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editoriál 
––––––––––––––––––––––– 
 
Okolo nás sa neustále mihajú výročia, pohyblivé série čísel odpočítavajúcich sa k istým 
medzníkom. Niektoré z nich sú známe a dobre sledované, iné skôr súkromné a na ďalšie sa 
vlastne už zabudlo. Okrúhle výročie úmrtia Pavla Jozefa Šafárika určite nepatrí k tým 
veselým, ale znovu dokladuje fakt, že človek ako biologická bytosť nežije večne. To dokážu 
iba myšlienky. 
 
Pavol Jozef Šafárik sa vo všetkých rovinách svojej činnosti zapísal šarlátovým písmom aj 
do veľkej knihy historiografie. Vlastne to bol on, komu vďačíme za dnešné uchopenie 
národných dejín a tiež tézu, že o svojom národe môže „správne“ písať iba jeho príslušník. 
Ale napokon národné dejiny neboli jeho vynálezom, v skutočnosti iba reagoval na módnu 
vlnu, ktorá sa vzmáhala v celej Európe. Práve Šafárik z defenzívnej pozície prekliesnil cestu 
k pozitívnemu sebavedomému objektivizmu historiografie, hoci samozrejme v rámci 
dobových nuáns romantizmu. Už vtedy sa súčasne postavil slepému nacionalizmu v dejinách, 
ktorý historickej vede iba škodí. Toto všetko dokázal jeden človek, v jednom živote a práve 
k jeho odkazu sa právom hlási aj moderná slovenská historiografia (a z rozporuplnosti 
prístupu aj čo-to podedila). 
 
Dnes, pri relativizme našich dní (či vyprázdnení ich hodnôt) sa často diskutuje aj o náplni 
dejín ako takých. Jednou z tém je aj (ne)opodstatnenosť práve národného poňatia dejín. 
Diskutuje sa veľa a plodne, hoci mnohé z týchto plodov sú jalové. Využívajú sa argumenty 
veľkých osobností, poučky a tézy historických, sociologických či psychologických škôl, 
načiera sa až na dno empirických zásob, všetko sa krúti, vytrháva z kontextu a dolaďuje podľa 
potreby – nakoniec tak je to pre ľudské uvažovanie prirodzené. Vanitas vanitatum. 
 
Treba si uvedomiť, že akékoľvek delenie dejín je iba akousi barličkou, umelým útvarom, 
a ako všetko vytvorené za nejakým účelom, prestáva vyhovovať pre účely iné. Do niektorých 
škatúľ sa zmestí takmer všetko, iné škatuľky nepojmú takmer nič. Zostáva sa teda pripojiť 
k imperatívnemu krédu nebohého Vladimíra Macuru: „Neškatuľkovať!“ Týka sa to tak 
chronologických medzníkov, ako aj ohraničenia problematík. Je zrejmé, že v danom okamihu 
je pomocné rozdelenie problematiky kvôli rozsahu či určitosti štúdie či vystúpenia dokonca 
nutné. Nikdy ale nemožno deliť prirodzené celky a nevnímať pri tom komplexnosť vzťahov 
ich súčastí. 
 
Hoci máme všeobecné dejiny, vnímaniu svetových dejín v globále či akomsi voltairovskom 
univerzálnom poňatí sa venuje málokto. Pestujú sa vlastne národné či regionálne dejiny 
zahraničia. Regionálne dejiny pri svojom ohraničení hrozia priam pretnutím logických väzieb 
– aj keď ide v skutočnosti a pri správnom poňatí o príslovečný kúsok torty, neraz sa 
stretávame skôr s konštruovaním akéhosi samostatného koláča, hoci nemožno podceňovať aj 
špecifiká regiónu. Ohraničiť môžeme územie, horšie je to už s vplyvmi ideí, taktiež nie každý 
sa správal ako Immanuel Kant, čo sa geografického obzoru týka. 
 
Skutočne národné dejiny predstavujú problém. Odhliadnuc od problematických definícii 
národa, ktorých suma sa už síce skoro nemení, ale v jej rámci sa zdôrazňujú tie či oné prvky, 
podľa potreby. Zásadným je vôbec prepojenie etnicity s konceptom národa a dejinami.  
 
Problematickým sa zdá už stopovanie počiatkov historických etník. Archeológovia poučení 
kauzou Gustáva Kossinu nateraz (trochu pokrytecky) otázku spojení archeologických kultúr 
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s etnikami (či skôr národmi) obchádzajú. Genetické analýzy však niektoré z tradičných téz 
nahlodali. Otázka má tak odborný, empirický aj praktický rozmer.  
 
V historiografii, nespochybňujúc odbornosť, sa v tejto problematike presadzujú osobné 
názory a spor sa od faktografie presúva skôr k akémusi úniku v podobe terminologickej 
kabaly a definícií definícií. (Opäť tá prázdnota...!) Bojíme sa doby, keď nebudeme môcť 
doložiť, že náš starý otec bol naším starým otcom (volal sa inak!), trasieme sa pri otázke, či sa 
cítil byť naším starým otcom alebo vôbec príbuzným (v jeho „nočníkovom“ období). 
Ale žarty stranou – otázka identity je v tomto spore skutočne kľúčovou. Jej uchopenie je čisto 
hypotetické, relativizácia je dvojsečnou zbraňou. Identita obyčajne nie je samojediná, ale ide 
skôr o súbor, meniaci sa tak od osoby k osobe, podľa regiónu či obdobia. Bezpochyby je 
možné relativizovať príslušnosť k akémukoľvek národnému spoločenstvu, a to aj v prípade, 
že je vybraný jedinec „hrdým“ príslušníkom svojho národa a to dokonca aj v súčasnosti. 
 
Takisto hrozí tzv. Dobrovského efekt – v prípade českých rukopisných pamiatok preukázal 
silnú snahu o objektivitu a niektoré z nich označil priamo za falzá. Iste za tým môžeme 
hľadať aj konflikt ideológie osvietenstva a romantizmu či generačný spor, ale kvôli 
skutočnosti, že ho výroky stavali na opačnú stranu barikády, de facto pomáhal konštruovať 
výpady nepriateľskej nacionálnej propagandy (títo autori s objektivitou vonkoncom 
nepočítali). Výsledok? Dobrovský zostal v svojom boji sám a hrdinsky vzdoroval až do smrti. 
Je zrejmé, že stále spory jeho zdravotnému i mentálnemu stavu príliš nepomohli. Hoci dnes 
ako múdri generáli po boji dokážeme oceniť jeho úsilie i pevné postoje, je to vlastne 
zbytočné, pretože chlieb sa lámal v inom čase. 
 
Vrátiť sa musíme k téze, že o národe môže písať objektívne iba jeho príslušník. Nuž vskutku 
domorodci obyčajne lepšie poznajú svoj terén, ale dejinná sféra všetko mení. Záruka pôvodu 
nezaručuje nič a to ani v prípade vlastného prežitku danej udalosti. Zaiste sa i historik stáva 
zajatcom prostredia a domácej historiografickej tradície. Naopak, exotické práce zo zahraničia 
majú prizmu údajnej objektivity a nových nečakaných uhlov pohľadu. Niekedy skutočne 
neočakávaných. Čo je menšie zlo – tendencie k nasledovaniu tradičných koridorov alebo 
prezentovanie slabej znalosti miestnych reálií a tvorba fantasmagórií? 
 
Čo teda s národnými dejinami? Ak tradičné rámce zlyhávajú, akým spôsobom ohraničiť 
dejinnú sféru? Aj v dejinách platí, že všetkého veľa škodí. Hoci bojujeme za čo najväčšiu 
objektivitu v prístupe, nie je možné sa celkom zbaviť svojho pôvodu, tradícií, ideí a prístupu 
svojej doby. Pretože, ak sa môžu líšiť a líšia sa názory jednotlivcov, tak sa môžu líšiť aj 
jednotlivé národné pohľady. Je to prirodzené. Národné dejiny by mali byť budované iba na 
základe tohto konceptu. Deklarovať objektivitu a priznať svoj nacionálny prístup. 
 
Aký je záver tejto úvahy? Nuž, je zrejmé že, slovenská historiografia snahou o zdravú 
sebakritiku a objektivitu postupuje pozitívnym smerom. Je to zvlášť cenné pri porovnaní 
s niektorými bezpochyby nekritickými národnými historiografiami. Bolo by však vhodné, 
aby sa niektorí bádatelia vzdali sebeckého prístupu, ktorý diskredituje iné názory. 
O problémoch treba diskutovať a nie sa zakopávať v pozíciách. Máloktorá z problematík 
ponúka iba čierne či biele riešenie. Je tomu tak iba pri čiernobielom videní. Rovnako je treba 
trpezlivo vysvetľovať svoje postoje, tak aby ich často nedôverčivé okolité národné 
historiografie pochopili. Osobitnú stránku tvorí informovanie laickej verejnosti a snaha 
vykoreniť extrémne a často nesprávne tézy. Kade ďalej je zrejmé – hor sa do práce. 
 

Peter Podolan
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Odkaz Pavla Jozefa Šafárika 
 
Peter Podolan 
 

Meno Pavla Jozefa Šafárika už dávno nerezonuje tak silne, ako by si táto 
monumentálna osobnosť slovenských dejín zaslúžila. Je dokonca možné, že by dnes azda 
siedmim z desiatich ľudí nehovorilo nič. Zostáva tak v tieni „známejších“ štúrovcov. 
Skutočnosť, že po ňom niesla či nesie meno minimálne jedna obec, niekoľko ulíc, námestí, 
učená spoločnosť či univerzita, príliš nezaváži. V tomto roku si pripomíname okrúhle 150. 
výročie jeho úmrtia (26. jún 1861) a snáď sa aspoň v tomto jubilejnom roku stretneme 
so zvýšeným záujmom o jeho život a dielo. 

 
Odhliadnuc od zákrut života, ktoré definovali možnosti, sa schopnosti Pavla Jozefa 

Šafárika prejavili na skutočne širokom poli humanitných vied. Pri ich vtedajšom vnímaní však 
vlastne existovala jediná „národná“ veda – slavistika. Mladý Šafárik stihol napísať a vydať 
iba jedinú básnickú zbierku, o ktorej neskôr nemal príliš dobrú mienku – už tu sa prejavila 
jeho príslovečná skromnosť, pretože mu s ohľadom na jeho vek, dobové pozadie, ale aj 
originálny obsah skutočne hanbu neurobila. Od poézie nebolo ďaleko k teórii literatúry, 
estetickým náhľadom a prekladom, okrem toho Šafárik zbieral aj ľudovú slovesnosť. Cez 
literárnu históriu sa neskôr dostal k jazykovede a histórii ako takej. Pri nehomogénnom 
profile jeho činnosti sa zaoberal rôznymi okruhmi bádania v slovanskej sfére, ale v kľúčových 
momentoch, nech pracoval v akejkoľvek oblasti, s jeho prácou možno spojiť dva termíny: 
perfekcionizmus a snahu o objektivitu, samozrejme v medziach búrlivého romantizmu. 

Čitateľ azda odpustí, ak sa budeme ďalej zaoberať jeho bezprecedentným prínosom 
pre slovenskú, ale i slovanskú historiografiu v súvzťažnosti s dobovým vnímaním minulosti. 

 
Pavol Jozef Šafárik už vo svojich prvých dielach i nevedeckého charakteru využíval 

historizmus, ktorý možno charakterizovať ako preciťovanie obrazu idylického zlatého veku 
minulosti, obdobia slávy Slovanov. Toto poňatie podobne ako u Jána Kollára a vlastne u celej 
tzv. generácie Všeslávie predstavovalo obrannú pozíciu proti Slovanom nepriateľským 
útokom zo strany konkurenčných nacionálnych hnutí, najmä Nemcov a Maďarov. 

Čo sa týka formy prezentácie svojich názorov, Šafárik spočiatku preferoval poéziu. 
Po vydaní svojej zbierky básní a uverejnení ďalších jednotlivých poém, ho zaujali teoretické 
problémy súdobého básnictva. Tie súviseli s vysokým hodnotením antickej kultúry a snahou 
priblížiť sa i súčasnosti jej estetickým a jazykovým ideálom. Skutočnosť, že niektoré 
slovanské dialekty sú schopné využiť antické metrické systémy, dávala takto tvorenej poézii 
náskok pred konkurenčnými jazykmi a básnictvom neslovanských národov. Šafárikov 
v podstate vedecký záujem o literárnu problematiku ho veľmi skoro priviedol k spracovaniu 
literárnych dejín, pre ktoré ako oporu nutne potreboval osnovu dejín politických. Z tohto 
dôvodu jeho nemecky napísané Dejiny slovanskej reči a literatúry... (1826) obsahovali 
v značnej miere historiografické náčrty dejín jednotlivých slovanských vetiev. Šafárik kvôli 
možnostiam, ktoré ponúkal obraz zjednoteného Slovanstva po národnoobrannej a politickej 
línii, uprednostnil všeslovanskú koncepciu a tento rozvrh preniesol už do tohto svojho diela. 

Zhrnutie slovanských dejín, ktoré Šafárik podal v Dejinách slovanskej reči 
a literatúry..., predstavovalo prvú podobu jeho historiografických názorov, ktoré boli vtedy 
ešte veľmi ovplyvnené názormi iných autorov (najmä L. A. Schlözera, J. B. Rakowieckeho, 
N. M. Karamzina, J. Dobrovského a i.), no aplikoval aj svoje vlastné náhľady. 

Najviac sa tu venoval otázke pôvodu Slovanov. V dávnej minulosti síce predpokladal 
ich príchod z Indie, ale inak ich považoval za autochtónny národ takmer na všetkých 
územiach, ktoré obývali v 19. storočí. Pri neexistencii iných historických správ využil 
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koncepcie slovanských autorov uhorskej a poľskej historiografie, aby cez Sarmatov privlastnil 
Slovanom ich najstaršiu históriu. Podrobne tiež opísal postup a rozširovanie ich sídel, 
pre ktoré už mal dostatočnú oporu v prameňoch historikov z 6. storočia. Neobišiel ani 
charakteropis Slovanov, ktorý vnímal identicky ako J. Kollár. Veril vo vysokú kultúru 
Slovanov v dávnej minulosti, dokonca v existenciu ich vlastného písma, staršieho ako 
cyrilika. (V tejto dobe totiž platila domnienka o chronologickej priorite cyriliky, hlaholika 
mala byť iba jej degradovaným derivátom.) Pod vplyvom Josefa Dobrovského sa venoval 
objasneniu pôvodu staroslovienčiny a oboch slovanských abecied (cyrilika, hlaholika). 
Značný priestor preto dostal opis aktivít, života a pôvodu vierozvestcov Konštantína 
a Metoda. 

České dejiny opísal oddelene od moravských a slovenských. Prebral tézu o príchode 
Čechov do ľudoprázdnej krajiny, hoci priznal, že sa tamojší Nemci (Germáni) rozplynuli 
medzi Slovanmi, alebo odišli do hôr. (V Slovanských starožitnostiach už so žiadnymi 
zvyškami Nemcov nepočítal, v horách mali sídliť tiež Slovania.) Územie Slovenska pokladal 
predovšetkým na základe jazykových indícií, ale i názorov autorov staršej historiografie za 
kolísku Slovanov. Súviselo to azda aj s už spomínanými Sarmatmi, ktorých považoval za 
priamych predkov Slovákov. Pozornosť venoval histórii Veľkej Moravy, jej zánik pokladal za 
koniec samostatných dejín Slovákov, napriek tomu sa ich meno malo opäť vynoriť v 15. 
storočí. Dielo venované dejinám literatúry teda obsahovalo pomerne podrobný prehľad 
slovanskej historickej problematiky. Šafárikov záujem o históriu, hoci v spojení s filológiou 
stále vzrastal. 

Jeho vedecké bádanie, v nie celkom najpriaznivejších podmienkach, smerovalo 
k zbieraniu starých písomných pamiatok. Šafárik sa tiež zaujímal o historickú topografiu 
a usilovne pracoval na mape starého Srbska. V tomto období ho zaujala kniha poľského 
autora Wavrinca Surowieckeho, venujúceho sa opisu života starých Slovanov, ku ktorej mal 
ale množstvo výhrad. Spracovanie jej recenzie mu umožnilo oboznámiť verejnosť so svojimi 
pozvoľna získanými vedomosťami z odboru histórie. Recenzia určená na vydanie formou 
článku nakoniec dosiahla také rozmery, že ju Šafárik musel vydať ako samostatný spis – Über 
die Abkunft der Slawen nach Lorenz Surowiecki (1828). Aj toto dielo bolo vcelku prijaté 
kladne, azda aj z dôvodu, že najväčšia autorita schopná posúdiť jeho nedostatky – Dobrovský, 
ho už nestihla zhodnotiť. Jeho smrťou sa súčasne uvoľnila prvá pozícia rebríčka osobností 
slavistiky, o ktorú bojovalo hneď niekoľko bádateľov, no zaslúžene ju obsadil P. J. Šafárik. 

Spísaním svojho bezo sporu najdôležitejšieho diela – Slovanských starožitností (1837) 
Šafárik s veľkým odstupom prekonal všetky svoje doterajšie historiografické náčrty a získal 
povesť vynikajúceho historika. Gigantické dielo, v podstate syntéza dejín jednotlivých 
slovanských národov znovu v monumentálnej všeslovanskej forme, prinieslo hneď niekoľko 
prevratných prístupov a zásadnú faktografiu. 

Rozsah koncepcie celého predpokladaného diela úzko súvisel s chápaním pojmu 
„starožitnosti“. V zásade na kultúrnej báze postavená predstava diela rátala s vypracovaním 
úplného obrazu Slovanov v minulosti, kde spracovanie najstarších dejín Slovanov malo byť 
obohatené aj prezentáciou ich „historických“ vlastností, náboženstva, mytológie, ľudovej 
slovesnosti a literatúry, zachovanými archeologickými pamiatkami, urbanizmom a pod. 
Napriek tomu, že Šafárik nakoniec vypracoval iba dejepisnú časť, aplikoval tu i prehľad 
„mravopisnej“ časti, ktorú parciálne spracoval už v Dejinách slovanskej reči a literatúry... 
a následne sa tejto problematike venoval v niekoľkých štúdiách. 

Dejepisný oddiel Slovanských starožitností v zásade obsahoval tematické okruhy 
načrtnuté už v Dejinách... Časový rozdiel medzi oboma prácami, za ktorým si musíme 
predstaviť obrovské množstvo bádateľskej práce, sa tak odzrkadľuje predovšetkým 
v miernych modifikáciách na určité otázky, čo je spôsobené predovšetkým „dozretím“ 
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Šafárikovej vedeckej osobnosti. Pokračuje aj v prístupe riešiacom historickú problematiku 
celého slovanského sveta.  

Práca s rozsiahlou pramennou bázou ukázala skutočný formát Šafárikovej analýzy 
a súčasne spôsob formulovania vlastných téz. Rozdelením dejín Slovanov najmä podľa 
predpokladanej dôveryhodnosti prameňov dokázal svoj kritický prístup k ich hodnoteniu, 
zvlášť keď sa Starožitnosti dominantne zaoberajú pohanskou érou Slovanov. Obzvlášť 
podrobné výklady ponúka 1. oddiel, teda skutočne najstaršia etapa slovanských dejín, keď 
Slovania pod týmto menom vlastne chýbajú v prameňoch. Okrem písomných prameňov síce 
Šafárik uznával výpovednú hodnotu „národnej poézie“ – eposov, piesní, ľudovej slovesnosti, 
v celej práci však po týchto prameňoch v podstate nesiahol. Podobne chápal význam 
archeologických pamiatok, no tieto pramene využíval tiež iba vo veľmi malej miere. 
Z dnešného hľadiska chápeme v negatívnom zmysle použitie fálz ako známe Rukopisy 
královédvorský a zelenohorský, Mater Verborum či falzá Antonína Bočeka z moravského 
diplomatára; z Šafárikovho hľadiska však išlo o nové pramene, ktoré mali vniesť svetlo 
do niektorých problémov, zo samozrejmých dôvodov s nimi Šafárik zaobchádzal ako 
s dôveryhodnými prameňmi. Sekundárna literatúra v Starožitnostiach predstavuje najmä 
súbor názorov, s ktorými náš bádateľ polemizoval alebo ich naopak použil na podporu svojich 
téz, je však zrejmé, že k nim pristupuje z pozície už formulovaného vlastného názoru na daný 
problém. K nadväznosti na uhorskú historiografickú tradíciu nám zanechal iba minimum 
spoločných bodov. 

Jeho prínos treba charakterizovať predovšetkým očistením dejín Slovanov 
od privlastnených cudzích dejín, aj keď to znamenalo odhodenie niekoľkostoročnej tradície. 
Tento krok dokladá Šafárikovo sebavedomie, že dokáže toto „ochudobnenie“ Slovanov 
nahradiť novou dejepisnou faktografiou, budovanou už na prísne vedeckom základe. Týmto 
spôsobom Šafárik ohraničil najstaršie dejiny „zdola“ a podmienil ich smerodajnosť 
existenciou relevantných písomných záznamov. Vzdal sa „indickej“ i sarmatskej histórie. 
Podobne po racionálnom vymedzení pravlasti Slovanov pokladal ďalšie hľadanie 
„historických“ slovanských území za zbytočné. 

Šafárik sa snažil byť nacionálne nestranný, hoci sa mu tento avizovaný predpoklad 
nepodarilo celkom splniť. Obraz Slovanov videl v pozitívach, kým najmä germánske etniká 
opísal ako primitívne a agresívne. (Takúto charakteristiku napokon o svojich predkoch šírili 
i nemeckí bádatelia, napr. J. G. Herder a i.) Aplikovaním národných mravných princípov 
do spôsobu konania národa v minulosti sa priblížil určeniu posledných systémov filozofie 
dejín. 

Šafárik v diele dokázal, že Slovania sú indoeurópsky národ, oddávna obývajúci 
Európu a aj na základe rasových teórií odmietol ich považovanie za „Aziatov“ a prišelcov. 
Na základe detailného rozboru etník a ich mien v dielach starovekých autorov prišiel 
s myšlienkou, že Slovania sa v dejinách často „ukrývali“ pod menami iných národov. Hoci je 
táto téza „staronová“, Šafárik jej vedeckým dokazovaním dodal novú vážnosť. 

S rovnakou naliehavosťou sa venoval i otázke slovanskej pravlasti, kde vlastne prišiel 
s kompromisným riešením. Toto územie síce kládol najmä na pomedzie Poľska, Bieloruska 
a Ukrajiny, no najmä na základe diela Nestora integroval aj tradičnú koncepciu slovanskej 
kolísky v Podunajsku. Na týchto územiach považoval Slovanov za autochtónny národ. 

Priestor opäť venoval charakteropisu Slovanov, kde nie je badať odchýlky od chápania 
v jeho predchádzajúcich prácach. Pranieroval tu najmä nesvornosť a ochotu preberať cudzie 
zvyky – obe skutočnosti dával do súvisu s nešťastnou situáciou Slovanov v 1. polovici 
19. storočia. Určitou zmenou bol opis vojenských cností inak mierumilovného národa 
a charakter ich použitia v rámci akejsi civilizačnej úlohy. Ňou malo byť podľa Šafárika 
skultivovanie ladom ležiacej pôdy a jej „záchrana“ z rúk kultúrne menej vyspelých národov aj 
za použitia násilia v súvislosti s roľníckym charakterom Slovanov. 
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V malom rozsahu, pretože táto časť mala byť súčasťou „mravopisnej“ časti 
Starožitností, zosumarizoval niektoré archeologické pamiatky. Ich výpoveď bola pre tézy 
na základe písomných prameňov zásadná v zmysle, že im neodporuje. 

Úloha, ktorú plnili Slovania v rámci európskych dejín, bola ochrana Európy pred 
dobyvateľmi z východu. V  historicky „istom“ období slovanských dejín sa Šafárik zaoberal 
dejinami jednotlivých slovanských vetiev. Nás zaujíma majoritne obraz českých 
a slovenských dejín, ktoré od seba aj tu oddelil. V porovnaní s Dejinami slovanskej reči 
a literatúry... venoval viac priestoru osobnosti Sama, ktorého považoval za jedného z prvých 
zjednotiteľov slovanských etník. Jeho moravsko-slovenským náprotivkom sa stal najmä 
Svätopluk, hoci vyzdvihol i úlohu Mojmíra I. a Rastislava. Obdobie Veľkej Moravy bolo 
zásadným hneď z niekoľkých aspektov. Dokázateľne tu kvitla kultúra slovanského jazyka, 
tunajší Slovania „dobrovoľne“ prijali kresťanstvo, ktoré im umožnilo kultúrny horizont ešte 
rozvinúť, šlo o konkurencieschopný štátny útvar. V súvislosti so Svätoplukom však treba 
spomenúť ešte jeden, zvlášť dôležitý motív – Veľká Morava sa za jeho vlády stala štátom 
viacerých slovanských etník a táto skutočnosť mala veľký význam v súvislosti s víziou 
Šafárika i Kollára o znovuzjednotení všetkých Slovanov. 

Po vydaní Slovanských starožitností sa Šafárik venoval histórii už iba rámcovo 
a zaoberal sa špecifickými problémami. Sám sa napokon za historika ani nepokladal. Vrátil sa 
k jazykovednej analýze starých písomných pamiatok, ich vydávaniu a bádaniu v paleografii. 
Hoci bolo aj toto bádanie veľkým prínosom pre historiografiu, ovplyvnilo ju skôr sekundárne. 

Šafárik vždy vystupoval skromne a nesnažil sa o získanie svetskej slávy. Napriek 
niektorým prípadom zvláštnej tvrdohlavosti a zjavne nespravodlivých súdov jeho prezentácia 
pôsobí sympaticky. Deklarovaná objektivita (Padni komu padni!) bola samozrejme 
obmedzená mantinelmi dobových mravov. Pozitívnym príkladom je prípad dlhého sporu 
s Bartolomejom Kopitarom o chronologickú prioritu cyriliky a hlaholiky. Aj keď príčiny 
sporu boli aj osobné, Šafárik dokázal (hoci po takmer 20-tich rokoch) korigovať svoj názor. 
Podobne na sklonku života pri nových dôkazoch zrejme váhal aj o pravosti českých 
rukopisných fálz. Podobných príkladov či už vývoja vedeckého názoru, ale aj omylov by sme 
našli viac. Kladom je bezosporu, že Šafárik s chybami počítal a vkladal nádej do svojich 
nasledovníkov, že zlé tézy opravia a hranice poznania posunú ďalej. 

Šafárikovo historické bádanie bezprecedentne ovplyvnilo historiografiu zvyšku 
19. storočia a hlavne Slovanské starožitnosti sa stali kľúčovým dielom pre obraz Slovanov 
v najstaršej minulosti nielen pre slovanský, ale celý svet vo všeobecnosti. 
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli 
 
Nora Verešová 
 

V nasledujúcom príspevku sa oboznámime s kyjevsko-ruskou letopiseckou tradíciou, 
ktorá nám prináša cenné svedectvá o najstarších dejinách východných Slovanov a v spojitosti 
s tým aj o dejinách Slovanov všeobecne. 

Redakcie najstaršieho kyjevsko-ruského letopisu, v historiografii známeho 
pod viacerými menami ako Povesť vremennych let1 (ďalej PVL), Povesť dávnych liet, tzv. 
Nestorova2 kronika či tzv. Nestorov letopis, vznikali postupne v niekoľkých etapách 
v priebehu 11. a na začiatku 12. storočia.3 Celý tento veľmi spletitý reťazec jednotlivých 
zmien a interpolácií, ktoré vyústili do súčasnej zachovanej podoby PVL, sa pokúsil 
rozšifrovať a sprehľadniť počiatkom minulého storočia ruský lingvista a učenec Alexej A. 
Šachmatov. Výsledky jeho celoživotnej práce v oblasti skúmania staroruských letopisov 
a najmä PVL ako aj ním postulované hypotézy, sa stali akýmsi etalónom a odrazovým 
mostíkom pre väčšinu neskorších bádateľov PVL.4

                                                 
1 V niektorých pramenných edíciách sa tieto staroruské letopisy nazývajú aj Počiatočný letopis (Начальная 
летопись). 
2 Mních Nestor, po ktorom bol letopis pomenovaný, je považovaný za jedného z posledných zostavovateľov, 
„editorov“ PVL. Jeho meno ako (spolu)autora je zapísané v jednom z odpisov letopisu, v tzv. Chlebnikovskom 
letopise. Nestor ako letopisec je takisto spomenutý aj v tzv. Pečerskom Pateriku, t. j. zbierke životopisov 
najvýznamnejších mníchov Kyjevsko-Pečerského kláštora (Pečerskej Lavry), zostavenom v 13. storočí. 
Informácie o jeho živote sú veľmi stručné. Predpokladá sa, že sa narodil v Kyjeve približne v polovici 11. 
storočia a život strávil v Kyjevsko-Pečerskom kláštore. Ako dátum Nestorovej smrti sa uvádzajú viaceré roky: 
1111, 1116, 1125. Okrem prepracovania letopisov sa mu pripisuje autorstvo aj iných diel (napríklad Životy 
svätcov a mučeníkov Borisa a Gleba či Život sv. Theodosia). 
    A. A. Šachmatov vyslovil tézu, že Nestor bol autorom prvej ucelenej redakcie letopisu PVL, zostavenej do 
roku 1110/1111. Táto redakcia, odrážajúca južnoruskú (kyjevsko-pečerskú) analistickú tradíciu, sa do našich čias 
nezachovala, no stala sa základom – archetypom celej ďalšej kyjevsko-ruskej analistiky. Jej pôvodný korpus sa 
podarilo zrekonštruovať na základe komparácie dvoch mladších redakcií letopisu (2. redakcia z r. 1116 – najviac 
zachovaná v Lavrentijskom letopise; 3. redakcia z r. 1118/1119 – najviac zachovaná v Ipatjevskom letopise). 
Existuje však niekoľko ďalších teórií o autorstve pôvodného korpusu PVL. Z posledných bádaní, ktoré 
vychádzajú zo Šachmatovových záverov, no značne ich modifikujú, spomenieme výskum Andreja L. Nikitina, 
ktorý autorstvo 1. redakcie PVL pripisuje pečerskému mníchovi-pisárovi Hilarionovi, sekretárovi sv. Theodosia 
Pečerského a jej vznik vymedzuje 80. rokmi 11. storočia až r. 1113. Podrobnejšie pozri ШАХМАТОВ, Алексей 
А. История русского летописания 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды, 
кн. 1. Разыскания о древнейших русских летописных сводах, ред. Виктор К. Зиборов – Василий В. 
Яковлев. Москва – Санкт-Петербург : Наука, 2002, 23-26. Takisto – НИКИТИН, Андрей Л. Инок Иларион 
и начало русского летописания. Москва : Аграф, 2003, с. 11-149. 
3 Podrobný rozbor pramennej bázy, z ktorých vychádzala PVL, respektíve kyjevské a novgorodské letopisné 
zdroje, ktoré jej predchádzali pozri ДАНИЛЕВСКИЙ, Игорь Н. Повесть временных лет: герменевтические 
основы источниковедения летописных текстов. Москва : Аспект–Пресс, 2004, c. 85-111. Takisto 
ШАХМАТОВ, ref. 2, c. 309-328. Popri zachytenej ústnej tradícii, legendách a povestiach, v základoch letopisov 
ležali aj početné písané pramene byzantského, veľkomoravského, bulharského, a i. pôvodu. 
4 Na teóriu A. A. Šachmatova nadviazali napríklad popredný ruský filológ Dmitrij S. Lichačov, popredný ruský 
archeológ a historik Boris A. Rybakov, archeológ medievalista Mark Ch. Aleškovskij, atď. Pozri ДМИТРИЙ, 
Лихачёв С. Исследования по древнерусской литературе. Ленинград : Наука, 1986, passim; 
АЛЕШКОВСКИЙ, Марк Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в древней 
Руси. Москва : Наука, 1971, passim; РЫБАКОВ, Борис А. Древная Русь. Сказания. Былины. Летописи. 
Москва : Наука, 1963, passim. 
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A. A. Šachmatov vo svojich početných štúdiách a prácach o PVL načrtol podrobnú 
genézu zostavovania tohto letopisu a tým aj osvetlil prvopočiatočné etapy rozvíjania 
kyjevskoruskej historickej tradície a kultúrno-ideového obzoru jej nositeľov. Cestou 
analytickej metódy skúmania diela dospel k záveru, že PVL nevychádzala z dovtedy 
predpokladaného jedného, ale najmenej z dvoch starších letopisných zdrojov zostavených 
na Kyjevskej Rusi v priebehu 11. storočia. Podľa tejto teórie najstaršie letopisné zbierky boli 
spisované nezávisle od seba v Kyjeve a Novgorode, následne boli etapovito interpolované, 
nadstavované, ale aj spájané v nové, celoruské (kyjevsko-novgorodské) letopisy.5 
Prostredníctvom podrobnej textologicko-linvistickej analýzy textu poukazujúcej 
na archaickosť určitých pasáží letopisu, Alexej A. Šachmatov sformuloval ďalšiu, prevratnú 
hypotézu o tzv. „panónskych“ vsuvkách v texte PVL, pochádzajúcich z nedochovaného 
pramenného zdroja, ktorý mal vzniknúť pravdepodobne ešte na Veľkej Morave. Neskôr sa 
mal prostredníctvom Bulharska dostať až na Kyjevskú Rus, kde boli jednotlivé jeho časti 
dodatočne inkorporované do letopisov a doplnené vsuvkami o ruských kmeňoch. Tieto 
chronologicky staršie (pôvodné) pasáže v PVL sú v historiografii známe aj pod menom tzv. 
Povesť o preložení kníh na slovanský jazyk (ďalej Povesť).6 Ďalším výskumom bádatelia 
v rámci tejto Povesti rozpoznali niekoľko organických častí,7 vydeľujúc aj vôbec 
najarchaickejšiu pasáž patriacu moravskej učenej tradícii 9. až začiatku 10. storočia – tzv. 
Povesť o sídlení Slovanov na Dunaji a invázii Uhrov.8

Mnohé výskumy tieto hypotézy potvrdzujú a podčiarkujú, že touto cestou sa 
prostredníctvom staroruského letopisu PVL do dnešných čias zachovalo, či lepšie povedané 
zafixovalo pôvodné (západo)slovanské svedectvo panónsko-moravskej školy 
o východiskovom bode slovanského vedomia, ktoré sa začalo formovať práve na Dunaji. PVL 
sa takto stáva nielen najdôležitejším staroruským historickým prameňom a zdrojom 
informácii pre najstaršie obdobie kyjevsko-ruských dejín ale zároveň aj najdôležitejším 
                                                 
5 Ako sme už uviedli, prvé, počiatočné letopisy vznikali od začiatku 11. storočia nezávisle od seba v dvoch 
mocensko-kultúrnych centrách Kyjevskej Rusi, v Kyjeve a Novgorode. Alexej A. Šachmatov hlbšie rozvíjajúc 
svoju teóriu upresnil, že približne okolo roku 1050 došlo v Novgorode spojením tzv. Najstaršej Kyjevskej 
zbierky (Древнейший Киевский свод) z r. 1039 a miestnych novgorodských letopisov 11. storočia k prepojeniu 
kyjevskej a novgorodskej letopisnej tradície. Výsledné dielo – tzv. Stará Novgorodská zbierka (Древный 
Новгородский свод) – sa stalo archetypom pre celé nasledujúce novgorodské dejepisectvo. Jeho kópia bola 
najneskôr okolo roku 1079 prenesená aj do druhého učeného centra, Kyjevsko-Pečerského kláštora. Medzitým, 
práve v tomto kláštore bola vytvorená aj nová redakcia spomínanej tzv. Najstaršej Kyjevskej zbierky a toto dielo 
vošlo do historiografie pod názvom tzv. Kyjevsko-Pečerská zbierka z r. 1073 (Киево-Печерский свод 1073 г.). 
Následne, koncom 11. storočia došlo v Kyjevsko-Pečerskom kláštore k zlúčeniu tvz. Kyjevsko-Pečerskej zbierky 
z r. 1073 a Starej Novgorodskej zbierky z r. 1050 a tento výsledný, prvý celoruský letopis, tzv. Počiatočná 
Kyjevská zbierka z r. 1095 (Начальный киевский свод 1095 г.), sa stal základom neskoršej PVL a zároveň 
etalónom celej letopisnej tradície na Kyjevskej Rusi. Pozri ШАХМАТОВ, ref. 2, passim. Takisto 
ШАХМАТОВ, Алексей А. История русского летописания 1. Повесть временных лет и древнейшие 
русские летописные своды кн. 2. Раннее русское летописание ХI–ХII вв, ред. Виктор К. Зиборов – 
Василий В. Яковлев. Москва – Санкт-Петербург : Наука, 2003, passim. 
6 Bližšie k tzv. Povesti o preložení kníh na slovanský jazyk, v ruskej historiografii známej pod názvom 
Сказание о преложении книг на славянский (Словенский) язык alebo aj Сказание о славянской грамоте, 
pozri ШАХМАТОВ, Алексей А. Сказание о преложении книг на словенский язык. In Jagic-Festschrift. 
Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Berlin, 1908, s. 172-188. Takisto ШАХМАТОВ, Алексей А. Повесть 
временных лет и ее источники. In Труды отдела древнерусской литературы 4. Москва – Ленинград : 
Изд-во Академии Наук СССР, 1940, с. 5-150; ШАХМАТОВ, ref. 5, c. 517-520. 
7 V tzv. Povesti o preložení kníh na slovanský jazyk sa podľa bádateľov nachádzali pôvodné časti 
veľkomoravského pôvodu, ako i časti nesúce pečať bulharskej redakcie textu s interpoláciami. 
8 V PVL je táto vsuvka zapísaná k roku 6406 (898), ale narazíme na ňu ešte na niekoľkých ďalších nedatovaných 
miestach. Podrobnejšie v textologickej analýze a interpretácii prameňa. K tzv. Povesti o rozsídlení Slovanov na 
Dunaji a invázii Maďarov pozri ШАХМАТОВ, ref. 5, c. 517-520. Takisto МАЙОРОВ, Александр В. 
Великая Хорватия. Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона. Санкт-Петербург : 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006, с. 26-28. 

 13  



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

historickým prameňom slovanskej proveniencie, fixujúcim archetypálnu slovanskú ústnu 
tradíciu o svojej prvotnej vlasti a pôvode na Dunaji, ktorá mala byť spísaná na Veľkej 
Morave, respektíve v Panónii. 
 

 1. Афетови же приӕша западъ . и 
полунощнъıӕ  странъı . ѿ сихъ же . о҃ . и 
. в҃ . ӕзъıку . бъıс̑  ӕзъıкъ Словѣнескъ . ѿ 
племени  Афетова . Нарци єже суть 
Словѣне. 
     Во  мнозѣхъ же времѧнѣх . сѣли суть 
Словѣни по Дунаєви . гдѣ єсть нъıне 
Оугорьска землѧ . и Болгарьска. [и] ѿ 
тѣхъ Словѣн разидошасѧ по землѣ . и 
прозвашасѧ именъı своими . гдѣ сѣдше 
на которомъ мѣстѣ . ӕко пришедше 
сѣдоша . на рѣцѣ имѧнемъ Марава . и 
прозвашасѧ Морава . а друзии Чеси 
нарекошас̑ . а се ти же Словѣни 
Хровате  Бѣлии . и Серебь . и Хорутане . 
Волхомъ  бо нашедшемъ  на Словѣни на 
Дунаискиӕ . [и] сѣдшемъ  в них. и 
насилѧщемъ  имъ . Словѣни же ѡви  
пришедше сѣдоша  на Вислѣ . и 
прозвашасѧ Лѧхове . а ѿ тѣхъ Лѧховъ 
прозвашасѧ Полѧне . Лѧхове . друзии 
Лутичи . ини Мазовшане ини Поморѧне .
    такоже и ти  Словѣне пришедше и 
сѣдоша по Днѣпру . и нарекошасѧ 
Полѧне . а друзии Древлѧне  зане сѣдоша 
в лѣсѣх . а друзии сѣдоша межю 
Припетью и Двиною. и нарекошасѧ 
Дреговичи [инии сѣдоша на Двинѣ и 
нарекошас̑ Полочане] рѣчьки ради ӕже 
втечеть въ Двину . имѧнемъ Полота . ѿ 
сеӕ прозвашасѧ Полочане . Словѣни же 
сѣдоша ѡколо єзера Илмерѧ. [и] 
прозвашасѧ своимъ имѧнемъ и сдѣлаша 
градъ. и нарекоша и Новъгородъ . а 

 
1. Jafetovi pripadol západ a severné krajiny. 
Od tých 72 národov potom vzišiel z rodu 
Jafetovho národ sloviensky – tak voláme 
Norikov,10 ktorí sú Slovieni. 
     Po dlhšom čase sa Slovieni usadili popri 
Dunaji, kde je teraz uhorská a bulharská 
krajina. A od týchto Slovienov rozišli sa 
po zemi i pomenovali sa svojimi názvami, 
kde sa na ktorom mieste usadili. Ako (tí, čo) 
príduc osadili sa na rieke menom Morava, 
nazvali sa Moravou; ale druhí sa pomenovali 
Čechmi, avšak tí hľa Slovieni Bielymi 
Chorvátmi a Srbmi a Korutanmi. 
Vlachovia11 napadli dunajských Slovienov 
i usadili sa medzi nimi, ale títo Slovieni 
(od)íduc usadili sa na Visle a nazvali sa 
Ľachmi; no od týchto Ľachov (jedni) sa 
nazývali Poľanmi-Ľachmi, druhí Ľuticmi, 
iní Mazovčanmi (a) iní Pomoranmi. 
     Taktiež aj tí Slovieni, ktorí príduc usadili 
sa na Dnepre, nazvali sa Poľanmi, no druhí 
Drevľanmi, že sa usadili v lesoch. Iní sa 
usadili medzi Pripiaťou a Dvinou a nazvali 
sa Dregovičmi. Iní sa usadili na Dvine 
a pomenovali sa Poločanmi; podľa riečky, 
ktorá ústí do Dviny, menom Polota; po nej 
sa volali Poločanmi. Slovieni sa však usadili 
okolo jazera Ilmeň a nazvali sa vlastným 
menom a vystavali mesto, ktoré pomenovali 
Novgorod. A iní sa usadili na Desne 
a na Semi, po Sule a nazvali sa 
Sever(an)mi.12 A tak sa rozišiel sloviensky 
ľud a tým i slovienske písmo. 

                                                 
9 Starosloviensky text pozri Полное собрание русских летописей 1. Лаврентьевская летопись 1: Повесть 
временных лет. Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1926-1928, с. 5-6. 
10 Norici/Norikovia – všeobecné označenie pre obyvateľov rímskej provincie Noricum, rozprestierajúcej sa na 
území dnešného Rakúska, časti Slovinska a juhovýchodného cípu dnešného Bavorska. Podrobnejšie pozri 
БУДАНОВА, Вера П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. Москва : Наука, 2000, с. 303. 
Takisto ТРУБАЧЁВ, Олег Н. Этногенез и культура древнейших славян. Москва : Наука, 2002, с. 108. 
11 Nestorovi Vlachovia, Vlasi – nie je doteraz úplne zrejmé, o aké etnikum išlo. Za najpravdepodobnejšiu sa 
považuje teória identifikujúca ich s románskym a romanizovaným obyvateľstvom sídliacom na dolnom Dunaji. 
Pozri AVENARIUS, Alexander. Začiatky Slovanov na strednom Dunaji: autochtonistická teória vo svetle 
súčasného bádania. In Historický časopis, roč. 40, 1992, č. 1 , s. 14. 
12 Mapky znázorňujúce sídelné rozloženie slovanských kmeňov na teritóriu Kyjevskej Rusi pozri LABUDA, 
Gerard. Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna : antologia tekstów źródłowych. Poznań : 
Wydawn. PTPN; Wydawn. Sorus, 1999, s. 65-66. 
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друзии сѣдоша по Деснѣ . и по Сѣли по 
Сулѣ и нарекоша Сѣверъ. [и] тако 
разидесѧ Словѣньскии ӕзъıкъ тѣмже и 
грамота прозвасѧ Словѣньскаӕ.9
2. Ѡньдрѣю оучащю въ Синопии . и 
пришедшю єму в Корсунь . оувидѣ ӕко 
ис Корсунѧ близь оустьє Днѣпрьскоє . 
[и] въсхотѣ поити в Римъ и проиде въ 
вустьє Днѣпрьскоє . [и] ѿтоле поиде по 
Днѣпру горѣ (...) Бу҃. и сълѣзъ съ горъı 
сеӕ . идеже послѣже бъıс̑ Києвъ . и 
поиде по Днѣпру горѣ. и приде въ 
Словѣни . идеже нъıнѣ Новъгородъ . и 
видѣ ту люди сущаӕ . како єсть ѡбъıчаи 
имъ . и како сѧ мъıють [и] хвощютсѧ . и 
оудивисѧ имъ . [и] иде въ Вариги и приде 
в Римъ [и] исповѣда єлико наоучи . и 
єлико видѣ . и реч̑ имъ дивно видѣхъ 
словѣньскую землю . идучи ми сѣмо 
(...)13

 

 2. Keď Ondrej14 učil v Sinopi a prišiel 
do Chersonu, zistil že z Chersonu je blízko 
do ústia Dnepru a zaumienil si, že pôjde 
do Ríma. Prišiel k ústiu Dnepra a odtiaľ sa 
vydal po Dnepre smerom nahor (...) A vyšiel 
na tie hory, blahoslavil ich, postavil kríž, 
pomodlil sa k Bohu a zišiel z tej hory, 
kde bol neskôr založený Kyjev. A išiel ďalej 
po Dnepre nahor. A prišiel k Slovienom, 
kde teraz stojí Novgorod a videl tu žijúcich 
ľudí – ich obyčaj i ako sa umývajú a šľahajú 
metlami (pri kúpaní) a čudoval sa tomu. 
Odtiaľ sa vydal do krajiny Varjagov a prišiel 
do Ríma a rozprával o tom, ako mnoho sa 
naučil a ako mnoho toho videl; a rozpoveda: 
„Prapodivnú vec som videl v Slovienskej 
krajine, keď som šiel sem (...)“ 

3. Словѣньску же ӕзъıку ӕкоже 
рекохомъ . жиоуще  на Дунаи . придоша 
ѿ Скуфъ . рекше ѿ Козаръ . рекомии 
Болгаре [и] сѣдоша по Дунаєви . [и] 
населници Словѣномъ бъıша . посемь 
придоша Оугри Бѣлии . [и] наслѣдиша 

землю Словѣньску. си бо Оугри почаша 
бъıти . пр-Ираклии цр҃и . иже находиша 
на Хоздроӕ цр҃ѧ Перьскаго ❙ Въ си же 
времѧна  бъıша . и Ѡбри [иже] ходиша 
на Аръклиӕ  цр҃ѧ . и мало єго не ӕша (...) 
по сихъ же придоша Печенѣзи . паки 
идоша Оугри Чернии мимо Києвъ . 
послѣже прі Олзѣ.15

 3. Keď sloviensky ľud, ako sme povedali, žil 
okolo Dunaja, prišli zo Skýtska, čiže 
od Kozárov, (tak) nazývaní Bulhari, usadili 
sa popri Dunaji16 a stali sa nástupcami 
slovienskych usadlíkov. Potom prišli Bieli 
Uhri17 a oni nastúpili v Slovienskej krajine. 
Títo Uhri však sa objavili za vlády cisára 
Heraklia18 a tento útočil na perzského vládcu 
Chozdroja. V týchto časoch (tu) boli aj 
Avari [Obri], ktorí prepadli cisára 
Heraklia málo chýbalo, že ho nechytili (…) 
Po týchto prišli Pečenehovia,19 potom šli 
popod Kyjev neskôr za času Olega20 Čierni 
Uhri.21

                                                 
13 Starosloviensky text pozri Полное собрание русских летописей 1., ref. 9,с. 7-8. 
14 Svätý Ondrej (Andrej), brat apoštola Petra, východnými cirkvami nazývaný aj Prvozvaný. Vydal sa na misijnú 
cestu do oblastí okolo Čierneho mora a do Grécka. 
15 Starosloviensky text pozri Полное собрание русских летописей 1, ref. 9, с. 11-12. 
16 Príchod Protobulharov, vedených Asparuchom, do Karpatsko-dunajského priestoru sa datuje približne rokom 
679. Usadili sa na dolnom Dunaji, v delte rieky, v oblasti historickej Mézie. Okolo roku 681 sa spojením 
so susednými Slovanmi (tzv. Sedem slovanských kmeňov) položili základy Prvého Bulharského kráľovstva, 
respektíve Dunajského Bulharska. Pozri SKOWRONEK, Jerzy – TANTY, Mieczysław – WASILEWSKI, 
Tadeusz. Historia Słowian południowych i zachodnich. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, 
s. 30-31. Takisto OBOLENSKY, Dmitri. The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500–1453. London : 
Weidenfeld and Nicolson, 1971, s. 62-68. 
17 Bieli Uhri sú stotožňovaní s turkitsko-mongolským kočovným kmeňovým zväzom Chazarov. Pozri DANIŠ, 
Miroslav. Východná Európa v premenách času. Bratislava : Univerzita Komenského, 1999, s. 21-28. 
18 Byzantský cisár Herakleios vládol v rokoch 610 až 641. 
19 Pečenehovia – pôvodom turkitsko-mongolský kočovný kmeň, ktorý osídlil priestory medzi Uralom a Volgou. 
Podrobnejšie o Pečenežskom archonáte pozri DANIŠ, ref. 17, s. 21-29. 
20 Oleg vládol na Kyjevskej Rusi v rokoch 879 až 912. 
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4. (г. 6406 [898]) Идоша Угри мимо 
Києвъ горою . єже сѧ зоветь н҃нѣ 
Оугорьскоє . [и] А пришедъше  къ 
Днѣпру и  сташа вежами . бѣша бо 
ходѧще аки се   Половци . пришедъ  ѿ 
стока  и оустремишас̑ чересъ горъı 
великиӕ [ӕже  прозвашас̑ горы 
үгорьскиа] Б. и почаша воєвати на 
жиоущаӕ  ту . Волхı . и Словѣни сѣдѧху 
бо  ту преже Словѣни . и Волъхве . 
приӕша   землю Словеньску посем же 
Оугри прогнаша Волъхи . и  наслѣдиша 
землю [ту] В. и сѣдоша съ Словѣнъı . 
покоривше   ӕ подъ сѧ  . [и] Г ѿтоле  
прозвасѧ землѧ Оугорьска . и начаша 
воєвати Оугри на Греки . и поплѣниша 
землю Фрачьску и Макидо ньску доже и 
до Селунѧ . [и] начаша воєвати на 
Мараоу  и на Чахи бѣ  єдинъ ӕзъıкъ 
Словѣнескъ . Словѣни же  сѣдѧху по 
Дунаєви  ихже прıӕша Оугри и   Марава  
. [и] Чеси   и   Лѧхове и Полѧне ӕже 
нъıнѣ зовомаӕ Русь . симъ бо первоє   
преложенъı   книги   Маравѣ  . ӕже 
презвасѧ   грамота Словѣньскаӕ . ӕже  
грамота єсть в Руси и в Болгарѣх̑ 
Дунаискихъ.22

 4. (r. 6406 [898]) Uhri idúc popod Kyjev 
cez horu, ktorá dnes sa volá Uhorskou 
(horou), a príduc k Dnepru postavili si 
šiatre, lebo sa tak túlajú ako podnes Plavci 
[Polovci].23 (Uhri) príduc od východu vrhli 
sa cez veľké vrchy, ktoré nazvali Uhorskými 
horami, a začali útočiť na tu žijúcich 
Vlachov a Slovienov, lebo tu boli prv 
Slovieni a Vlachovia zaujali Sloviensku 
krajinu. Potom Uhri zahnali Vlachov 
a postupovali po tej krajine a usadili sa tu 
medzi Slovienov, podrobiac si ich. 
A od tých čias sa pomenovala Uhorskou 
krajinou a začali Uhri útočiť na Grékov, 
vyplienili Trákiu i Macedóniu až po Solún 
i začali útočiť na Moravu a Čechov. Bol 
totiž jeden sloviensky ľud: Slovieni, ktorí 
sedeli pozdĺž Dunaja, ktorých zaujali Uhri, 
i Morava a Česi i Ľachovia a Poľania, ktorí 
sa teraz volajú Rusmi. Týmto boli totiž 
po prvý raz preložené knihy (na) Morave 
a to písmo sa nazývalo slovienskym a toto 
písmo je u Rusov aj u dunajských Bulharov 
(podnes). 

5. (г. 6406 [898]) Словѣномъ жиоущимъ 
крщн҃мъ. и кнѧземъ ихъ Ростиславъ и 
Ст̑пкъ и Коцелъ . послаша ко цр҃ю 
Михаилу гл҃ще. землѧ наша крщ҃на . и нѣс̑ 
оу насъ оучителѧ . иже бъı нъı наказалъ 
и поучалъ насъ. и протолковалъ ст҃ъıӕ 
книги . не разумѣємъ [бо] ни Гречьску 
ӕзъıку . ни Латъıньску ѡни бо нъı ѡнако 
оучать . а ѡни бо нъı и ѡнако. тѣмже 
не разумѣємъ . книжнаго ѡбраза ни 
силъı ихъ . и послѣте нъı учителѧ . иже 
нъı могуть сказати книжнаӕ словеса и 
разумъ их . се слъıша цр҃ь Михаилъ и 
созва философъı всѧ . и сказа имъ рѣчи 
всѧ Словѣньскихъ кнѧзь . и рѣша 
философи єсть мужь в Селуни именемъ 
Левъ . [и] суть оу него сн҃ве . разумиви 
ӕзъıку Словѣньску . хитра . в҃ . сн҃а оу 

 5. (r. 6406 [898]) Po tom, ako boli Slovieni 
už pokrstení, ich kniežatá Rastislav, 
Svätopluk a Koceľ poslali k cisárovi 
Michalovi, hovoriac: „Naša krajina je už 
pokrstená, no nemáme učiteľa, ktorý by nás 
učil a vysvetil nám sväté písmo. Veď my 
nerozumieme ani gréckemu jazyku, ani 
latinskému; jedni nás učia tak, a druhí inak; 
a to preto, že nerozumieme písmu, ani jeho 
významu. Pošlite nám učiteľov, ktorí by 
nám mohli vysvetliť slová v knihách a ich 
zmysel.“ Keď si cisár toto vypočul, zvolal 
všetkých filozofov a tlmočil im slová 
slovienskych kniežat. A filozofi odpovedali: 
„V Solúne žije muž menom Lev. Má synov, 
ktorí poznajú sloviensky jazyk; má dvoch 
synov filozofov.“ Keď si to cisár vypočul, 
poslal po nich do Solúna k Levovi 

                                                                                                                                                         
21 Čiernymi Uhrami sú v prameni označovaní starí Uhri. 
22 Starosloviensky text pozri Полное собрание русских летописей 1.,ref 9, c. 25-26. 
23 Polovci, alebo aj Kumáni – pričiernomorský nomádsky kmeň, pôvodom patriaci k veľkej skupine kočovných 
ázijských kmeňov, ku ktorým rátame aj Hunov, Avarov, Protobulharov, Pečenehov, Uhrov a Mongolov. Pozri 
DANIŠ, ref. 17, s. 6-8. 
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него философа . се слъıшавъ цр҃ь посла 
по нѧ . в Селунь ко Ѡлгови гл҃ѧ посли к 
намъ въскорѣ сн҃а своӕ Мефодиӕ и 
Костѧнтина . се слъıшивъ Левъ въскорѣ 
посла ӕ . и придоста ко цр҃ви. и реч̑ има. 
се прислаласѧ ко мнѣ Словѣньска землѧ 
. просѧщи оучıтелѧ собѣ . иже бъı моглъ 
имъ протолковати ст҃ъıӕ гниги. сего бо 
желають . [и] оумолена бъıста ц҃рмъ и 
послаща ӕ въ Словѣньскую землю . къ 
Ростıславу и . Стп҃лку. и Къцьлови.24

so slovami: „Ihneď nám pošli svojich synov 
Metoda a Konštantína.“ Vypočujúc si to, 
Lev ich ihneď poslal. A prišli k cisárovi, 
ktorý im povedal: „No, vyslala ku mne 
poslov Slovienska krajina, prosiac pre seba 
učiteľa, ktorý by im mohol pretlmočiť sväté 
písmo, lebo toto oni žiadajú.“ A cisári ich 
uprosil a poslal ich do Slovienskej krajiny 
k Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi. 

6. (г. 6406 [898]) посем же Коцелъ кнѧзь 
постави Мефедьӕ єпп҃а въ Пании на 
столѣ . ст҃го Ѡнъдроника апсл̑а єдиного 
ѿ . о . оучн҃ка ст҃го ап҃ла Павла . Мефодии 
же посади . в҃ . попа скорописца зѣло . и 
преложи всѧ книги исполнь . ѿ Гречьска 
ӕзъıка въ Словѣнескъ . s ҃ . ю мц҃ь . наченъ  
ѿ Марта мца до двудесѧту и . s ҃ . ю дн҃ь 
Ѡктѧбрѧ мц҃а . ѡконьчавъ же достоино 
хвалу и славу Бу҃ въздасть. дающему 
таку блг҃дать єпс̑пу Мефодью . 
настольнику Анъдронику. тѣмже 
Словѣньску ӕзъıку . оучитель єсть 
Анъдронигъ апс̑лъ. в Моравъı бо ходıлъ и 
апс̑лъ Павелъ оучилъ ту . ту бо єсть 
Илюрикъ. [єгоже дошел̑  апс̑лъ Павелъ 
тоу бо бѣша Словене первоє тѣмже и 
Словеньскү ӕзьıкоу оучитель єс̑ Павелъ. 
ѿ негоже ӕзьıка и мьı єсмо Роус̑ . 
тѣмъж и нам Роус̑ оучитель ег̑ Павелъ. 
понеж оучил̑ єс̑ . ӕзьıкъ Словескъ. и 
поставилъ єс̑ єпс̑па . и намѣсника въ 
себѣ Андроника Словеньскоу ӕзьıкү . а 
Словеньскыи ӕзьıкъ и Роус̑кыи : ѡдно єс̑ . 
ѿ Варѧгъ бо прозвашас̑  Роус̑ью . а первоє 
бѣша Словене . аще и Полѧне звахүсѧ но 
Словеньскаа рѣч̑ бѣ. Полѧми же 
прозвани бьıши зане в поли седѧхоу, а 
ӕзык̑ Словен̑скї [имъ]  єдин̑:~25

 6. (r. 6406 [898]) A potom knieža Koceľ 
ustanovil Metoda biskupom v Panónii, 
na stolci svätého Andronika, jedného 
zo sedemdesiatich apoštolov, učeníka 
svätého apoštola Pavla. Metod potom 
posadil dvoch kňazov, veľkých rýchlopiscov 
a preložil úplne všetky knihy z gréckeho 
jazyka do slovienskeho za šesť mesiacov, 
začnúc v marci a dokončiac 26. októbra. 
Zakončiac toto, vzdal dôstojnú chválu 
i slávu Bohu, ktorý prejavil takú milosť 
biskupovi Metodovi, následníkovi 
Andronika; lebo učiteľ slovienskeho národa 
je apoštol Andronik. A na Moravu prišiel aj 
apoštol Pavol a učil tu; lebo tu je Illýria, 
do ktorej prišiel aj apoštol Pavol a kde 
pôvodne žili Slovieni. A preto je učiteľom 
Slovienov apoštol Pavol. Od tohto národa 
sme aj my, Rusi, a preto aj nám, Rusom, je 
učiteľom Pavol, pretože učil sloviensky 
národ a po sebe pre Slovienov ustanovil 
za biskupa a námestníka Andronika. 
A sloviensky i ruský ľud je jedno, lebo 
od Varjagov26 sa nazvali Rusmi, ale prv boli 
Slovienmi. Hoci sa aj Poľanmi volali, no reč 
mali sloviensku. Poľanmi boli prezývaní 
preto, že sa usadili v poli; ale jazyk 
sloviensky mali jeden. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
24 Starosloviensky text pozri Полное собрание русских летописей 1., ref 9, c. 26-27. 
25 Starosloviensky text pozri Tamže, c. 28-29. 
26 Varjagovia, synonymické označenie Vikingov či Normanov – mužov severu. Slovo varjag je slovanskou 
obdobou škandinávskeho vaering. Pôvod tohto slova je odvodený od škandinávskeho kmeňa var, čo znamená 
prísaha, zmluva. 
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Komentár 
 
Starosloviensky text PVL sme citovali podľa ruského vydania Полное собрание русских летописей 1. 

Лаврентьевская летопись 1: Повесть временных лет. Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 
1926-1928, c. 1-286. 

Uvedený slovenský preklad PVL vychádza z prekladu Petra Ratkoša v Povesť dávnych liet – tzv. 
Nestorova kronika. In Pramene k dejinám Veľkej Moravy. (ed. et trans. Peter Ratkoš) Bratislava : Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, 1968, s. 356-359; ako aj z ruského prekladu Dmitrija S. Lichačeva a Borisa A. 
Romanova v Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г., ред. и перев. Дмитрий С. 
Лихачев – Борис А. Романов. Москва; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1950, 404 с.; ako 
aj z prekladu Dmitrija S. Lichačeva v ПОВЕСТЬ временных лет (по Лаврентьевскому списку), ред. Олег В. 
Творогов, пер. Дмитрий С. Лихачёв, in: Русские летописи ХI–ХVI веков : Избранное, ред. Александр Г. 
Бобров. Санкт-Петербург : Амфора, 2006, с. 22-173. 
 
Textologická analýza a interpretácia prameňa 
 

PVL prináša o sídlach Slovanov mnoho zaujímavých, no po konfrontácií s predošlými 
najmä byzantskými a arabskými prameňmi, nie celkom nových či prekvapivých informácii. 
Avšak v tomto prípade je veľmi dôležité uvedomiť si a zohľadniť fakt, že tradícia o Sklavínii, 
respektíve tu analogicky vystupujúcej Slovienskoj zemľje, zapísaná v PVL prvýkrát pochádza 
bezprostredne zo slovanského prostredia. Aj z tohto dôvodu patrí PVL jedno z kľúčových 
miest v rámci analyzovaných historických textov k etnogenéze Slovanov. 

Pozrime sa, aký obraz o pôvode a krajine Slovanov prináša letopis. Hneď v úvode, 
ktorý kopíruje zaužívané stredoveké kronikárske topoi o rozdelení zeme a národov medzi 
troch Noeho synov, sú Slovania stotožnení s Norikmi (Narci), teda obyvateľmi rímskej 
provincie Noricum. Táto zdanlivo nepatrná a nenápadná zmienka má však značnú výpovednú 
hodnotu, ktorej hlavným cieľom bolo už na samom začiatku letopisu naoko nepriamo až 
nebadane prepojiť slovanské sídla s dunajským priestorom, konkrétne jeho stredným tokom. 
Uvedený fragment ako aj všetky nasledujúce len podčiarkujú a postupne obnažujú celkový 
zámer zostavovateľa, či objednávateľa textu Povesti, respektíve PVL – identifikovať Slovanov 
ako archaických obyvateľov európskeho priestoru a tým ich zasadiť do hlbšieho historického 
kontextu svetových dejín. 

Po takomto mytologizujúcom biblickom vstupe nasleduje detailný rozbor slovanských 
sídelných oblastí. Dozvedáme sa, že po zmiešaní jazykov sa Slovieni usadili pozdĺž Dunaja 
a odtiaľ sa potom rozpŕchli do sveta. Dokonca môžeme aj bližšie určiť, v ktorých častiach 
tohto európskeho veľtoku sa podľa prameňa tento formatívny proces odohrával. Letopis, či 
presnejšie povedané inkorporovaná archaická Povesť, totiž hovorí, že na tomto prvotnom, 
pôvodnom slovanskom území okolo Dunaja sa nachádza teraz uhorská a bulharská krajina. 
Pretransformujúc si tieto slová do čitateľnejších zemepisných reálií, zistíme, že krajina 
Slovanov sa rozprestierala v značnej časti Karpatskej kotliny, respektíve Panónskej panvy: 
tiahla sa od dolného Dunaja (bulharská krajina) severným smerom cez územie historickej 
Dácie až do Panónie (uhorská krajina), končiac na území dnešného Rakúska (Noricum). 

V podobnom duchu rezonuje aj ďalší fragment (č. 4), dopĺňajúci prvý úryvok, ktorým 
zostavovateľ opäť len akcentuje celkový zámer – zachytiť a pevne ukotviť domácu slovanskú 
tradíciu o svojej pôvodnosti a jednote v stredouerópskom priestore, v Panónii: „Bol totiž 
jeden sloviensky ľud: Slovieni, ktorí sedeli pozdĺž Dunaja, ktorých zaujali Uhri i Morava 
a Česi i Ľachovia a Poľania, ktorí sa teraz volajú Rusmi.“ Parafrázujúc slová Povesti, 
od dunajských Slovienov vzišli všetky ostatné slovanské kmene, ktoré opustiac svoj prvotný 
sídelný areál rozišli sa po zemi i pomenovali sa svojimi názvami. Archetypálny názov Slovieni 
sa však udržal a naďalej ho nosili tí, ktorí tento pôvodný priestor popri Dunaji neopustili. 
Krajina týchto „Dunajčanov“ je na viacerých miestach letopisu pomenovaná ako Slovienska 
krajina, pričom toto toponymum vystupuje aj ako synonymum k Veľkej Morave, v texte 
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označenej ako Morava: „A cisári ich uprosil a poslal ich do Slovienskej krajiny k Rastislavovi, 
Svätoplukovi a Koceľovi.“ V tejto súvislosti je zaujímavé spomenúť, že z textu 
rekonštruovanej „panónskej“ Povesti (fragment 1 a 4) zreteľne vyplýva, že jej autor vedome 
odlišoval Slovienov, ktorí sedeli pozdĺž Dunaja a ktorých neskôr zaujali Uhri od Moravanov, 
ktorí sa osadili na rieke menom Morava, hoci aj jedni aj druhí boli súčasťou jedného 
politického celku, Veľkej Moravy. 

