorá nastala s etablovaním sa generácie štúrovcov.122
Práve tu treba okrem ďalších generačných rozdielov a určitej pýchy už etablovaných
národovcov hľadať jeden z kľúčových momentov, prečo sa už „vlastná“ činnosť štúrovcov
nestretla s celkom pozitívnym ohlasom u stále aktívnej a vplyvnej generácie Všeslávie.
Jej príslušníci sa snažili viesť dlhodobý projekt a so slovanským zjednotením spájali
množstvo očakávaní. Chceli do masívneho bloku slovanstva vkladať jednotlivé kamene
slovanských kmeňov. Táto koncepcia ich mala ochrániť pred zlovestnými účinkami korózie či
erózie, ktorú predstavovala činnosť iných národných hnutí ale i unifikačná vládna politika,
v Uhorsku predovšetkým podporovaná maďarizácia.
Koncepciu štúrovcov tiež nie je možné generalizovať – stavala sa voči všeslovanskej
koncepcii negatívne iba v niektorých, hoci kritických ohľadoch.123 Predovšetkým odmietala
koncepciu Kollárovho dočasného československého subbloku, do všeslovanského celku
chcela vstúpiť ako samostatný prvok. Ten mal negatívnym vplyvom v Uhorsku odolávať aj
bez cudzej pomoci. Odlišnosť koncepcie vynikla aj pri skutočnosti, že definovanie Slovákov
ako samostatného kmeňa a neskôr národa nerúcalo hranice, nespájalo sa politicky s inými
Slovanmi, „strašidelnými“ Rusmi a je možné že tento prístup sa vyvinul z jednoduchej snahy
obísť hmlisté ciele všeslovanskej koncepcie, sústrediť sa na aktuálne problémy Slovákov
v Uhorsku a s veľkou dávkou sebavedomia sa postaviť v uhorskej nacionálnej aréne
protivníkom priamo.
Predstava slovanského holuba na streche bola vymenená za predstavu slovenského
vrabca v hrsti – prísľub vzdialenej veľkej budúcnosti Slovanov za možnosť okamžitej zmeny
pomerov, skromnejších požiadaviek; bola načrtnutá platforma, ktorú bolo možné úplne
legálne prezentovať. Náležite ocenené súpermi slovenského národného hnutia však neboli ani
tieto plány. Isté je však, že ohraničenie oberalo Slovanov o sily ich celku a pri doktríne
vládnucich národov nebolo bez zásahu zvonka možné ani tieto pomerne skromné kroky
vedúce iba k rovnoprávnosti uskutočniť. Napokon aj Slovákov čakala ešte dlhá cesta
k národnej samostatnosti.

122

Aj Štúr hovorí o veselších časoch v porovnaní so smutnými okolnosťami Slovanstva za čias Kollára. ŠTÚR,
Ludevít. Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí. Prešporok : v tlačiarni K. F. Wiganda, 1846,
s. 17-18.
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Napr. porovnaj Štúrovu iba o niečo politickejšiu víziu slovanskej vzájomnosti v článku: ŠTÚR, Ludevít.
Pohled na hýbání západních a jižních Slovanů. In Národní noviny č. 23 z 2. 5. 1848. In BENEŠ, ref. 62, s. 7476; tiež ŠTÚR, ref. 122, s. 24, 26, 51, 79. Porovnaj aj BUTVIN, ref. 3, s. 284.
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The Political Aspects of the Activity of Ján Kollár
This fundamental study focuses on the political aspects of the activity of Ján Kollár (1793 – 1852). It
summarizes definitions of the notion „politics“ and its relationship towards Kollár’s scheme of the
Slavic literary or language unification. In the next step of his vision unification of the all Slavic
branches (tribes) into one single nation should follow. This ought to be manifested in the formation of
the immense state of the all Slavic people on the territory spanning from Alaska to Germany and from
Novaya Zemlya to the Balkan Peninsula. Kollár counted on the national Slavic government and on the
participation of the originally Slavic aristocracy in it, the state form was supposed to be some kind of
monarchy. Special Slavic feudalism opposite to its German pendant should be founded on the
principles of the ancient Slavic democracy and new model of humanity. Such programme could not be
and was not freely presented. Its reception was necessary to search for in the big number of the
fragments in various Kollár’s works – scholarly writings, sermons or poetry, but also in the
correspondence of him and his contemporaries. Beside virtual representation of the Kollár’s
conception, the study sums up briefly Kollár’s participation on the real political performance in the
service of government.
Keywords: notions of politics, Pan-Slavism, Slavic nation, national unification,
Ján Kollár (1793 – 1852), Habsburg Empire, 1820 – 1852
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova
PODOLAN, Peter. Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In Historické štúdie k jubileu Romana
Holeca. Historia nova [online], 2010, roč. 1, č. 1, Bratislava : Stimul, 2010, s. 65-89. Dostupné na
internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf>
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Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche
und karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahrhundert
Ein historiographischer Überblick
Judit Pál
In meinem Artikel werde ich eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der
ungarischen Geschichtsschreibung über das Wirtschaftsbürgertum, vornehmlich die
Unternehmer und ihre öffentliche und karitative Tätigkeit präsentieren. Mit der Erforschung
des Bürgertums (und Wirtschaftsbürgertums) wurde in Ungarn relativ früh begonnen, schon
vom Ende der 70er Jahren – Beginn der 80er Jahren konnte sich ein neuartiger
sozialgeschichtlicher Ansatz entfalten.1 Bezüglich des Bürgertums hat die Rekonstruktion der
individuellen oder Familienbiographien wie auch die Wahrnehmung des Bürgertums als
kulturelle Verhaltensweise, als Lebenswelt begonnen. Eine der gestellten Frage in der
historischen Literatur lautete: wer waren die neue Unternehmer? Gab es eine Kontinuität
zwischen „alten” und „neuen” Bürgertum?
In der ungarischen Geschichtsschreibung galt lange Zeit ein gemeingültig gewordener
These, daß es zwischen dem „alten Bürgertum” – das vor 1848 – und dem späteren
Mittelstand keine Kontinuität gab, daß die zu den Zünften gehörigen Handwerker, wie auch
die Elite der königlichen Freistädte mit den neuen Verhältnissen nicht Schritt halten konnten;
die Großkaufleute, die kapitalistischen Unternehmer waren größtenteils „Fremde”: Juden, aus
dem Ausland eingewanderte Personen. In jüngster Zeit bringen Vera Bácskai, György Kövér,
Károly Halmos und anderen dafür Argumente vor, daß im Gegenteil zur allgemeinen
Meinung nicht nur die jüdischen Großkaufleute den Kern des neuartigen unternehmerischen
Bürgertums bildeten, sondern es gab unter ihnen auch eine bedeutende Anzahl von Christen:
insbesondere der Prozententeil der Protestanten und der Griechisch-Orthodoxen war hoch
(von den Protestanten waren mehrere die Söhne Zipser Bürgerfamilien). Das neue Bürgertum
– von sehr geringer Stärke – kann sowohl aufgrund seiner wirtschaftlichen Tätigkeit als auch
seiner Mentalität und Wertordnung als Vorläufer des Großbürgertums betrachtet werden.
Persönliche Kontinuität gibt es kaum zwischen den beiden Gruppen; die frühen Vertreter der

1

Siehe PÁL, Judit. Städtegeschichte und die Forschung der bürgerlichen Eliten in der ungarischen
Geschichtsschreibung. In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.). Občanské elity a obecní samospráva
1848–1948. Brno: CDK, 2006, S. 84–93.
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Modernisierung wurden von neuen Personen abgelöst.2 György Kövér, der mehrere
Unternehmer, bzw. Familien erforschte, hat teilweise ähnliche Ergebnisse erhalten.3
Bezüglich des Unternehmerbürgertums aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, des
„Vorläufers der Unternehmer”, wurden bis jetzt nur der Aspekt der Zusammensetzung und
der Kontinuität mit den späteren Unternehmern erforscht. Über sein Engagement im
öffentlichen Leben sind sehr wenige Arbeiten entstanden. Hervorragend unter ihnen ist das
Buch von Árpád Tóth über die Sozialgeschichte der Pester Vereine.4 Bei der Untersuchung
der Rekrutierungsbasis der etwa 50 Vereine gelangte er zur Schlußfolgerung, daß in diesen
Vereinen drei Gruppen zusammen ihre Tätigkeit ausübten: der in der Stadt angesiedelte Großund Mitteladel, das Unternehmerbürgertum (vor allem Großhändler) und die Honoratioren
(Anwälte, Ärzte). Eine interessante Perspektive seiner Forschung stellte die Untersuchung der
Frage dar, was für einen Anteil und Charakter die jüdische Teilnahme an den eigenartig neuen
Formen des „Mäzenatentums und Altruismus” hatte. Die Teilnahme der Israeliten ist vor
allem in den nicht konfessionellen Vereinen aufschlußreich. Während die Juden in die
Wohltätigkeitsvereine teilweise aufgenommen wurden, erwies sich dies im Falle der
Gesellschaftsvereine (Kasinos) als eine viel schwierigere Aufgabe. In dem 1827 gegründeten
Landeskasino betrug die Zahl der bürgerlichen Elemente nur ungefähr ein Zehntel der
Mitglieder; die Aufnahme der Juden wurde abgelehnt. In dem in demselben Jahr eröffneten
Handelskasino (Mercantil Casino) waren etwa 10 % der Mitglieder Israeliten. Also
investierten die christlichen und jüdischen Kaufleute nicht nur in infrastrukturelle und
industrielle Unternehmen gemeinsam und nahmen in gewissen beruflichen Fragen gemeinsam
Stellung, sondern der Abschaffungsprozeß der Segregation hat schon vor 1848 auch im
sozialen Bereich begonnen. Noch frappanter zeigt die Veränderungen der von Lajos Kossuth
1841 gegründete Gewerbe/Industrieverein. Unter den Gründern finden wir mehrere
israelitische Großhändler und unter den ordentlichen Mitgliedern sehr viele Pester Bürger. In
den kulturell-künstlerischen Vereinen spielte das Besitzbürgertum auch eine Rolle.
Durch die „konfessionneutralen” Vereine begann also schon vor 1848 die
Auflockerung der ständischen Gesellschaft sowie die Integration der Juden, vor allem der
jüdischen Kaufleute in die städtische Gesellschaft. Viktor Karády erwähnt als ein direkt
2

BÁCSKAI, Vera. A régi polgárságról. In Kövér, György (ed.). Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás
Magyarországon. Budapest: Századvég, 2006, S. 15-38.
3
KÖVÉR, György. Nagykereskedőtől a bankárig. In Á. Varga, László (ed.). Vera (nem csak) a városban.
Tanulmányok a 65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Debrecen: Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület,
1995, S. 23–29.
4
TÓTH, Árpád. Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. Budapest:
L’Harmattan, 2005.
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typisches Symptom der „statuskompensativen” Bestrebungen der Juden die für nationale oder
lokale öffentliche Angelegenheiten spendende staatsbürgerliche Haltung und als ein Zeichen
ihrer, die Förderung von nicht ausschließlich der eigenen Konfession zugehörenden
Vereinen.5
Vera Bácskai analysierte unter anderen die Mentalität der Großkaufleute, insbesondere
aufgrund ihrer Testamente. In diesen äußerte sich eine Citoyen-Mentalität: der nützliche
Bürger erscheint als ein wichtiges Moment der bürgerlichen Wertordnung. Die wichtigsten
Schlüsselwörter Wertordnung der aus den Testamenten sind: Sparsamkeit, Fleiß,
Frömmigkeit, Wohltätigkeit, staatsbürgerliche Treue und beginnend mit den 1850-er Jahren
immer häufiger die Loyalität der Obrigkeit gegenüber und die Erlangung einer allgemeinen
Achtung. Wenn diese Werte in der ersten Jahrhundertshälfte als innere moralische, bzw.
religiöse Gebote auftauchten, wurden sie um die Mitte des Jahrhunderts als Mittel für die
Erlangung der gesellschaftlichen Verehrung, des Prestiges betrachtet.6
Die Aufwertung der gesellschaftlichen Rolle der Wohltätigkeit wird auch in den für
Nobilitierungen, bzw. für verschiedene Privilegien eingereichten Eingaben ersichtlich. Ab den
1830-40er Jahren wurden neben den wirtschaftlichen Leistungen, den besonderen Diensten
und den hohen Steuern die wohltätigen Spenden, die Stiftungen, die für die Gründung von
sozialen Institutionen von lokaler und nationaler Bedeutung gebrachten materiellen Opfer
immer ausführlicher dargelegt.
Der Kreis der Spenden, bzw. der Nutznießer der Spenden wurde immer breiter. Die
Spenden überschritten im Allgemeinen nicht die ein-zweitausend Gulden, aber diese Summe
betrug vor allem nach 1848 im Falle der ohne Kinder Verstorbenen mehrere zehntausend
Gulden. Außerdem erhielten die verschiedenen wohltätigen Spenden und Stiftungen auch in
der Presse eine zunehmende Öffentlichkeit. Die Wohltätigkeit war der Ausdruck der
gesellschaftlichen Aspirationen und wurde auch zum wichtigen Mittel der Erringung von
allgemeiner Achtung sowie der Steigerung von gesellschaftlichem Prestige.
Eine andere Forschungsrichtung war die Elitenforschung, deren einer der ersten
Vertreter Károly Vörös war. Die Regierung hat der lokalen Elite eine bedeutende Rolle in der
Verwaltung vorgesehen und hat 1871 das sogenannte Virillisten-System eingeführt. Das
bedeutet, daß die Hälfte der Vertretungsgremien (bzw. der Munizipalbehörden) von den
größten Steuerzahlern gebildet wurde. Das System gewährte neben der wirtschaftlichen Elite
5

KARÁDY, Viktor. A zsidóság polgárosodásának és modernizációjának főbb tényezői a magyar
társadalomtörténetben. In Karády, Viktor. Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok. Budapest:
Cserépfalvi, 1997, S. 100.
6
BÁCSKAI, Vera Bácskai. A vállalkozók előfutárai. Budapest: Magvető, 1989, S. 174–183.
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auch den Intellektuellen Spielraum. Obwohl die Virillisten in mehreren Städten erforscht
wurden, wissen wir leider praktisch nichts darüber, wie aktiv die Teilnahme und Tätigkeit der
Virillisten in diesen Gremien tatsächlich war.7
Eine Ausnahme bildet in diesem Sinn András Sipos’ Buch über die Budapester
Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung an der Jahrhundertwende.8 Während der ganzen
Zeit des Dualismus war nicht nur für die Regierung, sondern auch für die städtische Elite jene
Auffassung bestimmend, laut der die Stadt als eine riesengroße Aktiengesellschaft betrachtet
wurde, und sie meinten, daß das Mitbestimmungsrecht betreffs der Angelegenheiten der Stadt
dem Ausmaß der Steuerzahlungen entsprechend gesichert werden muß. Diese Auffassung
verkörperte übrigens die Institution des Virilismus. Die hauptstädtische Politisierung wurde
auf dem Fundament der Casinos, Vereine aus den Bezirken aufgebaut und dieselbe enge
Gruppierung hielt auch die Parlaments- und Legislativwahlen in den Händen. In jener Zeit
waren nur etwa 5,5 % wahlberechtigt und nur 1910 erreichte dies 8,7 %. Wegen des ListenSystems wurden die Wahlen in der Hauptstadt von den um den Bezirks-„Häuptling“
versammelten Cliquen beherrscht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten die Vertreter der
Interessenkreise der Banken und der Industrieunternehmen, bzw. die Intellektuellen (der
Großteil von ihnen Rechtsanwälte) die zwei größten Gruppierungen; die kleinen
Gewerbebetreibenden und die Kleinhändler hatten eine Vertretung von nur 3,6 %.9
In Debrecen hingegen hat sich der Großteil der wirtschaftlichen Elite von der Politik
auf spektakuläre Weise ferngehalten. Die tonangebenden Persönlichkeiten des lokalen
öffentlichen Lebens stammten ohnehin aus der reichen ackerbürgerlichen Schicht.10
In der „großen” Politik hat diese Schicht eine ziemlich bescheidene Rolle gespielt,
zwischen 1884 – 1910 waren bloß 6,1 % der Abgeordneten Unternehmer.11 Es gab aber auch
andere Wege für die Interessenvertretung und soziale Anerkennung, zum Beispiel die
Mitgliedschaft in wichtigen sozialen und beruflichen Organisationen, Vereine usw.
Einer der wichtigsten davon war der 1902 gegründete Landesbund der Ungarischen
Industriellen [Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége (GyOSz)]. Unter seinen Gründern
finden wir die Leiter der größten Unternehmen des Landes. Etwa 60 % der 50 gründenden
Mitglieder waren jüdischer Abstammung. Der Landesbund ließ in den wichtigsten Fragen
7
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vom Anfang des 20. Jahrhundert seine Stimme hören; sie traten unter anderem für die
Erweiterung des Wahlrechts auf.12 Es ist interessant, daß von den Leitern des Landesbundes
zahlreiche Freimaurer waren. Sogar der Großmeister, Marcell Neuschloss, war ein
Landesbund-Mitglied. Ansonsten kamen zwischen 1868 – 1918 ein Drittel der Freimaurer aus
der Reihe der Unternehmer, mehr als die Hälfte waren entweder Privatbeamte oder
freiberufliche Intelektuelle.13
Ein anderes Terrain für die öffentliche Tätigkeit war – wie schon erwähnt – die
Philanthropie und das Mäzenatentum. Die Philanthropie, die karitative Tätigkeit, das
Mäzenatentum war Teil der Lebensstrategie der Unternehmer: ihr Funktion war nicht bloß die
eigenen „Image-Polierung”, sondern diese Tätigkeiten dienten für die Vervollständigung des
Assimilierungsprozesses, umso wichtiger in Ungarn, wo die Mehrheit der Unternehmer
„Fremde” (Juden, Ausländer, Ungarndeutsche usw.) waren.14
György Lengyel hat die Wirtschaftselite im 19. Jahrhundert (und in der
Zwischenkriegszeit) aus soziologischer Perspektive erforscht.15 In von ihm erforschte Gruppe
nahmen die Leiter von Industrieunternehmen einen Anteil von 2/3, die Bankiers etwa 1/5 und
die Kaufmänner etwa 1/7 ein. Die Rolle der Bankier war aber größer: ein bedeutender Teil
von ihnen war gleichzeitig auch in der Leitung der Industrie- und Handelsunternehmen
eingeschaltet und besetzte vereinzelt sogar 10 – 15 Posten. Lengyel spricht deshalb über eine
„multipositionelle Elite“. Seiner Meinung nach verfügte jede historische Periode über eine
dominierende Generation. Zur ersten Generation wurden die vor 1830 geborenen, die
sogenannten Vorläufer gezählt. Die zwischen 1831 und 1860 geborene zweite Gruppe wurde
als Gründer-Generation bezeichnet, da ihre dominierende Rolle auf die „Gründerzeit“ fällt.
Und letztendlich die Generation der Erbe spielte eine dominierende Rolle vorwiegend in
Zwischenkriegsperiode.
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Vorläufergeneration war mit der intensiven Verbundenheit mit dem öffentlichen Leben
verknüpft und nicht bloß in der Rhetorik. In dem Mittelpunkt der Wirtschaftsideologie der 4012
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en Jahre des 19. Jhs wurde nicht allein der Profit gestellt, sondern wurde mit patriotischen und
sozialen Gefühlen gekoppelt. Zum Beispiel kann man von der Gründungsentwurf der Haličer
(Gács) Tuchfabrik zitieren: „... dies ist die Vereinigung von einigen vornehm fühlenden
Ungarn, die, von Patriotismus durchdrungen, durch die Unterstützung der einheimischen
Industrie die Verdienstmöglichkeiten für ärmere Volksklassen erschließen wollen. Wir wollen
den Absatz der einheimischen Produkte fördern und die Passiva der Handelsbilanz verringern;
obwohl wir auch selbst unseren Vorteil dabei haben, wollen wir dadurch zur Wertvermehrung
des gesamten Landes beitragen.“16 Selbstverständlich kann man hier auch den Einfluß
Kossuth`s beobachtet werden. Aber solche Attitüde war in dieser Zeit nicht alleinstehend. Das
öffentliche Engagement gehörte zur bürgerlichen Mentalität. Der Raaber (Győrer)
Eisenhändler, János Ecker einer der Leiter der Stadtgemeinde, war der Mäzen der örtlichen
Theater- und Musiklebens, Kontrolleur des Waisenhauses und Richter in Grundstück-Fragen.
Ein anderes Beispiel ist der Mitbegründer der Eisenwerk-Vereinigung in Karpfen (heute
Krupina), Lajos Trangous, der ursprünglich ein Offizier war. Als er in der Schlacht bei
Dresden einen Arm verlor, pachtete er eine Schmelzhütte. Als einer von führenden
Persönlichkeiten von Zips wurde er auch zum Landtagsabgeordneten seitens der Zipser Städte
gewählt. Während der Revolution wurde er zum Rüstungslieferanten, später zum
Regierungskommissar der Hammerwerke in der Zips ernannt, wofür er in der
Neoabsolutismuszeit sich rechtfertigen musste. Er hat eine Stiftung in Höhe von 150.000
Gulden zu Gunsten des Gymnasium in Iglau (heute Spišska Nová Ves) gegründet.17
Eine typische Gruppe der zweiten Generation, der sog. Gründer-Generation, bildeten
die aus Handelsfamilien stammenden Industrieunternehmer. Einer von markantesten
ungarischen Großindustriellen, Manfred Weiss begann seine Karriere bei einem
Außenhandelsunternehmen in Hamburg. Sein Bruder, Berthold Weiss war ein angesehener
Getreidehändler in Pest. Eine große Chance für ihre Firma bat die Okkupation von BosnienHerzegowina, wohin ihre Handelsfirma mehrfach Kriegslieferungen absolvierte. Diese
Verbindung war auch bei der Gründung der Konservenfabrik und Patronenfabrik in Csepel
entscheidend. Die Militärbestellungen ermöglichten eine bedeutende wirtschaftliche
Expansion. Beide Brüder heirateten in Kreise der Wirtschaftselite. Später wurde die
Aufmerksamkeit von Berthold Weiss immer mehr auf die Aktivitäten des öffentlichen Lebens
mit größerem Prestige gelenkt. Er beteiligte sich an der Arbeit des Börsenrates und der
Handelskammer,
16
17

später

wirkte
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LENGYEL, Ref. 13, S. 608.
LENGYEL, Ref. 13, S. 614.
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Begutachtungsgremien mit. 1896 wurde er zum Parlamentsabgeordneten gewählt. Sein
Bruder, der unter anderem ein Krankenhaus zur Erinnerung an seiner früh gestorbenen Frau
stiftete, erhielt den Adelsstand. Man kann annehmen, daß die Erfolge im öffentlichen Leben
und die offizielle Anerkennungen entscheidend zur Gründung des gesellschaftlichen Prestiges
beigetragen haben. „Das Verflechten der zwei Bereiche, einerseits der Integration in die
Gesellschaft der Herren, anderseits das bürgerliche Bewußtsein werden anschaulich durch die
Grabinschrift von Manfred Weiss, illustriert: »Der edelste Mann/Baron Manfred Weiss von
Csepel/ Mitglied des Oberhauses/Schöpfer der Csepel-Werke.«“18
Wie auch die Weiss-Brüder ein große Teil der Wirtschaftselite waren Juden. In der
Periode von 1880 bis 1918 in den größten Banken und in der Leitung der Börse der Anteil der
Juden lag um 55 %. Der Anteil der Eingewanderten war ziemlich niedrig, 12 %. Jedoch
stammte der hervorragendste Repräsentant des Finanzlebens, Zsigmond Kornfeld aus
Böhmen. Als Waisenkind fing er als 14-jähriger an in einer Bankfirma in Prag, später in Wien
zu arbeiten. Im Auftrag der Wiener Firma wurde er nach Berlin und Paris delegiert, wo er
internationalen Erfahrungen sammelte. Er war sehr jung als er zum Direktor des Böhmischen
Bankvereins befördert wurde. Zunächst wurde er der stellvertretende Leiter der Niederlassung
der Credit-Anstalt in Prag, und nach 1878 Leiter der zur Interessensphäre der Credit-Anstalt
und der Rothschild-Banken gehörenden Ungarischen Allgemeinen Creditbank. Er spielte
aufgrund seiner Verbindungen und Fachkenntnisse eine bedeutende Rolle bei dem Anlegen
der Staatsobligationen, bei der Neuordnung der Valuten und bei Modernisierung der Börse
um die Jahrhundertwende. Er war bei zwölf Banken bzw. Unternehmen Direktionsmitglied
oder Präsident. Er bemühte sich auch um seine Integrierung: erlernte die ungarische Sprache
und übersetzte sogar Petőfis Gedichte ins Deutsche. Er kaufte ein Landgut, wurde Mitglied
des Magnatenhauses auf Lebenszeit und nahm auch den Titel eines Barons an, obwohl
angeblich nur mit Rücksicht auf seine Kinder. Gleichzeitig war er ein Mäzen und Unterstützer
und Freund von Wissenschaftlern.19
Das Identitätsbewußtsein der zweiten, der sog. „Gründergeneration” basiert auf der
Überzeugung, daß sie Träger des Fortschritts waren, die durch ihre Produkte dem Wohl des
Vaterlandes dienen. Die solide Wirtschaftsethik wurde mit der karitativen Tätigkeit ergänzt.
Der Besitz der Integrationssymbole, wie der Adelstitel oder sogar der Rang eines Barons war
in dieser Gruppe ziemlich häufig zu finden. Sie versuchten damit die Kluft zwischen ihrem
Status und ihrer Position überbrücken.
18
19

LENGYEL, Ref. 13, S. 623.
LENGYEL, Ref. 13, S. 630–632.
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Das Ideal des Staatsbürgertums war in Ungarn nicht an die Vorstellungen über das
städtische Bürgertum gebunden, sondern an jene über den Adel. Die Verbürgerlichung war
also gleichzeitig auch Veradeligung – wie das Károly Halmos geistreich definierte.20
Während der Zeit des Dualismus waren 40 % der aufgrund ihres geschäftlichen Berufs
Nobilitierten Juden oder jüdischen Ursprungs.21 Insgesamt 346 jüdische Bürgerfamilien
wurden nobilitiert (szerzett nemességet), und zwar 28 davon erhielten den Freiherrenrang und
17 waren Herrenhausmitglieder.22
Bei einem Teil der Generation der Erben können wir den sogenannten BuddenbrooksEffekt beobachten. Sie tauschten die geschäftlichen Ambitionen gegen ein literarischkünstlerisches Interesse ein, einige von ihnen sind berühmten Kunstsammler oder Mäzenen
geworden. Das beste Beispiel dafür ist die Hatvany-Deutsch Familie. Der durch
Naturalienhandel reich gewordene Ignaz (Ignác) Deutsch versetzte während des Zeitalters des
Neoabsolutismus sein Unternehmen von Arad nach Pest und sah in der Mühlenindustrie
Zukunft. Nachdem die Familie das Gut in Hatvany erworben hatte, gründeten sie mehrere
Zuckerfabriken. 1879 wurden sie nobilitiert und später haben sie auch den Freiherrntitel
erworben. Nach der Jahrhundertwende waren die Mitglieder der Familie in der Direktion fast
aller Budapester Banken anwesend. Im Rahmen ihrer Wohltätigkeitsaktionen förderten sie
durch Unterstützungsfonds und Stiftungen die in ihren Firmen arbeitenden Angestellten sowie
derer Familien. Sándor, einer der Gründer des Landesbundes der Ungarischen Industriellen,
schuf für die Witwen und Waisen der Beamten ein Unterstützungsfond im Wert von 100
Tausend Forint und hinterließ 20 Tausend Forint dem jüdischen Waisenhaus in Arad.
Während die zweite Generation sich vor allem mit Bankangelegenheiten beschäftigte, zeigte
sich schon bei der dritten Generation der Buddenbrooks-Effekt. Der vorher erwähnte Sándor
Hatvany-Deutsch äußerte sich über seine Söhne, wie folgt: „der eine malt, der andere ist
ebenfalls verrückt”. Von seinen beiden Söhnen war Ferenc ein berühmter Kunstsammler und
ein mittelmäßiger Maler. Lajos war der Geldgeber der als der Bahnbrecher der modernen
Literatur betrachteten Zeitschrift Nyugat (Westen), der Patron mehrerer Künstler, unter denen
auch von Endre Ady, einem der größten Gestalten der ungarischen Literatur; er selbst hegte
schriftstellerische Ambitionen.23
20

HALMOS, Károly. Verbürgerlichung als Veradeligung. Zivilisation in Ungarn – Grenzland und Peripherie. In
Stekl, Hannes – Urbanitsch, Peter – Bruckmüller, Ernst (eds.). Durch Arbeit, Fleiß, Wissen und Gerechtigkeit.
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1992, S. 180–192 (Bürgertum in der Habsburgermonarchie 2.).
21
HALMOS, Károly. Rangemelések a Habsburg Monarchiában. In Á. VARGA, Ref. 3, S. 465, 470.
22
HANÁK, Péter Hanák. Magyarország társadalma a századforduló idején. In Hanák, Péter (ed.). Magyarország
története 1890 – 1918. I. kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988, S. 447.
23
HALMOS, Károly. A Hatvany-Deutsch dinasztia. In SEBŐK, Ref. 14, S. 84-97.
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Von diesem Standpunkt aus ist auch ein jüngst erschienener Studienband
beachtenswert, dessen Ziel die Vorstellung der repräsentativsten Unternehmer oder der
Familien von Unternehmern aus dem 19. Jahrhundert war.24 Wir finden im Band einen
katholischen Grafen, einen Schweizer reformierten Industriellen, einen norwegischen
evangelischen Eisenbahnunternehmer, Unternehmer und Künstler ungarisch-deutscher
bürgerlicher Abstammung, aber die Mehrheit – wie auch der Großteil der Großunternehmer
aus der Zeit des Dualismus – war jüdischen Ursprungs. Etliche von ihnen, bzw. ihre Väter
wanderten im 18. Jahrhundert oder am Anfang des 19. Jahrhunderts aus Böhmen-Mähren ein
und hatten eine glänzende Laufbahn in Ungarn. Obwohl das Ziel dieses Bandes die
Darstellung der Unternehmerkarriere war, gingen die Autoren auch auf die im öffentlichen
Leben gespielte Rolle ihrer Helden ein. Fast in jedem Fall finden wir Hinweise auch auf die
Wohltätigkeit: sie unterstützten mit kleineren oder größeren Summen verschiedene karitative
Zwecke, Vereine.
Die richtig großzügige Spenden sind vor allem für diejenigen kennzeichnend, die
keine Nachkommen hatten, wie z. B. ein Mitglied der aus der Schweiz eingewanderten
Mühlen- und Bierbrauereibesitzer Haggenmacher-Familie, Karl (Károly), der keine Familie
gründete, und so sein Vermögen für öffentliche Zwecke verwendete. Neben der Unterstützung
zahlreicher Wohltätigkeitsaktionen gründete er auch das reformierte Waisenhaus „Bethánia”
in Pest und verschenkte seine Kunstsammlung dem Kunstgewerbemuseum. Vierfünftel seines
Vermögens hinterließ er Schweizer Wohltätigkeitsinstitutionen. Der aus Schlesien
eingewanderte Bauunternehmer Ignaz Wechselmann, der auch kinderlos war, hinterließ aus
seinem mächtigen Vermögen 3,4 Millionen Kronen der Blindenanstalt. Von den Pester
Unternehmern finden wir mehrere unter den Unterstützern des Vereins des Asyls für
Obdachlosen.25
Zahlreiche waren Kunstsammler und auch das Mäzenatentum-Phänomen war in ihren
Kreisen mindestens so häufig anwesend. Bei der Gründung der bereits erwähnten Zeitschrift
Nyugat finden wir die einflußreichsten GyOSz-Mitglieder; es gab unter ihnen aber auch
solche, die die Wissenschaften förderten. Zahlreiche waren berühmte Kunstsammler und auch
solche, die die Sportklubs unterstützten, wie Leopold (Lipót) Aschner, der Präsident und
Sponsor des Újpester Sportklubs.

