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editoriál 
––––––––––––––––––––––– 
 
                                     „...ohradivše se tisícerými klassikmi i neklassikmi svými nade všecko... 
                                       ...dovozují divy, až při tom zdravému rozumu užasno,...“ 
 
                                       Pavol Jozef Šafárik, Slovanské starožitnosti, 1837 

 
                                     „Přicházeli z široka daleka s aktovkami a kufry naditými rukopisy. 
                                       Elektrobard nechal každého vyzývatele chvíli deklamovat, střelhbitě  
                                       algoritmus jeho básní vystihl a v přesně stejném stylu složil verše  
                                       dvě stě dvacet až tři sta čtyřicet sedmkrát lepší.“ 
 
                                       Stanislaw Lem, Kyberiáda, 1978 
 
 
Bývalo kedysi dobrým zvykom uviesť niekde v úvodnej časti prác (od seminárnych až 
po habilitačné), ale i štúdií a rozsiahlejších príspevkov kapitolu či stať venovanú metodológii 
(i metodike) a prehľadu bádania. Táto obyčaj je v súčasnej dobe stále viac a viac redukovaná 
a často už zahŕňa iba oný stav bádania, pravda v podobe obyčajného prehľadu než akejsi 
kritickej, recenznej podstaty. Metodologická časť už zväčša chýba. Hoci tento úvod zaváňa 
nostalgiou, v skutočnosti ide iba o to najprostejšie hodnotenie stavu. 
 
Metodologická časť obyčajne podľa úrovne pisateľa popisovala ním použité metódy, teda 
vlastnú metodiku práce, ale často hodnotila aj jednotlivé prístupy k problematike a viac 
či menej sa tak blížila práve k skutočnému metodologickému podaniu – zvlášť, ak autor 
etabloval prvky nejakého vlastného postupu. 
 
Okrem striktného prístupu sa v tejto časti objavovalo aj zohľadnenie niektorých 
ideologických náhľadov, pretože pri najlepšej viere nemožno niektoré prístupy považovať 
vonkoncom za metodické, ale skôr za subjektívne. 
 
V nedávno minulej dobe takýmto prehľadom, často vybaveným aj príslušným zoznamom 
literatúry dominovali „klasici“. Nešlo ani tak o nesmrteľných velikánov literárneho alebo 
nebodaj historiografického sveta, ale skôr o veličiny ideológie – zvlášť svetových i domácich 
autorov a vykladačov marxizmu-leninizmu. Citovaní bývali mechanicky, bez zreteľnej 
nadväznosti a najmä v neskoršom období to bola už iba symbolická „úlitba bohom“. 
 
Doba pokročila, ale zmenilo sa pomerne málo. Pretože metodológia v historiografii 
vonkoncom neprešla zásadnými zmenami, používané sú buď najpôvodnejšie metódy, alebo 
tie, ktoré sa dočkali oprášenia a rozpracovania. Písať o samotných metódach je teda nudné. 
O to viac pôsobia opäť ideologické vzory, naši starí známi „klasici“. 
 
Problémom nie je ani tak tento fakt, konečne prístupy také či onaké sú vedám i umeniam 
vlastné už od ich samoetablovania. Problémom je úroveň reflexie. Možno sa istý čas zdalo, 
že metodologické kapitoly sú zbytočné, pretože ich mohol nahradiť zdravý diskurz 
v historickej obci. Avšak táto nádej sa nepotvrdila, pretože v praxi vlastne akákoľvek diskusia 
neexistuje. Ak si odmyslíme slabé recenzie, ktorým by skôr pristal názov anotácie, kde autori 
buď popisovanej matérii nerozumejú, alebo sa obávajú prejaviť kritiku (preto radšej 
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„chvália“) a niekoľko nepravidelných workshopov či konferencií obyčajne na parciálnu tému, 
kde sa nakoniec obyčajne stretávajú tí istí ľudia (ktorí problematiku vnímajú ako svoje pole 
výskumu) nemáme nič. Aj polemické súboje, ktoré sem-tam spestria inak na prvý pohľad 
nesčerenú hladinu, sa obyčajne odvíjajú od osobných antipatií a odborný rámec je hádam iba 
sekundárnou položkou. Ostatné sa odohráva v ústraní, za chrbtom dotknutých. 
 