S toponymom Slovienska krajina sa stretávame aj na dalšom mieste PVL, 
pri zmienkach o novgorodských Slovienoch (fragment 2). Tí si po odchode z dunajskej vlasti 
ponechali vlastné meno, na rozdiel od ostatných tiež migrujúcich Slovienov, ktorí sa 
pomenovali svojimi názvami, kde na ktorom mieste sa usadili. Z uvedeného vyplýva, že autor 
Povesti, a po ňom aj zostavovateľ PVL, rozlišovali v etnonyme Slovien niekoľko 
chronologicko-významových vrstiev. Buď ním označovali pôvodne jednotné slovanské 
obyvateľstvo žijúce v dunajskej vlasti ešte do rozsídlenia, alebo potom tie časti slovanského 
korpusu, ktoré ostali na pôvodnom mieste a nikam nemigrovali (dunajskí, respektíve 
nitrianski Slovieni), ako aj tie, ktoré si po presídlení uchovali svoje pôvodné kmeňové meno 
(iľmenskí, respektíve novgorodskí Slovieni). Rovnako to platí aj pre použitie toponyma 
Slovienska krajina, ktoré v Povesti a v PVL označuje tak Veľkú Moravu ako aj krajinu 
východných, novgorodských Slovienov. 

Zrekapitulujme si, k akým poznatkom nás doviedla analýza PVL, respektíve v nej 
zapracovaných „panónsko-moravských“ pasáží. Predtým sa však ešte v našich úvahách 
vráťme o niekoľko strán späť, k neskoroantickým, orientálnym a včasnobyzantským 
písomným prameňom. Počnúc Mojžišom Chorénskym, pokračujúc Pseudo-Cézariom, 
Jordanom, Prokopiom až po Teofylakta Simokatta, všetci zhodne uvádzajú, že v ich časoch27 
Slovania sídlili v oblasti nad Dunajom – v Dácii a Panónii. O pár storočí neskôr práve v tejto 
Panónii (Koceľa či Svätopluka) a následne v upravenej, interpolovanej podobe i na Kyjevskej 
Rusi sa zapisuje podobné a podrobnejšie svedectvo o tomto prvotnom slovanskom domove 
na Dunaji a následnom rozchode (rozsídlení) Slovanov. Na mysli máme už spomínanú tzv. 
Povesť o preložení kníh, respektíve organicky jej najarchaickejšiu pasáž tzv. Povesť o sídlení 
Slovanov na Dunaji a invázii Uhrov. Tento prameň západoslovanskej, cyrilometodskej 
proveniencie zafixoval ucelenú domácu tradíciu Slovanov vychádzajúcu z ich kolektívnej 
pamäti, zdôrazňujúcu pôvodnú jednotu Slovanov, ktorí napriek dlhej dobe, ktorá uplynula 
od ich odchodu z Panónie a následnej prirodzenej kmeňovej diferenciácii,28 nezabudli na svoj 
spoločný pôvod, spoločnú stredodunajskú (pra)vlasť. Všetko je navyše podčiarknuté aj 
zákonitou jazykovou jednotou, ktorá sa v prameni niekoľkokrát spomína: ale jazyk sloviensky 
mali jeden. Tento moment vo vývoji slovanského povedomia je objektívne prelomovým 
medzníkom, ktorým sa Slovania postupne začali hlásiť k idey „(vše)slovanstva“. Ak by sme 
prijali túto teóriu, potom sa by PVL, ako sprostredkujúci prameň, zaradila k prameňom 

                                                 
27 Ide o časové rozpätie od 5. storočia, respektíve prvej polovice 6. storočia až po prvú polovicu 7. storočia. 
28 Ohľadom rozsídlenia Slovanov a ich kmeňovej diferenciácie je zaujímavé konfrontovať zmienky 
neskoroantického Jordana s tými z PVL. Jordanove slová: „(...) na nesmiernych priestranstvách usadil sa 
ľudnatý národ Venetov. Hoci sa teraz pomenovanie Venetov obmieňa podľa rozličných rodín a lokalít, jednako 
sa volajú hlavne Sklaveni a Anti (...),“ nachádzajú svoj adaptovaný odraz v domácej tradícii Slovanov: 
„A od týchto Slovienov rozišli sa po zemi i pomenovali sa svojimi názvami, kde sa na ktorom mieste usadili.“ 
Nech by sme vzhľadom na kompilačný charakter Jordanovho diela Getica akokoľvek skepticky pristupovali 
k hodnoteniu jeho výpovednej hodnoty, musíme skonštatovať, že údaje o sídlach a pohyboch slovanských 
kmeňov, odkazujúce na autorovu súčasnosť (teraz), sa významovo prelínajú nielen s informáciami 
z chronologicky jemu blízkych diel, ale aj s vlastnou tradovanou pamäťou Slovanov, v ktorej rieka Dunaj nie 
náhodou nadobudla sakralizujúci význam. O Dunaji ako sakrálnom toponyme pozri – ЩАВЕЛЁВ, Алексей С. 
Славянские легенды о первых князьях. Москва : Северный паломник, 2007, с. 151-153. 
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etnogenetickej povahy, sprostredkujúcim zachovanú „do-nestorovskú“ domácu tradíciu 
Slovanov o ich počiatočných dejinách.29

Na záver už len tézovito zhrnieme, k čomu sme dospeli v predchádzajúcich analýzach. 
V PVL, respektíve v jej inkorporovaných archaických „panónskych“ pasážach, sa hovorí 
o Slovanoch na Dunaji – odtiaľ sa potom rozsídlili do ďalších častí Európy, uchovávajúc si 
pritom vedomie spolupatričnosti, pôvodnej jednoty. Túto ich najstaršiu vlasť na Dunaji, 
Slovienskuju zemľju, neskôr obsadili Uhri a následne sa premenovala na Uhorsko. Avšak 
„pamäť“ na slovanský Dunaj zachovala tak ľudová ako aj učená slovanská tradícia, v ktorých 
táto rieka nadobudla až sakrálny charakter, homogenizujúc široké etnické spektrum v jeden 
celok. Dunaj sa prirodzene začal asociovať so „slovanskosťou“, miestom, kde sa zrodilo 
slovanské povedomie.30 Navyše, v tomto staroruskom prameni sa po prvýkrát stretávame 
so zachovanou pramennou tradíciou dokladujúcou príchod starých Uhrov do Slovanskej 
krajiny, ktorá bola následne premenovaná na Uhorsko. 
 
 
 
The Primary Chronicle (Tale of Bygone Years) and its Concept of „Slavic Land“ 

 
The study acquaints with Kievan Rus' annals tradition, which bears the precious testimony about the 
oldest history of the Eastern Slavs and thus about history of the Slavs in general. The edition of the 
oldest Rus' annals, known in historiography under various names as Povest vremennykh let [Tale of 
Bygone Years] or Primary Chronicle, was created gradually during the 11th and the beginning of the 
12th century. It also contains the most archaic part, which belongs to the Moravian erudite tradition of 
the 9th and the beginning of the 10th century. It describes history of the Slavs settled on the Danube 
river – from this area they had to divide into other parts of Europe and preserve the consciousness of 
the original unit. This most ancient Slavic motherland on the Danube river, Slovenskaya zemlya 
[Slavic land], was later occupied by Hungarians and consequently it was renamed to “Hungary”. The 
idea of the ethno-cultural unity of the Slavs, rooted in the Slavs themselves openly resonates for the 
very first time much later in the Primary Chronicle, which has fixed the archaic (West) Slavic 
tradition about the original Slavic motherland on the Danube. 
 
Keywords: Primary Chronicle, Tale of Bygone Years, Slavs, Slavic ethno genesis, 
                   Slavic (mother)land 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
VEREŠOVÁ, Nora. Povesť vremennych let a jej koncepcia Slovienskoj zemli. In Štúdie k jubileu 
Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 12-20. [online] 
Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-
1.pdf> 

                                                 
29 Podrobnú analýzu PVL a v nej podľa predpokladov inkorporovanej staršej časti, tzv. Povesti o preložení kníh 
pozri AVENARIUS, ref 11, passim. 
30 Dunaj ako sakrálne hydronymum – ЩАВЕЛЁВ, Алексей С. Славянские легенды о первых князьях. 
Москва : северный паломник, 2007, с. 151. O Dunaji a jeho mieste v ruskom folklóre, konkrétne v národných 
piesňach pozri БУСЛАЕВ, Федор И. Историческая хрестомантия церкевнославянского и древнерусского 
языков, ред. Борис А. Успенский. Москва : Языки славянской культуры, 2004, с. 662-742. 
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Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí1

 
Helena Markusková 

 
Osmani sa neobjavili v Gemerskej stolici2 až na sklonku 16. storočia, ale po prvýkrát 

sa s ich prítomnosťou v tomto regióne stretávame už od polovice 16. storočia. Pre oblasť 

Gemerskej stolice tak môžeme rozlíšiť dve obdobia osmanskej nadvlády. Prvé (1554 – 1593) 

vymedzuje dobytie Fiľakova a jeho následné oslobodenie na začiatku pätnásťročnej vojny. 

Obdobie druhej osmanskej nadvlády je späté s vytvorením a existenciou jágerského ejáletu 

a ohraničujú ho roky 1596 – 1687. 

Napriek tomu, že sa sústreďujeme na obdobie druhého osmanského panstva, 

nemôžeme vynechať stručný náhľad na charakter osmanskej moci na Gemeri v 16. storočí. 

Porovnaním oboch týchto období totiž môžeme postrehnúť niekoľko zásadných bodov, 

v ktorých sa líšila osmanská moc na Gemeri v 16. a 17. storočí, a zároveň sledovať zmeny 

v mocenskom postavení Osmanskej ríše, ku ktorým došlo práve na prelome týchto storočí. 

Obyvatelia Gemerskej stolice sa s osmanskými dobyvateľmi trvalo stretli po páde 

Fiľakova v roku 1554. Osmani už rok predtým dobyli Rimavskú Sobotu aj neďalekú pevnosť 

Sobôtka. Zisk týchto pevností im umožnil prienik do Muránskej a Štítnickej doliny, 

kde prinútili k poplatnosti mnohé dediny. Pod osmanské panstvo sa dostalo okolo 400-450 

dedín. Osmani na dobytom území vytvorili tzv. fiľakovský sandžak,3 ktorý mal ako jediný 

z dovtedajších sandžakov sídlo na území Slovenska. Fiľakovskí Osmani sa pri svojich akciách 

sústredili najmä na oblasť stredoslovenských banských miest, ale neobišli ani územie 

Gemerskej stolice, pričom vyplienili Rožňavu a Jelšavu (1556) a v rovnakom roku donútili 

k poplatnosti aj pomerne vzdialenú Dobšinú.4

Prímerie, ktoré uzavreli obe znepriatelené strany vo februári 1559, neprinieslo 

do komplikovanej situácie na uhorsko-osmanskom pohraničí poriadok a pokoj. V roku 1566 

vojská vedené Lazarom Schwendim oslobodili spod osmanského panstva Sobôtku, Plešivec, 

                                                 
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0165/11 Reflexia uhorsko-osmanských vzťahov 
v prameňoch 16. – 17. storočia. 
2 V príspevku sa venujeme Gemerskej stolici, pričom sme sa zamerali na slovenské územie tejto stolice. 
Vzhľadom na to, že sa oblasť Gemerskej stolice dostala počas osmanskej nadvlády pod osmanskú správu a bola 
súčasťou väčších celkov (fiľakovský sandžak v 16. storočí a jágerský ejálet v 17. storočí), nie je vždy možné 
striktne oddeliť slovenské územie Gemerskej stolice od týchto osmanských celkov, a preto sa na niektorých 
miestach venujeme aj tomuto širšiemu územiu. 
3 Sandžak = administratívna jednotka v Osmanskej ríši, na nižšej úrovni ako ejálet. Sandžak sa skladal 
z niekoľkých náhijí. Arabským synonymom sandžaku je livá. Ďalší význam slova je aj vlajka (znak vojenského 
oddielu). Na čele sandžaku stál sandžakbeg. BLAŠKOVIČ, Jozef. Rimavská Sobota v čase osmanskotureckého 
panstva. Bratislava : Obzor, 1974, s. 320. 
4 Tamže, s. 19. 
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Gombasek a Krásnu Hôrku. Nasledujúci rok však posilnená fiľakovská osmanská posádka 

dobyla Sobôtku aj Putnok. V ďalších rokov janičiari spustošili Gemer (1569), dobyli hrad 

Hajnáčku (1571), opätovne vyplienili Rožňavu (14. marca 1573) a úspechy žali aj mimo 

územia Gemerskej stolice, keď sa im podarilo dobyť Divín (1574), Modrý Kameň a Šomošku 

(1575). V osemdesiatych rokoch môžeme pozorovať uvoľnenie osmanskej moci v tomto 

regióne, ktoré sa prejavilo aj znížením počtu poplatných obcí. Napriek tomuto oslabeniu sa 

niektoré obce stali terčom osmanských odvetných akcií.5 K najznámejším patrí vyplienenie 

Dobšinej v roku 1584 z dôvodu neplatenia daní.6

Fiľakovský sandžak sa udržal do roku 1593. V prvom roku pätnásťročnej vojny sa 

spojeným oddielom cisárskej armády pod vedením Krištofa Teuffenbacha a Štefana Drugeta 

po trojdňovom obliehaní 9. novembra 1593 podarilo oslobodiť Sobôtku. Osmanská posádka 

padla do posledného muža. Následne vojská vedené K. Teuffenbachom a Mikulášom Pálffym 

dosiahli zásadný úspech oslobodením Fiľakovského hradu. Dobytie Fiľakova spôsobilo 

na osmanskej strane zmätok a poplach a ešte v tom istom roku Osmani opustili Modrý 

Kameň, Buják, Hollókő, Šomošku, Sečany aj Drégeľ. Rok 1593 tak priniesol dočasné 

zlomenie osmanskej nadvlády na juhovýchodnom Slovensku. 

Fiľakovský sandžak tvoril v rámci Slovenska východnú hranicu osmanskej moci, 

a práve jeho východná línia patrila k tým najslabším a najviac ohrozeným cisárskymi útokmi. 

Pre obdobie fiľakovského sandžaku je tiež príznačné, že osmanská moc nebola počas jeho 

trvania stále rovnaká, čo súviselo s vojenskými operáciami na okolí a odrazilo sa to aj 

v premenlivosti počtu poplatných dedín.7

 
Územná organizácia fiľakovského sandžaku 
 

Súčasťou osmanskej praxe bolo, že po dobytí nového územia ho čo najskôr začlenili 

do svojej – osmanskej správy.8 Stalo sa tak aj po dobytí Fiľakova, ktoré sa stalo sídlom 

fiľakovského sandžaku. Ten bol v 16. storočí súčasťou rozsiahleho budínskeho ejáletu. 

                                                 
5 BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 19-20. 
6 Túto udalosť vo svojej kronike opísal Gašpar Piltz, ktorý bol svedkom tejto pohromy. Pozri: PILTZIUS, 
Gáspár. A Török betörése Dobsinára. 1584. évi október hó 14-én. Rozsnyó : Sajó - Vidék Könyvnyomdában, 
1903, 80 s. Dostupné aj na internete < http://mek.oszk.hu/05900/05951/05951.pdf> 
7 Podrobnejšie o dejinách fiľakovského sandžaku pozri: TEJNIL, Eduard. K dejinám tureckého panstva 
na Slovensku II. Dejiny fiľakovského sandžaku. In Historické štúdie, V, 1959, s. 149-211. a KOČIŠ, Ladislav. 
Dejiny fiľakovského sandžaku. In Vlastivedné štúdie Gemera, 2, 1973. s. 53-57. 
8 Pre tento proces je príznačné, že Osmani sledovali svoje záujmy a potreby, preto sa vo väčších územných 
jednotkách (ejáletoch, vilájetoch) spolu ocitli obce z rôznych uhorských stolíc. Podobný jav môžeme pozorovať 
aj neskôr v prípade jágerského vilájetu. 
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Fiľakovský sandžak sa ďalej delil na niekoľko menších jednotiek – náhijí9, pričom je 

príznačné, že ich hranice sa menili rôzne podľa vojenských potrieb.10

Na základe deftera11 z rokov 1575 – 1576 vieme, že sa fiľakovský sandžak delil na 10 

náhijí s 378 obcami. Podľa defterov a pokladničných denníkov môžeme sledovať ako sa 

menil počet náhijí v ďalších rokoch12: 

 

Náhija 1575-76 1578-79 1583-84 1585 1586-1587 

Fiľakovo 36 sídiel 36    
Rimavská Sobota 38 38    

Veľký Blh 54 54    

Plešivec 38 38    

Putnok 34 34    

Rimavská 
Seč 

14 14    

Szendrő 95 94    

Divín 15 15  -  

Muráň 27 25 -   

Štítnik 27 27    

Hajnáčka - - -   

Sobôtka - - -   

Salgóvár - - - -  

Spolu 378 375 ? ? ? 

  

Z tabuľky je zrejmé, že počet náhijí vo fiľakovskom sandžaku nebol stály. Tvorilo ho 

9-12 náhijí, z ktorých sa na slovenskom území Gemerskej stolice nachádzalo päť: Plešivec, 

Rimavská Seč, Muráň, Štítnik a Hajnáčka. Podľa údajov, ktoré máme k dispozícii, bola 

najmenšiou náhija Rimavská Seč so 14 sídlami, najväčšou bola náhija Plešivec s 38 sídlami. 
                                                 
9 Náhija = najmenšia administratívna jednotka Osmanskej ríše. K jednej náhiji patrilo 20-30 osád. 
Na slovenskom území sa náhije územne kryli so stolicami. Takéto náhije mohli mať aj 150-200 osád. Sandžak 
tvorilo viacero náhijí. BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 317. Napr. fiľakovský sandžak mal v 16. storočí 9-12 náhijí. 
Najmenšia z nich mala 14 sídiel, najväčšia zas 95.  
10 KOČIŠ, ref. 7, s. 59. 
11 Defter = zošit, register. V tomto prípade daňový súpis. V podrobných daňových súpisoch boli spísané všetky 
zdaniteľné príjmy obyvateľov jedného sandžaku. Deftery obsahujú súpis dedín, majerov, statkov a obyvateľov 
celého sandžaku a udávajú výšku daní jednotlivých usadlostí. BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 310. 
12 Pri vypracovaní tabuľky sme vychádzali z údajov, ktoré uverejnil Kočiš. KOČIŠ, ref. 7, s. 59-60. Z týchto 
údajov je pre zmienené roky možné zrekonštruovať ako sa menil počet náhijí vo fiľakovskom sandžaku a aj to, 
ktoré náhije boli počas jednotlivých rokov jeho súčasťou. Počet sídiel jednotlivých náhijí je známy len pre roky 
1575 – 1576 a 1578 – 1579. 
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V rokoch 1575 – 1576 bol celkový počet obcí fiľakovského sandžaku 378, z toho sa 

na slovenskom území Gemerskej stolice nachádzalo 100 sídiel. V rokoch 1578 – 1579 mal 

fiľakovský sandžak 375 sídiel, z toho 98 bolo na Gemeri. 

 
Vojenská posádka fiľakovského sandžaku 
 

V 16. storočí sa na území juhovýchodného Slovenska nachádzali aj osmanské 

vojenské posádky. Vo fiľakovskom sandžaku boli osmanské oddiely umiestnené vo Fiľakove, 

Sobôtke, Hajnáčke a Divíne. Veľkosť a zloženie jednotlivých posádok môžeme pre určité 

roky zrekonštruovať pomocou osmanských súpisov posádok. Tieto údaje sa nachádzajú 

v prácach Kláry Hegyi a Ladislava Kočiša.13

V centre sandžaku, vo Fiľakove, bola spočiatku umiestnená najväčšia posádka. 

O veľkosti fiľakovskej posádky máme k dispozícii údaje zo šiestich rôznych rokov. 

Na prelome rokov 1556/57 bolo vo Fiľakove 260 osmanských bojovníkov (müstahfyzi,14 

topči,15 jazdci16 a azabi17). V roku 1557 stúpol počet fiľakovských vojakov na 321 

(müstahfyzi, jazdci a azabi), na prelome rokov 1558/59 dosiahol 324 mužov (müstahfyzi, 

topči, jazdci a azabi). Nasledujúci údaj o fiľakovskej posádke máme až z roku 1583, keď jej 

počet poklesol na 129 jazdcov. Od osemdesiatych rokov tak môžeme zaznamenať postupné 

zmenšovanie posádky, a to viac ako o polovicu jej niekdajšieho stavu, čo potvrdzujú aj údaje 

z roku 1591. Vtedy bolo vo fiľakovskej posádke zaznamenaných len 119 jazdcov. 

Ďalšia osmanská posádka sa nachádzala v Sobôtke neďaleko Rimavskej Soboty. 

Najprv tu bola umiestnená len malá posádka, ktorej počet dosahoval v období rokov 1556/57 

32 müstahfyzov a v období 1558/59 34 müstahfyzov. Na prelome rokov 1568/69 posádku 

Sobôtky posilnili aj oddiely jazdy, vďaka čomu jej počet stúpol na 113 mužov. V roku 1583 

                                                 
13 HEGYI, Klára. The Ottoman network of fortresses in Hungary. In Ottomans, Hungarians, and Habsburgs 
in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. Ed. DÁVID, Géza, FODOR, Pál. 
Leiden : Brill, 2000, s. 178; KOČIŠ, ref. 7, s. 66-68. 
14 Müstahfyzi boli janičiari strážnej služby. Janičiari boli najdôležitejšími bojovníkmi pechoty a tvorili prevažnú 
väčšinu strážnych jednotiek dôležitých hradov. Vyzbrojení boli buď puškou a širokou krivou šabľou, alebo 
lukom, šípmi a šabľou. KOČIŠ, ref. 7, s. 65. 
15 Topči = odvodené od slova top – delo, boli delostrelci, ktorí mali hlavnú zásluhu na úspešnom dobývaní či 
obrane pevností. V menších pevnostiach boli tieto jednotky zastúpené len minimálne. Tamže, s. 66. 
16 Osmanských jazdcov môžeme rozdeliť podľa formy odmeňovania za vojenskú službu do dvoch skupín. Prvú 
tvorili lénni jazdci: sipáhiovia a müteferrika (vznešená lénna jazda). Do druhej skupiny patrili žoldnierske 
vojská: ulúfedžiovia (jazdecké jednotky Vysokej porty) a džebellüovia (žoldnieri sipáhiov). Ulúfedžiovia tvorili 
značnú časť posádok pohraničných hradov a boli známi svojou vojenskou šikovnosťou a rýchlosťou, za čo 
vďačili dobrým koňom a výbornej výzbroji. Ich výzbroj tvorili luk, kopija, krivá šabľa a pištoľ. Tamže, s. 65-66. 
17 Azab =  pôvodný význam slova je „slobodný“, „neženatý“. Boli to slobodní obrancovia pevnosti patriaci 
k pechote. Do armády boli prijímaní s podmienkou, že ostanú počas služby slobodní. Za svoje služby dostávali 
buď žold alebo timáry. Boli organizovaní do jednotiek nazývaných oda (kasáreň, kasárenská miestnosť, izba). 
BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 308. 
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však veľkosť posádky opäť poklesla, a to len na 48 jazdcov. V roku 1591 však bola posádka 

Sobôtky posilnená o oddiely martalovcov18 a tvorilo ju 115 mužov. 

O posádke Hajnáčky, ktorá sa ako jediná nachádzala na území Gemerskej stolice, 

máme údaje len z roku 1568, keď sa v nej nachádzalo 44 müstahfyzov. 

O divínskej posádke máme informácie z troch rôznych rokov: 1579, 1583 a 1589. 

V Divíne bola v roku 1579 166 členná osmanská posádka, ktorú tvorili oddiely müstahfyzov, 

topčiov, jazdcov, azabov a martalovcov. Rovnaké zloženie mala divínska posádka aj v rokoch 

1583, keď ju tvorilo 183 bojovníkov a v roku 1589, keď mala 140 členov. V prípade Divína 

síce môžeme v roku 1589 sledovať zníženie stavu posádky, ale v porovnaní s ostatnými 

pevnosťami sandžaku bola stále dosť početná. Divínska posádka bola zároveň svojím 

zložením najrozmanitejšia. 

Z oboch zdrojov môžeme dedukovať, že trvalo sa osmanské posádky nachádzali len 

v pevnostiach Fiľakovo a Sobôtka. Na hrade Hajnáčka bola osmanská posádka zaznamenaná 

len v jednom zo sledovaných rokov a išlo len o menšiu jednotku. V Divíne boli osmanské 

oddiely umiestnené až neskôr, čo súvisí s faktom, že bol dobytý až v roku 1574. Keď 

porovnáme posádky všetkých štyroch pevností, zistíme, že najväčšie boli fiľakovská 

a divínska. Väčšia koncentrácia osmanských vojakov v Divíne najmä na sklonku osmanského 

panstva v tejto oblasti v 16. storočí súvisela aj so strategickou polohou Divína, ktorý sa 

nachádzal na hranici sandžaku a v blízkosti stredoslovenských banských miest. 

Pri pohľade na veľkosť jednotlivých osmanských posádok môžeme skonštatovať, 

že osmanské posádky umiestnené na hradoch juhovýchodného Slovenska patrili k tým 

menším,19 vyskytovali sa v nich hlavne oddiely jazdy a pechoty (azabi a müstahfyzi). 

Delostrelci topči, ktorí patrili k zriedkavejším oddielom, sa v súpisoch objavili len vo 

Fiľakove a Divíne a aj to len v malom počte. Martalovci, ktorí vyvolávali u poddaných veľké 

obavy a boli známi ako odborníci na zajímanie otrokov, boli umiestnení len do posádky 

Sobôtky a Divínskeho hradu. 

                                                 
18 Martalovci tvorili ľahkú jazdu alebo žoldniersku pechotu. Väčšinou išlo o kresťanských žoldnierov s prevahou 
balkánskych Slovanov. Dostávali nízky žold a slúžili na hraniciach, ako aj vo vnútrozemí, kde vykonávali 
policajné funkcie. Boli známi ako tí, ktorí sa špecializovali na únos zajatcov a obchod s nimi. BLAŠKOVIČ, ref. 
3, s. 316-317. 
19 Pri porovnaní s posádkami v iných sandžakoch môžeme skonštatovať, že v mnohých boli podstatne väčšie 
posádky, ale tiež sa vyskytli pevnosti, ktorých posádky boli porovnateľné s Hajnáčkou. HEGYI, ref. 13, s. 174-
186. Tu treba brať do úvahy aj fakt, že väčšie posádky boli umiestňované do veľkých a strategicky významných 
pevností (ako napr. Ostrihom, po roku 1596 Jáger a ďalšie sídla vilájetov, kde sa veľkosť posádky pohybovala 
okolo niekoľko tisíc vojakov). Navyše osmanské pevnosti vo fiľakovskom sandžaku neboli od seba veľmi 
vzdialené, a preto si v prípade potreby mohli prísť na pomoc. V prípade väčšej hrozby mohli svoju obranu 
koordinovať tiež s oddielmi z blízkych sandžakov. 
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K dočasnému zlomeniu osmanskej moci v tomto regióne došlo počas pätnásťročnej 

vojny. Tá priniesla vo svojom prvom roku cisárskym vojskám niekoľko dôležitých úspechov. 

Oslobodzovanie územia fiľakovského sandžaku sa začalo útokom na pevnosť Sobôtka. Po jej 

obsadení primäli cisárske vojská 17. novembra 1593 ku kapitulácii aj Fiľakovo.20 Pád centra 

fiľakovského sandžaku vyvolal na osmanskej strane také zdesenie, že následne Osmani 

opustili aj ďalšie pevnosti na slovensko-osmanskom pohraničí. To prispelo k dočasnému 

narušeniu osmanského panstva na juhovýchodnom Slovensku. 

Už o tri roky neskôr sa Osmanom podarilo tento stav zvrátiť, keď dobyli významnú 

pevnosť Jáger.21 Pád Jágru tiež znamenal rýchle obnovenie osmanskej moci na území, ktoré 

predtým spadalo pod fiľakovský sandžak. Osmanom sa po ovládnutí Jágru vzdalo okolo 300 

dedín. Zároveň sa ako chássy jágerského miestodržiteľa stali poplatnými Lučenec, Rožňava, 

Miškovec, Rimavská Sobota, Kokava nad Rimavicou a Klenovec. Väčšina juhoslovenských 

obcí si zvolila dobrovoľnú poplatnosť Osmanom, aby sa vyhla ich pustošeniu.22

Na území, ktoré Osmani počas svojej ofenzívy dobyli, vznikol nový ejálet, ktorý 

dostal meno podľa svojho centra – jágerský ejálet.23 Pod jeho správu sa dostali aj oblasti 

niekdajšieho fiľakovského sandžaku. Vznik jágerského vilájetu bol v tomto regióne novým 

prvkom. Tvorilo ho menej sandžakov, a preto mohol v 17. storočí zasahovať do situácie 

na pohraničí oveľa pružnejšie ako v 16. storočí príliš rozsiahly budínsky ejálet.24 Ďalšou 

odlišnosťou v porovnaní so 16. storočím bolo, že počas 17. storočia na území 

juhovýchodného Slovenska Osmani neumiestnili svoje posádky.25

 
 
 

                                                 
20 Pri oslobodení Fiľakova je zaujímavá zmienka o približne 300 Osmanoch z radov posádky aj civilného 
obyvateľstva, ktorí sa rozhodli zostať vo Fiľakove a podľa všetkého prestúpili na kresťanstvo. BLAŠKOVIČ, 
ref. 3, s. 20-21. 
21 Dobytie Jágru bolo pre osmanskú stranu veľkým úspechom, ktorý im spolu s dobytím Kaniže (1600) výrazne 
vykompenzoval predošlé straty počas pätnásťročnej vojny. Osmani sa o dobytie Jágru, ktorý mal strategickú 
úlohu pri obrane hraníc, ako aj výhodnú polohu medzi Uhorskom a Sedmohradskom, neúspešne pokúšali už 
v 16. storočí, v roku 1552, preto mal jeho zisk pre Osmanov veľký význam. HEGYI, ref. 13, s. 168-169. 
22 BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 21. 
23 Ejálet = pôvodný význam, najväčšia administratívna jednotka Osmanskej ríše. Najvyšším veliteľom aj 
úradníkom ejáletu bol beglerbeg – miestodržiteľ. Počet ejáletov v čase najväčšej rozpínavosti Osmanskej ríše 
dosiahol číslo 34. Synonymum slova je vilájet, ktorý postupne od 17. storočia nahrádza termín ejálet. Ten v tejto 
dobe nadobúda nový význam - „administrácia“, „vedenie“, „riadenie“. Tamže, s. 312. 
24 Vznik ďalších vilájetov na území Uhorska v 17. storočí bol novým javom a z osmanskej strany išlo o veľmi 
pragmatický ťah, ktorý im uľahčoval správu získaných území. Fakt, že vznikli nové vilájety, ale neznamenal, 
že Osmani v tejto dobe dosiahli v Uhorsku výraznejšie územné zisky. Potvrdzuje to aj prípad jágerského vilájetu, 
väčšinu jeho územia totiž tvorili oblasti, ktoré vznikli odčlenením od budínskeho vilájetu. HEGYI, ref. 13, 
s. 169. 
25 Keďže Osmani stratili počas pätnásťročnej vojny Fiľakovo, Sobôtku aj ďalšie pevnosti na území 
juhovýchodného Slovenska, najbližšia osmanská posádka sa nachádzala v Jágri. Tamže, s. 169. 
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Organizácia jágerského vilájetu 
 

Novovzniknutý vilájet mal svoje sídlo v Jágri. Vilájet sa ďalej delil na menšie 

jednotky – sandžaky. Jágerský vilájet tvorili štyri sandžaky: hatvanský, solnocký, segedínsky 

a fiľakovský.26  

Osmanské štátne orgány aj úradníci, ktorí predtým sídlili vo Fiľakove, sa usídlili 

po zriadení vilájetu v Jágri. Na čele jágerského vilájetu stál miestodržiteľ,27 ktorého úlohou 

bolo postarať sa o bezpečnosť rájov28 a zabezpečiť, aby mohli nerušene pracovať, platiť dane 

a poplatky, dodávať naturálie a vykonávať robotu. Avšak v osmanskom štáte boli 

miestodržitelia aj ostatní úradníci menovaní do svojich funkcií len dočasne, do odvolania 

a premiestnenia na iné pôsobisko, preto sa osmanskí úradníci a spolu s nimi aj vojaci 

permanentne sťahovali z jedného pohraničného hradu do druhého. Miestodržitelia dostávali 

za svoje služby miesto platu léna, tieto ale mali len v dočasnej držbe, čo vplývalo 

na hospodárenie, ako aj na život poddaných.29 Jágerskí miestodržitelia sa na svojom poste 

striedali pomerne často. Len máloktorý z nich pôsobil vo svojom úrade dlhšie obdobie, ako 

                                                 
26 Problematika určenia počtu aj názvov jágerských sandžakov je pomerne komplikovaná. Rozdelenie jágerského 
vilájetu na štyri sandžaky (hatvanský, solnocký, segedínsky a fiľakovský) spomínajú K. Hegyi a E. Tejnil 
HEGYI, ref. 13, s. 169; TEJNIL, ref. 7, s. 217. J. Blaškovič sa zmieňuje len o troch: o fiľakovskom, jágerskom 
a hatvanskom. BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 27. Práve jágerský sandžak spomína ako jediný z turkológov. Je málo 
pravdepodobné, že okolo Jágru vznikol sandžak s rozsiahlejším územím, skôr malo mesto ako centrum vilájetu 
a jeho najvýznamnejšia pevnosť iné osobitné postavenie. V jednom dokumente z roku 1664 sa ale spomína aj 
jágerský sandžak. Ide o nariadenie adresované kádimu jágerského, hatvanského a solnockého sandžaku: 
„Rendelet az egri, hatvani és szolnoki sandžakok kádíjaihoz.“ FEKETE, Lajos. A hódoltság török levéltári 
forrásai nyomában. Buddapest : MTAK, 1993, s. 262. Túto otázku môžeme porovnať s ďalším vilájetom, ktorý 
Osmani v druhej polovici 17. storočia zriadili na slovenskom území. Novozámocký vilájet sa nedelil 
na sandžaky ale na náhije. Tvorilo ho osem náhijí aj s náhijou Újvár (Nové Zámky), ktorú ale tvorila len samotná 
pevnosť s osmanskou posádkou bez džizje platiaceho obyvateľstva, takže išlo len o formálnu náhiju. K tejto 
problematike pozri bližšie: MARKUSKOVÁ, Helena. Diplomová práca. Banská Bystrica: Fakulta humanitných 
vied Univerzity Mateja Bela. 2009, s. 21-22. Gábor Ágoston sa pri jágerskom vilájete zmieňuje len o troch 
sandžakoch, ale ich mená nespomína. ÁGOSTON, Gábor. The Costs of Ottoman Fortress-System in Hungary 
in the sixteenth and seventeenth centuries. In Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. 
The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. Ed. DÁVID, Géza, FODOR, Pál. Leiden : Brill, 2000, 
s. 224. O hatvanskom a solnockom ejálete na základe dokumentov nemôžeme pochybovať. Fiľakovský sandžak 
bol, aj napriek mätúcemu názvu, ktorý mu Osmani ponechali ako symbolickú spomienku na niekdajšie slávne 
časy 16. storočia (Fiľakovo bolo od roku 1593 v uhorských rukách), tiež preukázateľne súčasťou jágerského 
ejáletu. V prípade segedínskeho sandžaku situáciu komplikuje fakt, že síce patril k jágerskému ejáletu, ale jeho 
vojenské posádky boli zapísané v Budíne a boli aj platené z budínskej pokladnice. HEGYI, ref. 13, s. 169. 
Variant, že Segedín patril k Jágru naznačujú aj osmanské listiny z Rimavskej Soboty. Rimavskosobotskí 
obchodníci totiž chodili do Segedínu na trhy. BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 89, 141. Preto sa prikláňame k tomu, 
že jágerský ejálet mal štyri sandžaky: Hatvan, Solnok, Segedín a Fiľakovo, pričom pod fiľakovský sandžak 
spadalo územie na Slovensku. 
27 Miestodržiteľ nazývaný beglerbeg bol najvyšším úradníkom a vojenským veliteľom vojsk vo vilájete. 
Beglerbeg mal často vysokú civilnú hodnosť paša, niekedy aj vyššiu vezír. Za svoju službu dostával léno 
s výnosom vo výške 600 tisíc až 1,5 milióna akčí ročne. BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 309. 
28 Rája = pôvodný význam slova je ovca, v množnom čísle stádo. V Osmanskej ríši sa pojmom rája označovali 
poddaní. Do 17. storočia označoval tento termín moslimských aj nemoslimských poddaných (najmä roľníkov), 
od 17. storočia pod ním Osmani rozumeli nemoslimské poddané obyvateľstvo. Tamže, s. 319. 
29 Tamže, s. 27. 
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napr. paša Ibrahim, ktorý zotrval na pozícii miestodržiteľa preukázateľne aspoň štyri roky 

v období rokov 1612 – 1615. Pomerne častým bol jav, keď sa v jednom roku vystriedali aj 

dvaja miestodržitelia, ako v roku 1654 Mehmed a Mustafa, v roku 1663 zase Mustafu 

vystriedal Kasym a v roku 1670 na post beglerbega nastúpil po Husejnovi Ali. Práve časté 

striedanie na miestodržiteľskom poste komplikovalo riadenie vilájetu, dokonca sa stávalo, 

že ani Vysoká porta nevedela, kto momentálne stojí na jeho čele.30 Táto situácia sa ale 

negatívne odrazila aj na postavení poddaných, hlavne kvôli plateniu daní. Striedanie 

beglerbegov viedlo k duplicitnému inkasovaniu poplatkov, čo napokon vyústilo do sťažnosti 

rimavskosobotských rájov a prinieslo zmenu v spôsobe platenia daní.31

V riadení vilájetu mal po beglerbegovi a jeho zástupcovi podstatné miesto aj osobný 

tajomník miestodržiteľa „kethüdá“. Ten zotrval vo svojej službe tak dlho ako miestodržiteľ. 

S každým novým beglerbegom prišiel aj nový kethüdá. Kethüdá viedol miestodržiteľovi 

administráciu, inkasoval príjmy, preberal naturálne dávky, vystavoval za ne potvrdenky 

a vydával iné úradné spisy.32

V prípade, že sa na miestodržiteľa obrátili jeho poddaní s dôležitou otázkou33 prizval 

si svoj diván,34 ktorý mu pomohol sa rozhodnúť. Členmi tohto divánu boli vyšší úradníci 

a velitelia vojenských zborov jágerskej pevnosti.35

Riešenie súdnych záležitostí v ejálete mal na starosti kádi. Bola to veľmi dôležitá 

funkcia a aj poddaní sa na neho, v prípade rôznych problémov, často obracali. Kádi 

                                                 
30 BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 58. 
31 O zmene spôsobu platby sa rozhodlo v roku 1656, čo potvrdzuje osmanská listina z Rimavskej Soboty č. 73. 
Ide o nariadenie jágerského miestodržiteľa pašu Mehmeda vydané na základe sultánskeho fermanu: „Pretože sú 
chássom jágerského beglerbega, dávajú beglerbegovi 1000 čiernych gurušov ročne. Keď sú však v niektorom 
roku dosadení do spomenutého vilájetu beglerbegovia dva-tri razy, každý z nich žiada od týchto (obyvateľov) 
1000 čiernych gurušov, násilne ich vyberá a úplne ich utláča...Spomenutí obyvatelia vároša na základe 
vznešeného rozkazu žiadali a prosili za prítomnosti všetkých hodnostárov vilájetu o dokument, (v ktorom) by sa 
nariadilo v zhode s vysokým rozkazom, že majú odo dňa Hyzyra do dňa Kásyma dávať každému príchodziemu 
(beglerbegovi) vždy za tri mesiace (len) 250 čiernych gurušov. Preto bol vydaný tento list ako dokument, aby ich 
ani z našej strany, ani z inej strany nemohli obťažovať a znepokojovať tak, že by žiadali (čo len) o jeden peniaz 
alebo o jedno zrnko viac.“ BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 163-164. 
32 Napr. listina č. 7: „Z rúk richtára vároša Rima Sonpot [Rimavská Sobota], menom Pajiž gártó Ištván [István 
Pajszgy], bol úplne zaplatený a odovzdaný kesim 1000 gurušov, ktorý má zaplatiť richtár spomenutého vároša 
v tomto 1013-tom roku. Preto mu bolo vydané do rúk toto potvrdenie. Sluha Hasanov, kethüdá.“ Tamže, s. 116-
117. 
33 K takýmto problémom patrila napríklad ochrana poddaných pred nespravodlivým vyberaním mýta (listina 
č. 89). Tamže, s. 173. 
34 Diván = v tomto prípade poradný zbor miestodržiteľa. Všeobecne poradný zbor sultánov, skladal sa z vezírov 
a najvyšších štátnych úradníkov na čele s veľkovezírom. Diván rozhodoval o najdôležitejších finančných, 
politických, vojenských a administratívnych otázkach ríše. Tamže, s. 311. 
35 Členmi divánu, ktorý v rokoch 1660-1661 (listina č. 89) riešil problém nespravodlivého oberania poddaných 
na poplatkoch za mýto boli: Mehmed, veliteľ martalovcov; el-Hadžy Ahmed, veliteľ bölüka dobrovoľníkov; 
Mehmed, veliteľ delostrelcov; Mustafa, veliteľ pešiakov; Ahmed, veliteľ azabov; Halil, veliteľ pevnosti a Musly, 
veliteľ janičiarov. Tamže, s. 174. 
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rozhodoval v sporných otázkach36 a pri svojom rozhodovaní sa pridržiaval šarie a kánúnu. 

Staral sa aj o to, aby nariadenia a rozkazy vyšších orgánov boli vykonané. Tiež dozeral 

na spravodlivé spisovanie do defterov a vyberanie daní, takže mal aj kontrolnú funkciu. Kádi 

tiež vykonával odpisy úradných listín.37 V prípade vážnejších prečinov sa dokonca stretávali 

aj súdy, ktorým predsedal kádi. Treba však zdôrazniť, že kádi riešil len spory, ktoré sa 

dotýkali otázok spolužitia s Osmanmi, ostatné problémy riešila miestna samospráva.38

V prípade, že poddaní nepochodili u jágerských úradníkov (beglerbeg či kádi), obrátili 

sa so svojimi sťažnosťami na vyššie inštancie, pričom tu existovala istá postupnosť krokov. 

Najprv riešil problémy poddaných budínsky miestodržiteľ39 alebo budínsky diván.40 Budínsky 

beglerbeg mal v porovnaní s miestodržiteľmi ostatných uhorských vilájetov aj v 17. storočí 

nadradené postavenie, a preto mohol rozhodovať v sporných otázkach. V prípade, že sa 

poddaní nedomohli riešenia svojich problémov v Budíne, obrátili sa dokonca aj na samotného 

sultána.41 Ten po preskúmaní spornej otázky rozhodol o riešení problému a svoje rozhodnutie 

adresoval jágerskému miestodržiteľovi alebo jágerskému a hatvanskému kádimu. Aby sa 

zamedzilo prípadným problémom s dodržiavaním jeho nariadenia na konci sultánskeho 

fermanu bolo vždy upozornenie: „Tých, ktorí vzdorujú, napíšte nám aj s menami a titulmi. 

Nedopusťte, aby v tejto záležitosti musel znovu prísť môj vznešený rozkaz.“42

                                                 
36 K sporným otázkam, ktorými sa kádi zaoberal patrili najmä problémy s platením daní. Išlo o rôzne prehmaty 
voči „rájom“, keď sa osmanskí páni obohacovali na ich úkor. Najčastejším príkladom bolo nezákonné 
zvyšovanie poplatkov, inkasovanie desiatku za úradný výkon a viacnásobné inkasovanie daní od poddaných 
v čase zmeny na miestodržiteľskom poste. Takýto problém musel riešiť kádi Nasrullah ben Hamza v roku 1615, 
ktorý nakoniec rozhodol v prospech rájov. BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 129. 
37 Napr. listina č. 210 je úradným odpisom, ktorý vyhotovil jágerský kádi Mustafa v roku 1672 z nariadenia 
miestodržiteľa pašu Mehmeda, ktorý obyvateľom Rimavskej Soboty znížil ich dane. Tamže, s. 254-255. 
38 KOČIŠ, ref. 7, s. 68-69. 
39 Budínsky beglerbeg riešil sťažnosti Rimavskosobotčanov v listinách číslo 12, 22, 25, 55 a 57. Najčastejšie sa 
na neho obyvatelia obracali kvôli problémom s neprimeraným zvyšovaním daní, kvôli opätovnému výberu už 
zaplatenej sumy a opakovanému požadovaniu už zaplatenej sumy pri zmene na poste jágerského beglerbega. 
BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 120, 127-128, 130-132, 150-153. 
40 Budínsky diván sa v listine č. 182 zaoberal v roku 1669 problémom s vyberaním mýtnych poplatkov 
od rimavskosobotských obchodníkov. Tamže, s. 236-237. 
41 Osmanský sultán Mehmed IV. vydal pre Rimavskosobotčanov spolu jedenásť fermanov. Išlo o listiny číslo 
157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 212, 235, 236. Sultán v nich zakazoval nezákonné pokutovanie 
obyvateľov Rimavskej Soboty a výber desiatku kethüdom a dvadsiatku házinedárom z platobných povinností 
(listina č. 157), ďalej zakazoval nútenie do roboty, z ktorej sa už obyvatelia peňažne vykúpili (č. 158), oslobodil 
ich z povinnosti platenia poplatku za pálenie vápna (č. 159), určil maximálnu výšku mýtneho poplatku (č. 160), 
zakázal výber krvného pri náhodnej smrti poddaného (č. 162), zakázal vyberanie daní nad stanovenú sumu 
(č. 163), určil dávanie vianočného daru miestodržiteľovi len raz za rok (č. 164), zakázal obťažovať rájov, ktorí sa 
z nepriateľského (t.j. uhorského) územia presťahovali do Rimavskej Soboty (č. 165) a zakázal miestodržiteľom 
preberať od Rimavkosobotčanov textílie za polovičnú sumu (č. 212 a 235). Tamže, s. 213-224, 256-257, 271-
274. 
42 Tamže, s. 214. 
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K úradníkom jágerského vilájetu patrili aj tlmočníci, ktorí umožňovali komunikáciu 

s uhorským obyvateľstvom,43 ďalej čavuš,44 emín45 a házinedár.46

V Jágri bola okrem úradníkov, ktorí zabezpečovali chod vilájetu, umiestnená aj 

osmanská posádka, ktorá mala na starosti obranu pevnosti a jej blízkeho okolia. Posádku 

v roku 1605 tvorilo 1965 členov. Jágerská posádka bola zložená z oddielov müstahfyzov, 

janičiarov, topčiov, jazdcov, azabov, martalovcov a gönüllüov,47 okrem nich sú v zozname 

posádky zaznamenaní aj remeselníci a služobníci v džámi.48 Podľa ďalšieho súpisu bolo 

na prelome rokov 1605-1606 v Jágri až 3 409 vojakov.49 Okrem vojenskej posádky žilo 

v meste aj civilné obyvateľstvo. Podobne ako vo Fiľakove v 16. storočí aj v Jágri sa po jeho 

dobytí v roku 1687 spomína konverzia osmanských obyvateľov.50

 
Vznik kondomínia na uhorsko-osmanskom pomedzí a jeho špecifiká 
 

Dlhotrvajúce boje vyčerpali Osmanskú ríšu i Habsburgovcov natoľko, že ani jedna 

strana nebola schopná dosiahnuť rozhodujúce víťazstvo. Zároveň však ani neboli ochotní 

vzdať sa svojich niekdajších územných ziskov. V pohraničných oblastiach tak vzniklo široké 

pásmo, na ktoré si robili nárok obe strany. Toto sporné územie si privlastňovali, ale ani jedna 

strana si nedokázala zabezpečiť jeho úplné ovládnutie. Vzniklo tak územie, na ktorom 

čiastočne alebo striedavo vládli oba štáty, tzv. kondomínium. 

Hlavným znakom kondomínia bolo vymáhanie daní, poplatkov a iných poddanských 

povinností od obyvateľstva na dve strany, t.j. Osmanom aj uhorským feudálom a zároveň istá 

dvojitosť na úseku administrácie a práva. 

Uhorský štát aj šľachta považovali osmanské panstvo za dočasné a protiprávne, a preto 

sa snažili udržať si kontakty s podrobeným územím, ktoré naďalej považovali za svoje. Cítili 

sa preto oprávnení vyberať dane aj na území, na ktoré si nárokovala Osmanská ríša. 

Kráľovské štátne orgány, armáda a uhorská šľachta sa nechceli zmieriť so stratou 

                                                 
43 V prípade rimavskosobotských listín sa s tlmočníkmi stretávame len na dvoch miestach. V listine č. 85 sa 
spomína tlmočník Beše Husejn z janičiarskeho zboru a v listine č. 231 pri odovzdávaní kesimu figuruje tlmočník 
čelebi Husejn. BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 171, 269. 
44 Existovalo viacero druhov čavušov, ich úlohou bolo doručovať rozkazy a prijímať cudzích vyslancov. Tamže, 
s. 310. 
45 V tomto prípade išlo o úradníka, ktorý vykonával daňové súpisy a inkasoval niektoré dane. BLAŠKOVIČ, 
ref.  3, s. 311. 
46 Házinedár bol pašov pokladník a komorník. Tamže, s. 313. 
47 Gönüllü – oddiely dobrovoľníkov, ktorí slúžili v posádkach pevností. BAYERLE, Gustav. The Hungarian 
Letters of Ali Pasha of Buda. (1604-1616). Budapest : Akadémiai kiadó, 1991, s. 266. 
48 HEGYI, ref. 13, s. 190. 
49 ÁGOSTON, ref. 27, s. 209. 
50 Malo ísť až o 2000 moslimov z radov vojakov i civilného obyvateľstva. POPOVIC, Alexandre. 
Les musulmans de Hongrie dans la période post-ottomane. In Studia Islamica, 1982, 55, s. 175. 
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pohraničných miest a dedín, a tým pádom aj svojich príjmov, preto trvali na tom, 

aby poddaní, ktorí sa dostali pod osmanské panstvo, naďalej platili dane aj im. V prípade, 

že dediny nezaplatili, napádali ich ozbrojené tlupy, ktoré násilne inkasovali dane a desiatky. 

Toto dvojité zdanenie tak veľmi ťažko doľahlo na poddaných a možno ho vnímať aj ako 

najvýraznejší dopad na kvalitu ich života v čase uhorsko-osmanskej koexistencie. 

Táto dvojitosť neexistovala len v oblasti daňovej, ale premietla sa aj do súdnej 

a administratívnej sféry. Osmanskí sudcovia síce pôsobili v centrách správy, ale mimo nich 

prenechávali riešenie súdnych sporov na miestnu správu. Pre Osmanov sa tak kompromis 

medzi sandžakom a stolicou stal jedinou schodnou cestou. Uhorská administratíva i súdnictvo 

prísne dohliadali na to, aby sa poddaní neobracali na osmanské úrady v otázkach, ktoré 

spadali pod uhorskú kompetenciu, pretože takéto správanie bolo považované za prejav 

„turcizmu“ a bolo trestané smrťou.51

Komplikovanú situáciu, ktorá vznikla na uhorsko-osmanskom pohraničí v 16. storočí 

a pretrvala aj v storočí nasledujúcom  opísal v roku 1555 hornouhorský kapitán Ján Balaša 

nasledovne: „Turek  síce obsadil niektoré časti našej krajiny, ale nepodrobil si ich, skôr mu 

zostali za chrbtom. Veď nedokázal nastoliť svoje úrady a zákony, a musí strpieť, že tieto 

oblasti zostávajú súčasťou vlastného organizmu a žijú svojimi štatútmi.“52

Vznik kondomínia súvisel aj s tým, že Osmanská ríša dosiahla v 16. storočí vrchol 

svojej rozpínavosti, ktorý bol zároveň aj hranicou jej možností. Na prelome 16. a 17. storočia 

sa už zmietala v hospodárskych a vnútorných problémoch53, ktoré ju značne oslabili, a preto 

nebola schopná premeniť situáciu v Uhorsku vo svoj prospech. Osmanská ríša tak v Uhorsku 

nedokázala uplatniť svoju správu tak, ako sa jej to podarilo na Balkáne či v Anatólii. Osmani 

síce okupovali rozsiahle uhorské územia, ale ani zďaleka sa im nepodarilo ich aj ovládnuť 

a naplno v nich uplatniť svoju správu a zákony. Vznik kondomínia je tak vo všeobecnosti 

vnímaný ako znak oslabenia osmanskej moci, zároveň ho však môžeme z osmanskej strany 

považovať aj za istý prejav pragmatizmu. Osmanská elita si totiž uvedomovala, že rozsiahle 

                                                 
51 PIRICKÝ, Gabriel. Charakter osmanské moci v Uhrách, s. 2-3. [online]. Dostupné na internete 
<http://www.prooriente.sk/c_texty.html>  
52 PÁLFFY, Géza. A tizenhatodik század története. Budapest : Pannonica Kiadó, 2000, s. 38. 
53 Oslabenie osmanskej moci spôsobili predovšetkým nepretržité vojny, nielen v Uhorsku, ale aj na východe 
s perzským šachom, v Stredozemnom mori s Benátkami, vojny v Arábii a v severnej Afrike. Tieto vojny stáli 
nesmierne sumy peňazí a vyčerpali všetky zdroje Osmanskej ríše. Nepomer medzi štátnymi príjmami 
a výdavkami neustále stúpal a mal za následok zhoršenie hospodárskej situácie, nárast cien a zvyšovanie daní. 
BLAŠKOVIČ, ref. 3, s. 26. Zároveň dochádzalo k neustálemu znehodnocovaniu strieborných mincí – akčí, 
čo vyvolávalo veľkú nespokojnosť. Ríšou okrem toho v období rokov 1596 –1610 zmietali aj celâlîjské 
povstania. KREISER, Klaus – NEUMANN, K. Christoph. Dějiny Turecka. Praha : Nakladatelství Lidové 
Noviny, 2010, 92-93. 
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územie ríše nie je možné úplne kontrolovať, a preto ponechala okrajovým častiam istú mieru 

samostatnosti. 

Kontinuita uhorského štátu zostala v osmanskom zábore zachovaná a šľachta neraz 

z rozdelenia ríše na tri časti paradoxne ťažila. Prvoradé bolo, že Osmanom ich premenlivé 

vojenské úspechy nestačili na konsolidáciu svojej moci v Uhorsku. Vzhľadom na to, že sa 

Osmanom nikdy nepodarilo vojensky ovládnuť celé územie, bol tento prechodný stav 

charakteristický pre celé obdobie osmanskej nadvlády. Osmani sa tak v uhorských vilájetoch 

nikdy nestali neobmedzenými pánmi, a aj keď ich považovali za vysunuté bašty islamu, 

v skutočnosti ich nedokázali včleniť do svojej ríše tak ako balkánske či anatolské vilájety. 

Navyše postupné oslabovanie osmanskej moci nahrávalo uhorským feudálom, ktorých moc sa 

pozvoľna na úkor Osmanov rozširovala.54

Problematikou kondomínia sa zaoberali aj mierové zmluvy. Tá z Drinopola 

(17. február 1568) určila, aby poddaní platiaci na dve strany platili len Osmanom. Prímerie 

z ústia Žitavy (11. november 1606) však vytvorilo akýsi právny základ pre kondomínium, 

keď uznalo poplatnosť obom stranám.55

 
Rozsah osmanskej moci v Gemerskej stolici  
 

Vznik kondomínia na uhorsko-osmanskom pohraničí je jedným z hlavných 

problémov, ktorý nám sťažuje presné vymedzenie rozsahu osmanskej moci na území 

juhovýchodného Slovenska. Vzhľadom na to, že sa tu uplatnilo dvojité panstvo, len ťažko 

môžeme v tomto kontexte hovoriť o presne a trvalo vymedzených hraniciach Osmanskej ríše. 

Stanovenie hraníc medzi oboma rivalmi bolo vždy veľmi komplikovanou otázkou a aj 

mierové zmluvy, v ktorých sa tieto hranice vytyčovali, ponechávali množstvo priestoru 

pre vzájomné spory. Hranica v nich totiž nikdy nebola určená presne na dedinu, ale iba podľa 

jednotlivých pevností, kvôli čomu vznikol široký priestor, na ktorý si robili nárok obe 

strany.56

Pre určenie rozsahu osmanskej moci na juhovýchode dnešného Slovenska majú 

mimoriadny význam sťažnosti, ktoré voči osmanským prešľapom spisovala Gemerská stolica. 

Vďaka tomu si môžeme vytvoriť reálny obraz o dosahu osmanskej moci na naše územie, 

určiť hranice osmanského zdanenia i počet obcí, ktoré museli Osmanom odvádzať dane. 

                                                 
54 PIRICKÝ, ref. 52, s. 7. 
55 PÁLFFY, ref. 53, s. 42. 
56 Tamže, s. 42. 
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Vieme tak vymedziť územie, ktoré sa dostalo pod osmanskú poplatnosť, a to aj napriek tomu, 

že naň na základe mierových zmlúv Osmani nemali nárok. 

Pre Gemerskú stolicu máme k dispozícii dva súpisy sťažností. Prvý je z roku 1656, 

druhý pochádza z konca obdobia osmanskej moci v regióne.57 Vďaka týmto súpisom vieme 

zistiť počet dedín, ktoré na juhovýchode Slovenska odovzdávali dane Osmanom 

a porovnaním údajov z oboch súpisov môžeme sledovať zmeny v rozsahu osmanskej moci 

v tomto regióne. 

V súpise sťažností Gemerskej stolice z roku 1656 je zaznamenaných 125 obcí.58 

Z nich sa nám podarilo lokalizovať 119 obcí, z ktorých sa 107 nachádza na území dnešného 

Slovenska a zvyšných 12 na území Maďarska. V druhom súpise sú zaznamenané sťažnosti 

132 gemerských obcí, z ktorých 131 sa nachádza na území Slovenska a 1 na území dnešného 

Maďarska.59

Porovnaním obcí spísaných v oboch sťažnostiach môžeme pozorovať, ako sa v tejto 

dobe zmenilo osmanské panstvo na juhovýchodnom Slovensku. Už pri zbežnom porovnaní 

nám vyskočí zaujímavý záver, a to, že na sklonku osmanského panstva bol počet 

juhoslovenských obcí, ktoré odvádzali dane Osmanom vyšší ako v roku 1656. V druhom 

súpise je zaznamenaných o 24 dedín viac ako v súpise prvom. Tento poznatok nás privádza 

k ďalšiemu dôležitému problému, a to k určeniu doby poplatnosti jednotlivých obcí, 

respektíve k určeniu začiatku poplatnosti týchto obcí. Vzhľadom na to, že disponujeme len 

dvomi súpismi sťažností, z ktorých prvý je z roku 1656, určiť presný rok začiatku poplatnosti 

jednotlivých obcí na základe archívnych dokumentov nie je možné. Môžeme však 

predpokladať, že mnohé z obcí sa po vytlačení Osmanov z juhovýchodného Slovenska v roku 

1593 dostali druhýkrát pod osmanskú nadvládu podstatne skôr než v roku 1656. Podľa 

všetkého sa tak udialo už po roku 1596, teda po dobytí Jágru. Túto teóriu potvrdzuje aj 

pochopiteľná snaha Osmanov obnoviť svoje niekdajšie panstvo na juhovýchodnom Slovensku 

a zároveň aj istý pragmatizmus domáceho obyvateľstva.60 Dediny si neraz zvolili 

                                                 
57 V druhom súpise sťažností Gemerskej stolice chýba datovanie dokumentu. Na jeho konci je však po nemecky 
dopísané, že pochádza z rokov 1680 – 1684. Podľa textu sťažností tiež môžeme predpokladať, že pochádza 
z druhej polovice 17. storočia, a to aj preto, že v jeho úvode sa píše, že jednotlivé obce majú spísať sťažnosti 
voči osmanským prešľapom od uzavretia mieru medzi cisárom Leopoldom I. a Osmanmi v roku 1664. Štátny 
archív v Banskej Bystrici (ďalej ŠA BB), fond (ďalej f.) Gemerská župa I. (ďalej GŽ I.), Kongregačné 
písomnosti (ďalej KP), 53(PZ 173). 
58 ŠA BB, f. GŽ I., KP,1656, 431. 
59 ŠA BB, GŽ I., KP, 53(PZ 173). 
60 V tomto kontexte zaujímavo vyznieva fakt, že Péter Illik udáva pre obdobie 1627 – 1642 len 47 gemerských 
obcí poplatných Osmanom. ILLIK, Péter. Török dúlás a Dunántúlon. Török kártételek a nyugat-dunántúli 
hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében. Budapest : WZ könyvek, 2009, s. 164. To by po porovnaní 
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„dobrovoľnú“ poplatnosť Osmanom, aby si zabezpečili pokojný život a vyhli sa tak 

osmanským lúpežným akciám. Výber dobrovoľného poddania sa Osmanom mohol podnietiť 

aj fakt, že obdobie druhého osmanského panstva bolo prijateľnejšie a jágerskí Osmani sa 

k poddaným správali miernejšie ako ich predchodcovia – fiľakovskí bojovníci v 16. storočí, 

na čo poukazujú aj viaceré zdroje.61

Po porovnaní slovenských obcí spísaných v oboch dokumentoch môžeme zistiť, že sa 

v nich vyskytuje 71 rovnakých obcí. Pri týchto obciach teda môžeme predpokladať 

kontinuálne osmanské panstvo v priebehu 17. storočia. Išlo o obce62 Gemerská Hôrka 

(Horka), Meliata (Mellete), Pašková (Paskaháza), Gočaltovo (Gacsalk), Rozložná (Rososnya), 

Kunová Teplica (Taplocza), Ochtiná (Ohtina), Rochovce (Rokfalva), Štítnik (Csitnek), 

Slavošovce (Nagy Szlabos), Slavec (Szalócz), Vieska nad Blhom (Ujfalu), Rožňavské Bystré 

(Sebespatak), Rudná (Rudna), Roštár (Rester), Hanková (Hankova), Petrovo (Petermány), 

Rejdová (Redova), Koceľovce (Gezcel), Vyšná Slaná (Felső Sajo), Markuška (Markuska), 

Krásnohorská Dlhá Lúka (Hosszúrét), Bohúňovo (Tiba), Vlachovo (Olahpataka), Henckovce 

(Henczko), Nižná Slaná (Also Sajo), Dobšiná (Dobsina), Gemerské Teplice (Josvataplocza), 

Licince (Licze), Gemerské Teplice (Miglécz), Gemerský Sad (Naszraj), Hucín (Gicze), 

Muránska Dlhá Lúka (Hosszurét), Mokrá Lúka (Vizesrét), Revúcka Lehota (Umralehota), 

Chyžné (Chisnyo), Ratkovská Zdychava (Zdihova), Magnezitovce (Kopras), Magnezitovce 

(Mnyszen), Kameňany (Kövi), Muráň (Murányallya), Gemerský Sad (Mikocsén), 

Prihradzany (Pellacz), Turčok (Turcsek), Nandraž (Nandras), Držkovce (Deres), Chanava 

(Hamva), Lenartovce (Lénartfalva), Číž (Cziz), Rimavská Seč (Rimaszécz), Ratková (Ratko), 

Ratkovské Bystré (Bisztra), Ratkovská Lehota (Szaz), Ratkovská Lehota (Lehota), Ratkovská 

Suchá (Szuha), Ratková (Repas), Rybník (Borosznok), Poproč (Poprócz), Polom (Polom), 

Ploské (Poloszka), Brádno (Baradna), Hrlica (Gerlicze), Slizké (Szilisztye), Nižné Valice 

(Alsóvál), Rašice (Ráss), Chvalová (Felfalu), Rybník (Ujvasar), Polina (Alsofalu), Veľký Blh 

(Also Balogh), Batka (Also Batka) a Padarovce (Padar). 

                                                                                                                                                         
s našimi doterajšími zisteniami znamenalo, že sa Osmanom v priebehu 14 rokov (t.j. do roku 1656) podarilo 
primäť k poplatnosti v Gemerskej stolici až 78 nových obcí. 
61 „Podľa správ Gemerskej župy sa osmanské jágerské panstvo javilo v 17. storočí ľudskejšie ako za správy 
fiľakovských sandžakbegov v 16. storočí. To platilo nielen pri vyberaní daní, ale najmä v tom, že sa jágerská 
správa zdržovala od väčších vyľudňovacích vpádov na dnešné slovenské územie bývalej Gemerskej župy.“ 
TEJNIL, ref. 7, s. 217. „Predca ale Jágerskí Turci boly miernejší a nerobili toľké neľudské ukrutnosti ako 
niekedy Fiľakovskí; preto však docielili temer toho, čo si žiadali, že si tak rečeno celú stolicu kus po kuse 
podmanili.“ TOMÁŠIK, Samuel. Pamätnosti Gemersko-malohontské. In Letopis Matice Slovenskej, 1872, IV, 
zv. 1, s. 51. 
62 Pri identifikácii obcí sme využili: MAJTÁN, Milan. Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972, 678 s. Názvy obcí najprv udávame v ich súčasnej 
podobe a v zátvorke tak, ako sú zaznamenané v sťažnostiach. 
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V sťažnostiach z roku 1656 je zaznamenaných 36 slovenských obcí, ktoré sa už 

v súpise z obdobia 1680 – 1684 nevyskytujú, môžeme teda predpokladať, že sa im nejakým 

spôsobom v období rokov 1656 – 1680 podarilo vymaniť spod osmanskej poplatnosti. 