24
25

SEBŐK, Ref. 14.
HALMOS, Károly. Haggenmacher Henrik és Károly. In SEBŐK, Ref. 14, S. 72-83
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Als Schlußfolgerung kann behauptet werden, daß die Förderung des öffentlichen
Wohls und das gesellschaftliche Verantwortungsgefühl allmählich zur Pflicht wurden; daß der
bemittelte und eine leitende Rolle spielende Bürger auch zur Milderung der sozialen
Spannungen beitragen mußte. Die Übernahme der Verantwortung im Bereich der sozialen
Fragen wurde in die bürgerliche Moral eingegliedert. Zu allem Überfluß hatte die
Öffentlichkeit der Wohltätigkeit auch eine prestigestärkende Funktion.

The Involvement of Businessmen in Public Life and in Forms of Charity
in Hungary in the 19th Century: A Historiographical Survey
This study surveys the problem of the public involvement of the businessmen in the 19th century in the
Hungarian historiography. Philantropy, arts patronage, and charitable actions were an integral part of
the „life strategy“ of the economic elite. Apart from the business performances, charitable activities
played an ever-increasing role in the gaining of public respect. If earlier charity had been considered a
religious–moral obligation, in the 19th century it was deemed a prerequisite in the pursuit of the
common good. The acceptance of a role in the public life steadily turned into an obligation, and there
was a conviction that wealthy and outstanding citizens had to contribute to the alleviation of social
tensions.
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Medzinárodnopolitický aspekt rozdelenia ČSFR
Andrej Mongiello
Skôr ako sa pustíme do hlbšej analýzy medzinárodnopolitického aspektu rozdelenia
Československej republiky,1 treba načrtnúť našu predstavu o sledovaní fenoménov, ktoré
budeme skúmať. Ide o náročnú a komplexnú problematiku, ktorá má niekoľko vrstiev. Prvou
našou líniou bude hľadanie súvislostí medzi delením československej federácie na jednej
strane, demokratizáciou a emancipáciou národných štátov strednej a východnej Európy, ktoré
boli do roku 1989 súčasťou sovietskeho bloku. Druhou našou líniou bude zisťovanie
dôveryhodnosti predpovedí zahraničných komentátorov a analytikov. V tomto prípade bude
potrebné použiť progresívnu metódu, ktorá zhodnotí autentické výroky o vývoji Slovenskej
republiky po 1. januári 1993 s reálnym vývojom. Budeme sa zaoberať najmä postavením
Slovenskej republiky v medzinárodnom spoločenstve.
V roku 1989 dochádza k dvom závažným zmenám v strednej a východnej Európe.
Prvou zmenou bol rozpad komunistických režimov v satelitoch Sovietskeho zväzu,
vrátane Československa a druhou demontáž východného bloku, na čele ktorého bol Sovietsky
zväz. Z pohľadu medzinárodných vzťahov vyvolali tieto príčiny závažné následky.
V prvom prípade musíme konštatovať, že došlo ku rekonštrukcii a k redefinícii formy
štátu; čo sa dá interpretovať ako vznik nových štátov v rámci zachovanej suverenity nad
územím a obyvateľstvom, ktorá sa vykonávala prostredníctvom akceptovateľného právneho
poriadku, vychádzajúceho z prevažnej miery ešte z čias komunistickej vlády. Pre štúdium
medzinárodných vzťahov má význam najmä poznatok, že dochádzalo k transformácii
politickej elity, spôsobov, metód, modelov, priorít a podmienok na realizáciu zahraničnej
politiky postkomunistických štátov.
Existovala tu silná prepojenosť budovania novej formy štátu a vytvárania dočasného
medzinárodného mocenského vákua v priestore strednej a východnej Európy po odchode
vojsk Sovietskeho zväzu. Zvlášť treba podotknúť, že nové politické elity začali byť
nezávislejšie a samostatnejšie od veľmocí, čo sa prejavovalo v nacionalizácii zahraničnej
politiky, ktorá. veľmi úzko súvisela s demokratizáciou vnútroštátnych pomerov. Tento proces
začal prebiehať už v posledných fázach komunistických režimov. Veľmi výstižne to povedal
Henry Kissinger vo svojej práci Umění diplomacie: „Komunističtí vládcové východní Evropy
1

Rozdelenie federatívneho štátu a vznik jeho nástupníckych štátov je veľmi náročný a rozsiahly proces.
Nezahŕňa iba oddelenie štátnych území, ale aj vytvorenie odlišných štátnych občianstiev, právnych poriadkov,
politických, hospodárskych a sociálnych systémov. Decentralizácia a dekoncentrácia federálnej moci sa
odohráva na vertikálnej ako aj na horizontálnej úrovni. Z toho dôvodu používame pojem rozdelenie ČSFR.
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se dostali do neřešitelné slepé uličky. Aby zmírnili vnitropolitické tlaky, museli sledovat
národnější politiku, která je donutila prosazovat nezávislost na Moskvě. Ale protože je vlastní
obyvatelstvo považovalo za nástroje Kremlu, nestačila nacionalistická zahraniční politika
k uklidnění veřejnosti. Komunističtí vůdcové museli svoji nevěrohodnost kompenzovat
demokratizací vnitřních struktur. Rychle se ukázalo, že komunistická strana, dokonce i tam.
Kde stále ovládala média, se pro demokratickou soutěž nehodí…. Komunističtí vládcové
východní Evropy se tak dostali do bludného kruhu. Čím nacionalističtější se stávala jejich
zahraniční politika, tím více sílily požadavky demokratizace. Čím více demokratizovali, tím
více rostli tlaky na jejich odstranění.“2 Zahraničná politika sa stala vhodným nástrojom na
posilnenie demokratických princípov a národnej identity najmä po páde komunistickej
nadvlády.
Výhodou tohto smerovania zahraničnej politiky postkomunistických štátov bolo
vytváranie nového geopolitického poriadku, ktorý umožňoval integráciu spomínaných štátov
do širšieho medzinárodného spoločenstva. Zvlášť treba pripomenúť, že vznikli kvalitatívne
a kvantitatívne nové vzťahy medzi Západom a Východom. Z partnerov – konkurentov, ktorí
museli udržiavať bezpečnú a stabilnú Európu, ale súťažili v získavaní výhod v rámci ťažkej aj
ľahkej bezpečnosti, sa stávali strategickí partneri, uznávajúci rovnaké zásady a princípy
medzinárodnej politiky, majúci rovnaké strategické záujmy a ciele.
Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že tento proces tranzície mal vytvorený
jednoznačný rámec, na základe ktorého sa formovali podrobnejšia stratégia, taktika
a presnejšie operačno-technické nástroje na dosiahnutie kompletnej integrácie štátov zo
strednej a východnej Európy. Podrobnejší výskum nám ukáže, že na začiatku 90. rokov 20.
storočia neexistovala ucelená a konkrétna predstava geopolitického usporiadania strednej
a východnej Európy. Hlavnými piliermi zahraničnej politiky členských štátov NATO
a Európskeho spoločenstva boli dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd,
zabezpečenie

demokratického

a právneho

štátu,

zachovanie

mieru

a bezpečnosti

a nekonfrontačný prístup voči Sovietskemu zväzu resp. Ruskej federácie. V sovietskom resp.
ruskom štáte dochádzalo k závažným zmenám, ktoré vytvárali pocit neistoty a ostražitosti zo
strany západných štátov. Takýto nejasný a dosť vágny rámec transformácie geopolitického
priestoru v strednej a východnej Európe vyjadril prezident USA George Bush st. vo svojom
prejave The U.N.: World Parliament of Peace (OSN: Svetový parlament mieru) z 1. októbra
1990: „Máme vizi nového partnerství národů, které přesahuje studenou válku. Partnerství

2

KISSINGER, Henry. Umění diplomacie. Praha : PROSTOR, 1997, s. 830.

101

HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

založeného na konzultacích, spolupráci a kolektivním jednání, zvláště prostřednictvím
mezinárodních a regionálních organizaci. Partnerství sjednocovaného principy a zákonnosti,
opírajícího se o rovnoměrně rozdělení nákladů a závazků. Partnerství, jehož cílem je rozšíření
demokracie, prosperity a míru a redukce zbraní.“3
Veľmi citlivými otázkami boli zachovanie mieru a status quo v spomínanom regióne,
zvlášť, keď si uvedomíme, že došlo k vypuknutiu vojnového konfliktu v bývalej
Juhoslávii, zložitému a dramatickému rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 a k vytvoreniu
dočasného politického a právneho vákua v oblasti potvrdenia záujmov a záväzkov na základe
dohôd, tvoriacich Versaillský, Postupimský a Helsinský systém. Zdôrazňujeme, že štáty
v našom geopolitickom priestore začali presadzovať svoje národné záujmy, prekračujúc neraz
záujmy medzinárodného spoločenstva, lebo chceli získať výhodu voči svojim okolitým
štátom a aktívne využiť možnosť ovplyvňovať nový svetový poriadok. Ako príklad môžeme
spomenúť vzťahy medzi Československom a Maďarskom, ktoré sa výrazne skomplikovali,
práve presadzovaním individuálnych záujmov na úkor spoločných. Veľmi výstižne sa to bude
demonštrovať počas našej analýzy slovensko-maďarských vzťahov po rozdelení Českej
a Slovenskej Federatívnej republiky.
Pozrime sa na druhú stranu nacionalizácie zahraničnej politiky. V rovine bezpečnosti
regiónu šlo o veľmi riskantný proces transformácie medzinárodných vzťahov, zvlášť keď si
uvedomíme, že tu bola reálna absencia garanta bezpečnosti a mieru i obava o odstránenie aj
formálnych záruk bezpečnosti a mieru, ktoré boli zakotvené vo Versaillskom, Postupimskom
a Helsinskom systéme, ktoré by viedlo k balkanizácii Strednej Európy.
Henry Kissinger vo svojej spomínanej práci z roku 1994 jednoznačne píše: „V Rusku
nemusí demokratizace nutně kráčet ruku v ruce se zdrženlivou zahraniční politikou. Proto
argument, že mír bude zajištěn především vnitropolitickou reformou Ruska, nachází ve
východní Evropě, Skandinávii či v Číně jen málo stoupenců, a proto Polsko, Česká republika,
Slovensko a Maďarsko tolik stojí o vstup do Atlantické aliance.“4 Na inom mieste zas hovorí:
„Partnerství pro mír není zástavkou na cestě do NATO, jak se často klamně tvrdí, nýbrž
alternativou k němu, stejně jako Locarnská smlouva byla alternativou alianci s Británií, o níž
ve dvacátých letech našeho století usilovala Francie.
Locarno však ukázalo, že neexistuje kompromisní řešení mezi aliancí založenou na
společném cíli a multilaterální instituci, která není založená na společném chápání hrozby,
3

Prezident George Bush. „The Un: World Parliament of Peace”, projev na valném shromáždění OSN, New
York, 1. říjen 1990, v: Dispatch (U.S. Department of State), sv. 1, č. 6 (8. říjen 1990), s. 152. In KISSINGER,
ref. 1, s. 842.
4
KISSINGER, ref. 1, s. 854.
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nýbrž na naplnění konkrétních podmínek vnitřním politickým uspořádáním daných zemí.
Z Partnerství pro mír vyplývá riziko, že v Evropě vzniknou dva druhy hranic: ty, které jsou
chráněny bezpečnostními zárukami, a ty, kde takové záruky neplatí. Tento stav musí lákat
potenciální agresory, zatímco potenciální oběti bude nutně demoralizovat. Ve snaze zabránit
konfrontaci nesmíme ve východní a střední Evropě vytvořit strategickou a koncepční zemí
nikoho - pramen tolika evropských konfliktů.“5
Obavy zo zvýšenej konfrontácie a radikalizácie vzťahov medzi štátmi strednej
a východnej Európy spočívali najmä z porušenia zásad a princípov medzinárodného práva
verejného, ktoré sa sformovalo už vyššie spomenutými systémami. Versaillsko-postupimskohelsinský systém bol hrubo porušený v bývalej Juhoslávii, Sovietskom zväze, tým že
dochádzalo k rozpadu pôvodných štátnych útvarov a etnickým konfliktom, ktoré boli vedené
proti národnostným menšinám. Realizácia menšinových práv úzko súvisí s dodržiavaním
základných práv a slobôd, princípov demokratického a právneho štátu. Členské štáty
Európskeho spoločenstva si uvedomovali, že jedinou reálnou možnosťou ako zabezpečiť
dodržiavanie menšinových práv, bola integrácia štátov strednej a východnej Európy do
Európskeho spoločenstva/ Európskej únie, na základe splnenia kodanských kritérií z roku
1993. V kodanských kritériách sa okrem iného spomína: „Ak ide o členstvo, tak kandidujúca
krajina musí dosiahnuť stabilitu inštitucionálnej ochrany demokracie, vlády zákona, ľudských
práv a rešpektovať a chrániť menšiny....“6 V skutočnosti všetky vzniknuté štáty v Európe sa
usilovali o integráciu do Európskej únie a boli si vedomé, že počas rokovaní bol ich progres
pravidelne posudzovaný na základe plnenia kodanských kritérií a že Európska komisia bola
zvlášť prísna v sledovaní úrovne ochrany menšín, ktorá musela byť v súlade s kritériami.
Rozhodnutia o pripravenosti krajiny na vstup do únie boli najmä založené na týchto
pozorovaniach.7
Aj keď kodanské kritériá boli prijaté až v júni 1993, teda po rozdelení ČSFR, treba
podotknúť, že ich formulácia sa musela tvoriť už v čase delenia československej federácie,
ktorá už v roku 1991 začala prvé predvstupové rokovania s Európskym spoločenstvom.
Z toho vyplýva, že už po rozdelení boli nástupnícke štáty – Česká republika a Slovensko
5

KISSINGER, ref. 1, s. 862.
EUROPEAN COUNCIL OF COPENHAGEN, 21-22 June 1993, CONCLUSIONS OF THE PRESIDENCY,
SN 180/1/93 Rev 1, Para 7, iii, dostupné na internete:
<http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/72921.pdf> In MANCINI, Susanna. Rethinking the
boundaries of democratic secession: Liberalism, nationalism, and the right of minorities to self-determination.
(Premyslenie hraníc demokratickej secesie: Liberalizmus, nacionalizmus a právo menšín na sebaurčenie.) In
I·CON, Volume 6, Number 3&4, 2008. Oxford : Oxford University Press and New York University, 2008, pp.
553-584., s. 582.
7
MANCINI, ref. 5, s. 582.
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hodnotené medzinárodným spoločenstvom na základe dodržiavania menšinových práv.
Zvlášť veľká pozornosť sa venovala ochrane menšinových práv občanov Slovenskej
republiky maďarskej národnosti.8
Ďalšou možnosťou, ktorá mala chrániť strednú Európu pred nežiaducou radikalizáciou
a nacionalizáciou bolo vytvorenie stredoeurópskej federácie. Tento názor sa presadzoval
v akademických kruhoch Spojených štátov. Ako príklad môžeme uviesť novinový príspevok
bývalého profesora európskych dejín a experta na strednú Európu Stephena Borsodyho,
v ktorom sa okrem iného píše: „Československé chvályhodné mierové rozpadnutie a tragická
občianska vojna sú dôkazmi nacionalistickej reakcie, rozmáhajúcej sa pozdĺž krajín bývalej
komunistickej strednej a východnej Európy. Federalizmus je protiliekom na nacionalizmus.
História strednej Európy od najstarších čias až po súčasnosť si žiada objektívne
federalistické prepísanie, oslobodené od nacionalistickej náchylnosti a politického predsudku.
Dlho hnisajúce nacionalistické konflikty dunajského regiónu žiadajú o novú federalistickú
iniciatívu. Regionálna mierová konferencia, ktorá by sa venovala medzinárodnému zmiereniu,
je dlho očakávaná.“9
Tento názor vychádzal z wilsonovského idealizmu, založeného na predstave, že trvalé
a nepopierateľné hodnoty a tradície, ktoré vychádzali z konštitucionalizmu Spojených štátov,
sú prenášateľné po celom svete. Medzi základné princípy patria deľba moci, kontrola
a rovnováha vetiev moci, federalizmus, a individuálne práva a slobody.10 Nesmieme tiež
zabudnúť, že už od roku 1922, kedy rakúsky gróf Richard Coudenhove-Kalergi predstavil
svoju víziu o Pan-Európe, sa vždy vyskytovali vízie o federalizácii strednej Európy, ktoré sa
však nikdy nezrealizovali.
Veľmi zaujímavý postoj k federalizácii strednej Európy mal dlhoročný predseda
Medzinárodnej paneurópskej únie a člen Európskeho parlamentu Otto von Habsburg. Vo
svojej predstave vychádza zo štyroch základných princípov: princípu subsidiarity, sociálneho
trhu, rovnováhy mocenských zložiek štátu a právneho štátu. Na otázku autora štúdie:
„Môžeme my, ako nové členské štáty Európskej únie, použiť dedičstvo Rakúsko-Uhorska ako
nástroj ústavného procesu v Európskej únii? Ak je táto možnosť, tak ako?“, odpovedal: „Je
dosť možné použiť dedičstvo Rakúsko-Uhorska, odkedy sa debaty zameriavajú na ústavu
8

Podrobnejšie sa budeme venovať tejto problematike na inom mieste nášho príspevku.
BORSODY, Stephen. After Czechoslovak Split, Europe Has to Rethink Nationalism (Po československom
rozdelení, Európa musí prehodnotiť nacionalizmus). In New York Times, 18. januára 1993. [online] Dostupné na
internete:
<http://www.nytimes.com/1993/01/18/opinion/l-after-czechoslovak-split-europe-has-to-rethinknationalism-162093.html> Stiahnuté dňa 28. mája 2009.
10
Student Essay on Four Principles of the U.S. Constitution (Študentská esej o štyroch princípoch Ústavy
Spojených štátov). [online] Dostupné na internete: <http://www.bookrags.com/essay-2006/6/12/8498/16850>
Stiahnuté dňa 29. mája 2009.
9

104

HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

(pozn. autora: na Ústavnú zmluvu EÚ), lebo sa tam nachádzalo veľa elementov, ktoré by
mohli byť užitočné proti ťažkostiam, ktoré sme mali. Mali sme ich nielen v Rakúsko-Uhorsku,
ale sme ich mali aj v Európskej únii s tzv. princípom subsidiarity, to je princíp, pomocou
ktorého väčšie celky nikdy neprevezmú niečo, čo menšie celky môžu riešiť uspokojujúcim
spôsobom. Je to praktická skúsenosť, že čím bližšie rozhodnutie prichádza, dostáva sa
k zodpovedajúcim príležitostiam, ktoré sú lepšie pre voličov. Samozrejme, jedna vec je tiež
potrebná: najvyšší súd, ktorý môže vždy rozhodnúť o všetkých otázkach legislatívy, a tak
posúdiť, či je to v súlade so základnými princípmi. Na druhej strane by sme mali mať ústavu
na dve až tri strany textu, ktorá by maximálne zahrňovala tieto základné princípy, jedným je
princíp sociálneho trhu, ktorý je zahrnutý v Rímskej dohode a na druhom mieste je tu princíp
subsidiarity na základe Maastrichtskej dohody. To je základný princíp, pomocou ktorého –
a to je veľmi dôležité – sa pod tým chápe, že čím bližšie sa rozhodnutie dostane k týmto
princípom, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že rozhodnutie bude správne.“11
Vízia Otta von Habsburga je ovplyvnená nemeckým, rakúskym a americkým
vplyvom. Z nemeckej školy prevzal teóriu o sociálnom voľnom trhu založenom na rovnováhe
medzi sociálnym štátom a neregulovaným trhom. Vplyv rakúskej školy je príznačný v oblasti
hľadania základnej normy, z ktorej všetky ostatné zásady a princípy vychádzajú. Napokon
americký vplyv sa odzrkadlil v úlohe najvyššieho súdu. Keď to zhrnieme, tak nám vyjde, že
spoločné a všeobecné záležitosti by mali byť v rukách spoločných orgánov, a konkrétne
a diverzifikované zas v rukách autonómnych orgánov. Na podobnom princípe je postavená aj
koncepcia medzinárodného spoločenstva. Aj keď je tu určité cítenie, že existuje určitá
spoločná norma, garantovaná najvyššou autoritou, prax je úplne iná. Dodržiavanie zásad
a princípov je založené na dohode a spolupráci, ktoré môžu byť hocikedy odvolané, a určenie
základnej normy je náročné z dôvodu prílišnej diverzifikácie tradícií, skúseností, poznatkov
a priorít štátov medzinárodného spoločenstva, vrátane Európskej únie a strednej Európy.
Ukazuje sa, že stredná Európa potrebovala integračné vplyvy zvonka, ktoré dokázali
eliminovať nežiaduce nacionalistické tlaky. Išlo o veľmi náročnú úlohu, lebo objavovali sa
tendencie o napĺňanie národných identít štátotvorných národov, ktoré sa nedokázali naplno
rozvinúť pred pádom komunizmu. V rovnakej situácii bola aj slovenská národná identita,
ktorá sa prejavila v plnom rozsahu na začiatku 90. rokov 20. storočia. Na druhej strane tlak
medzinárodného spoločenstva prísne reguloval prejavovanie extenzívnej formy slovenského
nacionalizmu, ktorá by prekračovala rámec dodržiavania menšinových práv.
11
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Zvlášť sa veľká pozornosť venovala už spomínanej maďarskej národnosti. Už 3.
januára 1993 sa v najväčších talianskych novinách Corriere della Sera objavil článok
Slovensko „zvlášť sledované“, v ktorom sa píše: „Kto sa cíti naozaj ohrození, sú Maďari,
usadení na Slovensku: 600 tisíc osôb z populácie 5 miliónov obyvateľov. „Ešte včera,
s Prahou ako hlavný mestom, sme sa cítili viac chránení, federálna vláda nám zabezpečovala
väčšiu istotu“, hovorí Peter Mikcosi, zástupca riaditeľa denníka „Uj Szo“ (Nové slovo), ktorý
34 rokov je hlasom maďarskej menšiny. Nikto sa nás nespýtal, či chceme žiť pod Slovenskou
republikou. Vládnuca koalícia vedená Mečiarom, neberie absolútne do úvahy návrhy a
právne projekty, predstavované opozíciou, Maďarskou alianciou a Kresťanskodemokratickým
hnutím. A potom pozrime sa na ústavu, uverejnenú v septembri 199212: začína „My, národ
slovenský“ a nie my, občania slovenskí. S menšinami sa tu zaobchádza, ako keby to boli
druhotriedni občania takmer bez práva slova. Vláda odmieta sa zaoberať žiadosťou o školskú
a kultúrnu samosprávu, odstraňuje všetky dvojjazyčné nápisy. Ale je pravda, že títo
nacionalisti sa nikdy nezaujímali o ich menšinu, o Slovákov, usadených v Maďarsku. A dnes
sa tvária, že sú patriotmi.“13
Ešte tvrdší postoj zaujali americké noviny New York Times. Vo svojom článku Na
novom Slovensku. Hrozby sú ako nové, tak aj staré sa píše: „Slovenská nezávislosť pridala
nové komplikácie už aj tak etnickým konfliktom zranenému regiónu. Ohraničený Ukrajinou,
Poľskom, Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom, tento 5,2 miliónový národ stojí pred
východoeurópskou križovatkou, a nepokoj sa tu môže odrážať v nespočetných situáciách,
vrátane situácie 600 000 etnických Maďarov na Slovensku.“14
Ochrana menšinových práv býva často zneužívaná ako politický nástroj, ktorý môže
poškodzovať strategické záujmy druhého suverénneho štátu. Na úrovni maďarskej politickej
elity sa už od rozpadu Rakúsko-Uhorska diskutuje o vzťahu medzi národným štátom a
etnickým národom. Neraz úvahy politikov vedú k tomu, že národ má prednosť pred národným
štátom. Čo to inými slovami znamená? V prípade, ak dôjde ku konfliktu medzi lojalitou voči
etnickému národu, ktorý tvorí v národnom štáte národnostnú menšinu a lojalitou voči
národnému štátu, ktorý udelili príslušníkom národnostných menšín svoje občianstvo, tak
12
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prednosť má lojalita voči etnickému národu. Veľmi výstižne to povedal súčasný predseda
najsilnejšej maďarskej opozičnej strany Fideszu Viktor Orbán počas predvolebnej kampani
Maďarskej národnej rady Sedmohradska pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji
2009:
„Denné správy v médiách o hospodárskej kríze sú znakom oveľa hlbšej a väčšej
zmeny. Svet momentálne prechádza takými veľkými zmenami, v dôsledku ktorých už nebude
takým ako predtým. V nadchádzajúcich dvoch, resp. troch rokoch sa rozhodne o usporiadaní
nového svetového systému.... Úplne sa zmení vzťah vlády, trhu a hospodárstva. Posilní sa
národný charakter štátov a národný dohľad nad hospodárskym životom. Veľkou otázkou je, či
to pochopí aj „maďarstvo“ v Karpatskej kotline.
V nadchádzajúcich tridsiatich- štyridsiatich rokoch budú mať väčší význam národy
než hranice krajín. Národ bude totiž najväčšou hybnou a zakladajúcou silou vo svete. Všade
sa zhodnotí otázka autonómie. V uplynulých desaťročiach boli najúspešnejšie tie krajiny, na
území ktorých fungovala silná autonómia. Ako príklad uvádzam Taliansko a Španielsko.“15
Vidíme určitú analógiu v základných bodoch medzi výrokmi Petra Mikcosiho z roku
1993 a Viktora Orbána v roku 2009. Stratégia určitých maďarských kruhov sa už formuje od
prijatia Trianonskej zmluvy zo dňa 4. júna 1920. Vychádza z predpokladu výraznej
geopolitickej zmeny, kedy by mohlo dôjsť k revízii Trianonskej zmluvy. Používa argumenty
o demokratizácii

susedného

štátu

a jeho

spoločnosti

prostredníctvom

autonómie

národnostných menšín, lebo len takáto forma samosprávy dokáže zabezpečiť menšinové
práva maďarskej národnosti. Ide o pokus o získanie reálnej moci na území bývalého Uhorska.
Treba pripomenúť, že odvolávanie sa na historicko-právne nároky na teritórium je veľmi
nebezpečnou a nešťastnou politickou hrou. Predstavme si, že by sa tento princíp
medzinárodného práva verejného opäť prijal. Malo by to ďalekosiahle následky v celej
Európe, lebo by sa museli revidovať hranice väčšiny národných štátov. To by viedlo
k výraznej destabilizácii celého regiónu a vážnemu ohrozeniu jeho komplexnej bezpečnosti.
Z toho vyplýva, že tento cieľ je neuskutočniteľný. Zámerom verejných činiteľov, ktorí hlásajú
tieto tézy nie je ani dosiahnuť zaumienený cieľ, ako skôr oslabiť postavenie susedných štátov
v konkurenčnom boji o získavanie strategických výhod. Pod pojmom strategické výhody
chápeme získavanie priamych zahraničných investícií, úverov z Medzinárodného menového
fondu a Svetovej banky, alebo posilňovanie medzinárodného imidžu štátu. Ide o veľmi
riskantnú hru, lebo stredoeurópsky región je jeden ucelený geopolitický celok, v ktorom sú
15