Ako dnes vyzerá prístup k novej či vlastnej metodológii? Nuž prvé slovo v takejto súvislosti 
je bezmyšlienkovitosť. Slovenská historiografia nepatrí k odvetviam, kam by prúdmi tiekli 
peniaze na každom kroku. Tento výhľad sa snáď ani v dohľadnej dobe nezmení. Predsa sa 
však vždy darilo bádať a písať práce – pretože ľudský rozum a schopnosti nesúvisia 
exponenciálne s plnou či prázdnou peňaženkou. Žiadne štandardné, luxusné či nedostačujúce 
zariadenie, financovanie (a hádam už nie útlak) nemôžu predsa ovplyvniť sebavedomého 
ľudského ducha. Jeho aplikácia ale upadá – mnohým prácam chýba vnútorná jednotiaca 
myšlienka a často pripomínajú skôr neusporiadanú zlátaninu či akýsi automatický 
(ne)umelecký text. To, že sa aj v dobre prebádaných problematikách vyskytujú analytické 
štúdie primárnej hodnoty, teda založené iba na domnele „pionierskom“ prístupe, bez uvedenia 
celých kvánt sekundárnej literatúry súvisí skôr s plytkosťou doby a chýbajúcimi medzami 
úrovne vedeckého výstupu. Podobný rozdrobený habitus, ktorý vyzerá ako polospálená 
zmoknutá kopa sena je tiež charakteristický pre „kolektívne monografie“, kde redaktor 
prejavuje iba málo schopností pri previazaní „súvisiacich“ kapitol. Táto absencia hygieny 
a estetiky takýchto textov potom súvisí aj s ostatnými problémami, ktoré sú vo slovenskej 
historickej vede pomerne zreteľné. 
 
Použitie klasických textov sa skoro typicky obmedzuje na funkciu záštity. Autor sa totiž vždy 
(a za každú cenu) snaží navrúbľovať tézy klasika na svoju problematiku a osvedčiť tak svoj 
(údajne inovatívny) prístup. Ako to obyčajne dopadne, nie je treba opisovať. Opačný prípad, 
keď by autor rád postupoval podľa striktnej metodológie, ktorú však najčastejšie nedokáže 
vhodne prekalibrovať a nastaviť, je menej obvyklý. Ale ani tieto výsledky nepotrebujú ďalší 
komentár. To čo je najdesivejšie, je absencia akéhokoľvek nie tak vlastného prístupu (ten je 
predsa vždy subjektívny), ale jeho reprezentatívnej formy, teda skutočne novej, pôvodnej 
čerstvej metodológie či prístupu. To čo na „vyspelom“ západe zvládne akýkoľvek 
polointelektuál (u nás potom zbožštený), u nás nedokážu ani tí údajne najšpičkovejší 
odborníci. Alebo je to len preto, lebo doma nie je nikto prorokom? 
 