V sťažnostiach z rokov 1680 – 1684 sa zas objavuje 60 nových obcí, ktoré sa v záznamoch 

z roku 1656 nevyskytujú. Na základe toho môžeme predpokladať, že sa pod osmanskú moc 

dostali až neskôr, čo mohlo súvisieť s rozširovaním a upevňovaním osmanskej moci 

na Gemeri v dôsledku úspešných vojenských akcií v 60. rokoch 17. storočia. Avšak aj tu sú 

naše informácie veľmi kusé. Pri obciach sa totiž začiatok ich poplatnosti nespomína, väčšinou 

sa objavuje údaj o spôsobe platby „teraz“ (1680 – 1684) a „predtým“. Pojem „predtým“ nie je 

bližšie špecifikovaný, pri niektorých obciach sa však dá zistiť, že sa pod týmto pojmom myslí 

obdobie pred uzavretím prímeria v roku 1664. Ide napr. o obce Lenartovce a Ivanice 

(Czomporháza).63 Pri obciach Ratkovské Bystré (Filler) a Polom sa zas objavuje zmienka 

o platbe daní Osmanom, keď sa „im vzdali po prvýkrát“.64 Po porovnaní so súpisom sťažností 

z roku 1656 zistíme, že v ňom figuruje obec Polom, zaujímavý je prípad druhej dediny 

Ratkovské Bystré (Filler), ktorá síce bola zapísaná do zoznamu sťažností z roku 1656, 

ale údaje o tejto obci boli z dokumentu následne vyškrtnuté. V prípade dediny Budikovany 

(Budikfalva), ktorá je zaznamenaná len v súpise z roku 1680 – 1684, sa pri spôsobe platby 

daní uvádza spôsob platenia „oddávna“.65

Po lokalizovaní obcí spísaných v oboch sťažnostiach vieme určiť rozsah a hranice 

osmanského panstva na juhovýchodnom Slovensku.66 Určenie týchto hraníc má význam 

nielen pre vymedzenie línie osmanského zdanenia na juhovýchode Slovenska, ale zároveň aj 

pre určenie dosahu osmanskej moci, ktorej rozpínavosť sa zastavila práve v tomto regióne. 

                                                 
63 Pri obci Lenartovce sa píše: „.A mi adónk a bekeségh előt negyven őt forint vólt, a békeségh megh lete utan 
penigh hatvan forintra verte fellyebb.“ [Pred mierom bola naša daň 45 zlatých, po mieri ju zvýšil na 60 zlatých.] 
Pri obci Ivanice sa zas spomína: „A magunk summaját tudgyuk hogy fellyebb verte, mert annak előtte tizenhat 
forint volt a summánk... fa őt szekér vólt a békeségh előtt.“ [Vieme, že nám zvýšil sumu, pretože predtým bola 
naša suma 16 zlatých…] ŠA BB, GŽ I., KP, 53(PZ 173). 
64 Ratkovské Bystré: „A mi summánk vólt annak előtte hogy elsőben meghhodóltúnk tizen őt forint, annak utanna 
huszon őt forint, az utan negyven forint: most már a békeségh allat hatvan forintra verte.“ [Naša suma bola 
predtým, keď sme sa prvýkrát vzdali, 15 zlatých, potom 25 zlatých, následne 40 zlatých: teraz, počas mieru, ju 
zvýšil na 60 zlatých.] Polom: „Mikor elsőben megh hodóltúnk vólt az summánk harmincz forint, most immar 
veszen rajtunk őtvén forintot.“ [Keď sme sa prvýkrát vzdali, naša suma činila 30 zlatých, teraz už od nás berie 
50 zlatých.] Tamže. 
65 „A mi summánk réghtűl fogvást őtvén forint, porta pénzt annak előtte nem vólt nálúnk, soha nemis adtunk, 
hanem Várad vetéletűl fogva vettete reánk a portát.“ [Naša suma bola oddávna 50 zlatých, portálne peniaze od 
nás predtým nebral, ani sme ich nikdy neplatili, ale od zabratia Veľkého Varadína od nás žiada aj portu (portálne 
peniaze).] Tamže. 
66 Hranice osmanského zdanenia v rokoch 1656 a 1680 – 1684 sme určili na základe údajov o obciach spísaných 
v oboch sťažnostiach Gemerskej stolice. ŠA BB, f. GŽ I., KP,1656, 431; ŠA BB, GŽ I., KP, 53(PZ 173). Po tom, 
čo sme obce spísané v týchto sťažnostiach lokalizovali, vyznačili sme hraničné obce a na základe toho sme 
vytvorili hranice osmanského zdanenia pre obe obdobia. Pre jednoduchšiu orientáciu tieto hraničné obce v texte 
označujeme ich súčasným názvom. 
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Hranice osmanského zdanenia v roku 1656 tvorila línia vedúca z Husinej, odkiaľ 

pokračovala na juh k Blhovciam a Petrovciam. Následne sa stočila severne a tiahla sa pozdĺž 

maďarských hraníc cez dediny Jestice a Drňa a pokračovala pri rieke Rimava cez Šimonovce, 

Chrámec, Rimavskú Seč, Lenartovce a Kráľ. Odtiaľto pokračovala hranica severne 

cez Neporadzu, Hubovo, Tornaľu a popri rieke Slaná cez Čoltovo, Slavec a Krásnohorskú 

Dlhú Lúku. Tá bola v tomto období najvýchodnejším bodom osmanskej hranice na 

Slovensku. Od Krásnohorskej Dlhej Lúky sa hranica stočila západne a tiahla sa cez Rudnú 

a Henckovce a opäť pokračovala pozdĺž rieky Slaná cez Nižnú Slanú, Vlachovo, Dobšinú, 

Vyšnú Slanú a Rejdovú, kde sa otočila na juh a pokračovala cez Čiernu Lehotu 

a Magnezitovce. Následne pokračovala línia osmanského panstva popri pravostrannom 

prítoku rieky Slaná cez Revúcku Lehotu, Mokrú Lúku, Muránsku Dlhú Lúku a Muráň. 

Od Muráňa pokračovala južne cez Ratkovské Bystré, Polom, Brádno, Slizké, Padarovce 

a Pavlovce späť k Husinej. Osmanom sa tak podarilo v prvej polovici 17. storočia primäť 

k poplatnosti pomerne široké pásmo juhoslovenských obcí, pričom sú pre nás zaujímavé 

najmä východné a severné hranice tohto pásma, ktoré zároveň predstavovalo v danej dobe aj 

hranice osmanskej moci na Slovensku. Na východe tvorili hranicu obce Slavec, Krásnohorská 

Dlhá Lúka, Rudná, Henckovce a Nižná Slaná. Na severe predstavovali hranicu osmanskej 

expanzie na našom území Dobšiná, Rejdová, Čierna Lehota, Revúčka a Muráň. 

Osmanské daňové hranice viedli v rokoch 1680 – 1684 cez Širkovce, potom pozdĺž 

rieky Rimava cez Rimavskú Seč, Lenartovce, Chanavu a Rumince. Hranica ďalej pokračovala 

popri toku rieky Východný Turiec cez dediny Stránska a Otročok, kde sa stočila severne 

a tiahla sa pri rieke Slaná cez Bohúňovo, Ardovo, Plešivec a Slavec. Následne sa hranica 

uberala na východ a zahŕňala obce Rožňavskej kotliny, pričom na východe dosiahla Hrušov, 

Krásnohorské Podhradie a Paču. Pri Pači sa stočila západne a pokračovala cez Čučmu 

opätovne pozdĺž rieky Slaná cez Betliar, Gemerskú Polomu, Henckovce, Nižnú Slanú až na 

severe dosiahla Dobšinú. Od Dobšinej smerovala cez Vyšnú Slanú a Rejdovú, kde sa točila 

južne cez Slavošovce, Magnezitovce a Revúcu, odkiaľ sa opäť tiahla na sever cez Muránsku 

Zdychavu a Muráň. Od Muráňa pokračovala hranica južne smerom k obci Ratkovské Bystré 

a odtiaľ smerovala juhozápadne cez Krokavu, Polom, Brádno, Lehotu nad Rimavicou, Bartu a 

Širkovce. Východnú hranicu osmanskej daňovej línie tvorili v tomto období Hrušov, 

Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Pača, Čučma, Betliar, Henckovce a Nižná 

Slaná. Na severe juhovýchodného Slovenska predstavovali hraničné obce Dobšiná, Rejdová, 

Muránska Zdychava a Muráň. 
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Porovnaním údajov z rokov 1656 a 1680 – 1684 môžeme tiež sledovať isté zmeny 

v rozsahu osmanskej moci na juhovýchodnom Slovensku. V prvej polovici 17. storočia platili 

Osmanom dane obyvatelia obcí nachádzajúcich sa na juhu Cerovej vrchoviny a obce 

Bodvianskej pahorkatiny, v druhej polovici 17. storočia sa tieto obce vymanili spod 

osmanskej poplatnosti. Naproti tomu sa ale Osmanom podarilo v druhej polovici 17. storočia 

rozšíriť svoju moc na východe o obce Ardovo, Plešivec, Hrušov, Krásnohorské Podhradie, 

Rožňava, Pača, Čučma, Betliar a Gemerská Poloma a na severe o obce Gočovo, Brdárka, 

Kobeliarovo, Jelšava, Lubeník, Revúca, Muránska Zdychava a Muránska Lehota. 

Osmanská moc v Gemerskej stolici v 17. storočí mala v porovnaní so 16. storočím 

niekoľko špecifík. Prvým podstatným rozdielom bolo, že podrobené územie Gemerskej 

stolice už nepatrilo pod budínsky vilájet, ale stalo sa súčasťou jágerského vilájetu. Ten vďaka 

svojej menšej rozlohe Osmanom umožňoval pružnejšiu správu podmanených území. Ďalším 

podstatným rozdielom bolo, že Osmani v 17. storočí na slovenskom území Gemera 

neumiestnili svoje vojenské posádky, a preto aj ich priamy dosah na túto oblasť nebol až tak 

výrazný ako v 16. storočí. Čo sa týka rozsahu osmanskej moci v Gemerskej stolici počas 17. 

storočia, môžeme skonštatovať, že Osmani tu obnovovali svoju nadvládu len postupne. Pri 

jednotlivých obciach síce väčšinou nemôžeme datovať začiatok ich poplatnosti, ale 

zo súpisov sťažností Gemerskej stolice vyplýva, že osmanská daňová nadvláda dosiahla 

najväčší rozsah v 80. rokoch 17. storočia, keď im bolo poplatných 131 gemerských obcí. 
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The Character of the Ottoman Reign in the Gemer Region in 17th Century 
 
The Slovak territory of the Gemer region got under Ottoman attendance for the first time already in 
the 16th century after the seizure of the Fiľakovo castle. The first Ottoman domination lasted until 
1593 and in comparison with the second Ottoman dominantion (1596-1687) had several differences. 
In the 16th century, the Gemer region belonged to the Sanjak of Fiľakovo, which was the part of the 
Eyalet of Buda and Ottomans had the administration and military garrisons in the area. After the 
seizure of Eger in 1596, they had gradually restored their domination also in the Gemer region, 
however without any administration or military garrisons at this time. In that period, the organisation 
of the conquered territory changed as well and Gemer region became the part of the newly established 
Viyalet of Eger. Viyalet was divided into four Sanjaks: Hatvan, Solnok, Szeged and Fiľakovo. The 
territory of the southeast Slovakia belonged to the Sanjak of Fiľakovo, Ottomans left its name 
unchanged, although the Fiľakovo castle was controlled by the the emperor of Austria. The formation 
of the condominium, which is characteristic by the double taxation, administration and jurisdiction, 
complicate exact demarcation of the border of Ottoman Empire in the southeast Slovakia. The border, 
demarcated in the peace treaties, did not respond to the real condition and Ottomans collected taxes in 
much larger territory. Following the archive documents we can describe the measure of the Ottoman 
taxation in the Gemer region. In the year 1656 109 communities paid taxes to the Ottomans, at the end 
of the Ottoman domination in years 1680-1684 131 of such communities are known. 
 
Keywords: Sanjak of Fiľakovo, Viyalet of Eger, Ottoman, boundary of taxation, condominium 
 
 
 
Le caractère du pouvoir ottoman en région de Gemer au 17e siècle 
 
Le territoire slovaque de la région de Gemer a été soumis aux Ottomans pour la première fois pendant 
16e siècle après la prise du chateau de Fiľakovo en 1554. Cette première domination ottomane a duré 
jusqu'à 1593. Après son comparaison avec la seconde domination ottomane (1596-1687) on peut y 
trouver plusieurs différences. D'abord en 16e siècle Gemer faisait parti de sandjak de Fiľakovo 
subordonné au vilayet de Budín. Puis les Ottomans y ont placé leurs officiers et armées. Après la prise 
d'Eger en 1596 ils ont réussi à reconstituer leur pouvoir dans cette région, mais cette fois-ci sans y 
placer leurs officiers ni l'armée. Dans cette époque les Ottomans ont changé l'organisation des 
territoires soumis et région de Gemer devient parti de nouveau vilayet appelé d'après son siège, le 
vilayet d'Eger. Celui-ci était divisé en quatre sandjaks, ceux de : Hatvan, Solnok, Seged et Fiľakovo. 
Le territoire du sud-est de Slovaquie appartenait au sandjak de Fiľakovo. Les Ottomans ont gardé son 
nom même si le chateau de Fiľakovo dépendait à l'émpereur autrichien. À cause de condominium, 
caracterisé par double imposition, administration et justice, il est difficile de limiter les frontièrres de 
l'Empire Ottoman en sud-est de Slovaquie. Les frontières désignées par les accords de paix ne 
correspondaient pas à la réallité et les Ottomans ont imposé un territoire beaucoup plus vaste. Grâce 
aux documents d'archives nous sommes capables de reconstruire l'étendue d'imposition ottomane en 
Gemer. En 1656 109 communautés ont payé les impôts aux Ottomans quant à la fin de la domination 
ottomane en 1680-1684 les Ottomans ont exigé les impôts de 131 communautés.  
 
Mots clés: sandjak de Fiľakovo, vilayet d'Eger, L'Ottoman, frontière fiscale, le condominium 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
MARKUSKOVÁ, Helena. Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí. In Štúdie 
k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 21-38. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-
2011-1.pdf>

 38



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára* 
 
Peter Podolan 
 

Široké zaujatie a praktické potreby Jána Kollára priviedli i k pedagogickej činnosti. 

Okrem teoretického samoštúdia v problematike Kollár už ako študent poskytoval 

„doučovanie“ svojim rovesníkom, neskôr takúto činnosť „inštitucionalizoval“ ako 

vychovávateľ vo zväčša meštianskych rodinách. Určitý čas strávil ako správca sirotinca a už 

tu sa ukázalo prepojenie so štruktúrou slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, 

ktoré potom najviac rozvinul pri činnosti spojenej zo zriadením a udržiavaním školy založenej 

pri slovenskom evanjelickom zbore v Pešti. Vrcholom snáh o rozvoj slovenského školstva 

a vzdelanosti obyvateľstva vôbec bolo zostavenie a vydanie niekoľkých základných učebníc. 

Na sklonku života mal možnosť načrtnúť plán štruktúry slovenského školstva pre samotného 

panovníka.1

Ján Kollár ako jednu z kapitol (XV.) svojej učebnice Čjtanka anebo Kniha k čjtánj 

pro mládež we sskolách slowanských w městech a w dědinách2 (1825) uverejnil svoj vlastný 

text s názvom „Krátičká známost národu Slowanského“.3 Tento text je zaujímavý hneď 

z niekoľkých ohľadov, najmä však kvôli skutočnosti, že predstavuje akýsi syntetický derivát 

základných znalostí o Slovanoch a slovanskom svete. Dôležitosť, ktorú Kollár mu prikladal je 

dobre zreteľná, keďže ho majoritne upravil v ďalšom a poslednom vydaní Čítanky4 (1844) 

ako kapitolu XIII. pod názvom Krátičká známost národu SLAWJANSKÉHO5 a nakoniec ho 

                                                 
* Štúdia je výstupom projektu „Tvorcovia slovenských dejín“ – VEGA 1/0245/10 
1 Bližšie pozri KARÁSEK, Jozef: Kollárova dobrovzdání a nástin životopisný. Praha : Nákladem české 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slověsnost a umění, 1903. 
2 KOLLÁR, Jan. Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w městech a w dědinách. 
Budín : W králowské uniwersické tiskárně, 1825, 236 s. [ďalej iba Čítanka I] 
3 Čítanka I, s. 202-208, 231. Paradoxne autorstvo tohto textu, možno z taktických dôvodov, nespomína v liste 
určenému predstavenému jedného zo slovenských evanjelických zborov. List Jána Kollára Gabrielovi Machulovi 
z 29. 12. 1825. In Listy Jána Kollára I. (ed. Ambruš, J.) Martin : Matica slovenská, 1991, s. 52, 255-257. Plné 
znenie textu pre jeho zaujímavosť, stručnosť a dôvod, že doteraz unikal povšimnutiu v odbornej literatúre, 
uvádzame v sekcii Dokumenty: PODOLAN, Peter (ed). Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána 
Kollára. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 84-
95. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-
1.pdf> Okrem exaktnej citácie preto uvádzame edične pridané čísla jednotlivých súborov „otázka – odpoveď“ 
(napr. [IOT 4]). 
4 KOLLÁR, Ján. Čjtanka anebo kniha k Čjtanj, pro mládež we sskolách slowenských w městech a w dědinách. 
Druhé vydánj, opravené a prjdawkem uherským a německým rozmnožené. V Pessti tiskem Trattner-Károlyiho, 
1844, 224 s. [ďalej iba Čítanka II] Toto vydanie bolo v Časopise českého museum uvedené v zozname nových 
prác, ktoré vyšli v Uhorsku: „28. Čitánka, kniha pro mládež we školách slowenských, od J. Kollára. Druhé 
vydání.“ Časopis českého museum, roč. 18, zv. 2, 1844, s. 315. Aj edíciu tejto verzie Kollárovho textu je možné 
nájsť v sekcii Dokumenty: PODOLAN, ref. 3. Označenie blokov „otázka – odpoveď“ je napr. [IIOT 50]. 
5 Čítanka II, s. 160-174. 
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v tom istom roku vydal ako samostatnú, hoci rozsahom neveľkú prácu pod mierne 

pozmeneným názvom Kratičká známost Slawjanského národu.6

Čítanka nám prezrádza veľa o jej autorovi a zostavovateľovi a zaslúžila by si iste 

oveľa hlbšiu analýzu, než náš pomerne rámcový pohľad. Už pri letmom nazretí je totiž 

zrejmé, že nejde o „čítanku“ akú poznáme z prvého stupňa dnešných základných škôl. 

Vhodnejšie by bolo prirovnať túto prácu k vyspelým čítankám, antológiám zásadných textov, 

hoci aj v tomto prípade je táto podobnosť skôr formálna. Čítanka napriek kompilačnému 

charakteru obsahuje viacero autorsky pôvodných príspevkov, jej pomerne ucelený charakter 

ju takto radí medzi učebné texty s vyššou pedagogickou, spoločenskou a mravnou hodnotou. 

Revolučné použitie viacerých typov abecedy už v prvom vydaní – zaužívaného „švabachu“ 

vo forme „slovanskej“ a „nemeckej“ abecedy a modernej, len pomaly sa presadzujúcej 

latinky, malo žiakom napomôcť cvičiť sa v čítaní textov v oboch abecedách.7 Konečne aj 

použitý jazyk práce sa vymykal mnohými špecifikami. 

Vydanie dielka malo taktiež zabrániť ničeniu náboženských spisov tým, že ich čítajú 

deti – toto bol jeden z praktických postulátov Kollára s ohľadom na pedagogické práce.8 

Okrem typických žiakov – detí a mládeže mala publikácia aj inú cieľovú skupinu 

a sekundárnu úlohu povzniesť vedomostnú bázu ľudu.9 Jeden z najhlavnejších dôvodov 

                                                 
6 Kratičká známost Slawjanského národu. (Výňatek z Čítanky.) V Pešti 1844. Tiskem Trattner-Károlyiho V. 80, 
s. 16. Rz. Túto variantu vydania sme zatiaľ neanalyzovali, uvádza ju RIZNER, Ľudovít V. Bibliografia 
písomníctva slovenského. II., Turč. Sv. Martin : Matica Slovenská 1931, s. 396; podobne ORMIS, Ján V. 
Bibliografia Jána Kollára. Bratislava : 1954, s. 66-67. Túto verziu preložil do chorváčtiny Ivan Kukuljević-
Sakcinski a bola vydaná pod názvom Malo zèrcalo naroda slavjanskoga. (Izvadjeno iz slovačke čítanke.) Zagreb 
: Typ. Dr. Ljudevit Gaj, 1845.  Preklad aj pôvodné vydanie (pod názvom Krátky dejepis národa slovanského) 
spomína Gustáv Zechenter-Laskomerský vo svojom cestopise. O preklade hovorí, že do neho boli pridané 
niektoré chorvátske doplnky. ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír. Zlomky z denníka cestovateľa 
po Horvátskej. In Orol tatránsky II, 1846-7, č. 49. Dostupné aj na internete: 
<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1324/Zechenter-Laskomersky_Zlomky-z-dennika-cestovatela-po-Chorvatskej/1> 
7 Najmä použitie latinky vyvolalo aj negatívne ohlasy, zvlášť preto, lebo švabach bol považovaný za „slovanské“ 
písmo. V jednom z prípadov sa Kollár bránil, že väčšina textu je v švabachu, v pomere 159 strán ku 70 (presne 
76) stranám. Latinku údajne presadzoval superintendant Adam Lovich, pretože tlač bola o tretinu lacnejšia 
a písmo „hustejšie“, pre oči lahodnejšie a čitateľnejšie. „Ale robili sme to aj z estetických pohnútok, veď všetky 
vzdelanejšie národy, ako Francúzi, Angličania a teraz už aj Nemci a Maďari, používajú tieto istotne oveľa 
krajšie písmená.“ (Slovenský preklad originálneho latinského textu.) List Jána Kollára Gabrielovi Machulovi 
z 29. 12. 1825. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 52, 255-257. Použitím švabachu (ako tzv. slovenská a tzv. 
nemecká abeceda) i latinky na rôzne texty sa vyznačujú obe vydania Čítanky. Je zaujímavé, že obe vydania 
Krátičkej známosti... boli vysádzané v latinke. 
8 Předmluva. In Čítanka I, s. 4. To, že staršie náboženské spisy boli často prvou literatúrou, s ktorou deti 
pracovali, si Kollár vyskúšal na vlastnej koži. Podobné skúsenosti mala v ranom veku zrejme drvivá väčšina 
intelektuálov slovenského pôvodu, najmä evanjelického vyznania. Porovnaj aj MELMUKOVÁ, Eva. Patent 
zvaný toleranční. Praha : Mladá fronta, 1999, s. 209. 
9 „...táto kniha ..., je tak zostavená, aby ju mohla čítať a používať nielen mládež na školách, ale aj ľud doma, ...“ 
List Jána Kollára Gabrielovi Machulovi z 29. 12. 1825. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 53, 257. Týkalo sa to aj 
použitého jazyka – slovakizovanej modernizovanej biblickej češtiny. Viac pozri ref. 18. 
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Kollár vyjadril v úvode k práci Wýklad čili Přjmětky a Wysvětliwky ku Slávy dceře10 (1832): 

„Při našem zagisté wychowáwánj, gak domácjm tak školském, neučjme se ani slawským 

Dějinám a Starotinám, ani slawskému Bágeslowj, ani slawskému Zeměpisu, ani slawské 

Mluvnici a řeči, tak že nenj diwu, gestli náš národ samému sobě cuzý gest a náhodě zanechán. 

Proto w našem národu musj býti básnjř spolu i wykladačem, chceli rozumen býti.“11 Tieto 

nedostatky vo vzdelaní a povedomí Slovákov a Slovanov vo všeobecnosti sa snažil všetkými 

možnosťami napraviť. 

Ako sme už naznačili, Kollár bol v prípade Čítanky najmä editorom už starších textov, 

hoci nápad vydať učebnicu dostal ešte v roku 1815.12 Kollár nezabudol niekoľkokrát 

zdôrazniť, že ide o prvú prácu svojho druhu,13 ktorá mala pomôcť slovenskému školstvu.14 

Pedagogický úzus doby nutne ovplyvnil obsah diela, určeného širokej vekovej skupine detí 

a mládeže, dospelým, ale aj ich učiteľom. Práve učitelia sa s obsahom mali oboznámiť ako 

prví a podľa veku a úrovne vzdelania určiť texty pre konkrétne skupiny žiakov.15

Okrem ucelených textov zameraných obyčajne na jednu špecifickú tému (fyziológia, 

astronómia, biológia, znalosti o remeslách, história, zemepis), ktoré sú tiež delené 

do subkapitol, v knižke nájdeme aj kapitolu o mravných ponaučeniach (čiastočne aj 

náboženského charakteru), časť venovanú prísloviam a porekadlám, bájkam a básňam, ďalšiu 

obsahujúcu praktické informácie ako recepty, rady, ako ošetriť poranenia či liečiť choroby, 

podobne praktickú matematiku. Kollár do výberu zaradil aj sumár uhorských zákonov,16 

bokom nezostala ani stránka náboženská, kde predstavil v prehľade histórie kresťanstva aj 

                                                 
10 KOLLÁR, Jan. Wýklad čili Přjmětky a Wysvětliwky ku Slávy dceře. Pešť : Trattner-Károli, 1832. Prácu začal 
spisovať už v roku 1824, základ dokončil v roku 1826 a s následnými úpravami vydal v roku 1832 spolu 
s novým „úplným“ vydaním Slávy dcery. Tamže, s. 1; List Jána Kollára Františkovi Palackému z 4. 10. 1826 
In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 55-61. 
11 KOLLÁR, ref. 10, s. 1-2. 
12 O príprave textov pre pedagogické dielo pozri KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov života. (ed. a prel. 
Rosenbaum, K. a Goláň, K.) Bratislava : Tatran, 1972, s. 149. V predhovore Čítanky uvádza, že ide o dielko 
staršie, ktoré malo dozrieť. Čítanka I, s. 3, 5-6. Kollár ďalej upravil materiály, ktorými skôr editormi než autormi 
boli Martin Hamaliar, Bohuslav Tablic, Adam Lovich, Ján Seberíni a Pavol Jozeffy. Lovich a Jozeffy poverili 
Kollára zredigovaním a vydaním diela. List Jána Kollára Gabrielovi Machulovi z 29. 12. 1825. In  Listy Jána 
Kollára I., ref. 3, s. 52-54, 256-258. Autorov textov, prípravných materiálov a metodiky môžeme identifikovať 
v zozname autorom odporúčanej literatúry v prvom vydaní Čítanky. V druhom vydaní už tento zoznam 
neuviedol. Boli to napr. Bohuslav Tablic, Juraj Palkovič, Pavel Michalko, Václav Hanka, Ladislav 
Bartholomeides, Antonín Marek, Josef Jungmann a i. 
13 Porovnaj List Jána Kollára Piotrovi Ivanovičovi Koeppenovi z 8. 7. 1825. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 50, 
253; List Jána Kollára Gabrielovi Machulovi z 29. 12. 1825. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 53, 257. 
14 List Jána Kollára Františkovi Palackému z 4. 10. 1826. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 55-56, 259. 
15 Předmluva. Čítanka I, s. 4. Druhé vydanie už predhovor vôbec neobsahuje. 
16 Tento počin pripomína snahu Juraja Fándlyho o vydanie zbierky zákonov či vydanie dekrétov cisára Jozefa II. 
pre širokú slovenskú pospolitosť. Samotný text je výťahom z práce Bohuslava Tablica, ktorý dielko Kratičká 
summa práv uherských vydal ešte v roku 1801. Na rozdiel od snahy Fándlyho, text vo všeobecnosti obsahuje 
viac materiálu k právam uhorskej šľachty a v menšom ohľade práva či skôr povinnosti poddaných. Čítanka I, 
s. 139-145. 
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reformáciu a islam. K týmto témam treba priradiť aj poučenie o duši človeka. Záver dielka bol 

venovaný nácviku prednesu, výslovnosti, pravopisu a pomocným materiálom. Druhé vydanie, 

napriek určitej redukcii obsahu, bolo na konci obohatené prídavkom maďarského 

a nemeckého textu. 

Čítanka tak predstavovala akýsi prierez vedomostnou sumou, súbor potrebných 

informácií pre žiakov slovanského pôvodu a mala napomôcť národnému i mravnému 

uvedomeniu.17 Poňatie práce smeruje k istému ohraničeniu habsburskou monarchiou 

a lokalizáciou sa vzťahuje bližšie k Uhorsku a teda slovenskému publiku.18 Naviazanie 

na uhorské reálie je vlastne veľmi skromné (iba jedna kapitola – zemepisný prehľad 

Uhorského kráľovstva), jazykové spracovanie umožnilo prácu predávať aj v českých 

krajinách.19 Naopak využitie pre ostatné slovanské národy v Uhorsku je diskutabilné, napriek 

tomu bol podľa Kollára predaj dielka veľmi úspešný.20

                                                 
17 „...táto kniha obsahuje ozajstný užitočný materiál...“ List Jána Kollára Gabrielovi Machulovi z 29. 12. 1825. 
In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 53, 257. 
18 Výraz slovanský z názvu diela by sme v tomto mohli nahradiť výrazom slovenský, čo dokazuje Kollárovo 
vymedzenie látky – bližšie sa venuje Habsburskej monarchii, opisuje zemepis Uhorského kráľovstva, dokonca 
konkrétne odkazuje na Slovákov. Okrem toho jazykové poňatie textov bolo v praxi (v Uhorsku) vhodné iba 
pre slovenskú mládež. Pojem slovanský je teda azda nie nadradeným pojmom, ale rozširujúcim – Slováci sú 
súčasť slovanského celku. Je zrejmé že aj tu pôsobilo Kollárovo všeslovanské vedomie. Domnievame sa, keďže 
práca vznikla na popud kruhu predstaviteľov slovenskej evanjelickej obce, že jej zameranie na slovenské 
publikum bolo primárne. O tom svedčí aj použitý jazyk – Dobrovským modernizovaná biblická čeština 
s početnými slovakizmami, teda upravený „bratský pravopis“. Kollár použitie tejto verzie jazyka bránil s tým, 
že „...sme sa v tejto knihe zámerne a úmyselne snažili zachovávať stred medzi nevzdelanou ľudovou 
a kultivovanou biblickou rečou, aby tu nenastal skok, ale prechod od nízkeho k vysokému.“ List Jána Kollára 
Gabrielovi Machulovi z 29. 12. 1825. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 53, 257; porovnaj Přjdavek. 
Neyhlavněgšj prawidla česko-slowenské Prawopjsebnosti. Čítanka I, s. 229-131. Tento manuál k použitej 
jazykovej norme Kollár uviedol iba v prvom vydaní práce. Pozri aj ref. 28. 
19 V skutočnosti predaj Čítanky v českých krajinách od počiatku sprevádzali problémy a príliš sa nevydaril. 
Spočiatku vyzeral nádejne, hoci problémy so zásielkami už existovali: „Co se týká Čítanky, tedy vědeti račte, 
že Neureutter nedostal nic než pouhých 12 výtisků na pěkném papíru, a rádby ovšem více měl, protože se po ní 
ptáno. Komu ste tedy exempláře dali, ten za ně stůg.“ List Josefa Jungmanna Jánovi Kollárovi z 4. 1. 1827. Fond 
Ján Kollár. Literární archiv Památníku národního písemnictví (ďalej LA PNP). 120 exemplárov (za 110 zlatých) 
poslaných do Prahy kníhkupcovi Martinovi Budislavovi Neureutterovi sa po ceste stratilo. Pozri List Vukovi 
Stafanovičovi Karadžičovi z 28. 4. 1828 a list Todorovi Dimitrijovi Tirkovi z 28. 4. 1828. In Listy Jána Kollára 
I., ref. 3, s. 68-69, 266-267. Knihy sa nakoniec s oneskorením do Prahy dostali, ale odozva bola slabá 
a kníhkupec žiadal od Kollára ešte doplatok. Kameňom úrazu však bola skutočnosť, že si exempláre ponechal 
a Kollárovi na oplátku poslal iné tituly, ale iba v malom počte. Kollár nebol spokojný a chcel sa dokonca brániť 
súdne, nakoniec ale záležitosť nechal tak. „Od toho času předsevzal sem sobě knihy raději do Dunaje metati, 
nežli pražským knihkupcům do commissie dáti.“ Zmienené predsavzatie samozrejme nesplnil. List J. Kollára 
Františkovi Palackému z 5. 8. 1830. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 101. Kníhkupec bol však v záležitosti 
čiastočne nevinne – napriek snahe mu totiž zostalo 75 exemplárov, „od českých protestantů toliko 3 exempláře 
koupeno“ a „ostatní exempláře vše mezi duchovenstvo katolické posud bráno, kterým ovšem článek o víře 
protimyslný“. List Jozefa Jungmanna Jánovi Kollárovi z 22. 3. 1829. Citované podľa Jána Ambruša. Listy Jána 
Kollára I., ref. 3, s. 301-302. 
20 Celkový náklad prvého vydania bol 4000 kusov, pričom tlač financovala evanjelická obec s tým, že okrem 500 
zlatých od Adama Lovicha bol zvyšok potrebnej sumy vypožičaný od mecenášov (Alexander Prónay 500, 
Ladislav Podmanitzký 600 a Miklós Földváry 300). Cena exempláru bola 1 zlatý viedenskej meny. Kollár sa 
jednak kvôli návratnosti, jednak kvôli skutočnosti, že zisk bol venovaný na slovenskú školu v Pešti, usiloval, 
aby jednotlivé slovenské evanjelické zbory nakúpili, resp. rozpredali čo najväčší počet. (Napr. Matúš Blaho 
v liptovskom senioráte rozpredal 600 kusov.) List Jána Kollára Gabrielovi Machulovi z 29. 12. 1825. In Listy 

 42



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

Zrejme kvôli odlišnostiam v prístupe jednotlivých príspevkov a ich autorov 

k nacionálnej problematike je v diele z ideologického hľadiska prítomných niekoľko 

elementov: lojálny prohabsburský, nevýrazný až potlačený vlastenecký prouhorský a konečne 

pre nás najzaujímavejší slovanský. 

Široká koncepcia práce skloňuje niekoľkokrát aj slovo história. Ide o okruhy biológie, 

náboženstva, mravných ponaučení,21 či vládnuceho panovníckeho rodu. Najviac 

historiografickej faktografie k slovanskému rámcu obsahuje práve Krátičká známost národu 

slovanského. Táto kapitola sa nachádza v oboch vydaniach Čítanky, pravda s iným číslom 

a pod mierne pozmeneným názvom. Rozdiely vo vydaniach sú však neprehliadnuteľné. Obe 

verzie boli vysádzané v latinke. Vizuálne došlo iba k zmene veľkosti fontov,22 zrejme kvôli 

úspore papiera, pretože pri takmer rovnakom rozmere stránky sa rozsah textu druhého 

vydania skoro zdvojnásobil (z 29 súborov otázok na 57). Zreteľné rozdiely je možné 

postrehnúť aj pri jazyku oboch verzií. 

Kapitola je vo všeobecnosti zameraná na obraz súdobého slovanského sveta i jeho 

minulosti. Obsahuje však i akýsi slovanský manuál pre nacionálne úvahy mládeže či 

dospelých. Tomu zodpovedá dialógová forma otázka – odpoveď, ktorá sa nevymyká 

súdobému pedagogickému štýlu, teda katechizmu.23 Pevne dané otázky a odpovede sa žiaci 

                                                                                                                                                         
Jána Kollára I., ref. 3, s. 52, 257-258. Do českých krajín bolo expedovaných 120 resp. 100 kusov, väčšinu sa ale 
nepodarilo predať (bližšie pozri ref. 19). O slabom odbyte knihy, kvôli ktorému mala byť údajne znížená aj cena, 
referoval Juraj Palkovič a ilustroval tým nezáujem o slovenskú literatúru vo všeobecnosti. (Tatranka, 1832, I, 1, 
s. 44.). Kollár túto kritiku odmietal a uviedol, že z celkového nákladu 4000 sa predalo vyše 3000 kusov, 
čo podľa neho predstavovalo veľký úspech – „Která kniha v Uhřích kdy větší odbyt měla.“ Na jednej strane 
v liste veľmi tvrdo osobne útočil na Palkoviča, jeho tvrdenie o znížení ceny kvôli odbytu považoval za lož, 
na druhej strane sám hovoril, že „...lakomec Palkovič arci jiného vzněšenejšího cíle snížení ceny ani chápat 
nemůže!“ Znamená to, že Palkovič mal pravdepodobne aspoň čiastočne pravdu. List Jána Kollára Františkovi 
Palackému z 12. 6. 1832. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 115, 316. Exempláre Čítanky rozposielal priateľom 
a inštitúciám v súbore svojho diela ešte dlho po jeho vydaní. Napr. List Jána Kollára Piotrovi Ivanovičovi 
Koeppenovi z 8. 7. 1825. Tamže, s. 253; List Jána Kollára Františkovi Cyrilovi Kampelíkovi z 29. 4. 1832. 
Tamže, s. 113; List Jána Kollára Adamovi Junoszovi Rościszewskému z 10. 8. 1837. Tamže, s. 176; List Jána 
Kollára Lužickosrbskej spoločnosti v Budišíne z 22. 5. 1839. Tamže, s. 201. 
21 Ide o podkapitolu „Světské národní historie“ v rámci „mravných ponaučení“. Obsahuje niekoľko krátkych 
príbehov, ktoré reprezentujú určitú, zväčša dobrú vlastnosť. Táto je prezentovaná na osobách slovanskej 
národnosti, zväčša panovníkoch slovanských krajín (napr. knieža Lazar, Oľga, Peter I, Kazimír II., Jan Žižka, 
Karol IV., zrejme pre „kladný“ prístup k Slovanom aj Mária Terézia a Jozef II.) Čítanka I, s. 85-90. Porovnaj 
Kollárov prístup aplikovania slovanských národných prvkov – List Jána Kollára Jánovi Kutlíkovi z 20. 8. 1833. 
In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 131. 
22 V prvom vydaní je napr. menšie písmo otázky a väčšie pri odpovedi, v druhom vydaní je to naopak. 
23 Porovnaj španielsky Občanský katechizmus (1808) z obdobia napoleonských vojen. SCHULZE, Hagen. Stát 
a národ v evropských dějinách. Praha : Lidové noviny, 2003, s. 179. Formu katechizmu majú aj niektoré ďalšie 
texty v oboch vydaniach Čítanky: Poučení o duši člověka (Čítanka I, s. 185-191; Čítanka II, s. 143-149.); 
Pravidla mravopočestnosti (Čítanka I, s. 192-201; Čítanka II, s. 150-159.); maďarský prídavok v druhom vydaní 
(Čítanka II, s. 195-216.). Súčasne však boli aspoň časti viacerých kapitol písané formou dialógu (učiteľ – žiak, 
žiak – žiak): O člověku (Čítanka I, s. 7-15; Čítanka II, s. 3-11.); O slunci, měsíci, zemi, vodě a povětrí (Čítanka 
I, s. 16-29; Čítanka II, s. 12-25.); Historie přírody (Čítanka I, s. 30-52; Čítanka II, s. 26-48.); O živnosti... 
(Čítanka I, s. 53-58; Čítanka II, s. 49-54.); O všelijakých spisech a psanjch (Čítanka I, s. 100-101.); O rátání 
anebo počtování (Čítanka I, s. 118-126.). Gabriel Machula nesúhlasil ani s týmto „sokratickým“ spôsobom 
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mali pravdepodobne naučiť naspamäť. Kollár si určite želal, aby sa tieto informácie zakorenili 

už u detí v školskom veku a vytvorili základ národnej – slovanskej hrdosti. Jednoduchosťou 

prístupu sa na tento účel hodila skôr prvá verzia textu. Druhá ponúka oveľa hlbší a zložitejší 

prístup, v niektorých častiach aj štylistickou formou náročný na memorovanie. 

Vydania sa pritom od seba líšia aj štruktúrou pedagogického zámeru – v prvom sú 

bloky otázka – odpoveď pomerne samostatné a previazanie dvoch takýchto súborov sa 

vyskytlo iba v jedinom prípade.24 Naproti tomu druhé vydanie prináša reťazenie blokov 

takým spôsobom, že najmä v prípade doplnených súborov ide vlastne o rozdelenie pomerne 

náročného odborného textu pomocnými otázkami. Odlišnosti nájdeme aj v obsahu 

jednotlivých blokov, hoci majú v niekoľkých prípadoch takmer rovnaký názov. Treba 

zdôrazniť, že v prvom vydaní Kollár starostlivo rozvíja vedomostnú špirálu vysvetľovaním 

základných pojmov,25 v druhom vydaní naopak začína prakticky in medias res a pojmy už 

nedefinuje.26 Nové vydanie pritom sleduje inú líniu výkladu a tak nejde iba o kvantitatívne 

rozšírenie textu, hoci základné témy zostali zachované, ale o celkovo nové poňatie s novým 

usporiadaním blokov, pričom boli narušené skupiny vytvorené v prvom vydaní. Zjednodušene 

možno povedať, že kým v prvom vydaní boli v rámci tém podávané súdobé informácie spolu 

s tými z minulosti, v druhom vydaní bola štruktúra zmenená tak, že najprv spracováva 

informácie o minulosti v rámci všetkých tém a potom sa podobným spôsobom prenáša 

do súčasnosti 19. storočia. 

Na tomto mieste sa budeme najprv venovať analýze obsahu prvej verzie textu. V nej, 

ako sme už spomenuli vyššie, v prehľadnej štruktúre Kollár načrtol jednotlivé kapitoly 

slovanskej problematiky. 

Pristaviť sa však musíme už pri samotnom názve, pri ktorom sa Kollár zrejme dal 

ovplyvniť názvami iných podobných prác27 a termíne „slovanský“ – na rozdiel od termínu 

                                                                                                                                                         
objasňovania poznatkov v dialógoch, k čomu sa Kollár vyjadril iba z uhla problémov, ktoré spôsobilo množstvo 
pôvodných editorov a autorov textu, teda „rozdielny štýl a rozdielna sokratická metóda“. List Kollára 
Gabrielovi Machulovi z 29. 12. 1825. In Listy Jána Kollára I., ref. 3, s. 53, 257. 
24 Išlo o prípad dodatočne vloženého bloku [IOT 7a], ktorého umiestnenie Kollár presne popísal v časti textu 
určeného na „errata“ a ďalšie usmernenia už po vytlačení hlavného textu práce. Samozrejme týmto previazaním 
myslíme skôr akoby pokračovanie obsahu textu; nie zoradenie blokov do tematických skupín. 
25 Napr. čo je to národ, že Slováci sú Slovania a pod. 
26 Aj tu je však zreteľné isté logické usporiadanie; začína od oboznámenia s „väčším“ celkom – indoeurópskou 
jazykovou rodinou (teda od všeobecného, väčšieho ku konkrétnemu, menšiemu). 
27 Išlo jednak o príspevky Čítanky, resp. ich zdroje, dielka Ladislava Bartholomeidesa (Kratičká Hystorie 
přirozenj..., 1798), Bohuslava Tablica (Kratičká summa práv uherských, 1801; Kratička Dyetetyka..., 1819) či 
Juraja Palkoviča (Známost vlasti, 1804) a i. 
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v názve celej učebnice, skôr vo význame „slovenský“, v prípade Krátičkej známosti treba 

prídavné meno jednoznačne chápať vo význame „slovanský“.28

Čisto „jazyková“ definícia národa, ktorú Kollár uvádza na začiatku, odráža najviac 

názory J. Jungmanna a J. G. Herdera. Kollárova paralela slovanského národa s nemeckým je 

v takto priamej podobe zriedkavá;29 Kollár ju v neskorších dielach nahrádza paralelou 

gréckou.30 Definícia sa rámcovo odlišuje od vôbec prvej, ktorú uviedol v kázni O dobrých 

vlastnostiach národa slovanského (1822),31 kde okrem dobovo protežovanej kategórie jazyka 

medzi atribútmi národa nájdeme i súvisiace črty ako mravy, obyčaje, povahu či kultúru, 

ktoré definície posúvajú do vzťahu s antickým – gréckym poňatím.32

Definícia v samom úvode naznačuje pedagogický zámer vysvetliť pojem v stručnej 

základnej podobe, hoci je celý text ako sme už vyššie zmienili akýmsi zhutneným obrazom 

slovanského národa, presnejšie predstavením veľkého slovanského univerza pre slovenských 

žiakov. 

Slovákov náš autor so samozrejmosťou priraďuje k slovanskému národu.33 Zdôrazňuje 

„veľkosť“34 Slovanov (geograficky aj početne), jeden z ich typických atribútov a to 

i v habsburskej monarchii, považuje ich za najväčší národ Európy. Okrem Európy sa ich 

osídlenie malo rozprestierať aj v Ázii a Amerike.35 Prístup a porovnanie veľkosti je jeden 

                                                 
28 Dôkazom je zreteľná diferenciácia v názvoch v druhom vydaní, kde v názve učebnice už vystupuje 
„slovenský“ zjavne v dnešnom význame a adjektívum „slavjansky“ zase predstavuje Kollárom protežovanú 
formu slova v jasnom význame slovanský. Názvy porovnaj v úvodnej časti tejto štúdie, k názvu učebnice pozri 
aj ref. 18. 
29 [IOT 1] Čítanka I, s. 202. Slovanskí vlastenci sa často snažili svoju inšpiráciu nemeckými vzormi zakryť, nie 
kvôli ideológii týchto vzorov, ale najmä kvôli nacionálnemu súboju, ktorý v stredoeurópskom priestore 
s Nemcami zvádzali najmä Česi. Nemci ako celok (Germáni) boli v Európe súčasne jedinou skutočnou 
protiváhou Slovanov vo forme tzv. veľkých národov. Napriek jasnej inšpirácii však boli často myšlienky 
paralelne dopracované k pôvodným poňatiam, ktoré predčili svoje vzory. 
30 Najprepracovanejšie je antická paralela vykreslená v Kollárovej rozprave O literárnej vzájomnosti medzi 
rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského národa. (1836). Detailnejšie pozri PODOLAN, Peter. Generácia 
Všeslávie a jej koncepcia národa. In Studia Academica Slovaca 38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, 
s. 239-254. 
31 KOLLÁR, Ján. O dobrých vlastnostiach národu slovanského. In KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov 
života. (ed. a prel. Rosenbaum, K. a Goláň, K.) Bratislava : Tatran, 1972, s. 219. 
32 Zdrojom by mohla byť predovšetkým klasická definícia Herodota a jej kategórie (pôvod, jazyk, 
kult/náboženstvo, mravy/spôsob života). Kollár sám však úlohu náboženstva vnímal úplne iným spôsobom. 
Pozri ref. 49. 
33 [IOT 2] Čítanka I, s. 202. 
34 „Veľkosť“, teda rozľahlosť (osídlenia) a početnosť patrila k základným atribútom Slovanov. Kollár ju 
väčšinou požíval „automaticky“, teda bez výkladu, pretože išlo o dobovú i historickú skutočnosť. Porovnaj 
kázeň O dobrých vlastnostiach národu slovanského (KOLLÁR, ref. 31), oboznamovaniu s veľkosťou a silou 
Slovanov venoval priestor i v ďalších prácach. Okrem zemepisného a etnografického aspektu treba vidieť 
súvislosť s predstavením ohromného slovanského sveta aj pri vydaní práce Slovanský národopis (1842) Pavlom 
Jozefom Šafárikom. 
35 Ide o obraz súdobého slovanského sveta. Slovanské osídlenie Ameriky sa týka ruského územia na Aljaške. 
[IOT 2, 3, 4] Čítanka I, s. 202. 
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z najjednoduchších a najzákladnejších princípov ľudského vnímania.36 Pri uvedených číslach, 

50-60 miliónov Slovanov predstavuje pre Kollára „takmer“ desatinu svetovej populácie (800-

900 miliónov), v habsburskej monarchii mali tvoriť viac ako dve tretiny obyvateľstva (sic!).37

V nasledujúcej skupine otázok a odpovedí sa Kollár venuje všetkým základným 

historiografickým problémom – pôvodu Slovanov, zvlášť podrobne výkladu ich mena, ich 

typickým vlastnostiam, náboženstvu a jazyku. 

Kolísku Slovanov, oblasť kam Slovania prišli kedysi z Ázie, kladie Kollár tak 

do Podunajska pod Tatry,38 k Dnepru a Volge, vlastne na územie medzi Baltským 

a Adriatickým morom.39

Vymenovaním historických mien Slovanov ukazuje Kollár svoju znalosť diela 

Jordanesa a Prokopia.40 Tento prehľad mapuje mená, ktorými Slovanov nazvali cudzinci. 

V samostatnej otázke sa venuje etymológii etnonyma, ktoré používali sami Slovania. Najviac 

ho zaujala otázka vyvodenia jeho pôvodu – uvádza výklad od „slova“, no prikláňa sa 

k odvodeniu od „sláva“, čo obšírne vysvetľuje v celom ďalšom súbore otázka – odpoveď.41

                                                 
36 Treba zmieniť príťažlivosť „veľkosti“ v dnešnej marketingovej politike a reklame. Podobne Pavol Jozef 
Šafárik okrem opisu veľkého slovanského sveta túto skutočnosť i vizualizoval priloženou mapou. Pozri ref. 81. 
37 [IOT 3, 4] Čítanka I, s. 202. Nepodarilo sa nám zistiť všetky zdroje zmienených údajov o počte obyvateľstva. 
Počet Slovanov však korešponduje s celkovým súčtom jednotlivých slovanských kmeňov [IOT 19]. Jedným 
z prameňov určite boli diela Augusta Ludwiga Schlözera, ďalšími zdrojmi by mohli byť články Jána Čaploviča. 
Porovnaj List Pavla Jozefa Šafárika Jánovi Kollárovi z 21. 1. 1824. Fond Ján Kollár, LA PNP. V ňom sa na 
Kollára obracia s otázkou o počte Slovákov, Rusínov a Slovincov a naznačuje možný zdroj informácií. „3. Kolik 
se asi počjtá v Uhřích Slowáků? Kolik ewangelických, a kolik katoljků? –– Čaplovičowých spisů nemám - 
v Tudományos gyüjtemény (1820? - 21? či 22?) prý to všecko stogj. – Jestli wjce Slowáků než 1 758 000 a –– 
mezi těma ewangeljků 466,000? –– ... 7. Wyšlali Čaplowičowa knjžka „Miniaturgemälde von Ungarn“ 
u Hartlebena. Mně Hartleben min. roku psal, že prý do měs. Zářj wygde.“ Kollár sa teda s potrebnými 
informáciami mohol zoznámiť aj pri ich vyhľadávaní pre Šafárika, hoci Gemälde von Ungarn vyšli až v roku 
1829. 
38 V tejto verzii nebolo možné identifikovať či mal na mysli Tatry v dnešnom chápaní, alebo Tatry vo význame 
Karpaty. Podľa upresnenia v inej otázke druhého vydania ale išlo určite o samotné Tatry. [IIOT 49] Čítanka II, 
s. 171. 
39 [IOT 5] Čítanka I, s. 203. Túto lokalizáciu prevzal z kroniky Nestora, pravdepodobne aj z diela Augusta 
Ludviga Schlözera (o. i. editor Nestorovho letopisu), hoci mohol poznať i názory Josefa Dobrovského. Nie je 
nezaujímavé, že obe kľúčové polohy vo svojich nosných historiografických prácach – Dejiny slovanskej reči 
a literatúry (1826), Slovanské starožitnosti (1837) obdobne použil aj Pavol Jozef Šafárik. 
40 [IOT 6] Čítanka I, s. 203. K faktografii týchto diel sa mohol dostať i sprostredkovane cez diela vyššie 
uvedených autorov. Išlo o mená Sarmati, Spori, Wendi či Winidi, Anti, Slavíni a Slavi alebo Slavovia. Meno 
Sarmati však môže pochádzať i z diel staršej uhorskej historiografie. 
41 [IOT 7, 7a] Čítanka I, s. 203, 231. Kollár zostal tejto koncepcii výkladu verný v celom svojom diele. Na tomto 
mieste, s ohľadom, že ide o knižku určenú predovšetkým pre mládež, sa nechal možno až príliš strhnúť 
odborným dôvodením. Časť s výkladom pritom do textu zaradil až dodatočne. Uvedená vsuvka jasne definuje 
počiatky preferovania pomenovania Slovanov u Kollára, ktoré potom rozvinul v celej monografii: KOLLÁR, 
Ján. Sláwa Bohyně a původ gména Slawuw čili Slawjanuw w listech k welectenému příteli panu P. J. Šafarjkovi 
od Jana Kollára s přjdawky srownalost indického a slawského žiwota, řeči a bájeslowj ukazugjcjmi. Pešť : 1839. 

 46



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

Charakter Slovanov plne zodpovedá herderovskému poňatiu42 a ich charakteropisu 

podanému v kázni O dobrých vlastnostiach národu slovanského, zobrazuje ich ako 

pokojamilovný, nábožný a pracovitý ľud, obľubujúci hudbu a spev.43

Náboženskej otázke náš autor venoval pomerne veľa priestoru, najprv mapuje podľa 

neho najstaršie náboženstvo či skôr modlárstvo,44 ďalej napriek jednoznačnému 

„pohanskému“ charakteru menuje i významnejších slovanských bohov a bohyne.45 Následne 

rozpracováva problematiku okolo adaptácie kresťanstva u Slovanov. Identicky ako v Dobrých 

vlastnostiach... podľa neho Slovania prijali kresťanstvo dobrovoľne a sami pozvali 

solúnskych bratov Konštantína a Metoda.46 Tento aspekt ešte posilňuje svedectvom Nestora 

o radosti Slovanov z preloženia Písma svätého do slovanského jazyka.47 Zdôrazňuje aj 

skutočnosť, že Maďari prijali kresťanstvo od Slovanov, že to bol Slovan – sv. Vojtech, kto 

pokrstil uhorského kráľa Štefana (I.).48 Na záver bloku vykresľuje vlastne súdobé konfesijné 

a náboženské rozloženie Slovanov, i fakt, že Slovania sú aj vyznávačmi islamu.49

                                                 
42 Najmä 4. kapitola 16. knihy (4. diel) práce HERDER, Johann Gottfried. Ideen zur Philosophie der 
Menschheit. Riga; Leipzig : 1784-1791; známe sú aj početné preklady kľúčovej kapitoly do slovanských 
jazykov. 
43 [IOT 9] Čítanka I, s. 203. Porovnaj dvojkázeň: KOLLÁR, ref. 31, s. 217-240; tiež jej derivát podaný Pavlom 
Jozefom Šafárikom (1826). ŠAFÁRIK, Pavel Jozef. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. 
(ed. Rosenbaum, K.) Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963, s. 86-92. Fyzické i mentálne vlastnosti Kollár ďalej 
opisoval v Slávy dcére, ďalších kázňach a v istej miere skoro v každom svojom diele. 
44 [IOT 10] Čítanka I, s. 203. Kollár tu znovu zúročil svoje informácie o kulte polabských Slovanov a znalosť 
diela Adama Brémskeho, Saxa Gramatica, Helmolda, Thietmara. Porovnaj KOLLÁR, ref. 12, s. 170-171; 
KOLLÁR, ref. 31, s. 220-221; zmienky o starých kultoch tiež KOLLÁR, Ján. Sláwa Bohyně..., ref. 41; podobne 
viac mytologicky KOLLÁR, Jan. Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, 
v dějinách a v bájesloví, zvláště v řeči a literatuře nejdávnejších vlaských a sousedních kmenů, ze kterých je 
zřejmo, že mezi prvotními osadníky a obyvateli této krajiny i Slavjané nad jiné četnější byli. Vídeň : 1853. 
45 [IOT 10, 11, 12] Čítanka I, s. 203-204. Ide o nasledujúce božstvá: Perún, Svantovít, Prove/Prono, Radegast, 
Bělboh, Černoboh, Lada, Morena, Živa. Ukazuje dobré znalosti slovanskej mytológie a  diel Helmolda 
a Thietmara (Prove, Svantovít, Radegast). Použiť mohol aj diela o slovanskej mytológii od Johanna Görresa, 
Josefa Dobrovského, Andreja Sergejeviča Kajsarova a i. Porovnaj výskyt týchto božstiev v Slávy dcere, zvlášť 
v „úplnom“ vydaní. Napr. Perún – Predspev; I, 7, 16. KOLLÁR, Ján. Slávy dcera. (1824) KOLLÁR, Jan. Básně. 
(ed. Otruba, M. – Víšková, J.) Praha 1981, s. 22, 33, 42. (ďalej iba Slávy dcera [1824]); Svantovít – II, 67. 
Tamže, s. 95; Lada – I, 1, 15, 21, 41; II, 63. Tamže, s. 27, 41, 47, 67, 91; Perún III, 297. KOLLÁR, Ján. Slávy 
dcera. (1852) In KOLLÁR, Ján. Dielo I. Básne. (ed. Kraus, C.) Bratislava : Tatran, 2001, s. 190. (ďalej iba Slávy 
dcera [1852]); Radegast – I, 116; II, 194, 195. Tamže, s. 97, 137, 138; Svantovít – II, 176, 182, 187. Tamže, 
s. 128, 131, 133, Bělboh – I, 17.  Tamže, s. 48; Lada – I, 102; II, 141, 179, 214, 240. Tamže, s. 90, 110, 129, 147, 
161. 
46 [IOT 13, 14, 15] Čítanka I, s. 204. Slávy dcera [1852] II, 210, s. 145. 
47 [IOT 15] Čítanka I, s. 204. Edíciu Nestorovho letopisu od A. L. Schlözera so záujmom čítal a v diele si určité 
pasáže poznačil ešte v roku 1822. List Jána Kollára Františkovi Palackému z 14. 8. 1822. In Listy Jána Kollára 
I., ref. 3, s. 34. 
48 [IOT 16] Čítanka I, s. 204; obdobne porovnaj Slávy dcera [1852] III, 294, s. 188. 
49 [IOT 17] Čítanka I, s. 205. Okrem pravoslávneho, rímskokatolíckeho a reformovaného kresťanského 
vierovyznania i islam. Hoci tu ide o stručné konštatovanie, treba za ním vidieť Kollárovu jednotiacu snahu, 
prekračujúcu náboženský partikularizmus. 
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V jazykovom okruhu Kollár uvádza, že Slovania mali kedysi jednu reč, ktorá sa 

rozdelila, pričom venuje pozornosť všetkým hlavným dialektom a konkretizuje i súdobé 

slovanské osídlenie aj s údajmi o ich počte.50

Plynulo prechádza otázku osídlenia Slovanov v Európe, poukazuje na historické 

osídlenie Slovanov v nemeckom prostredí, kde menuje jednotlivé kmene, ktoré však Nemci 

„ne bez násilí“ ponemčili.51 Starých Prusov, Litovcov, Rumunov, Bulharov, Albáncov 

pokladá za národy pomiešané so Slovanmi; pozná aj slovanské osady na Peloponéze.52

Obraz slovanského sveta načrtáva opismi slávnych miest, riek, pohorí a osobností, 

pričom je zreteľná snaha o priradenie minulosti k súdobému stavu. Menuje napríklad slávne 

„historické“ mestá ako Arkona, Vineta, Retra, Novgorod, Kyjev a i. a  následne hlavné mestá 

jednotlivých slovanských národov.53 Súčasne tak buduje akúsi sústavu slovanských 

symbolov, čo je zrejmé pri geografických medzníkoch akými sú rieky a pohoria.54 Pohoria 

zdôrazňoval i kvôli téze J. G. Herdera o pohoriach ako kolískach národov.55

Súbor slávnych osobností opäť tvorí bázu, vzorkovnicu úspešných osobností,56 

načrtáva dobovo najprestížnejšie okruhy: bojovníkov – vojvodov, učencov a duchovných. 

Zvláštnu kategóriu tvoria ženy, čo znamená, že neobchádzal ani „genderovú“ problematiku.57 

Tento panteón neskôr výrazne zmapoval v „úplnom“ vydaní Slávy dcery (1832), keď 

pre osobnosti s pozitívnym vplyvom na Slovanov vytvoril celý samostatný spev, či skôr 

„slovanské nebo“. 

Okrem zdôraznenia, že aj v minulosti mali Slovania svoju aristokraciu – vypisuje jej 

tituly, vymenúva aj doposiaľ žijúce významné pôvodom slovanské šľachtické rody.58 

                                                 
50 [IOT 18, 19] Čítanka I, s. 205. 
51 [IOT 20] Čítanka I, s. 205-206. 
52 [IOT 21] Čítanka I, s. 206. 
53 [IOT 22, 23] Čítanka I, s. 206. O mestách Retra, Wineta a Wolin dokonca do Čítanky vložil medailóny. 
Čítanka II, s. 76,77. S mestami sa stretávame aj v Slávy dcére, vo vydaní z roku 1824, ako aj v ďalších 
rozšírených vydaniach. Arkona – II, 51. Slávy dcera [1824], s. 79; Retra – I, 17; II, 194, 195, 196. Slávy dcera 
[1852], s. 48, 137-138; Vineta – I, 17; II, 171. Tamže, s. 48, 125; Arkona – II, 176. Tamže, s. 128; Stargrad – 
II, 202. Tamže, s. 141. 
54 [IOT 24, 25] Čítanka I, s. 207. Rieky: Volga, Neva, Visla, Labe, Vltava, Dunaj, Tisa, Sáva, Dráva a i. 
Porovnaj Labe, Visla, Volga, Neva, Dunaj – III, 121. Slávy dcera [1824], s. 151; Pohoria: Ural, Tatry, Krkonoše, 
Šumava a i. 
55 Pozri PYNSENT, Robert, B. „Slávy Herder.“ In Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu 
v strednej Európe. (ed. Ivantyšynová, T.) [Slovanské štúdie, zvl. č. 4], Bratislava : 2006, s. 19. 
56 [IOT 26, 27] Čítanka I, s. 207-208. 
57 [IOT 27] Čítanka I, s. 207-208. Bojovníci: Lauritas, Samo, Svätopluk a i; učenci: Mikuláš Koperník, Nestor, 
Václav Hájek; Nikolaj Karamzin, Josef Dobrovský, Anton Bernolák, Matej Bel a i; duchovní: sv. Vojtech, Jan 
Hus, Jan Nepomucký a i; ženy: Libuša, Vlasta, Drahomíra, Ľudmila, Božena, Tuga a Buga, Vanda a i. Slávne 
ženy Kollár menuje pravdepodobne podľa kroniky Václava Hájka z Libočan, spisu Konštantína Porfyrogeneta 
(Tuga a Buga – 2 sestry, ktoré viedli Chorvátov do vlasti) a kroniky Vincenta Kadłubka (Vanda, dcéra Kraka, 
zakladateľa Krakova). 
58 [IOT 8, 28] Čítanka I, s. 203, 208. 
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Informácie o slovanskej šľachte nepodáva na jednom mieste, primárnu informáciu uvádza 

v [IOT 8] vlastne na prvom mieste po charakteristike etnonyma Slovanov a súčasne zdôrazňuje 

na čestnom poslednom mieste ako akýsi zlatý klinec. Existencia slovanskej šľachty bola totiž 

spojená s možnosťou politickej prezentácie a slovanského sebaurčenia a s jej úlohou sa 

počítalo i pri predstavách o samostatnom štáte všetkých Slovanov.59

Prvé vydanie predstavilo témy v stručnej podobe pre žiakov i prostý ľud. Obdobný 

obsah potom Kollár cizeloval vo svojej básnickej skladbe Slávy dcera vo veršovanej podobe – 

táto verzia bola určená pre slovenskú (slovanskú) duchovnú elitu, i za cenu, že niektoré 

pojmy, osobnosti, príbehy musel Kollár vysvetliť v oddelenej špecializovanej práci. V prvom 

vydaní Krátičkej známosti... je tiež dobre zreteľná kvalita Kollárových poznatkov z histórie – 

staval na základe, ktorý ovládal ešte v časoch svojho univerzitného štúdia a pomaly obraz 

slovanskej minulosti ďalej dopĺňal. Istým „vedeckým“ vrcholom bolo trochu paradoxne 

vydanie diela Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře v roku 1832, neskoršie 

Kollárove vedecké práce totiž až príliš podliehali jeho špecifickým náhľadom. Faktom 

zostáva, že tematické nastavenie zostavy Krátičkej známosti... sa opakuje aj v nasledujúcom 

vydaní, pričom hoci niektoré súbory katechizmu boli nahradené, iné presunuté či pozmenené, 

ale celková koncepcia prierezu slovanským svetom, dejinami a životom, zostala zachovaná. 