Kampaň V. Orbána v Rumunsku pred voľbami do Európskeho parlamentu (ZÚ Budapešť č. 3060/2009). In
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národné štáty odkázané na spoluprácu. Ostro kritizujúca politika voči Slovenskej republike
síce viedla slovenský štát do medzinárodnej izolácie, zvlášť v kontexte euroatlantickej
integrácie, z ktorej sa naša republika dostala až v roku 1998, ale na druhej strane dostala aj
naše okolité štáty do bezpečnostnej neistoty, a to aj napriek tomu, že Česká republika,
Maďarsko a Poľsko vstúpili do NATO v roku 1999.
Slovenská republika sa rámcovo zaviazala, že bude chrániť a rešpektovať menšinové
práva vo Vyhlásení NR SR o členstve Slovenskej republiky v Rade Európy a prevzatí
záväzkov z medzinárodných zmlúv.
Konkrétne sa v dokumente stanovuje: „Národná rada Slovenskej republiky považuje
za účelné už teraz vyhlásiť, že Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych štátov
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky si praje byť riadnym členom Rady Európy.
Slovenská republika plne rešpektuje princípy pluralitnej demokracie, právneho štátu,
ľudských práv, sociálnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín; rozhodne
odsudzuje akékoľvek prejavy rasovej a náboženskej neznášanlivosti.
Vyjadruje pripravenosť plniť záväzky, ktoré vyplývajú zo štatútu Rady Európy,
a prispievať k naplňovaniu cieľov Rady Európy.“16
Vzhľadom na skutočnosť, že sa museli znovu vybudovať orgány štátnej moci, ktoré by
spĺňali všetky náležitosti efektívnych orgánov, schopných chrániť a rozvíjať základné práva
a slobody, bol tento proces implementácie všetkých záväzkov veľmi náročný a zdĺhavý. Pre
slovenskú historiografiu je podstatné, že tu nastal spomínaný proces, o čom svedčí aj vstup
Slovenska do EÚ a NATO. Iba pripomenieme, že Slovensko muselo splniť veľmi náročné
kodanské kritériá.
Je zavádzajúce porovnanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom
v oblasti ochrany menšinových práv. V spomínaných susedných štátoch je podiel
národnostných menšín iba 5-percentný z celkového obyvateľstva, zatiaľ čo na Slovensku je
takmer až 15-percentný. Podobné a väčšie problémy s ochranou menšinových práv mali aj iné
štáty zo strednej a východnej Európy, kde je podiel národnostných menšín minimálne na
rovnakej úrovni ako na Slovensku. Ilustratívnym príkladom sú pobaltské štáty (Litva,
Estónsko a Lotyšsko).
Slovenská republika sa v prvých rokoch nemohla oprieť o silnú národnú a štátnu
identitu, akú majú v okolitých krajinách. Jeden z vážnych dôvodov spomína aj Ján
16

Vyhlásenie NR SR o členstve Slovenskej republiky v Rade Európy a prevzatí záväzkov z medzinárodných
zmlúv. In Vyhlásenia Slovenskej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky od roku 1990. Bratislava :
NR SR, 1995, s. 12.
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Čarnogurský: „Nemuseli sme za národnú a štátnu identitu bojovať a nepriniesli sme takmer
žiadne obete v porovnaní s našimi susedmi a inými európskymi národmi. Vezmeme si príklad
Talianska. Keď Garibaldi pochodoval na Neapol, tak reálne tu bola masívna podpora
všetkých vrstiev, ktoré sa zapojili aj do vojnového konfliktu proti starému režimu. V našom
prípade 28. októbra 1918 nikto na Slovensku nevedel, čo sa deje v Prahe, aj keď tento míľnik
veľmi výrazným spôsobom zmenil chod slovenských dejín v 20. storočí. Naozaj musíme
konštatovať, že sme nikdy nemuseli bojovať za svoj štát. Jednoducho na Slovensku chýbal
celospoločenský boj za vlastnú štátnosť.“17
Aj keď môžeme mať určité výhrady voči takémuto tvrdeniu, treba priznať, že cena,
ktorú zaplatili Slováci za svoj vlastný štát bola pomerne nízka v porovnaní s inými štátmi
z východnej a juhovýchodnej Európy, ktoré si tiež budovali svoju štátnosť. Nejde len
o prelievanie krvi, ako to bolo v bývalej Juhoslávii, ale aj o získanie podielu zo spoločného
majetku. Napr. Rusi doposiaľ nemajú úplne vysporiadané majetkové záležitosti s Lotyšskom,
Estónskom a Litvou. Dokonca veľmi dlho trvalo, kým začali vôbec vážne rokovania na túto
tému medzi zainteresovanými stranami.18 Na základe tejto skutočnosti Slováci ešte nedocenili
v tom čase hodnotu vlastného štátu.
Z toho vyplýva, že ešte neboli úplne splnené podmienky na prevzatie a prezentovanie
slovenskej štátnosti smerom navonok. Aj kvôli tomu bola slovenská reprezentácia ešte
v úplných začiatkoch, a preto nie je žiadnym prekvapením, že maďarská a česká reprezentácia
boli viac akceptované ako naša. Iba sa začali vytvárať diplomatický zbor, tlačová agentúra,
spravodajská sieť novinárov. Verejná diplomacia sa ešte ani nevytvárala.
Pojem verejnej diplomacie sa na Slovensku iba definuje, a tak je patričné na tomto
mieste ho vysvetliť v súvislosti s vytváraním jej stratégie. Veľmi výstižne ju opisuje Jozef
Bátora, vedecký pracovník Inštitútu pre výskum európskej integrácie Rakúskej akadémie vied
vo Viedni, v článku Prvé kroky slovenskej verejnej diplomacie: „Vytváranie akejkoľvek
stratégie verejnej diplomacie zahrnuje snahu o identifikáciu hodnôt a imidžových platforiem,
ktoré sa potom využívajú na propagáciu krajiny. Dôležitým momentom v takomto procese
však je, že predstavy o podstatných charakteristikách ktoréhokoľvek demokratického štátu sú
vždy predmetom politických procesov a štiepení a nedá sa očakávať, že dôjde k úplnej zhode
všetkých spoločenských aktérov. Treba vytvoriť konsenzus medzi jednotlivými aktérmi.
Vytváranie tohto konsenzu je dlhodobý a priebežný proces a závisí od meniaceho sa
17

ČARNOGURSKÝ, Ján: Úvaha o československej federácii II. Bratislava, 7. novembra 2006 (Oral History).
Informácie čerpal autor z článku: AHTYROV, Ahtyam. Baltic Republics Will Be Offered to Return Soviet
Investments (Baltské republiky budú požiadané o návrat sovietskych investícií). In Pravda, 20. decembra 2002,
s. 1. [online] Dostupné na internete: <http://english.pravda.ru/print/russia/19493-0> Stiahnuté dňa 12. júna 2009.
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medzinárodného a vnútropolitického prostredia. V prípade štátov ako Holandsko, Dánsko,
Švédsko či Nórsko existuje dlhodobý spoločenský konsenzus v základných politických
hodnotách, ako napr. sociálny štát, trvalo udržateľný rozvoj, či ochrana životného prostredia.
Verejná diplomacia tak môže vychádzať z týchto hodnotových platforiem.“19
Podľa vyššie uvedenej definície je verejnou diplomaciou celospoločenská dohoda na
strategických národných záujmoch, ktoré sa budú prezentovať v zahraničí ako identifikujúci
znak Slovenskej republiky. V čase delenia československej federácie a vzniku nezávislého
a suverénneho slovenského štátu sa konsenzus iba hľadal. O tom svedčí aj Vyhlásenie NR SR
k vzniku nezávislej Slovenskej republiky: „Slovenská republika vyjadrila princípy svojej
štátnosti prijatím Ústavy, Vyhlásením k parlamentom a národom sveta, ako aj deklarovaním
záujmu o členstvo v Rade Európy. Prevzatím záväzkov z medzinárodných zmlúv potvrdzuje
politické rozhodnutie žiť v pluralitnej demokracii, rešpektuje a ctí si ľudské práva a základné
občianske slobody. Plnením uvedených dokumentov a záväzkov vytvára základné garancie
slobody, spravodlivosti a mieru.“20
Treba poznamenať, že aj keď sa hľadal určitý konsenzus mal svoje nedostatky.
V prvom rade hodnoty mali charakter veľmi všeobecný, neopierajúc sa o špecifiká slovenskej
štátnosti, ktoré môžu zvýrazniť pozitívny imidž štátu.
V druhom rade konsenzus sa nemohol oprieť o všetky politické sily v Slovenskej
republike. Je všeobecne známe, že KDH a maďarské strany nehlasovali za Ústavu Slovenskej
republiky a veľmi podobný scenár sa objavil aj v prípade prijatia Ústavného zákona o zániku
československej federácie. Až v roku 1994, kedy došlo k zvrhnutiu Mečiarovej vlády a prišla
Moravčíkova vláda, zložená z predstaviteľov opozičných strán voči Mečiarovmu HZDS,
môžeme hovoriť aspoň o základnom konsenze, založenom na rešpektovaní zvrchovaného
a suverénneho Slovenska s demokratickými a právnymi princípmi.
V treťom prípade verejná diplomacia nemala ešte v prvých mesiacoch iných aktérov,
okrem ústredných orgánov štátnej správy resp. štátnej moci, a politických strán a hnutí. Ešte
iba vznikali územná a iná samospráva, mimovládny sektor a ďalší aktéri ako napr. obchodné
spoločnosti boli v danej chvíli slabé. Uveďme konkrétne príklady:
Najznámejšou a najvýznamnejšou mimovládnou organizáciou, zaoberajúcou sa
zahraničnou politikou je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Bola založená
v auguste 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach
19

BÁTORA, Jozef. Prvé kroky slovenskej verejnej diplomacie. In Zahraničná politika, r. XIII., č. 2/2009, s. 8-9.
Vyhlásenie NR SR k vzniku nezávislej Slovenskej republiky. In Vyhlásenia Slovenskej národnej rady a
Národnej rady Slovenskej republiky od roku 1990. Bratislava: NR SR, 1995, s. 14.
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a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre
otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike.21
Slovenské obchodné spoločnosti mali obrovské problémy najmä s hľadaním nových
zahraničných trhov a kapitálu. Zvlášť veľmi citlivo sa nazeralo na budúci vývoj ťažkého
zbrojárskeho priemyslu na Slovensku. Český novinár a šéfredaktor Rudého práva Zdeněk
Porybný poznamenal pre talianske noviny Corriere della Sera: „Čo spraví Slovensko so
svojím ťažkým zbrojárskym priemyslom? Havel ho chcel zatvoriť, práve keď české závody,
produkujúce pušky a pištole, prosperovali. Ak budú mať teraz Slováci odvahu sa postaviť voči
USA, tak ich ťažký priemysel prežije. Trh je: Irán, Sýria, v Ázii môžeš predať všetky tanky,
ktoré chceš.“22
Na druhej strane boli snahy o integráciu celého regiónu do euroatlantických štruktúr zo strany
silných európskych štátov najmä Nemecka. V roku 1989, kedy dochádzalo k demokratizácii
nášho regiónu, sa stretávame aj s výraznou solidaritou medzi susednými štátmi. O tom svedčí
aj postoj Tadeusza Mazowieckeho, prvého demokratického predsedu vlády Poľska po
štyridsiatich rokoch. V rozhovore pre denník Sme, ktorý poskytol pri príležitosti dvadsiateho
výročia pádu komunistického režimu v Poľsku, konštatoval: „Myslím si, že to, čo sa stalo
v Poľsku, povzbudilo ostatné mestá v strednej Európe, ale vždy hovorím, že je ťažké zmerať,
aký to malo vplyv. Určite si dokážete predstaviť, čo by sa stalo, keby tie zmeny v Poľsku
neuspeli, keby sa stala nejaká provokácia či zlom. Som presvedčený, že by nenastali ani
zmeny v strednej Európe.“23
Podobne sa vyjadrovali už pred takmer 20 rokmi aj nemeckí ústavní predstavitelia.
Nemecko sa stalo motorom nielen integrácie bývalých východonemeckých štátov do SRN, ale
aj integrácie celej strednej Európy. Pri príležitosti 5. výročia vstupu Slovenskej republiky do
NATO a EÚ to potvrdil Ivan Korčok, súčasný veľvyslanec Slovenskej republiky v Spolkovej
republike Nemecko a bývalý štátny tajomník MZV SR: „Životným záujmom Nemecka bolo
zbaviť sa svojej východnej steny. Nemecko bolo motorom integrácie. Nemecko chcelo zaplatiť
dlh krajinám východnej Európy, ktoré zohrali významnú úlohu v procese zjednotenia

21

Poslanie SFPA. [online] Dostupné na internete: <http://www.sfpa.sk/sk/onas/SFPA/poslanie/> Stiahnuté dňa
5. júna 2009.
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GANDOLFI, Sara. L´ultimo brindisi della Cecoslovacchia (Posledný prípitok Československa). In Corriere
della Sera, 31. decembra 1992, s.9. [online] Dostupné na internete:
<http://archiviostorico.corriere.it/1992/dicembre/31/ultimo_brindisi_della_Cecoslovacchia_co_0_921231552.sht
ml> Stiahnuté dňa 27. mája 2009.
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ZSILLEOVÁ, Miriam - WOJCIESZYŃSKA, Malgorzata. Mazowiecki pre SME: Debakel komunistov nás
prekvapil. In Sme, 3. júna 2009, s. 2. [online] Dostupné na internete:
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Nemecka.“24 Keď to zhrnieme, tak Nemecko nechcelo, aby Európa bola naďalej rozdelená na
dve časti. Z toho dôvodu Nemecko presadzovalo zahraničnú politiku, ktorú by sme mohli
formulovať vo vete: „Jedine celá Európa je zjednotenou Európou.“
Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že delenie ČSFR sa odohralo vo veľmi
protirečivom medzinárodnom prostredí, lebo sme stretávali ako s integrujúcimi faktormi, tak
aj dezintegrujúcimi. Keď sa hlbšie zameriame na medzinárodné súvislosti a podmienky
delenia československej federácie, tak zistíme, že nešlo o výrazne protirečivé pochody. Po
prvé treba si uvedomiť, že je zásadný rozdiel medzi strategickými, taktickými a operačnotechnickými cieľmi. Ak žiadanie o školskú a kultúrnu autonómiu zo strany maďarskej
menšiny malo z medzinárodného pohľadu skôr charakter taktický, lebo šlo o zvýhodnenie
pozícií Maďarov a ich materského štátu v integračnom procese, tak solidarita v integračnom
procese, ktorá sa sformovala vo forme Vyšegrádskej 4, Stredoeurópskej iniciatíve alebo
CEFTY, mal charakter strategického smerovania stredoeurópskych štátov do EÚ a NATO.
Takisto aj časové hľadisko zohrávalo veľmi dôležitú úlohu. Z krátkodobého cieľa bolo
podstatné, čím skôr začať rokovania o vstupe s Európskou úniou a NATO. Zo strednodobého
zas čím skôr vstúpiť do týchto medzinárodných resp. nadnárodných organizácií
a z dlhodobého hľadiska byť reálne rovnocennými členskými štátmi daných zoskupení štátov.
Na druhej strane nemohli sme ani očakávať rýchlu a kompletnú transformáciu
zahraničnej politiky, ktorá by vystupovala v kompaktnejšej a konzistentnejšej forme.
Preorientácia štátu na nové zahraničnopolitické okolnosti, ciele a nástroje prostredníctvom
efektívneho zabezpečenia personálnych, finančných a materiálnych kapacít ústredných
orgánov štátnej správy na úseku zahraničnej, európskej a obrannej politiky si vyžaduje
vytvorenie novej zahraničnopolitickej koncepcie s technickými pripomienkami.
O tom svedčí aj novoročný prejav Milana Uhdeho predsedu Poslaneckej snemovne pri
príležitosti vzniku samostatnej Českej republiky zo dňa 1. januára 1993: „Na závěr chci
přisvědčit všem, kdo v mé řeči budou postrádat náčrt ideje nebo idejí, které chceme vložit
českému státu do kolébky. Takové ideje jako závazné vzorce obecného jednáni neumí nikdo
z nás předem stanovit.
Jen na nás záleží, jak budou s námi ve svých živých myšlenkách všichni naši velcí
mrtví, které dal světu český živel, a jak dostojíme všemu, k čemu nás zavazuje evropská
kultura a v ní na předním místě její prvek křesťanský.“25
24

KORČOK, Ivan. Panelové vystúpenie na tému: 5 rokov Slovenska v EÚ a NATO: úspechy a výzvy.
Konferencia: 5 rokov Slovenska v EÚ a NATO, od príjemcu bezpečnosti k jej poskytovateľovi. 60 rokov
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SR v Bratislave.
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Aj Slovenská republika sa v prvých momentoch svojej existencie mohla oprieť iba
o univerzálne zásady a princípy medzinárodného práva verejného, vzhľadom na ašpiráciu stať
sa riadnym členom Organizácie spojených národov. Vo vyhlásení NR SR k vzniku nezávislej
Slovenskej republiky sa hovorí: „Národná rada Slovenskej republiky slávnostne vyhlasuje, že
Slovenská republika nadväzuje na demokratické tradície a humanistický odkaz predkov a že je
pripravená nadviazať a rozvíjať diplomatické styky so všetkými demokratickými štátmi sveta,
ktorým záleží na priateľstve a mierovom spolunažívaní podľa zásad vzájomnej úcty, rovnosti,
nezasahovania do vnútorných záležitostí, politickej nezávislosti a neporušiteľnosti štátnych
hraníc.“26
Za najväčší medzinárodný úspech rozdelenia československej federácie a vzniku
Českej a Slovenskej republiky sa považuje mierové, legitímne a konsenzuálne delenie
spoločného štátu Čechov a Slovákov. Medzinárodnoprávne je upravená otázka riešenia
sporov predovšetkým v Charte OSN. Na prvom mieste sa mala uplatniť zásada
rovnoprávnosti a sebaurčenia národov (pozn. autora: people) podľa čl. 1 ods. 2.27 Zásada
rovnoprávnosti sa zrealizovala v reálnej rovine po voľbách v roku 1992, kedy začali
rokovania medzi českou a slovenskou stranou. O rovnosti postavenia obidvoch strán svedčí
nielen takmer rovnaký počet účastníkov, ale aj dĺžka a intenzita rokovaní. Bývalý prezident
Slovenskej republiky a priamy účastník rokovaní Michal Kováč vo svojom prejave k 15.
výročiu ukončenia činnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo dňa 30. novembra
2007 spomína: „Uskutočnilo sa celkove sedem politických rokovaní, ktoré trvali spolu viac
ako 50 hodín. Na českej strane rokovania viedol pán Václav Klaus za účasti 4 podpredsedov
a na slovenskej strane pán Vladimír Mečiar za účasti troch podpredsedov, a to pána Mariána
Húsku, Milana Kňažka a Michala Kováča. Niektorých rokovaní sa zúčastnili aj páni Milan
Čič, Rudolf Filkus a Jozef Moravčík. V sérii politických rokovaní sa ukázalo ako prelomové
až 4 rokovanie z 19. a 20. júna.“28
Okrem toho treba pripomenúť, že už 29. októbra 1992 boli podpísané medzinárodné
zmluvy medzi Českou a Slovenskou republikou. Výsledok rokovaní v normatívnej forme
začal získavať nielen vnútroštátne znaky, ale aj medzinárodné. Rovnoprávne postavenie
obidvoch strán svedčí o uplatnení zásady rovnoprávnosti.
25
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Rokovania medzi predstaviteľmi národných republík v súlade s čl. 33 ods. 1 Charty
OSN: „Strany v každom spore, ktorého trvanie by mohlo ohroziť zachovanie medzinárodného
mieru a bezpečnosti, majú sa usilovať o jeho vyriešenie predovšetkým rokovaním,
vyšetrovaním, sprostredkovaním, zmierovacím konaním, arbitrážou, súdnym konaním,
použitím oblastných dohôd, alebo inými mierovými prostriedkami podľa vlastného výberu.“29
Úspešné rokovania ako mierový prostriedok, zabezpečili udržanie mieru a bezpečnosti
v regióne.
Ďalšou náležitosťou pre medzinárodnú akceptáciu nástupníckych štátov Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky bolo konsenzuálne vyjadrenie súhlasu s rozdelením
ČSFR a vznikom jej nástupníckych štátov. Veľmi výstižne to povedal Ján Čarnogurský
v rozhovore s autorom štúdie: „Uvažujme len hypoteticky, kedy by samostatná Slovenská
republika mohla byť medzinárodne neakceptovaná. Ako argument by sa mohla použiť téza, že
za rozdelením ČSFR boli pán Klaus a Mečiar, a preto Slovenskú republiku zrušíme.
Takéto tvrdenie nemá svoje opodstatnenie, lebo väčšina občanov ako Českej, tak aj
Slovenskej republiky sa stavali voči rozdeleniu pozitívne, alebo aspoň neutrálne. Áno,
pripúšťam, že sa použili autoritatívnejšie metódy dosiahnutia politického cieľa zo strany pána
Mečiara, ale ak sa má rozbiť pôvodné status quo, tak je potrebné vyvinúť väčší tlak, ktorý
môže lepšie dosiahnuť autoritatívnejší typ politika, aby po tomto tlaku mohlo vzniknúť nové
status quo. Ako dôkaz, že to nebolo len dielo pánov Klausa a Mečiara je rok 1994, kedy po
páde vlády pána Mečiara nedošlo k obnoveniu ČSFR.
Mečiar a Klaus mohli podpísať dohodu o rozdelení na základe silnej podpory alebo
neutrality občanov. Inakšie by došlo k demonštráciám, lebo ešte tu bola revolučná vlna.“30
Rozdelenie ČSFR musel ešte splniť jedno veľmi závažné kritérium, aby boli
nástupnícke štáty akceptované medzinárodným spoločenstvom. Šlo o legitimitu rozdelenia
československej

federácie.

Legitimita

má

dve

základné

charakteristiky.

Prvou

charakteristikou je jej materiálna stránka, druhou zas procedurálna. Pod materiálnou stránkou
chápeme formuláciu právnych noriem, ktoré vychádzali z princípov a zásad československého
ústavného práva a medzinárodného práva verejného, a ktoré upravovali prechod od
spoločného štátu k dvom samostatným štátom. Pod procedurálnou stránkou zas vnímame
normotvorný proces akceptácie delenia československej federácie a vzniku Českej
a Slovenskej republiky, ktorý bol v súlade s charakterom demokratického a právneho štátu.