 
Keďže druhé vydanie na prvý pohľad pôsobí odlišne, je potrebné vymedziť vyššie 

zmienené zmeny. Najprv zhrnieme súbory, ktoré boli úplne vypustené: týka sa to úvodnej 

definície národa [IOT 1] a deklarácie príslušnosti Slovákov k Slovanom [IOT 2].60 Takmer 

identické sú bloky [IOT 3] a [IIOT 10], s rozdielom, že v prvom vydaní Kollár uvádza celkový 

počet Slovanov 50-60 miliónov, v druhom 80 miliónov;61 v prípade blokov [IOT 4] a [IIOT 46] 

novšie vydanie koriguje pomer slovanského obyvateľstva habsburskej monarchie z „vyše 

dvoch tretín“ na „väčšiu polovicu“ a pridáva tiež ich počet – 18 miliónov.62 Z pôvodného 

bloku [IOT 4] bola do bloku [IIOT 10] presunutá informácia o počte obyvateľov sveta (800-900 

miliónov) a skutočnosť, že Slovania mali predstavovať zhruba desatinu tohto počtu.63 

Iba menšie zmeny postihli informácie z otázky [IOT 5], týkajúcej sa tak vymedzenia 

historických sídel Slovanov, ako aj ich pôvodnej pravlasti – pradávny príchod z Ázie presunul 

                                                 
59 Bližšie pozri PODOLAN, Peter. Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In Historické štúdie k jubileu Romana 
Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. Bratislava : Stimul, 2010, s. 80-81. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> 
60 Zrejme kvôli tomu, že síce nie v tak jasnej deklaratívnej podobe, ale predsa možno príslušnosť Slovákov 
k Slovanom vyvodiť z iných súborov: napr. [IIOT 9, 45, 47]. 
61 [IOT 3] Čítanka I, s. 202; [IIOT 10] Čítanka II, s. 162. 
62 [IOT 4] Čítanka I, s. 202; [IIOT 46] Čítanka II, s. 171. 
63 [IOT 4] Čítanka I, s. 202; [IIOT 10] Čítanka II, s. 162. 
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do bloku [IIOT 6], v [IIOT 7] zostalo všeobecné ohraničenie medzi Baltským a Adriatickým 

morom, pri Tatrách, paradoxne vypadla zmienka o Dunaji, vymedzenie medzi Donom 

a Dneprom bolo nahradené Donom a hornou Volgou, pribudol nový medzník v podobe krajín 

Fínov za Novgorodom.64 Definíciu etnonyma zo súboru [IOT 7] po novom [IIOT 8] zredukoval 

na dve verzie – ako boli Slovania pomenovaní cudzincami – „Windowé (to gest Indowé)“, 

a ako sa mali nazývať sami – Spori, teda Srbi. Kollárove náhľady sa nezapreli 

pri etymologickom výklade mena Sláv či Slovan, matériu otázok [IOT 7 a 7a] zredukoval 

do súboru [IIOT 9] tým, že vypustil rozsiahle dôvodenie v prospech formy „Slaw“ a nateraz 

túto formu presadzoval ako jedinú a pôvodnú. Forma „Slow“ podľa neho síce znamená to isté, 

ale je mladšia.65 Viac-menej rovnaký zostal obsah súborov [IOT 8] a [IIOT 29], venovaný 

historickému zriadeniu Slovanov a titulom ich vládcov, obohatený pravda o myšlienku 

zvrchovanosti národa.66 Naopak súbor charakteropisu Slovanov, vrátane ich zamestnaní bol 

silne rozšírený, obsah pôvodnej otázky [IOT 9], Kollár rozpracoval v súboroch [IIOT 11-22, 

36].67 Väčších zmien sa dočkal aj úvodný blok náboženskej tematiky [IOT 10], hoci spoločným 

prvkom je priznanie „pohanského“ charakteru pôvodného slovanského náboženstva a stručné 

vymenovanie predmetov kultu, novšia verzia [IIOT 23] ale zmierňuje pohanský charakter. 

V tomto poňatí je zreteľné akési prelínanie s kresťanstvom, lebo vyzdvihuje uctievanie 

jediného hlavného boha, pričom ďalší mali tvoriť prostredníkov (analógia so skupinou 

svätcov), Slovania mali veriť v nesmrteľnosť duše a posmrtnú odplatu za dobro i zlo. 

Pohanský charakter pripomína zmienka o obetných daroch.68 Nasledujúci súpis hlavných 

slovanských bohov [IOT 11] a [IIOT 24] je takmer rovnaký, obdobne je to u skupiny 

slovanských bohýň [IOT 12] a [IIOT 25], s výnimkou doplnenej bohyne Slávy.69 Zlúčením 

súborov [IOT 13] a [IOT 14] vznikla otázka [IIOT 50], kde sa dozvedáme o prijatí kresťanstva 

v desiatom storočí a o vierozvestcoch Cyrilovi a Metodovi.70 Opäť identická je nasledujúca 

sekvencia venovaná kresťanstvu u Slovanov – bloky [IOT 15] a [IIOT 51], [IOT 16] a [IIOT 52], 

[IOT 17] a [IIOT 53]. Tu zmieňuje radosť z prijatia kresťanstva, fakt že sv. Vojtech pokrstil 

sv. Štefana i Maďarov a konečne konštatovanie, že súdobí Slovania sú nielen príslušníkmi 

rôznych kresťanských konfesií, ale aj islamu.71 Aj v novom vydaní je skupina blokov 

                                                 
64 [IOT 5] Čítanka I, s. 203; [IIOT 6 a 7] Čítanka II, s. 161. 
65 [IOT 6, 7 a 7a] Čítanka I, s. 203,231; [IIOT 9] Čítanka II, s. 161-162. 
66 [IOT 8] Čítanka I, s. 203; [IIOT 29] Čítanka II, s. 166. 
67 [IOT 9] Čítanka I, s. 203; [IIOT 12-22] Čítanka II, s. 162-165. 
68 [IOT 10] Čítanka I, s. 203-204; [IIOT 23] Čítanka II, s. 165. Zmienka o jedinom najvyššom božstve bola 
prevzatá od Šafárika. 
69 [IOT 11 a 12] Čítanka I, s. 204; [IIOT 24 a 25] Čítanka II, s. 165. 
70 [IOT 13 a 14] Čítanka I, s. 204; [IIOT 50] Čítanka II, s. 171-172. 
71 [IOT 15-17] Čítanka I, s. 204-205; [IIOT 51-53] Čítanka II, s. 172. 
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venovaných jednotlivým slovanským kmeňom, členených podľa nárečí, ekvivalentom [IOT 18] 

je [IIOT 43]. Rozloženie kmeňov zo súboru [IOT 19] bolo rozdelené do dvoch blokov [IIOT 44 

a 45]. Vypadla zmienka o cirkevnej staroslovienčine z úvodu bloku [IOT 19] a poopravené bolo 

pomenovanie jedného z dvoch hlavných slovanských kmeňov zo severozápadného 

na západný. Kollár upravil počty jednotlivých slovanských kmeňov: Rusov z 36 na 52 000 

000, v novom vydaní vystupujú iba Ilýri v počte 7 246 000 namiesto pôvodného rozdelenia 

na Srbov – Ilýrov (teda aj Chorvátov) 5 000 000 a Slovincov – 1 500 000. Pribudli Bulhari 

v počte 3 600 000. Novinkou sú aj údaje o počte príslušníkov juhovýchodného slovanského 

kmeňa v jednotlivých štátoch: Ruské cárstvo (48 590 000), Habsburská monarchia 

(7 327 000) a Osmanská ríša (6 100 000). V prípade západného kmeňa: Poliaci z 10-12 000 

000 na 9 365 000, Lužickí Srbi zo cca 100 000 na 142 000 a konečne spoločný výpočet 

Čechov, Slovákov a Moravanov zo 5/6 000 000 na 7 167 000. Rozdelenie medzi päť štátov 

zachytáva údaje: Habsburská monarchia (9 464 000), Rusko (1 912 000), Prusko (2 108 000), 

Sasko (60 000), slobodné mesto Krakov (130 000).72 Pripomeňme iba udávaný celkový počet 

Slovanov v Habsburskej monarchii 18 000 000.73 V tejto súvislosti treba spomenúť počet 

Slovákov – 4 000 000, čo Kollár zvýraznil začlenením samostatného súboru [IIOT 47].74 

Súbory o ďalších príbuzných či pomiešaných národoch [IOT 20] a [IOT 21] boli silne 

zredukované do súboru [IIOT 42].75 Otázka týkajúca sa historických miest Slovanov zostala 

identická [IOT 22] a [IIOT 20]; rovnako ako otázka týkajúca sa miest súdobých [IOT 23] a [IIOT 

54]; podobne otázka týkajúca sa riek [IOT 24] a [IIOT 48] aj pohorí [IOT 25] a [IIOT 49].76 Opäť 

takmer identickými sú aj súbory venované slávnym osobnostiam slovanského pôvodu – 

mužom [IOT 26] a [IIOT 55] i ženám [IOT 27] a [IIOT 56], ako aj žijúcim šľachticom a rodom 

slovanského pôvodu [IOT 28] a [IIOT 57].77 V skupine bojovníkov bol doplnený Belisar, medzi 

učencami cisár Justinián a medzi duchovnými pápež Ján IV.; medzi ženami pribudli Višna, 

kráľovná pomoranských Slovanov a Katarína von Bora, manželka Martina Luthera.78 

Menších zmien sa dočkal aj súpis slovanskej šľachty: z českej bol Kinský nahradený 

Kolovratom-Krakovským, pribudol Thun, aj zástupca z Moravy – Ditrichštejn, údajný 

                                                 
72 [IOT 18-19] Čítanka I, s. 205; [IIOT 43-45] Čítanka II, s. 170-171. 
73 [IIOT 46] Čítanka II, s. 171. 
74 [IIOT 47] Čítanka II, s. 171. Nové údaje o počtoch Slovanov až na výnimky Kollár prevzal z Šafárikovho 
Slovanského národopisu (1842). 
75 [IOT 20 a 21] Čítanka I, s. 205-206; [IIOT 42] Čítanka II, s. 170. 
76 [IOT 23, 24 a 25] Čítanka I, s. 206-207; [IIOT 48, 49 a 54] Čítanka II, s. 171, 172. 
77 [IOT 26-28] Čítanka I, s. 207-208; [IIOT 55-57] Čítanka II, s. 173-174. 
78 Pri mene kráľovnej Pomoranov zrejme zohrala podobnosť s menom božstva Višnu. V prípade manželky 
Martina Luthera to bol jej údajný lužickosrbský pôvod – analógiou bola Kollárova manželka Friederika 
Wilhelmína Schmidtová. Lužickosrbský pôvod Kollárovi potvrdil jej otec. KOLLÁR, ref. 12, s. 202. 
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potomok Svätopluka; srbským zástupcom sa namiesto Miloša Obrenoviča stal Alexander 

Ďorďewič Černý (Karađorđević); z ruskej vymenil cára Alexandra jeho brat Mikuláš, 

čo znamená, že Kollár zoznam zaktualizoval.79 Zaujímavé je, že Kollár považoval Moravu 

za samostatnú krajinu, čo je zreteľné v blokoch [IOT 23] a [IOT 24], v novej verzii aj 

pri doplnení „moravského“ šľachtica [IIOT 57]. 

 
Analýza nám doteraz ukázala, že Kollár druhé vydanie skutočne hutne prepracoval 

a i miesta, ktoré zostali z obsahovej stránky rovnaké, boli zmenené štylisticky, prípadne 

aplikovaním (ponechaním) inej normy spisovného jazyka. Zreteľné je tiež rozpracovanie 

niektorých tém a zjavná aktualizácia, prispôsobenie stavu z roku 1825 podmienkam okolo 

roku 1844. Nové zdroje, medzitým vydané práce, Kollárovi umožnili spresniť počty 

jednotlivých slovanských národov a najmä masívne zväčšiť už predtým veľký objem 

informácii venovaných historickému obdobiu Slovanov. Prvé vydanie ponúka asi 18 takýchto 

súborov (z 29), 11 oboznamuje so súdobou situáciou, v druhom vydaní je pomer približne 45 

ku 12 (z 57). 

Novinkami vydania sú úvodné bloky venované indoeurópskej príslušnosti Slovanov 

[IIOT 1-5] a podrobnejší opis minulosti Slovanov s dôrazom na ich kultúru a povahu [IIOT 11-

22, 26-28, 30-41]. 

 Kľúčovými zdrojmi boli v prípade historiografických dát a štatistických údajov práce 

Pavla Jozefa Šafárika Slovanské starožitnosti (1837)80 a Slovanský národopis (1842)81 

a Kollárova vlastná práca Sláwa Bohyně a původ gména Slawuw čili Slawjanuw (1839).82 

Ak v minulosti Šafárik prevzal Kollárovu koncepciu slovanského charakteropisu,83 v prípade 

druhého vydania Krátičkej známosti... Kollár preberá takmer doslova zásadné tézy nastolené 

v Slovanských starožitnostiach a Slovanskom národopise takým spôsobom, že vlastne ide 

o výťah. 

                                                 
79 Napr. Miloš Obrenović bol nútený v roku 1835 abdikovať z postu suveréna Srbska, princom Srbska sa stal 
v roku 1842 Alexander Karađorđević; cár Alexander zomrel ešte v roku 1825 a jeho nástupcom sa stal Mikuláš. 
80 ŠAFAŘÍK, Pavel Jozef. Slovanské starožitnosti. (ed. Jireček, J.) zv. I. Praha : Nákladem knihkupce Bedřicha 
Tempského, 1862. (ďalej iba Starožitnosti I) 
81 ŠAFAŘÍK, Pawel Jozef. Slowanský národopis. Praha : Nákl. Vlastní, 1842. (ďalej iba Národopis) 
82 Šafárikove práce Kollár dôverne poznal, nakoľko ho Šafárik v oboch prípadoch vyzval, aby mu pomohol 
odstrániť všetky chyby tlače, preklepy a iné omyly. Listy Pavla Jozefa Šafárika Jánovi Kollárovi z 27. 1. 1837 
a 4. 7. 1842. Fond Jan Kollár, LA PNP. Táto výzva mala dokonca stáť aj za spísaním „opráv“ práve v Kollárovej 
práci Sláwa bohyňe... KOLLÁR, ref. 41, s. 3. 
83 ŠAFÁRIK, ref. 43, s. 86-92. Pretože prevzatý text neobsahuje odkaz na pôvodného autora (až na konci 
paragrafu), bol Šafárik dokonca obvinený z plagiátorstva. Pozri PAUL, Karel. P. J. Šafaříka Geschichte 
der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. In Zvl. otisk Časopis pro moderní filologii, 1926, 
roč. 12, seš. 3-4, s. 3. 
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Tézy z práce Sláwa Bohyně... potom používa tam, kde dôvodí v prospech primárnej 

formy „Slav“ pri etnonyme Slovanov [IIOT 9] a pridal ju aj medzi božstvá slovanského 

panteónu [IIOT 25] a na svoje dielo aj sám upozorňuje.84 Hoci formu „Slavjan“ v tejto verzii 

textu jasne preferoval (napr. už v názve kapitoly), v texte sa trochu paradoxne stretneme aj 

s formou „Slovan“ – evidentne na niektorých miestach zostala pri nedôslednom prepise 

z prvého vydania [IIOT 50-52]. 

Takmer všetky čísla štatistických prehľadov počtov Slovanov, ich kmeňov aj ich počty 

v jednotlivých štátoch pochádzajú zo Slovanského národopisu. Týka sa to súborov [IIOT 10] 

a [IIOT 44-45]. V niektorých prípadoch pôvod údajov nie je jasný, Kollár sa k nim mohol 

dopracovať jednoducho sčítaním, v prípade Slovanov v habsburskej monarchii [IIOT 46],85 

údaj o 360 miliónoch príslušníkoch indoeurópskeho plemena pochádza zo Slovanských 

starožitností.86 Najväčší problém predstavuje počet Slovákov, ktorý mal v Uhorsku 

prekračovať 4 milióny – v tomto prípade išlo možno o tlačovú chybu či preklep a správny 

údaj mal hovoriť o počte nad 2 milióny.87 Možno však Kollár úmyselne pridal jeden milión 

tak k počtu Slovanov habsburskej monarchie, ako i Slovákov v Uhorsku, alebo využil ešte iný 

zdroj údajov. 

Prepísané citáty zo Slovanského národopisu môžeme nájsť hlavne v úvodných 

súboroch venujúcich sa zdôrazneniu indoeurópskej príslušnosti Slovanov [IIOT 1-2 a 4]88 

a potom pri počtoch a delení jednotlivých slovanských kmeňoch [IIOT 42-45].89 V otázke [IIOT 

42] pritom skomplikoval pochopenie základného delenia, pretože tvrdí, že sa Slovania delia 

                                                 
84 Čítanka II, s. 161-162. 
85 Slovanský národopis obsahuje údaje o počte Slovanov, Nemcov i Maďarov v monarchii. Vo finálnej 
prehľadnej tabuľke Šafárik uvádza počet všetkých Slovanov v monarchii 16 791 000 (Kollár 18 000 000). 
Národopis, s. 8, 74, 120, 133, 148. Podobné číslo – 16 800 000 z celkového počtu obyvateľov monarchie 
36 000 000 uvádza aj Ján Čaplovič podľa Wiener Zeitung, 1842, č. 10. ČAPLOVIČ, Ján. Etnografia Slovákov 
v Uhorsku. (ed. Brtáň, R.) Bratislava : SPN, 1997, s. 17. 
86 Starožitnosti I, s. 39. 
87 Šafárik v Slovanskom národopise udáva údaj 2 753 000. Národopis, s. 98. Zaokrúhlene by teda šlo o 3 000 000. 
88 [IIOT 1] Čítanka II, s. 160. – „...rozdělení celého lidského pokolení na čtvero plemen, totižto 
na indoevropejské, semitské, sewerské a čínské.“ Národopis, s. 1; [IIOT 2] Čítanka II, s. 160. – „Plémě 
indoeuropejské, na celém oboru zemském nyní nejen na počet nejhojnejší, ale i duchowně a občansky předčící, 
...“ Národopis, s. 1. 
89 [IIOT 42] Čítanka II, s. 170. Uvádzaný počet Litvanov nájdeme tak v Slovanských starožitnostiach 
(Starožitnosti I, s. 46), alebo presnejšie v Slovanskom národopise:  „Počet wšech Litwanůw wynáší l. 1842 okolo 
2,380.00, ...“ Národopis, s. 114; [IIOT 43] Čítanka II, s. 170. – „W jazyku slowanském jest mluwa dwoje: 
jihowýchodní a západní.“ Národopis, s. 5; [IIOT 44] Čítanka II, s. 170. – „Mluwa tato prostírá se po zemích 
přeobšírných od národu ruského, bulharského a illyrského zaujatých a do tří europejských státůw, t. ruského, 
rakauského a tureckého wtělených, ...[počty kmeňov a zastúpenie v menovaných štátoch]“ Národopis, s. 7-8; 
[IIOT 45] Čítanka II, s. 170-171. – „Mluwa tato panuje w zemích od Polákůw, Čechůw, Morawanůw, Slowákůw 
a Lužičanůw obydlených a do pěti státůw, rakauského, ruského, pruského, saského i krakowského wtělených... 
[počty kmeňov a zastúpenie v menovaných štátoch]“ Národopis, s. 74. Kollár nahradil slovo „mluva“ slovom 
„kmeň“. 
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na dva kmene: slovanský a litovský. Vyššou jednotkou v pôvodnom texte bola totiž „čelaď 

Vendická“. 

Citátmi zo Slovanských starožitností sú ďalej doplnené informácie opisu minulosti 

Slovanov,90 časti, ktorá bola v novom vydaní najviac postihnutá zmenami. Týkalo sa to aj ich 

príslušnosti k indoeurópskemu plemenu – [IIOT 3-5].91 Šafárik totiž túto tému považoval 

za zásadnú, aby odmietol (pejoratívne) hypotézy o aziatskom pôvode Slovanov. Kollár teda 

tento význam určite chápal. Spolu so Šafárikom zdôrazňoval aj starobylosť Slovanov 

v Európe [IIOT 6].92 Zhodli sa aj v prípade starobylého osídlenia Slovanov [IIOT 7].93 

O Šafárika sa Kollár oprel aj v prípade historických mien Slovanov [IIOT 8].94

Najviac údajov si ale od Šafárika vypožičal pri opise historických vlastností Slovanov: 

od ich charakteru odlišného od kočovníckych národov [IIOT 11],95 cez konkrétne kladné prvky 

povahopisu a kultúry, ktoré boli pozitívne aj pre ich nepriateľov [IIOT 12-13],96 roľnícky 

charakter ich zamestnaní [IIOT 14-15],97 ostatné historicky doložené zamestnania a zvýraznenie 

                                                 
90 Kollár excerpoval z prvého zväzku Slovanských starožitností, z kapitoly § 6. Starobylost Slovanů v Evropě 
a majoritne z kapitol článku V. – Ohlavení a závěrečné úvahy resp. § 23. Ouhrnek správ a všeobecné úvahy: 
3. Příčiny chudosti správ o Staroslovanech a 4. Obraz vzdělanosti staroslovanské. 
91 [IIOT 3] Čítanka II, s. 160. „Začátek a původ jeho, ukrytý v nevystihlém šeru dávnověkosti, ve střední Asii 
u velikého pohoří himalaiského se hledá.“ Indoeurópske plemeno „...již před všeobecnou čili noachickou 
potopou [ ] velice rozšířeno bylo, a že někteří kmenové jeho v oné záhubě na Kaukasu, jiní na Himalaji se 
zachovavše, odtud po příležitých nižších krajinách se rozhostili, ...“ Starožitnosti I, s. 39. Kollárovi v texte 
vypadla zrejme omylom preložka pred, čím sa trochu zmenil jeho význam; [IIOT 4] Čítanka II, s. 160. – 
Starožitnosti, s. 39; [IIOT 5] Čítanka II, s. 161. – Slovania „jsou lid plemene indoevropského, a tudy nejbližší 
příbuzní především Litvanův, Nemcův, Celtův čili Gallův, Latinův a Rěkův, potom Indův, Médův, Peršanův, 
Afghanův, Kurdův a Armenův.“ Starožitnosti I, s. 51. 
92 [IIOT 6] Čítanka II, s. 161. – „...národové kmene slovanského jsou obyvatelé Evropy prastaří, od nepaměti, 
aneboli – což jest jedno – od předhistorické doby zde s jinými původními kmeny téhož plemene, jmenovitě 
s celtickým, německým, litevským, thrackým, řeckým a latinským, sídlící, ...“ Starožitnosti I, s. 53. 
93 [IIOT 7] Čítanka II, s. 161. – „...předkové potomních Slovanů [ ] zajímali nesmírné to prostranství zemí, 
ležících mezi mořem baltickým a černým, mezi horami tatranskými, řekou Don, hořejší Volhou a končinami 
Finnův za městem Novohradem“ Kollár nahradil Čierne more morom Jadranským, tak ako v prvom vydaní; 
ohraničenie Baltom a Jadranom, ale možno nájsť na viacerých miestach i u Šafárika. Starožitnosti I, s. 210, 
podobne 77, 115, 177, 297, 572-573, 575. Tézu o osídlení predtým opustených krajín Kollár mohol nájsť tiež 
v Starožitnostiach. Tamže, s. 570. 
94 [IIOT 8] Čítanka II, s. 161; porovnaj Starožitnosti I, s. 81-87, 118, 177-180, 208. Šafárik venoval veľkú 
pozornosť všetkým menám, pod ktorými Slovania v dejinách vystupovali. 
95 [IIOT 11] Čítanka II, s. 162. – „...Slované, podlé svědectví nejstarších pramenův, ode dávna náleželi do řadu 
stále osedlých národův, rozdílných od kočovníkův čili pastýřskotoulavých lidí.“ Starožitnosti I, s. 583 Ďalšie 
presné zdroje téz z tohto bloku sa nám nepodarilo identifikovať. 
96 [IIOT 12] Čítanka II, s. 162. – „Podlé toho prostota beze zloby a lsti, úpřimnost, lahodnost a lidskost byli 
panujícími příznaky ve mravní povaze národův slovanských.“ Starožitnosti I, s. 585; [IIOT 13] Čítanka II, 
s. 162-163. Presné zdroje téz z tohto bloku sa nám nepodarilo identifikovať. 
97 [IIOT 14] Čítanka II, s. 163. – „Všecko u nich směrovalo k tomuto zaneprázdnění, všecko jemu bylo 
přiměřené: přirozená lahodnost jejich povahy a mravů, náchylnost k životu svobodnému jediné v samém 
povolání rolnickém mohla najíti výhovy a ukojení.“; „...prvotní a hlavní Staroslovanův živel, z nehož teprvé 
všickni ostatní se vyvíjeli, bylo rolnictví a hospodářství.“ Starožitnosti I, s. 584. Tu Kollár preštylizoval odpoveď 
z viacerých častí na rovnakej strane; [IIOT 15] Čítanka II, s. 163. – „Sám naposledy rolnictví nad míru příznivý 
způsob stavění domů ve znamenitém od sebe vzdálí, tak že každá rodina ve středu svých rolí a statkův obývala...“ 
Starožitnosti I, s. 584. Kollár doplnil text odpovede o samozrejmý základ, že Slovania stavali domy. 
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kupectva [IIOT 16-20],98 morálne hodnoty spoločnosti [IIOT 21-22],99 zvláštnu „monoteistickú“ 

formu slovanského náboženského panteónu [IIOT 23],100 úroveň kultúry a vedy [IIOT 26-28],101 

štruktúru spoločnosti a jej vládcov [IIOT 29-30],102 vrátane postavenia žien [IIOT 31],103 ale aj 

                                                 
98 [IIOT 16] Čítanka II, s. 163. – „Že ve mnohých řemeslech, jmenovitě v tesařství a kovařství, ve stavitelství 
a lodnictví, v jirchařství a řemenářství, v hornictví a řezbářství atd. nevšední zběhlosti došli, věc jistá jest. Již 
v polovici 6ho stol. nejen Avarové, nýbrž i sami Řekové užívali jich k dělání a spravování korábův.“ 
Starožitnosti I, s. 588; [IIOT 17] Čítanka II, s. 163. – „Kromě pokojného obírání se s orbou, včelařstvím, 
pastýřstvím a lovectvím, Slované vždycky jevili náklonnost k obchodu a kupectví. ...zdá se, že již v nevystihlém 
šeru dávnověkosti veliká částka kupeckého obchodu mezi Asií a západní Evropou buďto v rukou jeich se 
nalezala, aneb aspoň prostředkem jejich zemí šla.“ Starožitnosti I, s. 587; [IIOT 18] Čítanka II, s. 164. – 
„Obchod s jantarem tolikéž z počátku v jejich byl rukou, později pak aspoň na díle skrze jejich země veden byl. 
Od nich kožešiny, obilí, med, vosk, výrobky dřevěné atd. k jiným, na vzájem od jiných k nim plody přírody 
i promyslu cizích vlastí, zlato a stříbro, hedváb, zbroj atd., vyváželi a přiváželi se. Za času Herodotova květnul 
obchod na obydleném od Slovanů Borystenu (Dněpru i Berezině). V 1ním stol. př. Kr. připomínají se vindičtí čili 
slovansští kupci, plavivší se po moři baltickém příčinou obchodu do cizích zemí.“ Starožitnosti I, s. 587, 
podobne 122-125, 127-128, 299-300. Baltské more bolo známe aj ako „slovanské“; [IIOT 19] Čítanka II, s. 164. 
– „Odtud povstala u nich v hojném počtu kupecká města, jež od časův nepamětných zrostla ve znamenitou 
lidnost, bohatství a promysl. [ ] Města tato byla, dle povahy země rovinaté a lesnaté, dřevěná.“ Starožitnosti I, 
s. 587-588. 
99 [IIOT 21] Čítanka II, s. 164. – „Opatrování starcův, osob neduživých a chudých bylo přední povinností 
a obecnou cností Slovanův: v zemi jejich nevídáno ani žebrákův, ani tulákův.“ Starožitnosti I, s. 586; [IIOT 22] 
Čítanka II, s. 164-165. – „Nadobyčejnou přívětivost jejich ku příchozím a hostům, z přirozené lidu slovanského 
dobrotivosti a šlechetnosti srdce vyplývající, a nadto ještě i zvláštními zákony za svatou povinnost uloženou, 
sami nepříznivci jejich, Mauricius, Helmold a j., na nejvýš zvelebují.“ Starožitnosti I, s. 586-587; 
„...ku přespolným jsou dobrotiví, pilnou péči o jejich zachování vedouce, a z místa na místo, kamž za svou 
potřebou jdou, je sprovázejíce.“ Tamže, s. 585. 
100 [IIOT 23] Čítanka II, s. 165. – „...Slované ctili jednoho nejvyššího boha, stvořitele nebes i země, vedlé nehož 
i jiným menším bůžkům jako prostredníkům mezi nimi a oním nejvyšším, oběti přinášeli, záležející z dobytka, 
ovec a jiných zvířat i plodův země. [ ] Věriliť oni v trvání duše po smrti a nastávající odplatu za dobré i zlé 
činy.“ Starožitnosti I, s. 585. 
101 [IIOT 26] Čítanka II, s. 165-166. – „Starobylí Slované, ač majíce od starodávna své zvláštní písmo, užívali 
ho, zároveň Němcům, velmi pořídku a nejvíce k načertávaní posvátných tajemství a zákonův na runských 
deskách...“ Starožitnosti I, s. 579; „...kneží a mudrcové jejich hlavní obsah národních práv na dřevených 
deskách zapisovali [ ] pomocí zvláštního, runského písma věštby a hadactví konali, a snad i vyvolené z lidu 
jistým naukám a známostem jmenovite náboženství, lékařství, básnictví, časopočtu atd. vyučovali...“ Tamže, 
s. 588; [IIOT 27] Čítanka II, s. 166. – „V národním básnictví a zpěvu v hudbě a plesu, [ ] předčili Staroslované 
nade všecky jiné europejské národy.“ Starožitnosti I, s. 588; [IIOT 28] Čítanka II, s. 166. – „...Slované na severu 
i na jihu, u Skandinavcův i Řekův, pokládáni za národ zvedený, mající náuky i písmo. [ ] Ve skandinavských 
pověstech a podáních Vanové, t. Vindové, obyčejně vydávají se za lidi osvícené. Do Vanaheimu, t. do země 
Vindův, vysílali Normani, podlé představ bajepiscův své bohy i slavné muže pro nauky moudrosti; od Vanův 
přijali některá božstva obrady a jednotné výrazy, vztahující se ku předmětům vzdělanosti, jako torg (trh), serkr 
(sraka=indusium), pfluoc (pluh), trumba (trouba), crosna, krusna (krzno) a j.“ Starožitnosti I, s. 588, podobne 
102, 107, 155-169, 176-177, 479. 
102 [IIOT 29] Čítanka II, s. 166. – „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, kněží, pozdeji pod rozličnými 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.“ Starožitnosti I, s. 585; [IIOT 30] Čítanka II, s. 166. – „Všickni Slované byli sice v prvotní době co 
do slobodství a práv jedni druhým rovni; avšak rozdíl stavu a dědičnost nejvyššího důstojenství v zemi bez ujmy 
lidovlády u některých, zvlášte s Němci sousedících a s nimi se míchajících pokolení již velmi časně se vkořenili. 
[ ] ...poroba a nevolnictví, v tom smyslu, ve kterémž pozdeji slov těchto užíváno, u Slovanův, vůbec mluvě, 
naskrze místa nemělo... [ ] Všickni Slované, od nejvyššího zemského důstojníka až do nejsprostějšího sedláka, 
rovného ve své vlasti požívali slobodství.“ Starožitnosti I, s. 586. 
103 [IIOT 31] Čítanka II, s. 167. – „Mnohoženství, povšechným obyčejem tehdejšího věku, nebylo sice u Slovanův 
zabráněno; jest však věc nejen přirozená, nýbrž i svědectvím pozdějších spisovatelův pojištená, že pospolitost 
lidu přestávala na jediné ženě, a větší jich počet leda zámožným vládcům a pánům se povoloval. Ženy jejich 
nebyly ani střeženy ani zamykány, jako u východčanův, anobrž volno jím bylo předstupovati dle libosti jak před 
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dôvody straty významného postavenia medzi ostatnými európskymi národmi [IIOT 32-34]104 

napriek znalostiam vojnového remesla [IIOT 34-37]105 a nakoniec aj zásadné negatívne 

vlastnosti Slovanov, ktoré ich obrali (isté pranierovanie stavu v prvej polovici 19. storočia) 

o zvrchovanosť nad svojím územím, no i tak ho uchovali pre svojich potomkov [IIOT 38-41].106

                                                                                                                                                         
domácí tak též před příchozí a hosti. Toto šetření přirozeného práva slabšího pohlaví jasné o mravní zvedenosti 
jejich vydává svedectví; jakož opak toho nejjistější jest divokosti, surovosti a zkaženosti národu znamení.“ 
Starožitnosti I, s. 587. 
104 [IIOT 32] Čítanka II, s. 167. – „Že pozdeji, t. v 10tém a 11tém stol., u některých Slavanův obchod a promysl 
téměř docela vymizel, města klesla, surovost, lenivost a nedbalství vzhůru vzaly, stalo se vinou ukrutných 
potlačitelův a zhoubcův jejich, nikoli nedostatkem promyslového ducha u samého národu.“ Starožitnosti I, 
s. 588; [IIOT 33] Čítanka II, s. 167. – „...stalo se vinou ukrutných potlačitelův a zhoubcův jejich...“ 
Starožitnosti I, s. 588; „...cizinci podmaňujíce je sobě, skládaje na ně násilně těžké jařmo poroby, podvracejíce 
nelítostivě jejich domácí ústavy, obřady, zvyklosti, a vtírajíce jim místo nich své vlastní...“ Starožitnosti I, s. 589; 
[IIOT 34] Čítanka II, s. 167-168. – „V pozdější době, když Slované čas po čase, na díle příkladem Hunův, 
Avarův a Bulharův pobídnuti, na díle křivdami jim od nesnášenlivých sousedův činěnými donuceni jsouce, 
krvavé boje s byzantickými Řeky na Dunaji a s Němci na Labi vésti počali,i dějepisci cizozemští mnohem více 
o nich vypravovati umějí.“ Starožitnosti I, s. 578. 
105 [IIOT 35] Čítanka II, s. 168. –  „Slované, kromě samé země, nepodrobovali sobě žádného cizího národu... [ ] 
Vojny Slovanův se sousedy jejich byly, dle svědectví historie, nejvíce vojny odporu čili odplaty...“ Starožitnosti I, 
s. 589; „...u nich vojna nebyla řemeslem ke všední živnosti, jako u Sarmatův, Gothův, Vandalův a j., žeť oni 
zbraň nosili k obraně, nikoli k výboji.“ Tamže, s. 578; [IIOT 36] Čítanka II, s. 168. – „Národ, kterýž oddav se 
rolnictví a obchodu, neznaje neobmezené samovlády, sám uvažovati zvyknul skutky každého předsevzetí, jakož 
k výboji nebývá ochotným a kvapným, tak v obraně své vlasti, v hájení svých svobod, obyčejně převyšuje jiné. 
Tato pravda potvrzuje se dějinami slovanstva.“ Starožitnosti I, s. 588; „...oni ve vojnách jasněli nejen osobní 
udatností a silou, anobrž i zdravou rozvahou, obratnou cvičností a vojenskými obmysly.“ Tamže, s. 589; 
„...vévodění Slovanův v armadě byzantských císařův...“ Tamže, s. 579; [IIOT 37] Čítanka II, s. 168. – 
„...takováto udatnost, cvičnost a vytrvalost ve zbrani nebyla oučinkem pohé náhody, dílem slepého, okamžitého 
zahoření k lupu a plenu, nýbrž žeť ona byla stálou a starobylou cností silného, neporušeného kmene, od praotcův 
na syny zdědena a ve dlouhé času koleji, ve mnohonásobných s cizojazyčníky půtkách zkušenou a stvrzenou.“ 
Starožitnosti I, s. 579. 
106 [IIOT 38] Čítanka II, s. 168-169. – „Slušněji by nepříznivci tito vytýkati mohli dvě hlavní vady ve mravní 
povaze Slovanův, kteréž od pradávna hyzdili krásný věnec národních jejich cností a na celá pokolení těžké bídy 
a pohromy, až neuchylnou zkázu, uvalili.“ Starožitnosti I, s. 589; „...Slované, kmen tak veliký, lidnatý 
a rozšířený, již v prastaré době tak snadně ledakterému, třebas menšímu národu, Celtům, Skythům, Sarmatům, 
Gothům, Hunům, Avarům, Kozarům, Bulharům a j. v poddanství a služebnost se dostávali, a že, povadivše se 
mezi sebou, volili sobě panovníky a drance přivolávati z ciziny, z Varjah, Bulhar, Frankův atd., nežli, pustivše 
mimo sebe hněv, pokořiti se jeden druhému.“ Tamže, s. 590. Kollár tu samozrejme vypustil politický aspekt.; 
[IIOT 39] Čítanka II, s. 169. – „Z těchto první, již od císaře Mauricia na konci 6ho stol. vytčená 
a z lehkomyslnosti jejich pošlá, jest, že Slované, nenávidějíce sobě vespolek, v ustavičných mezi sebou žili 
rozmíškách a roztržitostech. Jsouce na nesčíslné malé obce rozdrobeni a rozkouskováni, žili bez péče a starosti 
o přítomnost a budoucnost, o svou slávu a potomkův svých štěstí, a nikdy nemohli sebe povznésti k vyššímu 
politickému duchu, ke sjednocení všech oumyslův, s udušením osobních vášní a náruživostí, pro domácí blaho 
a proti cizí přemoci.“ Starožitnosti I, s. 589-590. Kollár vypustil zmienky o politickom smerovaní; [IIOT 40] 
Čítanka II, s. 169. – „Druhá, mající zřídlo v živé jejich smyslnosti čili ve přílišné vnímavosti vněšních důrazův 
a jakési těkavosti mysli po následovnictví, bez ustanovení se na tom jediném, čehož nejvíce potřebí, jest nezřízené 
milování cizozemštiny, k níž od věkův lnula srdce slovanská, takže jim vše přespolní vždy bylo ochotnější nežli 
domácí, cizí jazyk a způsob živobytí vždy příjemnější nežli vlastní a mateřský.“ Starožitnosti I, s. 590; [IIOT 41] 
Čítanka II, s. 169-170. – „Jestliže Slované, milujíce svou vlast, orbu, hospodářství, řemesla a kupecký obchod, 
netěkali s oružím a nesbíjeli po půlsvětě, snášejíce raději doma nejedny nátisky cizincův, zachovaliť oni tím jak 
sebe, tak i krásnou, rukama svýma ve plodonosnou zahradu obrácenou vlast svou nám, jejich potomkům a skrze 
nás člověčenstvu: sic jinak bez pochyby i po nich, jako po Skythech, Sarmatech, Gothech, Vandalích, Hunech, 
Avarech a j., již by ničeho více, leč holé jméno s bohopusté pustiny, nezbývalo.“ Starožitnosti I, s. 581. 
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Po formálnej stránke sú tieto výpožičky často doslovné, inokedy ich Kollár upravil 

štylisticky, zamenil niektoré slová, doplnil význam pri nezrozumiteľných českých výrazoch, 

viackrát odpovede skladal z téz nachádzajúcich sa v pôvodine na rôznych miestach. 

 
Hutný text Krátičkej známosti... neašpiruje na odborný prehľad, slúži ako príručka 

základných informácií o slovanskom národe, príslušníkmi ktorého sú aj Slováci. Súhrn 

vytvára akýsi „open source“ – otvorený zdrojový kód, o ktorého definície sa bolo možné 

ďalej opierať. Súčasťou arzenálu, ktorý ukazuje Slovanov vo svetlých farbách a umožňuje 

efektívnu obranu proti napádaniu ich národnosti, sú aj fakty z minulosti. Nejde však 

o porovnávanie minulosti s prítomnosťou, i keď na niektorých miestach následné umiestnenie 

faktov zvádza k takejto interpretácii. V týchto prípadoch ide skôr o logickú, chronologickú 

súslednosť. Kollárove poznatky z histórie sú poučné v mnohých ohľadoch, miestami azda až 

príliš odborné pre mládež. Pritom historická matéria zachytená v prvom vydaní predstavuje 

prierez jeho vedomosťami z tohto odboru ešte pred vydaním kľúčových prác Pavla Jozefa 

Šafárika (Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí 1826, Slovanské starožitnosti 

1837). V druhom vydaní je už čerpanie hlavne z Slovanských starožitností očividné, čím sa 

síce stráca Kollárov vlastný prístup, na druhej strane však samotný výber Šafárikových téz 

ukazuje iba tie miesta, s ktorými sa Kollár sám stotožňoval. Hoci Kollára nemôžeme 

považovať za nosnú postavu slovenskej historiografie, tento výber musíme hodnotiť vysoko 

pozitívne, pretože sa mu podarilo skumulovať skutočne kľúčové prvky novej Šafárikovej 

koncepcie slovanskej historiografie. Rovnako kladne treba vnímať snahu o ich šírenie. 

Rozdiely poňatia tak môžeme nájsť vlastne iba pri presadzovaní formy etnonyma 

„Slávi či Slavjania“ (teda Kollárovej „starej agendy“), čo dokladá tvrdošijnosť Kollára 

pri presadzovaní svojich názorov. 

Krátičká známost národu slowanského nám v stručnej a jasnej podobe približuje 

takmer všetky tematické okruhy, ktorým sa Kollár venoval i v ďalších dielach vo viac či 

menej rozvinutej podobe. Ostáva zmieniť recepciu tohto textu, o ktorej sa nám však zachovali 

iba strohé zmienky.107 Skutočnosťou zostáva, že ako pomocný učebný text mohla Čítanka 

pôsobiť ešte pomerne dlhý čas, kým vyhovoval jej archaický jazyk, a kým nezastarala väčšina 

v nej obsiahnutých informácií. Faktografia samotnej Krátičkej známosti... je však kvôli 

univerzálnosti celkom dobre použiteľná aj v súčasnosti. 

 
 
                                                 
107 Podľa Gustáva Zechentera-Laskomerského napr. veľmi oslovila Ivana Kukuljevića-Sakcinského, ktorý text 
preložil a vydal v chorvátčine. Pozri ref. 6. 
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Krátičká známost národu Slowanského [Concise Acquitance of the Slavic Nation] by Ján Kollár 
 
Wide interests and practical necessities brought Ján Kollár to pedagogic activities. He worked as an 
educator in bourgeois families, for a short time he was the beneficiary in an orphanage, but the most 
important is that he approached the school education system by foundation of a school for the Slovak 
Lutheran assembly in Pest. At the end of his educational career he proposed the plan of the educational 
reform to the Austrian emperor. Kollár published a couple of primary textbooks – Šlabikár [Spelling-
book] (1823, 1826) and Čítanka [Reading-book] (1825, 1844). Čítanka, despite of the compilation 
quality, contains several Kollar's original submissions, so it is incorporated to educational texts with 
higher pedagogical, social and moral value by relatively integrated disposition. Except for typical 
students – children and youth – the publication had also another target group and secondary objective 
to increase knowledge base of the people. Čítanka represents some cross-section of the knowledge 
sum, the compilation of the necessary information for pupils of the Slavic origin; it aimed to support 
the national and moral consciousness. Krátičká známost národu Slowanského [Concise Acquaintance 
of the Slavic Nation] contains the most of the historiographic factography. This chapter occurs in both 
issues of Čítanka, however, under different number and moderately changed name. The chapter is 
generally focused on the image of the contemporary Slavic world and its past, contains also some 
Slavic manual for national reflections of the youth or adults. It is written in form of catechism. This 
study analyzes both versions of the text (1825 and 1844). The versions differ mainly by size, by the 
number of the sets of questions and answers, by inner structure – not by content. Both versions present 
compendium of the different aspects of the Slavic world as history, culture, number, settlement, 
religion, important cities, celebrities (men and women) and aristocracy. The text of Krátičká známost 
národu Slowanského served as a handbook of elementary facts about Slavic nation which include also 
Slovaks. The compendium constitutes an “open source code”. It describes Slavs in bright colours and 
allows effective defence against the attacks on their nationality. Historic facts are also part of this 
defensive arsenal. The historical matter described in the first edition, presents the intersection of 
Kollar's historiography knowledge before publication of the most important historiography works of 
Pavol Josef Šafárik. There is noticeable influence of the Šafárik's crucial works as Geschichte der 
slavischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten [History of the Slavic Languages and 
Literature in All Dialects] (1826), Slovanské starožitnosti [Slavic Antiquities] (1837) and Slovanský 
národopis [Slavic Ethnography] (1842) in the second edition. This selection must be evaluated highly 
as Kollár had succeeded in cumulating the key elements of Šafárik's concept of Slavic historiography. 
The attempts to promote and support mentioned elements shall be perceived affirmatively as well. 
Krátičká známost národu Slowanského presents all themes, which Kollár occupied himself with also 
in others works, in a brief and explicit form. 
 
Keywords: Ján Kollár (1793-1852), textbooks, Čítanka [Reading-book], Krátičká známost národu 
Slowanského [Concise Acquaintance of the Slavic Nation], Slavic nation, Slavic history, Slavic 
culture, Slavic religion, important cities, Slavic celebrities, Slavic aristocracy 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
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na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> 
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Vývoj Tisovej percepcie slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1938 
 
Martin Vašš 
 

Jozef Tiso vnímal slovenskú otázku v období tesne po prevrate, na začiatku 20. rokov, 

najmä cez náboženskú prizmu, t. j. ako otázku rezistencie voči sekularizmu a ateizmu, 

nositeľmi ktorého boli v jeho očiach predstavitelia českej politickej elity a nositelia českého 

kultúrneho kontextu na Slovensku v podobe českých učiteľov a úradníkov.1 Slovenský národ 

sa podľa neho po vzniku ČSR dostal do stavu „zúrivého politického a svetonázorového boja“, 

ktorý bol podľa jeho názoru na Slovensko importovaný z Čiech a Moravy.2 V roku 1920 

uviedol ako hlavný dištinktívny znak slovenského národa oproti iným národom jeho „dušu“, 

ktorá bola postavená na idey „slovenskosti“ a „kresťanstva“.3 Skutočnosť, že Tiso operoval 

s týmito pojmami, nie je náhoda, pretože tieto dve idey boli základnými ideovými 

platformami politického programu ľudovej strany, vyjadrenými v hesle „Za Boha – 

za národ“.4 V tomto smere bolo Tisove vymedzenie národa na začiatku 20. rokov postavené 

najmä na metafyzických (katolíckych) princípoch.5

To však neznamená, že by Tisov nacionalizmus nebol spojený so sociálnym aspektom. 

Svedčí o tom jeho protičeský a protižidovský charakter, ktorého primárnou motiváciou bolo 

jeho vedomie sociálno-ekomickej dominantnosti (resp. nadradenosti) Čechov a Židov 

vo vzťahu k Slovákom.6 Sociálne problémy slovenskej spoločnosti navrhoval riešiť 

na základe princípov pápežských encyklík.7 Je evidentné, že Tisovou požiadavkou 

od začiatku 20. rokov bola možnosť prevzatia moci na Slovensku do „slovenských rúk“, čo je 

kľúčovou požiadavkou každého nacionalizmu: „My sme doma – my máme v prvom rade 

právo si rozkazovať v domove našom...“8

Tiso uvádzal v 20. rokoch ako hlavný argument v prospech autonómie Slovenska 

Pittsburskú dohodu, ktorú chápal ako dokument, v ktorom sú obsiahnuté garancie slovenskej 

                                                 
1 TISO, Jozef. Prejavy a články (1913-1938). Zv. I. Fabricius, Miroslav – Suško, Ladislav. (eds.) Bratislava : 
AEP, 2002, s. 100, 108 a n. 
2 Tamže, s. 171. 
3 Tamže, s. 101. 
4 Tamže, s. 102. 
5 Tiso v článku Prečo sa združujeme (1923) uviedol: „Len náboženstvo vie povzbudzovať k láske národu...“ 
Tamže, s. 125. 
6 Tiso sa v článku Hyeny na Slovensku (1920) vyjadril: „...dnes sú už len dvaja páni na Slovensku...: židia 
a dietovaní Česi.“ Tamže, s. 104. 
7 KAMENEC, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947. Bratislava : Archa, 1998, 
s. 37. Podľa Milana S. Ďuricu Tisa pri uvažovaní nad sociálnou rovinou slovenskej otázky najviac ovplyvnila 
encyklika pápeža Leva XIII. Rerum novarum. ĎURICA, Milan S. Jozef Tiso 1887 – 1947. Životopisný profil. 
Bratislava : Lúč, 2006, s. 173. 
8 TISO, ref. 1, s. 107. 
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národnej samobytnosti.9 Povýšil ju na posvätný (metafyzický) symbol a jej reprodukcia mala 

podľa neho byť v dome každého Slováka, pričom mala plniť funkciu náboženského symbolu, 

ktorý mal posilňovať vieru v realizáciu jej princípov.10 Program autonómie Slovenska bol 

pre Tisa aktuálnym dovtedy, kým bude existovať slovenský národ. Svedčí to o skutočnosti, 

že Tisove uvažovanie o štátoprávnom segmente slovenskej otázky bolo vsadené do rámca 

československého štátu.11 Z hľadiska princípov obsiahnutých v Pittsburskej dohode pre neho 

bolo podstatné, že Slováci tu vystupujú, resp. mali vystupovať ako rovnocenný partner 

vo vzťahu k Čechom.12 Okrem Pittsburskej dohody argumentoval v prospech autonómie 

Slovenska aj prirodzeným právom slovenského národa na sebaurčenie.13

Slovenskú ľudovú stranu chápal ako jedinú stranu, ktorá obhajuje záujmy slovenského 

národa a záujmy všetkých vrstiev. Dokonca videl aj analógiu medzi Mesiášom a ľudovou 

stranou, ktorú chápal ako „spasiteľa“ slovenského národa.14 Národ chápaný ako primárna 

hodnota vystupoval v Tisových predstavách ako jeden spoločenský celok, ktorý sa skladal 

z jednotlivých vrstiev. Tiso zdôrazňoval potrebu súčinnosti všetkých sociálnych vrstiev 

slovenského národa kvôli jeho presvedčeniu, že len táto jednotná súčinnosť môže zabezpečiť 

„blaho celého národa“.15 Slovenský národ vnímal primárne ako spoločenstvo chudobných 

ľudí a zastával názor, že medzi Slovákmi nie sú „kapitalisti a boháči“, ktorí sú podľa neho 

„čechoslovákmi“ a nie sú organizovaní v ľudovej strane.16

Uvedená charakteristika svedčí o jeho plebejskom ponímaní slovenského národa, teda 

o akomsi archetype, ktorý bol v tomto období vzhľadom na ekonomické a sociálne okolnosti 

prítomný v reflexiách o slovenskom národe.17 Tiso pri svojej reflexii ekonomického 

a sociálneho segmentu slovenskej otázky vychádzal z reálnej situácie, keď poukazoval 

na nedostatok slovenského kapitálu: „Nemáme totižto kapitalistov“.18 Ako možnosť 

vytvorenia konkrétneho nátlaku na prívržencov československej národnej jednoty Tiso 

navrhoval uplatňovať princípy ekonomického nacionalizmu, ktorý mal byť namierený 

                                                 
9 TISO, ref. 1, s. 137. 
10 Tamže, s. 137-138. 
11 Tamže, s. 140. 
12 Tamže, s. 158. 
13 Tamže, s. 150. 
14 Tamže, s. 243. 
15 Tamže, s. 152. 
16 Tamže, s. 153. 
17 Pozri MICHELA, Miroslav. 14. marec 1939 – medzi historickou udalosťou a symbolom. In BYSTRICKÝ, 
Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Michal a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku 
Česko-Slovenska. Bratislava : VEDA, 2010, s. 545. 
18 TISO, ref. 1, s. 160. 
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predovšetkým na slovenských prívržencov československej národnej jednoty, resp. 

československých politických strán.19  

Boju za autonómiu Slovenska pripisoval epistemiologický rozmer, t.j. chápal ho ako 

„boj pravdy slovenského národa“.20 Ako hlavné prekážky uskutočnenia autonómie, resp. 

nepriateľov na opačnej strane barikády, označil Čechov a slovenských prívržencov 

československej národnej jednoty. Tiso Čechov a slovenských „Čechoslovákov“ označil iba 

nepriamo: „...bojuje proti nám vlastný brat (Čech, pozn. M. V.) i vlastná krv 

(„Čechoslováci“, pozn. M. V.); jeden z nevedomosti, nevediac chápať význam autonómie, iní 

zasa zo žiarlivosti, obávajúc sa o svoju moc, o svoju nadvládu a o svoje výhody.“21 Naopak, 

autonómia Slovenska mohla byť podľa jeho predstavy uskutočnená výlučne slovenskou 

ľudovou stranou, ktorej volebné výsledky mali byť podľa neho tiež argumentom 

pre zahraničné mocnosti na čele Spoločnosti národov.22 Už v roku 1924 prezentoval 

analogický vzťah medzi pojmami „Slovák“ a „ľudák“.23

O rok neskôr podobný vzťah umiestnil medzi pojmy „autonomista“ a „katolík“, a to 

z jeho presvedčenia o podobnosti medzi obidvoma platformami, ktoré sa podľa neho 

vyznačovali vo vzťahu k im príbuzným platformám ich „strednosťou“. Katolicizmus bol 

podľa neho v strede medzi krajnosťami liberalizmu a socializmu, resp. komunizmu.24 

Autonomizmus bol v jeho ponímaní postavený na princípe stredu medzi centralizmom 

a federalizmom, čo svedčí o tom, že Tisove chápanie autonómie v 20. rokoch bolo postavené 

na princípe autonómie v pravom slova zmysle a nie na báze federácie, ako napr. prvý 

oficiálny návrh ľudovej strany na autonómiu Slovenska, ktorý bol podaný v poslaneckej 

snemovni 25. januára 1922.25 Federalizmus v období 20. rokov ešte považoval za precedens 

k možnému rozbitiu štátneho útvaru.26  

Tiso si uvedomoval, že z hľadiska zabezpečenia kontinuity slovenskej kolektívnej 

identity je mimoriadne dôležitou otázka slovenského školstva. V tomto smere mal negatívny 

postoj k praxi na slovenských (resp. československých) školách, prostredníctvom ktorých 

podľa neho chcel štát obrať Slovákov o ich slovenskú a kresťanskú identitu implantovaním 

idey československej národnej jednoty a myšlienok sekularizmu.27 Účasť ľudovej strany 

                                                 
19 TISO, ref. 1, s. 160. 
20 Tamže, s. 170. 
21 Tamže. 
22 Tamže, s. 173. 
23 Tamže, s. 174. 
24 Tamže, s. 230. 
25 Tamže. 
26 Tamže. 
27 Tamže, s. 236. 
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vo vláde „panskej koalície“  Tiso zdôvodňoval očakávaním, že vzhľadom na výrazné 

zastúpenie katolíckych strán bude autonomistické požiadavky vnímať objektívnejšie, ako 

dovtedajšie „pokrokársko-socialistické vlády.28 Na základe Tisovho článku Rozhodnutie 

padlo (1926), v ktorom sumarizoval argumenty pre vstup do vlády sa dá preto predpokladať, 

že primárnym motívom HSĽS pre vstup do vlády bola možnosť vytvorenia občianskej vlády 

so silným katolíckym zastúpením, ktoré mohlo mať podľa Tisa „takú silu, akej ani v bývalom 

Rakúsku ani v bývalom Uhorsku nebolo.“29 Ďalším rozhodujúcim motívom bolo Tisovo 

presvedčenie, že vstupom do vlády sa ponúka šanca presadiť autonómiu Slovenska cestou 

„zhora“, od ktorej očakával väčšiu úspešnosť, ako od zatiaľ neúspešnej cesty „zdola“.30

V rozpočtovej debate na rok 1927 uviedol, že ľudová strana kvôli „pokojnému 

riešeniu slovenskej otázky“ v podobe autonómie bola ochotná vzdať sa kľúčových 

ministerstiev a rokovať.31 Argumentoval, že požiadavka autonómie nie je snahou o odtrhnutie 

Slovenska od republiky.32 Z hľadiska byrokracie naopak autonómia mohla podľa neho 

odľahčiť ústredný byrokratický aparát a umožniť presnejšie prevedenie predpisov.33 

Slovensko nebolo podľa jeho názoru možné spravovať rovnakým spôsobom ako české 

a moravské krajiny.34 Argumentoval tiež rozdielmi vyplývajúcimi z rozdielnych mentalít, 

historického vývoja, českým pokrokárstvom a slovenským konzervativizmom a konfliktom 

záujmov intelektuálov i manuálne pracujúcich zo Slovenska a Čiech.35 Od vlády, súčasťou 

ktorej bola HSĽS, očakával, že budú „položené aspoň prvopočiatočné zárodky autonómie 

Slovenska“.36 Hlavnou a momentálne konkrétnou formou riešenia slovenskej otázky mala byť 

podľa Tisa reforma správy na Slovensku v podobe krajinského zriadenia.37

Župné zriadenie odmietal z dôvodu, že Slovensko sa v ňom ako administratívna entita 

strácalo, resp. „rozpúšťalo“.38 Bratislava sa podľa neho mala stať sídlom slovenského 

krajinského zastupiteľstva, ktoré označil ako snem.39 Právomoci slovenského krajinského 

zastupiteľstva však mali od snemu v pravom zmysle slova ďaleko. Právomoci krajinského 

prezidenta nemali byť podľa neho o nič menšie ako právomoci zrušeného úradu ministra 

                                                 
28 TISO, ref. 1, s. 261. 
29 Tamže, s. 260. 
30 KAMENEC, ref. 7, s. 46. 
31 TISO, ref. 1, s. 262. 
32 Tamže, s. 263. 
33 Tamže. 
34 Tamže, s. 264. 
35 Tamže, s. 260. 
36 Tamže, s. 265. 
37 KAMENEC, ref. 7, s. 44. 
38 Tamže. 
39 TISO, ref. 1, s. 270. 
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s plnou mocou pre správu Slovenska.40 Argumentoval, že účasť HSĽS vo vláde občianskej 

koalície zachránila územnú celistvosť Slovenska, ktoré bolo predtým dezintegrované župným 

zriadením, ktoré najviac presadzovali socialisti. Tiso uviedol: „Strana svojím vstupom 

do vládnej väčšiny občianskej zachránila celistvosť Slovenska, ktoré socialistický režim 

rozdrobil na všelijaké župné číslice a zotrel ho z mapy republiky. Ľudová strana dala mu 

naspäť jeho meno: Slovenská krajina.“41

Skutočnosť, že Slovensko získa po krajinskej reforme podobu Slovenskej krajiny, Tiso 

hodnotil vo vzťahu k formácii slovenského národa vysoko pozitívne. Tiso to vyjadril slovami: 

„Reforma verejnej správy začne pomaly budovať túto Slovenskú krajinu v prospech 

národa.“42 Krajinská reforma mala podľa neho aj potenciál na riešenie hospodárskych 

problémov Slovenska.43 Podľa jeho názoru krajinské zriadenie sčasti realizovali aj princípy 

obsiahnuté v Pittsburskej dohode. Tieto hodnotenia však treba vnímať v kontexte účasti HSĽS 

vo vláde, nakoľko v 30. rokoch sa Tisove vyjadrenia zo štátoprávneho hľadiska posúvajú 

do radikálnejšej (federalistickej) roviny.44 Po desiatich rokoch existencie republiky si Tiso 

začal sám uvedomovať, že slovenský národ sa nachádza na konci procesu formovania sa 

na moderný politický národ. 

Toto štádium slovenského národa vyjadril metaforicky: „Slovenský ľud v tejto 

republike prežil už svoj detský vek, slovenský národ hlási sa po uplynulom desaťročí k svojej 

ani nie už mladosti, ale k plnoletosti, k veku mužnému. Slovenský národ v tejto republike už 

nechce len vyslovovať svoje túžby, ale chce vládnuť a túto republiku spravovať...“45 

Slovenská krajina z tohto hľadiska bola podľa neho veľmi dôležitým fundamentom 

na možnosť uplatnenia politických atribútov slovenského národa v podobe autonómie 

Slovenska: „Slovenská krajina je teraz ten pozemok, na ktorom sa bude autonómia stavať.“46 

Hlavnými prekážkami pri procese prehlbovania slovenského národného povedomia boli 

podľa Tisa „čechoslovakizmus a internacionalizmus“.47 Slovenská otázka by prestala byť 

podľa neho problémom v okamihu, keď sa česko-slovenský štát prebuduje na princípe zväzku 

rovného s rovným.48

                                                 
40 TISO, ref. 1, s. 272. 
41 Tamže, s. 278. 
42 Tamže, s. 268. 
43 Tamže, s. 285. 
44 Tamže. 
45 Tamže, s. 288. 
46 Tamže, s. 288. 
47 Tamže, s. 293. 
48 Tamže, s. 294. 
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Na konci 20. rokov bol Tiso iniciátorom založenia národohospodárskeho zboru 

Považia ako určitej alternatívy prostredníctvom tohto orgánu riešiť ekonomické problémy 

regiónu.49 Hlavným cieľom zboru mala byť práca na objektívnych faktoch, ktoré mali byť 

posúvané na kompetentné miesta. Národohospodársky zbor Považia mal byť dobrovoľným 

združením obcí a okresov, ktorý mal dodať väčšiu autoritu pri vymáhaní záujmov tohto 

regiónu.50 Medzi záujmy zboru mali patriť dopravné otázky – železnica, cesty a mosty, 

ale rovnako aj vodovody, kanalizácia, meliorácie, elektrifikácia vidieka a cestovný ruch 

v regióne.51 Za hlavný problém, ktorý mal zbor riešiť, určil nezamestnanosť a s tým spojenú 

podporu priemyselných podnikov v regióne.52 Tieto Tisove aktivity svedčia o tom, že sa 

koncom 20. rokov pokúsil využiť aj prístupy regionalizmu ako kompromisnú formu 

pri riešení aktuálnych problémov Slovenska. 

Slovenskú otázku aj na začiatku 30. rokov Tiso chápal predovšetkým ako etnický 

problém, teda ako problém otázky uznania samobytnosti slovenského národa. Tiso 

20. októbra 1933 v poslaneckej snemovni uviedol: „Nie územie v prvom rade, nie cesty, nie 

vodovody, nie kanalizácie, ale slovenský národ s jeho etnografickým základom, s jeho 

tisícročnou minulosťou, so svojou rečou, so svojou kultúrou, so svojím nárokom 

na budúcnosť, svojsky sa vyviňovať, to je slovenský problém.“53 Pri inej príležitosti 

5. decembra 1935 uviedol: „Slovenský problém je problémom slovenského nacionalizmu. Je 

otázkou pripustenia slovenského nacionalizmu alebo popierania slovenského 

nacionalizmu.“54

Štátoprávnym vyjadrením samobytnosti slovenského národa mala byť autonómia 

Slovenska, požiadavku ktorej nevymedzil len do časového rámca trvania ČSR, ale ako 

všeobecný princíp vyplývajúci z existencie slovenského národa: „Základom autonómie 

slovenského národa je tá historická nepretržitá čiara života národa slovenského, na ktorej sa 

národ slovenský v povedomí svojej národnej samobytnosti odjakživa pohyboval. Nie 

momentálna bieda, ani nie náhodilá nálada vyvolaná okolnosťami, lež história slovenského 

národa je základom autonómie.“55 Tiso bol zástancom politickej autonómie Slovenska, ktorá 

                                                 
49 TISO, ref. 1, s. 298. 
50 Tamže. 
51 Tamže. 
52 Tamže. 
53 Tamže, s. 402. 
54 Tamže, s. 474. 
55 Tamže, s. 371. 
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bola podľa neho realizovaním práv slovenského národa a vyvrcholením jeho etnického 

doformovania.56

Národ bol pre neho kľúčový pojem a preto ho aj kládol hierarchicky nad pojem štátu.57 

Štát mal podľa Tisa slúžiť národu a nie naopak.58 Hierarchické kladenie národa nad štát 

svedčilo o tom, že ČSR vnímal iba ako štátnu formu, ktorej účelnosť vo vzťahu k záujmom 

slovenského národa mohla byť kedykoľvek podrobovaná politickým úvahám. Celoštátne 

záujmy z tohto hľadiska neboli pre Tisa podstatné (resp. prvoradé), podobne ako pre celú 

HSĽS.59 V ich prípade išlo o aplikáciu nacionalistického spôsobu uvažovania, ktoré sa 

vyznačuje nacionálnym egocentrizmom. V rámci tohto spôsobu chápania slovenskej otázky 

bolo logické, že ľudáci mohli akceptovať nanajvýš politickú koncepciu československého 

národa. Na druhej strane ich koncept autonómie Slovenska bol ukotvený na báze existencie 

ČSR.60

V 30. rokoch Tiso chápal slovenský národ na etnickom princípe a z toho odvodzoval 

aj jeho prirodzené právo na sebaurčenie.61 Národu pripisoval právo suverenity, pretože ho 

chápal ako mravný subjekt prirodzeného práva národov na samobytnú existenciu 

a na autonómne riadenie svojho osudu.62 Tu treba zdôrazniť, že Tisov argument suverenity 

slovenského národa sa stal okrem existencie Pittsburskej dohody dôležitým argumentom 

v prospech autonómie Slovenska. Argument suverenity slovenského národa bol produktom 

Tisovho politického pragmatizmu, pretože zo štátoprávneho hľadiska sa vyznačoval 

koncepčnou flexibilitou. Na argument suverenity slovenského národa sa dala aplikovať 

akákoľvek forma autonómie Slovenska, resp. česko-slovenská federácia. Štátna samostatnosť 

Slovenska v Tisovom vedomí počas existencie predmníchovskej ČSR nefigurovala.63

Neustále odmietal koncepciu etnického československého národa, ktorú považoval 

za ahistorickú a umelo skonštruovanú: „Nedajme si nahovoriť, že sme československým 

národom. Na Slovensku musíme zametať slovenskou metlou a nie československou. 

Neuznávame československého národa, lebo to nepoznajú ani dejiny.“64 Slovenskú otázku 

                                                 
56 Tamže, s. 307, 371. 
57 MURÍN, Karol. Spomienky a svedectvo. Partizánske : Garmond, 1992, s. 90. 
58 Tiso bol známy pomerne častým prezentovaním spomínanej zásady: „...národ je prednejší než štát, akonáhle 
by sme slovenský národ ohrozený videli.“ TISO, ref. 1, s. 323. 
59 KRAJČOVIČ, Milan. Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte. Od roku 1820 po vznik 
Slovenského štátu. Bratislava : SAP, 2010, s. 440. 
60 Tamže, s. 441. 
61 TISO, ref. 1, s. 268. 
62 ĎURICA, Milan Stanislav. Jozef Tiso (1887-1939). Zv. 1. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 186. 
63 Proces s dr. J. Tisom: Spomienky obžalobcu Antona Rašlu, obhajcu Ernesta Žabkayho. Bratislava : Tatrapress, 
1990, s. 120. 
64 TISO, ref. 1, s. 394. 
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vnímal len v rámci československého štátneho útvaru a odmietal štátoprávne usporiadanie 

s iným štátom: „My Slováci sme si plne vedomí, že naše prirodzené miesto je v ČSR...Našou 

povinnosťou však je presvedčiť Čechov, že je potrebné upraviť vyriešením slovenského 

problému pomery v našej republike tak, aby sme v očiach zahraničnej verejnosti boli štátom 

konsolidovaným.“ 65

Napriek tomu, že pri nazeraní na slovenskú otázku vychádzal z etnického princípu, 

autonómiu Slovenska argumentačne ukotvil na teritoriálnom princípe, pretože si uvedomoval, 

že na základe etnického princípu by autonómiu mohli požadovať aj národnostné menšiny. 