29
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Potreba legitímnosti je mimoriadne dôležitá, lebo bez nej by nový štát nemohol byť
uznaný medzinárodným spoločenstvom, čo by mohlo mať vážne následky na samotnú
existenciu štátnosti. O význame legitímnosti svedčí fakt, že Charta OSN spomína tento
princíp v implicitnej forme už vo svojej preambule: „My, ľud Spojených národov,...,
odhodlaní vyhlásiť znovu svoju vieru v základné práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej
osobnosti, v rovnaké práva mužov a žien i národov veľkých i malých, vytvoriť pomery,
v ktorých možno zachovať spravodlivosť a úctu k záväzkom vyplývajúcim zo zmlúv a iných
prameňov medzinárodného práva...“31
O materiálnej stránke legitímnosti delenia štátu sme sa už zmienili vyššie, teraz sa
bližšie pozrieme aj na procedurálnu stránku. Česká a Slovenská Federatívna Republika bola
parlamentnou demokraciou; to znamená, že jedine legislatívne orgány federácie a národných
republík mohli záväzným spôsobom rozhodnúť o štátoprávnych otázkach prostredníctvom
ústavy, ústavného zákona alebo medzinárodnej zmluvy. Aj keď východiskové formulácie
ustanovení daných právnych predpisov pripravili vlády federácie a národných štátov.
O tom hovorí aj Milan Zemko, podpredseda Slovenskej národnej rady do volieb
v roku 1992: „Je to pravda, že ČSFR bola parlamentnou demokraciou. Vláda bola priamo
závislá od vôle parlamentu. V klasickej parlamentnej demokracii dochádza k deľbe moci
a vláda je oprávnená konať a pripravovať zákony pre parlament. To sa prejavilo aj pri
rozdelení ČSFR, tým skôr, že na českej a aj na slovenskej strane stali politické sily, ktoré vyšli
víťazne z volieb.
V ČSR bola tradícia silnej výkonnej moci, ktorá sa prejavovala aj v koaličných radách
za prvej ČSR. Tá sa skladala zo zástupcov piatich až ôsmich strán, ktoré prerokovali určité
aktuálne veci a tie potom parlamentná väčšina schválila. To sa v istom zmysle ukázalo aj po
obnovení demokracie roku 1989 a osobitne v roku 1992, kedy vláda pripravila rozdelenie
štátu, parlament ho následne, po značnom presviedčaní vedeniami vládnych strán, schválil
ústavnými zákonmi.“32
Aj Michal Kováč má podobný názor na úlohu legislatívnych orgánov v rámci ČSFR
počas delenia republiky: „Zodpovední ľudia v rokovacích tímoch úzkostlivo strážili, aby sa
tak stalo cestou ústavnosti, bez násilia, bez krvi, prachu i popola. Politické rokovania boli
polovičným úspechom. Druhá polovica úspechu pripadla na poslancov Federálneho
zhromaždenia. Pre platnosť ústavného riešenia bola nutná 3/5 väčšina v Snemovni ľudu
i v Snemovni národov. Tú nemalo ani ODS ani HZDS. V ďalšom období ťažisko sa presunulo
31
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na parlamentnú pôdu. 25. júna 1992 sa konala ustanovujúca schôdza Federálneho
zhromaždenia ČSFR: za predsedu bol zvolený Michal Kováč, podpredseda HZDS za
slovenskú stranu a za prvého podpredsedu Filip Šedivý, poslanec za ODS za českú stranu.
Realizácia politických dohôd sa presunula na pôdu federálneho parlamentu: konali aj
národné parlamenty i vlády. Najmä Slovensko postupovalo rýchlo a cieľavedome. Treba
spomenúť Deklaráciu o nezávislosti, ktorú národ prijal a vatry na horách sa rozhoreli.
Slovensko napriek tvrdému politickému zápasu prijalo aj Ústavu Slovenskej republiky už 1.
septembra 1992. To všetko vyhraňovalo politické brehy nielen na slovenskej, ale i na českej
strane. Koaličné strany si želali, aby posledný krok pri zániku federácie, pri rozdelení
majetku, ako aj kreovaní dvoch samostatných republík prebiehal ústavne, teda na pôde
Federálneho zhromaždenia.“33
Zahraničie zobralo na vedomie úsilie predstaviteľov Českej a Slovenskej republiky
o mierové a konsenzuálne riešenie rozchodu dvoch štátotvorných národov Československa
a priamo alebo nepriamo súhlasili s postupom politických elít federácie. Treba ale tiež dodať,
že to zobrali s určitými výhradami alebo nejasnosťami.
V článku v New York Times z 1. januára 1993 sa píše: „Československé rozbitie, aj
keď bolo mierovo zakončené, pridáva nové potenciálne problémy v strednej Európe, už aj tak
kŕčovito zmietajúcej sa nacionalizmom. Ak Česká republika má 10,3 milióna ľudí, ktorí sú
prevažne Čechmi, tak slovenská populácia, ktorá má 5,2 milióna ľudí, zahŕňa takmer 600 000
etnických Maďarov, ktorí už cítia obavy z novej vlády.“34
Už v spomínanom článku Slovensko „zvlášť sledované“ z Corriere della Sera sa píše:
„50 krajín už uznalo nový štát, a predsa len sú zaťažené tieto krajiny mnohými neznámymi o
jeho budúcnosti.“35
Právo na sebaurčenie slovenského národa môže byť v kontexte medzinárodného práva
verejného a medzinárodnej politiky zaujímavé z jedného aspektu. Do akej miery
medzinárodné spoločenstvo len deklarovalo a do akej miery konštituovalo realizáciu práva na
sebaurčenie slovenského národa? Rozdiel medzi deklaratórnym a konštitutívnym účinkom
práva na sebaurčenie je veľký. V prípade deklaratórneho hovoríme v prípade, ak cudzí štát iba
potvrdzuje už existujúci stav. Ako príklad môžeme uviesť deklaratórne uznanie práva
pobaltským národom v roku 1991 najmä zo strany západných štátov. V prípade
33
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konštitutívneho účinku cudzí štát priamo zasahuje, ovplyvňuje iný národ, aby využil svoje
sebaurčovacie právo. Typickým príkladom bolo uznanie práva nemeckému národu po roku
1989, na základe ktorého došlo v októbri 1990 k zjednoteniu Nemecka vo výraznej súčinnosti
obidvoch nemeckých štátov s USA, ZSSR, Veľkou Britániou a Francúzskom.
Závažným problémom je otázka, či spomínané právo je predovšetkým zásadou
medzinárodného práva verejného, alebo ústavného práva (vnútroštátneho). Inými slovami
povedané, ktoré právo má prednosť v interpretácii daného práva.
Pre stredoeurópske štáty, medzi ktorými patrilo aj Československo, malo prednosť
medzinárodné právo. Z jednoduchého dôvodu: v normotvornej resp. zaväzujúcej forme sa
právo na sebaurčenie národa spomína v 14 bodoch Woodrowa Wilsona z januára 1918. Treba
podotknúť, že spomínané právo sa aplikovalo na československý národ a nie na český
a slovenský. V roku 1918 môžeme hovoriť, že rozhodnutie medzinárodného spoločenstva
malo konštitutívny charakter, lebo priamo formovalo národný štát Čechov a Slovákov.
Medzinárodné spoločenstvo je pomerne rezervované vo svojich zásadách a princípoch.
Napriek veľmi dynamickému vývoju v medzinárodných vzťahoch sa záväzky dodržiavajú.
V roku 1979 vyhlásil Henkin, že takmer vždy takmer všetky národy zachovávajú takmer
všetky princípy medzinárodného práva a svoje povinnosti z neho vyplývajúce. Na druhej
strane existujú akademici, ktorí tvrdia, že pravidlá medzinárodného práva sa pravidelne
porušujú. Takáto možnosť je však v úplnom protiklade so všeobecnou skúsenosťou, ktorá
nepotvrdzuje prevládanie sveta chaosu.36
V prípade delenia československej federácie došlo k dvom výrazným zmenám oproti
roku 1918 v súvislosti so sebaurčovacím právom. V prvom prípade sa sebaurčovacie právo
Čechoslovákov zmenilo na právo Čechov a Slovákov a v druhom prípade konštitutívnu
iniciatívu prevzali Česi a Slováci, nie medzinárodné spoločenstvo. Inými slovami povedané,
rozhodnutie o rozdelení ČSFR bolo prejavom vôle Čechov a Slovákov s minimálnou
asistenciou medzinárodného spoločenstva.
Ako sme už vyššie naznačili medzinárodné spoločenstvo sa chová pomerne
konzervatívne. Zmena v aplikácii základných zásad a princípov je možná iba v prípade
vážneho narušenia status quo. Pod pojmom vážne narušenie musíme chápať hrozbu sily alebo
použitie sily jedného národa voči inému v rámci spoločného štátu, čo je presná analógia čl. 2
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ods. 4 Charty OSN.37 Ako príklad bezprostrednej akceptácie sebaurčovacieho práva
prostredníctvom uplatnenia sukcesného práva a teda založenia nového štátneho útvaru,
môžeme uviesť Bosnu a Hercegovinu. Majúc na zreteli skutočnosť, že Bosna a Hercegovina
v čase svojho vzniku žiadnym spôsobom nespĺňala kritéria štátnosti (obyvateľstvo, štátne
územie, nezávislá suverénna štátna moc) a jej vláda mala pod kontrolou len malý fragment
územia, medzinárodné uznanie cestou právnej fikcie udelilo Bosne a Hercegovine postavenie
suverénneho a nezávislého štátu.38 Treba podotknúť, že v čase vyhlásenia nezávislosti Bosny
a Hercegoviny prebiehala občianska vojna na území bývalej Juhoslávie. To znamená, že bola
splnená podmienka použitia hrubej sily voči inému národu.
V prípade Československa nehrozilo žiadne narušenie status quo v zmysle ohrozenia
mieru alebo bezpečnosti ako to bolo v prípade Juhoslávie. Naopak západné štáty dôverovali
československému prezidentovi Václavovi Havlovi, ktorého považovali za symbol boja proti
totalitnému režimu a propagátora reformačných a demokratizačných tendencií na území
Československa.
Dňa 30. septembra 1992 vyšiel v New York Times rozhovor s Václavom Havlom.
Okrem iného sa o Havlovi píše: „Pán Havel, líder nežnej revolúcie z roku 1989, ktorá
ukončila štyri dekády komunistickej vlády, zostáva s veľkým rozdielom najpopulárnejším
mužom v Československu podľa všetkých prieskumov verejnej mienky.
Jeho vplyv nie je nepatrný od rozsiahleho vnímania medzi Čechmi a Slovákmi. On je
jediným mužom, ktorý môže uskutočniť nádej, vyjadrenú v jeho novoročnom prejave v roku
1990, žiadajúc o politiku, založenú na morálke a usilujúc o „umenie nemožného- menovite
o umenie zdokonaľovať nás a svet.“
Pán Havel pripustil, že došlo k oslabeniu idealizmu nežnej revolúcie. Odmietol zvesiť
hlavu, napriek rozbitiu krajiny, ktorú podľa prísahy mal viesť a pokračujúcemu spomaľovaniu
hospodárstva, ale aj nevýraznému zviditeľňovaniu politickej kliky, vytvorenej jeho najbližšími
podporovateľmi.“39
Po formálnej stránke muselo napokon dôjsť k uznaniu sebaurčovacieho práva
slovenského národa, lebo to bolo vyjadrenie vôle Čechov a Slovákov, dvoch štátotvorných
národov Československa. Z toho vyplýva, že medzinárodné spoločenstvo, ktoré uznávalo
37
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suverenitu Československa muselo akceptovať takéto rozhodnutie. Na druhej strane treba
podotknúť, že medzinárodné spoločenstvo zostávalo rezervované najmä voči Slovákom. Išlo
o pochopiteľný krok štátov najmä zo strany zložených štátov resp. štátov s výraznou
autonómiou národnostných menšín, ako to bolo v prípade Talianska, Španielska, Belgicka
alebo Veľkej Británie, kde vznikali obavy z destabilizácie pôvodných štátnych útvarov, a tým
pádom aj celej západnej Európy.
Len pre informáciu sa v týchto štátoch veľmi intenzívne rokuje o význame klauzuly
o secesii v národných ústavách. Mancini vo svojej práci konštatuje: „Rozumná klauzula
o secesii nebude zvýhodňovať bohatšie a silnejšie podskupiny, ale tiež nebude povzbudzovať
k secesii podskupiny, ktoré si neželajú rozchod, rovnako ako spravodlivé rozvodové právo
nebude zvýhodňovať bohatšieho manžela, a ani nebude povzbudzovať k rozvodu milujúce
páry.“40
Objavovali sa aj pochybnosti zo zahraničia, že nový slovenský štát nebude
životaschopný a schopný zabezpečiť základné funkcie štátu. Veľmi výstižne v tejto veci
oponuje Milan Zemko: „Štát ako taký, všetky jeho základné funkcie začali fungovať, teda
osamostatnenie sa vydarilo. Keď sa napr. Írsko osamostatnilo od Veľkej Británie, hneď sa
začala občianska vojna vo vnútri samotného Írska a trvalo niekoľko rokov, kým sa Íri
dokázali s tým vyrovnať.
Druhá vec je, aký režim sa nastolil hneď po osamostatnení. Mečiarov režim mal
výrazný demokratický deficit, ale na druhej strane nepotlačil parlamentný režim, slobodu
slova súkromných médií a nakoniec skončil právoplatnými voľbami v roku 1998. Čiže zrelosť
obyvateľstva na samostatnosť sa v zásade potvrdila aj v každodennej politike. Je tu čo
naprávať a zdokonaľovať. V každom prípade nemôžeme porovnávať Mečiarov režim
s Lukašenkovým alebo Miloševičovým režimom.“41
Napriek

výhradám,

nejasnostiam

a

pochybnostiam

v oblasti

dodržiavania

demokratických princípov, práv národnostných menšín, zabezpečenia mieru a bezpečnosti
v stredoeurópskom regióne, a napokon inšpirácie separatistických skupín v západnej Európe,
bola Slovenská republika plne akceptovaná ako nástupnícky štát Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky a bez závažnejších problémov prevzala práva a povinnosti
československej federácie v medzinárodnom spoločenstve.
V krátkom čase Slovenskú republiku diplomaticky uznali takmer všetky krajiny na
svete. 19. januára sa SR stala na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 800 180.-tym
40
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členom Organizácie Spojených národov, pred budovou OSN zaviala slovenská vlajka a pre
auditóriom Valného zhromaždenia predniesol vstupný prejav minister zahraničných vecí SR
Milan Kňažko.
30. júna 1993 sa SR stala členom Rady Európy. Prijatie nebolo bez problémov, lebo
proti prijatiu sa vyslovil maďarský zástupca s odvolaním sa na problémy Slovenska
s dodržiavaním práv etnických menšín. Pri záverečnom hlasovaní napokon 28 delegátov
Výboru ministrov Rady Európ hlasovalo za prijatie Slovenska do Rady Európy, maďarský
delegát sa zdržal hlasovania.
V októbri 1993 SR podpísala v Luxemburgu dohodu o pridružení SR k Európskemu
spoločenstvu. Asociácia znamenala v ekonomickej oblasti vytvorenie zóny voľného obchodu
medzi SR a krajinami Európskeho spoločenstva. Asociačnú dohodu postupne ratifikovali
Európsky parlament, slovenský parlament i parlamenty všetkých 12 krajín ES. Tým vstúpila
do platnosti.42
Na záver tejto kapitoly treba zdôrazniť, že všetky výhrady zo strany medzinárodného
spoločenstva nemali povahu meritórnu, ale len kvalitatívnu. Inými slovami povedané,
nepochybovali o zabezpečení štandardného fungovania Slovenskej republiky, ako vo vnútri,
tak aj navonok, ale mali určité pochybnosti v rozsahu zabezpečenia týchto štandardov. Nie je
to nič nezvyčajné, vzhľadom na fakt, že medzinárodné spoločenstvo sa správa takmer vždy
veľmi rezervovane voči každej zmene, ktorá môže mať dopad na medzinárodné status quo. Po
stabilizácii pomerov na Slovensku a v strednej Európe neboli už ani tieto pochybnosti. O tom
svedčí skutočnosť, že po necelých pätnástich rokoch od pádu komunizmu vstúpili Česká
a Slovenská republika do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Týmito aktmi sa
zavŕšila etapa integrácie obidvoch republík do euroatlantických štruktúr, čo je prejavom
dôvery a uznania za rovnocenných partnerov zo strany západných štátov.
S veľkou pravdepodobnosťou by bola integrácia Českej a Slovenskej republiky oveľa
zložitejšou záležitosťou, keby zostal jeden spoločný štát. Aj keď táto téza má charakter
hypotézy, jej pravdepodobnosť je veľmi vysoká. Milan Zemko sa tiež o rozdelení ČSFR ako o
príčine a o úspešnej integrácii obidvoch štátov ako o dôsledku zmienil: „Rozdelenie pomohlo
integrácii obidvom štátom, lebo bez rozdelenia by bola naďalej nestabilná politická situácia
a je otázne, či EÚ by mala vôbec záujem prijať takýto nestabilizovaný štát. Nič nenaznačuje,
že by konflikty mali v spoločnom štáte prestať. Zmluva z Mílov skôr zakladala nové konflikty,
akoby bola mala riešiť staré konflikty. Naopak, po rozdelení štátu sa ukázalo, že vzťahy medzi
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národmi (pozn. autora: českým a slovenským) sa zlepšili a nie zhoršili. Rozdelenie štátu
nezabránilo spolupráci na nových štátnych a národných úrovniach. Obidva štáty sa napokon
stretli v nadštátnej inštitúcii, ako je Európska únia.“43
V konečnom dôsledku treba konštatovať, že etablovanie Českej a Slovenskej republiky
v medzinárodnom spoločenstve je úspešným historickým príbehom.