Slovenské územie preto vymedzil teritoriálne, tak ako ho vymedzili pri vytvorení česko-

slovenského štátu a nie etnicky, čo by skomplikovalo územie so súvislým maďarským 

osídlením: „Hlásame teda teritoriálnu autonómiu a nie národnú, aby sme zdôraznili 

zvrchovanosť slovenského národa na nerozdielnom území Slovenskej krajiny.“66

Tisova koncepcia autonómie mala rešpektovať štátnu zvrchovanosť ČSR, ktorej mali 

byť vyhradené všetky záležitosti okrem autonómnej administratívy, súdnictva a školstva. 

O všetkých autonómne vymedzených záležitostiach by rozhodoval snem slovenskej krajiny: 

„Zvrchovanosti štátu vyhradené sú veci všetky mimo administratívy, súdnictva a školstva, ako 

to formulovala Pittsburská dohoda, o ktorých by rozhodoval snem slovenského národa.“67  

Tiso teda aj v 30. rokoch argumentačne a koncepčne v plnej miere nadväzoval  na Pittsburskú 

dohodu.68

Autonómiu Slovenska chápal ako plné realizovanie suverenity slovenského národa: 

„Autonómia Slovenska je realizovanie suverenity národa slovenského...Suverenita národa 

slovenského je podstatnou myšlienkou autonómie Slovenska.“69 Išlo mu v podstate 

o uplatnenie minimálnej formy slovenskej štátnosti v rámci ČSR: „Ako národ chceme vládnuť 

a chceme ovládnuť Slovensko...nedáme si vyrvať z rúk právo, aby sme si ovládali Slovensko 

i teraz, a to úplne, aby sme slovenský chlieb, slovenské úrady, zem slovenskú dali 

do slovenských rúk.“70 Podstatným predpokladom dosiahnutia tohto stavu bola podľa Tisa 

jednota národa pod egidou HSĽS: „Jednota národa je k uplatneniu práv národa prvou 

a najpotrebnejšou podmienkou...preto si vzala naša strana ľudová...do programu svojho: 

zjednotiť národ v jeho zložkách a odtienkoch, aby všetci Slováci akéhokoľvek povolania 

                                                 
65 TISO, ref.1, s. 425. 
66 Tamže, s. 307. 
67 Tamže. 
68 Tamže. 
69 Tamže, s. 370-371. 
70 Tamže, s. 419. Na inom mieste Tiso uviedol: „Autonómia je...čsl. štátnou formou samobytného národa 
slovenského.“ Tamže, s. 426. 
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a zamestnania, ba i náboženského presvedčenia vystupovali jednotne ako Slováci 

v uplatňovaní práv slovenského národa.“71 Uvedené slová o jednote národa odhaľujú 

autoritatívny charakter Tisovho myslenia, ktoré vyplývalo z nacionalistickej, straníckej 

a konfesionálnej bázy. 

Za ucelené riešenie slovenskej otázky pokladal autonómiu Slovenska72, spojenú 

s uznaním samobytnosti slovenského národa: Slovenský problém uspokojive riešiť znamená 

definitívne stanoviť životné podmienky národa slovenského, aby mohol žiť tento národ 

a v plnej miere vyplniť svoje miesto v rodine národov mu vyznačené.“73 V autonómii 

Slovenska videl aj možnosť ochrany slabšieho slovenského hospodárstva a od štátu očakával 

spravodlivejšie prerozdeľovanie prostriedkov na fungovanie slovenskej ekonomiky.74 

Nepriaznivú hospodársku situáciu Slovenska pripisoval centralizmu, ktorý podľa neho chcel 

Slovensko najprv hospodársky zničiť a potom ho ľahšie ovládnuť.75 Prípadné hospodárske 

oživenie Slovenska pripisoval tiež autonómnemu zriadeniu.76

Tiso na pracovnom zjazde autonomistického bloku v Trenčíne 29. decembra 1932 

zdôrazňoval, že prípadná autonómia Slovenska by nebola realizovaním štátnej suverenity 

slovenského národa a teda federácia v pravom slova zmysle, ale realizovanie suverenity 

slovenského národa, čiže autonómnym postavením slovenského národa.77 Napriek jeho 

zdôrazneniu, že realizácia suverenity slovenského národa v podobe autonómie Slovenska nie 

je realizáciou jeho štátnej suverenity na báze spojenia suverénneho českého a slovenského 

národa do spoločného štátneho zväzku, sa dá predpokladať, že koncept federácie bol v jeho 

vedomí pri nazeraní na riešenie slovenskej otázky už prítomný.78

Na uvedenom pracovnom zjazde autonomistického bloku navrhol riešenie slovenskej 

otázky, ktoré malo byť bázou postupného budovania autonómie (resp. federácie) Slovenska.79 

Krajinské zastupiteľstvo malo získať legislatívnu právomoc v oblastiach školstva, súdnictva 

a verejnej správy. Na finančné zabezpečenie autonómnych rezortov mala autonómna správa 

                                                 
71 TISO, ref.1, s. 422. 
72 Tiso v tejto súvislosti podotkol: „...slovenský národ je rovnocennou zložkou s národom českým a preto vidí 
vyriešenie slovenského problému len v autonómii.“ Tamže, s. 476. 
73 Tamže, s. 475. 
74 Tamže, s. 341. 
75 Tamže, s. 361. 
76 Tiso pripisoval autonómii riešenie hospodárskych problémov Slovenska: „Autonómia slovenská ako program 
znamená i tieto hospodárske otázky...ochranu nášho hospodárskeho života, znamená chlieb pre každého 
Slováka, znamená spravodlivé rozdelenie v tomto štáte.“  Tamže, s. 332. Pri inej príležitosti Tiso uviedol: „...len 
autonómia Slovenska zabezpečí Slovensku to, čo mu nielen podľa daňového kľúča patrí, lež čo je mu 
nevyhnuteľne treba k všemožnému pozdvihnutiu jeho.“ Tamže, s. 343. 
77 Tamže, s. 371. 
78 Tamže. 
79 Tamže, s. 372-373. 
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sama vyberať dane a prirážky, z ktorých by odvádzala kvótu aj na ostatné rezorty.80 Súčasťou 

tohto Tisovho návrhu bolo aj slovenské velenie vo vojsku s primeraným percentuálnym 

podielom Slovákov ako dôstojníkov i generálov, slovenskí vyslanci a konzuli v zahraničnej 

reprezentácií republiky a percentuálna účasť štátnych dodávkach. Prezident republiky mal byť 

striedavo Čech a a Slovák, sídliaci striedavo v Prahe a v Bratislave.81

Tiso v 30. rokoch odmietal riešenie slovenskej otázky na podklade regionalizmu, a to 

z dôvodu regionalistického kladenia dôrazu na územie, s čím nesúhlasil, pretože tým sa podľa 

neho „presunuje podklad slovenských práv z národa na mŕtve územie“.82 Vo svojom prejave 

v poslaneckej snemovni 5. decembra 1935 dokonca prirovnal regionalistické hnutie k prístupu 

Veľkej Británie k svojej indickej kolónii: „Odmietame regionalizmus, lebo má príchuť 

takéhoto kolonizátorského imperializmu“83 Pomerne citlivo vnímal aj jazykovú rovinu 

slovenskej otázky, ktorú navrhoval vyriešiť ústavným zrovnoprávnením slovenčiny s češtinou 

(resp. rozdelením termínu československý jazyk na český a slovenský jazyk), teda opustením 

koncepcie jedného československého jazyka v dvoch zneniach.84

Tisovi nestačila iba administratívna autonómia (čím nesúhlasil s krajinským 

zriadením), pretože zákony vydávané národným zhromaždením by naďalej platili vo všetkých 

oblastiach aj na Slovensku, čím by sa podľa neho nerešpektovali zásady Pittsburskej dohody, 

ktorá hovorila o vlastnej administratíve, súdnictve, školstve. Požadoval preto legislatívnu 

autonómiu, v rámci ktorej by slovenský snem vydával zákony platné v autonómnych 

oblastiach a Národné zhromaždenie zákony v spoločných oblastiach.85 Po májových voľbách 

roku 1935 Tiso očakával postupné napĺňanie štyroch požiadaviek HSĽS: uznanie 

samobytnosti slovenského národa, decentralizáciu výkonnej moci, nový jazykový zákon 

a legislatívny snem.86

Decentralizáciu výkonnej moci Tiso v tomto období videl vo vybudovaní ministerstva 

pre Slovensko v Prahe so všetkými rezortnými oddeleniami, čím malo ísť o akúsi vládu pre 

Slovensko. V polovici 30. rokov zohral aktívnu úlohu v súvislosti s podporou voľby Edvarda 

Beneša za prezidenta, pretože očakával, že voľbou Beneša zo strany HSĽS dôjde aj k pohybu 

v otázke autonómie Slovenska zo strany vedenia štátu. Tiso na adresu voľby E. Beneša 

zdôraznil: „Voľba prezidenta neznamenala len volebný akt...lež znamenala základný kameň 

                                                 
80 TISO, ref. 1, s. 373. 
81 Tamže, s. 373. 
82 Tamže, s. 425. 
83 Tamže, s. 476. 
84 Tamže, s. 472. 
85 Tamže, s. 437. 
86 Tamže, s. 454. 
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pre budúci režim v štáte – šlo teda pri ňom o budúcnosť. Slovenský národ ťažko nesie, že ani 

v 17. roku jestvovania republiky nie je vyriešený slovenský problém a reprezentant 

slovenského národa, Hlinkova slovenská ľudová strana...bola zvedavá na túto budúcnosť 

režimu novým prezidentom inaugurovaného.“87

Na Piešťanskom zjazde HSĽS 20. septembra 1936 Tiso zradikalizoval svoje 

stanovisko chápania úlohy ľudovej strany pri riešení slovenskej otázky, keď  hovoril o HSĽS 

ako „jedinej reprezentantke slovenského národa“ a ešte o „jednom národe, jednej strane 

a jednom vodcovi pre jednotný postup všetkých síl v službe jedného národa.“88 Akákoľvek 

jednota je však vždy spojená s asociáciou totalitného modelu. Podobne radikálne Tiso vnímal 

aj oponentov autonómie Slovenska, ktorých označil za nepriateľov slovenského národa: „Kto 

je však proti autonómii, proti tejto veľkej myšlienke, je proti slovenskému národu, lebo nechce 

Slovákom dopriať to, čo im prirodzeným právom patrí.“89

Navyše u Tisa badať v tomto období otvorený príklon k federalistickému spôsobu 

riešenia slovenskej otázky. Dokumentuje to jeho výrok: „V republike bude dobre len vtedy, 

keď Slovák bude rovnoprávny s Čechom. V Čechách bude panovať Čech a na Slovensku 

Slovák“.90 Otvorený príklon Tisa k federalistickému riešeniu slovenskej otázky a jeho 

interpretácie Pittsburskej dohody súvisí pravdepodobne s jeho pobytom v USA v rámci misie 

SSV medzi americkými Slovákmi v mesiacoch september, október a november roku 1937.91 

Určitú politickú radikalizáciu Tisa po návrate z pobytu v USA potvrdzujú aj maďarské 

dokumenty: „Zaujímavé je, že Tiso po návrate z Ameriky sa zmenil a zaujal veľmi ostrý 

opozičný postoj“92 Tiso aj zrejme preto začal Pittsburskú dohodu interpretovať 

cez federalistickú prizmu. 

Vo svojom prejave v poslaneckej snemovni 30. novembra 1937 vyjadril odhodlanie 

stáť na zásadách štátoprávneho postavenia slovenského národa tak, ako si to predstavovali 

ešte žijúci podpisovatelia Pittsburskej dohody, a to tak, že „štátoprávny pomer štátov 

amerických k federatívnemu zväzku spojených štátov bol ten vzor“.93 Jeho koncepcia riešenia 

slovenskej otázky sa už teda pohybovala v rovine federácie. 

                                                 
87 BYSTRICKÝ, Valerián. Dokumenty o postoji Eduarda Beneša k česko-slovenským vzťahom koncom 
tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov. In BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie k vzniku Slovenského 
štátu. Bratislava : Prodama, 2008, s. 262. 
88 TISO, ref. 1, s. 508. 
89 Tamže. s. 521. 
90 Tamže, s. 523. 
91 KATUNINEC, Milan. Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava : Trnavská univerzita, 2004, s. 53-54. 
92 KRAJČOVIČ, Milan. Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936 – 1937/1944. Maďarské 
dokumenty v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe. Bratislava : 2008, s. 122. 
93 TISO, ref. 1, s. 526. 
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17. februára 1938 na rokovaní výkonného výboru HSĽS v Ružomberku vo vzťahu 

k slovenskej otázke označil za kľúčové dve požiadavky: uznanie samobytnosti slovenského 

národa a nový jazykový zákon, aby bola slovenčina úradným jazykom na Slovensku.94 

 Odmietal koncepciu Národnostného štatútu, pretože by sa podľa neho slovenské národné 

a štátoprávne požiadavky postavili na úroveň menšín. Trval na princípe rovnocenného 

partnerstva Čechov a Slovákov ako dvoch štátotvorných národov. 

Po Hlinkovej smrti sa Tiso dostal do čela HSĽS a viedol augustové a septembrové 

rokovania o riešení slovenskej otázky s vládnymi činiteľmi, na podklade tretieho návrhu 

HSĽS o autonómii Slovenska z 5. júna 1938. Pri rokovaniach ľudákov s premiérom 

M. Hodžom na začiatku roku 1936 a 1938 o účasti vo vláde a riešení slovenskej otázky 

nedošlo k vzájomnému zblíženiu a dohode ani v procese prípravy národnostného štatútu, 

pretože HSĽS v lete 1938 išla vo svojom programe ďalej.95 Navyše na žiadosť ľudákov 

prevzal rokovanie s HSĽS prezident republiky E. Beneš, pretože Tiso vyhlásil, že bude mať 

dôveru len k dohode, ktorú garantuje prezident.96

Tisovi išlo o to, aby prípadná dohoda o riešení slovenskej otázky nebola len 

výsledkom rokovaní slovenských politických činiteľov, ale aby do nej boli zainteresovaní aj 

najdôležitejší predstavitelia českej politiky.97 Preto prezidentovi Benešovi zdôrazňoval, 

že jeho strana bude mať dôveru len v dohodu, ktorú bude garantovať prezident republiky 

a že k nemu privedie svojich straníckych kolegov, s ktorými by sa mala prebrať celá 

problematika slovenskej otázky, pri čom malo dôjsť k pokusu o vypracovanie písomného 

návrhu dohody.98 V priebehu augusta 1938 bol Tiso s Jozefom Budayom, Jozefom Sivákom 

a Martinom Sokolom dvakrát na obede u  Beneša na Hradčanoch a v niekoľko hodinových 

rozhovoroch boli prebraté všetky dôležité problémy slovenskej otázky.99

Po prvom stretnutí Beneš skoncipoval prvý variant návrhu Úpravy vzájomného 

pomeru medzi Čechmi a Slovákmi a na druhom stretnutí prijal pripomienky Tisa a jeho 

druhov. Druhý variant návrhu dal pripomienkovať Milanovi Hodžovi a Ivanovi Dérerovi, 

z čoho následne vznikol tretí variant návrhu Úpravy vzájomného pomeru medzi Čechmi 

                                                 
94 TISO, ref. 1, s. 533. 
95 RYCHLÍK, Jan. Z neznámych pamätí J. Ursínyho. In Historický časopis, roč. 40, 1992, č. 2, s. 243. 
96 BYSTRICKÝ, Valerián. Milan Hodža a československé vzťahy koncom 30. rokov. In BYSTRICKÝ, 
Valerián. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu. Bratislava : Prodama, 2008, s. 157. 
97 BYSTRICKÝ, Valerián. Štátoprávne predstavy na Slovensku v druhej polovici 30. rokov. In BYSTRICKÝ, 
Valerián – ZEMKO, Milan. (eds.). Slovensko v Československu (1918-1939). Bratislava: 2004, s. 176. 
98 BYSTRICKÝ, ref. 87, s. 262. 
99 Tamže, s. 264. 
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a Slovákmi, ktorý 22. septembra 1938 odovzdal Tisovi.100 O niekoľko dní výkonný výbor 

HSĽS na svojom zasadaní v Bratislave rozhodol, že prijíma návrh za východisko rokovaní 

o slovenskej otázke, no Tiso ešte navyše žiadal, aby bola prijatá aj požiadavka vytvorenia 

ministerstva pre správu Slovenska.101 K ďalšiemu rokovaniu Tisa s Benešom o slovenskej 

otázke po Mníchove už nedošlo.102 Beneš síce pozval po kladnej odozve zo strany HSĽS Tisa 

do Prahy na ukončenie rokovaní, ale Tiso už na túto výzvu nereagoval.103

Naopak, v článku s príznačným názvom I naša trpezlivosť je už u konca (1938) 

uviedol: „Rečmi, sľubmi, ani najláskavejšími, najkrajšími, nemožno už viac Slovákov vodiť 

za nos. Dosť bolo všetkého. My dnes už nikom neveríme. Iba činom a skutkom...Trpezlivosť 

ďalšia nemala by zmyslu. Škodila by nám, nášmu národu, nášmu Slovensku, našej republike. 

Zahubila by nás všetkých.“104 Tiso v tom čase už odmietal prijať Benešov kompromisný 

návrh riešenia slovenskej otázky, ktorý nepovažoval za dostačujúci v kontexte štyroch bodov 

HSĽS.105 Napriek tomu sa Benešov návrh stal predmetom rokovaní zástupcov politických 

strán zo Slovenska 29. a 30. septembra 1938 v Prahe.106

Tiso na rokovaniach predniesol štyri body: uznesenie všetkých politických strán 

o individualite slovenského národa, zákonnou normou zabezpečiť slovenčinu ako úradný 

jazyk na Slovensku, utvoriť slovenský snem s primárnou zákonodarnou mocou a zriadiť 

Ministerstvo pre správu Slovenska.107 Bol to praktický program, ktorý v určitej miere 

rezonoval v politike ľudovej strany od polovice 30. rokov a jeho realizácia nepredpokladala 

zmenu ústavy.108 Už pred Mníchovom tieto požiadavky akceptoval prezident Beneš 

a 3. októbra 1938 o nich z jeho iniciatívy začalo rokovať prezídium ministerskej rady.109

                                                 
100 V základnej otázke uznania samobytnosti slovenského národa Beneš zotrval na princípe, že existuje len 
etnický československý národ, ale súčasne toleroval zásadu: „V tomto smyslu bude napříšte důsledne 
respektován názor jedné i druhé části Slováků a Čechů na otázku slovenské samobytnosti a bude zachovávána 
důsledně vzájemná tolerance jedněch i druhých, ať už se pokládají za Čechy, Slováky či za Čechoslováky.“ 
Návrh akceptoval myšlienku slovenského snemu, malo dôjsť k hospodárskemu vyrovnaniu oboch častí štátu, 
zvýšeniu počtu Slovákov v štátnej službe, počet českých zamestnancov nemal presahovať 30 % všetkých 
zamestnancov, malo dôjsť k „naprosté rovnoprávnosti slovenštiny jako spisovné řeči Slováků s češtinou“ a pod. 
BYSTRICKÝ, ref. 87, s. 264-265. 
101 Tamže, s. 263. 
102 Tamže, s. 264. 
103 Tamže. 
104 TISO, ref. 1, s. 555. 
105 Tamže. 
106 BYSTRICKÝ, ref. 97, s. 176. 
107 ČARNOGURSKÝ, Pavol. 6. október 1938. Bratislava : VEDA, 1993, s. 85; BYSTRICKÝ, Valerián. Žilinská 
dohoda 6. októbra 1938. In BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu. Bratislava : 
Prodama, 2008, s. 272. 
108 BYSTRICKÝ, ref. 107, s. 272. 
109 Tamže, s. 274. 
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Po Mníchovskej konferencií v HSĽS vznikli predstavy a viedli sa rokovania 

o možnosti upraviť postavenie Slovenska formou autonómie v rámci Maďarska v prípade 

rozbitia republiky.110 Tiso 29. septembra 1938 o 19.00 odovzdal spolu s Karolom Sidorom 

poľskému vyslancovi v Prahe Kazimierzovi Papéemu Deklaráciu, v ktorej sa hovorilo 

o možnosti utvorenia „nezávislého slovenského štátu s poľskou garanciou“.111 Išlo o politicky 

naivné predstavy, ktoré neuvažovali o dôsledkoch a precedensoch takýchto krokov.112

Po Mníchovskej konferencií narastal tlak na riešenie slovenskej otázky a prevládali 

predstavy uzavrieť problém štátoprávneho postavenia Slovenska v rámci republiky.113 Vláda 

5. októbra 1938 všetky štyri požiadavky HSĽS odsúhlasila medzi 13. a 14. hodinou, no toho 

istého dňa po 18.45 už súhlasila s tým, že je nutné rokovať s ľudovou stranou na základe jej 

návrhu z 5. júna 1938.114 Nedá sa jednoznačne a presne určiť, kedy sa ľudová strana vzdala 

štyroch požiadaviek, pôvodne prezentovaných Tisom prezidentovi a na poradách slovenských 

politikov v Prahe 29. septembra 1938 v Prahe a rozhodla sa presadzovať maximálny program 

riešenia slovenskej otázky na základe svojho tretieho oficiálneho návrhu na autonómiu 

Slovenska z 5. júna 1938, teda cestou zmeny ústavy.115

Mníchovský diktát veľmocí a kapitulácia politickej reprezentácie štátu vytvorili 

možnosť a snahu presadiť koncepciu riešenia slovenskej otázky smerujúcou k zmene ústavy 

a federatívnej prestavbe republiky. Z dokumentov nepriamo vyplýva, že Tiso v prvých 

októbrových dňoch považoval za možné presadiť návrh autonómie z 5. júna 1938 a usiloval 

sa tento cieľ dosiahnuť bez ohľadu na postoje prezidenta a vlády.116 Považoval politické 

pozície HSĽS za také silné, že mohol jednoznačne formulovať na túto dobu maximálne 

požiadavky strany.117

                                                 
110 Tamže, s. 271. 
111 LANDAU, Zbigniew – TOMASZEWSKI, Jerzy. Monachium 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne. 
Warszawa : PanstwoweWydawnictwo Naukove., 1985, s. 486; BYSTRICKÝ, ref. 42, s. 271. 
112 Svedčí o tom fakt, že poľskí predstavitelia na návrhy HSĽS ani nereagovali. Tamže. 
113 Tamže, s. 272. 
114 Tamže, s. 288-289. 
115 Tamže, s. 272. 
116 Tamže. Nepriamo tomu nasvedčuje aj Tisov článok „Padlo rozhodnutie“ z  2. októbra 1938, keď v súvislosti 
s plánovaným zasadnutím výkonného výboru HSĽS v Žiline 5. a 6. októbra 1938 uviedol: „Padlo aj rozhodnutie 
užšieho predsedníctva ľudovej strany, ktoré do poslednej chvíle usilovalo sa docieliť nápravu, aby bol 
uspokojený slovenský národ uskutočnením autonómie Slovenskej krajiny v zmysle Pittsburskej dohody. 
Predsedníctvo strany ešte i vtedy, keď polovica národa stala si do zbrane, vyčerpávalo všetky možnosti dohody 
s Čechmi, aby dokázalo, že chceme pokoj, nechceme vojnu a chceme pokojné vyriešenie slovenského 
problému...Vyčerpali sme všetky možnosti a držíme si za povinnosť výkonnému výboru strany (5. a 6. októbra 
1938 v Žiline, pozn. M. V.) podať správu o neúspechu našich dobromyseľných snáh a vyžiadať si od fórumu 
našej strany rozhodnutie o ďalšom postupe. Rozhodnutie toto bude historické. Na rokovanie výkonného výboru 
strany hľadí národ slovenský i celý svet.“ Tiso vedel, že vnútro- i zahraničnopolitická situácia štátu po Mníchove 
je naklonená k presadeniu ľudáckeho konceptu autonómie Slovenska. TISO, ref. 1., s. 550. 
117 Podľa Ivana Kamenca sa ostatné politické strany sa vo vzťahu k HSĽS dostali počas žilinských rokovaní do 
pozícií „chudobných príbuzných“. KAMENEC, ref. 7, s. 59. 
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Tiso aj počas žilinských rokovaní 5. a 6. októbra 1938 zostal v štátoprávnych otázkach 

verný tradičnej politike HSĽS smerujúcej k plnému uplatneniu autonómie, pri čom treba 

zdôrazniť, že v 30. rokoch smerujúcej v skutočnosti k federatívnemu usporiadaniu.118 

Vyhlásením a uzákonením autonómie Slovenska J. Tiso a spolu s ním HSĽS naplnili hlavný 

cieľ svojho politického programu a úspešne zakončili svoj dvadsaťročný zápas o autonómiu 

Slovenska.119

 
 
 
The Evolution of Jozef Tiso's Perception of the Slovak Issue in 1920 – 1938 
 
Jozef Tiso (1887-1947) understood the Slovak issue as an ethnic problem based on the issue of 
recognising the self-determination of the Slovak nation. Before the Treaty of Munich, he perceived the 
solution of the Slovak issue exclusively within the framework of the Czechoslovak Republic (CSR); 
namely in acknowledging the self-determination of the Slovak nation and in the autonomy of Slovakia 
based on the principles stated in the Pittsburgh Agreement. He perceived autonomy as a realization of 
the Slovak national sovereignty, seeking a minimal form of Slovak statehood. In his view, Slovak 
autonomy was also a pre-requisite for economic growth in Slovakia. Until 1938 he was proposing such 
solutions to the Slovak issue which did not require amending the constitution. These proposals 
concerned either the extending of the powers of the local authorities or since 1935, the following four 
demands: the recognition of the Slovak nation's self-determination, amending the language law, the 
establishment of a Slovak parliament with primary law-making powers and of a ministry for Slovakia. 
After the Munich Treaty, Josef Tiso decided to press for the federative model of solving the Slovak 
issue in the third proposal by the Hlinka's Slovak People's Party (HSLS) on the 5th of June 1938. Apart 
from attempting to ensure the integrity of Slovakia in case of the dissolution of the Republic by 
establishing contacts with Hungary and Poland (29th September 1938), he did not consider an 
independent Slovakia as an option and he sought the solution of the Slovak issue within the CSR. 
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118 BYSTRICKÝ, Valerián. Jozef Tiso a 14. marec 1939. In BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie k vzniku 
Slovenského štátu. Bratislava : Prodama, 2008, s. 253. 
119 KAMENEC, ref. 7, s. 60. 
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eseje 
––––––––––––––––––––––– 
 
Spory o esej a jej miesto v slovenskej kultúre a kultúrnej histórii 
 
Miloš Horváth 
 

Všeličo bolo už povedané o eseji. V zahraničí i u nás doma. V odbornej spisbe 

i v úvahách laikov. Dokonca sa dá tvrdiť, že v súčasnosti sa vedie na poli viacerých vedných 

disciplín a subdisciplín akási metodologická vojna o esej. Vojna je, poviete si, vari, prisilné 

slovo, ale každopádne v úsilí o pojmové vymedzenie a ustálenie žánrovej podoby eseje sa 

z času na čas objavujú víťazi, zmrzačení aj porazení. A pritom tou najviac zranenou 

a urazenou by sa mala cítiť sama esej, nakoľko každá nová interpretácia s ňou spojená jej 

pridáva stále nové a nové vrásky na tele. 

 
1. Metodologický zápas o esej 
 

Neurčitá a miestami i vágna zaužívaná predstava o eseji z nej robí „vážny“ 

metodologický problém, ktorý si ako Sizyfos tlačíme pred sebou z ešte dávnej, ale i nedávnej 

minulosti. Frapantne to vystihol i v súčasnosti náš najaktívnejší teoretik eseje, Peter Valček. 

„Začarovaný kruh úvah, ktoré sa pokúšajú umiestniť esej ako žáner či štýl (alebo, 

všeobecnejšie, ako invariantnú formu) do bližšie neurčeného genologického prostredia či 

stavu x medzi vedou a beletriou, tento neurčitý difúzny mýtus vytvoril v teórii eseje u nás 

i vo svete pomerne petrifikovanú oblasť strnulých predstáv, ktoré síce jav popisujú s pocitom 

nespornej exaktnosti, no zároveň so značnou insitnou obraznosťou, nahrádzajúcou 

jednoznačný pojmový systém: v jednom riadku je potom esej spôsob vyjadrenia, v inom 

artefakt alebo próza, ktorá je raz blízka vede, inokedy sa zase vychyľuje smerom k umeniu, 

potom však odrazu vedome rezignuje na tvorivú analýzu, aby sa náhle sčista-jasna líšila 

od vedeckej rozpravy, alebo naopak, o desať riadkov nižšie, nadobúdala vlastnosti vedeckej 

úvahy“ (Valček, 1999, s. 172). Uspokojivé riešenie metodologického problému spojeného 

so žánrovým zaradením eseje je, ako sa zdá, v nedohľadne. Ale zase, buďme k eseji 

spravodliví. Pod mnohé nedorozumenia pri vymedzovaní jej žánrového profilu, a vzťahuje sa 

to aj na uvedenú kritiku Petra Valčeka, sa výrazne podpisuje najmä nedostatočné 

reflektovanie časového (genetického) aspektu vo vzťahu k tomuto špecifickému žánru 

a následne nerešpektovanie časových eventualít pri teoreticko-metodologickom usudzovaní 
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o eseji. A pritom je viac ako zrejmé, že od čias Michela de Montaigna1 prešiel žáner eseje 

pomerne dlhú a tŕnistú cestu. V jednej zo svojich vývojových etáp bola esej prakticky totožná 

s úvahou, v inej sa nápadne podobala na fejtón či dokonca causerie. K tomu ešte treba prirátať 

aj fakt, že prakticky každá národná kultúra, v ktorej sa esej etablovala a rozvíjala, si ju 

predstavovala svojsky a vtlačila jej nezameniteľnú etnokultúrnu pečať. Inak tomu nebolo ani 

s esejou u nás, kde väčšina esejistických textov vyrastala a prakticky dodnes vyrastá z akejsi 

bližšie neidentifikovateľnej národnobuditeľskej a ochranárskej platformy. 

Áno, uznávame, že mnohé interpretácie fenoménu eseje sa akoby pohybovali 

v začarovanom, ba možno aj slepom kruhu. Aj to, že snahy o väčšiu či menšiu glorifikáciu 

formálnej i obsahovej podoby eseje vyznievajú mnohokrát nevedecky, ba až komicky. 

Na druhej strane však neustále spochybňovanie jej, ak aj nie vedeckého, tak aspoň vecného 

základu, alebo z opačnej strany, ak aj nie umelecko-estetického, tak aspoň originálneho 

jazykovo-štylistického fundamentu totiž nemusí vždy viesť k jej lepšiemu pochopeniu, 

rovnako ako pochybovať, nemusí nevyhnutne znamenať myslieť. 

 
2. Esej ako fenomén tretieho druhu 
 

Možno by sme sa mali konečne zmieriť s tým, že esej je už raz taká. Ani nie celkom 

biela, ani nie celkom čierna. Pripustiť to, že nepatrí bezo zvyšku vede a jej exaktným 

metódam a cieľom, no ani nie celkom slovesnému umeniu (beletrii) a jeho mocným pákam 

výrazovej imaginatívnosti. Na strane druhej však vzhľadom na jej štýlovú a žánrovú normu 

musí esej napĺňať obidve kriteriálne požiadavky, spočívajúce, ako sme už spomenuli, jednak 

na štylistickej ekvilibristike samotného autora, a jednak na alikvotnom vecnom (vedeckom) 

potenciáli transplantovanom do textu. V dôsledku toho esej nemusí byť len nástrojom 

štylistiky, alebo naopak len produktom vecnej literatúry či semiotiky, ale môže existovať a aj 

existuje paralelne vo viacerých módoch, a pritom stále nám z nej zostáva v rukách niečo 

neopísateľné a ťažko kategorizovateľné. 

Celý tu naznačený metodologický zápas o esej, ktorý ju veľakrát oberá o onen 

magický sediment, ustálený hlboko na jej dne, možno však aspoň čiastočne využiť aj v jej 

prospech. Nesporná heterogénnosť žánrovej formy eseje, jej doslovná polymorfickosť 

(viactvárosť) ako aj fakt, že nie je definovateľná – ako vidíme – pomocou štandardných 

                                                 
1 Michela de Montaigna (1533 – 1592), azda najväčšieho predchodcu francúzskeho osvietenstva, považujeme 
za zakladateľa žánru eseje. Práve on po prvýkrát použil termín esej („essai“) na knižné vydanie svojich 
postrehov a komentárov (glos), ktorými sprevádzal vlastné čítanie kníh, čím otvoril eseji brány poznania 
dokorán a začal tvoriť jej osudy v zmysle špecifickej novej textovej modality. A nielen to, lebo jeho eseje sú 
dodnes exemplárnou ukážkou tohto žánrového (textového) modelu. 
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kritérií zodpovedajúcich zaužívaným predstavám o stavbe a fungovaní určitého systému, 

svedčí totiž o tom, že je analogicky ako systém jazyka jasnou ukážkou tzv. fenoménu tretieho 

druhu. Teda fenoménom, ktorý podobne ako iné „kultúrne výtvory sú produktom ľudskej 

činnosti, ktorá však nebola plánovane, cieľavedome zameraná na vytvorenie istým spôsobom 

štruktúrovaného celku, a preto je (do veľkej miery – doplnil M. H.) nezávislá od vôle 

jednotlivca“ (Dolník, 2009, s. 116 – 117). V dôsledku toho sa esej vymyká viacerým 

zaužívaným simplexným klasifikačným postupom ako aj štandardným hodnotiacim 

procedúram. 

Jednou z možností, ako čo najpresnejšie zachytiť fenomén eseje, je stotožniť sa 

s ideou, že esej má výraznú interdisciplinárnu až transdisciplinárnu povahu, a teda vykazuje 

výraznejšie presahy viacerými smermi v oblasti metodológie, komunikológie, publicistiky, 

štylistiky i literatúry. Aj preto sa pokúsime na nasledujúcich stranách zosumarizovať tradičné 

i moderné teoreticko-metodologické pohľady na esej, usúvzťažniť ich s našou domácou 

esejistickou tradíciou a zároveň ponúknuť vlastnú interpretáciu tohto javu. Vychádzame totiž 

z predpokladu, že esej má okrem svojej gnozeologickej, textovo-komunikačnej a jazykovo-

štylistickej roviny aj rovinu kultúrno-historickú, čo znamená, že je produktom istej konkrétnej 

kultúry v istom jej časovom bode, a teda pri jej dekódovaní dôležitú úlohu zohráva práve širší 

historicko-spoločenský a kultúrny kontext. 

 
3. Sumarizácia tradičných i moderných pohľadov na esej 
 

O eseji ako špecifickej a do veľkej miery exkluzívnej2 pojmovej kategórii môžeme 

uvažovať vo viacerých rovinách, rešpektujúc pritom jej procesuálny, rezultatívny i genetický 

aspekt, no zohľadňujúc aj jej už naznačené interdisciplinárne prieniky: 

1. Na funkčno-štylistickej rovine o eseji uvažujeme v medziach sekundárneho, 

derivovaného a do značnej miery hybridného subjektívno-objektívneho jazykového 

funkčného štýlu, ktorý v sebe spája dve naoko protichodné tendencie, a to tendenciu 

po vecnosti (faktickosti i pojmovosti) a tendenciu po estetizácii výraziva. „Na jednej strane sa 

v eseji hovorí racionálne o konkrétnych problémoch a na druhej strane sa používajú 

beletrizujúce, ozdobné, estetické prvky“ (Mistrík, 1997, s. 492). Táto protichodnosť, resp. 

bipolárnosť esejistického štýlu, ktorú považujeme za východiskový kategoriálny príznak 

celého esejizmu, sa manifestuje na viacerých rovinách textu – tematickej, štylistickej, 

                                                 
2 O exkluzivite žánrovej formy eseje svedčí fakt, že v rámci vertikálnej diferenciácie štýlov na vysoké, stredné 
a nízke patrí esejistickému štýlu prominentné postavenie na samom vrchu pomyselnej štýlovej pyramídy. Aj 
preto esejistický štýl označujeme ako kráľovský a jej produkt – esej – za žáner par excellence. 
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sémantickej, pragmatickej a napokon i žánrovej rovine. Štruktúrno-funkčnú charakteristiku 

takto ohraničeného esejistického štýlu následne dopĺňajú ďalšie parciálne charakteristiky 

(bližšie pozri Horváth, 2005, s. 138 – 143), ktorými sú: oscilatívnosť eseje, nesystematickosť 

eseje, apelatívnosť eseje, bohaté a variabilné intertextuálne vzťahy v nej zastúpené, svojrázny 

dialogický charakter eseje a neukončenosť, resp. fragmentárnosť eseje. 

2. Z genologického aspektu sa esej javí ako typologická vrstva textov s podobnými 

formálno-výrazovými ako aj tematicko-obsahovými vlastnosťami, ktorá vznikla vedomým 

(a niekedy, zrejme, i náhodným3) uplatňovaním vyššie uvedených štruktúrno-funkčných 

charakteristík, pričom už spomenutá funkčno-štylistická hybridnosť eseje sa odráža aj 

v hybridnosti žánrovej. „Eseji ako žánru a či útvaru sa dodnes vyčíta, že nemá čistú a svojskú 

formu, že sa neoslobodila ani od úvahových prvkov, z ktorých vyrástla, a ani od fejtónových, 

s ktorými sa krížila“ (Mistrík, 1975, s. 84).  

Ako tomu býva i pri iných žánroch a žánrových modeloch, aj v samotnom žánrovom 

modeli eseje dochádza k prirodzenému vnútornému štiepeniu. Jeho výsledkom je, že sa 

na poli štylistiky i vecnej literatúry udomácnili postupne minimálne tri existenčné formy, 

resp. varianty eseje. Prvým variantom je vedecká (vedeckejšia) esej, pri ktorej sa aktualizuje 

jej poznávacia funkcia na úkor štylistickej nápaditosti, druhým je esej literárna 

(umeleckejšia), pri ktorej je tomu presne naopak, a napokon môžeme mať dočinenia aj 

s publicistickým variantom eseje, ktorý je určený širšiemu okruhu adresátov a nekladie také 

vysoké nároky na interpretačnú ako aj intelektovú schopnosť adresátov. V dejinách 

zahraničnej i domácej esejistiky nachádzame dostatočné množstvo exemplárov 

potvrdzujúcich spomenuté trichotomické vnútorné členenie žánru eseje, pričom v niektorých 

etapách jej vývinu bol populárnejší práve vedeckejší variant eseje, v iných zase umeleckejší 

alebo publicistický variant. 

3. Z čisto rezultatívneho aspektu vystupuje potom esej ako konkrétna realizácia istého 

textového modelu, resp. hotový text (produkt textotvornej činnosti), ktorý vznikol 

spolupôsobením vyššie spomínaných funkčno-štylistických a žánrových faktorov, noriem 

a charakteristík vnímaných a zachytených však už cez prizmu samotného autorského 

subjektu. Pri takomto poňatí ide vlastne o cielený prienik individuálneho (autorského) 

a interindivuduálneho (štýlového, žánrového, dobového, kultúrneho a iného) vkladu do textu. 

Esej tak nadobúda platnosť špecifickej, neopakovateľnej autorskej výpovede, pričom jej 

neopakovateľnosť je v porovnaní s inými textovými modelmi ešte znásobená prakticky 

                                                 
3 Máme na mysli tú možnosť, keď sa istý text až dodatočne (ex post) klasifikuje ako esej, napriek tomu, 
že pôvodný autorský zámer takýto relatívne nebol, a teda takáto esej vznikla viac-menej náhodne, spontánne. 
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neobmedzenou voľbou autora vo výrazovej zložke prejavu. Platí tu, že čím je daný esejistický 

text po stránke jazykovo-štylistickej nápaditejší, ale aj nápadnejší a originálnejší, tým eseji 

prislúcha na pomyselnej hodnotovej osi vyššia priečka. 

4. A napokon moderné, pragmaticky orientované prístupy k jazyku a textu, ktoré 

výrazne posúvajú hranice lingvistického skúmania, a teda sú organicky zviazané 

so systematickým interdisciplinárnym až multidisciplinárnym bádaním, eseji prisudzujú celý 

rad nových a do veľkej miery inšpiratívnych interpretácií. Zameriame na dva takéto výklady 

fenoménu eseje. 

Prvý z nich by sme mohli označiť ako kognitívnu, resp. kognitívno-lingvistickú 

interpretáciu eseje, podľa ktorej esejisticky možno nielen písať, ale aj myslieť. Inak povedané 

esejistický spôsob uvažovania sa odráža v esejistickom spôsobe písania a naopak. Tento 

kognitívny aspekt esejizmu si ako prvý všimol španielsky teoretik eseje José Luis Gómez-

Martínez, podľa ktorého, „keď esejista píše, robí nás svojimi súčasníkmi a priateľmi 

a dovoľuje nám preniknúť do svojho sveta tým, že nám odovzdáva nielen svoje myšlienky, 

ale aj samotný proces myslenia“ (Gómez-Martínez, 1996, s. 41). Vychodí nám z toho, 

že autor eseje v procese jej tvorby sa akoby čitateľovi otvára a približuje mu svoj vlastný, 

imanentný proces myslenia a usudzovania. Esejistov vnútorný svet, kognitívny i pocitový, 

racionálny i emocionálny, sa v priebehu čítania akoby dekomponuje, čím sa z neho 

kryštalizuje jasná a priehľadná myšlienková niť. Tú si postupne čitateľ osvojuje a nachádza 

v nej odpovede nielen na otázky položené v konkrétnej eseji, ale aj na princípy uvažovania 

a vyvodzovania samotného esejistu. A to môže byť následne príčinou toho, že už osvojený 

spôsob uvažovania uplatňuje onen čitateľ aj v iných, analogických komunikačných alebo 

poznávacích situáciách. Snáď nijaký iný žáner okrem eseje neponúka takýto nekomplikovaný, 

„lacný“ vstup do autorovho intímneho sveta, a najmä nedisponuje možnosťou zvádzať 

čitateľa tým alebo oným smerom. 

Druhá inovatívna interpretácia podstaty esejizmu vyrastá z nami preferovaného 

lingvokultúrneho rámca. Vychádzame totiž z presvedčenia, že medzi textom (diskurzom) 

na jednej strane a kultúrou na strane druhej sa nachádzajú viaceré relevantné styčné plochy 

a kontaktové javy, a najmä, že práve esej s kultúrou a kultúra s esejou súvisí viac ako 

ktorýkoľvek iný žáner či druh alebo typ textu. 

 
4. Lingvokultúrny aspekt eseje a esejizmu 
 

V procese usúvzťažňovania kategórie kultúry s textom (diskurzom) nám teda 

v najvšeobecnejšej rovine vystupujú do popredia dve relácie, ktoré sú vo vzájomnom 
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komplementárnom vzťahu. V prvom prípade ide o vnímanie textu ako špecifického produktu, 

obrazu (resp. odrazu) kultúry, kde sa nám explikuje sila a dopad fenoménu kultúry 

so všetkými svojimi zložkami na proces i výsledný produkt textácie. V druhom prípade 

vystupuje text ako nosič kultúry, čiže médium, na pozadí ktorého možno sledovať a následne 

interpretovať relevantné kultúrne znaky a symboly a z nich vyvodzovať závislé i nezávislé 

premenné vo vzťahu ku kultúre ako celku (makrokultúre), ale aj vo vzťahu k tej-ktorej 

špecifickej národnej kultúre (mikrokultúre). Inak povedané na proces vzniku textu i jeho 

výslednú podobu frapantne vplýva konkrétne kultúrne prostredie (kultúrny pôvod autora, jeho 

etnicita, náboženstvo, tradície a rituály zaužívané v danej kultúre a pod.), v dôsledku čoho sa 

– metaforicky povedané – kultúra stáva textom a text kultúrou. 

Samotný akt transponovania kultúry do textu a textu do kultúry je teda 

nespochybniteľný. Ale čo esej? Akú rolu zohráva ona v tejto matici? Ako konkrétne sa esej 

podieľa na kultúre a kultúrnosti istého národa alebo etnika? To je otázka, ktorá by nás mala 

sužovať viac ako to, či esej patrí primárne vede alebo literatúre. Lebo vzostupy a pády eseje 

sú často vzostupmi a pádmi celej kultúry a spoločnosti. Sú do veľkej miery obrazom toho, ako 

sa javíme, ale aj toho, akí v skutočnosti sme, alebo, akí chceme byť. Aj preto esej tak láka, 

preto tak fascinuje. 

Či už sa považujeme za znalcov a milovníkov eseje alebo sme o tento žáner „zakopli“ 

akoby náhodou, v oboch prípadoch platí, ako sa o tom i ďalej presvedčíme, že esej je pomerne 

mocným inštrumentom a zároveň i produktom kultúry. Už samotný fakt, že kolískou eseje sa 

stala archetypálna staroveká antická kultúra, a nie povedzme mohutná univerzalistická 

latinská kultúra stredoveku, svedčí o tom, že esej je pomerne krehkým telesom a nedokáže 

fungovať vo vzduchoprázdne. Musí byť podporovaná, ba dokonca zaistená celkovou 

priaznivou spoločensko-kultúrnou situáciou, pretože potrebuje hlbšie umelecké i ideové 

podložie a ničím nehateného, slobodného, doslova vzletného ducha. Atmosféra strachu, tvrdej 

cenzúry a ideologických obmedzení eseji prekážajú natoľko, že nie je schopná sa rozvíjať, 

a tak sa etablovať na poli umeleckej tvorby či myslenia. Preto, ak si odmyslíme spomínanú 

antickú predfázu existencie eseje, až obrodenie človeka v duchu humanistických ideálov 

na sklonku 15. a 16. storočia spôsobilo kultúrnu ako aj myšlienkovú „explóziu“ a jedným z jej 

vedľajších produktov bola i esej. Až v tejto etape dejín ľudstva esej mohla uzrieť svetlo sveta 

a potom sa rozvíjať diferencovane v jednotlivých národných kultúrach. 
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5. Esej v medziach slovenskej národnej kultúry 
 

Ako dobre vieme, esej nie je slovenský, ale francúzsky vynález. No nebola to jej vina, 

že „esej sa u nás, mierne povedané, trochu oneskorila, a preto pochopiteľne, nemožno u nás 

nájsť čo len analógie nie k Montaignovi alebo Baconovi, ale ani k mnohým známym 

esejistom z neskorších storočí“ (Chmel, 1981, s. 9). O rýdzo slovenskej eseji možno teda 

uvažovať až od druhej polovice 19. storočia, keď bola pre jej udomácnenie sa u nás vytvorená 

priaznivá spoločensko-kultúrna atmosféra, čo súvisí primárne so vznikom spisovného jazyka 

v zmysle celonárodného normovaného dorozumievacieho prostriedku a sekundárne 

s následným vytvorením dostatočného priestoru pre realizovanie publikačných 

a časopiseckých snáh. Slovenská kultúra je totiž možno viac ako v prípade iných národov, 

národností a etnických a poloetnických skupín naviazaná na existenciu a fungovanie 

spisovného (národného) jazyka. „Spojivom jednotlivcov v onom vyššom celku, ktorý sa volá 

národ, je spoločný program kultúrny. Inde to môže byť pravda, na našu, slovenskú situáciu 

v minulosti však platí skôr hľadisko jazykové, ba priam stotožnenie národa a jazyka“ 

(Matuška, 1986, s. 23). Vývin slovenskej kultúry je teda do veľkej miery vývinom 

slovenského jazyka, pred i po prvých úspešných kodifikačných pokusoch. Vzostupy a pády 

slovenskej národnej kultúry sú priamoúmerné úskaliam na poli jazyka a reči, čoho neblahým 

svedkom je i sama esej. Najprv sme museli mať jazyk, potom ho začať používať v literárnej 

a neskôr v každodennej praxi, a až potom sa mohla zrodiť esej, ktorá v týchto pre náš národ 

osudových chvíľach doslova povstala z popola. 

Okrem toho pre kategóriu kultúry a následné rozvíjanie istého ideálu kultúrnosti je tiež 

dôležitým faktorom kontinuita. Tá bola, žiaľ, v našom prípade viackrát násilím 

poprerušovaná. Jednoducho sme nemali (alebo nechceli?) na koho a na čo nadväzovať 

a cudzie (inonárodné) vzory nám boli v mnohých prípadoch myšlienkovo i umelecky 

priveľmi vzdialené a zároveň odtrhnuté od krutej spoločenskej reality, ktorá na nás číhala 

hneď za dverami našich skromných príbytkov. O to viac prekvapuje, že v súčasnosti s takou 

vervou preberáme a osvojujeme si všetko to, čo iné kultúry prežrú a potom vyvrhnú. 

Hoci to chvíľu trvalo, našla si napokon esej aj u nás doma svoje miesto. Tradične 

za prvé esejistické texty slovenskej proveniencie považujeme tie, ktoré publikoval Jozef 

Miloslav Hurban vo svojej knihe Slovensko a jeho život literárny. Tým sa Hurban stáva 

zakladateľom eseje v slovenskej literatúre a kultúre, a to aj napriek tomu, že ním uplatnený 

individuálny autorský štýl zďaleka nespĺňal prísne kritériá až neskôr zadefinovaného 

hybridného esejistického štýlu. Jeho eseje sa nesú v duchu kultúrneho a národného 
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lokálpatriotizmu i v duchu idealizujúcich romantických pohľadov na svet. Na druhej je však 

nesporné, že práve Jozef Miloslav Hurban ukázal cestu možného rozvoja slovenskej esejistiky 

a vtlačil tomuto žánru špecifickú národno-kultúrnu pečať. 

Postupom času sa elity nášho národného spoločenstva čoraz častejšie a s čoraz väčšou 

chuťou dotýkali krehkého tela eseje, obracali ho v rukách a dávali eseji podobu porovnateľnú 

s tou, akú mala v iných národných kultúrach. Prvotná snaha Jozefa Miloslava Hurbana teda, 

našťastie, neostala bez odozvy. Po ňom nasledovali ďalší v pomerne rýchlom slede. Spomedzi 

mnohých tých, ktorí od čias Hurbana až po dnes vo väčšej či menšej miere inklinovali k žánru 

eseje, sa v 20. storočí jasne vyníma triáda Alexander Matuška, Vladimír Mináč a Milan 

Rúfus. Hoci ich mená a prínos do slovenskej národnej kultúry je v súčasnosti čiastočne 

zdiskreditovaný ich komunistickou minulosťou, resp. nedostatočnou ochotou spochybniť 

a odmietnuť socialistickú myšlienkovú platformu,4 markantný vklad všetkých troch autorov 

do teórie i praxe eseje je nespochybniteľný. Každý z nich obohatil slovenskú esej kvalitatívne 

i kvantitatívne, a zároveň každý z nich si prispôsobil esej svojmu naturelu. Preto im právom 

patrí označenie najväčších ikon slovenského esejizmu. 

Alexandra Matušku považujeme za prvotvorcu už novodobej, modernej slovenskej 

eseje. Tento esejista, ak nie svetového, tak aspoň európskeho formátu, dal slovenskej eseji 

myšlienku, tvar i zmysel. Zasvätil jej svoj život a ona mu za to bola vernou a lojálnou 

spoločníčkou. V porovnaní s Milanom Rúfusom i Vladimírom Mináčom Alexander Matuška 

používa vo svojich esejach oveľa útočnejší, provokatívnejší tón. Dalo by sa povedať, že eseje 

Alexandra Matušku „tnú do živého“, sú esejami biča.5 Na rozdiel od Vladimíra Mináča, ktorý 

miestami schádza z objektivistického chodníka a sofistikovaným spôsobom preceňuje 

niektoré momenty a osobnosti našej kultúrnej histórie, ale aj Milana Rúfusa, ktorý sa často 

a rád uchyľuje k výraznej patetizácii a moralizátorstvu, Matuškove eseje „netrpia“ 

redundanciou idealizmu a romantizmu v ideách ani postojoch, čím sa mu podarilo vari 

najobjektívnejšie zachytiť viaceré nuansy slovenského kultúrneho prostredia i univerzálne 

determinanty typické pre celú kultúru a spoločnosť. 

Esejistické texty druhého zo spomínanej trojice, Vladimíra Mináča, predstavujú nielen 

po výrazovej stránke na rozdiel od Alexandra Matušku racionálny, vedeckejší variant eseje. 

Mináč pracuje skôr s faktami a historickými reáliami ako so subjektívnymi dojmami 

                                                 
4 Najaktuálnejšie sa táto diskreditácia prejavila v súvislosti s menom Vladimíra Mináča a plánovaným osadením 
sochy s jeho podobizňou na námestie pred Národnou radou Slovenskej republiky, ale i s menom Milana Rúfusa, 
ktorého krátko po pohrebe „očiernili“ na stránkach istého renomovaného týždenníka. 
5 Pomenovanie je analogicky prevzaté od charakterového názvu poézie Andreja Žarnova (1903 – 1982), ktorá sa 
v literárnej histórii označuje ako poézia biča. 
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a pocitmi, no na druhej strane niektoré tvrdenia a konštatácie v jeho podaní vyznievajú 

pomerne jednostranne bez potrebného nádychu polemiky. Okrem toho sa však ani Mináč 

nevyhol glorifikovaniu vlastnej osoby, čo je evidentné vo viacerých jeho esejistických 

textoch, kde sa pasuje do úlohy zástancu, ba až bojovníka či martýra slovenskej národnej 

kultúry. 

Eseje s autorským rukopisom Milana Rúfusa vykazujú v porovnaní 

s predchádzajúcimi dvoma autormi viaceré špecifiká. Ním vytvorené eseje sú jednak čo do 

rozsahu oveľa kratšie s výraznejším príklonom k publicistickému variantu žánru eseje, 

a jednak je Rúfus vo svojich postojoch a hodnotiacich súdoch oveľa pokojnejší a zmierlivejší. 

Explicitne a zámerne vo svojich esejach nehľadá silné či slabé miesta našej kultúrnej histórie 

a nejde mu primárne o to, aby vyzdvihol, či naopak odsúdil niektoré prejavy slovenskej 

národnej kultúry a etnicity, ale naopak skôr o potrebu akcentovania pokory ako univerzálnej 

humanistickej a kresťanskej hodnoty vo vzťahu k sebe samým i kultúre ako celku. Takáto 

pozícia je z pohľadu našej dlhej kresťanskej tradície napokon celkom prirodzená, prijateľná 

i produktívna. 

Ako vidíme aj na našom koncíznom rozbore esejistických textov z pera najväčších 

troch slovenských esejistov 20. storočia, sama esej často a vo viacerých ohľadoch posúvala 

našu mladú kultúru želaným smerom, no treba povedať, že z času na čas sa jej obracala 

i chrbtom a javila sa ako podradná slúžka ideológie, čo mení kabáty ochotnejšie ako 

garderobier šaty. Snáď to ale eseji odpustíme. Že sa v týchto chvíľach tak, ako celá kultúra aj 

ona nechala zviesť ideovými a mocenskými zápasmi ako aj morálnymi klišé a neustrážila si 

svoj tak prepotrebný nadosobný fundament. 

 
Záver 
 

Vychádzajúc z toho, že o eseji sa dá najlepšie a najvýstižnejšie uvažovať a písať 

esejisticky, zvolili sme aj my v našom výklade jemne ladený esejistický tón. Touto formou 

sumarizujeme viaceré možné pohľady esej a esejistický štýl, pričom naším cieľom je zachytiť 

fenomén eseje v čo najväčšej celistvosti a zároveň ponúknuť niekoľko inšpiratívnych 

interpretácií tohto zložitého a metodologicky i žánrovo sporného javu. S prihliadnutím 

na moderné interdisciplinárne a pragmatické prístupy k jazyku a textu následne uchopujeme 

esej z lingvokultúrneho aspektu a prisudzujeme jej prominentné miesto na hodnototvornej osi 

vo vzťahu ku kategórii kultúry. 

Sme totiž presvedčení, že kultúra s esejou a esej s kultúrou súvisí viac ako iné žánrové 

modely či typy textov, čoho dôkazom sú napokon i dejiny našej domácej, slovenskej 
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esejistiky. Tie sú síce v porovnaní s dejinami francúzskej, anglickej alebo španielskej eseje 

relatívne chudobné na mená i pocty, o to väčšie bremeno však ležalo na ramenách tých, ktorí 

sa rozhodli ísť v jej šľapajach a pomocou eseje kreovali obraz domácej kultúry i obraz nás 

samých. A treba povedať, že minimálne v jednom prípade slovenská esej zrodila naozajstného 

velikána. Človeka, ktorý doslova žil a dýchal esejou, ktorý snáď inak ako esejisticky písať ani 

nevedel. Alexandra Matušku. Dnes, žiaľ, trochu zabudnutého esejistu európskeho formátu, 

na odkaze ktorého by sa dalo znova obrodiť esej, a tým obrodiť a zrevitalizovať i časť nášho 

duchovného kultúrneho bohatstva. 
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The presented study is divided into two parts from the point of view of its composition. In the first 
part, the author concentrates on the methodological and genre problems of the essay. In the second 
one, he proposes his own inspirational solution to the mentioned controversy regarding the essay. He 
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transparently evidenced in the history of Slovak essays. 
 
Keywords: essay, essayistic style, methodological warfare of essay, third class phenomenon, 
                   essay as a product of culture, essay as a bearer of culture, Slovak essays 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
HORVÁTH, Miloš. Spory o esej a jej miesto v slovenskej kultúre a kultúrnej histórii. In Štúdie 
k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 74-83. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-
2011-1.pdf> 

 83



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

dokumenty 
––––––––––––––––––––––– 
 
Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára* 
 
Peter Podolan (ed.) 
 

I. 
 

Kapitola XV.1
Krátičká známost národu Slowanského. 

 
[IOT 1] Co jest národ? 

Národ gest společnost wšech těch lidj, kteřj gednu řeč mluwěgj, k.p. německá řeč a německý 
národ, slowanská řeč a slowanský národ. 
 

[IOT 2] K gakému národu my přináležjme? 
My přináležjme k národu slowanskému, nebo Slowáci gsau částka Slowanů. 
 

[IOT 3] Gestli národ slowanský na počet weliký? 
Owšem, neywětšj národ w Europě gsau Slowané, nebo se gich wšech počjtá 
50. až do 60. millionů, kteřj polowic Europy, třetinu Azie, a hodnau část Ameriky zaugjmagj. 
 

[IOT 4] W rakauském pak císařstwj kolik ge Slowanů? 
Rakauský cjsař gest králem patera králowstvj slowanských, tak že w monarchii rakauské 
wýše dwau třetin Slowanů se nechádzj, a gen gedna třetina ostatnjch národů, Nemců, 
Maďarů, Wlachů a t. d. Lidj pak na swětě počjtá se okrauhlým počtem 8 – 900 millionů, a tak 
téměř desátý djl celého lidského pokolenj w samých Slowanech záležj.2

 
[IOT 5] Kde bydleli Slowané za starodáwna? 

Za starých časů bydleli w Azii, odtud přešli do Europy, a usadili se při Tatrách, 
nad Dunagem, při řekách Don a Dněper, od Slawského (Baltického) až k Adriatskému moři. 
 
                                                 
* Táto edícia dvoch ideologicky zásadných textov Jána Kollára je výstupom projektu „Tvorcovia slovenských 
dejín“ – VEGA 1/0245/10. Podrobnú analýzu oboch textov pozri v PODOLAN, Peter. Krátičká známost národu 
Slowanského Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : 
Stimul, 2011, s. 39-58. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> 
1 KOLLÁR, Jan. Čjtanka anebo Kniha k čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w městech a w dědinách. 
Budín : W králowské uniwersické tiskárně, 1825, s. 202-208, 231. 
Originál textu je písaný latinkou. Zachovali sme archaickú formu pravopisu, jedinou zmenou je nahradenie 
diakritického znaku „~“ znakom „ˇ“ a aplikáciou „ğ“ namiesto „g“ s diakritickým znamienkom, približne „~“ 
(tento znak bol použitý tam, kde ide o skutočné „g“, keďže majoritne použitý znak „g“ vlastne znamená „j“; 
dopĺňame už len, že znak „j“ treba čítať ako „í“). Do textu sme vložili i v pôvodnom texte chýbajúcu, až na s. 
231 uvedenú a autorom lokalizovanú otázku [IOT 7a] a opravili text podľa originálnych pokynov autora: „Chibi 
tisku. (Prwnj počet značj stránku, druhý řádek) [ ] 202 - 19 gedná čti gedna. –– 202-20 narodů čti národů. –– 
203 – 11 ktěrj čti kteřj. –– 203 – 13 našj čti naši. –– 204 – 27 Madaři čti Maďaři. –– 205 – 29 k. k. čti k. p. –– 
206 – 25 Česke čti České. –– ...“ Tamže, s. 236, nečíslované. Pre zjednodušenie orientácie v texte sme jednotlivé 
otázky vybavili číslom (napr. [IOT 2]). Text v originále prinášal pozitívnu úpravu čitateľnosti, keď bolo 
dokončenie slova rozdeleného a pokračujúceho na nasledujúcej strane, vytlačené pod hlavným textom ešte na tej 
istej strane. Túto textovú zvláštnosť sme z pochopiteľných dôvodov nereprodukovali. V tomto vydaní boli 
otázky vytlačené menším typom a odpovede vačším typom písma a túto formu sme prevzali. 
2 Tamže, s. 202. 
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[IOT 6] Gako byli gmenowáni od cuzozemců? 
Sarmati, Spori, Wendi neb Winidi, Anti, Slawjni a Slawi neb Slawowé. 
 

[IOT 7] Odkud pochádzj to gméno Slaw, Slawjn, Slowák, Slowan? 
Nekteřj učenj ge odwodzugj od S l o w o, gakoby lidé gednoho slowa a gazyka, kteřj sobě 
wespolek rozuměgj; ginj ge odvozugj od S l á w a, s l a w n ý  a s l o w ú t n ý, proto že naši 
předkové slawné skutky činili a swým bogovánjm sláwu sobě způsobili, a tento počátek 
gména gest hodnowěrnegšj. 
 

[IOT 7a] Proč ge toto poslednj hodnowěrněgšjm? 
Proto, ponewádž s l o w o, na s l o w o  wzatý, s l o w u t n ý, v naší řeči často totéž znamená co 
s l á w a, s l a w e n, s l a w n ý, tak že se Slowan a Slawen neb Slawian wzágemně užjwati 
mohau k poznačenj s l a w n é h o : nikoli ale naopak, s l á w a  newyznamenáwá nikdý a nikde 
w našem národě řeč, gazyk, slowo; a Slawian, Slawjn nemůže se nigakž bráti za lid 
g e d n o h o  s l o w a . K tomu přistupuge i to, že se neystarodáwnegšj, nepochybně ze střew 
samého národu čerpaná, od wšeobecného na gednotlivé osoby, města, hrady přenášená, 
gména slowanská, a to sice u wšech kmenů a bratrů slowanských, wždycky na „s l a w, 
s l a w a“ skončugj, nikdy na s l o w, s l o w a. k. p. Samoslaw, Rostislaw, Wladislaw, Boleslaw, 
Wěnceslaw, Slawomir, a ženská Předslawa, Budislawa, Krasislawa a t. d. Ano i cuzonárodnj 
neystaršj, negen řečtj a latinštj nýbrž i němečtj, arabštj a monğolštj spisowatelé nikdý nepjšj 
(o) nýbrž (a) w prwnj syllabě: Sklaw čili Slaw. Slowo, mjsto glagol, a tudy i Slowan, 
slowenský, zdá se býti mnohem mladšj než Slaw, slawenský. –3

 
[IOT 8] Gako nazjwali swé vůdce a panovnjky Slowané? 

Kňaz aneb knjže, wogewoda neb wýwoda, ğospodár, bogár, pán, župan, cár, král, wladyka 
a t. d. 
 

[IOT 9] Gakových mravů a obyčegů byli a gsau Slowané? 
Oni weždy wjce pokog nežli wognu milowali, obljbenj měli obzvláště w hospodářstvj, býwali 
pracowitj a skromnj lidé, milowali hudbu a weselé spěwy, a láska k náboženstwu ge každého 
času wyznačowala. 
 

[IOT 10] Gakowé měli náboženstwo za starých časů? 
Za starých časů měli pohanské náboženstwo aneb modlařstwo, wzjwali mnoho bohů, 
ba i mrtvé wěci k. p. háge, řeky, studnice, stromy, koňe a t. d. 
 

[IOT 11] Kteřj byli gegich neyhlawněgšj bohowé? 
1. P e r ů n anebo P a r o m panowal nad hromem a bleskem. 
2. S w a t o w i t aneb S w a n t o w i d, bůh swětla a slunce. 
3. P r o w e aneb P r o n o bůh práwa a sprawedliwosti. 
4. R a d e ğ a s t aneb R a d h o s t bůh wogny a pohostinstwa. 
5. B ě l b o ğ  a č e r n i b o ğ aneb bjlý a černý bůh, onen byl půwodcem wšeho dobrého, 
    tento wšeho zlého.4

 
 
 
 

                                                 
3 Táto otázka a odpoveď sa nenachádza v pôvodnom texte, Kollár ju dopĺňa na s. 231 spolu s presným 
umiestnením. „Poznamenánj. Na stránce 203 mezi 15 a 16 řádek, wlož gěště tuto otázku a odpowěd: [IOT 7a]“ 
KOLLÁR, ref. 1, s. 231. 
4 Tamže, s. 203-204. 
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[IOT 12] Které byli gegich neyhlavněgšj bohyně? 
1. Ž i w a bohyně živnosti, zahrad a polnjch úrod. 
2. L a d a bohyně lásky a manželstwa. 
3. M o ř e n a bohyně smrti. 
 

[IOT 13] Kterého času přigali Slowané křesťanské náboženstvj? 
Slowané přigali křesťanské náboženstwo w 9. stoletj, obzláště okolo roku 862. 
 

[IOT 14] Gako se gmenowali ti mužowé, kteří ge krstili a wynaučovali? 
C y r i l  a  M e t o d dwa bratřj, Řeci, z města Tesalonichy, přišli na žádost Swatopluka 
a Rostislawa do Morawy a Panonie, kde křestili a Pjsma swatá na gazyk slowanský přeložili. 
 

[IOT 15] Gakože mluvj geden toho času Spisowatel o této pamatné přjpadnosti? 
„Wysoko plesali, prawj Nestor geden starožitný slowanský Spisowatel, wysoko plesali 
a radowali se Slowané, když uslyšeli weliké diwy božj we swém přirozeném gazyku.“5

 
[IOT 16] Od Slowanů pak kdo potom přigal křesťanské náboženstwo? 

Ginj sausednj národowé k. p. Maďaři gegichžto krále S. S t ě f a n a pokřestil a na wjru 
křesťanskau obrátil S. W o g t ě c h, byskup Pražský a rozený Slowan.6

 
[IOT 17] Či všickni Slowané k gedné křesťanské cjrkwi přináležj. 

Nikoli, gedni gsau Starowěrci aneb Řeci, druzj Katoljci, třetj Ewangelici, a někteřj se 
přiznáwagj i k muhamedanskému náboženstwu k. p. w Bosnii a w Bulğarii. 
 

[IOT 18] Na kolik nářečí (dialektů) dělj se Slowanská řeč? 
Za starodáwna mluvili všickni Slowané gen gednu řeč, ale časem powstala mezi nimi 
rozličnost řečj aneb nářečj. 
 

[IOT 19] Která gsau ta nářečj? 
Mimo staroslowanské cirkewnj řeči, která už gen we knihách žige, nalezá se gešte šest 
hlawnjch nářečj slowanských a sice: 

A. Poledno-wýchodnj kmen: 
1. R u s o w é  a  R u s n á c i  w Halicii a w Uhrjch 35 millionů. 
2. S r b o w é aneb J l l i r o w é  w Serbii, Slawonii, Dalmacii, Bosnii, spolu asi 5 millionů. 
3. S l o w e n c i neb W i n d i  w Krainsku, Styrsku, Korytanech, w Chorwatsku 
    a w železné Stolici w Uhrjch, spolu asi 1½ millionu. 

 
B. Půlnočno - západnj kmen: 

1. Č e c h o w é, M o r a w a n é, S l e z á c i  a S l o w á c i  w Uhrjch, spolu 5–6. millionů. 
2. P o l á c i 10–12. millionů –– 
3. L u ž i č a n é hornj i dolnj asi 100. tisjce dušj. 

 
[IOT 20] Mimo těchto kragin kde se geště Slowané nalezali? 

Téměř polowici z nyněgšj německé země drželi a obýwali někdy Slowané k. p. Obotriti 
w Meklenbursku, Polabi, Pomorané, Sorabi, Daleminci, Ostrow Rýğen, Mjšenská, Saská, 
Braniborská země byly někdy slowanské kraginy a národy, ale w 9 a 10 stoletj ge Nemci, ne 
bez násilj, ponémčili, wygmauc geště žigjcé ostatky K a š u b ů, na břehu Leby w Pomořanech.7

 
                                                 
5 V tejto odpovedi boli v originále zbytočne uvedené úvodzovky vo všetkých riadkoch textu (/ „ ský; / „ wané; /„ 
přirozeném...), v edícii sme chybu odstránili. KOLLÁR, ref. 1, s. 204. 
6 Tamže, s. 204. 
7 Tamže, s. 205-206. 
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[IOT 21] Kterj gsau polowičatj aneb s ginými národy smjšanj Slowané? 
1. W p ů l n o č n j c h  k r a g i n á c h gsau Finicko-slowanské, téměř giž zmizelé, národy: 
    Staroprusové, Leti, Litwani a Kuri. 
2. W p o l e d n j c h  k r a g i n á c h nalezagj se: 
a) Latinsko - slowanské národy: Walachowé, Bulgari, Albani a Epiroti. 
b) Řecko-slowanské: Čakoni na ostrově Morea (Pelopones), už gen asy 15 tisjce čeledj 
    w sedmi osadách bydljcj. – Wšickni tito magj hned polowic, hned třetinu ze Slowančiny 
    we swém gazyku. 
 

[IOT 22] Která byla slawnegšj města slowanská w starých časech? 
Města buď kupectwjm, buď náboženstwjm slawná byla následugjcá: A r k o n a, W i n e t a, 
J u l j n neb W o l j n, R e t r a, S t a r ğ r a d (Altenburg) D ěw j n (Mağdeburg) N o w ğ o r o d, 
K y e w, a t. d. 
 

[IOT 23] Která gsau hlavnj města slowanská za našich časů? 
W Ruské zemi P e t r o h r a d  a  M o s k w a; w Polské W a r š a w a  a  K r a k o w; w České 
P r a h a ; w Morawské B r n o  a  H o l o m u c; w Meklenburku Šwerjn a Strelic; w Slezké 
W r a t i s l a w a; w Chorwatské Z a ğ r a b; w Dalmatské D u b r o w n j k (neb Rağusa); 
w Srbské B ě l ğ r a d; w Krainsku L u b l a n a; w Korytanech Ž e l a n c e; w Lužicech 
B u d i š j n  a  Žitawa; Bosnii B a n j a  L ú k a  a t.d. 8

 
[IOT 24] Hlawnj řeky při kterých slowanský národ bydlí? 

W Ruské kragině: Wolha, Don, Dněper, Newa. 
W Polské: Wisla. 
W České: Labe, Wltawa. 
W Morawské: Morawa, Hana. 
W Uherské: Dunag, Tisa, Wáh, Hron. 
W Slawonii: Sáwa, Dráwa. 
 

[IOT 25] Hlawnj wrchy a hory slowanské? 
Ural, Tatry, Krkonoše, Šumawa, Černağora a t.d. 
 

[IOT 26] Kteřj pamatněgšj mužowé wyšli ze slowanského národu? 
1. B o g o w n j c i: Lauritas (Wawřinec), Sámo, Swatopluk, Žižka, Iğor, Jaroslaw, Zřjny, 
    Girj Černý, Marko, Suwarow, Sobieský, Kosciuško a t. d. 
2. U č e n j  M u ž o v é: Kopernjk, Nestor, Hágek, Weleslawjn, Komenský, Lomonosow, 
    Karamzin, Krasický, Dobrowský, Linde, Bernolak. (Sarbiewský, Janus Pannonius, 
    Matěg Bel) a mnozi ginj. 
3. C j r k e w n j  m u ž o w é : Nicetas, Patriarcha konštantinopolitanský; Ján Hus; 
    Hyeronym Pražský; Jan Nepomuk, Wogtěch (Adalbertus), Truber a t. d. 
 

[IOT 27] Které gsau osoby ženského pohlawj pamatné w Historii Slowanského národu? 
1. L i b u š a kněžna a panownice maudrá a slawná w České zemi. 
2. W l a s t a neb W l a s t i s l a w a, wedla 7 roků wálku proti mužům na Děwjně. 
3 D r a h o m i r a a L u d m i l a onano nepřjtelkýně, tato přjtelkyně křesťanů. 
4. B o ž e n a, sedlácká dcera potom kněžna. 
5. T u ğ a  a B u ğ a sestry, které prwnj přišli do Kroacie se swými bratřjmi. 
6. W a n d a dcera Krakowa, a B r o n i s l a w a  w Polsku. 
7. K a t a ř j n a II. slawná ruská cjsařowna. 9

                                                 
8 KOLLÁR, ref. 1, s. 206-207. 
9 Tamže, s. 207-208. 
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[IOT 28] Knjžata a slawněgšj familie slowanského národu nynj žigjcé. 
1. W Meklenburku: Welikowýwodowé G i ř j a F r i d r i c h - F r a n t i š e k, potomkové 
    Přibyslawowi. 
2 W Čechách: Lobkowic, Kynský a ginj. 
3. W Serbsku: Miloš Obrenovič. 
4. W Polsku Čartoriský, Gablonowský, Lubomirský, Radziwil, Sulkowský. 
5. W Rusku: A l e x a n d e r Paulowič cýsař, a geho bratřj: Constantin, Nicolaus, Michael; 
    potom Knjžata Ğolizin, Lapuchin, Labanow-Rostovszky, Dolğoruky, Kutusow, Gorčakow, 
    Šichmatow, Šalikow, Šachovszkoi, a mnozj ginj.10

 
 
 

II. 
 

Kapitola XIII.11

Krátičká známost národu SLAWJANSKÉHO. 
 

[IIOT 1] Gako se dělj pokolenj lidské? 
Pokolenj lidské čili lidstwo dělj se na č t w e r o plemen, totižto na i n d o e w r o p e g s k é, 
s e m i t s k é, s e w e r s k é  a č j n s k é. 
 

[IIOT 2] Které z těchto plemen neypředněgšj mjsto zaugjmá? 
Plémě indoewropegské, gest na celém oboru zemském nynj předčícím a panugjcjm, a to sice 
pak náboženstwjm, zvláště křesťanským, tak i wzdelanostj, zwláště nowoewropegskau. 
 

[IIOT 3] Kde wzalo svůj původ? 
Počátek a půwod geho, ukrytý w newystihlém šeru dáwnověkosti, hledá se we střednj Azii 
u welikého pohořj himalagského, kdežto giž wšeobecnau čili noachickou potopau welice 
rozšjřeno bylo. 
 

[IIOT 4] Gestli na počet weliké? 
Owšem gest plémě indoewropegské na celém swětě neyhogněgšj, neboť se w něm přes 360 
millionů lidj počjtá, a rozkládá se po Ewropě, Azii a drahné časti Ameriky.12

 
 
 
                                                 
10 KOLLÁR, ref. 1, s. 208. 
11 KOLLÁR, Ján. Čjtanka anebo kniha k Čjtanj, pro mládež we sskolách slowenských w městech a w dědinách. 
Druhé vydánj, opravené a prjdawkem uherským a německým rozmnožené. V Pessti tiskem Trattner-Károlyiho, 
1844, s. 160-174. 
Originál textu je písaný latinkou. Zachovali sme archaickú formu pravopisu. Text sme opravili podľa 
originálnych pokynov autora (s. 224): „Chyby tisku (Prwnj počet značj stránku, druhý řádek). .... 163. 7. 
wywjgeli č. wywinowali. 165. 23. Slawjane č. Slawjané. 168. 31. prastarodáwná č. prastarodáwna. 170. 7. pne 
č. pně. 171.1. zetři : a z těch. 172. 25. Zağrab č. Záhřeb. Za stránkau 172 má státi počet stránky 173 (mjsto 
175); na téže stránce řádek 2 mjsto černý čti Černý. 173. 30. Přibyslamowi č.Přibyslawowi. ...“ Opravili sme i 
ďalšie očividné chyby v texte, s príslušným odkazom. Pre zjednodušenie orientácie v texte sme jednotlivé otázky 
vybavili číslovaním, odlišným od sady prvého vydania (napr. [IIOT 7]). Text v originále prinášal pozitívnu 
úpravu čitateľnosti, keď bolo zvyšok – dokončenie slova rozdeleného a pokračujúceho na nasledujúcej strane 
vytlačené pod hlavným textom ešte na tej istej strane. Túto textovú zvláštnosť sme nereprodukovali. V tomto 
vydaní  boli otázky vytlačené väčším typom, odpoveďe zrejme pre úsporu miesta menším typom; v našej edícii 
sme aj kvôli lepšej čitateľnosti a jednotnosti formy edície túto zásadu neaplikovali, ale prispôsobili ju forme 
prvého vydania. 
12 Tamže, s. 160; opravené pôvodné „neyhogněğšj“. 
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[IIOT 5] Ku kterému plemenu lidského pokolenj Slawjané přináležegj? 
Slawjané gsau lid plemene indoewropegského, a tudy neybližšj přibuznj předewšjm 
Litwanůw, Němcůw, Celtůw čili Gallůw, Latinůw a Řekůw, potom Indůw a giných Aziatůw, 
kteřjž děginami swými, náboženstwjm a wzdělanostj swau uměleckau i naukowau, neywětšj 
sláwy a neytrwanliwěgšjho gména we knize žiwota lidského sobě wydobyli. 
 

[IIOT 6] Gsauli Slawjané giž dáwnj obywatelé Ewropy? 
Slawjané gsau obywatelé Ewropy prastařj, od nepaměti zde s ginými sobě přjbuznými kmeny, 
ba takořka u prostřed nich sjdljcj, kamž z Azie přešli giž dráhně před narozenjm Kristowým. 
 

[IIOT 7] Kde se usadili Slawjané w Ewropě? 
Předkowé potomnjch Slawjanůw, usazugjce se w takowých kraginách, ze kterých ginj 
národowé ginam se wystěhowali, zaugali w Ewropě nesmjrné to prostranstwj zemj, ležjcjch 
mezi mořem slawjanským (baltickým) a jaderským (adriatickým), mezi horami tatranskými, 
řekau Donem, hořegšj Wolhau a končinami Finůw za městem Nowohradem. 
 

[IIOT 8] Které bylo prwotnj gméno Slawjanůw? 
Dřewnj a wšeobecné gméno Slawjanůw přespolnj neb cizozemské bylo Wendowé čili 
Windowé (to gest Indowé), domácj pak Sporowé čili Srbowé. 
 

[IIOT 9] Odkud pochádzj to gméno Slaw, Slawjan, Slowan? 
Gméno Slawjan odwodzugj učenj od staré Bohyně S l á w a , kterau naši předkowé ctili, 
a která se geště až posawád w některých národnjch zpěwjch zpomjná a oslawuge; gako též od 
s l a w n ý a s l o w ú t n ý, proto, že našj předkowé slawnými skutky prosluli, a swým 
bogowánjm sláwu sobě způsobili; Slawák a Slowák, Slawjan a Slowan gest stegné, to prvnj 
wšak staršj. (O čemž čti knihu: Sláwa Bohyně od Jana Kollára).13

 
[IIOT 10] Gestli národ Slawjanský weliký? 

Owšem, neywětšj a neylidnatěgšj národ w Ewropě gsau Slawjané, nebo se gich wšechněch 
počjtá okolo 80 millionůw, takměr desátý djl celého lidského pokolenj, kteřj polowic Ewropy, 
třetinu Azie a hodnau část Ameriky zaugjmagj. 
 

[IIOT 11] Gakowé mjsto zaugjmagj Slawjané w deginách člowěčenstva? 
Slawjané w deginách člowěčenstwa wznešené mjsto zaugjmagj. Ode dáwna náleželi oni 
do řádu stále osedlých národůw, rozdjlných od Kočownjkůw čili pastýřsko-taulawých lidj, 
a došli toho stupně wzdělanosti, gehož neporušenj národowé přirozenau cestau w dlauhém 
progitj času sami od sebe dosahugj. 
 

[IIOT 12] Gakowé mrawnj powahy byli Slawjané? 
Přirozenau powahu Slawjanůw sami nepřátelé gegich schwalugj; podle gichž swědectwj 
prostota beze zloby a lsti, upřjmnost a lahodnost byly panugicj přjznaky w gegich mrawné 
powaze; gakowým duchem gegich náboženstwj, práwa, obyčegowé i sám způsob žiwobytj 
wšudy byly nadšeny. 
 

[IIOT 13] Gakowý býwal domácj žiwot Slawjanůw? 
Domácj žiwot Slawjanůw wyznačowal se mnohými tichými cnostmi: býwaliť oni pracowitj 
a skromnj, krotcj a nábožnj lidé, a newinných společenských obweselenj milownj.14

 
 

                                                 
13 KOLLÁR, ref. 11, s. 161-162. 
14 Tamže, s. 162-163. 
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[IIOT 14] Který byl neyhlawněgšj spůsob wyžiwenj u Slawjanůw. 
U Slawjanůw neyhlawněgšj způsob wyžiwenj byl rolnictwj a hospodářstwj, gakož prwotnj 
a hlawnj gegich žiwel, z něhož teprwé wšickni ostatnj se wywinowali; wšecko u nich 
směřowalo k tomuto zanepřázdněnj, wšecko gemu bylo přiměřené. 
 

[IIOT 15] Či měli negakých přjbytků, w nichž přebýwali? 
Slawjané stawěli domy a w nich přebýwali. Způsob pak stawěnj domůw byl rolnictwj nad 
mjru přjzniwý, we znaměnité od sebe wzdálenosti, tak že každá rodina we středu swých rolj 
a statkůw obýwala. 
 

[IIOT 16] Krom rolnictwj čjm se geště zaneprazdňowali Slawjané? 
Krom rolnictwj zaneprazdňovali se Slawjané i promyslem čili řemesly; gmenowitě pak 
w tesařstwj a kowařstwj, we stawitelstwj a lodnictwj, w girchařstwj (kušnjrstwj) 
a řemenářstwj, w hornictwj a řezbářstwj newšednj zběhlosti došli; pročež gich negen 
Awarowé, nýbrž i sami Řekowé k delánj a zprawowánj korábůw užjwali. 
 

[IIOT 17] Mimo toho čjm se geště Slawjané objráwali? 
Mimo pokogného objránj se s orbou, wčelařstwjm, pastýřstwjm a lowectwjm, Slawjané 
wšudy gewili náklonnost k obchodu a kupectwj; gako giž za neystaršjch časů weliká částka 
kupeckého obchodu mezi Azij a západnj Ewropau w rukau gegich se nalezala.15

 
[IIOT 18] S čjm gmenowitě kupčjwali Staroslawowé? 

Gmenovitě obchod w gantaru tolikéž z počátku byl w rukau Slawjanůw; podobně 
od Slawjanůw kožešiny, obylj, med, wosk, wýrobky dřewěné a t.d. k giným, nawzágem 
od giných k nim zlato a střjbro, hedwábj[,]16 zbrog a t. d. wywážely a přiwážely se, což se 
dálo zwlášt na Dněpru, Berezine a moři slawjanském. 
 

[IIOT 19] Gakowý byl následek kupectwj pro Slawjany? 
Následek kupectwí pro Slawjany byl zwláště ten, že powstala u nich w hogném počtu 
kupecká města, genž od časůw nepamětných zrostala we znamenitau lidnatost, bohatstwj 
a promysl. Města pak tato byla, dle powahy země rowinaté a lesnaté, wětším djlem dřevěná. 
 

[IIOT 20] Která byla slawněgšj města slawjanská we starých časech? 
Města buď kupectwjm, buď náboženstwjm slawná, byla následugjcj: Orekunda (Arkona), 
Wineta, Juljn neb Woljn, Retra, Stargrad (Altenburg) Děwjn (Magdeburg) Nowgorod, Kyew, 
a t. d. 
 

[IIOT 21] Které byly Staroslajanůw společenské cnosti? 
Opatrowánj starcůw, nedužiwých a chudých, bylo přednj powinnostj a obecnau cnostj 
Slawjanůw: pročež w zemi gegich newjdáno ani žebrákůw ani tulákůw. 
 

[IIOT 22] Gako se chowali Slawjané ku přespolnjm? 
Nadobyčegnau přjwětiwost gegich ku přjchozjm a hostům, z přirozené lidu slawjanského 
dobrotiwosti a šlechetnosti srdce wyplýwagjcj sami nepřjzniwci gegich naneywýš zwelebugj, 
prawjce, že pilnau péči o gegich zachowánj wedli, a z mjsta na mjsto, kamž za swau potřebau 
šli, ge zprowázeli.17

 
 

                                                 
15 KOLLÁR, ref. 11, s. 163. 
16 Opravené pôvodné „hedbáwj“. 
17 Tamže, s. 164-165. 
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[IIOT 23] Gakowého náboženjstwj byli stařj Sláwowé? 
Staroslawowé byli náboženstwj pohanského; ctili wšak gediného neywyššjho Boha, stwořitele 
nebes i země, wedle něhož i giným menšjm bůžkům, gako prostřednjkům mezi nimi a onjm 
neywyššjm, oběti přinášeli, záležegjcj z dobytka, owcj a giných zwjřat i plodůw země. 
Wěřiliť oni w trwánj duše po smrti a nastáwgjcj odplatu za dobré i zlé činy. 
 

[IIOT 24] Kteřj byli jejich neyhlawněgšj bohowé? 
Tito asi: P e r ů n anebo P a r o m panowal nad hromem a bleskem; S w a t o w í t aneb 
S w a n t o w i d, bůh swětla a slunce; P r o w e aneb P r o n o, bůh práwa a sprawedliwosti; 
R a d e ğ a s t aneb R a d h o s t, bůh wogny a pohostinstwj; B ě l b o ğ  a Č e r n b o ğ aneb bjlý 
a černý bůh, onen byl půwodcem wšeho dobrého, tento wšeho zlého. 
 

[IIOT 25] Které byli gegich neyhlawněgšj bohyně? 
Tyto nasledugjcj: Ž i w a, bohyně žiwnosti, zahrad a polnjch úrod; L a d a, bohyně lásky 
a manželstwj; M o ř e n a, bohyně smrti; S l á w a, bohyně ohně, blesku a sláwy, od které 
gméno Sláwowé a Slawjané pocházj. 
 

[IIOT 26] Či měli Staroslawowé negaké pjsmo? 
Slawjané ač magjce swé zwláštnj pjsmo od starodáwna, užjwali ho zároweň Němcům, welmi 
pořjdku. Knežj a mudrecowé gegich hlawnj obsah národnjch práw na dřewěných deskách 
zapisowali, pomocj zwláštnjho runského pjsma wěštby18 a hadačstwj konali, i wywolené 
z lidu gistým naukám a známostem, gmenowitě náboženstwj, lékařstwj, básnictwj, časopočtu 
a t. d. wyučowali.19

 
[IIOT 27] Obzwláště čjm se wyznačili Slawjané? 

W národnjm básnictwj a zpěwu, w hudbě a plesu, předčili Slawjané nade wšecky giné 
ewropegské národy. 
 

[IIOT 28] U přespolnjch národů w gakowé powaze byli Slawjané? 
W přespolnjch, gmenovitě we skandinawských podánjch obyčegně wydáwagj se za lidi 
oswjcené. Do gegich zemj wysjlali Normani swé bohy i slawné muže pro nauky maudrosti; 
od nich přigali některá božstwa, obřady a gednotné wýrazy, wztahugjcj se ku předmětům 
wzdělanosti, gako trh, pluh, trauba a t. d. 
 

[IIOT 29] Kdo sprawowal wěci obecné u Slawjanůw? 
Spráwa obecných wěcj nalezala se w rukau národu samého; čelednj otcowé wládli 
neobmedzeně rodinámi swými; wybjranj a zřjzenj od nich na národnjch sněmjch čili sgezdech 
staršj, wéwodowé, kněžj, pozděgi rozličnýmmi ginými gmeny, gako lechůw, pánůw, wládyk, 
županůw, bogarůw, knjžat a t. d. wyznačenj, sprawowali wěci domácj i obecné, náboženstwj, 
řád, práwo, saudy, kupectwj a obchod, wálčenj i mjřenj se s cizími. 
 

[IIOT 30] W gakowém poměru žili wespolek? 
Wšickni Slawjané w prwotnj době, co do slobodstwj a práw, gedni druhým rowni byli; poroba 
a newolnictwj u nich naskrze mjsta nemělo; nýbrž wšickni od neyvyššjho důstognjka až 
do neyprostěgšjho sedláka, stegné we swé wlasti požjwali wolnosti a swobody.20

 
 
 

                                                 
18 Opravené pôvodné„wěstby“. 
19 KOLLÁR, ref. 11, s. 165-166. 
20 Tamže, s. 166. 
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[IIOT 31] W gakowém stawu bylo ženské pohlawj u Slawjanůw? 
Mnohoženstwj, powšechným obyčegem tehdegšjho wěku, nebylo sice u Slawjanůw 
zabráněné, pospolitost wšak lidu přestáwala na gedné ženě, a wětšj gich počet leda zámožným 
wládcům a pánům se dowolowal. Ženy gegich nebyli ani střeženy, ani zamjkány, gako 
u wýchodčanůw; anobrž wolno gim bylo předstupowati dle ljbosti gak před domácj tak též 
před přjchozj a hosti. Toto šetřenj přirozeného práwa slabšjho pohlawj wydáwá gasné 
swědectwj o mrawnj zwedenosti gegich. 
 

[IIOT 32] Či zachowali Slawjané pozdegi tuto vzdělanost a sláwu swau? 
Nikoli, nebo pozdegi w X-tém a XI-tém stoletj, u některých Slawjanůw obchod a promysl 
téměř docela wymizel, města klesla, surowost, leniwost a nedbalstwj se rozšjřily. 
 

[IIOT 33] Proč se toto stalo? 
Stalo se to winau ukrutných potlačitelůw a zhaubcůw gegich Skythůw, Sarmatůw, Bulharůw, 
Hunůw, Awarůw a giných diwokých a surowých národůw, kteřj dychtjce po bogjch 
a laupežjch, do wlasti gegich se hrnuli, ge sobě podmaňugjce, skládagjce na ně násilně těžké 
garmo poroby, podwracugjce neljtostiwě gegich domácj ústawy, obřady, zwyklosti, 
a wtjragjce gim mjsto nich swé wlastnj. 
 

[IIOT 34] Či se nechopili zbraně proti těmto zhaubcům swým? 
W pozděgšj době, když Slawjané čas po času, na djle přjkladem Hunůw, Awarůw a Bulharůw 
pobjdnuti, na djle křiwdami gim od nesnášliwých sausedůw činěnými donucenj gsauce, 
krwawé boge s byzantickými Řeky na Dunagi a s Němci na Labi wésti počali.21

 
[IIOT 35] Či sobě Slawjané podmanili některé cizé národy? 

Slawjané kromě samé země nepodrobowali sobě žádného cizého národu; wogny gegich byly, 
neywjce wogny odporu čili odplaty; u nich wogna nebyla řemeslem ke wšednj žiwnosti gako 
u Sarmatůw, Gothůw a giných; oni zbraň nosili k obraně, nikoli k wýbogi. 
 

[IIOT 36] Či se uměli potýkati se zbranj? 
Při wšj swé náklonnosti ku pokognému žiwotu a tichým zaměstnánjm22, Slawjané skutky 
každého předsewzetj uwažowati zwykli: gakož k wýbogi nebýwali ochotnými a kwapnými, 
tak w obraně swé wlasti, w hágenj swých swobod, obyčegně giné přewyšowali, a skwěli se 
we wognách negen sjlau nepřemoženau, anobrž i zdrawau rozwahau, obratnau cwičenostj 
a wogenskými obmysly; čehož zwláštnjm důkazem gest i časné wéwoděnj Slawjanů 
we wogsku byzantských cjsařůw. 
 

[IIOT 37] Kteřj Slawjané a za kterých časů w uměnj wálečném takto se wyznačili? 
Takowáto udatnost, cwičnost a wytrwalost we zbrani byla stálau a starobylau cnostj celého 
silného, neporušeného kmene od praotcůw na syny zděděna, a we dlauhé času kolegi, 
we mnohonásobných s cizogazyčnjky půtkách zkušena a ztwrzena. 
 

[IIOT 38] Či neměli Slawjané žádné wady do sebe? 
Slušně se gim wytýkati mohau dwě hlawnj wady we mrawné powaze gegich, kteréž 
od prastarodáwna hyzdily krásný wěnec národnjch gegich cnostj, a kterými to pošlo, 
že snadně ledakterému dobrodružnému, třebas sebe menšjmu národu, Celtům, Skythům, 
Sarmatům, Gothům, Awarům, Kozárům, Bulharům a giným w poddanstwj a služebnost se 
dostáwali.23

                                                 
21 KOLLÁR, ref. 11, s. 167-168. 
22 Opravené pôvodné „zamestknánjm“. 
23 Tamže, s. 168-169. 
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[IIOT 39] Které byly tyto wady? 
Z těchto prwnj gest, že Slawjané, gsauce na nesčjslné malé obce rozdrobeni a rozkauskowáni, 
a nenáwiděgjce sebe wespolek, w ustawičných mezi sebau žili roztržitostech; a nikdy nemohli 
sebe powznésti ku sgednocenj wšech úmyslůw, s udušenjm osobnjch wášnj a náružiwostj 
pro domácj blaho a proti cizj přemoci. 
 

[IIOT 40] Která byla druhá? 
Druhá, magjcj swé zřjdlo w těkawosti mysli po následownictwj cizozemštiny, k njž od 
wěkůw linula srdce slawjanská, tak že gim wše přespolnj wždy bylo ochotněgšj nežli domácj, 
cizí gazyk a způsob žiwobytj wždy přjgemněgšj, nežli wlastnj a mateřský. 
 

[IIOT 41] Při tom wšem gako se zaslaužili o nás potomky swé předkowé naši? 
Ačkoli Slawjané žigjce bez péče a starosti o swau sláwu a potomkůw swých štěstj, častokráte 
na celé pokolenj těžké bjdy, až i neuchylnau zkázu uwalili: nicméně milugjce swau wlast, 
orbu, hospodářstwj, řemesla a kupecký obchod, prowodjce weždy raděgi žiwot obhagný, nežli 
výbogný a podmaniwý, a snášegjce doma negedny nátisky cizincůw, zachowaliť oni tjm gak 
sebe, tak i krásnau, rukama swýma we plodonosnau zahradu obrácenau wlast nám gegich 
potomkům, a skrze nás člowěčenstwu: sic ginak bez pochyby i po nich, gako po Skythech, 
Sarmatech, Gothech, Wandaljch, Hunech, Awarech a giných, giž by ničeho wjce, leč holé 
gméno a bohopusté pustiny, nezbýwalo.24

 
[IIOT 42] Gako se dělegj Slawjané? 

Slawjané, gsause audem welikého pásma národůw indoeuropegského, dělegj se na kmen 
s l a w j a n s k ý  a l i t e w s k ý , gako dwě rozsochy gednoho pně. L i t w a n é , k nimž zvlášťe 
starodáwnj Prušané náleželi, byli před tjm na počet hogněgšj a rozšjřeněgšj, bydlegj w ruské 
a pruské řjši, gest gich asi 2 mill. duši. 
 

[IIOT 43] Gako se delj kmen Slawjanský? 
Weliký, lidnatý a rozšjřený kmen S l a w j a n ůw , který za starodáwna gen gednu řeč mluvil, 
dělj se podle nářečj, která časem powstala, na kmen p o l e d n o w ý c h o d n j , a na kmen 
z á p a d n j . 
 

[IIOT 44] Kmen polednowýchodnj které země zaugjmá? 
Kmen tento prostjrá se po zemjch přeobšjrných od národu ruského, bulharského a illyrského 
zaugatých a do trj ewropegských statůw, totiž ruského, rakauského a tureckého wtělených. 
Sem se počjtá R u s ůw  52,000,000, B u l h a r ůw  3,600,000, a I l l y r ůw  7,246,000, a z těch 
we statu ruském 48,590,000, rakauském 7,327,000 a tureckém 6,100,000. 
 

[IIOT 45] Kmen západnj po kterých kraginách se prostjrá? 
Kmen tento sjdlj w zemjch od Polákůw, Čechůw, Morawanůw, Slowákůw a Lužičanůw 
obydlených a do pěti státůw, rakauského, ruského, pruského, saského i krakowského 
wtělených. Gest gich Polákůw 9,365,000. Čechůw, Morawanůw a Slowákůw 7,167,000, 
lužických Srbůw 142,000, w rakauském státu 9,464,000, w ruském 1,912,000, w pruském 
2,108,000, w saském 60,000, w obci Krakowské 130,000.25

 
[IIOT 46] W rakauském cjsařstvj kolik gest Slawjanůw? 

Rakauský cjsař gest wládcem patera králowstvj slawjanských; wšech pak Slawjanů w zemjch 
řjše rakauské gest 18,000,000, což wětšj polowici celého obywatelstwa tohoto cjsařstwj činj; 
menšj geho polowice záležj z Nemcůw, Maďarůw, Wlachůw, a giných národůw. 
                                                 
24 KOLLÁR, ref. 11, s. 169-170. 
25 Tamže, s. 170 -171. 
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[IIOT 47] Kolik pak gest Slowáků w Uhrách? 
W našj milé uherské wlasti gest nás Slowákůw přes 4 mill. zwláště pod horami tatranskými 
w dolinách předewšjm okolo Wahu, Hrona a Nitry sjdljcjch. 
 

[IIOT 48] Které gsau hlawnj rěky při kterých Slawjané bydlegj? 
Tyto gsau w ruské zemi: Wolha, Don, Dněper, Newa; w polské Wisla; w české Labe, 
Wltawa; w morawské Morawa, Hana; w uherské Dunag, Tisa, Wáh, Hron;w Slawonii Sáwa a 
Dráwa. 
 

[IIOT 49] Hlawnj pak wrchy a hory slawjanské? 
Tyto gsau: Ural mezi Azij a Ewropau; Tatry na pomezj uherském a polském; Krkonoše, 
Beskydy a giné. 
 

[IIOT 50] Kterého času přigali Slawjané křesťanské náboženstwj? 
Slawjané přigali křesťanské náboženstwj w IX-tém stoletj, obzwláště okolo roku 862. Ti pak 
mužowé, kteřj ge křestili, wynaučowali, a pjsma swaté na gazyk slowanský přeložili, byli 
C y r i l  a M e t o d  dwa bratři, Řeci, z města Tesalonichy, přisedšj do Morawy a Panonie 
na žádost knjžat slowanských totižto Swatopluka a Rastislawa.26

 
[IIOT 51] Gako že mluwj geden toho času Spisowatel o této pamatné prjpadnosti? 

„Wysoko plesali, prawj Nestor geden starožitný slowanský spisowatel, wysoko plesali 
a radowali se Slawjané, když uslyšeli weliké diwy božj we swém přirozeném gazyku.“ 
 

[IIOT 52] Od Slawjanůw pak kdo potom přigal křesťanské náboženstwj? 
Ginj sausednj národowé k. p. Maďaři gegichžto krále sw. Š t ě p á n a pokřestil a na wjru 
křesťanskau obrátil S. W o g t ě c h, biskup pražský a rozený Slowan. 
 

[IIOT 53] Či wšickni Slawjané k gediné křesťanské cjrkwi přináležj? 
Nikoli, gedni gsau Starowěrci aneb Řeci, druzj Katoljci, třetj Ewangeljci, a někteřj se 
přiznáwagj i k muhamedánskému náboženstwu k. p. w Bosnii a w Bulğarii. 
 

[IIOT 54] Která gsau hlawnj města slawjanská? 
W ruské zemi P e t r o h r a d a  M o s k w a; w polské W a r š a w a a  K r a k o w; w české 
P r a h a; w morawské B r n o a H o l o m o c; w Meklenburku Š w e r j n a  S t r e l i c; w slezké 
W r a t i s l a w a; w chorwatské Z á h ř e b; w dalmatské D u b r o w n j k (neb Rağusa); w srbské 
B ě l ğ r a d; w Krainsku L u b l a n a; w Korytanech Ž e l a n c e; w Lužicech B u d i š j n 
a Ž i t a w a; w Bosnii B a n j a  l u k a  a t. d. 
 

[IIOT 55] Kteřj pamatněgšj mužové wyšli ze slawjanského národu? 
1. Bogownjci: Lauritas (Wawřinec), Sámo, Swatopluk, Žižka, Igor, Jaroslaw, Zriny, Belisar, 
    Girj Petrowič (Černý), Marko, Suwarow, Sobieský, Kościuško a t. d. 
2. U č e n j  m u ž o v é: Uprawda, cjsař řjmský (Justinian), práwnjk a umělec, Kopernjk, 
    Nestor, Hágek, Weleslawjn, Komenský, Lomonosow, Karamzin, Krasický, Dobrowský, 
    Linde, Bernolák, (Sarbiewský, Jánus Pannonius, Matěg Bel) a mnozi ginj. 
3. C j r k e w n j  m u ž o w é : Jan IV. papež řjmský, roku 639, Slawodalmat, Nicetas, patriarcha 
    konštantinopolitanský; Ján Hus; Hieronym Pražský; Jan Nepomuk, Wogtěch (Adalbertus), 
    Truber a t. d.27

 
 

                                                 
26 KOLLÁR, ref. 11, s. 171-172. 
27 Tamže, s. 172-173; (chybne vysádzané 175). 
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[IIOT 56] Které gsau osoby ženského pohlawj pamatné w historii slawjanského národu? 
1. L i b u š a, kněžna a panownice maudrá a slawná w české zemi. 
2. W l a s t a neb W l a s t i s l a w a, wedla 7 rokůw wálku proti mužům na Dewjně. 
3. W i š n a, králowna Pomořanůw. 
4. D r a h o m j r a a L u d m i l a, onano nepřjtelkýně, tato přjtelkyně křesťanůw. 
5. B o ž e n a, sedlácká dcera, potom kněžna. 
6. T u ğ a  a  B u ğ a sestry, které prwnj přišli do Kroacie se swými bratřjmi.  
7. W a n d a dcera Krakowa, a B r o n i s l a w a  w Polsku. 
8. K a t e ř i n a  z  B o r u, Lužičanka, Luthérowa manželka. 
9. K a t e ř j n a II. slawná ruská cjsařowna. 
 

[IIOT 57] Knjžata a slawněgšj familie slawjanského národu nynj žigjcj? 
1. W Meklenburku: Welikowýwodowé Giřj a Fridrich-František, potomkové Přibyslawowi. 
2. W Čechách: Kolowrat-Krakowský, Lobkowic a Thun. 
3. W Morawě: Ditrycho-Teynský, potomek Swatoplukůw. 
4. W Srbsku: Alexander Ďorďewič Černý. 
5. W Polsku: Čartorysky, Gablonowský, Lubomirský, Radziwil, Sulkowský. 
6. W Rusku: Mikuláš, cjsař ruský, a geho bratr Michael; potom knjžata Ğolizin, Lapuchin, 
    Labanow-Rotowský, Dolğoruky, Kutusow, Gorčakow, Šichmatow, Šalikow, Šachovskoi, 
    a mnozj ginj.28

 
 
 
Two Versions of Ján Kollár's Kraticka znamost narodu Slowanskeho 
 
This edition contents both versions of the text of Ján Kollár Krátičká známost národu Slowanského 
[Concise Acquaintance of the Slavic Nation] from the issues of his Čítanka [Reading-book] from the 
year 1825 and 1844 as authentic full text only fixed according to the authors original instructions in 
the books (Errata) and the self-evident misspellings and printing errors. The versions differ mainly by 
size, by the number of the sets of questions and answers, inner structure, not by content. Both versions 
present compendium of the different aspect of the Slavic world as history, culture, number, settlement, 
religion, important cities, celebrities (men and women) and aristocracy. The text of Krátičká známost 
národu Slowanského served as handbook of elementary facts about Slavic nation, which include also 
Slovaks. The compendium constitutes the “open source code”. It describes Slavs in bright colors and 
allows effective defence against attacks on their nationality. 
 
Keywords: Ján Kollár (1793-1852), textbooks, Čítanka [Reading-book], Krátičká známost národu 
Slowanského [Concise Acquaintance of the Slavic Nation], Slavic nation, Slavic history, Slavic 
culture, Slavic religion, important cities, Slavic celebrities, Slavic aristocracy 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
PODOLAN, Peter. Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára. In Štúdie 
k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 84-95. 
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28 KOLLÁR, ref. 11, s. 173-174. 
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jubileá 
––––––––––––––––––––––– 
 
Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861) 
 
Peter Podolan 
 
Zrod génia 
 

Kobeliarovo (okres Rožňava) sa stalo kolískou Pavla Jozefa Šafárika 13. mája 1795. 
Pavol Šafárik, jeho otec, v tom čase pôsobil ako evanjelický farár, predtým bol učiteľom. 
Od matky Kataríny Káresovej možno stopovať aj príslušnosť k uhorskému zemianstvu – 
na tejto skutočnosti si však Šafárik nikdy nezakladal. Neskôr sám vyvrátil koketovanie 
s tézou, že by pochádzal z tzv. pastorskej dynastie, pretože bol hrdý, že jeho starý otec bol 
kováč. 

Rodinná tradícia zrejme kvôli náboženstvu predpokladala príchod rodu v rámci 
pobielohorskej emigrácie z českých krajín. V regióne sa priezvisko Šafárik vyskytovalo 
minimálne v 17. storočí, čo rodinnú tradíciu nevyvracia. Najdôležitejšie v tomto ohľade je, 
že sám Šafárik sa do konca života pokladal za Slováka (a to aj vtedy, keď už zabudol rodné 
nárečie) a to napriek tomu, že svoje meno používal v rôznych verziách (Šafárik, Schaffarik, 
Šafáry či Šafařík). Súdobé problémy a ich riešenia vnímal zo slovenského uhlu pohľadu. 

 
Školárenie a prvé plody práce 

 
Šantením v prírode vraj „malý divoch“ strávil prvých šesť rokov svojho života. 

Intelektuálne zázemie rodiny už čoskoro zohralo pozitívnu úlohu. Malému Šafárikovi stačilo 
údajne iba ukázať abecedu a chlapec sa sám naučil čítať. Otec sa stal i jeho prvým učiteľom. 

Neskôr rodičia mladého Šafárika poslali na štúdium do Rožnavy, kde navštevoval 
nižšie stupne gymnázia a okrem latinčiny sa tu naučil aj základy nemčiny a maďarčiny. 
Gymnaziálne vyššie ročníky potom absolvoval v Dobšinej, kde sa ďalej zdokonalil 
v nemčine. Ak spomenieme ešte znalosť češtiny, tradičného spisovného jazyka slovenských 
evanjelikov, Šafárik bol slušne jazykovo vybavený, ale ovládanie takéhoto jazykového súboru 
bolo v tejto dobe v určitých vrstvách spoločnosti bežné. 

Na vrchole systému uhorského evanjelického školstva stálo lýceum. Šafárik 
navštevoval školu v Kežmarku v rokoch 1810 – 1814. Ústav v tomto mestečku, kde sa 
stretávali rôzne etniká, vtedy zažíval jeden zo svojich vrcholov a Kežmarok vďaka tomu 
niesol čestný epiteton „malá Jena“. Multinacionálny kvas a prvé dotyky s národným 
šovinizmom pomohli Šafárikovi zadefinovať vlastnú národnú identitu. V tomto ohľade ho 
pozitívne po ideologickej stránke ovplyvnili aj spisy Josefa Jungmanna. S pomocou 
zanieteného profesora Jána Genersicha sa Šafárik začal venoval štúdiu antickej literatúry. 
K dobre zvládnutej latinčine pridal aj znalosť gréčtiny a hebrejčiny. V rokoch 1812 – 1815 si 
popri štúdiu privyrábal ako vychovávateľ v rodine Goldbergerovcov. Hoci inklinoval 
ku klasickej vzdelanosti, čoskoro začal zbierať slovenskú ľudovú slovesnosť, hlavne piesne 
a venovať sa vlastnej umeleckej literárnej tvorbe. Svoju poéziu potom dokonca vydal knižne 
pod názvom Tatranská múza s lýrou slovanskou (1814). Súbor básní predstavoval 
kultivovaný a zrelý prejav. Okrem príležitostných klasicistických poém tu môžeme nájsť aj 
priekopnícke uchopenie jánošíkovskej tematiky a básnicky spracované  prvky slovanského 
charakteropisu. 

Vrcholom vzdelania evanjelikov z Uhorska bolo štúdium na niektorej z nemeckých 
univerzít, pričom v tomto období bola obľúbenou univerzita v Jene. Na ceste sem sa Šafárik 
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snažil navštíviť známych slovenských a českých spisovateľov. Odporúčanie od Josefa 
Dobrovského mu neskôr umožnilo prístup k bohatým fondom univerzitnej knižnice. 
Až v Jene sa Šafárik definitívne zriekol úmyslu stať sa evanjelickým kňazom a študovať 
teológiu. Rozhodol sa stať učiteľom. Univerzitné mestečko bolo strediskom nacionálneho 
života a presadzovali sa tu myšlienky unifikácie Nemecka. Opatrný Šafárik sa podobným 
aktivitám vyhýbal a radšej sa venoval štúdiu. Okrem vyčerpávajúceho navštevovania 
prednášok bádal v univerzitnej knižnici, venoval sa samoštúdiu, spisovaniu vlastných 
podkladov a prekladom najmä z klasických jazykov či nemčiny. Cizeloval znalosti 
o milovanej klasickej literatúre, ale snažil sa načrtnúť aj možnosti rozvoja literatúry 
slovenskej. Výsledky tejto práce vydal v roku 1817 pod názvom Promluvení k Slowanům. 
Prostredníctvom Jána „Blahoslava“ Benediktiho sa Šafárik na diaľku zoznámil s Františkom 
Palackým, ktorý vtedy študoval v Bratislave a rozvinul aj svoje kontakty s Jánom Kollárom. 
 
Hľadanie zamestnania 
 

Keď sa v júni 1817 vrátil na Slovensko, a aby vyplnil čas strávený čakaním na ponuky 
adekvátneho zamestnania, stal sa prechodne vychovávateľom v rodine Gašpara Kubinyiho 
v Bratislave a veľa času trávil v spoločnosti Františka Palackého. Plodom ich diskusií 
a samoštúdia bola práca Počátkové československé prozodie (1818). Rozpracovali tu hlavne 
implementovanie estetických noriem antiky do domácej poézie pri použití časomernej 
prozódie. Tento krok mal z hľadiska básnickej formy iba krátke trvanie, no dokázal 
rovnocennosť slovanských a klasických jazykov (hlavne gréčtiny). Pri dobovom porovnávaní 
s antickými vzormi to predstavovalo z kultúrneho hľadiska veľký úspech, keďže niektoré 
jazyky v strednej Európe tento vzor nedokázali nasledovať (ani v prekladoch). Na konci 
pobytu sa v Bratislave stretával s Jánom Benediktim a neskôr aj s Jánom Kollárom. 
 
Nový Sad – problémy a bádanie 
 

Šafárikovou prioritou bolo pôsobiť v slovanskom prostredí a tak prijal spomedzi 
viacerých ponúk miesto riaditeľa na srbskom pravoslávnom gymnáziu v Novom Sade. Ideály 
čerstvého absolventa čoskoro prešli skúškou ohňom. Mnohé z jeho očakávaní sa nenaplnili, 
naopak pohlcovala ho rutina, ktorú predstavovali byrokratické procedúry a pre ústav 
nevyhnutné ekonomické vyjednávania. V roku 1822 sa oženil s Júliou Ambróziovou. Toto 
manželstvo sa v priebehu rokov ukázalo ako veľmi vydarené, pretože Júlia pre manžela 
predstavovala veľkú oporu. V roku sobáša tiež prebehlo posledné stretnutie priateľov – 
Šafárika, Palackého, Benediktiho a Kollára. Uskutočnilo sa v Pešti a pravdepodobne tu načrtli 
budúci program práce pre národ. Pobyt v Srbsku bol pre Šafárika stále problematickejší, 
pretože ako riaditeľ musel plniť požiadavky cirkevnej vrchnosti i svetských mecenášov. 
Vládnym nariadením bol v roku 1825 tejto funkcie zbavený kvôli tomu, že ako evanjelik 
študoval na nemeckej univerzite. Plat radového profesora mu sťažil podmienky pre výskum aj 
samotnú existenciu. Niekoľkokrát vážne ochorel, no stal sa aj otcom niekoľkých detí, hoci 
niektoré zomreli v útlom veku. 

 Aj keď podmienky a zázemie neboli najlepšie, neprestal bádať. Podarilo sa mu získať 
prístup do archívov a knižníc pravoslávnych kláštorov, kde usilovnou prácou nazhromaždil 
veľa cenných prameňov. Knižné novinky mu zasa posielali jeho známi. Od poézie sa 
preorientoval na jazykovedu, literárnu vedu a históriu. Mieru svojich vedeckých ambícií 
ukázal v nemecky písanej práci Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen 
Mundarten (Dejiny slovanskej reči a literatúry) z roku 1826. Stalo sa tak najmä z dôvodu 
všeobecnej zrozumiteľnosti tohto jazyka v učených kruhoch. Dielom chcel propagovať 
históriu a kultúrnu úroveň Slovanov. Pri systematickom všeslovanskom prístupe Šafárik 
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spracoval literárne dejiny všetkých slovanských národov. Jasne tak podporil model 
jednotného slovanského národa, do ktorého celku patrili všetky slovanské kmene (dnešné 
národy) s ich nárečiami. Literárno-historický blok v práci uviedol prehľadom všeobecných 
dejín Slovanov a rozpracoval aj stručné subkapitoly venované histórii jednotlivých 
slovanských kmeňov, pričom oddelil históriu aj literatúru Slovákov a Čechov. Poctivá práca 
sa dočkala pozitívnych ohlasov a autora povzbudila v ďalšom historickom bádaní. Začal 
spisovať recenziu práce Vavrinca Surowieckeho, ktorá dokonca presiahla rozsah pôvodnej 
práce a v roku 1828 ju vydal pod názvom Über die Abkunft der Slawen nach Lorenz 
Surowiecki (O pôvode Slovanov podľa V. Surowieckeho). 

Okrem týchto historiografických prác sa na začiatku 20-tych rokov 19. storočia 
s Jánom Kollárom a Jánom Benediktim podieľal na vydaní zbierky slovenských ľudových 
piesní Písně světské lidu slovenského v Uhřích (1823). Aktívne sa zaujímal o dianie 
na Slovensku, podporoval snahy o unifikáciu síl slovenských intelektuálov, ktorí boli 
rozdelení podľa konfesií, a podieľal sa na spolupráci katolíkov a evanjelikov v Pešti. 
Pozitívne zasiahol i do formovania srbského nacionálneho hnutia a jeho spisovného jazyka 
prácou Serbische Lesekörner... (Srbská čítanka...) z roku 1833. Vydávaním prameňov 
juhoslovanskej proveniencie, najmä starobylých literárnych pamiatok, a bádaním v oblasti 
hlaholskej a cyrilskej abecedy sa zaoberal aj neskôr. Vypracoval tiež špecializovanú prácu 
o literárnych dejinách južných Slovanov. 
 
Stovežatá Praha 
 

Začiatok 30-tych rokov 19. storočia znamenal isté zhoršenie Šafárikovej situácie a tak 
sa rozhodol z Nového Sadu odísť. Prisľúbený pobyt v ruskom Petrohrade sa nakoniec 
nezrealizoval a Šafárik uvažoval aj o odchode do nemeckých krajín. V korešpondencii žiadal 
svojich známych a priaznivcov, aby mu pomohli nájsť nové miesto pôsobenia. Jeho priatelia 
v Prahe preto zorganizovali akciu s cieľom priviesť ho na českú pôdu, pretože Šafárik bol už 
v tejto dobe jednou z najvýraznejších osobnosti slavistiky. Založili peňažný fond, z ktorého 
spočiatku pražský pobyt Šafárika financovali – nájsť pre neho vhodné zamestnanie bolo totiž 
náročné. O tejto skutočnosti sa Šafárik nikdy nedozvedel. Súčasťou dohody bola aj 
podmienka, že ďalšie práce bude uverejňovať v českom jazyku. Tento fakt síce posilňoval 
prestíž českého národného hnutia, ale na druhej strane znižoval možnosti finančnej 
návratnosti Šafárikových projektov najmä s ohľadom na zahraničie. 

V roku 1834 pôsobil ako redaktor časopisu Světozor, v rokoch 1838 – 1843 ako 
redaktor Časopisu Českého muzea a v rokoch 1837 – 1847 ako cenzor. Cenzorský úrad bol 
zvlášť nepríjemný, pretože sa naraz ocitol medzi mlynskými kameňmi – musel znášať 
neustály tlak tak z vládnych kruhov, ako aj z radov českých obrodencov. Pri únavnej práci, 
ktorá zahŕňala čítanie tisícok strán textu týždenne, mu pomáhala jeho manželka. Šafárik sa 
chcel postu vzdať, úrady však jeho abdikáciu neprijali. Dôvodom odvolania sa nakoniec stal 
údajný mierny prístup k myšlienkam českých autorov, konkrétne radikálneho Karla Havlíčka 
Borovského. Od roku 1841 sa stal kustódom univerzitnej knižnice a v roku 1948 jej 
riaditeľom a na tomto mieste vydržal až do konca svojho aktívneho pôsobenia. 
 
Slovanské starožitnosti 
 

Hneď po príchode do Prahy sa Šafárik začal venovať práci na rozsiahlom diele 
o dejinách a kultúre Slovanov – Slovanských starožitnostiach. Dielo vyšlo v roku 1837 
s podporou Matice českej a Českého národného múzea, finančný výnos pre Šafárika však 
nebol nijak uspokojujúci. Túto skutočnosť môžeme pokladať za hlavný dôvod, prečo druhý 
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„mravoučný“ diel nebol nikdy vydaný vo forme komplexnej práce a čiastkové výsledky 
bádania o slovanskej kultúre vyšli iba ako štúdie. 

Slovanské starožitnosti sú dielom načrtnutým opäť v duchu koncepcie jednotného 
slovanského národa. Na základe písomných prameňov dokumentujú dejiny Slovanov 
od počiatku ich existencie, teda najhlbšej minulosti, až do prijatia kresťanstva, zhruba 
do 10. storočia. Šafárik spracoval dejinné príbehy všetkých slovanských kmeňov (dnešných 
národov), čo by bola v súčasnosti práca celého bádateľského tímu. Slovenské dejiny 
v spojitosti s moravskými opísal oddelene od českých. Načrtol tu tézy o autochtonite 
a sídelnej kontinuite Slovanov na území pod Tatrami, vedecky zadefinoval kultúrny, 
štátoprávny a politický význam Veľkej Moravy. Svojim výrokom o súmraku slovenských 
dejín po páde Veľkej Moravy sa stal de facto otcom tézy o tisícročnej porobe Slovákov. Práca 
bola napísaná s využitím dobovej pokrokovej historiografickej metodiky dejepisectva 
romantizmu. Pozitívnym, sebavedomým prístupom zaznamenal obrovský pokrok vo vnímaní 
slovanskej otázky v svetovej slavistike a skoro celé storočie zostalo toto dielo neprekonané. 
Slovanské starožitnosti formovali prístup k historickej skutočnosti u mnohých generácií 
českých, slovenských či slovanských intelektuálov a neskutočne dlho fungovali ako 
vyčerpávajúca príručka vedomostí o Slovanoch. Základné fakty obsiahnuté v práci sú platné 
dodnes, napriek niektorým dobovým interpretáciám a omylom. 
 
Vo víre zmien 
 

V úvode 40-tych rokov 19. storočia Šafárik spolu s F. Palackým vypracoval podrobnú 
obranu tzv. Rukopisov, (literárnych fálz) v ktorých pravosť predstavitelia českého národného 
hnutia skalopevne verili. Šafárik si zobral na starosť jazykovedný prístup, Palacký obsiahol 
problémy historiografie. Onedlho Šafárik vydal Slovanský národopis (1842). Skromná práca 
zobrazila celý slovanský svet, priniesla základné informácie o počte, jazyku a kultúre, jej 
súčasťou bol aj Slovanský zeměvid, mapa slovanského osídlenia v Eurázii. 

40-te roky priniesli akceleráciu ideí nacionalizmu, príslušníci „generácie Všeslávie“, 
sa ale snažili tento rozbeh skôr tlmiť. Viedli ich k tomu osobné prežitky a určitý nadhľad. 
Snažili sa pôsobiť v úzadí, ich nacionálna práca však bola v detailoch rovnako ambiciózna 
a temperamentá, hoci vedená s istou obozretnosťou. Na druhej strane sa k slovu dostávali 
príslušníci mladších generácií a ich program, ktorý sa v rozhodujúcich podrobnostiach 
od predstáv ich starších druhov odlišoval. S tézami o slovanskej unifikácii na jazykovej báze 
kolidovala nezvratne Štúrova kodifikácia slovenského spisovného jazyka z roku 1843. 
Osobnosti generácie Všeslávie, ale aj jazykoví staromilci voči degradácii tradičných zväzkov 
rázne protestovali. Jedným z iniciátorov protestu bol i Šafárik, ktorý za spisovný jazyk 
Slovákov presadzoval slovenskými prvkami vylepšenú češtinu. Zostavením zborníka takýchto 
názorov bol poverený Ján Kollár a v roku 1846 vyšli Hlasové o potřebě jednoty spisovného 
jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Šafárik tu v rozvážne ladenom príspevku uznal, že už 
príliš dlho žije mimo územia Slovenska, aby mohol hodnotiť a chápať dianie na Slovensku. 
Jeho autorita tak zmierňovala napätie v tomto spore. 

Na jar roku 1848 sa Šafárik veľmi aktívne angažoval v nacionálnom súperení. 
Zúčastnil sa vo viacerých deputáciách českého národného hnutia, ale neopomenul ani práva 
Slovákov. Pomáhal pri organizácii Slovanského zjazdu v Prahe, stal predsedom jeho 
československej sekcie, neformálne bol ale považovaný za jeho kľúčovú postavu. Hneď 
na začiatku zjazdu prekvapil radikálnym prejavom a podporil idey, kvôli ktorým radšej 
politicky pragmaticky uvažujúci Palacký zhromaždenie opustil. Šafárik svoju obľúbenosť 
a váhu využil počas pražskej revolúcie. Aj keď s násilím nesúhlasil, vyjednával a zmierňoval 
niektoré výstrelky príliš agilných študentov. Hoci výsledky zjazdu i revolúcie neviedli 
k požadovaným zmenám, naskytol sa nám tento ojedinelý náhľad za fasádu Šafárikovej inak 
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vždy opatrnej prezentácie. Toto odhalenie čoskoro oľutoval a v záchvate strachu spálil časť 
podľa neho nebezpečnej korešpondencie. Napriek deklarovanej loyalite k režimu 
a neutrálnemu vystupovaniu bol totiž podozrievaný z politického panslavizmu. 

Po neúspechu revolučnej vlny v monarchii sa ešte viac utiahol a venoval sa vedeckej 
činnosti. Oprášil zbierku prameňov z juhoslovanského prostredia a začal sa opäť zaoberať 
otázkou pôvodu cyriliky a hlaholiky. Zastával názor, že staršou z oboch abecied je cyrilika, 
kým hlaholika mala vzniknúť jej degradáciou. Ostré polemiky na túto tému viedol už skôr 
s Bartolomejom Kopitarom, žiakom Josefa Dobrovského, ktorý zastával opačný názor. 
Za spormi sa skrývali aj osobné nevraživosti a súperenie o pomyselnú prvú pozíciu 
v slavistike. Šafárik nakoniec po dlhoročnom výskume prešiel v práci Über den Ursprung und 
Heimat der Glagolitism (O pôvode a vlasti hlaholiky) z roku 1859 de facto na pozíciu dávno 
nebohého Kopitara a uznal prioritu hlaholiky. Niektoré z pamiatok najstaršieho slovanského 
písomníctva aj vydal, hoci to bola z hľadiska prípravy tlačiarenských typov, nesmierne 
nákladná a pritom finančne nenávratná práca, lebo ju mohol oceniť len úzky kruh odborníkov. 
 
Psyché je krehká vec... 
 

Koniec života velikána je poznačený viacerými nejasnosťami. Kým tradičné úvahy 
smerovali k súbehu chorôb, ktoré ho trápili už v Novom Sade, záznamy jeho lekára zase 
hovoria o chronickej hypochondrii. Paranoja, stres a pocit ohrozenia sa podpísali 
pod likvidáciu ďalšej dávky korešpondencie. Tieto pocity mohol posilniť aj fakt, 
že na sklonku života s veľkou pravdepodobnosťou zistil, že niektoré z názorov ktoré 
vehementne bránil sa nezakladajú na skutočnosti. Obrat v otázke priority cyriliky a hlaholiky, 
ale tiež odhalenie Libušinho soudu (Rukopis zelenohorský) ako falza (chemickú analýzu 
vykonal jeho syn Vojtech) ním muselo otriasť, keďže patril k neochvejným zástancom jeho 
pravosti. Pravdepodobne mal pochybnosti aj o niektorých ďalších českých písomných 
pamiatkach z dnes zrejmého súboru fálz. Podobne ho tiež zasiahlo aj sťahovanie do nového 
bytu a nepríjemný fakt, že v nových priestoroch nemohol z debien vybaliť všetky svoje knihy. 
Za nejasných okolností sa neúspešne pokúsil o samovraždu, keď v máji roku 1860 skočil 
do Vltavy pri Reťazovom moste (v blízkosti Národního divadla). Po čiastočnom zlepšení 
stavu zomrel o rok neskôr 26. júna 1861. 

 
Zakľúčenie 
 

Pavla Jozefa Šafárika osud priviedol na niekoľko pôsobísk mimo Slovenska. Všade 
pracoval v prospech slovanskej myšlienky a stal sa významným predstaviteľom hneď 
niekoľkých slovanských národných hnutí, predovšetkým slovenského, českého a srbského. 
Jeho zásadné diela sa stretli s ohlasom v celom slovanskom svete a prekročili aj jeho hranice. 
Ako spolukodifikátor ideológie panslavizmu do istej miery predznamenal aj 
myšlienku európskej integrácie, ale jeho odkaz pre dnešok predstavuje predovšetkým 
kultivované rozvíjanie vzdelania a kultúry. 

Pavol Jozef Šafárik nie je rozporuplnou slovenskou osobnosťou, hoci jeho život, 
konanie i uvažovanie ovplyvnili rôzne zákruty a azda preto zostáva trochu nezaslúžene v tieni 
iných. Pravdepodobne by si to však sám želal – povahou bol veľmi mierny a skromný, i keď 
sa vedel rozvášniť pri odborných otázkach. Pri sledovaní svojho cieľa, pri šírení odborných 
znalostí nikdy neľutoval peniaze, hoci sa často dostával až na hranu svojich finančných 
možností. Predstavuje nasledovaniahodný prototyp vedca, človeka mohutnej vnútornej 
morálnej sily, pretože napriek prvkom romantizmu, bolo jeho želaním smerovať k pravde, 
čomu zasvätil najlepšie roky svojej existencie. 
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85. výročie premiéry prvej slovenskej opery Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland 
 
Martin Vašš 
 

Premiéra prvej slovenskej opery od prvého slovenského profesionálneho skladateľa 
Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland, ktorá sa uskutočnila v SND 28. apríla 1926, bola 
medzníkom v histórii hudby a kultúry slovenského národa.1 Touto udalosťou sa začlenil 
medzi hudobne vysokovzdelané národy a zviditeľnil svoju existenciu. Schopnosť inscenovať 
operu vo vlastnej reči a vo vlastnom divadle dokumentovala, že slovenský národ v 20. rokoch 
20. storočia dosiahol najvyšší stupeň hudobnej kultúry.2 Samotná opera vznikala v období 
najväčšieho národnostného útlaku Slovákov, okolo roku 1880, keď ešte neexistovala žiadna 
slovenská operná a dokonca ani hudobná tradícia (slovenská vážna hudba), na ktorú by J. L. 
Bella mohol nadviazať.3 Preto musel siahnuť po Wagnerom inšpirovanom nemeckom librete, 
pričom pri skladaní opery mal však na mysli ujarmený slovenský národ: „Keď som Wielanda 
komponoval, myslel som na svoj ujarmený, ubitý, nevoľný slovenský národ, že si i on musí 
časom ukuť, ako Wieland, svoje šťastie, svoju budúcu slobodu.“4 Postava kováča Wielanda sa 
stala symbolom slovenského národného oslobodenia.5 J. L. Bella však na premiéru svojho 
diela musel čakať neuveriteľných 40 rokov, čo mu umožnili až podmienky 1. ČSR.6

Najväčšiu zásluhu na znovuobjavení J. L. Bellu a na premiére jeho opery Kováč 
Wieland mali Oskar Nedbal, Gustáv Adolf Koričánsky, Miloš Ruppeldt, Dr. Ivan Markovič, 
Dr. Alois Kolísek, Dr. Kamil Krofta a Dr. Dobroslav Orel.7 Veľkú zásluhu na uskutočnení 
premiéry prvej slovenskej opery na doskách SND mal i Dr. A. Kolísek, ktorý synovi J. L. 
Bellu – Rudolfovi, poradil, aby požiadavku na 30.000 Kčs potrebných na inscenáciu diela 
predostrel priamo Družstvu SND ako záležitosť podpory slovenského umenia.8 Premiéra 
prvej slovenskej opery 28. apríla 1926 prebehla dôstojne a pompézne: J. L. Bella bol 
ovenčený vavrínovými vencami so slovenskými národnými stuhami, ktoré mu boli venované 
od SND, sólistov SND, Spolku slovenských umelcov, Speváckeho zboru slovenských 
učiteľov a iných.9 Na premiére Kováča Wielanda sa zúčastnili hudobní činitelia z Brna, Prahy 
a Viedne, pri čom všetci boli z predvedeného diela nadšení.10 Príznačným javom (nielen tejto 
premiéry) bola skutočnosť, že na opere chýbalo slovenské publikum, nakoľko sa opera 
predviedla v strede pracovného týždňa.11

Premiéra Bellovej opery Kováč Wieland je jedným z najdôležitejších medzníkov 
modernej slovenskej kultúry a zaradila slovenský národ v plnej miere medzi národy 
s vysokou kultúrou.12 Napriek tomu, že sa v opere nevyskytujú slovenské folklórne motívy, 

                                                 
1 RUPPELDT, Miloš. „Kováč Wieland“ od Jána Levoslava Bellu. In Slovenské pohľady, roč. 42, 1926, č. 12, 
s. 724. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 725. 
4 Tamže. 
5 Podľa Miloša Ruppeldta postava Wielanda anticipovala slovenského národného hrdinu a osloboditeľa Milana 
Rastislava Štefánika. Tamže, s. 727. 
6 Tamže. 
7 HOZA, Štefan. Ja svoje srdce dám...Zv. 2. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989, s. 173; RUPPELDT, ref. 1, 
s. 727. 
8 A. Kolísek vo svojom článku uviedol: „Keby Družstvo SND nebolo takejto podpory obetovalo, Kováč Wieland 
by bol naďalej ležal v hŕbe nôt Bellových.“ KOLÍSEK, Alois. Ako sme objavili J. L. Bellu. In Slovenské 
pohľady, roč. 42, 1926, č. 5, s. 309. 
9 RUPPELDT, ref. 1, s. 728. 
10 Tamže. 
11 Tamže, s. 729. 
12 Ivan Ballo vo svojom článku skonštatoval: „Premiéra Bellovho Kováča Wielanda 28. apríla 1926 ukázala, 
že slovenská hudba má dielo, ktoré sa smelo môže merať s veľkými hudobno-dramatickými skladbami ostatných 
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na základe skutočnosti, že J. L. Bella bol Slovák, je nepochybné, že aj opera je slovenská.13 
K tejto skutočnosti prispel aj preklad nemeckého libreta do slovenčiny básnikom Vladimírom 
Royom.14 Proti slovenskosti opery Kováč Wieland však vystúpil ostro Dr. Anton Štefánek, 
ktorý ju v Slovenskom denníku označil ako „nemeckú skrz na skrz“, no evidentne nebral 
pri svojej kritike do úvahy, že v dobe, keď J. L. Bella operu písal, nebol k dispozícií žiadny 
slovenský libretista, ktorý by na operu napísal slovenské libreto.15 V tejto súvislosti je 
paradoxom, že českí kritici na rozdiel od Dr. A. Štefánka nazvali dielo slovenským.16

                                                                                                                                                         
národov, nielen slovanských, nielen európskych, ale celého sveta.“ BALLO, Ivan. Ján Levoslav Bella: Kováč 
Wieland. (Predvedené v SND dňa 27. októbra 1927.). In Slovenské pohľady, roč. 43, 1927, č. 11, s. 745. 
13 Tamže, s. 746. 
14 Tamže, s. 747. 
15 Tamže, s. 748. 
16 Tamže. 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
Výstava Amedeo Modigliani: Idea vs. Realita, 
Obecní dům, Praha, 9.12.2010 – 28.2.2011 
 
Juraj Bako 
 

Amedeo Modigliani (1884 – 1920) patril medzi významných predstaviteľov parížskej 
bohémy. Jeho taliansky pôvod v meste Livorno je cítiť najmä v jeho ranej tvorbe (Toskánska 
cesta, Prechádzky v Livorne). Kvôli svojmu veľmi zlému zdravotnému stavu odišiel so svojou 
matkou na cesty Talianskom, ktoré ho nesmierne inšpirovali. Zoznámil sa tu aj s francúzskym 
umením, ktoré ho fascinovalo, a tak odišiel žiť do Paríža, kde veľmi rýchlo zapadol 
do umeleckej komunity so všetkým, čo k tomu patrí. Býval v lacných ateliéroch 
a na živobytie si zarábal spracovaním plastík a maľbou portrétov, ktoré sú ústredným 
motívom jeho tvorby. 