The International Aspect of the Split of the Czech and Slovak Federative Republic
At the end of 80s and at the beginning of 90s of the 20th century significant political, economical,
social and cultural transition of state and society took place in the Middle and Eastern Europe. After
the fall of the Communist regime, which desired to monopolize power; a space for definitions of new
priorities of political subjects in the post-communist states was created. Not only the state but citizens
in particular, civic society and nations had been entering the political area. As a result of implementing
the rights and interests by subjects originally marginalized, certain non-sustainability of the common
political will and power was disclosed. In many cases this situation resolved in the decomposition or
even split of complex states. Such process can be traced down as well in the Czech and Slovak
Federative Republic. The transformation of state power from federative to national level was crucial
for guarantees of international duties, which had been one of the cornerstones of the political and legal
order of the CSFR. At the beginning the Slovak Republic was not seen as a very predictable player of
international policy. This point of view was connected with the perception of the international
community for which the Czech Republic was the primary successor of the CSFR, disposing with
higher level of political, institutional and diplomatic framework than the Slovak Republic. During the
period of more intensive integration of the Slovak Republic into Euro-Atlantic structures its credibility
in the international community started to grow. The Slovak Republic was very successful in the
fulfilment of criteria important to acquire full membership of the state in the EU and NATO. In 2004
the Slovak Republic became the member of the EU and NATO. The finished emancipation process of
the Czech and the Slovak Republic with other members of both international (transnational)
organizations underlines a story of success of both countries.
Keywords: split of the CSFR, foreign policy, international community, Euro-Atlantic integration,
principles of international law, Slovak-Hungarian relations,
right for auto-determination of the Slovak nation, nationalism, 1993
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jubileá
–––––––––––––––––––––––
160. výročie narodenia Tomáša Garrique Masaryka
Zuzana Hajachová
Tomáš Garrigue Masaryk (TGM) sa ako prvorodený syn narodil v moravskom
Hodoníne presne uprostred 19. storočia – 7. 3. 1850. Rodičia dlho nepremýšľali a dali mu
meno prislúchajúce ku dňu jeho narodenia – podľa kalendára Tomáš.
V marci roku 2010 to bolo 160 rokov od tejto pre Čechov a Slovákov dôležitej
udalosti, i keď sa nájdu aj takí, ktorí životu, práci a dielu TGM stále nevedia prísť na meno.
Vraví sa: „Epistula non erubescit“ (papier sa nečervená, znesie všetko), pri TGM by sa
žiadalo, a to najmä v dvadsiatom prvom storočí, dodať, aj meno Masaryk znesie všetko. Jeho
odkaz, až na výnimky zvyčajne vytrhnutý z kontextu, už použila snáď každá (česká) politická
osobnosť, filozofický myšlienkový prúd, akademická ustanovizeň či literárna obec. Pred
približne dvomi rokmi sa internetom mihol dokonca blog konštatujúci, že pod hlavičkou
TGM sa dá robiť predvolebná propaganda rovnako dobre ako reklama na jogurty
(z moravského „poctivého“ mlieka) – životný štýl, postoj k pravde a neuveriteľná vitalita
prezidenta, tak hojne prezentované a cizelované v dobových periodikách, na to vytvárajú
nevídané predpoklady.
Aký však bol Tomáš Masárik predtým, než si počeštil meno, než si ako prostredné
pridal dievčenské meno manželky, než sa začal ako prezident v listinách spomínať
v majestátnom pluráli? Po akých chodníčkoch sa túlal tento až pridlho chudobný študent,
z akej identity vyšiel ten, ktorého neskôr významné osobnosti prvej polovice 20. storočia
nazvali svetoobčanom? Vnímanie osobnosti v cieľovej rovinke jej kariéry by bolo popretím
akejkoľvek z teórií, že človek je tvor dynamický, vyvíjajúci sa a pre poznanie motivácie jeho
dobrých i horších rozhodnutí je treba poznať i cestu, po ktorej k cieľu prišiel. Bolo by teda
neodpustiteľnou ľahkovážnosťou pripomenúť si pre výročí narodenia len prezidenta
Masaryka..., keď súčasne existoval i Masaryk politik, filozof, Čech i Slovák, profesor,
spisovateľ, manžel, otec – prosto človek.
Detstvo a mladosť prežil neustálym cestovaním, presúvaním sa po statkoch panstva,
na ktorých jeho otec, Josef Masárik pracoval. Po niekoľkých rokoch základného vzdelávania
sa, v ktorom mladý Tomáš nijako zvlášť nevynikal, nastáva zlom. Ešte predtým však ako
učeň remesiel kováčstva a zámočníctva bolestne pociťuje svoju inakosť, v cudzom prostredí
je nesvoj (v spomienkach sa dokonca sťažuje, že mu noví kamaráti vzali jeho obľúbené
knihy) – keď sa na scéne objavuje kaplán Satora (mal snáď najväčšiu zásluhu na
Masarykovom zlepšení sa v češtine) a prehovára rodičov, nech nad synom nelámu palicu
a skúsia ho dať predsa ešte na štúdiá do Brna. Niekedy v tomto období si mladý muž začína
uvedomovať, že je produktom mnohonárodnostného prostredia – otec Slovák, matka
ponemčená Češka (podľa iných počeštená Nemka), domov moravské Slovácko, štát Rakúskouhorský mnohonárodnostný hybrid. Práve tu nachádza svoje meno napísané v úradných
zápisniciach školy pomaďarčené ako Maszarik a rozhoduje sa pre prepis na Masaryk. Dráha
dychtivého študenta gymnázia sa začína rozvíjať najmä keď ako „doučovateľ“, resp. podľa
dobového označenia „poskytovateľ kondícií“ synovi v rodine policajného riaditeľa Antona le
Monniera, neskôr popredného predstaviteľa Anglo-rakúskej banky Rudolfa Schlessingera
stúpa na spoločenskom rebríčku a dostáva sa dokonca na Akademické gymnázium do Viedne.
Po začatí štúdií filozofie, klasickej filológie či dokonca arabčiny (chcel sa stať diplomatom)
na univerzite ho zaujal najmä odbor sociológia, v ktorom v roku 1881 obhajuje na svoju dobu
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zvláštnu habilitačnú prácu na tému Samovražda ako sociálny masový jav modernej
spoločnosti (Der Selbstmord als soziale Massenerscheinung der modernen Zivilisation), kde
metódou štatistiky odhaľuje dôvody samovrážd svojich súčasníkov. Najmarkantnejším
nedostatkom doby sa v jeho očiach stáva vymiznutie skutočného náboženstva, viery v Boha,
bez špecifikácie nejakej cirkvi či denominácie.
Okrem rozsiahleho štúdia viacerých vedných odborov sa jeho osobnosť posledných 25
rokov 19. storočia profiluje cestami do zahraničia, návštevami napríklad aj spisovateľa
Tolstého v Rusku (1887, 1888), s ktorým nekompromisne nesúhlasí v teórii neodporovania
zlu násilím, ale i návštevou Lipska v roku 1877. Tá jeho osobnému životu do cesty pripletie
mladú vzdelanú Američanku Charlottu Garrigue, z ktorej vášeň pre hudbu a klasickú
literatúru, hlboká, zároveň však veľmi prakticky poňatá viera v Boha a možno i starobylý
rodokmeň siahajúci k hugenotom, činia ženu jeho snov. Chudobný muž veľkého duševného
bohatstva tak dostáva ruku milovanej dcéry úspešného amerického podnikateľa a odvádza si
ju, aspoň podľa jej rodiny, niekam do vnútrozemia Európy – „hic sunt leones“. Táto
emancipovaná žena Ameriky konca 19. storočia svojho muža nielen bez výhrad nasleduje do
jeho domoviny, ale je mu tam v ťažkej existenčnej núdzi oporou a radkyňou.
V nezávideniahodnom údele učiteľa na univerzite v období sporov o Rukopisy, v úlohe
obrancu delegátov v juhoslovanskom procese, v netradičnom postavení detektíva – amatéra
ohováraného zo židovstva (spochybňovanie jeho pôvodu má niekoľko verzií, okrem
všeobecnej židovskej i konkrétnu tzv. Redlichovskú) a brania úplatkov v procese v Polnej je
práve ona tým členom rodiny, ktorý pred prvou svetovou vojnou TGM presvedčí, aby
neodišiel do inej krajiny ... v neposlednom rade je to práve Charlotta, ktorá pre seba i českú
verejnosť objaví, spropaguje a ocení dielo Bedřicha Smetanu, ktoré sa neskôr prezidentovi
hráva pri oslavách či návštevách a kultúrnych programoch a tak sa vlastne postupne z vlastnej
vôle prestáva v Čechách cítiť ako cudzinka.
Pre svoje názory a presvedčenie sa život TGM často javí ako kľukatá cesta tam, kde
mala byť jednoduchou priamkou – napríklad kvôli angažovaniu sa v spore o Rukopisy sa
stáva riadnym profesorom pražskej univerzity až o desať rokov neskôr ako mu bolo pôvodne
prisľúbené, z čoho plynie i neradostný dopad na finančnú situáciu jeho rodiny. To, že na
stránkach svojej vedeckej revue Athenaeum nechal prehovoriť odborníkov na jazykovedu
a príbuzné odbory a spochybniť pravosť „svätých relikvií“ českého literárneho dedičstva,
známych ako Rukopisy (Rukopis zelenohorský, královédvorský, Milostná píseň krále
Václava atď.) je len jedným z mnohých príkladov jeho neústupnosti vo veciach, ktoré
považoval za pravdivé. Rovnako napriek osobnej antipatii voči židovskému mladíkovi
Leopoldovi Hilsnerovi, obvinenému z rituálnej vraždy kresťanského dievčaťa v Polnej, sa
muža zastáva a žiada revidovať proces, dokonca sa s lupou a inými potrebnými
„detektívnymi“ nástrojmi vydáva na miesto činu a svojimi zisteniami otriasa dovtedy
neotrasiteľnými dôkaznými materiálmi, pretože za osudom jedinca vidí tiež šancu vykoreniť
z mysle ľudí poverčivosť a tmárstvo a nahradiť ho poznaním. Do tretice snáď možno
spomenúť jeho krátke účinkovanie v politickej strane mladočechov spolu s Karlom
Kramářom, odkiaľ po zmene smerovania strany radšej odchádza, než by sa mal podpísať pod
program, ktorému neverí a považuje ho za nedomyslený a chaotický. Až do prvej svetovej
vojny tak jeho politická kariéra zostáva skôr na periférii – Česká strana pokroková skutočne
politické vody nikdy veľmi nezamútila. Významne však ovplyvňuje vedúce osobnosti iných
národov, či už len vyjadrením podpory srbským a chorvátskym delegátom vo Friedjungovom
procese alebo inšpiratívnou sériou rozhovorov s mladými Slovákmi (v letnom sídle
v Bystričke), ktorí proti konzervativizmu Martina práve na Masarykovu radu zakladajú hnutie
a tlačový orgán Hlas a tak (samozrejme, nielen oni) vytvárajú podmienky na vznik úzkej
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česko-slovenskej spolupráce pred a počas prvej svetovej vojny. Vybrané príklady sa môžu
zdať náhodnými, sú však demonštráciou dôležitej povahovej črty Masaryka. Nech heslo,
vejúce na vlajkách na pražskom hrade počas jeho funkčných období znie dnešnému čitateľovi
akokoľvek frázovito a v ušiach mnohých súčasných kritikov rozohráva disharmonické, ak nie
kakofonické akordy, „Pravda víťězí!“ bolo jeho mottom dávno predtým ako sa z nikoho stal
niekým, ako z neznámeho chlapca vyrástol v človeka, ktorého poznala celá vzdelaná Európa.
Tvrdý protest proti nespravodlivosti, rázne odporovanie zlu, pevnosť zásad, úcta
k pravde – to boli hodnoty, ktoré presadzoval i v kruhu rodiny. Masarykovci sa do začiatku
20. storočia dočkali piatich potomkov – štyri deti sa dožili dospelosti. Herbert, nadaný maliar,
zomrel na týfus počas prvej svetovej vojny, Jan, neskorší veľvyslanec republiky v Londýne i
minister zahraničných vecí, za doteraz neobjasnených okolností zomrel po páde z okna v roku
1948. Dcéra Oľga, ktorá bola počas prvej svetovej vojny otcovou spoločníčkou v exile, sa
vydala za švajčiarskeho lekára Revillioda, s ktorým mala dve deti (Herberta a Leonarda, obaja
zomreli na fronte v druhej svetovej vojne). Alice (domácky volaná Ellis), sa po smrti matky
v roku 1923 ujala čestnej úlohy prvej dámy po boku svojho otca, organizovala a viedla
Československý červený kríž a prostredníctvom tejto činnosti pomohla zaviesť množstvo
zlepšení najmä v oblasti zvýšenia hygienického štandardu života, starostlivosti o ženy s deťmi
a ich vzdelávania. Touto prácou si zjavne kompenzovala dávny neuskutočnený sen
o medicíne ako svojom profesijnom odbore. Svojich súrodencov prežila, posledné roky však
strávila vo vlasti svojej matky – v Amerike.
Masarykova exilová činnosť počas prvej svetovej vojny a dlhé štyri prezidentské
obdobia (zvolený do úradu v 1918 v neprítomnosti, 1920, 1927, 1934) po nej, jeho motivácia
a zámery sú dnes všeobecne známe aspoň odbornej verejnosti. Aj tu sa niekedy citujú frázy
vytrhnuté z kontextu, aj tu možno na TGM nazerať prinajmenšom ambivalentne: ako na toho,
kto sa zaslúžil o štát, ako hlása Lex Masaryk z 1930 či ako na signatára Pittsburghskej
dohody, ako by najradšej aj s pachom síry dodali autonomisti. (Rovnako sa dá pozerať i na
jeho abdikáciu a dôrazné odporúčanie svojho nástupcu Edvarda Beneša.)
Hlavy významných štátov Európy ho oslavovali ako bojovníka za pravdu a filozofa na
tróne, doma bol prorokom aspoň v časti dobovej tlače. Dodnes sa vedú spory o tom, do akej
miery sa cítil byť Slovákom a či a ako veľmi je zodpovedný za nedokonalé zrealizovanie
plánu skutočne demokratickej ČSR. Vyčítať sa mu dá mnohé – istá miera filozofickej
strnulosti, nepríliš ľahké pero spisovateľa, často prehnane moralizujúce príhovory, miešanie
sa do politiky v tlači pod pseudonymom, sieť politických síl pod názvom Hrad a ich vplyv na
politiku, prepisovanie a opakované opravovanie minulosti v biografických dielach ... miera
jeho aktívneho podporovania tvorby akéhosi kultu osobnosti však zatiaľ nie je jasná.
V niekoľkých osobných rozhovoroch, ktoré sa zachovali, hodnotí svoj „image“ v spoločnosti
ČSR ako dobrý pre republiku, nie osobne pre neho. Bol tej mienky, že akýkoľvek symbol, aj
keď ním by mal byť sám, je vhodným symbolom, ak utužuje pocit spolupatričnosti a lojality
nielen k štátu, ale i k zásadám a ideálom, z ktorých bol utvorený. Prial si ešte päťdesiat rokov
pokojného vývoja, aby sa z nového štátneho útvaru stal skutočný ostrov demokracie. Po celý
svoj život bol človekom s víziou. Aj to je medzi inými, vyššie uvedenými charakteristikami
jeho osobnosti dôvod, aby si pri vyslovení mena Tomáš Garrigue Masaryk dnešný človek
doprial aspoň chvíľočku na zamyslenie, kým nad touto nesporne zaujímavou osobnosťou
českých, a či chceme alebo nie, aj slovenských dejín vynesie súd.
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podujatia & správy
–––––––––––––––––––––––
Správa z konferencie Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie,
Častá – Píla, 19. – 21. október 2009
Katarína Nádaská
Stretnutie a komunikácia sú jednými z najtypickejších čŕt mesta. Akú podobu mali
tieto javy v mestách stredoveku sledovali účastníci trojdňovej medzinárodnej konferencie
Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie v priestoroch hotela Hydrostav v Častej
– Píle v dňoch 19. – 21. októbra 2009. Konferencia vychádzala z grantového projektu na
výskum stredovekých miest Historického ústavu SAV v Bratislave (HÚ SAV), ktorý bol aj
hlavným organizátorom. Podujatie usporiadal v spolupráci s Katedrou slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK). K téme stretnutia
vystúpili s referátmi z vlastných výskumov tri desiatky historikov zo Slovenska, Čiech
a Maďarska. Organizátori rozdelili rokovanie každého dňa na dopoludňajšiu a popoludňajšiu
sekciu, ktoré uzatvárala diskusia. Príspevky venovali najviac pozornosti mestám
stredovýchodnej Európy, ale svoj priestor samostatne či v komparáciách dostali aj
západoeurópske mestá.
Konferenciu otvoril príhovor Slavomíra Michálka, riaditeľa HÚ SAV. V prvý deň
konferencie odznel najväčší počet referátov. Program rokovania otvoril úvodný príspevok
Jána Lukačku (HÚ SAV, Bratislava) ako vstup do témy konferencie. Nasledujúce príspevky
sa striedali v rôznych pohľadoch na ústrednú tému. Spôsoby komunikácie mesta z hľadiska
rôznych aspektov – komunikačné mechanizmy a siete, heraldika, kráľovská politika
Žigmunda Luxemburského, mestskí úradníci a šľachta – priblížili vystúpenia Veroniky Novak
(Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Budapešť), Ladislava Vrteľa (Archívny odbor Min.
vnútra SR, Bratislava), Karin Fábrovej (Historický ústav Prešovskej univerzity, Prešov),
Radoslava Ragača (Slovenský národný archív, Bratislava) a Veroniky Kucharskej (FiF UK,
Bratislava). Na prenos informácií medzi mestami navzájom alebo inými kanceláriami sa cez
optiku špecifických historických prameňov ako pozostalosť, mestské účty a odpustkové
listiny sústredili referáty Renáty Skorka (Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Budapešť),
Michaely Malaníkovej – Tomáša Borovského (Historický ústav Masarykovy univerzity,
Brno) a Jana Hrdinu (Archiv hlavního města Prahy, Praha). Stredoveké mesto bolo aj
miestom pestrých spoločenských pohybov. Eva Frimmová (HÚ SAV, Bratislava), Martin
Nodl (Centrum medievistických studií, Praha) a Vladimír Segeš (Vojenský historický ústav,
Bratislava) sa venovali práve sociálnym determinantom na mestskú komunikáciu, ktoré
skúmali prostredníctvom stretnutí kráľov v Bratislave, prisťahovalectvu, migrácii
a bratislavskej sociálnej topografii.
Nasledujúci deň pokračoval stanoveným programom. Dostali priestor príspevky, ktoré
sledovali komunikáciu a prenos informácií cez niektorú špecifickú mestskú vrstvu alebo
inštitúciu, akými boli mestský súd, obchodníci, špehovia a poslovia, intelektuáli, krčmy či
hostince, mestský patrón a šľachta v mestách. Venovali sa im príspevky z pera Ludmily
Sulitkovej (Archiv České akademie věd, Praha), Miroslavy Slezákovej (HÚ SAV, Bratislava),
Daniely Dvořákovej (HÚ SAV, Bratislava), Miriam Hlavačkovej (HÚ SAV, Bratislava),
Martina Musílka (Centrum medievistických studií, Praha), Kataríny Nádaskej (FiF UK,
Bratislava) a Roberta Šimůnka (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha).
O podobách ekonomickej a spoločenskej komunikácie hovorili príspevky z obdobia počiatkov
miesta Kremnice od Martina Štefánika (HÚ SAV, Bratislava) a mesta Bratislavy od Žofie
Lysej (HÚ SAV, Bratislava). Stredoveké mesto nadväzovalo kontakty s rôznymi skupinami
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a za rôznych okolností ako v čase mieru tak aj v čase bojov. Formy komunikácie sa
prispôsobovali aktuálnej situácii a adresátovi. Ako prebiehali styky Bratislavy s
uhorským kráľovským dvorom v 15. storočí a Bardejova s Makovickým hradným panstvom
účastníkov oboznámili vystúpenia Júliusa Bartla (Pedagogická fakulta UK, Bratislava)
a Pavla Hudáčka (HÚ SAV, Bratislava). Podobu komunikácie mesta v čase nepokojov
priblížili príspevky o kontaktoch husitov s uhorskými mešťanmi od Miroslava Lysého
(Právnická fakulta UK, Bratislava) a komunikačných aspektoch pražského povstania v roku
1483 od Kateřiny Jíšovej (Archiv hlavního města Prahy, Praha). Rokovanie druhého dňa
predstavenými príspevkami skončilo. Program potom pokračoval zaujímavou prehliadkou
hradu Červený Kameň a následne družnou spoločnou večerou v blízkej reštaurácii.
V posledný deň konferencie organizátori zaradili do programu referáty, ktoré sa síce
nedotýkali ústrednej témy, ale predstavovali reprezentatívny prehľad bádania k problematike
stredovekých miest. K počiatkom stredovekých miest na Slovensku referoval Richard
Marsina (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava), k počiatkom Banskej Bystrice
Marián Skladaný (FiF UK, Bratislava), k počiatkom Gelnice Martin Homza (FiF UK,
Bratislava) a k počiatkom výsadných miest a mestečiek na Gemeri Monika Skalská (HÚ
SAV, Bratislava). Z problematiky českých miest priblížil Josef Žemlička (Historický ústav
Akademie věd České republiky, Praha) vzťah Přemysla Otakara II. k mestám. Paradoxne
tento posledný blok, hoci sa priamo nevenoval ústrednej téme, vyvolal najzaujímavejšiu
a podľa nás aj najprínosnejšiu diskusiu konferencie. Do diskusie sa dostali aj referáty
predchádzajúcich dní. Dejiny stredovekých miest na Slovensku nie sú ešte kompletne
objasnené a niektoré otázky ostanú zrejme aj naďalej na miskách váh, až kým ich nerozriešia
nové pramene či archeologický výskum. Konferenciu následne uzatvoril príhovor Jána
Lukačku.
Októbrová konferencia v Častej – Píle priniesla naozaj pozoruhodné spracovanie témy
komunikácie v stredovekom meste. Vyčerpávajúco sa zaoberala územím stredovekého
Slovenska, Moravy a Čiech, naopak väčšmi mohla nazrieť aj do územia ostatného Uhorska.
Prezentované príspevky v rozšírenej podobe obsiahne kolektívna monografia. K pozitívam
môžeme tiež zaradiť príjemnú atmosféru stretnutia, i keď ju miestami narúčalo nekolegiálne
hlasité šuškanie počas referátov. Podujatia podobného druhu sú prínosné nielen z odborného
hľadiska, ale rovnako aj z hľadiska budovania medzinárodných kontaktov a spolupráce, čo
v konečnom dôsledku slúži opäť pre dobro kultúry a vedy zúčastnených strán.
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anotácie
–––––––––––––––––––––––
HOMZA, Martin; SROKA, Stanisław A. (ed.) Historia Scepusii I. (Dejiny Spiša I).
Bratislava a Kraków : Etc, 2009, 1. vyd., 663 s.,
ISBN: 978-80-968948-2-6.
Zuzana Orságová (anot.)
Syntéza Historia Scepusii I (Dejiny Spiša I), ktorá vyšla pod dohľadom Slovenskopoľskej komisie humanitných vied, je výsledkom dlhoročnej práce kolektívu autorov pod
záštitou Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
a Historického inštitútu Jagelovskej univerzity v Krakove. Editormi diela, ktoré nadväzuje na
monumentálny zborník Terra Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša (vyšlo 2003), sú
Martin Homza a Stanisław A. Sroka. Ako už samotný názov napovedá, ústrednou témou
knihy sú dejiny Spiša, chronologicky vymedzené paleolitom ako dolnou a rokom 1526 ako
hornou hranicou skúmania. Avšak práca nepredstavuje len príspevok k regionálnym dejinám,
keďže zasadzuje predmet skúmania do širšieho konceptu uhorských a poľských dejín –
historický Spišský komitát sa napokon rozprestieral na území dvoch dnešných štátov –
Slovenskej i Poľskej republiky. Rovnako tematika diela je komplexná: prevažná časť sa
prirodzene orientuje na históriu, avšak úvodné kapitoly sa zaoberajú fyzicko-geografickými
pomermi oblasti a jej faunou a flórou (autori Dušan Bevilaqua, Milan Barlog).
Nasledujúce časti sa už orientujú priamo na dejiny Spiša: autorom kapitoly,
zaoberajúcej sa obdobím od staršej doby kamennej až po vývoj osídlenia oblasti v 12. až 13.
storočí je archeológ Marián Soják. Chronologicky sa s ňou čiastočne prelína nasledujúca
kapitola Martina Homzu, ktorá predstavuje politické dejiny Spiša v rámci Veľkej Moravy
a neskôr Uhorského kráľovstva do začiatku 14. storočia, no prezentuje i ďalšie témy ako
vývoj etnicko-sídelných pomerov či kultúra a umenie regiónu v danom období. Posledná
kapitola približuje neskorostredoveký vývoj pomerov na Spiši, ktorý spracoval Henryk
Ruciński – po jeho smrti v októbri 2007 sa na dokončení tejto časti podieľalo niekoľko
ďalších autorov: možno spomenúť Ivana Geráta či Juraja Šedivého. Súčasťou tejto časti sú
napríklad podkapitoly o hospodárskych a cirkevných štruktúrach či písomnej kultúre na Spiši
v neskorom stredoveku. Obe posledne menované kapitoly navyše zahŕňajú krátke medailóny
osobností, ktoré v danom období usmerňovali a ovplyvňovali vývoj Spiša.
Rôznorodým dodatkom knihy bol taktiež poskytnutý značný priestor: ich súčasťou sú
napríklad zoznamy cirkevných a svetských hodnostárov, zoznam názvov sídiel či patrocínií
na Spiši. K dodatkom patria i genealogické tabuľky vládcov Karpatskej kotliny, alebo výber
najdôležitejších použitých prameňov a ich edícii. Súčasťou celej publikácie je taktiež
množstvo obrazového materiálu, často po prvý raz publikovaného práve v Historii Scepusii.
Aj vďaka tomuto aspektu je kniha prístupná širšiemu publiku – rovnako bolo i zámerom
autorského kolektívu pripraviť populárno-vedeckú publikáciu. Vznikla tak čitateľsky
atraktívna kniha, ktorá je však zároveň určená i akademickej verejnosti. Ďalším kladom diela
je skutočnosť, že hoci je jeho ústrednou témou Spiš, je zároveň i príspevkom k politickým
dejinám celého Uhorska a definovaniu jeho zahraničnej – logicky predovšetkým severnej
a východnej – politiky. Nemožno taktiež opomenúť skutočnosť, že okrem renomovaných
akademikov poskytla práca na diele priestor i mladej, začínajúcej generácii historikov.
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Keďže je dielo výsledkom slovensko-poľskej kooperácie, pripravuje sa i jeho poľské
vydanie (predpokladaný termín máj-jún 2010). Už slovenské vydanie obsahuje štvorjazyčný
obsah (okrem slovenčiny a poľštiny aj anglický a nemecký), rovnako ako i úvody oboch
editorov diela. Okrem plánovaného publikovania poľskej verzie Historie je súčasťou celého
projektu bádania spišských dejín takisto pokračovanie syntézy, ktoré by sa orientovalo
chronologicky na ďalšie obdobia až po rok 1918. Tretí diel by mal zahrnúť dejiny Spiša do
súčasného obdobia.