Výstava „Amedeo Modigliani“ bola rozdelená na tri časti. Prvá z nich ponúkala veľmi 
expresný pohľad na to, kto bol a čo tvoril Amedeo Modigliani. Premietali sa tu 
na obrazovkách rôzne citáty z jeho života. Medzi najväčší skvost tejto časti patril bez pochýb 
sadrový odliatok Modiglianiho tváre, ktorý bol zhotovený tesne po jeho smrti. Úvodná časť 
naozaj veľmi dobre navnadila návštevníka výstavy, no bohužiaľ bola aj jej vrcholom. 

V druhej časti výstavy, ktorá „v kocke” predstavovala Modiglianiho život, boli 
vystavené fotografie zachytávajúce významné udalosti umelcovej existencie. Návštevník sa 
ale nikde nedočítal, či sú dané fotografie kópie alebo originály a ani to, odkiaľ pochádzajú – 
či zo súkromnej zbierky alebo vlastníctva určitej galérie. Aj popisy k jednotlivým fázam 
Modiglianiho života boli nepresné a nevhodne skrátené. Avšak vynechanie faktov nebolo 
na úkor kvantity, pretože jednotlivé popisy zmapovávali Modiglianiho život dosť rozsiahlo. 
Zavŕšením tejto časti bola projekcia francúzskeho filmu Modigliani (réžia a scenár Mick 
Davis, 2004), ktorý síce pôsobivo vykresľuje atmosféru parížskej umeleckej bohémy, ale tiež 
vynecháva a skresľuje dôležité udalosti Modiglianiho života. (Jeho smrť vyznieva, akoby 
zomrel na otravu alkoholom a podchladenie, ale v skutočnosti zomrel na zápal mozgových 
blán.) Idea celej časti mala podať život umelca ucelene, ale v skutočnosti sme dostali iba 
obraz veľmi pevnej konštrukcie, ktorej spojenia a výplň boli veľmi vzdušné, miestami až 
absentujúce. V tomto momente sa začal koncept výstavy otriasať, až sa nakoniec 
na „Parížskom salóne“ dokonale rozpadol. 

Kurátorskou ideou celej výstavy bolo prepojenie diel Amedea Modiglianiho a českého 
kubistu Františka Kupky (1871 – 1957), ktorí obaja vystavovali na parížskom Jesennom 
salóne v roku 1912. Kurátorka expozície Serena Baccaglini si nevybrala Obecní dům ako 
miesto výstavy náhodne, v rovnakom roku bola totiž táto secesná budova po prvýkrát 
otvorená. Nápad to bol výborný, mal evokovať znovuzrodenie Parížskeho salóna, ale 
v skutočnosti to nefungovalo. 

V Paríži sa salóny – výstavy vtedajšieho súčasného umenia konali každoročne. V roku 
1912 tam vystavoval Amedeo Modigliani svoje sochy a František Kupka svoje kubistické 
obrazy. Celkové prepojenie týchto dvoch umelcov na pražskej výstave však bolo chaotické. 
František Kupka mal vystavené iba dva obrazy a tie boli inštalované bokom od Modiglianiho 
diel. Na výstave nebola k videniu jediná Modiglianiho socha. Je možné, že usporiadateľom sa 
nepodarilo sochy zapožičať, ale aj v tom prípade mohli byť Kupkove diela inštalované vedľa 
Modiglianiho štúdií karyatíd, aby bolo zrejmé, že ide o účelové spojenie týchto dvoch 
umelcov. Vo finálnom kontexte pôsobili totiž Kupkove obrazy ako zbytočné, pretože 
návštevník mal pocit, že je na výstave Modiglianiho prác a nie na Parížskom salóne. V tejto 
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časti okrem toho vystavili aj Modiglianiho portréty, ktoré boli sústredené tak, že narúšali 
koncept zamýšľaného salónu. 

Výstava „Amedeo Modigliani“ mala zaujímavú ideu, ale jej realizácia nebola funkčná. 
Pôsobila chaoticky a dezorganizovane. V niektorých častiach bolo vypovedané príliš veľa 
nepodstatného a inde zas absentoval úplný základ. Preto celá výstava pripomínala ementál, 
kde prevažuje oveľa viac dier ako syra. 
Odhliadnuc od negatív, zapožičať diela Amedea Modiglianiho nebolo určite jednoduché. Jeho 
výtvory majú obrovskú hodnotu, a preto sa ťažko získavajú. Originály prác boli preto napriek 
všetkému prínosom. Možnosť pozrieť si na jednej výstave posmrtnú masku autora, portrét 
Jeanne Hébuterne (Modiglianiho manželka), na ktorom veľmi dôsledne pracoval, alebo 
portrét Modiglianiho mecenáša Leopolda Zborowského sa nenaskytne návštevníkom galérií v 
končinách strednej Európy veľmi často. Preto bola výstava „Amedeo Modigliani“ svojím 
spôsobom unikátom. 
 
 
 
Medzinárodná konferencia 
Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780), 
Bratislava – Levoča 20. – 24. júna 2011 
 
Eva Benková – Ľudmila Maslíková 
 

Dlhoročná snaha akademickej obce historikov na Katedre slovenských dejín 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského o oživenie domáceho vedeckého života 
a „premostenie a zintenzívnenie“ vzájomných vzťahov s európskymi vedecko-výskumnými 
a vysokoškolskými inštitúciami sa odzrkadlila v úspešnom usporiadaní týždennej 
medzinárodnej konferencie Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 
1780). Iniciátorom interaktívnej spolupráce a komunikácie so zahraničnými kolegami bol 
doc. Mgr. Martin Homza, Dr. Realizácia podujatia bola založená na myšlienke dejinnej 
spätosti slovenského a chorvátskeho národa, vyplývajúcej z vyše osemstoročnej existencie 
v jednom štátnom útvare, v Uhorsku. Táto kolektívna historická identita sa stala naším 
spoločným pilierom pri budovaní vlastnej samostatnosti v 20. storočí. Hlavný význam 
konferencie preto spočíva v hľadaní podobností a súvislostí medzi dvomi krajinami, ktoré 
ležali v okrajových územiach rozsiahleho stredoeurópskeho Uhorského štátu. 

Usporiadateľskej úlohy sa zhostila domáca Katedra slovenských dejín FiF UK 
a Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu v spolupráci so Szegedi Tudományegyetem, 
Ostravskou univerzitou v Ostravě, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński, Post Scriptum, 
s.r.o., SNM – Spišským múzeom v Levoči, Štúdiom J+J, MŠVVaŠ SR a Paneurópskou 
vysokou školou v Bratislave. Projekt finančne zastrešili Medzinárodný vyšehradský fond, 
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) a MŠVVaŠ SR. Konferencia sa 
konala pod patronátom Ing. Mikuláša Dzurindu, CSc., ministra zahraničných vecí Slovenskej 
republiky. Pozitívny ohlas u účastníkov nadnárodného podujatia malo samotné miesto jeho 
konania a vhodne zvolený sprievodný program s dôrazom na reálne stretnutie sa 
s minulosťou. Prvé dva dni konferencie sa vďaka Auditóriu Maximum v historickej budove 
UK v Bratislave niesli v duchu akademickej dôstojnosti a vážnosti, zodpovedajúcej prijatiu 
významných hostí zo zahraničia. Pre časť prednášok vyhradila priestor aj Katedra 
slovenských dejín FiF UK. 

Ako prvý sa v pondelok ujal slova doc. Mgr. Martin Homza, Dr. z Katedry 
slovenských dejín FiF UK, ktorý v auditóriu privítal účastníkov konferencie a súčasne toto 
významné podujatie otvoril. Po ňom nasledovali páni Ing. Igor Otčenáš z Odboru kultúrnej 
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diplomacie MZV SR a PhDr. Petr Vágner, CSc., riaditeľ Medzinárodného vyšehradského 
fondu. Úvodné slovo k dejinám Chorvátov a Slovákov a ich vzájomným vzťahom predniesol 
renomovaný medievalista prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. Napokon k účastníkom podujatia 
prehovoril prof. Neven Budak, Ph.D., významný chorvátsky historik zo Záhrebu. 

V prvý deň dostal slovo aj prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Brno, Česká republika), 
ktorý účastníkom konferencie priblížil dejiny Moravy v 10. a počiatkom 11. storočia, 
konkrétne medzi zánikom Mojmírovskej ríše a Přemyslovským záborom. Následne sa 
účastníkom konferencie prihovoril doc. Dr. Lászlo Kosszta z univerzity v Szegede. Jeho 
príspevok o založení biskupstva v Nitre vyvolal búrlivú diskusiu slovenských i českých 
účastníkov. Vysokú erudovanosť prejavil najmä prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., ktorý 
veľmi elegantne a distingvovane uviedol historické fakty na pravú mieru. Dopoludňajšiu časť 
uzatvoril príspevok významného poľského historika a medievalistu dr hab. prof. Ign. 
Andrzeja Stanisława Sroku z Krakowa o Poliakoch v záhrebskej kapitule v stredoveku. 

Po obede nasledovalo druhé kolo referátov, v ktorom sa predstavili Mr. sc. Silvija Pisk 
zo Záhrebu (Stredoveké paulínske kláštory na území dnešného Slovenska a Chorvátska), 
PhDr. Alžbeta Hološová, riaditeľka Ústavu dejín TU, v zastúpení za pána prof. PhDr. Jozefa 
Šimončiča, CSc. (Trnavská univerzita (1635-1777) a Chorváti) a Mgr. Naďa Rácová, PhD., 
ktorá referovala o slavinizme jezuitov na Slovensku na prelome 16. a 17. storočia. Súčasťou 
pondelkového otvorenia konferencie bolo aj slávnostné otvorenie výstavy unikátnych záberov 
chorvátskych majákov, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti 20. výročia vzniku Chorvátskej 
republiky vo vestibule budovy UK na Šafárikovom námestí. 

Nasledujúci deň bola konferencia v dopoludňajšej časti rozdelená na dve sekcie. 
V prvej sekcii, ktorej predsedal Stanisław A. Sroka dostali priestor príspevky, ktoré sa 
venovali tematike Chorvátov na Slovensku a Slovákov v Chorvátsku. Ako prvý vystúpil Mgr. 
Miloš Marek, PhD. so svojím príspevkom Chorváti na Slovensku v stredoveku. Našu alma 
mater reprezentovala Mgr. Eva Benková, doktorandka Katedry slovenských dejín, 
s nemeckým referátom Chorváti na Červenom Kameni v 16. storočí. Chronologicky na tento 
príspevok nadväzovala doc. dr. sc. Ljiljana Dobrovšak zo Záhrebu, ktorá priblížila 
národnostné zastúpenie Chorvátov na Slovensku a Slovákov v Chorvátsku v 18. storočí. Prvú 
sekciu uzatvoril PhDr. Ivan Mrva, CSc. z FF UCM v Trnave, ktorý zaujímavým spôsobom 
podal životopis chorvátskeho bána Jána Pálfiho a jeho úlohu v protihabsburskom povstaní 
Františka II. Rákociho. 

Hlavnou témou druhej sekcie, ktorej predsedajúcim bol Lect. dr. Radu Mârza, sa stala 
stredná Európa ako miesto stretu kultúr. Podobu Dalmátskej cesty ako trasy transportu 
slovenských kovov do Stredomoria v 13. – 14. storočí priblížil pracovník Historického ústavu 
SAV PhDr. Martin Štefaník, PhD. Tematicky na stanovenú tému nadväzovali aj ďalšie 
príspevky od Mgr. Petra Kozáka, Ph.D. (Nepriateľ i objekt fascinácie. Osmani očami 
poľského princa Žigmunda počas jeho pobytu v Uhorsku a Českých krajinách v rokoch 1498 
až 1506) a prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc. ktorý sa venoval Ferdinandovi I. 
Habsburskému- českému, uhorskému a chorvátskemu kráľovi, špecifikám jeho zvolenia 
a nástupu na tróny v strednej Európe. Dopoludňajšiu sekciu uzatvorila diskusia a spoločný 
obed. 

Popoludňajšie referáty spájal spoločný menovateľ – Vznik šľachty. Zhromaždeniu 
predsedal a priebeh prednášok usmerňoval doc. Mgr. Martin Homza, Dr. Ako prvý vystúpil 
prof. UKW dr hab. Dariusz Dąbrowski z Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczi 
s príspevkom Slovenské a južnoslovanské motívy v genealógiách Rurikovcov a Piastovcov 
v 13. storočí. Chorvátsko v tejto sekcii reprezentovala doc. dr. sc. Marija Karbić. Publiku 
predstavila Majetkové vzťahy a štruktúru šľachtickej rodiny v oblasti medzi riekami Sáva 
a Dráva v stredoveku. Dr. Damir Karbić, Ph.D. sa pozrel na problematiku stredovekých 
šľachtických rodov v oblasti dnešného Slovenska a Chorvátska. Výklad o Stredovekom 
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Slovensku a Chorvátsku ako druhom domove šľachty a obyvateľstva z Rusi (13. – 14. 
storočie) podal Dr. Myroslav Vološčuk z Ukrajiny. Nadaný a zanietený študent Katedry 
slovenských dejín, Bc. Ladislav Dombi predstavil osobnosť Štefana z Anjou, pána Spiša 
a Šariša, ktorý bol sedmohradským, slavónsko-chorvátsko-dalmátskym vojvodom. Následne 
k obecenstvu prehovoril Dr. Djura Hardi s príspevkom Status Mačvy v období vlády 
Rastislava. Utorok uzavrela veľmi spontánna a kultivovaná reč moskovského profesora Igora 
S. Filippova na tému Rodinné a krstné mená vo včasnostredovekom slovanskom svete. 

Streda pre všetkých znamenala psychickú pohodu a oddych od ťažkých vedeckých 
prednášok a debát. Rôznorečová skupina milovníkov dejín sa s typickým historickým 
meškaním vydala Považím do spišskej Levoče. Prehliadky Trnavy a Trenčianskeho hradu boli 
len úvodom k podvečernému intenzívnemu zážitku z audiencie u J. E. Mons. Františka 
Tondru a návštevy Katedrálneho kostola sv. Martina v Spišskej Kapitule. Cenný výklad pani 
Ing. arch. Magdalény Janovskej o záveroch ňou realizovaného architektonicko-historického 
výskumu a objave priečnej lode a westwerku ako miesta súkromnej zbožnosti panovníckej 
rodiny v katedrále v Spišskej Kapitule priniesol pre všetkých prítomných množstvo nových 
vedomostí, ktoré zaiste zmenia doterajší pohľad na dejiny Spiša v 13. storočí. V nasledujúcich 
dňoch pokračovala konferencia sériou referátov v sále budovy SNM – Spišského múzea 
a v zasadacej sieni historickej radnice na Námestí Majstra Pavla v Levoči. 

Vo štvrtok dostali priestor príspevky tematicky zamerané na Vysokú šľachtu. Ako prvý 
vystúpil prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. z Katedry slovenských dejín FiF UK s analýzou 
majetkových pomerov šľachtického rodu Hunt-Poznanovcov v oblasti južne od rieky Drávy. 
Po ňom sa slova so svojou prezentáciou ujala Mgr. Mária Grófová, archivárka Archívu UK. 
Odbornému publiku priblížila dejiny šľachtického rodu Ilockých v slovensko-chorvátskom 
kontexte. Podobu politických a rodinných vzťahov medzi slovenskou a chorvátskou šľachtou 
na príklade činnosti Blaisea Magyara vo svojom príspevku priblížil Vedran Klaužer zo 
Záhrebu. Dopoludňajšiu časť uzatváral príspevok Mgr. Daniela Gahéra, doktoranda Katedry 
slovenských dejín, a Suzany Milijan, vedeckej pracovníčky a asistentky Oddelenia 
historických vied HAZU v Záhrebe. Publikum oboznámili s osobnosťou grófa Tomáša zo sv. 
Jura, veľmoža zo Slovenska a bána z Chorvátsko-dalmátskeho kráľovstva. 

Po prestávke sa konferencia rozdelila na dve sekcie, ktorých hlavnou témou sa stala 
Nižšia šľachta. V prvom bloku svojim presvedčivým prejavom zaujal JUDr. PhDr. Tomáš 
Gábriš, PhD., externý doktorand na Katedre slovenských dejín. V kvalitnej angličtine sa 
pokúsil určiť paralely autonómnych stredovekých komunít na Slovensku a v Chorvátsku. 
Po ňom sa predstavil Dr. sc. Jakus Zrinka Nikolić s referátom Čupor z Monoszló - príklad 
šľachtických príbuzenstiev v oblasti medzi riekami Sávou a Drávou. Hodnotný prínos 
pre konferenciu zaznamenala aj prednáška prof. Petra Rokai z Nového Sadu s priblížením 
charakteristiky regálneho práva a porovnania vývoja feudálnych štruktúr na územiach 
súčasného Slovenska a Vojvodiny od 11. do 14. storočia. V druhej sekcii vystúpili Gábor 
Szeberényi z Pécsu (Šľachtické komunity na Spiši a v Turopolji v 13. a 14. storočí), Mgr. 
Peter Labanc, PhD. (Predkovia a príbuzní záhrebského biskupa Jána (1395-1397). 
Dopoludňajšiu časť uzatvoril príspevok Tatiany Hutyrovej a prof. Nevena Budaka, Ph.D. 
(Porovnanie privilegovaných komunít ,,Campus Zagrabiensis“ a ,,Parvus comitatus“). 
Po obedňajšej prestávke program pokračoval na tému Umenoveda. Tá bola motívom 
príspevkov Maji Cepetić, asistentky na Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, doc. PhDr. 
Ivana Geráta, PhD., Danka Dujmoviča z univerzity v Rijeke, Dr. Sc. Vladimira P. Gossa 
Ph.D., Ing. arch. Magdy Janovskej a Any Márie Gruie. Náročný program štvrtkového dňa aj 
vďaka pomoci a úsiliu pani PhDr. Márie Novotnej, riaditeľky SNM – Spišského múzea 
v Levoči odľahčila jedinečná prehliadka Spišského hradu, spojená s fundovanými 
komentármi pani Ing. arch. Janovskej. 
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Posledný deň konferencie sa niesol v duchu polemickej témy Etnogenéza, 
historiografia a hagiografia. Otvoril ho doc. dr. sc. Hrvoje Gračanin zo Záhrebu referujúci 
o etnicite a migrácii v neskorom staroveku a ranom novoveku v povodí Dunaja a príkladoch 
spájajúcich oblasti súčasného Chorvátska a Slovenska. Doktorandka z Katedry slovenských 
dejín UK, Mgr. Nora Verešová vo svojom prejave ozrejmila geografické koncepcie Sklavínie 
v historických prameňoch 6. – 14. storočia, pričom sa zamerala na moravsko-panónsku, 
južnoslovanskú tradíciu. Mgr. Adam Mesiarkin, tiež doktorand na Katedre slovenských dejín 
UK, veľmi prirodzenou angličtinou odbornému fóru predostrel podnetné myšlienky 
o základoch pre výskum chorvátskej a slovenskej etnogenézy. Pred krátkou pauzou sa 
predstavila Vasilina Sidorova z Moskvy s príspevkom Slovanské národy vo francúzskej spisbe 
11. storočia. Ústredným predmetom záverečných referátov bola Historiografia, hagiografia. 
Konštruktívne príspevky doplnené o solídny verbálny prejav od Dr. Trpimira Vedriša 
zo Záhrebu (Preda iná Morava? Úvahy o pojme „provincia Marab“ v zadarskej legende 
„Translatio beati Grisogoni“), Lect. dr. Radu Marzu (Transylvánia a Uhorsko alebo Uhrosko 
a Transylvánia očami rumunskej historiografie), prof. dr hab. Ryszarda Grzesika z Poznane 
(Veľká Morava ako základ stredoeurópskej historickej tradície), doc. Mgr. Martina Homzu, 
Dr. (Pohostinná teória prijatia kmeňového zväzu starých Maďarov v Karpatskej kotline 
a slovenské dejiny) a Beáty Vida zo Szegedu (Kult sv. Ladislava v kartuziánskom zákonníku 
z Uhorského kráľovstva) len potvrdili reprezentatívnosť celého týždenného podujatia 
a vysokú mieru pripravenosti všetkých zúčastnených. Nakoniec sa doc. Mgr. Martin Homza, 
Dr. v mene organizátorského tímu všetkým prítomným poďakoval za príjemne strávený 
týždeň a vyslovil nádej pre ďalšiu spoluprácu. 

Úspešne zvládnutá náročná organizácia medzinárodného podujatia zo strany Katedry 
slovenských dejín FiF UK a aktívna participácia slovenských historikov na prezentácii 
výsledkov svojich vedeckých výskumov potvrdila status slovenskej historickej obce ako 
zodpovedného, váženého a kultúrneho kolegu humanitných vedcov Európy. 
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anotácie 
––––––––––––––––––––––– 
 
SKALSKÁ, Monika. 
Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. 
Martin : Matica slovenská, 2009, 331 s., ISBN 978-80-7090-947-8. 
 
Eva Benková (anot.) 
 

Kniha Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku od mladej historičky Moniky Skalskej 
právoplatne patrí medzi originálne a reprezentatívne diela súčasnej slovenskej historiografie. 
Práca od rodáčky z gemerskej Revúcej približuje stredoveké dejiny panstva Jelšava z pohľadu 
interpretácií založených na výsledkoch diplomatickej analýzy a kritiky veľkého množstva 
písomných prameňov. Autorka sa s fundovaným prehľadom vyrovnala so všetkými doposiaľ 
publikovanými názormi, ktoré v mnohých prípadoch svojou neodbornosťou prispeli 
ku stagnácii výskumu o regióne Gemer, a precíznym štúdiom zachovaného archívneho 
materiálu a uplatnením interdisciplinárneho prístupu k jednotlivým skúmaným problémom 
zodpovedne vyplnila prázdne miesto v celoslovenskej medievistike. Znovuzrodenie 
bádateľského záujmu o Gemer v podaní Moniky Skalskej inšpiratívne otvára nové obzory 
širokej historickej obci. 

Základ samotnej monografie tvorí  autorkina dizertačná práca Jelšava a Jelšavské 
panstvo v stredoveku – vývoj osídlenia a majetkových pomerov do konca prvej tretiny 
15. storočia, obhájená v roku 2007 na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej 
univerzity.1 Na viacerých miestach bola práca následne prepracovaná a doplnená. Autorka 
zároveň pokračovala v sledovaní udalostí odohrávajúcich sa na Jelšavskom panstve až do 
konca stredoveku. Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku predstavuje vedecké historické 
dielo na vysokej kvalitatívnej úrovni. Monika Skalská čitateľa zoznamuje so stredovekým 
hradným panstvom ako živou fungujúcou jednotkou, ktorú formovali nielen lokálne 
a celouhorské, ale aj zahraničné politické, hospodárske, sociálne, náboženské a kultúrne 
faktory. Knižná prvotina Moniky Skalskej vyšla v roku 2009. 

Vlastné jadro práce sa člení na kapitoly a podkapitoly. Predchádza mu nemenej 
dôležitá stať o doterajšom stave bádania a cieľoch výskumu. Práca si všíma dejiny Muránskej 
doliny predovšetkým z aspektu dejín osídlenia a majetkových pomerov, čo sa premietlo aj 
do schémy a názvoslovia jednotlivých kapitol. Text dopĺňa bohatý ilustračný materiál – 
mapky, fotografie archeologických nálezov a fresiek z gemerských kostolov, vyobrazenia 
šľachtických erbov, genealogické tabuľky, etc. 

V prvej kapitole sa autorka venuje územiu Gemera do konca 13. storočia. Vyzdvihuje 
tu význam prírodného prostredia a tunajších zásob nerastných surovín pre perspektívny vývoj 
danej oblasti. Na počiatky slovanského osídlenia v Gemeri a vznik Gemerského komitátu 
nazerá predovšetkým prostredníctvom svedectva archeologických nálezov a filologických 
rozborov toponým. Rieši tu aj úlohu kráľovského domínia Turňa a pozíciu prvého písomne 
doloženého majiteľa územia horného Gemera, bána Dominika z rodu Miškovcov. Výklad 
voľne prechádza k podrobnej analýze donačnej listiny z roku 1243 a objasneniu 
komplikovaných vlastníckych práv nad jelšavským panstvom v poslednej tretine 13. storočia. 
Za zakladateľov panstva Jelšava považuje autorka rod Ratoldovcov, ktorým sa zaoberá 
v druhej kapitole. Osobitne sa venuje najstarším dejinám a pôvodu týchto talianskych 
šľachticov a ich postupnému nadobúdaniu majetkov v Gemeri počas celého 13. storočia. 

                                                 
1 SKALSKÁ, Monika. Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku – vývoj osídlenia a majetkových pomerov do 
konca prvej tretiny 15. storočia. Dizertačná práca. Trnava : Katedra histórie FF TU, 2007, 271 s. + 22 s. príloh. 
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Hlavný dôraz kladie na zisk hradu Muráň a jeho prináležitostí v roku 1321. Rieši tu 
osídľovanie tohto veľkého lesného komplexu, kde sa uplatnila forma emfyteutického, 
nemeckého práva. Približuje tiež okolnosti získania Jelšavy synmi palatína Rolanda v roku 
1327 a proces vzniku sídel na jelšavskom panstve. S progresívnym vývojom osídľovania 
na hornom toku rieky Muráň spája aj aktivity na susedných doménach Bubekovcov a pánov 
zo Štítnika. 

V tretej kapitole autorka prostredníctvom vybraných tém poukazuje na úspešný 
hospodársko-sociálny rozvoj Jelšavy. Na príklade Mikuláša, prvého známeho jelšavského 
mešťana, vyzdvihuje prosperitu tunajšieho baníckeho podnikania. O gemerskom 
železohutníctve sa zmieňuje aj na ďalších stranách práce. Súčasťou tejto kapitoly sú aj akési 
medailóny o významných členoch rodu Ratoldovcov. Skrz ich spoločenské pôsobenie 
a rozhodnutia ozrejmuje osud panstva Jelšava. Pozornosť upriamuje najmä na osobu 
Leustacha z Jelšavy, ktorý sa stal palatínom Uhorska a zúčastnil sa na bojoch s Osmanskou 
ríšou. Angažovanie sa majiteľov v napredovaní vlastných majetkov autorka vidí medzi iným 
aj v podpore cirkvi a príchode talianskych maliarov, ktorí sa zaslúžili o freskovú výzdobu 
miestnych kostolov. Zásluhy Ratoldovcov o skvalitnenie stavu panstva počas ich storočnej 
prítomnosti najlepšie odzrkadľuje veľkosť sídel zaznamenaná v portálnom súpise Gemerskej 
župy z roku 1427. 

V poslednej kapitole autorka spracovala dejiny Jelšavy do konca stredoveku. 
Sústredila sa tu na sprehľadnenie turbulentného obdobia, v akom sa panstvo ocitlo po smrti 
Juraja z Jelšavy, posledného majiteľa z rodu Ratoldovcov. Objasňuje tu časté zmeny na poste 
držiteľov tejto rozsiahlej domény, prítomnosť bratríkov, valašské osídlenie, presun 
centrálneho sídla panstva z Jelšavy na hrad Muráň. 

Napriek tomu, že k stredovekým dejinám Jelšavy sa zachovalo malé množstvo 
písomného materiálu, Monika Skalská dokázala vhodnými komparáciami s udalosťami 
odohrávajúcimi sa v danej dobe na okolitých panstvách predstaviť logický a vierohodný 
koncept dejín Jelšavy. 

Hoci už po prvom prelistovaní detailný poznámkový aparát a vedecký štýl práce 
napovedajú, že Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku je dielo určené najmä pre odbornú 
verejnosť, nóvum témy práce si zaiste získa mnohých priaznivcov histórie. 

 
 
 

KREISER, Klaus – NEUMANN, K. Christoph. 
Dějiny Turecka. 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 330 s., ISBN 978-80-7422-012-8. 
 
Helena Markusková (anot.) 
 

V minulom roku (2010) v edícii Dějiny států vyšla kniha Dějiny Turecka a mnohí si 
vzhľadom na dlhodobú absenciu podobného titulu v našom priestore určite s povzdychom 
pomysleli, že bolo načase. 

Na tejto publikácii už len pri letmom pohľade prekvapí jej útlosť, rozsah 330 strán 
totiž pôsobí, hlavne, ak vezmeme do úvahy časové rozpätie, ktoré autori mapujú, skutočne 
veľmi minimalisticky. Tento „nedostatok“ však vyvažujú viaceré pozitíva. Autori (Klaus 
Kreiser a Christoph K. Neumann) prišli so zaujímavou koncepciou a namiesto dejín Anatólie 
nás prevedú dejinami Turkov ako etnika, pričom už v predhovore čitateľa upozorňujú 
na klady i nástrahy takéhoto prístupu. V dvanástich kapitolách tak poskytujú prehľad 
od počiatkov turkických kmeňov až po súčasné dejiny Tureckej republiky. 
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Prvé štyri kapitoly venované dejinám turkických kmeňov, Seldžukov a rúmskych 
Seldžukov mapujú genézu turkických kmeňov, sledujú najstaršie turecké jazykové pamiatky 
a informujú o štátnej správe, kultúrnom a náboženskom živote za čias Seldžukov. V ďalších 
siedmych kapitolách sa autori venujú obdobiu Osmanskej ríše, pričom čitateľom približujú 
vznik, vzostup a následnú krízu vedúcu k úpadku tejto veľmoci. Tieto kapitoly prinášajú skôr 
základný prehľad politických dejín Osmanskej ríše, väčší priestor v nich však dostali 
hospodárske, sociálne a kultúrne dejiny, vďaka čomu si čitateľ môže vytvoriť komplexnejší 
obraz o fungovaní Osmanskej ríše a jej spoločnosti. Dvanásta kapitola nazvaná Nové Turecko 
sleduje dejiny Tureckej republiky od roku 1920 až po rok 2008. Táto kapitola prináša mnohé 
zaujímavé informácie, a treba podotknúť, že jej autor Klaus Kreiser sa nevyhol ani 
problematickým miestam, ktoré sprevádzali vznik novej republiky, a zároveň podáva kritický 
pohľad aj na súčasnú situáciu v Turecku. Napokon posledná, trinásta kapitola, ktorej autorom 
je Petr Kučera, ktorý knihu aj preložil do češtiny, mapuje česko-turecké vzťahy od prvých 
kontaktov siahajúcich do obdobia osmanskej expanzie do strednej Európy až po súčasnosť. 

Okrem trinástich kapitol kniha obsahuje aj niekoľko dodatkov. Čitateľ v nich nájde 
základné štatistické údaje o Tureckej republike, chronológiu významných udalostí, ktorá 
na tomto mieste supluje faktografické údaje, ktoré sú slabšie zastúpené v samotnom texte, 
ďalej prehľad panovníkov, prezidentov a vlád a nakoniec pomerne stručný slovníček pojmov. 

Kniha Dějiny Turecka poskytuje základný prehľad politických, hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych dejín Turkov, zároveň prináša aj niekoľko zaujímavých faktov 
a nevyhýba sa ani problematickým miestam tureckých dejín. Určite si aj vďaka svojmu 
širokému záberu nájde cestu k čitateľom, ktorých zaujímajú dejiny národa spájajúceho 
Východ so Západom. 

 
 
 

MAREK, Miloš (ed.) 
Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. 
Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. 
Volumen 2 (1342 – 1352). 
Trnava : Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave, 
2010, 368 s., ISBN: 978-80-8082-427-3. 
 
Ľudmila Maslíková (anot.) 
 

Predkladané dielo je už v poradí tretím zväzkom edície Monumenta Vaticana 
Slovaciae, prostredníctvom ktorej sa sprístupňuje odbornej verejnosti listinný materiál 
uložený vo Vatikánskom tajnom archíve v Ríme. Edícia bola súčasťou projektu Slovenského 
historického ústavu v Ríme pri Trnavskej univerzite, na čele ktorého stál profesor Richard 
Marsina a dnes už nebohý profesor Vincent Sedlák. Obsahom predchádzajúcich edícií boli 
súpisy pápežských desiatkov z rokov 1332 – 13371 a suplikačných registrov (Registra 
Supplicationum; I Registri delle Suppliche) z rokov 1342 – 1415.2 Ústrednou témou tretieho 
zväzku, ktorý z chronologického hľadiska môžeme zaradiť do obdobia pontifikátu pápeža 
Klementa VI. (1342 – 1352) sú Vatikánske registre, ktoré sú uložené vo Vatikánskom tajnom 
archíve, vo fonde Registri Vatica. V podstate ide o odpisy pápežských dekrétov vydávaných 

                                                 
1 SEDLÁK, Vincent: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 
1332 – 1337. Trnava : Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita, 2008, 236 s. 
2 RÁBIK, Vladimír. Monumenta Vaticana Slovaciae. Registra supplicationum ex actis pontificum Romanorum 
res gestas Slovacas illustrantia. Tomus secundus. Pars prima. (1342 – 1415). Trnava: Slovenský historický 
ústav v Ríme, Trnavská univerzita, 2009, 342 s. 

 110



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

na podnet rozličných osôb, ktoré sa obracali so svojimi žiadosťami na pápežskú kúriu alebo 
boli vyhotovené z vlastnej vôle pápeža. 

Dielo otvára stručný predhovor editora, následne za ním zoznam literatúry, resp. 
edícií, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, a zoznam skratiek a sigiel používaných 
v edícií. Nasleduje hlavná časť, ktorej obsahom je 305 listinných jednotiek z Vatikánskych 
registrov, zoradených v chronologickom poradí, ktoré sú vo väčšine prípadov publikované 
in extenso, v plnom znení, alebo skrátené vo forme regestov. Jazykom prameňov je výlučne 
latinčina. Text každej listiny dopĺňa krátky latinský regest, pod ktorým je uvedené miesto 
a čas vydania listiny (na pravej strane) a poznámka, ktorá obsahuje signatúry listiny a odkazy 
na staršie edície, v ktorých bola listina poprípade už uverejnená. V záverečnej časti listiny sa 
nachádzajú textové a vecné poznámky editora. Samotné dielo uzatvára menný a miestny 
register. 

Pokiaľ ide o listiny zahrnuté do tejto edície, ich značnú časť tvoria tzv. tajné listiny, 
ktoré pochádzali z registrov apoštolskej komory. Medzi dôležité dokumenty patria aj listiny 
,,de gratia“, ktoré sa týkajú Ostrihomského arcibiskupstva (103 listín) a Jágerského 
biskupstva (18 listín), ku ktorému patrilo územie dnešného východného Slovenska. Mnohé 
listiny sa zaoberajú aj rehoľnými spoločenstvami, predovšetkým benediktínskym opátstvom 
v Hronskom Svätom Beňadiku a prepoštstvom v Nižnej Myšli. Editor sem zaradil aj listiny, 
ktoré síce priamo nesúvisia s územím Slovenska, ale vzťahujú sa vo všeobecnosti na 
cirkevno-politické záležitosti Uhorského kráľovstva, ktorého sme boli súčasťou. Taktiež sú 
v edícií uvedené listiny týkajúce sa všeobecných záležitostí katolíckej cirkvi, napr. štatúty 
voľby nového pápeža, opatrenia na ochranu Židov alebo listiny týkajúce sa misie pápežského 
kaplána Guillelma z Pusterly (bratislavského prepošta) na území Uhorského kráľovstva, 
Čiech a Poľska. 

Vatikánske registre z obdobia pontifikátu Klementa VI. taktiež obsahujú aj množstvo 
údajov k bojom o neapolské dedičstvo, do ktorých sa zapojil po smrti svojho brata Ondreja aj 
uhorský kráľ Ľudovít I. (1342 – 1382). To bolo aj hlavným dôvodom rozporu s pápežskou 
kúriou, keďže pápež Klement VI., sídliaci v tom čase vo francúzskom Avignone, považoval 
Neapolské kráľovstvo za svoje léno. Tento materiál však nie je obsahom spomínanej edície, 
ale editor ho plánuje vydať v samostatnom zväzku. 

Vatikánske registre predstavujú významný druh prameňa, ktorý obsahuje nielen 
mnoho cenných poznatkov o vzťahoch pápežskej kúrie s územím Uhorského kráľovstva, resp. 
Slovenska, ale prispievajú aj k bližšiemu poznaniu stredovekých cirkevných pomerov 
na našom území. Preto uvedená edícia bezpochyby predstavuje významný počin 
pri napredovaní slovenskej historiografie a dúfame, že kolektív historikov Katedry histórie 
Trnavskej univerzity bude naďalej pokračovať v započatom diele. 

 
 
 

RÁBIK, Vladimír a kol. 
Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. 
Development of the church administration in Slovakia. 
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Filozofická fakulta TU, 2010, 476 s., 
ISBN: 978-83-7490-347-9 
 
Ľudmila Maslíková (anot.) 

 
Predložená publikácia predstavuje najnovší prírastok v rámci problematiky cirkevných 

dejín na našom území realizovaný Katedrou histórie Trnavskej univerzity v spolupráci 
so Spolkom Slovákov v Poľsku. Publikácia prináša na 476 stranách 13 štúdií, ktoré sa usilujú 
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zachytiť niektoré aspekty cirkevnej organizácie na našom území od najstarších čias až po 20 
storočie. Osobitná pozornosť je venovaná najmä juhozápadnému Slovensku, ale pozornosti 
autorov neuniká ani územie južného, stredného a východného Slovenska a v prípade dvoch 
príspevkov ani územie susedných Čiech. 

Úvodná štúdia R. Marsinu je zameraná na vývoj cirkevnej organizácie na Slovensku 
od najstarších čias do začiatku 12. storočia. V rámci tejto témy autor poukazuje na počiatky 
kristianizácie nášho územia, príchod Byzantskej misie, vytvorenie Nitrianskeho biskupstva, 
jeho zánik a následné obnovenie začiatkom 12. storočia. Tematicky na ňu nadväzuje štúdia 
V. Rábika, v ktorej autor poukazuje na formovanie farskej siete na juhozápadnom Slovensku, 
konkrétne na území Bratislavského prepošstva, ktoré sa sformovalo najneskôr na začiatku 
11. storočia. Dôležité postavenie v oblasti juhozápadného Slovenska malo aj územie patriace 
do Nitrianskej župy, ktoré tvorilo jadro Nitrianskeho kniežatstva, resp. nitrianskeho údelu 
v rámci Veľkej Moravy a patrilo medzi najrozvinutejšie oblasti aj počas prvých storočí 
Uhorského kráľovstva. Tomu prirodzene zodpovedal aj stav cirkevnej organizácie – jej vývoj, 
formovanie a štruktúru podrobne spracoval v príspevku Formovanie farskej siete na území 
Nitrianskej župy v stredoveku M. Marek. O vývoji farskej siete na území Gemerskej župy, 
ktorá sa v tomto prostredí pravdepodobne sformovala už v najstaršom období existencie 
Gemerského komitátu, podrobne oboznamuje príspevok M. Skalskej. Nasledujúci príspevok 
M. Huťku Rád svätého Viliama a kláštor vo Veľkom Šariši: Príspevok k počiatkom rádu 
pustovníkov svätého Augustína v strednom Uhorsku sa pokúša byť ,,odpoveďou“ na množstvo 
doteraz nezodpovedaných otázok o vzájomných vzťahom medzi rádmi augustiniánov 
a viliamitov. V tejto súvislosti autor poukazuje najmä na dôležitosť týchto rádov pri vzniku 
a následnom rozvoji kláštora svätého Stanislava mučeníka vo Veľkom Šariši. 

Ako už naznačuje samotný názov ústrednou témou diela sú predovšetkým cirkevné 
dejiny Slovenska; avšak publikácia upriamuje pozornosť aj na cirkevnú správu našich 
západných susedov, a to konkrétne v príspevkoch: Cirkevní správa v královském městě Kolíně 
ve 14. století od S. Petra a Město, fara a škola ve strědověku [Na příkladu moravského 
královského města Brna] od L. Sulitkovej. 

Pozornosti autorov prirodzene neuniká ani dôležitý fenomén, ktorý so sebou prinieslo 
nasledujúce 16. storočie – a to problematika reformácie, ktorá začala prenikať do nášho 
prostredia najmä z nemeckých oblastí. Spočiatku krajinské snemy v Uhorsku rázne 
vystupovali proti akýmkoľvek náboženským novotám, ale celková situácia, ktorá bola 
v Uhorsku po roku 1526, spôsobila nielen rozvrat v politických, ale aj cirkevných pomeroch. 
Na hlavné príčiny šírenia tejto ideológie a na jej vplyv pri vývoji farskej siete na Slovensku 
poukazuje M. Kohutová. Príspevky M. Hoferku – Vývoj cirkevnej správy v Šaštínskom 
archidiakonáte, Z. Lopatkovej – Vývoj cirkevnej správy na území neskoršieho Trnavského 
vikariátu v 16.-18. storočí a M. Bodnárovej – Organizačno-správny vývoj evanjelickej cirkvi 
a.v. na východnom Slovensku v 16. a 17. storočí zároveň oboznamujú čitateľov s priebehom 
reformácie v konkrétnom prostredí a prirodzene poukazujú aj na reakciu samotnej rímsko-
katolíckej cirkvi. 

Dôležitým medzníkom v dejinách evanjelickej cirkvi boli budapeštianske synodálne 
rokovania (1891 – 1894), výsledkom ktorých bolo prijatie prvej oficiálne schválenej ústavy 
evanjelickej cirkvi, ktorá kodifikovala princípy jej vnútornej správy a riadenia. O jej 
celkovom priebehu a význame pre vývoj evanjelickej a.v. cirkevnej správy čitateľov 
oboznamuje príspevok M. Viršinskej. Obsiahly korpus štúdii uzatvára príspevok 
M. Dobrotkovej – Slovenské katolícke misie, ktorý sa pokúša zachytiť problematiku 
vytvárania slovenských katolíckych misií v krajinách Európy i v zámorí, najmä po prvej 
a druhej vlne exilu po druhej svetovej vojne. 

K dodatkom knihy patria krátke anglické zhrnutia, zoznam použitej relevantnej 
literatúry a pre sledovanie konkrétnych topografických súvislostí slúži výberový miestny 
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register. Súčasťou celej publikácie je taktiež množstvo príloh a mapových vyobrazení, čo robí 
prácu čitateľsky veľmi zaujímavou, no nemožno opomenúť, že je určená predovšetkým 
odbornej verejnosti. Publikáciu osobne hodnotím veľmi kladne, najmä z dôvodu, že poskytuje 
veľmi pestrú paletu tém a samozrejme aj informácií, ktoré pomáhajú osvetliť viaceré 
momenty vo vývoji cirkevnej správy na našom území. 
 
 
 
ŽUDEL, Juraj. 
Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. 
Bratislava : Veda, 2010, 320 s., ISBN 978-80-224-1079-3. 
 
Ľudmila Maslíková (anot.) 
 

Osídlenie Slovenska v období neskorého stredoveku sa stalo ústrednou témou tejto 
monografie, ktorá predstavuje ďalší výrazný posun slovenskej historiografie v mapovaní 
procesu vývoja sídliskových pomerov na našom území. Dielo je výsledkom dlhoročného 
výskumu významného slovenského historika a archivára Juraja Žudela (1929 – 2009) 
a svojím obsahom a formou je primárne predurčené najmä odbornej verejnosti. Hneď v úvode 
musíme vyzdvihnúť samotnú metodiku práce. Autor postupoval tzv. metódou prierezov, 
pričom hlavný prierez realizoval na začiatku skúmaného obdobia, konkrétne v rokoch 1381 – 
1400 a druhý na konci stredoveku v rokoch 1511 – 1530. Na tomto základe sa podarilo 
zachytiť stav osídlenia pred zásahom tureckých výbojov, ktoré následne ovplyvnili vývoj 
osídlenia počas celého 16. storočia. 

Dielo prakticky pozostáva z piatich hlavných častí, ktoré sa prirodzene členenia 
na kapitoly a podkapitoly. V úvodnej časti  autor sleduje problematiku časového vymedzenia 
uhorského stredoveku a jeho členenia, pričom si všíma najmä nejednotnosť slovenskej 
historickej obce v tejto oblasti. Okrem toho podrobne analyzuje aj doposiaľ vydanú literatúru 
a pramene, ktoré sa viažu k problematike osídlenia územia Slovenska v neskorom stredoveku. 
V druhej kapitola približuje jednak fyzicko-georafické (hydronómiu, pedológiu), ale aj 
politické pomery Slovenska v období neskorého stredoveku, ktoré v procese vývoja osídlenia 
výrazne spolu súviseli. 

Nasledujúce časti sa už priamo týkajú problematiky osídlenia. Hneď v prvých 
kapitolách autor prezentuje vývoj osídlenia v prvej polovici 13. storočia a chronologicky 
za tým poukazuje aj na sídelné pomery v období vrcholného stredoveku. V rámci tejto 
problematiky rozoberá témy ako vývoj tzv. zákupného (emfyteutického) práva, vymedzenie 
kritérií mestskosti či klasifikáciu mestečiek v stredoveku v našom prostredí. Najrozsiahlejšia 
časť je prirodzene venovaná vývoju osídlenia v neskorom stredoveku, kde je priblížený stav 
osídlenia v rokoch 1381 – 1400 a vývoj osídlenia od začiatku 15. storočia do konca 
stredoveku. Navyše autor uvádza v podkapitole o mestských sídlach aj podrobný zoznam 
mestečiek, a to najprv ,,staré“, ktoré mali túto výsadu už v rokoch 1381 – 1400 a svoje 
postavenie si zachovali až do konca stredoveku, a potom ,,nové“, ktoré sa stali mestečkami až 
v 15. storočí, prípadne až koncom stredoveku. Súčasťou tejto časti sú napríklad aj podkapitoly 
o vidieckych sídlach, hradoch, valašskej kolonizácii, kvantitatívnych zmenách v osídlení či 
národnostných pomeroch na našom území. Dôležitou časťou tejto monografie je skutočne 
bohatá a vysoko precízne spracovaná písomná príloha (16 príloh), kde autor uvádza podľa 
stolíc napríklad počet sídiel v rokoch 1381 – 1400, zoznam mestských sídiel v rokoch 1381 – 
1400 a 1511 – 1530, hustotu a strednú vzdialenosť sídiel v rokoch 1381 – 1400 či veľkostné 
kategórie vidieckych sídiel v roku 1427. 

 113



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

Monografiu uzatvárajú dva exkurzy. Prvý približuje zmeny v štruktúre osídlenia 
Východoslovenskej nížiny od začiatku 15. storočia do konca stredoveku a druhý predstavuje 
najstaršie zachované kartografické zobrazenie Uhorska, a tým aj Slovenska – tzv. Lazarovu 
mapu Uhorska z roku 1528. V závere práce je zahrnutý zoznam použitej literatúry 
a prameňov, skratky citácií, archívov, archívnych fondov a ich častí, anglické resumé, 
a napokon menný a miestny register. Súčasťou celej práce je taktiež množstvo obrazového 
materiálu osobitne doplneného o dve mapové prílohy. 

V konečnom hodnotení predložená monografia prináša nový pohľad v skúmaní vývoja 
osídlenia a vskutku predstavuje vysoko odborne spracované dielo, ktoré poskytuje množstvo 
informácií, a zároveň nastoľuje množstvo doteraz neobjasnených tém, ktoré sa môžu stať 
predmetom ďalšieho vedeckého výskumu. 
 
 
 
OLEXÁK, Peter. Neskorá antika a rané kresťanstvo. 
Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo KU, 2010, 1. vyd., 241 s., 
ISBN 978-80-8084-581-0. 
 
Andrea Námerová (anot.) 
 

V pomerne krátkom čase sa na pulty kníhkupectiev dostáva už druhá publikácia,1 
ktorá sa zaoberá obdobím neskorej antiky a začiatku ranného stredoveku. Tieto práce sa však 
od seba odlišujú a každá z nich rieši iné problémy týkajúce sa tejto doby. O oboch však 
možno povedať, že sú určené aj pre laickú verejnosť, avšak môžu poslúžiť ako vhodné 
doplnky pre pedagogických pracovníkov či študentov. Ak by sme do úvahy zobrali obidve 
knihy, domnievame sa, že to, čo nebolo detailnejšie opísané v prvej, dopĺňa druhá. Kniha 
Petra Olexáka má za cieľ sledovať len zvolené, dobre charakterizované témy. Na zreteli má 
hlavne postupný vývoj nového náboženstva v Rímskej ríši – kresťanstva a jeho vzťah 
k jednotlivým cisárom a pohanstvu. 

Kniha má jasnú a jednoduchú štruktúru. Skladá sa zo siedmych kapitol, pri ktorých 
názve je vždy uvedený aj akýsi latinský ekvivalent. Po úvodnom slove, nasleduje prvá 
kapitola s názvom – „Čo znamená byť kresťanom?“. Autor v nej sleduje vývin kresťanstva od 
začiatkov a prenasledovania jeho vyznávačov až po uznanie nového náboženstva cisárskou 
mocou. Istú časť venuje aj vzťahu kresťanov k vojenskej službe a ich pacifizmu. V kapitole 
Mníšstvo sa venuje jeho počiatkom, vývoju, životu jednotlivých mníšskych komunít a ich 
vzťahu k súdobej spoločnosti a cirkevným autoritám. Ďalšia kapitola nazvaná „Arianizmus“, 
popisuje vznik a rýchly zánik tohto zaujímavého fenoménu, príznačného pre neskorú antiku. 
V práci je arianizmu venovaná dostatočná pozornosť, čo hodnotíme kladne. Nasledujúca 
kapitola „Voľba a funkcia biskupov“ v krátkosti približuje schematické postupy, ktoré boli 
v hojnom množstve zaužívané pri voľbe biskupov a biskupmi samotnými. Medzi zaujímavé 
kapitoly patria „Kresťania a divadlo“ a Mágia“. Obe sféry sa stretávali s ostrou kritikou 
a negatívnym pohľadom kresťanských autorít. V knihe sú popisované rôzne spôsoby 
a opatrenia, ktoré boli vyvinuté zo strany kresťanov, aby sa zamedzilo ich rozšírenému 
výskytu. Posledná kapitola má názov – „Zmierenie a pokánie“. Autor čitateľov informuje, 
aké postupy sa využívali pri klerikoch, ktorí odpadli od svojej viery, a čo všetko museli 
podstúpiť, aby mohli byť opäť prijatí do spoločenstva cirkvi. Taktiež tu nájdeme 

                                                 
1 BABIC, Marek: Od antiky k stredoveku. Dejiny neskorého Rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 331 s. 
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zadefinované jednotlivé ťažké a ľahké hriechy a ich odpustenie či neodpustenie. Uvedené 
praktiky tiež prešli istou evolúciou, ktorá je v diele opísaná. 

Na publikácii je zreteľný vedecký prístup. Pisateľ využíva množstvo pôvodných 
antických prameňov, ktoré konfrontuje s dostupnou vedeckou literatúrou a nezabúda ani na 
poznámkový aparát. Kniha neobsahuje žiadne obrazové prílohy, ale pri jej zameraní to ani nie 
je potrebné. Záverom by sa dalo zhodnotiť, že dielo má potenciál ako vhodný doplnok 
k osvetleniu dejinných udalostí neskorej antiky, pretože sleduje rôznorodé fenomény 
ranokresťanskej spoločnosti, ktoré mnohé publikácie zachytávajú len okrajovo. 
 
 
 
ČERMÁK, Josef – ČERMÁKOVÁ, Kristina. 
Slovník latinských citátů. 
Praha : Euromedia Group, k.s. – Knižný klub, 2010, 543 s., ISBN 978-80-242-2745-0. 
 
Peter Podolan (anot.) 
 

Slovník latinských citátov a prísloví je užitočnou príručkou pre vyznávačov klasického 
vzdelania, samozrejme aj pre historikov. Konečne zámery autorov sú pekne vyjadrené už 
v predhovore. Pozitívom práce pri jej užívateľsky prívetivom poňatí je aj zaradenie štúdie či 
doslovu Josefa Čermáka – Latina jako nástroj vzdělanosti (s. 403-416). Autor tu v stručnom, 
ale dobre štylizovanom a štruktúrovanom prehľade prechádza všetky obdobia, kedy sa 
používala latinčina a spája ju s kultúrnou úrovňou, umením a vzdelanosťou. Niektoré 
z informácií, drobné detaily sú nesmierne zaujímavé, azda aj kvôli tomu, že ponúkajú akýsi 
iný, nový uhol pohľadu. Husto, no prirodzene tu sú spomínaní dôležití autori, ideológovia 
a ich zásadné diela. Výklad samotný sa pomerne prosto vinie storočiami – autor sa vracia 
k postaveniu latinčiny v antike, pričom mapuje jej odlišnosť i závislosť na gréčtine i gréckej 
kultúre. Nasleduje vnor do príkladov latinizácie „barbarských“ jazykov a pohľad na dva 
prístupy k antike v zmysle apolónskeho a dionýzovského mýtu. Pri silne všeobecnom 
prístupe, nie je možné automaticky súhlasiť s autorovou zmienkou o odklone od gréčtiny 
(s. 406) – je síce v konečnom dôsledku pravdivá, ale v čase prelomu neskorej antiky 
a ranného stredoveku, ku ktorej sa vlastne vzťahuje, treba ešte stále počítať s monumentom 
východorímskej resp. byzantskej ríše, ktorá poskytovala pomerne dlho pevnú protiváhu 
západnej kultúre postavenej na latinčine. Vcelku zaujímavo je formulovaný úvod 
do problematiky stredoveku, kde sú spomínaní významní cirkevní otcovia ako „zakladatelia 
stredoveku“ v duchovnej sfére. Cez niekoľko renesancií (karolínska, ottonská) prehľad 
pokračuje „skutočnou“ renesanciou a humanizmom s rozmachom novolatinskej kultúry, ktorý 
pokračoval až do obdobia baroka. V nasledujúcom období kvôli silne sa presadzujúcim 
národným jazykom prítomnosť latinčiny slabla, avšak ukázal sa nový fenomén – 
s osvietenstvom a klasicizmom spojený návrat k antike ako k inšpirujúcemu i emočnému 
zdroju. Latinčina sa tak udržala ako významný pilier učiva na vyšších stupňoch škôl až 
do polovice 20. storočia. Dnes sa síce často označuje za mŕtvy jazyk, ale v skutočnosti je skôr 
nemŕtva – večná. O tom konečne môže presvedčiť už len letmý pohľad do predloženej knihy. 

Slovník obsahuje 4328 citátov, čo je uvedené už v podtitule knihy. Počet by sa však 
o niečo znížil, ak by sme odpočítali napr. skratky a plné výrazy, ktoré sa takto opakujú (napr. 
A.D. – Anno Domini). Na druhej strane chýbajú niektoré menej „zaužívané“ výrazy, čiže 
nájdeme tu Ad honorem, ale už nie Ad honorem Jesu (AHOJ), či Nec Hercules contra plures, 
čo samozrejme súvisí s tým, že nie každá latinská vetná konštrukcia či slovné spojenie je 
automaticky klasické a predložená práca nesupluje frazeologický slovník latinského jazyka. 
Rovnako je istým obmedzením, že väčšina spojení pochádza z klasickej antickej literatúry, 
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menej je biblických výrazov a ešte menej sentencií z doby renesancie či humanizmu. Chýbajú 
tak (takmer) citáty z posledného obdobia používania latinčiny, hoci je zrejmé, že ich 
„okrídlenosť“ na rozdiel od starších je otázna. 

Poďme sa ale pozrieť bližšie na štruktúru hesla: v popredí je latinské znenie výroku, 
nasleduje presný (doslovný) preklad výroku, ak existuje, tiež zaužívané slovné spojenie 
(príslovie) či výklad v češtine (napr. Elephanti corio circumtentus est – je pokryt sloní kůží – 
má hroší kůži). Tento postup sa opakuje aj pri zaužívaných prekladoch niektorých výrokov či 
citátov z biblie. Čo je zvlášť chválitebné, heslo uzatvára krátka informácia o zdroji citátu, 
samozrejme v prípade, ak je takýto údaj známy, najčastejšie pozostávajúca z mena autora 
a názvu konkrétneho diela. 

Práca takéhoto charakteru nie je určená na kontinuálne čítanie (keďže nejde 
o Chazarský slovník), autori (či skôr zostavovatelia) sa museli popasovať najmä s jej 
štruktúrou, aby bola prehľadná a dali sa v nej rýchlo vyhľadať potrebné informácie. 
Uľahčenie pri vyhľadávaní umožňuje niekoľko systémov triedenia informácií. Primárna časť 
je tvorená vyššie zmieneným formátom, pričom heslá sú radené abecedne. Doplnkom sú dva 
registre, opäť radené abecedne. V prvom je možné vyhľadávať kľúčové slová v češtine, ide 
však iba o slová, ktoré sa nachádzajú v doslovných prekladoch. Druhý ponúka súpis 
kompletných českých prekladov výrokov, ale iba doslovných, čo možnosť vyhľadania 
alternatívy k známemu prísloviu v češtine trochu sťažuje. Oba registre však bezpochyby 
predstavujú veľkú pomoc a výrazne obmedzujú nutnosť lustrovať celý obsah slovníkovej 
časti. Keďže výroky sú číslované v rámci množiny tých, ktoré začínajú daným písmenom, 
odkazy majú jednoducho zapamätateľný formát napr. C8. Ako pomôcka pri vyhľadávaní je 
odkaz na danej stránke najvyššie sa nachádzajúceho výroku umiestnený v spodnej časti 
stránky hneď pri jej čísle. 

Práca ďalej obsahuje krátky zoznam literatúry, ktorý obsahuje diela podobného typu, 
teda najviac slovníky či práce zaoberajúce sa citátmi či ich výkladmi. Potrebu ďalšieho 
slovníku (tentoraz typu „who is who“) nahrádza časť venovaná krátkym medailónom autorov 
príslušných výrokov. Túto časť uzatvára zoznam biblických skratiek, vzťahujúcich sa najmä 
na názvy jednotlivých kníh či iných častí. Medailóniky o zostavovateľoch práce je možné 
nájsť na zadnej záložke obalu knihy. 

Prácu teda možno prípadnému záujemcovi vrelo odporučiť. Gratius ex ipso fonte 
bibuntur aquae! 

 
 
 

MRVA, Marián. 
Žilina a Alexander Lombardini. 
Žilina : Artis Omnis, 2009, 137 s., ISBN 978-80-89341-12-2. 
 
Peter Podolan (anot.) 
 

Práca, ako už jej názov napovedá, je venovaná osobnosti a dielu Alexandra 
Lombardiniho a vyšla pri príležitosti 135. výročia vydania jeho jedinej knižnej práce. 

Na prvý pohľad zaujme jej nevšedná vizuálna podoba: má neobvyklý „ležatý“, takmer 
štvorcový formát, jej stránky ladené do sépiového odtieňa béžovej farby nesú poloviditeľnú 
podtlač časti autentických textov, obrázky sú upravené tak, aby ladili s farbou stránok. 

Obrazová príloha (23 obrázkov) vhodne dopĺňa príslušné partie textu. Nájdeme tu 
podobizne Alexandra Lombardiniho, Eugena Geromettu, matričné záznamy, pôvodné texty 
(rukopisy, tlače), niekoľko dobových fotografií a pohľadníc zobrazujúcich Žilinu, fotografie 
dokumentujúce dnešný stav miest spojených s Lombardinim (domy, náhrobok). 
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Autor už v prehovore naznačuje, že dielo nemá ambíciu stať sa komplexným 
pohľadom na Lombardiniho život, tvorbu a význam pre mesto Žilina, kniha má však miestami 
širší záber než len dokumentáciu biografických údajov a tvorby. 

V úvodnej kapitole autor popisuje snahu Lombardiniho predchodcov 
historiografického opisu dejín Žiliny a okolia – Ľudovíta Stárka a Eugena Geromettu. Venuje 
im stručné medailóny (s. 7-10); do svojej zbierky slávnych slovenských osobností ich kedysi 
zahrnul i sám Lombardini. Uvažuje o historizme a romantickom stvárnení dejín, prechádza 
k počiatkom dejepisectva, aby Lombardiniho nazval „žilinským Herodotom“ (s. 6). 

Životopisnú časť autor uvádza sprostredkovaním sumy udalostí vo svete, v Žiline 
i na Slovensku v čase životného cyklu Lombardiniho, a tak ukotvuje jeho život 
do historických súradníc. Prehľad udalostí je všeobecný a je škoda, že sa autor nevenoval 
priblíženiu života v Žiline s ohľadom na nacionálny charakter, správu, každodennosť a pod. 
(s. 11-15). 

Samostatná kapitola je venovaná vlastnému životu – oboznamuje s rodinným pozadím 
rodiny Lombardiniovcov, ktorá bola talianskeho pôvodu, stopuje jej majetkové pomery, 
opisuje školské roky Alexandra, cestu zamestnaniami, z ktorých je najdôležitejšie pôsobenie 
v Žiline, kde pracoval ako súdny praktikant a súčasne mestský archivár (pôsobil aj ako sudca 
a advokát). Dokumentuje osudy jeho domu na žilinskom Mariánskom námestí (s. 23-25), 
popisuje okolnosti jeho predčasného úmrtia na dlhé a bolestivé (v tej dobe neliečiteľné) 
ochorenie (s. 25). Následne opisuje aj miesto jeho posledného odpočinku, reprodukuje nápisy 
na náhrobku (s. 26-27) a pozastavuje sa nad necitlivým prístupom verejnosti k pamiatkam 
na slovenských velikánov. Z tejto kapitoly je tiež najsilnejšie cítiť akýsi závan 
lokálpatriotizmu (s. 25-27), no v pozitívnom zmysle. 

Nasledujúca kapitola je venovaná prehľadu Lombardiniho tvorby, v tomto prípade 
predovšetkým článkom v časopisoch. Zaujímavé je, že niektoré vyšli iba v maďarčine, pravda 
v maďarských periodikách. Lombardini sa venoval miestopisným zaujímavostiam, histórii 
a historkám o okolitých hradoch a zaujímavým osobnostiam minulosti i šľachtickým rodom. 

Samostatnú kapitolu si skutočne zaslúži „Slovenský Plutarchos“ – séria medailónov 
o 203 slovenských osobnostiach v 206 príspevkoch, ktoré vychádzali v rokoch 1886 – 1888 
v Slovenských pohľadoch. Autor sa tu pokúša odpovedať na otázku o pohnútkach 
Lombardiniho k spísaniu série, pomerne presne analyzuje rozloženie, číslovanie a obsah 
príspevkov, ponúka užitočný súpis jednotlivých článkov. Pozitívom je prepočítanie 
skutočného počtu príspevkov a osobností, kde uvádza skutočnosti na pravú mieru (chyba 
pri číslovaní, „dupľované“ medailóny). V poslednej kapitole venovanej Lombardiniho dielu 
opisuje podrobnosti o jedinej Lombardiniho knihe, ktorá vyšla v roku 1874 pod názvom 
Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny. Prácu vydal Lombardini vo veku 23 rokov a bola 
postavená na materiáli z mestského archívu. Zaoberal sa v nej dejinami mesta od najstarších 
čias po rok 1858. Autor sa tiež venuje úrovni ďalších edícií práce – aj kvôli skutočnosti, že 
predložená publikácia obsahuje celý prepis tohto diela. Zozbieral tiež niektoré údaje k jej 
kritike od Václava Chaloupeckého a Richarda Marsinu. Zlatým klincom textu je totiž 
skutočnosť (v práci do tohto momentu naznačovaná iba v narážkach), že R. Marsina ešte 
v roku 1960 zistil, že Alexander Lombardini vlastne vydal „plagiát“ – slovenský preklad 
latinského textu Ľudovíta Stárka, ktorý iba mierne upravil (s. 54). Otázkou zostáva, kde sa 
dostal k Stárkovmu rukopisu a prečo sa vlastne podujal na nie veľmi čestný čin, zvlášť ak 
uvážime, že prácu by bol určite schopný napísať aj sám. 