MALOVECKÁ, Milota: Karol Wagner (1732 - 1790). Historik Spiša a Šariša.
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, 227 s.,
ISBN 978-80-7165-729-3.
Peter Podolan (anot.)
Meno osobnosti, ktorej život a dielo sa stalo témou tejto monografie, vyvoláva skôr
asociácie so známejším Richardom Wagnerom, resp. náš jazykový úzus podvedome očakáva
„á“ v mene. Nič menej podtitul ale i zadná strana obálky knihy čitateľa jednoznačne odkazuje
k historiografii. Karol Wagner bol totiž doteraz azda s výnimkou úzkej skupiny historikov
(najmä s orientáciou na historiografiu a regionálne dejiny) osobnosťou takmer neznámou.
Po dielčích a rozsahom neveľkých príspevkoch táto práca predstavuje vrchol autorkinej snahy
oboznámiť širšiu verejnosť s výsledkami svojho dlhoročného výskumu, teda s osobnosťou
K. Wagnera a jeho najmä historiografickým dielom.
Nejde tak o klasickú „životopisnú“ monografiu zameranú na život a dielo osobnosti,
keďže je pomerne úzko profilovaná. Na druhej strane však bola takto vymedzená majoritne aj
činnosť samotného Wagnera. Rozsiahlejšie biografické partie si však vynútila skutočnosť, že
jeho životný príbeh nebol doteraz detailne prebádaný.
Pozostáva prakticky zo 5 hlavných častí, ktoré sú však bohato členené na kapitoly
a subkapitoly; ďalej obsahuje zoznam použitých skratiek, prameňov a literatúry, anglické
summary a register mien osobností, geografických názvov a historiografických prác.
Po úvode je zaradená kapitola venovaná vývoju historiografie až po tzv. kritickú školu
uhorskej historiografie. Na malom priestore je zobrazený vývoj „kritickej“ metódy od jej
najrannejších prejavov až k istému vrcholu u bollandistov a maurínov a porovnanie kritickej
historiografie s obsahom, filozofiou a metódami osvietenského dejepisectva – tento
všeobecný rámec je v druhej časti kapitoly doplnený o históriu formovania školy uhorskej
kritickej historiografie od jej zakladateľov a ideových súputnikov až k jej mladším členom,
medzi ktorých možno radiť aj Wagnera.
Nasledujúca kapitola je celá venovaná osobnosti K. Wagnera, na ktorú nazerá v
niekoľkých subkapitolách odlišných prístupom. Najprv je to chronologický prehľad
Wagnerovej biografie ukončený prehľadným zoznamom jeho pôsobísk – tu zvlášť vynikne
množstvo (hoci podobných) zamestnaní a pôsobísk kde sa obyčajne zdržiaval 1 až 3 roky
a iba v niekoľkých prípadoch šlo o dlhšie pobyty trvajúce viac než 5 rokov. V ďalších
subkapitolách sa autorka snaží priblížiť vlastnú osobnosť Karola Wagnera. Zachytáva jej
formovanie v rodine a v Spoločnosti Ježišovej, približuje Wagnera v niekoľkých rovinách ako
kňaza, pedagóga, historika, šľachtica a vlastenca.
Zvyšok práce môžeme označiť v pravom zmysle za historiografický. Hneď
v nasledujúcej kapitole sa autorka snaží zachytiť nuansy Wagnerovho osobného
metodologického formovania smerujúceho ku kritickej metóde. Popisuje tak vonkajšie
aj vnútorné aspekty Wagnerovej metódy, narábanie s prameňmi, rozsiahlu heuristiku.
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Rozsiahly priestor je venovaný aj historiografickej analýze jednotlivých diel. Na
začiatku autorka skompletizovala prehľad Wagnerových prác ako komentovanú bibliografiu
a následne sa pristavuje pri najvýznamnejších z nich v samostatných subkapitolách. Takto
spracovala dielo Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum,
štvorzväzkové Analecta Scepusii sacri et profani a niekoľko prác venovaných dejinám Šariša
hlavne Diplomatarium Comitatus Sarosiensis ale aj už nevydanému dielu Collectanea
Sárosiana de fluviis, montibus, urbibus, oppidis, pagis, familiis, personis, aliisque rebus ad
ejusdem comitatus notitiam pertinentibus alebo Šarišská zbierka. Autorka komentuje hlavne
významné či zaujímavé momenty s ohľadom na Wagnerovu prácu, metódu a komentáre.
Dielo Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum odráža
Wagnerov záujem genealogické štúdium, čomu iste napomohol aj jeho šľachtický pôvod.
V tomto prípade spracoval osudy a činy osobností vymretých uhorských šľachtických rodov.
Autorka Wagnerov prístup konkrétnejšie približuje podrobnou analýzou takéhoto portrétu
rodu Rákociovcov.
Najviac priestoru dostal rozbor diela Analecta Scepusii sacri et profani už len kvôli
veľkému rozsahu tohto diela. Išlo vlastne o zbierku prameňov k dejinám Spiša. Prvým
zväzkom je Spišský diplomatár, ktorý v 11-tich tematických kapitolách obsahuje 269 listín od
najstarších z 12. až po 16. storočie. Druhý zväzok obsahuje zbierku naračných prameňov,
najmä diela spišských kronikárov, pričom kvôli nedostatku starších prameňov vydal
a reedoval časti kroník a spisov pomerne mladších; tiež aj niektoré epigrafické pamiatky.
V treťom zväzku sa Wagner zaoberal životopisnými záznamami spišských cirkevných aj
verejných hodnostárov, predovšetkým prepoštov a kartuziánskych priorov, spišských županov
a podžupanov, grófov spišských Sasov, kapitánov Ľubovnianskeho hradu. V poslednom,
štvrtom zväzku sa opäť vrátil ku genealogickým štúdiám – tentoraz spišských rodov
Zápoľských, Turzovcov, Tököliovcov a Varkoč.
Snahu zmapovať históriu rodnej Šarišskej stolice sa Wagnerovi nepodarilo celkom
naplniť, jeho dielo zostalo rozpracované. Publikovaným výsledkom je tak iba Diplomatarium
Comitatus Sarosiensis obsahujúci úplné vydania alebo iba anotácie okolo 300 listín
a podobných dokumentov z 13. – 17. storočia. Rukopisná Šarišská zbierka mala v duchu
koncepcie Mateja Bela veľkoryso zachytiť Šariš vo všetkých oblastiach – od geografického
opisu prostredia, cez opisy miest a mestečiek, pamätihodností po významné osobnosti
a šľachtické rody.
Samostatná kapitola je venovaná aj recepcii Wagnera v rozsiahlom časovom úseku od
18. až do 21. storočia – teda od jeho doby až po súčasnosť. Výklad uzaviera záver, ktorý už
len rekapituluje a podáva v zhustenej podobe sumár celého životného diela K. Wagnera tak,
ako bolo načrtnuté v tejto práci.
Práca predstavuje bezpochyby pionersky počin v bádaní o osobnosti K. Wagnera,
ktorá v doterajšom historiografickom bádaní doposiaľ nebola tak podrobne a komplexne
spracovaná. Treba oceniť prácu s pramennou bázou od tlačených diel, zabudnutých rukopisov
až po osobnú korešpondenciu Wagnera i jeho spolupútnikov. Okrem skutočnosti, že v nej
obsiahnuté informácie sú povinnými vedomosťami pre každého spišského a šarišského
patriota, je aj chutným preparátom pre každého milovníka historiografie.
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ELIÁŠ, Michal. Z cestovných denníkov štúrovcov.
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, 245 s.,
ISBN 978-80-8115-018-0.
Peter Podolan (anot.)
Ako už samotný názov napovedá, ide o edíciu niekoľkých denníkovo-cestopisných
prác štúrovcov. Hoci je istým prekvapením, že vo všetkých prípadoch ide o práce, ktoré už
v minulosti boli v edícii vydané, tento fakt má svoj zmysel, keďže to bolo vo väčšine
prípadov naposledy pred približne 30-timi rokmi, v jednom prípade išlo o prácu bežným
spôsobom nedostupnú. Každú edičnú činnosť treba náležite oceniť, pričom si musíme
uvedomiť, že nové edície posúvajú prah dostupnosti pôvodných prác, pracujú s novými
pravopisnými normami a sú tak celkom isto prínosom. Tým viac, keďže ide o edíciu určenú
širokej verejnosti.
V práci je takto zozbieraných celkom 8 rozsahom neveľkých spisov. Okrem vlastných
edovaných textov tu nájdeme stručné medailóniky o všetkých autoroch, pričom ide aj o viac
menej neznáme osobnosti štúrovského hnutia. Nasleduje edičná poznámka a autorov doslov,
prácu uzatvára menný a miestopisný register. Text či osobnosti pôvodných autorov ilustruje
113 čiernobielych obrázkov, v niektorých prípadoch však veľmi malých rozmerov.
Pristavíme sa najprv práve pri edičnej poznámke, kde autor ponúka stručné informácie
o pôvodných vydaniach a spôsobe pravopisnej úpravy. Pri Hurbanovom texte musíme ale
vnímať kriticky, že autor siahol po verzii textu už publikovanej v súbornom diele, navyše
krátenej, hoci mal priestor na vydanie textu v plnom znení či inej verzie, čo je iste škoda.
Texty sú štandardne vybavené základnou sadou vysvetliviek na patričnom mieste, vysvetľujú
najmä niektoré geografické a osobné údaje a takto robia text zrozumiteľným.
Autorský doslov na malom priestore (s. 236 – 245) oboznamuje so stručným
prehľadom histórie písania cestopisu, resp. podobných memoárových prác. Začína pri
renesančných a najmä barokových prácach tzv. memoárovej literatúry, najviac sa prirodzene
venuje obdobiu národného obrodenia, s dôrazom na takéto diela u štúrovcov. Často neboli
v aktuálnom období vydané, ale uchovali sa vo svojej rukopisnej forme. Následne sa venuje
podrobnostiam o každom edovanom texte: najprv prináša akúsi stručnú rekapituláciu so silne
abstrahovaným obsahom, poukazuje na niektoré otázky ich vzniku, prechádza osnovu textov
a dopĺňa niektoré dodatočné informácie. V samom závere sa pristavuje pri zachytení
ľudových povestí o niektorých miestach, ktoré tu tiež v stručnej forme uvádza – týka sa to
najmä črty Opisy krajov slovenských, podobné zachytenie tohto druhu pamiatok ale nájdeme
i v ostatných cestopisoch.
Zrekapitulujme preto aj my, ktoré práce v edícii nájdeme a čo v nich môžeme hľadať:
Prechádzka po považskom svete Jozefa Miloslava Hurbana sa uskutočnila v roku 1843.
Prechádzal z Hlbokého cez Myjavu a priľahlý región, ďalej krížom cez považské údolie do
oblasti Uhrovca, Čičmian, Rajca až k Súľovským skalám a vracal sa Považím. Text je
pretkaný množstvom filozoficko-estetických úvah, hoci sa nevyhýba ani hodnoteniu národnej
práce či v prípade kritiky korheľstva aj určitému pranierovaniu neduhov slovenského vidieka.
Skutočne zaujímavé sú dva opisy ciest, ktoré Bohuslav Nosák absolvoval v auguste
až septembri 1843 a pretavil hneď do dvoch prác. Spomienky potiskie sa napriek názvu
zaoberajú predovšetkým obrazmi územia Slovenska, ak pravda ako Potisie nevnímame
povodie rieky Tisy vrátane jej východoslovenských prítokov. Duchovne boli venované
priateľovi Slovákov – Jánovi Kadavému. V ôsmych kapitolách Nosák spod Tatier a Spiša
ďalej prechádzal cez jednotlivé mestá, mestečká a obce do Šariša, Zemplínu, do Tokaja
a skončil v Gemeri. Zaznamenal obrovské množstvo detailov, okrem hodnotenia malebnosti,
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architektonicko-urbanistických reálií, v neposlednom rade aj národnostnú pestrosť, rovnako
ako niektoré zvláštne zamestnania.
Už v tomto diele sme sa stretli s opisom Rusínov, ktorých krajine boli venované Listy
z neznámej zeme k L... Ich „adresátom“ nebol nik iný ako Ľudovít Štúr. Cesta po
Podkarpatskej Rusi sa začína v Užhorode, ďalej podrobne vykresľuje región Vrchoviny
(medzi Karpatmi, Mukačevom a Užhorodom) a Krajny (na východ od Mukačeva
k Marmarščine). Následne sa opäť obrátil k Tokaju. Cestoval pešo, na plti aj na voze. Táto
práca bola veľmi zameraná na opis ľudu, najmä Rusínov, registroval aj slovenských
obchodníkov a remeselníkov. Veľmi negatívne boli zobrazovaní predovšetkým Židia, Nemci
a Maďari, rovnako ako ich stereotypy o Rusínoch. Zaujímavé sú postrehy o náboženstve
a opis Mukačevského monastýra. V závere Nosák neobišiel ani štatistické údaje a text je
prešpikovaný drobnými odkazmi na historiografiu.
Dobšinského Púť po otčine sa pôvodne uskutočnila v júli a auguste 1846. Do tohto
vydania rozsiahleho „cestopisu“ zahrnul aj časti svojich predchádzajúcich cestopisných čŕt.
Cesta preto nie je opisovaná chronologicky, ale miestami skôr zhrnutá úvahou, na začiatku
opisuje najmä horstvá, vrchy a doliny Gemera a Turca, prechádza na horné Považie a Liptov.
Z Liptova prešiel na Oravu, kde navštívil Dolný Kubín, aby obdivoval Čaplovičovu knižnicu
a po návšteve Oravského hradu pokračoval do Turca. Tu obišiel iba jeho severnú časť, aby sa
plťou zviezol po Váhu a zachytil temné čaro úžiny pri Strečne. Na plti ďalej pokračoval do
Púchova, za Ilavou opäť pešo prešiel k Dubnici a do Trenčianskych Teplíc a Trenčína.
Preskakuje až k Holíču, priblížil Dobrú Vodu a Jána Hollého, pokračoval popod Malé
Karpaty do Bratislavy. Nasleduje opäť ideový – „veľkomoravský“ skok a opis Devína
a Nitry. Na záver popisuje „rýchlu“ cestu domov cez Pohronie.
Janko Buor (Boór) svoju cestu uskutočnil v roku 1842, ale prácu vydal až s odstupom.
Jeho cestovný denník zachytáva putovanie Záhorím, prešiel do Brezovej pod Bradlom, tu sa
v mysli vracia k udalosti keď Hurban opúšťal Brezovú a odchádzal do Hlbokého. Buor
preskakuje do Holíča, odkiaľ putoval cez Myjavu, Krajné a Kostolné k Starej Turej, aby sa
ocitol na Považí. Pokračoval do Trenčína, ďalej do Púchova a k Súľovu, odkiaľ sa plťou vrátil
do Trenčína, navštívil Uhrovec a cez Radošinu a Piešťany sa vrátil do Vrbového. Cestopis je
poznamenaný Hurbanovou prácou, čiastočne kopíruje jeho trasu. Veľmi zaujímavé sú
Buorove citové vzplanutia k švárnym dievčatám, ktoré stretol po ceste.
Nedokončený cestopis Štefana Horníka, krajčíra z obce susediacej s Uhrovcom je žiaľ
veľmi krátky. Celú polovicu zaberajú emotívne dôvody cestovania a spísania textu, iba
minoritne sa venuje opisu Bratislavy, opis cesty do Viedne už nedokončil.
Rozsiahly cyklus Karola Alexandra Modrániho a Karola Zorkóciho Opisy krajov
slovenských sa skladá z jednotlivých medailónov na akejsi virtuálnej ceste. Trasa aj koncepcia
do značnej miery kopíruje Medňanského Malebnú cestu dolu Váhom, takmer identické sú aj
Zorkócim prekreslené i novozachytené ilustračné obrázky. Opis začína v Uhrovci, preskakuje
do Žiliny, Banskej Bystrice a do Liptovského Hrádku, postupuje k Liptovskému Jánu,
Demänovej, Liptovskej Mare, Ružomberku, Likave, Ľubochni, Kraľovanom, Krpeľanom,
Sučanom, ku Sklabine, strečnianskej úžine (Margita), Starému Hradu, Strečnu, Lietave, Ilave,
Trenčianskemu hradu, Beckovu, Považskej Bystrici, Lúke, Piešťanom a Seredi, preskakuje
k hradu Muráň, Kostiviarskej, Podlaviciam a Starým Horám, kde končí.
Po edícii teda možno siahnuť práve tak dobre kvôli dobovému zobrazeniu krajiny,
ľudí a množstva ďalších podrobných a zvláštnych informácií pri profesionálnom záujme,
rovnako ju môžeme vnímať ako reprezentatívnu prácu s patriotickým nádychom, prinášajúcu
nostalgiu nad idylickými opismi krajiny, ktorá sa žiaľ v mnohých prípadoch zmenila na
nepoznanie.
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recenzie
–––––––––––––––––––––––
SAK, Robert: Jozef Jungmann. Život obrozence.
Praha : Vyšehrad, 2007, 1. vyd., 313 s.,
edícia Velké postavy českých dějin – 8. zv., ISBN 978-80-7021-890-7.
Peter Podolan (rec.)
Postava Josefa Jungmanna je všeobecne známou ikonou českého národného hnutia,
bádanie o jeho osobe teda určite nepredstavuje pioniersku oblasť. V prípade „notoricky“
známych osobností je však periodický návrat k slávnemu „menu“ a jeho znovuzhodnotenie
rastrom nových metód, poznatkov a analýz chvályhodným počinom. Každý autor je cez sieť
politických, ekonomických, ideových a iných siločiar svojej doby nutne determinovaný vo
svojom prístupe (okrem objektívne nových poznatkov), preto je nesmierne zaujímavé
sledovať vývoj obrazu danej osobnosti. Práve nové práce majú možnosť zozbierať už
niekoľkonásobne prefiltrované overené informácie a zoradiť kamene mozaiky definitívne na
správne miesta, hoci na druhej strane je čoraz ťažšie prísť s novými výsledkami vlastného
bádania. Napriek tomu pri sokratovsky kladených otázkach zisťujeme ako málo vieme práve
o „preskúmaných“ problematikách – že vždy existuje množstvo nezodpovedaných otázok,
bielych miest na pomyslenej mape života čo len jediného človeka.
Monografia obsahuje vrátane úvodnej 8 kapitol, sekciu Prílohy, poznámkový aparát,
zoznam literatúry a prameňov a menný register. Vhodne ju ilustruje 58 čiernobielych
obrázkov v texte a 8 stranová nečíslovaná príloha farebných obrázkov.
Autor vychádzal z množstva archívnych prameňov priamo alebo nepriamo viazaných
k osobnosti Jungmanna, edovaných prameňov a sekundárnej literatúry. Rýchlemu
identifikovaniu predovšetkým korešpondencie v poznámkovom aparáte bráni trochu
nešťastný formát citovania „Dopis z 24. 6. 1820. edícia/fond“ napriek skutočnosti, že sa
informácie o pisateľovi a adresátovi nachádzajú v priamo hlavnom texte, resp. sa dajú
vyvodiť z názvov edícií.
Sekcia Prílohy je vlastne zbierkou miniedícií 8 dokumentov viažucich sa k osobe
Jungmanna. Ani v jednom prípade nejde o novú edíciu archívneho materiálu.
Poetické názvy kapitol až na niekoľko výnimiek iba málo presne charakterizujú svoj
obsah, resp. životnú etapu. Zo stručnej charakteristiky práce na predsádke sa dozvedáme
o kontroverznosti J. Jungmanna – keďže bol na jednej strane vysoko hodnotený ako
jazykovedec a prekladateľ, ale na druhej strane odsudzovaný ako spolutvorca českého
nacionalizmu a národného mýtu. Okrem dobových a nacionálnych aspektov tieto dva pohľady
odrážajú aj kontrast medzi tradičnou, „mýtizovanou“ a zvlášť v súčasnosti veľmi „módnou“
demytologizovanou podobou. Posledne zmienený trend je v posledných rokoch pliagou aj
slovenskej historiografie, ktorá na mnohých miestach neprešla ani len fázou analýz
a poctivého „prehmatania“ materiálu a teda vytvorenia aspoň prvej vrstvy obrysu základných
znalostí. Prebranie metodiky, alebo skôr prístupu zo zahraničných historiografií, ktoré sú
zväčša na úplne odlišnom stupni mapovania, prináša žiaľ okrem budovania nových mýtov (s
pýchou porovnateľnou s vnímaním „nášho osvieteného storočia“ osvietencami) aj motívy
zjednodušovania. Táto „objektívna“ kritika nás často presvedčuje o akejsi nemorálnosti
a zlých (?) úmysloch historických osobností, ktoré šírili nacionálnu neznášanlivosť a budovali
„fikcie“ o národe. Jej autori sa zabúdajú vymaniť z predsudkov súčasnosti a naopak, nesnažia
sa problém uchopiť logikou zasadenou do príslušnej doby alebo dokonca nemajú ani len
prehľad, či sa daná „fikcia“ náhodou nezakladá na pravde, kde je následne problémom určiť
pomer zveličenia či pozmenenia skutočnosti. Pri kritike prostriedku nevidia samotný cieľ
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(resp. naopak). R. Sak určite nepatrí do tejto skupiny „historikov“, pretože jeho prístup je
skutočne vyvážený a jeho snaha zasadiť osobu J. Jungmanna nielen do jeho doby ale aj
sociálnej siete jeho rovesníkov, spolupracovníkov i odporcov je skutočne prínosná. Autor
nepodlieha resentimentu, ale uvádza fakty alebo uvažuje formovaní názorov na ne, formuje
skutočne plastickú podobizeň jedinca a jeho plynutia v čase. Dozvieme sa tak o kontraste
medzi fyzickým zjavom J. Jungmanna a jeho emanujúcim duchom (s. 9), o jeho rečovej vade
(s. 34, 29?) i do istej miery zvláštnej povahe, možno formovanej aj silne veriacou, hoci
prostoduchou matkou („Dušička“) (s. 18). V úvodnej kapitole venuje pozornosť rýchlemu
načrtnutiu osobnosti a jeho vzťahov s dobou, ideológiou a borí sa so základným pojmoslovím.
Pristavme sa aspoň pri známom probléme so zaraďovaním diela do slohových kategórií – kde
Jungmann stojí podobne ako jeho mladší súpútnici J. Kollár či P. J. Šafárik medzi jasne
vyhranenými slohmi. Sak rekapituluje možnosti a napriek tomu, že sa pripája k chvále poňatia
V. Macuru („Neškatuľkovať!“), nakoniec sa prikláňa k najjednoduchšiemu a podľa nášho
názoru najvágnejšiemu zaradeniu do – preromantizmu.
Nasleduje už všeobecne stereotypný životopisný náčrt – v schéme života rodičov
osobnosti, v dobovom opise rodnej obce, cesty vzdelaním (kde môžeme vyzdvihnúť skutočne
podrobné informácie o jedinečných udalostiach počas „školárenia“ Jungmanna, ale i stave
školstva), prác, pôsobení a smrti. Nechýba samozrejme ani „tradičná udalosť“, od ktorej sa
odvádzalo Jungmannovo národné precitnutie (s. 29). Autor sa potom zaujímavo stavia aj
k otázke doformovania Jungmannovho svetonázoru medzi ideológiami katolicizmu
a osvietenstva či katolíckeho osvietenstva (s. 30-33, 55-57). Zvláštne pôsobí pravda nie nová
informácia o skutočnosti, že bol v r. 1799 křivoklátskou vrchnosťou prepustený z poddanstva;
s riešením otázky tohto aspektu sme sa u osobností spätými s územím Slovenska v tomto
období ešte nestretli, hoci je zrejmé že prípade nešľachtického pôvodu musel byť tento
problém obdobne administratívne riešený. Istá národná mystifikácia sprevádzala aj
Jungmannovu manželku, ktoré síce v čase ich sobáša nevedela vôbec po česky, avšak
Johanna sa údajne česky rýchlo naučila a premenila sa na Janičku (s. 38-39).
Autor nás oboznamuje s Jungmannovými prvými buditeľskými spismi, jeho
spoluprácou s puchmajerovským krúžkom a prekladateľskou prácou, rozsiahlejšie s tvorbou
Slovníka; pristavme sa ale pri prekladoch diel Stratený raj a Atalla. Je pritom zvláštne, že
v oboch prípadoch ide o mystické náboženským hávom zahalené práce, ktoré akoby sa
nehodili k epoche „preromantizmu“. Zdá sa však že v tomto prípade išlo rovnako o mix
myšlienok spájajúce tradíciu s novým závanom opäť (!) mystického romantizmu. Preklady
cibrili domáci jazyk a práve Jungmannovi môžeme byť vďační za desiatky novovytvorených
slov (resp. prevzatých z iných slovanských jazykov), ktoré znamenali skutočnú revolúciu vo
vývine českého jazyka (nehovoriac o vplyve na slovenskú terminológiu) (s. 71-72). Jedným
z týchto slov je vzduch. Do češtiny preložil aj slávnu 16. kapitolu 4. zväzku/knihy
Herderových Ideen zur Philosophie der Menschheit, ktorú však autor uvádza zrejme
nedopatrením ako 4. kap. 16. zv. (s. 79). Veľmi zaujímavými sú aj informácie
o Jungmannovom stretnutí s Rusmi, spojencami v napoleonských vojnách s ktorými sa
oneskorene stretol až v roku 1813 (s. 84-85). Tento kontakt zapadá do schémy podobných
stretnutí aké nám líči Jiráskov F. L. Věk resp. jeho „model“ F. V. Hek, alebo aké vidíme
v spomienkach na detstvo J. Kollára. Môže predstavovať dôležitý „spúšťač“ slovanského
sentimentu, vedúceho až k špecifickej forme rusofilstva. Autor žiaľ stále trvá na domnelom
Jungmannovom rusofilstve – ohradzujeme sa zvlášť proti pojmu „panrusizmus“ (s. 85)
a zbytočne ho nadradzuje nad prejavy sympatií ku všetkým slovanským národom (hoci treba
priznať, že Rusi ako jediný „slobodný“ slovanský národ s vlastnou vládou mali v úvahách
generácie Všeslávie predsa len akési čestné miesto).
Mnohé jazykovedné a národné práce Jungmanna sa stali vzorom pre snaženie
mladších „obrodencov“ a preto musíme vidieť isté súvzťažnosti medzi Slovesnosťou (1820)
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a Čítankou J. Kollára (1825) či podobne medzi Históriou literatúry českej (1825) (okrem prác
J. Dobrovského 1791/92, 1818) a Dejinami slovanskej reči a literatúry P. J. Šafárika (1826).
Autorovu poctivú prácu pri kritike prameňov môžeme vidieť zvlášť v prípade objasnenia
okolností vydania článku O klasičnosti v literatuře vůbec a zvlášte české, kde stopoval
redakčné zásahy F. Palackého, porovnával text s originálom (s. 127-128) a zasadil na správne
miesto zmienky o tejto skutočnosti, vyexcerpované z korešpondencie. Autor nezakryl ani
Jungmannov rýdzo osobný, hoci objektívne nespravodlivý postoj k osobám a dielam
osobností ako J. Nejedlý, J. Dobrovský či K. H. Mácha. Najviac zo vzťahov subjektu
poodkrýva v kapitole Přátelé a ti druzí. Konečne v prípade ochorenia, ktoré viedlo k smrti
prezentuje niečo z dobových názorov prezentovaných samotným Jungmannom, ktoré
vypovedajú veľa aj o jeho mentálnom stave – vyčítal si totiž, že si tuberkulózu zavinil častým
pitím vína v mladších rokoch – autor nás upozorňuje, že Jungmann bol skromný a alkoholu sa
skôr vyhýbal (s. 236). V súčasnosti sa stáva takmer povinnou kapitola typu Život po živote,
kde sa dozvedáme o nekrológoch, životopisoch, pomníkoch, bankovkách a vôbec budovaní
obrazu či mýtu o Jungmannovi. Autor precízne mapuje prístupy množstva pisateľov od
polovice 19. po 20. storočie a elegantným myšlienkovým oblúkom spojeným s úvodnou
kapitolou prácu uzatvára.
Práca sama je štylisticky jasná, zrozumiteľná, pre bežného čitateľa je prínosom
odsunutie poznámkového aparátu za hlavný text, pričom ten obsahuje hlavne bibliografické
údaje, keďže všetko podstatné je obsiahnuté priamo v hlavnom texte. Práve kvôli „uvádzaniu“
aj citátov zo sekundárnej literatúry práca vyzerá trochu zvláštne najmä v zberných
„vyskladaných“ častiach, čo je však vecou zvyku a názoru. Práve pomer „recyklovaného“
a vlastného, syntetizujúceho a aplikovaného nového materiálu, pestrosť (i zberaných názorov)
a vyváženosť sú kladmi celej práce, ktorú môžeme označiť za nasledovaniahodný prototyp
životopisnej monografie historiografie 21. storočia.
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miscellanea
–––––––––––––––––––––––
Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi
Peter Podolan
Hneď v úvode musíme upresniť, že nejde o novoobjavený list, naopak jeho obsah je
bádateľskej verejnosti známy už pomerne dlhý čas, keďže list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi
Hamuljakovi z 16. augusta 1826 publikoval ešte v roku 1874 Antonín Jaroslav Vrťátko.1 Pre
súbornú edíciu listov P. J. Šafárika Martinovi Hamuljakovi z roku 1965 Augustín Maťovčík
musel použiť iba túto jeho edovanú podobu pretože sa list pravdepodobne pôvodne uložený
v pozostalosti Pavla Jozefa Šafárika medzitým stratil. Maťovčík v edičnej poznámke
konštatoval: „jeho pôvodina sa nezachovala ani v Šafárikovej ani v Kollárovej pozostalosti
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe (bývalý
LA Národního muzea).“2 V tomto prípade sa editor mýlil, pretože „stratený“ list sa nachádza
práve v osobnom fonde Jána Kollára vo veľkom množstve listov ktoré mu poslal P. J.
Šafárik.3
Martin Hamuljak v LA PNP nemá vlastný osobný fond a kvôli chybnému zaradeniu
jeho meno nefiguruje ani v inventárnom súpise fondu. Chybné zaradenie, hoci je meno
adresáta v adrese jasne uvedené a čitateľné, pravdepodobne zapríčinil prípisok pod adresou –
Abzugeben beim Herrn Pred. Kollár in Pest, teda – „Odovzdať/doručiť pánovi kazateľovi
Kollárovi v Pešti.“ Omyl je zrejmý aj z obsahu listu, keďže sa v ňom o Kollárovi píše v tretej
osobe. List bol pravdepodobne odoslaný spolu s listom, ktorý adresoval Šafárik Jánovi
Kollárovi 15. augusta 1826.
Nie je potrebné znovu prepisovať obsah listu, ktorý je prístupný v kvalitnej edícii aj
s komentármi,4 doplníme preto iba niektoré informácie. Žiaľ v čase archívneho výskumu sme
list nezmerali, preto jeden zo základných údajov – rozmery neuvádzame. Po fyzickej stránke
ide o dvojlist, text listu je na dvoch stranách, na poslednej strane je nezreteľný odtlačok
Šafárikovho prsteňa v červenom pečatnom vosku a adresa.
1

VRŤÁTKO, Antonín Jaroslav. In ČČM, 1874, s.83-85. Podľa MAŤOVČÍK, Augustín. (ed.) Listy Pavla Jozefa
Šafárika Martinovi Hamuljakovi. Martin : Matica slovenská, 1965, s. 77, 258.
2
MAŤOVČÍK, Augustín. (ed.) Listy Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi. Martin : Matica slovenská,
1965, s. 258, podobné vyjadrenie aj s. 77.
3
List je dostupný vo fonde Ján Kollár/ korespondence/ korespondence vlastní/ přijatá/ jednotlivci/ Šafařík Pavel
Jozef Kollárovi Janu/ dopisy z r. 1826/ Je označený číslom 45 v krúžku pripísaným ceruzkou
4
List 22; MAŤOVČÍK, Augustín. (ed.) Listy Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi. Martin : Matica
slovenská, 1965, s. 76-81.

Korešpondencia Jonáša Záborského (1812 – 1876)
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe
Peter Podolan
Hoci Jonáš Záborský nemá v Literárním archívu Památníku národního písemnictví
(LA PNP) založený svoj osobný fond, v archíve sa nachádza časť jeho korešpondencie
v osobných fondoch iných osobností. Ide logicky iba o listy, ktorých pisateľom bol Záborský.
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Situáciu s hľadaním korešpondencie komplikuje niekoľko faktorov – staršia literatúra
uvádza iba staršie signatúry viažuce sa k fondom Archívu Národního muzea (ANM). Hoci
jednotlivé zložky nesú podobné signatúry, dokonca v niektorých prípadoch identické, staré
signatúry sú neplatné, keďže fondy teraz spravuje LA PNP a systém štruktúry fondov je už
iný. Nič menej tieto signatúry aspoň správne odkazujú na osobné fondy, v ktorých sa listy
nachádzali a táto skutočnosť bola kľúčová.
Ďalším problémom je totiž nesprávne čítanie mena Jonáš Záborský. Bádateľ, ktorý
nepreberá fond systematicky, resp. nepozná písmo a štýl Záborského, by listy nebol schopný
sám správne identifikovať. Meno bolo totiž v takmer každom fonde iné; napr. Záborský
Jonáš, Záhorský Jonáš, Záborský Tomáš, Zaborsky Jonáš. Vo väčšine prípadov išlo o chybné
čítanie mena, prípadne chybný prepis mena do inventáru; v prípade listov F. Palackému je
v inventári uvedené meno Tomáš, na zložke je čitateľné Jonáš.
Pre ďalšiu jednoduchšiu identifikáciu tejto korešpondencie ponúkame nasledujúci
súpis, ktorý okrem príslušnosti k tomu-ktorému fondu uvádza aj podrobnosti o listoch.
Veríme, že bude užitočný, pokiaľ archív nesiahne k náprave týchto skutočností.
Podľa systému LA PNP je hlavnou informáciou fond osobnosti (a zostavený malý,
veľký inventár či súbor kariet) a vo všeobecnosti sa nami označené listy skrývajú v štruktúre:
korespondence/ korespondence vlastní/ přijatá/ jednotlivci/ Záborský...
Hanka Václav – Záhorský Jonáš – 1 list 1851 (kartón 39)
/ANM 3 H 74/
Kampelík František Cyril – Záborský Jonáš – 1 list 1834
/ANM 3 H 74/
Palacký František – Záborský Tomáš – 1 list 1852, druhý list z 1874 stratený
Šafárik Pavol Jozef – Zaborsky Jonáš – 1 list 1839 (kartón 6) /ANM 14 F 27/
S výnimkou listu Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi, ktorého fond bol v čase nášho
výskumu nedostupný, sme overili všetky vyššie uvedené listy. Na základe ďalších indícií sme
ešte skúmali vo fonde Václava Bolemíra Nebeského, kde našu pozornosť upútal jediný list
bez určenia adresáta. Tento list však zrejme podľa obsahu nebol adresovaný Záborskému:
Nebeský Václav Bolemír – nezjištenému – 1 list 1865
Poslednú skupinu korešpondencie tvoria listy z fondu Martina Hattalu, na ktorý
odkazovala aj stará signatúra /ANM 3 H 74/. Tento osobný fond však nemá spracovaný
inventár a jeho obsah je prístupný iba na kartách kartotečného systému. Pri jeho prehliadke
sme paradoxne nenarazili na žiadny list priamo spojený s Jonášom Záborským, je však
možné, že by sa mohol skrývať v pomerne rozsiahlom súbore neidentifikovaných listov:
Hattala Martin – nezjištenému – 1 list 1874
– nezjištení Hattalovi M. – 4 listy 1873 – 1874
– nezjišteným – koncepty listov – 4 listy bez vročenia
– nezjištený – 4 listy 1874
Pre ďalšie spresnenie vyššie uvedených informácií bude treba ďalší a rozsiahlejší archívny
výskum.
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o autoroch
–––––––––––––––––––––––
Mgr. Daniel Gahér
pôsobí ako interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave.
Odborné zameranie: stredoveké dejiny územia západného Slovenska – najmä neskorý
stredovek, šľachtické rody – grófi zo Svätého Jura a Pezinka, vývoj hradov v Uhorsku,
regionálne dejiny – dejiny Svätého Jura a Pezinka.

Mgr. Zuzana Hajachová
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK. Venuje sa
problematike prelínajúcich sa kolektívnych a individuálnych pamätí, prípadne účelovej
manipulácie s nimi s dôrazom na historickú pamäť v aplikačnom rámci prvej polovice 20.
storočia, predovšetkým ČSR a osobe jej prvého prezidenta T. G. Masaryka.

Mgr. Helena Markusková
je interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK.
Odborné zameranie – osmanské panstvo na Slovensku v 17. storočí.

Mgr. Ľudmila Maslíková
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK.
Odborné zameranie: stredoveké dejiny, konkrétne cestná sieť v stredoveku v Nitrianskej
stolici. Venuje sa aj problematike regionálnych dejín dedín a mestečiek v Oravskej stolici.

Mgr. Andrej Mongiello
vyštudoval právo a históriu. Spolupracuje s viacerými akademickými organizáciami
a inštitúciami ako napr. Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR a Slovenská
spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV. Zúčastnil sa viacerých verejných diskusií
o bezpečnosti a konkurencieschopnosti Slovenska na pôde Ministerstva zahraničných vecí
a Úradu vlády. Ako historik sa venuje slovenským dejinám 2. pol. 20. storočia, otázkam práva
na sebaurčenie slovenského národa a zahraničnej politike SR v 90. rokoch 20. storočia.

Mgr. Katarína Nádaská
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave.
V dizertačnej práci sa zaoberá kultom sv. Alžbety v Košiciach v stredoveku. Venuje sa aj
problematike stredovekého písomníctva, hagiografie a kultúrno-spoločenskému vývoju v
stredoveku.
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Mgr. Zuzana Orságová, MA
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave.
Zaoberá sa dejinami Uhorska v arpádovskom období so zreteľom na 13. storočie a ženské
predstaviteľky dynastie, predovšetkým dcéry Bela IV.

doc. Dr. Judit Pál
prednáša históriu na Univerzite Babeş-Bolyai v Kluži. Zaoberá sa dejinami Sedmohradska
v 18. a 19. storočí, dejinami miest, politickými elitami a dejinami Arménov v Sedmohradsku.

Mgr. Peter Podolan, PhD.
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 19. storočia
s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu.

doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
je bývalý dlhoročný pracovník Katedry slovenských dejín FiF UK, teraz pôsobí na Katedre
histórie FHV UMB v Banskej Bystrici. Profiluje sa prácami o 19. storočí, formovaní
moderného slovenského národa, revolúcii 1848/1849 a národnej ideológii.

Bc. Tatiana Žilíková
študuje estetiku a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Zaujíma sa o slovenské dejiny stredoveku, novoveku, literatúru a výtvarné umenie.
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Referáty a prednášky prof. PhDr. Romana Holeca CSc.
Referáty a prednášky na domácich vedeckých podujatiach
Memorandum a sociálno-ekonomické aspekty slovenského národného hnutia
v 50. a 60. rokoch 19. storočia
Konferencia k 125. výročiu Memoranda národa slovenského.
Martin, 5. 6. 1986
Memorandum a sociálno-ekonomické aspekty slovenského národného hnutia
v 50. a 60. rokoch 19. storočia
I. vedecký seminár mladých ved. pracovníkov ÚHV SAV a ÚČSSD ČSAV.
Bratislava, 13. 6. 1986
Teoreticko-metodologické aspekty vývoja poľnohospodárskej revolúcie na Slovensku
II. vedecký seminár mladých ved. pracovníkov ÚHV SAV a ÚČSSD ČSAV.
Praha, 12. 6. 1987
Fedor Houdek v slovenskej politike do roku 1918
Vedecký seminár k výročiam bratov Houdkovcov.
Ružomberok, 17. 6. 1987
Vývoj kapitalizmu v poľnohospodárstve na Slovensku v 2. polovici 19. storočia
Konferencia Predpoklady agrárno-priemyselného komplexuv Českých krajinách a na Slovensku.
Praha, 1. 6. 1988
Gregor Friesenhof. K otázke účasti šľachty
v slovenskom národnom hnutí v 2. polovici 19. storočia
Konferencia mladých ved. pracovníkov z ved. pracovísk SAV a ČSAV.
Veľké Vozokany, 9. 6. 1988
Poľnohospodárska revolúcia v českej a slovenskej historiografii
IV. seminár mladých ved. pracovníkov ÚHV SAV a ÚČSSD ČSAV.
Praha, 9. 6. 1989
Vinohradníctvo na Slovensku v období kapitalizmu (1848 – 1918)
Konferencia Vinohradníctvo na Slovensku v minulosti
Modra, 9. 10. 1989
K teoreticko-metodologickým otázkam výskumu agrárnych dejín obdobia kapitalizmu
Prednáška na zasadaní sekcie agrárnych dejín SHS.
Bratislava, 31. 5. 1990
Miesto a perspektívy environmentálnej histórie v systéme dejín vied a techniky
Pracovné stretnutie slovenských historikov dejín vied a techniky.
Stará Lesná, 16. 10. 1990
Sociálne a národné - antagonizmus alebo jednota
v slovenských národohospodárskych programoch a koncepciách (1848 – 1918)
Konferencia Otázky sociálneho vývoja a jeho národnostných súvislostí (1780 – 1914)
Opava, 18. 10. 1990
Slovenské drotárstvo do roku 1918 ako sociálnoekonomický a národný fenomén
Medzinárodná konferencia Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita
Žilina, 2. 6. 1992
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Ivan Liub – čudák, rojko alebo filantrop?
Konferencia k výročiam Š. M. Daxnera, J. Francisciho a revúckeho gymnázia
(celonárodná Trojspomienka), Revúca-Hnúšťa-Tisovec.
Tisovec, 12. 9. 1992
Slovenský sladovnícky jačmeň ako exportný artikel (1848 – 1918)
Konferencia Pivovarníctvo, chmeliarstvo a sladovníctvo na Slovensku v minulosti
Trnava, 3. 11. 1992
Od národnostného kongresu k černovskej tragédii
(Slováci na prelome 19. a 20.storočia pred francúzskou verejnosťou)
Medzinárodná konferencia Vzťahy medzi Francúzskom a strednou Európou.
Vzájomné vplyvy a obrazy 1867 – 1914
Bratislava, 13. 11. 1992
K počiatkom ekonomického nacionalizmu v Uhorsku
Medzinárodná konferencia Genéza nacionalizmu v strednej Európe. Ján Kollár a slovanská idea
Bratislava, 21. 9. 1994
K problému stredoeurópskej hospodárskej integrácie (1834 – 1918)
Konferencia Problém integrácie a dezintegrácie v dejinách Európy
ako politický, sociálny a kultúrny fenomén
Bratislava, 8. 12. 1994
Tradície a rozvoj družstevného hnutia v priebehu 150 rokov
Slávnostné zasadanie DÚ SR a jednotlivých družstevných zväzov
pri príležitosti 150. výročia slovenského družstevníctva
Sobotište, 8. 2. 1995
Horizonty slovenského bankového úradníka na prahu 20. storočia
Medzinárodná konferencia Meštiansky život v strednej Európe od stredoveku do konca 19. storočia
Častá-Píla, 14. 9. 1995
Hospodárska politika Uhorska z pohľadu slovenských ekonomických záujmov
Konferencia Slovensko na prelome 19. a 20. storočia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby)
Smolenice, 15. 9. 1995
Niektoré otázky výskumu dejín slovenského družstevníctva v 19. storočí
Seminár Víťazstvá a prehry slovenského družstevníctva
Bratislava, 8. 2. 1996
Život a dielo Žigmunda Paulinyho-Tótha
Seminár Paulínyovci v slovenskej kultúre
Zemianske Podhradie, 5. 6. 1996
Zum Verhältnis von Wirtschaftspolitik des Staates und Wirtschaftsentwicklung einer Region
auf dem Beispiel der Slowakei in der Habsburgermonarchie (1850 – 1867)
Medzinárodná konferencia Habsburgermonarchie und die Slowaken von Bach-Ära bis Ausgleich
(1849 – 1867)
Stará Lesná, 13. 6. 1996
Ekonomika a modernizácia na príklade Slovenska v 19. a 20. storočí
XI. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti
Trenčín, 28. 6. 1996
Kultúra bývania meštianstva na Slovensku pred I. svetovou vojnou
Konferencia Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 – 1989
Bratislava, 15.10.1996
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Slovenské banky a úverné družstvá za I. svetovej vojny
Konferencia Slovenská spoločnosť za prvej svetovej vojny (1914 – 1918)
Smolenice, 21. 11. 1996
Problémy a úlohy hospodárskych dejín 19. a 20. storočia
Kolokvium Slovenské dejiny v dejinách Európy
Bratislava, 27. 11. 1996
Milan Hodža a slovenské banky pred I. svetovou vojnou
Seminár Národohospodárske koncepcie v politike Milana Hodžu
Bratislava, 21. 1. 1997
Postoj Čechov a Slovákov k Rusínom v predvečer I. svetovej vojny
Medzinárodná konferencia Podkarpatská Rus v dejinách ČSR (1918 – 1939)
VI. zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov
Prešov, 9. 4. 1997
Hospodárske aktivity Jána Francisciho
Konferencia k 175. výročiu narodenia J. Francisciho
Hnúšťa, 30. 5. 1997
Britsko-slovenské hospodárske vzťahy v období dualizmu
– British-Slovak Relations in 1867 – 1914 from the Point of Economy
Medzinárodná koferencia Veľká Británia a Stredná Európa, 1867 – 1914
– Great Britain and Central Europe, 1867 – 1914
Bratislava, 10. 9. 1997
Miloš Štefanovič v slovenskej politike
Seminár Štefanovičovci v slovenskej kultúre.
Martin, 25. 9. 1997
Filiálka Tatrabanky v Prešove (1909 – 1951) a jej význam v slovenskom peňažníctve
Konferencia Dejiny Prešova (k 750. výročiu najstaršej zmienky o meste)
Prešov, 7. 10. 1997 (s Ľ. Hallonom)
Černová v súradniciach slovenských dejín
Seminár k 90. výročiu černovskej tragédie
Ružomberok, 24. 10. 1997
Bitúnky a počiatky priemyselného spracovania mäsa na Slovensku
v 19. storočí a na začiatku 20. storočia
Konferencia Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska
Rimavská Sobota, 4. 12. 1997
Sociálno-ekonomické výsledky revolúcie 1848/9 vo svetle najnovších diskusií
Sympózium Revolučné roky 1848/9 – medzník slovenských dejín
Bratislava, 2. 4. 1998
Vereine und Tierschutzbewegung in Österreich-Ungarn (1867-1918)
Medzinárodná konferencia Vereine und bürgerliche Gesellschaft
im mitteleuropäischen Raum in der Zeit 1848 – 1918
Bratislava, 9. 6. 1998
Sociálno-ekonomické výsledky revolúcie 1848/49
Medzinárodná konferencia Slováci v revolúcii 1848/49
Stará Turá, 18. 9. 1998
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Slovenská otázka v ruskom odboji a M. R. Štefánik
Seminár Misia M. R. Štefánika v roku 1918 v Japonsku
Bratislava, 23. 9. 1998
Rakúsko-maďarské hospodárske vyrovnania a Slováci
Medzinárodná vedecká konferencia Stredoeurópske národy
na križovatkách novodobých dejín 1848/9 – 1918/9
Prešov, 12. 11. 1998
Slováci a ich postoj k dynastii v rokoch 1. svetovej vojny
Seminár Slovensko v habsburskej monarchii (1526 – 1918)
Bratislava, 25. 11. 1998
Podnikanie a podnikatelia na Slovensku pred rokom 1918
Seminár Podnikanie a podnikatelia na Slovensku v 19. a 20. storočí
Bratislava, 9. 12. 1998
M. R. Štefánik a problémy čs. odboja v Rusku
Konferencia M. R. Štefánik – vedec, vojak a diplomat
Bratislava, 5. 5. 1999
Americká avantúra Tatrabanky (1911 – 1914)
Prednáška s besedou. Historický ústav SAV
Bratislava, 20. 5. 1999
"Pánske jazdy" slovenských národovcov na prelome 19. a 20. storočia
Konferencia Mestský život v zrkadle prameňov od stredoveku do konca 19. storočia
Trenčianske Teplice, 27. 5. 1999
Nápoje na Slovensku na konci 19. a na začiatku 20. storočia
Konferencia Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska
Prešov, 9. 9. 1999
Nové koncepcie a metódy v hospodárskych dejinách
3. archívne dni v SR na tému Ekonomické informácie v archívnych dokumentoch
Banská Bystrica, 28. 10. 1999
Vznik ČSR a česko-slovenské vzťahy v 20. storočí
Prednáška s V. Čelkom (ÚSD AV ČR Praha)
Trenčín, 29. 10. 1999
Michal Bosák v československom bankovníctve
Seminár Šarišský rodák Michal Bosák – americký a slovenský bankár
Prešov, 7. 12. 1999
Liptovské nádeje a prehry na prahu 20. storočia
Vedecký seminár Prínos osobností Liptova pre históriu a súčasnosť
Svetové stretnutie Liptákov
Liptovský Hrádok, 21. 6. 2000
Rusko očami slovenských podnikateľov do roku 1918
Konferencia Fenomén Ruska v slovenských dejinách a kultúre
Bratislava, 27. 11. 2000
"Jankov chrám" alebo ako dobyť ženské srdce
Seminár Janko Jesenský (50 rokov Múzea J. Jesenského v Bratislave)
Bratislava, 27. 2. 2001
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Historik a peniaze alebo podiel peňazí na poľudštení historika
XII. zjazd SHS
Smolenice, 25. 4. 2001
Žensko-mužské vzťahy na prelome 19. a 20.storočia v česko-slovenskom kontexte
Prednáška na slovensko-českom stretnutí autorov literatúry faktu
Budmerice, 26. 6. 2001
Hospodárske súvislosti vzťahu mesta a armády na konci 19. storočia
Medzinárodná konferencia Armáda, mesto a spoločnosť od 15. storočia do roku 1918
Bratislava, 15. 11. 2001
Habsburská monarchia – európsky dom alebo žalár národov?
Profesorská prednáška v Aule UK
Bratislava, 6. 2. 2002
Priemyselný podnik v podmienkach vojnového hospodárstva
Konferencia Prvá svetová vojna - odraz vo verejnom živote,
sociálno-ekonomických pomeroch a spoločenskom vedomí
Bratislava, 12. 6. 2002
Zvolen v národohospodárskych koncepciách Slovákov pred 1. svetovou vojnou
Prednáška s besedou
Zvolen, LaDM 9. 10. 2002
K problémom česko-slovenskej kapitálovej spolupráce do roku 1918
Konferencia Banky, ľudia, peniaze
Bratislava, 7. 11. 2002
Popular Banking in Central Europe
Medzinárodná konferencia Popular Banking and the Financial System
Bratislava, 30. 5. 2003 (s Janom Hájkom)
Osobnosť v regióne (metodické úvahy)
Konferencia Teoretické a metodologické otázky výskumu regionálnych dejín
Prešov, 17. 9. 2003
Gregor Friesenhof v slovenských dejinách
Prednáška na seminári k 90. výročiu úmrtia Gregora Friesenhofa
Brodzany, 2. 10. 2003
Bratislavský podnik Dynamit Nobel v európskych súradniciach a v súradniciach identít
Referát v rámci projektu Centra excelentnosti SAV
Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy.
Procesy konštituovania, reprodukcie a transformácie kolektívnych kategórií a identít
Bratislava, 3. 10. 2003
Ekonomické aspekty vzniku ČSR
Seminár k 85. výročiu vzniku ČSR v Českom centre
Bratislava, 17. 10. 2003
Vznik ČSR a jej prínos pre Európu
Prednáška v Nadácii M. R. Štefánika
Bratislava, 28. 10. 2003
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K ekonomickej integrácii strednej Európy do roku 1914
Medzinárodná konferencia
Historické korene strednej Európy – Hľadanie novej podoby strednej Európy
(fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu)
Smolenice, 25. 11. 2003
Neviditeľná ruka trhu alebo všadeprítomné ruky manažmentu
(K novým diskusiám a metódam na poli hospodárskych dejín)
Prednáška na PdF UK
Bratislava, 3. 12. 2003
Česká pornografia na Slovensku do roku 1918
Interný seminár Česko-slovenskej komisie historikov ako súčasť jej 20. zasadania
Stará Lesná, 23. 4. 2004
Einführung in die Geschichte des slowakischen Genossenschaftswesens
Prednáška pre Institut für Wirtschaftsgeschichte der Wirtschaftsuniversität Wien
Bratislava, 8. 6. 2004
Osobnosť Milana Hodžu
Seminár o Milanovi Hodžovi pri príležitosti odovzdania
knižnice Milana Hodžu Seminárnej knižnici katedier histórie FF UK
Bratislava, 1. 10. 2004
Ženy v službe
Seminár Spoločenské postavenie žien v procese sociálnych zmien 19. a 20. storočia
Bratislava, 22. 6. 2005
Vavro Šrobár a sociálna demokracia
Konferencia MUDr.Vavro Šrobár. Politik, publicista a národnoosvetový pracovník
Bratislava, 25. 10. 2005
Rola muža a ženy na prahu moderných slovenských dejín ("dlhé" 19.storočie)
Seminár O ženách a mužoch: iba jeden odlišný chromozóm?
Bratislava, 4. 11. 2005
Slovenskí katolíci medzi národom a štátom 1848 – 1918
Konferencia Cirkev – národ – štát
Častá-Papiernička, 15. 11. 2005
Úloha cirkvi pri formovaní občianskej spoločnosti na Slovensku
24. zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov
Cirkev a spoločnosť v českých krajinách a na Slovensku
Bratislava, 5. 4. 2006
„Krátke“ dejiny „dlhého“ storočia
XIII. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti
Banská Bystrica, 26. 4. 2006
Die Ökonomie des „Jeder zu den Seinen“– zur wirtschaftlichen Programmatik
und zur Funktion von Schutzvereinen
Medzinárodná konferencia Nationale „Schutzvereine“ in Ostmitteleuropa 1870-1950
Bratislava 29. 9. 2006
Problémy vzťahu cirkev – národ – štát v dlhom 19. storočí a rok 1918
Medzinárodná konferencia Cirkvi a ich vplyv na formovanie národného vedomia národov
a národností v strednej Európe
Prešov, 2. 5. 2007
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Milan Hodža a počiatky slovenského agrarizmu
Medzinárodná konferencia Milan Hodža a agrárne hnutie
Martin, 22. 6. 2007
Vznik ČSR
Beseda v Českom spolku (s V. Čelkom)
Bratislava, 13. 11. 2007
Černovská tragédia vo svetle najnovšieho výskumu
Seminár k storočnici Černovej
Martin, 14. 11. 2007
Nostrifikácia – poštátňovanie – znárodnenie (úvahy nad pojmami)
Seminár SHS k hospodárskym dejinám
Bratislava, 11. 12. 2007
Slováci a monarchia. Od slovenského veľkokniežatstva (1849) k slovenskému kráľovstvu (1942)
Prednáška v Univerzitnej knižnici
Bratislava, 5. 3. 2008
„Všetci sme Slovania tam od sňažnej Tatry, Rus, Poliak, Ilýr, Čech, to sú naši bratri.“
(K inštrumentalizácii ideí Slovanstva v 19. a 20. storočí)
Medzinárodná konferencia Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo:
osobnosti, problémy, inšpirácie
Smolenice, 14. – 16. 4. 2008 (14. 4.)
Verbürgerlichung der Aristokratie am Anfang des 20. Jhs.
Medzinárodný seminár Soziale Frage und soziale Strukturen. Die neue Forschungen
zur Sozialgeschichte der Hasbsburgermonarchie am Anfang des 20. Jahrhunderts
Bratislava, 16. – 17. 6. 2008 (17. 6.)
Problémy spolupráce Martina Rázusa a Ľudovíta Bazovského
Konferencia Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ
Martin, 26. – 27. 6. 2008 (27. 6.)
Agrardemokratie als Versuch eines Dritten Weges mitteleuropäischer Transformation
(Beispiel Rumänien und Tschechoslowakei)
Workshop Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 – 1950
Bratislava, 9. – 13. 10. 2008 (10. 10.)
Slováci medzi lojalitou a víziou nového štátu počas 1. svetovej vojny
Seminár v rámci 30. zasadania Česko-slovenskej komisie historikov
Armáda ako faktor česko-slovenských vzťahov
Svidník, 20. – 23. 4. 2009 (21. 4.)
Ferdinand Juriga ako poslanec v uhorskom parlamente (1906 – 1918)
Vedecká konferencia Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej politiky
Martin, 25. – 26. 6. 2009
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Referáty a prednášky na zahraničných vedeckých podujatiach
Hospodárska osveta v rokoch 1848-1918 ako súčasť kultúrnopolitických snáh Slovákov
XXII. zasadanie československo-juhoslovanskej historickej komisie
Maribor (Juhoslávia), 19. 10. 1988
Certain Aspects of the Man-Technology Relationship in Agriculture
Session C24 – Labour and Technical Progress in Agriculture in the 19th and 20th Centuries
10. International Economic History Congress.
Leuven (Belgicko), 22. 8. 1990
Der Handel im Dienste der Politik, die Politik im Dienste des Handels
Prednáška na Institut für Europäische Geschichte Mainz.
Mainz (SRN), 6. 2. 1992
Český kapitál v slovenských účastinných podnikoch do roku 1914 – predstavy a realita
Medzinárodná konferencia Podnikateľstvo ako predmet historického výskumu
(Premeny funkcií podnikateľstva v ére účastinných spoločností)
Ostrava (ČR), 9. 12. 1993
Ekonomika v službách politiky alebo politika v službách ekonomiky
(K problémom česko-slovenským hospodárskych vzťahov do roku 1918)
Medzinárodná konferencia Česi a Slováci a východná Európa v 20. storočí.
Brno (ČR), 3. 2. 1994
Ekonomické aspekty vzniku ČSR – ilúzie a realita
VI. konferencia venovaná čs. vzťahom – Česi a Slováci pri vstupe do spoločného štátu 1918
Liberec (ČR), 28. 8. 1996
Die slowakischen Banken bis 1918 – zwischen dem Unternehmungsgeist und der Nationalität
Medzinárodná konferencia Labour, Money, Banks, Culture and Politics (18th Century – 1997)
Oradea (Rumunsko), 2. 5. 1997
Economic Aspects of Slovak National Development in the 20th Century
Medzinárodná konferencia Economic Change and the National Question
in the Twentieth-Century Europe
Wien (Rakúsko), 26. 6. 1997
Tragédia v Černovej (V zrkadle spoločných slovensko-českých dejín)
Prednáška s besedou
Praha (ČR), 1. 10. 1997
Das Wohnen der Bürger in der Städten der Slowakei zur Zeit des Dualismus
Medzinárodná konferencia A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában
Veszprém (Maďarsko), 17. 10. 1997
Interethnische Beziehungen im Wirtschaftsleben der Slowakei.
Medzinárodná konferencia Gesellschaften und interethnische Beziehungen
in Ostmittel-Europa im 19. Jahrhundert
Budapest (Maďarsko), 28. 2. 1998
Die Slowakei und Besonderheiten ihrer Nationalitätenstruktur. (Ursachen und Auswirkungen)
Medzinárodná konferencia Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn
Krakow (Poľsko), 23. 4. 1998
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Karol Kuzmány im Kontext des Glaubens und der Politik.
Rakúsko-slovenské sympózium Kollár und Kuzmány im Kontext
der österreichisch-slowakischen Beziehungen im 19. Jh.
Wien (Rakúsko), 27. 5. 1998
Economic Aspects of Slovak National Development in the 20th Century
Session C49 – Economic Change and the National Question in 20th Century Europe
12. International Economic History Congress
Madrid (Španielsko), 26. 8. 1998
Hospodársky vývoj Slovenska v kontexte česko-slovenských vzťahov (20. roky)
Medzinárodná konferencia Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě
Praha (ČR), 7. 10. 1998
Slovenský pohľad na roky 1918 a 1938
Prednáška spojená s besedou. Klub slovenskej kultúry
Praha (ČR), 12. 10. 1998
Die tschecho-slowakische Währungsreform von 1919 – zu ökonomischen
und politischen Integrationsproblemen in einem multinationalen Staat
Medzinárodná konferencia Labour, Money, Banks, Culture and Politics (18th Century – 1999)
Oradea (Rumunsko), 30. 4. 1999
Agrárne hnutie na Slovensku v kontexte česko-slovenských vzťahov do vzniku ČSR
Medzinárodná vedecká konferencia Úloha a význam agrárního hnutí
v českých a československých dějinách
Lázně Sedmihorky u Turnova (ČR), 24. 6. 1999
Národnostná otázka v strednej Európe na začiatku 20. storočia
Medzinárodná vedecká konferencia
Aktuální význam středoeurópské internacionální myšlenky
Brno (ČR), 23. 9. 1999
28. a 30. október v kontexte česko-slovenských, českých a slovenských dejín
Seminár Československé, české a slovenské dejiny
XI. zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov
Hradec Králové (ČR), 3. 11. 1999
Hilsneriáda v uhorských a slovenských súvislostiach
Vedecká konferencia Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 – 1999
Praha (ČR), 25. 11. 1999
Das Alltagsleben der slowakischen Bankbeamten am Anfang des 20. Jhs.
Prednáška na Institut für Geschichte Karl-Franzens-Universität Graz
Graz (Rakúsko), 19. 11. 1999
Ideové a politické podoby slovenského agrarizmu
Medzinárodná konferencia Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století
Uherské Hradiště (ČR), 17. 5. 2000
A Habsburg Monarchia modernizációja és a kis nemzetek
Medzinárodná konferencia Ezer éve Európában
Debrecen (Maďarsko), 29. 9. 2000
Šľachtici zo Slovenska v politickom a hospodárskom živote Rakúsko-Uhorska
Prednáška s besedou v Klube slovenskej kultúry
Praha (ČR), 6. 11. 2000
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Uhorské roky Ferdiša Jurigu
Prednáška v Slovenskom inštitúte
Budapest(Maďarsko), 23. 11. 2000
The Slovak Economy during the World War (Research and Results)
Zasadanie tímov medzinárodného projektu ESF
The Impact of National Socialist and Fascist Rule on Europe
Trento (Taliansko), 1. 12. 2000
Slovenské vysťahovalectvo do USA.
Prednáška na Fakulte historicko-sociologickej Univerzity Bialystok
Białystok (Poľsko), 14. 12. 2000
I. G. Farben and the chemical industry in Slovakia, 1939-1945.
Medzinárodná konferencia Multinationals & Dictatorship
Odense (Dánsko), 29. 3. 2001
Andrej Hlinka.
Prednáška v Slovenskom inštitúte
Budapest (Maďarsko), 19. 4. 2001
The Credit Cooperative Movement in Slovakia in its historical perspective.
Medzinárodná konferencia Labour, Money, Banks, Culture and Politics (18th century – 2001)
Oradea (Rumunsko), 27. 4. 2001
Die tschecho-slowakische Währungsreform von 1919 im Vergleich
Prednášky na Univerzite Babeş-Bolyai
Cluj Napoca (Rumunsko), 30. 4. a 3. 5. 2001
Slovenskí katolíci medzi štátnou a národnou identitou (1848-1918)
Medzinárodná konferencia Národ, spoločnosť, konfesia
Piliscsaba (Maďarsko), 18. 6. 2001
The Relations between Slovak Industry and German Concerns in the Slovak Republic 1939 –1944
Medzinárodná konferencia
Social consequences of National-Socialist and Fascist Occupation and Economic Change
Praha (ČR), 21. 9. 2001
Zur slowakischen Städtegeschichte des 19. und 20. Jhs.
Prednáška na Institut für Städtegeschichte Siebenbürgens (Rumunská akadémia vied)
Sibiu (Rumunsko), 13. 10. 2001
Poslední Habsburgovci a Slováci
Prednáška v Slovenskom inštitúte spojená s besedou
Budapest (Maďarsko), 14. 2. 2002
Slowaken und die letzten Habsburger
Prednáška v Slovenskom inštitúte spojená s besedou
Berlín (Nemecko), 12. 3. 2002
Central and Eastern Europe after World War II.
Medzinárodná konferencia The Management of Political Risk in Dictatorial Environments:
European Foreign Investment: 1918-1980
Paris (Francúzsko), 22. 3. 2002
The Slovak National Bank during the WW2
Medzinárodná konferencia Trade and Finance in the New Order (1939-1945)
Cambridge (Veľká Británia), 13. 9. 2002
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Habsburská monarchia – európsky dom alebo žalár národov?
Prednáška na University of Aarhus
Aarhus (Dánsko), 23. 9. 2002
Žensko-mužské vzťahy v česko-slovenskom kontexte v 19. a na zač. 20. storočia
Prednáška na University of Aarhus
Aarhus (Dánsko), 26. 9. 2002
Chemical Works Dynamit Nobel on the Crossroads of Central-European History (1872-1948)
Prednáška na University of Aarhus
Aarhus (Dánsko), 27. 9. 2002
Nationale Identität und Erinnerungspolitik
Komentár na medzinárodnej konferencii
Die Slowakei. Neue Impulse der Forschung: Geschichtsschreibung in und über die Slowakei
München (Nemecko), 17. 10. 2002
Ľudová banka v Nadlaku pred prvou svetovou vojnou
Konferencia 200 rokov života Slovákov v Nadlaku
Nadlak (Rumunsko), 23. 11. 2002
Popular Banking in Central Europe till 1938
Medzinárodná konferencia Labour, Money, Banks, Culture and Politics (18th century – 2003)
Oradea (Rumunsko), 9. 5. 2003
Väzby Slovenska so Sedmohradskom a koncepcie Milana Hodžu
Dni Slovenska v Sibiu, vedecký seminár
Sibiu (Rumunsko), 23. 5. 2003
Economic Thought in Wartime Slovakia
Medzinárodná konferencia Economics under Occupation: ideas, planning and practice 1938 –1945
Warszawa – Jachranka (Poľsko), 25. 9. 2003
Ekonomický nacionalizmus včera, dnes a zajtra
Prednáška v Slovenskom inštitúte
Budapest (Maďarsko), 2. 10. 2003
Die ungarische Wirtschaftspolitik aus der Sicht der Nationalitäten
Medzinárodný workshop
Nationalitäten und regionale Wirtschaftspolitik in Ostmitteleuropa (1867/71-1939)
Marburg (Nemecko), 5. 3. 2004
Cooperatives in Slovakia from Hungarian Rule to the Czecho-Slovak Republic
Medzinárodný workshop Cooperatives and Nation Building
in East Central Europe (19th and 20th Century) - Frankfurt/O.
Sekcia O-4 na Fifth European Social Science History Conference Berlin
Frankfurt/O. – Berlin (Nemecko), 24. 3. 2004
Chemical Works Dynamit Nobel on the Crossroads of Central-European History
Workshop on International Business History Networks and Hierarchies
Budapest (Maďarsko), 7. 5. 2004
Die Fabrik Dynamit Nobel AG in Bratislava in drei hintereinander existierenden Staaten (1914 – 1939)
Medzinárodný workshop
Kontinuität und Wandel ausländischer Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa
Halle (Nemecko), 13. 5. 2004