Zo spracovávaných diel je v celej publikácii dôraz na informačnú rovinu, objasnenie 
tém spracovávaných Lombardinim, nejde teda o explicitne historiografické analýzy. 

V závere práce autor načrtáva niektoré nevyriešené problémy a záhady okolo 
Lombardiniho a jeho diela, ďakuje za pomoc, uvádza zoznamy použitých fotografií a kresieb 
a tiež zoznam základných prameňov a literatúry. Ten je žiaľ neúplný a nepríliš šťastne 
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usporiadaný, čo sa týka najmä konkrétne neuvedenej pramennej bázy. V názve zoznamu však 
figuruje spojenie „základná literatúra“, preto treba prejaviť istú zhovievavosť. 

Vyššie sme sa zmienili, že súčasťou predloženej práce je aj edícia Stručného dejepisu 
slobodného mesta Žiliny (s. 57-130). Aj keď nejde o kritickú edíciu a neboli opravené 
nedostatky (napr. dnes už prekonané prepisy listín), má autentický prepis svoje čaro 
a autorovi publikácie treba za edíciu poďakovať. Pozrime sa z informatívneho hľadiska, 
čo Lombardiniho, resp. Stárkova práca obsahuje: uvádza ju veľmi stručný Lombardiniho 
predhovor, nasleduje kapitola o dejinách mesta do roku 1858, písaná suchým analistickým 
spôsobom, ktorá informuje o majetkových zmenách v meste, požiaroch a stavebných 
úpravách; zvlášť záverečná časť venovaná 19. storočiu je silne všeobecná a nedozvieme sa tu 
takmer nič o udalostiach napr. revolúcie 1848/49. Druhá a posledná kapitola je venovaná 
„náboženským dejom“. Hoci sa tu dajú nájsť aj zaujímavé etnografické prvky, väčšina jej 
obsahu predstavuje súpis náboženských záležitostí mesta, zoznam kňazov, opis niektorých 
cirkevných stavieb, škôl a cirkevného majetku. Aj tu zostal zachovaný chronologický postup. 
Dielko uzatvára zoznam žilinských richtárov od roku 1352 do 1873, prepisy 25 listín 
v latinčine a zoznam predplatiteľov tejto práce. 

Ak máme zhrnúť charakter predloženej publikácie, treba uznať, že autorov zámer, aby 
práca pripomínala Lombardiniho tvorbu (s. 3) sa v metodologickej a obsahovej rovine 
(v dobrom i zlom) bezosporu naplnil. Práca nepredkladá zásadné nové zistenia, ale pomerne 
kultivovane dokumentuje Lombardiniho stopy v meste Žilina a jej informatívny charakter 
o živote a tvorbe polozabudnutej osobnosti slovenských (i žilinských) dejín nemožno chápať 
inak než pozitívne. Ďalším kladom je edícia najzásadnejšieho „Lombardiniho“ diela. Knižka 
by tak určite nemala chýbať v knižnici vzdelaného rodáka zo Žiliny a aj v celoslovenskom 
meradle ju treba odporučiť ako prehľadnú a užitočnú príručku pri oboznamovaní sa 
s osobnosťou Alexandra Lombardiniho. 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Peter a kol. 
Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. 
Bratislava : VEDA, 2010, 575 s., ISBN 978-80-224-1150-9. 
 
Martin Vašš (rec.) 
 

V súčasnosti sme v slovenskej historiografii 20. storočia svedkami narastania počtu 
kolektívnych monografií syntetizujúceho charakteru. Tento jav podľa môjho názoru vyviera 
zo súčasného stavu historického poznania a je tiež výsledkom uvedomenia si skutočnosti, 
že kvôli relatívne enormnému hromadeniu parciálnych výsledkov výskumu a časovej 
náročnosti archívneho výskumu je čoraz ťažšie, aby vedecky kvalitné a prínosné 
monografické dielo syntetizujúceho charakteru vypracoval jeden historik. Ďalším aspektom je 
čoraz väčšia náročnosť vedeckých kritérií, resp. očakávaní nových výsledkov výskumu 
od komunity historikov. Preto sa ukazuje ako výhodné, a v niektorých prípadoch ako 
nevyhnutné, aby aj na monografických prácach syntetizujúceho charakteru pracoval kolektív 
historikov. Tento nastúpený trend je tiež všeobecným signálom, že historiografia sa 
z metodologického hľadiska vyrovnáva prírodným vedám, ktoré sa tímovou prácou 
vyznačujú. 

Obdobie druhej republiky a otázky súvisiace s jej zánikom a vznikom Slovenského 
štátu si kvôli svojej komplexnosti a komplikovanosti priam vyžadujú sofistikovaný kolektív 
historikov. Túto skutočnosť si uvedomili aj autori kolektívnej monografie, ktorá v roku 2010 
vyšla vo vydavateľsve VEDA pod názvom Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku 
Česko-Slovenska. Uvedená kolektívna monografia pozostáva z 33 autorských príspevkov 
domácich i zahraničných historikov. Ide v nej o prezentáciu najnovších výsledkov výskumu 
významných problémov súvisiacich so zánikom Česko-Slovenskej republiky a vznikom 
Slovenského štátu v roku 1939. Kolektívnu monografiu otvára kapitola s názvom Česko-
Slovensko – Od Mníchova k marcu 1939, ktorá je rozdelená na dve podkapitoly: Zahraničná 
politika druhej republiky a Odraz zahraničnopolitických udalostí vo vnútornej politike Č-SR. 

Podkapitola Zahraničná politika druhej republiky začína príspevkom J. Dejmeka 
Zahraniční politika Česko-Slovenska mezi Mnichovem a německou okupací českých zemí 
(říjen 1938 – březen 1939), v ktorej čitateľom ponúka analýzu aktivít česko-slovenského 
ministerstva zahraničných vecí na čele s F. Chvalkovským, ktoré boli zamerané na získanie 
garancií existencie druhej republiky predovšetkým u mocností Osi – nacistického Nemecka 
a fašistického Talianska, ale aj u ďalších dvoch signatárov Mníchovskej dohody – Veľkej 
Británie a Francúzska. Autor vyzdvihuje skutočnosť, že myšlienka likvidácie Česko-
Slovenska bola v Hitlerových plánoch a koncepciách prítomná ešte pred tým, ako sa stal 
nemeckým kancelárom (s. 22). České krajiny mali podľa neho v budúcnosti tvoriť jadro 
germánskej ríše, čo predurčovalo neúspešnosť snáh česko-slovenskej zahraničnej politiky 
o stabilizáciu postavenia Česko-Slovenska vo vzťahu k Nemeckej ríši (s. 22). J. Dejmek 
okrem analýzy kľúčového vývoja zahraničnopolitických vzťahov s Nemeckou ríšou v období 
II. republiky, načrtáva aj genézu vzťahov s Poľskom, Maďarskom a štátmi Malej dohody. 

E. Hrabovec vo svojom príspevku s názvom Česko-Slovensko a Svätá stolica 1938 – 
1939 na základe prameňov vatikánskej proveniencie mapuje vývoj postojov Vatikánu 
k 2. Č-SR, pričom sa zameriava tiež na prijatie a vnímanie autonómie Slovenska a slovenskej 
samostatnosti Vatikánom. 

J. Němeček v príspevku Likvidace česko-slovenské zahraničné služby poskytuje 
súbornú analýzu procesu likvidácie zahraničných zastupiteľstiev zaniknutého Česko-
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Slovenska po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Na otázku, či bolo možné nejakým 
spôsobom pripraviť česko-slovenskú diplomaciu na situáciu, aká vznikla po 15. marci 1939, 
J. Němeček odpovedá – nie (s. 64-65). Argumentuje najmä skutočnosťou, že takú právne 
zložitú situáciu, ktorá vznikla nemeckou okupáciou a vznikom Protektorátu Čechy a Morava, 
ťažko mohol niekto predvídať – najmä situáciu, keď prezident a vláda zdanlivo bez odporu 
sami vydajú svoju krajinu do rúk Nemeckej ríše (s. 65). 

Podkapitolu Zahraničná politika druhej republiky uzatvára príspevok M. Tejchmana 
Konec appeasementu se zaměřením na Balkán, ktorý je zameraný na reflexiu konca politiky 
appeasementu zo strany Veľkej Británie v priebehu roka 1939. Ako hlavný faktor a medzník 
ukončenia politiky appeasementu autor vidí 15. marec 1939 – nemeckú okupáciu Čiech 
a Moravy (s. 70). 

Druhú kapitolu s názvom Odraz zahraničnopolitických udalostí vo vnútornej politike 
Č-SR otvára príspevok M. Zemka Nový režim pred novým štátom. Odraz zániku 
demokratického režimu na Slovensku na jeseň 1938 v súdobej tlači. Zemko na základe 
pramennej bázy tlačových orgánov zainteresovaných politických strán analyzuje proces 
budovania autoritatívneho režimu (resp. núteného zlučovania politických strán) pod vládou 
HSĽS, neskôr premenovanou na HSĽS – SSNJ (Strana slovenskej národnej jednoty), ktorý 
bol podľa autora zavŕšený voľbami do slovenského snemu pod jednotnou kandidátkou HSĽS 
– SSNJ 18. decembra 1938. 

Príspevok M. Olejníka Bezpečnostné opatrenia štátnych orgánov na Slovensku 
evokované ohrozením Česko-Slovenskej republiky v rokoch 1938 – 1939 nám umožňuje 
sledovať konkrétne reakcie štátnych orgánov (najmä Prezídia Krajinského úradu 
v Bratislave), ktoré boli podmienené eskaláciou napätia nacistickým Nemeckom a nemeckou 
menšinou v Česko-Slovensku. 

M. Čaplovič vo svojom príspevku Československá armáda medzi Mníchovom 1938 
a marcom 1939 s dôrazom na Slovensko analyzuje aktivity a vývoj československej armády, 
pri čom hlavnou rovinou jeho analýzy je načrtnutie situácie československej armády 
na Slovensku v období autonómie. Zaujímavé sú aj jeho opisy rôznych vojenských šarvátok, 
či už na českom alebo slovenskom území. Čaplovič poukazuje aj na snahy autonómnej vlády 
na čele s J. Tisom o vytvorenie slovenskej armády. Homolov puč hodnotí ako politicky 
neuvážený a z hľadiska formy ako nedemokratický čin Prahy, z ktorého vyťažilo najviac 
nacistické Nemecko (s. 125). 

J. Harna vo svojom príspevku Politické strany a straníci v českých zemích mezi 
Mnichovem a 15. březnem 1939 hľadá odpovede na kľúčové otázky procesu zániku pluralitnej 
demokracie a budovania autoritatívneho politického systému na českej politickej scéne. Sám 
pripúšťa, že na otázku prečo sa v tak krátkom časovom intervale totálne zrútila 
straníckopolitická štruktúra prvej republiky, sa veľmi ťažko dá nájsť definitívna odpoveď 
(s. 127). Za bezprostrednú príčinu bezradnosti demokratických síl označuje ich šok 
z Mníchova (s. 130). Za vinníkov Mníchova boli považovaní prezident a politické strany, 
čo podľa J. Harnu viedlo k zahájeniu ťaženia smerujúceho k likvidácii parlamentnej 
demokracie s cieľom získať čo možno najviac nekontrolovateľnú moc (s. 131). Podľa Harnu 
sa pod heslami obrany národných záujmov, volania po zomknutiu a po dosiahnutí národnej 
jednoty skrývali snahy o likvidáciu demokracie a nastolenie autoritatívnej moci (s. 132). 

Za paradoxný považuje fakt, že práve agrárnici (jedna z najväčších opôr parlamentnej 
demokracie 1. republiky) na čele s R. Beranom začali budovať nový koncentračný útvar – 
Stranu národnej jednoty (s. 133-134). Harna v tejto súvislosti konštatuje, že v rámci 
nacionálneho konceptu druhej republiky nebolo už miesto pre politický pluralizmus (s. 135). 
Pozitívne hodnotí lojálnu opozíciu v podobe Národnej strany práce (bývalá ČSSDS), ktorá 
nerezignovala na hodnoty prvorepublikovej demokracie (s. 136). Autor dospieva nakoniec 
k záveru, že nie všetky kroky smerujúce k budovaniu autoritatívneho systému boli dôsledkom 
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vonkajšieho tlaku, ale korene krízy straníckopolitického systému treba hľadať už pred rokom 
1938. Z tohto hľadiska preto druhú republiku nemožno podľa J. Harnu z hľadiska vývoja 
vnímať ako dôslednú diskontinuitu (s. 136). 

V. Bystrický v príspevku Zahraničnopolitické aktivity Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany komplexne hodnotí zahraničnopolitické aktivity politikov HSĽS, pri čom upozorňuje 
na nové súvislosti. V prvom rade poukazuje na politický alibizmus predstaviteľov HSĽS, 
ktorý spočíval v ich odmietaní zodpovednosti za Mníchovskú dohodu, čo politicky i mediálne 
využívali (s. 138). Podľa autora si akékoľvek štátoprávne zmeny, ktoré by sa uskutočnili 
mimo rámca republiky, vyžadovali zahraničnopolitické krytie, čiže bez podpory niektorej 
zo susedných krajín nebolo možné realizovať ďalšie štátoprávne úpravy, nakoľko hrozilo 
nebezpečenstvo rozdelenia Slovenska alebo straty časti jeho teritória (s. 138-139). 
V. Bystrický dospel k zisteniu, že v období druhej republiky sa ani J. Tiso, ani K. Sidor, 
ale rovnako ani ďalší členovia autonómnej vlády verejne nevyjadrovali k otázke slovenskej 
samostatnosti (s. 139). Za podstatný rys predstaviteľov ľudovej strany označil ich tendenciu 
riešiť politické problémy pragmaticky (s. 139). 

Kľúčovou obavou týchto politikov bola predstava rozdelenia Slovenskej krajiny medzi 
tri susedné štáty (Nemecko, Maďarsko a Poľsko), čo znamenalo, že hlavným motívom ich 
zahraničnopolitických aktivít bola snaha o udržanie integrity slovenského teritória (s. 139). 
Bystrický v tejto súvislosti vyzdvihuje fakt, že J. Tiso a čelní predstavitelia strany neboli 
v stave plne si uvedomiť ťažké zahraničnopolitické postavenie Slovenskej krajiny (s. 140). 
Navyše nikto z nich nebol schopný vypracovať ucelenú koncepciu zahraničnej politiky 
(s. 140). Na druhej strane bola viditeľná snaha autonómnej vlády realizovať niektoré vzťahy 
so zahraničím vo vlastnej réžii (s. 141). V tejto zložitej situácii sa kládol hlavný dôraz 
na budovanie kontaktov s nacistickým Nemeckom, ktorých hlavným iniciátorom bol 
F. Ďurčanský (s. 143). 

Autor dochádza k uzáveru, že radikálne kruhy v rámci ľudovej strany presadzovali 
myšlienku utvorenia samostatného slovenského štátu samostatne a bez vonkajšieho tlaku 
zahraničia (s. 143). Vo svojom príspevku následne opisuje a analyzuje jednotlivé stretnutia 
politikov ľudovej strany s nacistickými pohlavármi. Za podstatnú črtu týchto stretnutí 
považuje skutočnosť, že prakticky neexistovala žiadna kontrola činnosti v tejto oblasti 
a hocikto mohol v tomto smere svojvoľne podnikať na vlastnú päsť (s. 144). Ďalším typickým 
znakom týchto kontaktov podľa Bystrického bolo, že jednotliví politickí predstavitelia HSĽS 
prezentovali v zahraničí rôzne názory a predstavy, ktoré si v mnohých prípadoch protirečili 
(s.  147). O svojich cestách a o ich obsahu neinformovali premiéra J. Tisa, nevyžadovali si 
od neho na ne súhlas a výsledky týchto zahraničných stretnutí sa nestali až na malé výnimky 
predmetom rokovaní ani v rámci vlády a ani strany (s. 147). 

Podľa autora nebolo z hľadiska vzťahov autonómnej a ústrednej vlády podstatné, že sa 
zo strany slovenskej autonómnej vlády porušoval zákon o autonómii Slovenska, ale skôr to, 
že predmetom rokovaní s nacistickými pohlavármi boli otázky rozdelenia štátu (s. 149). 
Bystrický považuje za otvorenú otázku, do akej miery boli schopní politici HSĽS 
identifikovať ciele a plány nacistov – najmä  plán vzniku Protektorátu Čechy a Morava – 
nakoľko pod tlakom nacistického Nemecka museli robiť rýchle rozhodnutia zásadného 
strategického významu a v ich predstavách prevládala predstava, že vznik samostatného 
slovenského štátu bude analogický k vzniku samostatného českého štátu (s. 150). 

E. Nižňanský vo svojom príspevku Predzvesť či náhoda – deportácie Židov 
v novembri 1938 analyzuje problémy súvisiace s holokaustom a protižidovskými opatreniami 
autonómnej vlády v období autonómie Slovenska. Násilné vyvezenie Židov v novembri 1938 
považuje za deportácie, nakoľko išlo o organizované vyvezenie na územie, ktoré pripadlo 
Maďarsku (s. 156). Nižňanský novembrové deportácie hodnotí ako bezprostrednú reakciu 
slovenskej autonómnej vlády na Viedenskú arbitráž (s. 157). Z etického hľadiska ich hodnotí 
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ako krutú, nehumánnu akciu, resp. ako formu kolektívneho trestu za Viedenskú arbitráž 
(s. 157). E. Nižňanský poukazuje na dynamiku akcie „zdola“ (t. j. zo strany podriadených 
orgánov štátnej správy a polície), čo podľa neho dokumentuje, ako centralizovaná štátna 
správa dokáže bezducho realizovať nariadenia vyšších orgánov v období prechodu 
od pluralitnej demokracie k diktatúre (s. 158-159). Bez účasti orgánov štátnej správy a ich 
plánovitej činnosti by sa podľa Nižňanského takáto masová deportácia (cca 7500 Židov) 
nemohla uskutočniť (s. 159). Autor príspevku túto akciu nepokladá za náhodnú, ale považuje 
ju za prejav politiky antisemitizmu slovenskej autonómnej vlády pod vedením HSĽS (s. 159). 
Po analýze postojov politických predstaviteľov HSĽS, katolíckej cirkvi a návrhov 
protižidovskej legislatívy E. Nižňanský dospieva ku konštatovaniu, že už obdobie autonómie 
znamená koniec normálneho civilizovaného života Židov na Slovensku (s. 173). 

Príspevok Ľ. Hallona Zmeny orientácie hospodárskej politiky na Slovensku 1938 – 
1939 a vznik Slovenského štátu je analýzou procesu zmeny orientácie hospodárskej politiky 
Slovenska na nacistické Nemecko. Hĺbku tejto postupnej zmeny podľa Ľ. Hallona 
dokumentuje aj skutočnosť, že členom slovenskej delegácie na hospodárskych nemecko-
slovenských rokovaniach v Berlíne 1. a 3. marca 1939 bol prítomný aj medzivojnový 
národohospodár P. Zaťko (s. 185). Autor uvedené rokovania chápe ako významný krok 
smerom k ochrannej zmluve (s. 186). Ľ. Hallon tiež dospieva k záveru, že hospodárske 
aspekty (záujem ríšško-nemeckého kapitálu o vstup na Slovensko a ovládnutie kľúčových 
pozícií v jeho podnikoch) veľkou mierou prispeli k formovaniu podmienok pre úplné 
osamostatnenie Slovenska (s. 190). 

Druhá kapitola kolektívnej monografie s názvom V nemilosti susedov je rozdelená 
na tri podkapitoly: Nemecko a Č-SR, Slovensko a Podkarpatská Rus v politike Poľska 
a Maďarska a Národnostná politika ako politický inštrument. A. Hermann vo svojom 
príspevku Inštrumentalizácia myšlienky slovenskej autonómie nacionálno-socialistickým 
režimom detailne analyzuje vývin postojov A. Hitlera a ďalších nacistických pohlavárov 
k otázkam autonómie Slovenska a jeho osamostatnenia v kontexte územných ašpirácii 
Maďarska a Poľska. 

D. Schriffl sa v príspevku Úloha Viedne v procese vzniku Slovenského štátu 
1938/1939 zaoberá doteraz málo prebádanou úlohou a aktivitám nacistických úradovní 
Viedne v procese osamostatňovania Slovenska. Prichádza s viacerými novými poznatkami, 
napr., že k prvému nadviazaniu kontaktov medzi predstaviteľmi HSĽS a viedenskými 
nacistickými prominentmi došlo už krátko po „anšluse“ Rakúska v marci 1938, keď K. Sidor 
a A. Mach sa neúspešne pokúsili stretnúť s A. Seyss-Inquartom (s. 213). 

F. Cséfalvay vo svojom príspevku Maďarské ozbrojené a diverzné akcie proti 
východnej časti Československa (Česko-Slovenska) v rokoch 1938 – 1939 analyzuje aktivity 
maďarských diverzno-teroristických skupín (tzv. „rongyosgárda“ – „otrhanci“) 
na Podkarpatskej Rusi v období od októbra do decembra 1938. Podľa autora príspevku však 
pôvodný zámer na vyvolanie nepokojov na národnostne zmiešanom území Podkarpatskej 
Rusi absolútne zlyhal, čo znamenalo, že maďarské politické a vojenské elity museli čakať až 
na zmenu nemeckých postojov k maďarskej aktivite v tomto priestore, k čomu došlo až 
v marci 1939 (s. 235). 

Príspevok Maďarské diplomatické úsilie o získanie Slovenska v rokoch 1938 – 1939 
od I. Janeka mapuje, prehodnocuje a dopĺňa poznatky o revizionistickej politike Maďarska 
vo  vymedzenom období. Autor sa v rámci príspevku prikláňa k názoru, že myšlienka 
samostatného slovenského štátu sa zrodila po podpise Mníchovskej dohody paralelne 
s nadobudnutím reálnych kontúr jej uskutočnenia (s. 247). 

D. Dąbrowski v príspevku Rozbitie alebo rozpad? Poľská politika voči 
Československu a otázka maďarských aktivít s cieľom revízie hraníc na Podkarpatskej Rusi 
približuje spoločné poľsko-maďarské aktivity smerujúce k deštrukcii Česko-Slovenska, ktoré 
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sa niesli predovšetkým v duchu snahy vytvoriť spoločnú poľsko-maďarskú hranicu, ktorá by 
vznikla pripojením Podkarpatskej Rusi k Maďarsku. Autor dospieva k uzáveru, že tieto tajné 
poľsko-maďarské aktivity boli bezvýsledné (s. 270), pretože Podkarpatskú Rus nakoniec 
Maďarsko získalo vďaka nacistickému Nemecku a rozpad Česko-Slovenska na Protektorát 
Čechy a Morava a Slovensko, ktoré boli závislé od nacistického Nemecka, prispel 
k strategickému oslabeniu Poľska (s. 271). 

N. Spannenberger vo svojom príspevku Úloha národnostnej politiky počas česko-
slovenskej krízy poukazuje na zneužitie otázky nemeckých menšín v strednej Európe 
nacistickým Nemeckom. Okrem problematiky nemeckých menšín sa v príspevku venuje aj 
zneužívaniu maďarskej menšiny Maďarskom. 

J. Gebhart v príspevku Mezi Mnichovem a okupací (Druhá republika a německá 
menšina) analyzuje politickú činnosť nemeckej menšiny v podmienkach druhej republiky 
a sleduje plnenie úlohy, ktorú jej predpísal A. Hitler, a ktorá bola postavená na rozleptávaní 
českej spoločnosti a vyvíjaní nátlaku na politickú reprezentáciu Česko-Slovenska, ktorý bol 
spojený s prípravou nacistickej okupácie Čiech a Moravy. 

Príspevok M. Schvarca Nádeje a sklamania. Spišskí Nemci medzi autonómiou a 14. 
marcom 1939 je analýzou postojov a aktivít spišských Nemcov (podľa politickej príslušnosti 
k Zipser deutsche Partei sa označovali ako tzv. „Zipseri“) vo vzťahu k maďarskému 
revizionizmu a vo vzťahu k „vodcovi“ nemeckej menšiny na Slovensku, F. Karmasinovi. 
Autor poukazuje na mnohé zaujímavé skutočnosti, okrem iného na demonštráciu spišských 
Nemcov 11. decembra 1938 v Nižnom Medzeve a dokonca napadnutie kolóny „vodcu“ DP 
F. Karmasina (s. 303). Schvarc v súvislosti so žiadosťami obyvateľov Medzeva a Štósu 
o pripojenie k Maďarsku upozorňuje na medzinárodnosť tejto kauzy (s. 308). Podľa autora sa 
spišskí Nemci nedokázali za dvadsať rokov existencie ČSR plne adaptovať na nové 
podmienky a neprestali túžiť po návrate do Maďarska (s. 312). Mylne sa však domnievali, 
že im v tom bránil F. Karmasin, no v skutočnosti to bol A. Hitler. 

Príspevok A. Simona Vplyv štátoprávnych a politických zmien z konca roka 1938 
a zo začiatku roka 1939 na postavenie maďarskej menšiny uzatvára druhú kapitolu 
kolektívnej monografie. Simon považuje Mníchovskú dohodu za medzník obratu správania 
maďarskej menšiny v Česko-Slovensku, ktorá začala organizovať demonštrácie žiadajúce 
aplikáciu mníchovských princípov aj na južné Slovensko (s. 314). Autor konštatuje, že hoci 
boli demonštrácie nenásilné, predsa došlo k pouličným bitkám medzi maďarskou 
a slovenskou zradikalizovanou mládežou (s. 315). V rámci príspevku analyzuje aj politickú 
činnosť „vodcu“ maďarskej menšiny na Slovensku J. Eszterházyho, ktorý aj v podmienkach 
druhej republiky podporoval princípy parlamentarizmu a odmietol hlasovať za zmocňovací 
zákon (s. 316). Ďalej analyzuje okolnosti uplatňovania princípu reciprocity zo strany 
slovenskej vlády. Reakcia maďarskej menšiny na vznik Slovenského štátu bola podľa 
A. Simona zdržanlivá predovšetkým z dôvodu, že vznik Slovenského štátu pod patronátom 
Nemecka definitívne zmaril maďarské nádeje na pripojenie celého Slovenska k Maďarsku 
(s. 320). Autor na záver konštatuje, že postavenie maďarskej menšiny sa oproti obdobiu prvej 
republiky zhoršilo, pričom primárnym dôvodom boli antidemokratické pomery, ktoré 
dvojnásobnou mierou dopadli na menšiny (s. 323). 

Tretiu kapitolu s názvom Marcové udalosti 1939 (ktorá je rozdelená na podkapitoly 
Pohľad zvonka a Pohľad zvnútra), otvára príspevok J. Tulkisovej Zánik ČSR – vznik 
Slovenského štátu v tlači nacistického Nemecka. Autorka v ňom analyzuje články o Slovensku 
v nemeckých tlačových orgánoch Vőlkischer Beobachter, Frankfurter Zeitung a Deustche 
Allgemeine Zeitung v rámci troch vymedzených skúmaných období – správy pred 
Homolovým pučom, správy medzi 11. a 15. marcom a zo záverečnej časti mesiaca. Autorka 
dospela k viacerým poznatkom: po prevrate na Slovensku v noci z 9. na 10. marca 1939 
dochádza k boomu záujmu o vnútropolitické problémy Česko-Slovenska, čím českí politici 
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neúmyselne, ale predsa pomohli nacistom k rozbitiu Česko-Slovenska (s. 328-329). 14. marca 
1939 všetky spomínané denníky vystúpili s útočnými článkami proti Čechom (s. 331). 
Z článkov reflektujúcich vznik Slovenského štátu si nemecký čitateľ mohol spraviť jediný 
úsudok o rozpade Česko-Slovenska zvnútra a o oslobodení Slovenska spod českého útlaku 
(s. 333). 

V. Smetana sa v príspevku Březnové idy v Británii: od nejasných informací 
k politickému obratu zamýšľa nad charakterom britskej zahraničnej politiky vo vzťahu 
k Česko-Slovensku v období druhej republiky a najmä v marci 1939. Poukazuje na rôzne 
prechmaty britskej zahraničnej politiky: na totálne zlyhanie britského veľvyslanectva 
v Berlíne v predpovediach nemeckej agresie voči Česko-Slovensku (s. 344), podobne aj 
na zlyhanie britských spravodajských služieb v predpovediach nemeckého útoku na Česko-
Slovensko (s. 347), apatickosť britských vojenských úradov pri možnosti nákupu vojenských 
prebytkov československej armády, ktoré sa Britom a Francúzom tvrdo vypomstilo na jar 
1940 (s. 347-348), a v neposlednom rade upozorňuje na zlyhanie britskej vlády, ktorá 
nemohla voči Česko-Slovensku robiť nič iné, ako pozorovať situáciu (s. 349). Autor 
jednoznačne konštatuje, že Veľká Británia sa v prípade nedodržania záväzku garancie Česko-
Slovensku po Mníchove dopustila nesplnenia záväzku (s. 352). 

M. Gniazdowski v príspevku Postoj Poľska k rozpadu Česko-Slovenska a vzniku 
Slovenského štátu analyzuje postoje predstaviteľov poľského ministerstva zahraničných vecí 
k otázkam samostatnosti Slovenska a rozpadu Česko-Slovenska od Mníchovskej dohody 
do mája 1939. Autor okrem iného v príspevku upozorňuje na zmenu postoja K. Sidora 
pri rokovaniach s Poliakmi vo februári 1939 v Ružomberku, ktorý už odmietal vystupovať 
v pozícií klienta a pri rokovaniach sa stával pre Poliakov náročnejším a kritickejším 
partnerom, nakoľko si uvedomoval nemecko-poľskú rivalitu o dominantný vplyv 
na Slovensku (s. 359). Tiež upozorňuje na neustále preceňovanie poľského vplyvu 
na Slovensku poľskými politickými predstaviteľmi. Najsilnejším impulzom, ktorý spôsobil 
rozplynutie týchto ilúzií, bola podľa autora Ochranná zmluva z 23. marca 1939 medzi 
Slovenským štátom a Nemeckou ríšou (s. 372). 

F. Hanzlík v príspevku Reflexe vývoje udalostí v Československu od září 1938 do 14. 
a 15. března 1939 mezi krajany v USA načrtáva proces formovania česko-slovenského 
zahraničného odboja v USA v predvečer druhej svetovej vojny. Opisuje priebeh manifestácii 
na obranu Česko-Slovenska proti nacistickej agresii v amerických mestách (Chicago, New 
York) a cestu smerom k vytvoreniu Československej národnej rady v Amerike 18. apríla 
1939. Poukazuje aj na skutočnosť, že zástupcovia slovenských katolíkov v USA deklarovali 
solidaritu Slovenskej republike na čele s J. Tisom (s. 381). Príspevok uzatvára konštatovaním, 
že českí a slovenskí krajania v USA podobne ako v období 1. svetovej vojny prispeli 
nezištnou finančnou, materiálnou a politickou pomocou smerujúcou k oslobodeniu ČSR 
od nemeckej okupácie (s. 383). 

Príspevok Z. Zudovej-Leškovej Výnimočný stav na Slovensku v marci 1939 
a „Homolov puč“ je predovšetkým snahou o vyvrátenie mnohých skreslených a nepravdivých 
interpretácií o odvolaní autonómnej vlády J. Tisa a vojensko-policajnom zákroku 
na Slovensku v noci z 9. na 10. marca 1939, ktorý vošiel do historiografickej literatúry 
pod názvom „Homolov puč“. Autorka v tejto súvislosti poukazuje a upozorňuje na niekoľko 
dezinterpretácií a faktografických skreslení: akcia sa zvykne prezentovať ako politické 
rozhodnutie českých ministrov a nie ministrov česko-slovenskej ústrednej vlády (s. 384), 
vojenský zákrok sa zvykne zase označovať ako akcia českých generálov, na čo autorka 
reaguje konštatovaním, že českí generáli až do konca roka 1992 neexistovali a išlo o činy 
generálov československej armády. V krajnom prípade Zudová-Lešková pripúšťa formuláciu 
„československí generáli českej národnosti či pôvodu“ (s. 385-386). Tiež sa snaží 
argumentovať proti používaniu spojenia „Homolov puč“. Výraz „puč“ považuje 
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za neprijateľný: generál Vojta už 10. marca 1939 akceptoval výzvu ministra Teplanského, 
aby sa české vojsko a četníctvo stiahlo za Moravu (s. 387); Ústavný zákon o autonómii 
Slovenskej krajiny spôsob odvolania ministrov autonómnej vlády neuvádzal a práve preto 
platili ustanovenia ústavy z 29. 2. 1920, čo znamená, že prezident E. Hácha sa správal legálne 
(s. 387). 

Autorka konštatuje, že priznávať generálovi Homolovi rozhodujúce postavenie 
v poslednej akcii československej armády pri snahe o záchranu česko-slovenskej štátnosti je 
nekritické a nie je pravda, že divíznemu generálovi B. Homolovi bola podriadená 
československá armáda (s. 388-389). Zudová-Lešková sa ďalej venuje analýze genézy 
termínu „Homolov puč“, vznik ktorého pripisuje ľudáckej propagande, v rámci ktorej bol 
v publikáciách vydaných HG v roku 1940 „centralistický puč“ pretransformovaný na „český 
puč“ a na „puč českých generálov“ (s. 390). Pri záverečnom zhodnotení významu 
„Homolovho puču“ autorka konštatuje, že tieto opatrenia česko-slovenskej ústrednej vlády už 
nemohli zabrániť ani rozbitiu a ani rozpadu Česko-Slovenska (s. 391). 

J. Rychlík v príspevku Vznik Slovenského státu a česká společnost analyzuje vnímanie 
vzniku a existencie Slovenského štátu (resp. Slovenskej republiky) českou spoločnosťou 
od 14. marca 1939 až do obdobia SNP v roku 1944. Autor si všíma aj postoje českej časti 
ústrednej vlády k prípadnému osamostatneniu Slovenska pred 14. marcom 1939. Identifikuje 
v nich dve základné koncepcie – ideu pokojného rozchodu a ideu zásahu na Slovensku 
(s. 394). 14. a 15. marec 1939 v českom pohľade tvorili podľa autora nedeliteľný celok 
a preto bol českou spoločnosťou negatívne vnímaný aj vznik slovenského štátu 14. marca 
1939 (s. 395). Dokonca sa v českej spoločnosti aktivizoval aj protislovenský český 
nacionalizmus (s. 396). Rychlík okrem iného konštatuje, že v českej spoločnosti mohlo dôjsť 
k rezignácii na obnovu Československa iba za predpokladu, že Česi budú mať svoj štát 
(s. 402). Vzhľadom na situáciu v Protektoráte bolo evidentné, že česká spoločnosť 
za skutočnú českú vládu považovala exilovú vládu J. Šrámka v Londýne a za skutočného 
prezidenta E. Beneša. Navyše bežný český občan v Protektoráte predpokladal, že vzťah 
bežného slovenského občana k svojej vláde a k exilovej reprezentácii v Londýne je rovnaký 
ako v českej verejnosti, čo však samozrejme bola ilúzia (s. 404). 

R. Letz v príspevku Katolícka cirkev a vznik Slovenského štátu rozoberá problematiku 
vnímania a prijatia vzniku Slovenského štátu katolíckou cirkvou v období od jeho vzniku 
14. marca 1939 do pastierskeho listu slovenských biskupov, ktorý sa čítal v slovenských 
kostoloch 3. decembra 1939. Autor konštatuje, že dosiahnutie autonómie Slovenska bolo 
na jednej strane víťazstvom politického katolicizmu, ale verejná prezentácia režimu HSĽS 
ako katolíckeho neslúžila deklarovanej národnej jednote, ale skôr prehlbovala existujúci 
konfesionalizmus v rovine katolíci – evanjelici (s. 408). Poukazuje aj na skutočnosť, že štátna 
hymna Hej Slováci, bola napr. podľa biskupa J. Vojtaššáka nevhodná, aby sa spievala 
v kostoloch, nakoľko v nej videl pohanské motívy a neprimeranú pýchu (s. 410), čo po vzniku 
Slovenského štátu viedlo k celkovému odmietnutiu jej spievania v chrámoch zo strany 
slovenských biskupov (s. 424). Vo vzťahu k slovenskej mládeži R. Letz upozorňuje 
na Sdruženie katolíckej mládeže, ktoré do istej miery oslabovalo dominantné a výlučné 
postavenie HM (s. 411). 

Autor sa v texte ďalej venuje analýze pôsobenia česko-slovenskej delegácie 
pri príležitosti korunovácie pápeža Pia XII. Súčasťou príspevku je aj analýza reakcií 
katolíckej tlače na Slovensku na vznik Slovenského štátu, ktoré vôbec nebrali do úvahy úlohu 
Nemecka pri vzniku tohto štátneho útvaru a vo vzniku štátu videli prejav Božej priazne 
pre slovenský národ (s. 422). Záverečná časť príspevku je venovaná analýze pastierskeho listu 
slovenských biskupov, v ktorom pozitívne reagovali na vznik Slovenského štátu (s. 428). Idea 
budovania kresťanského štátu zostala podľa autora príspevku nerealizovateľná a viac v rovine 
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želaní, pri čom politický režim Slovenskej republiky sa dostával čoraz viac do konfliktu 
s kresťanskými hodnotami, ku ktorým sa oficiálne hlásil (s. 429). 

Príspevok M. Hetényiho Búrlivé udalosti v marci 1939 a nitriansky región je 
venovaný vybraným aspektom problematiky nitrianskeho regiónu vo vymedzenom období 
a predostiera východiská k hlbšiemu spracovaniu. Vývoj udalostí v nitrianskom kraji bol 
podľa autora pred 14. marcom 1939 veľmi dynamický a medzi najvýraznejšie fenomény 
v tomto období patrili radikáli z Hlinkovej gardy (s. 436). V súvislosti so zásahom ústrednej 
vlády v noci z 9. na 10. marca 1939 došlo v Nitre k vyhroteniu situácie až na hranicu 
konfliktu medzi československým vojskom a HG (s. 439). Autor sa v príspevku venuje aj 
problematike menšín (maďarská, nemecká a židovská) a likvidácii pluralitného systému 
v Nitrianskom regióne. 

IV. kapitolu kolektívnej monografie s názvom Počiatky Slovenského štátu otvára 
príspevok I. Baku Formovanie politického systému Slovenského štátu (marec – október 1939), 
ktorý je analýzou všetkých kľúčových aspektov budovania politického systému Slovenského 
štátu v jeho prvom polroku existencie. Autor v príspevku hodnotí význam a funkciu 
výkonnej, legislatívnej a súdnej moci v novovzniknutom štáte. Poukazuje na obrovský 
význam HSĽS ako štátostrany, ktorá mala ambíciu rozhodovať prakticky o všetkom 
v Slovenskom štáte. Ďalej analyzuje aj úpadok vplyvu slovenského snemu, ktorého prvých 
deväť zasadaní trvalo priemerne 1 hodinu 51 minút (s. 459-460). Ďalej analyzuje charakter 
ústavy prijatej 21. júla 1939. Súčasťou príspevku je aj analýza vplyvu Hlinkovej gardy 
a Hlinkovej mládeže. Príspevok je ukončený analýzou výsledkov Trenčianskeho zjazdu 
HSĽS, ktorý sa konal 30. septembra – 1. októbra 1939 a odchodom J. Tisa do funkcie 
prezidenta. 

Príspevok K. Zavackej Predstavy politickej reprezentácie HSĽS o nezávislosti súdov 
a ich realizácia po 6. októbri 1938 je analýzou procesu devastácie nezávislosti súdov 
a obmedzovania osobnej slobody na základe súdneho konania na Slovensku od obdobia 
autonómie do roku 1942. Autorka okrem iného konštatuje, že na Slovensku namiesto právnej 
istoty zavládla právna neistota, keď nikto nevedel, kedy sa bez rozhodnutia súdu dostane 
do zaisťovacieho tábora v Ilave (s. 470). Premena demokratického práva na totalitné 
prostredníctvom zlikvidovania zásady rovnosti občana pred zákonom sa podľa autorky 
príspevku uskutočnilo počas jedného roku trvania Slovenskej republiky (s. 476). Zavacká 
ďalej konštatuje, že závažné zásahy do kompetencie súdov na Slovensku sa diali aj 
prostredníctvom medzinárodných zmlúv medzi Slovenskom a Nemeckou ríšou (s. 480). 
Na záver autorka konštatuje, že súdnictvo i právo sa stalo v Slovenskej republike závislým 
od politickej vôle HSĽS (s. 487). 

J. Bystrický sa v príspevku K niektorým súvislostiam vzniku a počiatkov výstavby 
armády Slovenského štátu venuje analýze vytvárania nových organizačných štruktúr 
slovenskej armády v marci 1939, ako aj analýze pôsobenia slovenskej armády v tzv. Malej 
vojne s Maďarskom. Dochádza ku konštatovaniu, že sa nedá hovoriť o razantnej obrane 
slovenského pohraničia, nakoľko počas prvého dňa nedošlo k žiadnemu organizovanému 
odporu slovenskej armády s výnimkou letcov zo Spišskej Novej Vsi (s. 501). Autor nesúhlasí 
ani s tvrdením, že maďarská agresia urýchlila výstavbu slovenskej armády – tento proces sa 
pod vplyvom maďarskej agresie skôr spomalil (s. 502-503). 

P. Jašek sa v príspevku Odsun českých vojakov zo Slovenska po vzniku Slovenského 
štátu zaoberá problematikou organizovaného odsunu českých vojakov po vzniku Slovenského 
štátu v priebehu marca 1939. Odsun českého vojska hodnotí z technickej stránky ako úspešný, 
no z ľudskej a morálnej poznačený resentimentom. Odchodom českých vojakov vznikol 
podľa autora príspevku navyše vážny nedostatok dôstojníkov a túto stratu sa nepodarilo ani 
v priebehu nasledujúcich rokov úplne nahradiť (s. 518). 
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Epilóg kolektívnej monografie tvoria dva teoretické príspevky, ktoré analyzujú 
interpretačné diskurzy slovenskej (resp. československej) historiografie vo vzťahu k rozpadu 
Česko-Slovenska, resp. ku vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939. Príspevok A. Hudeka 
Obraz rozpadu Československa v interpretácii československej marxistickej historiografie je 
analýzou interpretačného diskurzu, resp. verzie „národného príbehu“ marxistickej 
historiografie. Súčasťou príspevku je aj analýza a komparácia ľudáckeho interpretačného 
diskurzu, resp. ľudáckej verzie „národného príbehu“. 

Podobne aj M. Michela vo svojom príspevku 14. marec 1939 – medzi historickou 
udalosťou a symbolom analyzuje apologetický a prokurátorský diskurz vo vzťahu k 14. marcu 
1939 a existencii Slovenského štátu (resp. Slovenskej republiky). Súčasťou autorovho 
príspevku je okrem analýzy marxistického a ľudáckeho diskurzu aj analýza vývinu 
interpretačných diskurzov po roku 1989. Autor dospieva ku konštatovaniu, že ani po roku 
1989 sa nedá hovoriť v rámci slovenskej komunity historikov „o jej príliš veľkej koncepčnej, 
metodologickej alebo generačnej pestrofarebnosti“ (s. 548). Na základe odborných 
a verejných diskusii autor rovnako konštatuje, že v rámci slovenskej komunity historikov sa 
dá identifikovať „nacionalistická kontextualizácia dejín“ a „mlčiaca väčšina“ 
(tzv. mainstreamoví historici a časť mladých historikov), ktorá sa otvorenej diskusii 
na kontroverzné témy skôr vyhýba (s. 548). 

Kolektívna monografia Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-
Slovenska. je v rámci svojej oblasti mimoriadne prínosným a zaujímavým dielom. Kolektívu 
autorov sa podarilo pozoruhodným spôsobom posunúť hranice poznania v problematike 
rozbitia, resp. rozpadu Česko-Slovenska a vzniku Slovenského štátu. Fakt, že sa im 
nepodarilo v závere definitívne odpovedať na otázku, či išlo o rozbitie alebo rozpad, svedčí 
o tom, že to nie je vôbec jednoduchá otázka s jednoznačnou (resp. jednoduchou) odpoveďou. 
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miscellanea 
––––––––––––––––––––––– 
 
Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov 
 
Nora Verešová 

 
Práca nebohého ruského lingvistu a historika Olega Nikolajeviča Trubačeva (1930 –

 2002) Этногенез и культура древнейших славян (Moskva : Nauka, 2002, 490 s.) ponúka 
celistvý pohľad na problematiku pôvodu Slovanov, v rámci čoho paralelne vystupujú 
do popredia aj otázky spojené s ich indoeurópskou prarodinou. Teritoriálnym „ohniskom“ 
formovania sa (nielen) slovanskej etnicity je podľa autora stredná Európa, konkrétne 
Dunajský bazén. 

O. N. Trubačev sa pokúša prostredníctvom výskumu foriem, významov a etymológií 
lexiky starých Slovanov a ich následnou komparáciou vyvodiť čo možno najväčšie množstvo 
informácií k dejinám tohto etnosa. V otázkach etnogenézy Slovanov sa prikláňa k názoru, 
že etnogenetická metrika Slovanstva sa predstavuje predovšetkým lingvisticky, čiže 
lingvistická etnogenéza je fundamentom a východiskom k skúmaniu pôvodu Slovanov ako 
takého. Z takéhoto materiálu, doplneného o pramenné svedectvá, ako aj archeologické nálezy, 
skladá matricu sociálno-kultúrnych a politických vzťahov, ktoré dominovali rano-
stredovekému stredoeurópskemu priestoru, a v ktorých Slovania vystupovali ako ich 
integrálna súčasť. 

Základným postulátom celej práce je téza o strednej Európe ako pravlasti nielen 
Slovanov ale aj Indoeurópanov. Práve tu – v priestoroch od Karpát a Sudet na severe 
po Dunaj na juhu – sa mala nachádzať počiatočná oblasť formovania (časti) indoeurópskych 
dialektov a v rámci nich neskôr aj praslovanských. Hlavným prameňom a fundamentálnym 
kameňom teórie slovanskej etnogenézy v strednej Európe, konkrétne v stredodunajskom 
areáli, je staroruská Povesť vremennych let (PVL) zo začiatku 12. storočia, ktorá pôvodný 
sídelný areál Slovanov situuje na Dunaj.1 Argumenty v prospech tejto teórie nachádzame aj 
v chronologicky výrazne starších prameňoch, ktoré, i keď nie tak explicitne ako autor PVL, 
taktiež spomínajú dunajské oblasti v súvislosti so Slovanmi. Anonymný Geograf Ravenský 
(Kosmografia), pôvodne datovaný 11. storočím, neskôr sa však prijalo jeho re-datovanie 
do 7. storočia, vo svojom originálnom delení sveta na 24 časových pásiem lokalizuje 
slovanské kmene do Skýtie, ktorá sa mala nachádzať v 6. pásme noci. Americký historik 
a slavista Ján Bačič vyvracia už Niederlem stotožnenú uvedenú Skýtiu so severovýchodnými 
oblasťami Európy a poukazujúc na prepojenie a obsahovú závislosť Geografa Ravenského 
od Jordana, dôvodí, že tak ako Jordanes aj anonymný Geograf pod termínom Skýtia rozumel 
územia na východ (ale aj juh) od rieky Visla, teda v susedstve s Germániou (s. 106-107). 

                                                 
1 „Po dlhšom čase Slovieni sa usadili popri Dunaji, kde je teraz uhorská a bulharská krajina.“ Pozri – Povesť 
vremennych let. Po Lavrentevskoj letopisi 1377 g, ed. a trans. D. S. Lichačev a B. A. Romanov. Moskva – 
Leningrad : Izdateľstvo Akademii Nauk SSSR, 1950, s. 207. Takisto pozri poľskú komentovanú edíciu prameňa 
od Augusta Bielowskeho – Latopis Nestora In MPH 1, s. 520-862; ako aj české vydanie – Povesť vremennych 
let, ed. a trans. Dagmar Bartoňková; Lubomír Havlík a kol., In MMFH 1. Praha – Brno : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1966, s. 190-197. 
     Podľa ruského lingvistu A. A. Šachmatova narážame na týchto miestach PVL na starobylú panónsku vsuvku 
z 9. storočia (Povesť o preložení kníh), ktorá fixuje vlastnú ústnu tradíciou Slovanov o ich pôvode na Dunaji. 
Pozri ŠACHMATOV, Alexej Alexandrovič. Očerk drevnejševo perioda istorii russkovo jazyka. Moskva : Indrik, 
2002, 307 s.; ŠACHMATOV, A. A. Istoria russkovo letopisanija I., kn. 1, ed. V. K. Ziborov – V. V. Jakovlev. 
Sankt-Peterburg : Nauka, 2002, 488 s.; ŠACHMATOV, A. A. Istoria russkovo letopisanija I., kn. 2, ed. V. K. 
Ziborov – V. V. Jakovlev.  Sankt-Peterburg : Nauka, 2003, 1024 s.; ŠACHMATOV, A. A. Istoria russkovo 
jazyka: izbrannije proizvedenija, kn. 1. Moskva : Izdateľstvo CH. G. S., 2004, 440 s. 
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Okrem toho Bačič obracia pozornosť na ďalšie zmienky Ravenského anonyma, ktorý 
do susedného 7. pásma noci umiestňuje Sarmátov a Karpov. Z tohto vyplýva, že Karpovia, 
obyvatelia horských karpatských masívov obklopujúcich Dunajský bazén, susedili 
so Slovanmi – tým logicky v takto definovanom priestore ostali územia okolo Dunaja. 
Podobné alúzie nachádzame aj u Pseudo-Cézaria, neznámeho autora z konca 5. či začiatku 
6. storočia, ktorý Slovanov (ako prvý používa termín Sklavíni) umiestnil do susedstva 
s Fisonitmi, inak nazývanými i Danubiani. Susedstvo Slovanov/Sklavínov s Fisonitmi by však 
nebolo možné, pokiaľ by Slovania žili na sever od Karpát. Opäť v tomto prípade narážame 
na argumenty v prospech PVL a jeho „materského slovanského Podunajska“ (s. 107). 

Po počiatočnej analýze vybraných rano-stredovekých prameňov O. N. Trubačev 
prechádza k lingvistickej analýze a výskumu onomastického materiálu Panónskej oblasti, 
Podunajska. Tvrdí, že slovanská vrstva v onomastike tohto regiónu siaha do archaických čias 
a nehľadiac na cudzojazyčné vplyvy počas rôznych období, jestvuje bez prerušenia až 
doteraz. Aj napriek obsadeniu spomínaného územia starými Maďarmi a ich dlhodobej (nielen 
politickej, ale aj jazykovej) hegemónii, má táto krajina slovanskú reliktnú hydronymiu 
i toponymiu. Ďalej sa stotožňuje s teóriou srbského archeológa V. Trbuchoviča, ktorý 
identifikuje Slovanov s Panóncami 1. st. n. l. Dôkazným prvkom je keltská onomastika 
v nápisoch z rímskeho obdobia v Noricu, ktorá sa výrazne líši od antroponymie epigrafického 
materiálu vo väčšej časti Panónie – tá má práve (pra)slovanské podložie. (Dokladujú to 
mnohé latinské nápisy z tejto oblasti, pričom za kľúčový pokladá nápis z 2. – 3. storočia, 
ktorý v preklade znie: Bohu Dobrati sluha Eutichius posvätil, s. 110.) 

Po posunutí začiatkov slovanských dejín v strednej Európe do hlbokej histórie, 
prechádza O. Trubačev k definícii ich pravlasti v stredoeurópskom priestore. Súbežné 
jestvovanie Slovanov spolu s inými indoeurópskymi etnikami na tomto území nevylučuje už 
postulovanú tézu o starobylosti ich sídlisk na Dunaji. Východiskovou metódou skúmania je 
opäť lingvistická komparistika. Podrobne analyzuje a dopĺňa koncepciu o onomastickom 
korpuse, ktorý je najčistejší a najhustejší nie v samotnom (pôvodnom) centre rozšírenia etnika 
a jeho jazyka, ale v periférnych zónach podliehajúcich expanzii. Tak je tomu aj v prípade 
Slovanov a ich starého dunajského areálu, kde sa mali pôvodne „objaviť“. Lokalizácia 
pravlasti Slovanov do oblastí dnešného Maďarska, Slovenska, Moravy a ďalších priľahlých 
území nepredpokladá, že sa tam bude nachádzať čisto homogénna slovanská geografická 
toponymia či hydronymia. Tú v zhustenom množstve máme dokladovanú práve na hlavných 
trasách slovanskej kolonizácie – oblasti severného Prikarpatska, Veľkopoľska, (časti) 
Balkánu. O. N. Trubačev pripúšťa, že nakoľko je veľmi ťažké pokúsiť sa o presnejšiu 
rekonštrukciu „hraníc“ jednotlivých kmeňových území (nielen staroslovanského), musíme sa 
uspokojiť len so schematickým, v hrubých črtách zadefinovaným slovanským areálom 
so starým jadrom v strednom Podunajsku a najranejšími oblasťami jeho rozširovania sa 
na sever a severovýchod. Napriek tomu, že takáto centrálnoeurópska, stredodunajská 
koncepcia slovanskej pravlasti sa výrazne vyčleňuje spomedzi všeobecne prijímaných 
etnogenetických schém, len táto plne vysvetľuje a odráža dávne etymologické kontakty 
(pra)slovanského jazyka s cudzími etnikami, so starými Italikmi, Germánmi, Keltmi či 
Ilýrami, ktoré sú doložiteľné iba na Dunaji. Práve toto je základom teórie autochtónnosti 
Slovanov v spomínanom priestore (s. 110-112). 

Po počiatočnom vymedzení slovanského materika, O. Trubačev obracia pozornosť 
na migračné pohyby indoeurópskych kmeňov v Európe (všeobecná mobilita kmeňov v smere 
juh ↔ sever) a v súvislosti s nimi prichádza s inovačnou koncepciou pravlasti Indoeurópanov. 
Súčasný lingvistický výskum sa odkláňa od dlhodobo prijímanej Blízko-Východnej pravlasti 
a prenáša ju ďaleko na západ, do strednej Európy. Takýto model nestojí v opozícii voči 
uvedenej Dunajskej pravlasti Slovanov, naopak dochádza ku koncentrácii staroslovanského 
a (staro)indoeurópskeho areálu, ktorý sa profiluje ako jeden kultúrno-jazykový celok (s. 130). 
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Argumenty v prospech tejto tézy nachádzame v archeológii, písomných prameňoch 
a jazykovede. Podľa autora len takto možno vysvetliť napríklad slovansko-iránske, no najmä 
slovansko-germánske a slovansko-keltské jazykové styky a výpožičky, ktoré chronologicky 
ďaleko predbiehajú druhú polovicu 1. tis. n. l. – medzník, s ktorým sa tradične spája príchod 
či „objavenie sa“ Slovanov v strednej Európe. Sledovanie a výskum slovansko-indoeurópskej 
lexiky ďalej poukazuje na neudržateľnosť teórie o pôvodnej balto-slovanskej jazykovo-
kmeňovej jednote, ktorá je opornou kostrou mnohých koncepcií o východoeurópskom pôvode 
Slovanov. V súčasnosti je potvrdený a dokladovateľný samostatný lexikálny vývoj 
praslovanského jazykového typu. Značná blízkosť oboch jazykov môže byť prirodzeným 
vyústením ich (neskoršieho, post-etnogenetického) dlhodobého teritoriálneho susedstva 
so širokým kontaktným priestorom. Oveľa pozoruhodnejšie sú však vzájomné prepojenia 
praslovanského jazyka so západo-indoeurópskymi, ktoré odkrývajú zaujímavú (jazykovú) 
interakciu medzi starými Slovanmi a starými italickými kmeňmi ešte pred ich migráciou 
na Apeninský polostrov. Takisto silnú výpovednú hodnotu majú paralely medzi 
staroslovanskou metalurgickou terminológiou a analogickou latinskou, germánskou 
a keltskou lexikou z tejto oblasti. Predpoklady pre takéto heterogénne kultúrne či jazykové 
pôsobenie mohol poskytovať len stredoeurópsky priestor (s. 136-137). Na uvedený fenomén 
tesnejšieho prepojenia (Pra)Slovanov so Západoeurópanmi než s Baltami poukázal už aj 
poľský lingvista T. Lehr-Spławiński. O. Trubačev túto tézu doplnil, klasifikujúc vzájomné 
kontakty (Pra)Slovanov s Keltmi, Germánmi, Italikmi a Ilýrami (západní Indoeurópania) ako 
do-etnogenetické, pričom s východnými Indoeurópanmi (aj s Baltami) ako post-
etnogenetické. 

Vráťme sa ešte k problematike pravlasti Slovanov a s ňou úzko spätou pravlasťou 
indoeurópskych kmeňov. Karpatská kotlina, ktorú možno na základe načrtnutého modelu 
prenesene označiť za „Veľkú Matku“ Indoeurópanov, dodnes zachováva mnohé svedectvá 
o svojich dávnych (pôvodných) obyvateľoch. Môžeme tu vystopovať zaujímavé indoeurópske 
archaické jazykové formy, ako aj iránske či indoárijské (praindické) jazykové javy, ktoré sa 
najzreteľnejšie fixujú v miestnej hydronymike (napr. praindický pôvod majú aj názvy 
niektorých slovenských riek – Hornád < praindic. nadī ~ rieka; Nitra < praindic. netrā ~ 
priechod). K predpokladanému rozpadu Indo-Iráncov na dve vetvy malo dôjsť až po ich 
odchode z Karpatského bazénu na východ, niekde v oblasti severného Pričiernomoria (s. 164-
166). 

Predkovia Slovanov, ktorých vlastná „propatriae“ sa prekrývala s tou indoeurópskou, 
nepodliehali takej výraznej mobilite ako iné kmeňové skupiny v rámci indoeurópskeho areálu. 
Aj z tohto dôvodu si ich kultúra (či jazyk) udržala mnohé konzervatívne, archaické prvky. 
Kultúra rano-praslovanskej rodo-kmeňovej občiny sa javí byť predĺžením a v mnohom aj 
zachránením archaického modelu indoeurópskej kultúry s minimálnou sociálnou 
stratifikáciou a s „primitívnymi“ formami náboženstva. Slovania si ako jediní spomedzi 
všetkých indoeurópskych jazykov Európy uchovali živú pamäť na prastarý slovotvorný koreň 
indoeurópskeho pôvodu *sue (z indoeur. *sū ~ rod; *sue ~ svoj, rodný), ktorý je v ostatných 
jazykoch už mŕtvym archaizmom. V slovanských jazykoch je tomu naopak, odráža sa v slove 
svoj, ktoré je podľa O. Trubačeva kľúčovým slovom celej (pra)slovanskej kultúry a dejín. 
V dlhej do-etnonymickej etape, kedy kmeň sám seba ešte nijako nenazýval, sa však už 
objavovali opisné samoidentifikačné prvky ako „my“, „svoj(i)“, „naši“ a tie zákonite 
predpokladali protipóly „oni“/ „ne-my“, „ne-svoj(i)“, „cudzí“. Samotný etnonym Slovan 
(*Slověne) vznikol obsiahnutím práve tejto etymologickej formy – od slova slovo, 
vo význame zrozumiteľne hovoriaci, (jedného) svojho slova, zo svojho rodu (s. 247). Toto je 
len niekoľko z radu mnohých (nielen) lingvistických dôkazov, ktoré O. Trubačev vo svojej 
práci predkladá a analyzuje. 
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Na záver zhrnieme závery, ku ktorým sa O. N. Trubačev dopracoval. Za predmet 
bádania si vytýčil sledovanie praslovanskej kultúry a etnogenézy, ktoré označil za súčasť či 
„epizódu“ indoeurópskej kultúry a etnogenézy. Takáto celistvá, neprerušená indoeurópsko-
slovanská (-germánska, - ilýrska, atď.) evolúcia sa mala odohrávať práve v strednej Európe 
s epicentrom na Dunaji – „osi“ prastarých indoeurópskych dialektov, v srdci ktorých boli 
práve praslovanské. Z celého tohoto priestoru sa za pôvodný sídelný areál (Pra)Slovanov 
považuje stredný Dunaj a jemu priľahlé územia, vrátane severozápadnej Panónie. Tu došlo 
k ich „doformovaniu“, kryštalizácia a odtiaľto vychádzali ich ďalšie kroky – Slovania sa 
od stredného Dunaja postupne rozsídlili na juh i sever. Takáto koncepcia a genéza je 
postavená na širokej báze jazykových, materiálnych a písomných svedectiev. I keď posledné 
spomínané písomné pramene sú chronologicky najmladšie, ich obsah uchováva národnú 
pamäť a vedomie samotných Slovanov o ich pravlasti a etnickej jednote na Dunaji. Práve 
existencia jednotného, všeobecného sebaidentifikačného pomenovania – My sme Slovania – 
už v ranej fáze výskytu tohto etnonyma, je ojedinelým fenoménom v celom európskom 
prostredí. Napriek postupnému odďaľovaniu sa Slovanov od takejto nadkmeňovej 
prináležitosti k „Slovanstvu“, reminiscencie na spoločnú vlasť kontinuálne prechádzali 
z pokolenia na pokolenie a našli svoj odraz nielen v mnohých stredovekých kronikách 
(Povesť vremennych let, Uhorsko-poľská kronika, atď.), ale aj v ľudovom folklóre (ruské 
národné piesne o Dunaji ako ich pramatke). O. N. Trubačev výsledkami svojho bádania 
otvoril nové otázky a možnosti v sledovaní, odhaľovaní najranejších etáp slovanských dejín. 
Zároveň dokázal, že limitovanosť písomných pramenných informácii o strednom Dunaji 
a jeho obyvateľoch v antickej dobe a ranom stredoveku nie je prekážkou výskumu, naopak, 
v súčinnosti s lingvisticko-archeologickým materiálom môže priniesť mnohé inovačné 
stimuly.

 131



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
 
Juraj Bako 
navštevuje gymnázium Tilgnerova a taktiež literárno-dramatický odbor na ZUŠ Jozefa 
Kresánka v Bratislave. Zaujíma sa o divadlo a výtvarné umenie. V roku 2011 získal 
mimoriadne ocenenie na krajskej súťaži SOČ v Bratislave za prácu „Parížska škola“. 
 
 
 
Mgr. Eva Benková 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jej 
dizertačnej práce je novoveké vinohradníctvo Malých Karpát. Venuje sa tiež dejinám 
hospodárstva na Slovensku v novoveku a regionálnym dejinám stredovekého Gemera 
s dôrazom na šľachtické rody. 
 
 
 
Mgr. Miloš Horváth, PhD. 
pracuje ako odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave, kde prednáša 
a vedie semináre zo súčasného slovenského jazyka, štylistiky, rétoriky a sémantickej 
interpretácie textu. Profesijne sa orientuje na lingvistickú pragmatiku, interdisciplinárne 
súvislosti textu, štýlu a kultúry, teoretickú a praktickú štylistiku, a teóriu eseje. 
 
 
 
Mgr. Helena Markusková 
je interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
Odborné zameranie – osmanské panstvo na Slovensku v 17. storočí. 
 
 
 
Mgr. Ľudmila Maslíková 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. 
Odborné zameranie: stredoveké dejiny, konkrétne cestná sieť v stredoveku v Nitrianskej 
stolici. Venuje sa aj problematike regionálnych dejín dedín a mestečiek v Oravskej stolici. 
 
 
 
Mgr. Andrea Námerová 
vyštudovala klasickú filológiu na FiF UK v Bratislave. Momentálne posobí ako interná 
doktoradka na katedre klasickej archeológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Zaoberá sa 
nomádskym kmeňom Skýtov v kontexte archeologických materiálov a gréckych písomných 
prameňov z 1. – 2. storocia po Kr. 
 
 
 
 
 
 

 132



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1 

Mgr. Peter Podolan, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 
19. storočia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu. 
 
 
 
Mgr. Martin Vašš, PhD. 
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK. V rámci svojej vedeckej a pedagogickej 
činnosti sa zameriava na problematiku slovenskej otázky v 1. ČSR a v 2. Č-SR, 
na vnútropolitické a zahraničnopolitické problémy Slovenskej republiky (1939 – 1945), 
slovenské politické a intelektuálne elity 1918 – 1945 a na otázky formovania moderného 
politického slovenského národa a transformácie na občiansku spoločnosť v podmienkach 
1. ČSR. 
 
 
 
Mgr. Nora Verešová 
je internou doktorandkou na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa 
dejinami stredoveku, otázkami etnogenézy Slovanov a problematikou stredovekých Sclavínií. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobizeň Pavla Jozefa Šafárika od Jana Vilínka (1860 – 1938) použitá v úvode pochádza 
z publikácie: České album. Sbírka podobizen předních spisovatelů a spisovatelek českých, 
učenců, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého. (ed. Karel V. 
Rais), Praha : Tiskem a nákladem Josefa R. Vilínka, 1899, s. 31. 
Dostupné aj na internete: <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12223127> 

 133



 

HISTORIA NOVA 
 

II – 2011 – 1 
 
 

Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika 
 
 
 
 
 
 
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Filozofická fakulta 
Katedra slovenských dejín 
Gondova ul. 2 
P.O. Box 32 
814 99 Bratislava 
 
 
 
 
Editor: Peter Podolan 
 
Redakčná úprava: Peter Podolan 
 
Redakčná a jazyková úprava anglických textov: Zuzana Hajachová, Zuzana Orságová 
 
Vydanie prvé; 2011 
 
 
 
 
 

Pre Katedru slovenských dejín Filozofickej fakulty UK 
 

vydal 
 

STIMUL – Poradenské a vydavateľské centrum Filozofickej fakulty UK 
 

Bratislava 2011 
 

 
ISBN  978-80-8127-025-3 

 
EAN  9788081270253 

  