149

HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

"Ako Martin Rozumný zbohatol a s ním celá dedina"
(Didaktická osvetová literatúra na Slovensku a jej zdroje, 1848 – 1914)
Medzinárodná konferencia Zemědělské školství, výzkum a osvěta
jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století
Uherské Hradiště (ČR), 19. 5. 2004
Reconstruction in Central and Eastern Europe after 1945
Medzinárodná konferencia ESF Economic Reconstruction in Occupied Europe 1945-1950
Utrecht (Holandsko), 3. 9. 2004
Die slowakische kulturelle und politische Elite im Spannungsfeld zwischen der deutschen Kultur
und der deutschen Politik (1867-1914)
Medzinárodná konferencia Česko-slovensko-nemeckej komisie historikov
Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Deutsch-tschechisch-slowakische
Kulturkontakte von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart
Praha (ČR), 28. 9. 2004
Industrialisierung und Urbanisierung – Wechselwirkungen und Folgen
am Beispiel Nordungarns (Slowakei)
Medzinárodná konferencia
Industrialisierung und Urbanisierung im Donau-Karpatenraum (1800 –1914)
Sibiu (Rumunsko), 8. 10. 2004
Co-operatives and Banks in the Area of Today´s Slovakia
before World War I and in the Inter-War Period
Medzinárodný workshop Ethnicity in Banking
Frankfurt am Main (Nemecko), 4. 11. 2004
Banky v procese asimilácie a industrializácie v Uhorsku
Slovensko-maďarská komisia historikov
Multikulturalitás és asszimiláció a 19. századi Magyarországon
Szombathely (Maďarsko), 29. 11. 2004
Rod v revolúcii a revolúcia v tradíciách rodu.
K stratégii správania sa a tvorbe historického mýtu na príklade rodu Péchy
Česko-slovensko-francúzska komisia historikov Nové pohledy na revoluci 1848/9
Praha (ČR), 11. 2. 2005
„Zentrum“ und „Peripherie“ im Modernisierungsprozess Mitteleuropas am Beispiel der Slowakei
Medzinárodná konferencia Vorbild „Europa“ und die Modernisierung Mittel- und Südosteuropas
Iasi (Rumunsko), 23. 9. 2005
Hospodárske dejiny na Slovensku – stav a problémy výskumu
Česko-slovenské historické fórum Slovenská historiografie po roce 1989
Olomouc (ČR), 9. 11. 2005
Ohlas moravského vyrovnania a jeho interpretácia v Uhorsku
Medzinárodná konferencia
Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě
Brno (ČR), 11. 11. 2005
Mýty o „bachovských husároch“ v Uhorsku v 50. a 60. rokoch 19. storočia
Medzinárodná konferencia Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948
Brno (ČR), 2. 12. 2005
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Slováci medzi lojalitou a víziou nového štátu počas 1. svetovej vojny
Konferencia slovensko-poľskej komisie historikov Lojalizm, autonomizm, separatyzm
na ziemiach polskich i slowackich, koniec XVIII - początek XX wieku
Warszawa/Lowicz (Poľsko), 19. 9. 2006
Sociálne dejiny v Čechách a na Slovensku - komparácia
25. zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov
Sociálne dejiny ako historiografický problém
Ostrava (ČR), 8. 11. 2006
„Erinnerungskultur“ v slovenskej historiografii o druhej svetovej vojne
Prednáška spojená s besedou
Ústí nad Labem (ČR), 16. 11. 2006
Religion, Nation und Staat im Denken der slowakischen politischen Elite vor 1918
Medzinárodná konferencia v rámci zasadania česko-slovensko-nemeckej komisie historikov
Religion und Politik: Tschechen, Deutsche und Slowaken im 20. Jahrhundert
Klášter Teplá u Mariánských Lázní (ČR), 23. 3. 2007
Exploitation of the occupied economies in Central Europe
Medzinárodný workshop ESF
War, occupation and economic development. Occupied Europe 1939-1945
Moskva (Rusko), 30. 3. 2007
Finance in Central Europe, especially the very remarkable developments in Bohemia
Medzinárodný workshop ESF
War, occupation and economic development. Occupied Europe 1939-1945
Moskva (Rusko), 30. 3. 2007
The nature and development of local economies in Central Europe
Medzinárodný workshop ESF
War, occupation and economic development. Occupied Europe 1939-1945
Moskva (Rusko), 31. 3. 2007
War-time thinking about reconstruction and the post-war situation in Central Europe
Medzinárodný workshop ESF
War, occupation and economic development. Occupied Europe 1939-1945
Moskva (Rusko), 31. 3. 2007
Rozštiepená minulosť– Trianon
Prednáška v Slovenskom inštitúte v Budapešti
Budapest (MR), 25. 4. 2007
The Slovak Elites between State and Nation
Medzinárodná konferencia
Elite Formation, Modernization and Nation Building (19th and 20th Centuries)
Budapest (MR), 4. 5. 2007
Agrardemokratie als Versuch eines Dritten Weges mitteleuropäischer Transformation
Medzinárodná konferencia Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880-1950
Frankfurt/Oder (Nemecko), 11. – 14. 7. 2007 (13. 7.)
Rozštiepená slovensko-maďarská minulosť
Odborná prezentácia zborníka Sic Itur ad Astra
Budapest (MR), 27. 9. 2007
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Karol Schwarzenberg a Sedmohradsko (1851-1858)
Konferencia Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii
Třeboň (ČR), 19. – 21. 9. 2007 (19. 9.)
Karel Kramář a Slováci do roku 1918
Medzinárodná konferencia Karel Kramář (1860-1937)
Praha (ČR), 31. 10. – 2. 11. 2007
Agrardemokratie als Versuch eines Dritten Weges
mitteleuropäischer Transformation (Beispiel Bulgarien)
Workshop Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 - 1950
Budapest (MR), 11. – 14. 1. 2008 (12. 1.)
Prvé kroky ČSR
Prednáška s besedou (s J. Harnom) v Slovenskom inštitúte
Praha (ČR), 27. 3. 2008
Konflikte zwischen Sprache und Identität in der Peripherie
– die Slowaken im Königreich Ungarn (1848-1918)
Medzinárodná konferencia Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji
Ljubljana (Slovinsko), 5. – 7. 6. 2008 (6. 6.)
Grosses Reich und kleine Nation
(Wirtschaftsaspekte der Monarchieauflösung aus der slowakischen Sicht)
Medzinárodná konferencia A Habsburg Monarchia felbomlása 90 év után
Budapest (MR), 25. - 28. 6. 2008 (26. 6.)
Presse und Auslandskorrespondenten in und aus Ostmitteleuropa
- Erfahrungen, Wahrnehmungen und Probleme
Pódiová diskusia v rámci 38. Deutscher Historikertag
Dresden (BRD), 29. 9. – 3. 10. 2008 (3. 10.)
Industrialisierung und Urbanisierung als Aspekte der Familienstruktur (Beispiel Nordungarn)
Medzinárodná konferenci Demographic Changes in the Time of Industrialization.
The Example of the Habsburg Monarchy (1750-1918)
Cluj Napoca (Rumunsko), 15. – 20. 10. 2008 (18. 10.)
Šľachta na Slovensku po roku 1918 medzi lojalitou a iredentou
Medzinárodná konferencia Muži 28. října 1918
Praha (ČR), 23. – 24. 10. 2008 (24. 10.)
K problémom verejného angažovania slovenských (maďarských) podnikateľských elít v 19. storočí
Medzinárodná konferencia Veřejné angažmá podnikatelů na místní a regionální úrovni 1800-1914
(kongresová predkonferencia)
Ostrava (ČR), 5. – 6. 3. 2009 (5. 3.)
Agrardemokratie als Versuch eines Dritten Weges mitteleuropäischer Transformation
Medzinárodná konferencia Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880-1950
– Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne
Frankfurt/Oder (Nemecko), 15. 4. – 19. 4. 2009 (16. 4.)
1918 год: словаки между лояльностью к Габсбургам,
венгерскому королевству и новой республике
Medzinárodná konferencia Народы Габсбуррской монархии в 1914-1920 гг.:
от национальных движений к созданию национальных государств
Moskva (Rusko), 23. – 24. 4. 2009 (24. 4.)
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Slovenský robotník medzi Bohom a Marxom
Vedecké kolokvium Sekularizace dělnického prostředí v 19. století
Brno (ČR), 14. 5. 2009
Sexuality in the Urban Environment of Kingdom of Hungary
on the Example of its North Parth (1848 – 1918)
Medzinárodná konferencia
Sex in the Cities: Prostitution, White Slaving and Sexual Minorities in Eastern and Central Europe
Lviv (Ukrajina), 11. – 14. 6. 2009 (12. 6.)
Das Bild des Bauern in der mitteleuropäischen Kunstliteratur im Hinblick auf den Agrarismus
Medzinárodná vedecká konferencia Das Bild des Bauern vom Mittelalter
bis ins 21. Jahrhundert. Selbst- und Fremdzuschreibungen. Deutschland, Europa, USA
Hannover (SRN), 10. – 11. 7. 2009
Agrarian Democracy as an Attempt at a Third Way in Central European Transformation
XVth World Economic History Congress, Session N6
(From Democracy to Authoritarianism? Critical Considerations concerning „Agrarianism“)
Utrecht (Holandsko), 3. – 7. 8. 2009 (5. 8.)
On the Problems of Public Engagement of the Slovak and Hungarian Business Elites
in the 19th Century
XVth World Economic History Congress, Session I9 (The Involvement of Businessmen
in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800 – 1914)
Utrecht (Holandsko), 3. – 7. 8. 2009 (7. 8.)
Industrialization and the Changing Landscape in the Kingdom of Hungary, 1780 – 1918
Medzinárodná konferencia
The Changing Landscape of East-Central Europe since 1700 in Transnational Context
Oxford (Veľká Británia), 24. – 26. 9. 2009 (25. 9.)
A kelet-európai történelemkutatás, mint a szlovák historiográfia része
Prednáška na ELTE Budapest
Budapest (Maďarsko), 14. 10. 2009
Agrárdemokrácia, mint a közép-európai átalakulás harmadik útja
Prednáška na ELTE Budapest
Budapest (Maďarsko), 15. 10. 2009
Intellektuelle Agrareliten in Ostmitteleuropa im Vergleich
Medzinárodná konferencia Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa
Praha (ČR), 23. – 24. 4. 2010 (23. 4.)
Uhorsko pred Trianonom. Sociálno-politický vývoj a národnostná politika
Pódiová diskusia s I. Bertényim ml. v Slovenskom inštitúte
Budapest (Maďarsko), 28. 4. 2010

153

HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

Bibliografia prof. PhDr. Romana Holeca, CSc.
Monografie
Poľnohospodárstvo na Slovensku v poslednej tretine 19. storočia.
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Slovensko na začiatku 20. storočia. (Slovensko v 20. storočí 1.)
Ed. D. Kováč. Bratislava, Veda 2004, s. 81-126, 215-220
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Prvá svetová vojna. (Slovensko v 20. storočí 2.).
Bratislava, Veda 2008, s. 99-135, 248
Od revolúcie 1848-1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku.
(Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov X.).
Ed. M. Podrimavský. Bratislava, Literárne informačné centrum 2009,
s. 209-240, 251-254, 260-263, 270-275
Syntézy v zahraničí a kapitoly v monografiách v zahraničí
Palackého cesta. Olomouc, UP 1998, s. 18-25
Istorija Slovakii. Ed. E. Mannová. Moskva 2003, s. 251-267, 292-298
Slovaška zgodovina. Ed. E. Mannová. Ljubljana 2005, s. 226-244, 264-272
Zostavovateľské práce na Slovensku
150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry.
Bratislava, Prúdy 1995, 256 s.
150 Years of the Slovak Cooperative Movement. Victories and Defeats.
Bratislava 1997, 47 s.
Zostavovateľské práce v zahraničí
Diktatur – Krieg – Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland
seit 1945. Hrsg. Ch.Cornelissen, R. Holec, J. Pešek. Essen, Klartext 2005, 500 s.
Diktatura – válka – vyhnání.
Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945.
Ed. Ch. Cornelissen, R. Holec, J. Pešek. Ústí nad Labem, Albis international 2007, 464 s.
Vedecké štúdie publikované na Slovensku (resp. v Československu)
Mechanizácia ako súčasť poľnohospodárskej revolúcie na Slovensku
v druhej polovici 19. storočia. Historický časopis 36 (1988), č. 4, s. 596-618
Memorandum a sociálno-ekonomické aspekty vývoja slovenského národného hnutia
v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 19. storočia.
In: Z prameňov národa. Martin, Matica slovenská 1988, s. 17-22
K vývoju kapitalizmu v poľnohospodárstve Slovenska v druhej polovici 19. storočia.
Hospodářske dějiny - Economic History 16, Praha 1989, s. 93-143
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Fedor Houdek v slovenskej politike do roku 1918.
In: Liptov 10, Ružomberok 1989, s. 83-95
Mechanized Ploughing and the Role of State in Slovakia (1848 – 1918).
In: Práce z dějin ČSAV - Studiae Historiae Academiae Scientiarum Bohemoslovacae.
Seria 1 C. Praha 1989, s. 213-241
Sociálne a národné - antagonizmus alebo jednota
v slovenských národohospodárskych programoch a koncepciách (1848-1918).
In: Otázky sociálního vývoje a jeho národnostních souvislostí (1780-1914).
Práce Slezského ústavu ČSAV v Opavě. Řada B. Opava 1991, s. 90-95, 127
Miesto a perspektívy environmentálnej histórie v systéme dejín vied a techniky.
In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky.
Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš 1991, s. 60-67
Vinohradníctvo na Slovensku v období kapitalizmu (1848-1918).
Historica, Zborník FF UK 39-40 (1989). Bratislava 1991, s. 225-232
Slovensko na prelome 19. a 20.storočia očami nemeckých poľnohospodárskych odborníkov.
Historický časopis, 39 (1991), č. 6, s. 629-642
Slovenskí drotári do roku 1918 ako sociálnoekonomický a národný fenomén.
In: Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Žilina 1992, s. 7-14
Vyšlo aj v: Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Žilina 2002, s. 7-14
Hlásenia švajčiarskych diplomatov ako prameň k slovenským dejinám v období 1848-1918.
Slovenská archivistika, 27 (1992), č. 2, s. 89-99
Ivan Liub - čudák, rojko alebo filantrop?
Obzor Gemera-Malohontu, 23 (1992), č. 4, s. 182-189
Barón v službách roľníka (Gregor Friesenhof).
Historické štúdie 34 (Bratislava 1993), s. 77-106
Poľnohospodárstvo na Orave v poslednej štvrtine 19. storočia.
In: Zborník Oravského múzea 1992, s. 55-76
Slovenský sladovnícky jačmeň ako exportný artikel v rokoch 1848-1918.
In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku.
Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 82-90
Tulipánové hnutie ako forma ekonomického nacionalizmu a Slovensko.
Historický časopis, 41 (1993), 5-6, s. 567-582
Zápas o martinskú celulózku ako najväčší projekt česko-slovenskej hospodárskej spolupráce
pred I. svetovou vojnou. Historické štúdie 35 (Bratislava 1994), s. 49-72
Hungarian Agrarian Export and Slovakia (1800-1914).
Studia Historica Slovaca XIX (Bratislava 1995), s. 95-116
Od národnostného kongresu k černovskej tragédii.
(Slováci na prelome 19. a 20. storočia a francúzska verejnosť).
In: Francúzsko a stredná Európa (1867-1914). Bratislava, AEP 1995, s. 108-117
Du Congres des nationalités a la tragédie de Černová.
(Les Slovaques au tournant du 19e et du 20e siecle et le public francais).
In: La France et l'Europe centrale (1867-1914). Bratislava, AEP 1995, s. 122-130
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Slovenské družstevníctvo do roku 1918 ako historický problém. In: Zborník Víťazstvá a prehry
slovenského družstevníctva (1845-1945). Bratislava, NLN 1996, s. 2-14
Problémy a úlohy hospodárskych a sociálnych dejín 19. a 20. storočia.
In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Bratislava, AEP 1997, s. 103-112
Ekonomika a modernizácia na príklade Slovenska.
Historický časopis, 45 (1997), č. 1, s. 91-99
Bürgerliche Wohnkultur in der Slowakei vor dem Ersten Weltkrieg.
In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989.
Bratislava, AEP 1997, s. 197-212
Kultúra bývania meštianstva na Slovensku pred prvou svetovou vojnou. In: Meštianstvo
a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Bratislava, AEP 1998, s. 175-188
Der Gesichtskreis der slowakischen Bankbeamten am Anfang des 20. Jahrhunderts.
In: Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Bratislava, AEP 1998, s. 347-356
Pri výročí černovskej tragédie.
In: Pamätnica 90. výročia tragédie v Černovej. Banská Bystrica 1998, s. 24-33
Fridrich List, Ochranný spolok a Slovensko.
Studia Historica Nitriensia VII. (Nitra 1998), s. 97-126
Bitúnky a začiatky priemyselného spracovania mäsa na Slovensku v 19. storočí
a na začiatku 20. storočia v širšom ekonomickom kontexte.
In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin, Gradus 1999, s. 163-172
Rakúsko-uhorské hospodárske vyrovnania a Slováci. In: Stredoeurópske národy
na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. Prešov-Bratislava-Wien 1999, s. 123-132
Snahy o ústrednú slovenskú banku pred prvou svetovou vojnou.
Historický časopis, 47 (1999), č. 2, s. 211-232
Pramene k slovenskému odboju v Rusku počas prvej svetovej vojny.
Slovanské štúdie, 1(1996 (Bratislava 1999), s. 49-71
Hospodárska politika Uhorska z pohľadu slovenských ekonomických záujmov.
In: Slovensko na začiatku 20. storočia. Bratislava, HÚ SAV 1999, s. 66-79
Slovenské banky a úverné družstvá počas 1. svetovej vojny.
In: Slovensko na začiatku 20. storočia. Bratislava, HÚ SAV 1999, s. 436-454
M. R. Štefánik a problémy česko-slovenského odboja v Rusku.
In: Generál dr. Milan Rastislav Štefánik - vojak a diplomat. Bratislava, VHÚ 1999, s. 57-68
Ochrana zvierat na Slovensku pred prvou svetovou vojnou.
Historické štúdie 40 (Bratislava 1999), s. 65-91
Miloš Štefanovič v slovenskej politike.
Biografické štúdie 26. Martin, Matica slovenská 1999, s. 31-40
Dynastická vernosť ako atribút Slovákov.
In: Slovensko v habsburskej monarchii 1526-1918. Bratislava 2000, s. 105-122
Tatrabanka a jej dvaja riaditelia (1892-1904).
Zborník FFUK Historica, 44 (Bratislava 2000), s. 125-144
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Liptovské nádeje a prehry na prahu 20. storočia.
In: Prínos osobností Liptova pre históriu a súčasnosť. Liptovský Mikuláš 2000, s. 9-26
Slovenský bankový úradník na prelome 19. a 20. storočia (Aristokrat alebo nádenník?).
In: Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi.
Bratislava, Veda 2000, s. 13-36
Slovensko v hospodárstve Uhorska - vývojové trendy a problémy.
In: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava,
Politologický kabinet SAV - Veda 2000, s. 61-80
Podnikatelia a podnikanie na Slovensku pred rokom 1918.
Historické štúdie 41 (Bratislava 2000), s. 165-174
Sociálno-ekonomické výsledky revolúcie 1848-1849.
In: Slováci v revolúcii 1848-1849. Martin, MS 2000, s. 221-239
The Černová Tragedy and the Origin of Czechoslovakia
in the Changes of Historical Memory.
In: Slovak Contributions to 19th International Congress of Historical Sciences.
Bratislava, Veda 2000, s. 9-26
Nápoje na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia.
In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov 2001, s. 149-156
Michal Bosák v československom bankovníctve.
In: Bosák, M. – Bosák, R.: Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša. Prešov 2001, s. 139-150
Vyšlo aj po rusky: Mesto Michala Bosaka v čechoslovackom bankovskom dele. In: Bosak, M. –
Bosak, R.: Michal Bosak. Amerikanskij bankir iz Slovakii. Prešov 2004, s. 149-162
Národohospodárske aktivity Milana Hodžu do roku 1918. In: Milan Hodža štátnik a politik.
Bratislava, Veda 2002, s. 95-110
Historik a peniaze (alebo podiel peňazí na poľudštení historika).
Historický časopis, 50 (2002), č. 1, s. 24-27
Život a dielo Žigmunda Paulinyho-Tótha (1865-1906).
In: Paulinyovci v slovenskej kultúre. (Bibliotheca genealogova Slovaca 4) Martin 2002, s. 115-132
Hospodárske súvislosti vzťahu mesta a armády na začiatku 20. storočia. In: Armáda, mesto,
spoločnosť od 15. storočia do roku 1918 – A hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig.
Bratislava, VHÚ 2002, s. 284-293
British-Hungarian Economic Relations from the Perspective of Slovakia during the Period
of Dualism. In: Great Britain and Central Europe 1867-1914. Bratislava, Veda 2002, s. 161-173
"Neresti" slovenských národovcov spred sto rokov.
Historické štúdie 42 (Bratislava 2002), s. 173-187
K problémom česko-slovenskej kapitálovej spolupráce do roku 1918.
In: Ľudia - peniaze - banky. Bratislava, NBS 2003, s. 243-259
Osobnosť a región (metodologické úvahy).
In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004.
Prešov, Universum 2004, s. 38-47
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K problémom stredoeurópskej hospodárskej integrácie (1834-1918).
In: Hľadanie novej podoby strednej Európy
(Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu).
Ed. K. Sládek a D. Škvarna. Bratislava 2004, s. 118-130
Emanuel Péchy ako župan Abova a Košíc (1860-1867).
In: Historica Carpatica, 35/2004, (Košice 2005), s. 55-72 (spolu s J. Pál)
Aristokracia a revolúcia. K stratégii správania sa a tvorbe historickej pamäti na príklade uhorskej
šľachty 1848-1867. In: OS, 10 (2006), č. 1-2, s. 86-101
K počiatkom ekonomického nacionalizmu v habsburskej monarchii.
In: Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v strednej Európe.
Ed. T. Ivantyšynová. Bratislava 2006, s. 86-94
„Neviditeľná ruka trhu“ alebo „všadeprítomné ruky“ manažmentu. (K novým diskusiám a metódam
na poli hospodárskych dejín). Historický časopis, 54 (2006), č. 1, s. 3-24
Filip a Lujza - príbeh jedného nevydareného coburgovského manželstva.
In: Zborník Múzea vo Svätom Antone, 17 (Banská Bystrica 2006), s. 61-81
Štyri stretnutia a dve kariéry (gróf Gyula Andrássy a gróf Emanuel Péchy).
Acta Historica Neosoliensia, 9 (Banská Bystrica 2006), s. 65-80 (spolu s J. Pál)
„Krátke“ dejiny „dlhého“ storočia. Historický časopis, 55 (2007), č. 1, s. 75-95
The National Economie Activity of Milan Hodža up to 1918.
In: Milan Hodža – Statesman and Politician. Bratislava, Veda 2007, s. 101-116
Gróf Emanuel Péchy ako kráľovský komisár Sedmohradska (1867-1872).
Historické štúdie, 45 (Bratislava 2007), s. 169-203 (spolu s J. Pál)
Slovenskí katolíci medzi národom a štátom 1848 - 1918.
In: Národ - cirkev - štát. Ed. T. Ivantyšynová - K. Sládek. Bratislava 2007, s. 57-75
Problémy vzťahu „cirkev - národ - štát“ v dlhom 19. storočí a rok 1918.
In: P. Švorc - Ľ. Harbuľová - K. Schwarz (ed.): Cirkev a národy strednej Európy (1800 – 1950).
Die Kirchen und Völker Mitteleuropas (1800 – 1950). Prešov-Wien 2008, s. 39-58
Milan Hodža a počiatky slovenského agrarizmu.
In: Milan Hodža a agrárne hnutie. Ed. M. Pekník. Bratislava 2008, s. 32-51
„Všetci sme Slovania tam od sňažnej Tatry, Rus, Poliak, Ilýr, Čech, to sú naši bratri.“
(K inštrumentalizácii ideí Slovanstva v 19. a 20. storočí).
In: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy a inšpirácie. I.
Eds. Z. Plašienková - B. Szotek - M. Toman. Bratislava 2008, s. 23-33
Problémy spolupráce Martina Rázusa a Ľudovíta Bazovského.
In: Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Ed. M. Pekník.
Bratislava, ÚPV SAV 2008, s. 195-216
Hugo Matzner – zabudnutý ľavicový intelektuál. In: Z dejín demokratických a totalitných režimov
na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. Ed. E. Ivaničková.
Bratislava 2008, s. 353-372
Manželstvo bez lásky, láska bez manželstva. In: Storočie škandálov. Aféry v moderných dejinách
Slovenska. Ed. V. Bystrický – J. Roguľová. Bratislava, Pro Historia 2008, s. 43-54
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Aféra coburgovského dedičstva. In: Storočie škandálov. Aféry v moderných dejinách Slovenska.
Ed. V. Bystrický – J. Roguľová. Bratislava, Pro Historia 2008, s. 107-120
Bulharský excár Ferdinand a Slovensko (1939-1944).
Historický časopis, 56 (2008), č. 4, s. 657-683
Vyšlo aj po anglicky: The former Czar of Bulgaria Ferdinand and Slovakia (1939 – 1945).
Historický časopis – Historical Journal, 57 (2009), Supplement, s. 75-103
K identite podnikateľa na križovatkách stredoeurópskeho vývoja.
In: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Ed. G. Kiliánová – E. Kowalská – E. Krekovičová.
Bratislava, Veda 2009, s. 506-542
Jeden z porazených. Šľachta na Slovensku po roku 1918.
In: Od osmičky k osmičke. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938. Ed. J. Roguľová.
Bratislava, HÚ SAV 2009, s. 31-48
Ferdinand Juriga ako poslanec v uhorskom parlamente (1906 – 1910).
In: Ferdinand Juriga, ľudový smer slovenskej politiky. Ed. M. Pekník. Bratislava 2009, s. 103-135
Vedecké štúdie publikované v zahraničí
Český kapitál v slovenských účastinných podnikoch do roku 1914 (Predstavy a realita).
In: Podnikatelstvo jako předmět historického výskumu.
Ostrava, Ostravská univerzita 1994, s. 146-153
Ekonomika v službách politiky alebo politika v službách ekonomiky (K problémom česko-slovenských
hospodárskych vzťahov do roku 1918). In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století.
Sborník Vojenské akademie v Brne, Řada C (mimořádné číslo)
Brno 1994, s. 195-200
Medzi slovanskou vzájomnosťou a podnikateľskou aktivitou
(Pražská banka Slávia v Uhorsku v druhej polovici 19. storočia).
Hospodářské dějiny - Economic History 21 (Praha 1995), s. 145-172
Siege und Niederlagen: Der slowakische Wirtschaftsnationalismus vor 1918.
Bohemia, Bd. 37 (München 1996), Heft 1, s. 38-54
Friedrich List und die slowakische Nationalbewegung.
In: "Die Vereinigung des europäischen Kontinents".
Friedrich List – Die gesamteuropäische Wirkungsgeschichte seines ökonomischen Denkens.
Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag 1996, s. 519-528
Economic Aspects of Slovak National Development in the 20th Century. In: Economic Change
and the National Question in Twentieth-Century Europe. Wien, Vienna University of Economics
and Business Administration 1997, s. 127-134
Postoj Čechov a Slovákov k Rusínom v predvečer prvej svetovej vojny.
Česko-slovenská historická ročenka, 2 (Brno 1997), s. 29-37
Ekonomické aspekty vzniku ČSR - ilúzie a realita.
In: Česko-slovenské vztahy. Slovensko-české vzťahy. Liberec, TU 1998, s. 37-47
Hospodársky vývoj Slovenska bezprostredne po vzniku ČSR v kontexte česko-slovenských vzťahov.
In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě I.
Praha, HÚ AV ČR 1999, s. 273-278
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Agrárne hnutie na Slovensku v kontexte česko-slovenských vzťahov do vzniku ČSR.
Česko-slovenská historická ročenka, 4 (Brno 1999), s. 59-75
Hilsneriáda v uhorských a slovenských súvislostiach.
In: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999.
Praha, Židovské muzeum 1999, s. 101-104
Ideové a politické podoby slovenského agrarizmu v 20. storočí.
In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. (Studie Slováckeho muzea 5.)
Uherské Hradiště 2000, s. 17-24
Economic aspects of Slovak national development in the twentieth century.
In: Economic Change and the National Question in Twentieth-Century Europe
Ed. by A. Teichova, H. Matis and J. Pátek. Cambridge UP 2000, s. 277-294
Miloš Štefanovič v kontexte česko-slovenských vzťahov.
Česko-slovenská historická ročenka, 5 (Brno 2000), s. 153-168
Slovenský agrarizmus ako súčasť česko-slovenských vzťahov pred vznikom ČSR.
In: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách.
Praha, Karolinum 2001, s. 99-108
Das Bank- und Kreditgenossenschaftswesen in der Slowakei 1939-1945.
In: Geld und Kapital 2000. Stuttgart, F. Steiner Verlag 2001, s. 165-179
Bancile slovace pana la 1918 - intre spirit intreprinzator si nationalitate.
In: Istorie financiar bancara. Studii asupra bancilor din Austro-Ungaria (1867-1918). Vol. II.
Cluj-Napoca, Dacia 2001, s. 91-98, 134-135
Das Wohnen der Bürgern in den Städten der Slowakei zur Zeit des Dualismus.
In: Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában –
Struktur und Stadtbild. Bürgerliche Gesellschaft in Transdanubien zur Zeit des Dualismus.
Veszprém, Laczkó Dezsö Múzeum 2002, s. 515-525
Ľudová banka v Nadlaku pred prvou svetovou vojnou.
In: 200 rokov života Slovákov v Nadlaku. Nadlak, Vyd. I. Kraska 2003, s. 42-51
"Ako Martin Rozumný zbohatol a s ním celá dedina" (Poľnohospodárska didakticko-osvetová
literatúra na Slovensku v rokoch 1848-1914 a jej zdroje). In: Zemědělské školství, výzkum
a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20.století.
Studie Slováckého muzea 9/2004. Uherské Hradiště 2004, s. 39-49
Politisch-historische Erinnerungen in Mittel- und Ostmittel-Europa seit 1945.
In: Diktatur-Krieg-Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland
seit 1945. Hrsg. Ch. Cornelissen, R. Holec, J. Pešek.
Essen, Klartext 2005, s. 9-24 (spolu s Ch. Cornelissenom a J. Peškom)
A pozsonyi Dynamit Nobel Vegyimüvek a közép-európai történelem keresztútján (1873-1945).
In: AETAS, 20 (Budapest 2005), č. 1-2, s. 128-143
Die ungarische Wirtschafts- und Industriepolitik bis 1914 aus slowakischer Sicht.
In: Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten
in Ostmitteleuropa (1867-1939). (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Ostmitteleuropas. Bd. 13). Berlin 2006, s. 119-140
Die Fabrik Dynamit Nobel AG in Bratislava in drei hintereinander existierenden Staaten (1914-1939).
In: Willkommene Investoren oder nationaler Ausverkauf? Ausländische Direktinvestitionen
in Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Ostmitteleuropas. Bd. 11). Berlin 2006, s. 141-160
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Rod v revolúcii a revolúcia v tradíciách rodu. K stratégii správania sa a tvorbe historického mýtu.
In: Moderní dějiny, 14 (Praha 2006), s. 253-268
Aristokracia a byrokracia ako súčasť politickej elity Uhorska. In: Občanské elity a obecní samospráva
1848-1948. Ed. L. Fasora – J. Hanuš – J. Malíř. Brno 2006, s. 189-211
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