Žiaľ, skutočnosť, že aj v malej „národnej“ historiografii možno vymyslieť vlastný prístup, 
vylepšiť metódu, podať „zlepšovák“, bude zrejme tiež dlho patriť do ríše snov. Tak ako sa 
kedysi bezmyšlienkovito preberali idey klasikov socialistického tábora – tak sa dnes 
bezducho preberajú tézy „svetových“ klasikov. Typicky to vyzerá asi takto: spočiatku ospalá 
atmosféra – na „Západe“ vyjde práca (stále sa spí, pretože v cudzích jazykoch sa literatúra 
nebude čítať, kým neprejde kádrovacím sitom) – následne vyjde český preklad (lebo 
v slovenských pomeroch si túto zásadnú literatúru inak nikto nevšíma) – nastáva boom (celé 
tucty perohryzov sa snažia neprepáliť v horúčkovitom úsilí klávesnicu, vznikajú velebiace 
anotácie (na recenzie chýba odvaha, veď textu vlastne nikto nerozumie), následne sa tém 
chytia odborníci a začas nás oblažia nie vlastnou novou metódou či prístupom (aspoň o 220 
až 347-krát lepšou), ale hutným komentárom k téme, alebo čo je ešte najobľúbenejšie – 
porovnaním názorov dvoch svetových kapacít (s glosami tretej, ktorá ešte nie je tak známa) – 
„dvojitý až trojitý“ komentár je predsa lepší ako ten obyčajný. To je na dlhý čas všetko a iba 
ojedinele sa objaví príspevok nejakého zúfalca, ktorí na problematiku náhodou narazí 
o niekoľko rokov a potom sa už nedeje nič. Ba vlastne – začas vyjde preklad inej kapacity 
nesmiernej múdrosti a všetko sa opakuje. 
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Že nič také nie je pravda? Nuž popieranie v tomto prípade iba znamená príslušnosť 
ku komentátorskému stádu, alebo iba základnú absenciu orientácie v modernej 
historiografickej spisbe. Na nových metódach ako takých nie je nič zlé – problémom je iba 
zúfalá závislosť na cudzích vzoroch a dokonca už i ostrakizovanie tých, ktorí sa takémuto 
diktátu odmietajú podvoliť. (Musíte predsa poznať názory Fera z dolného konca! 
Vy nepoznáte baču z horného grúňa? Ako je to možné, čo tých študentov učia?) 
 
Posledný z uvedených výrokov používajú najviac tí, ktorí už zabudli, že aj oni boli kedysi 
študentmi (akej úrovne?) a súčasne nemajú s pedagogickým procesom výučby zjavne žiadne 
skúsenosti. Položená otázka je však zaujímavá: Iste, prečo sa nevyučujú nové trendy a tézy? 
Nuž jeden z dôvodov je ten, že by človek musel sledovať situáciu na plný úväzok a najmä tí, 
ktorí sa venujú poctivému systematickému pramennému výskumu na podobné „hlúposti“ 
obyčajne nemajú čas. Tí, ktorí ho majú, zasa nikdy s pramennou bázou poriadne nepracovali 
a teda metódy vlastne nevedia ani konkrétne aplikovať. Problematike sa tak venuje iba úzka 
skupina odborníkov – v tomto prístupe takmer izolovaná. 
 
Ďalším problémom je nastavenie študijných programov. Ranu, ktorú zasadilo umelé 
zostavenie bakalárskeho stupňa a nahustenie učiva, historické odbory tak skoro nerozchodia. 
Vskutku nápad samotný – informovať študentov o najnovších trendoch v historiografii je 
chvályhodný – skúsenosti však ukazujú (česť výnimkám), že študenti bakalárskeho stupňa 
štúdia nie sú (v stávajúcich pomeroch) schopní abstraktného poňatia metodológie. (Prečo asi 
vypadla z osnov filozofia?) Iste, ak by dostali priestor (veľa priestoru), dalo by sa s nimi 
pracovať oveľa intenzívnejšie, ale takáto možnosť skrátka nie je reálna, nakoľko treba prežuť 
aj sumu historickej matérie, aby bolo možné hľadať vzťahy a kontexty a vybudovať aspoň 
náznaky historického myslenia. Prax ukazuje, že ani neskôr mnohí študenti nie sú schopní 
pracovať s motívmi dejepisectva a uchopiť čo len históriou overený beh jeho dejín. (V tomto 
sa nelíšia od niektorých renomovaných odborníkov.) Vnášanie nových prístupov v takomto 
stave hrozí skôr kontroverznými výsledkami. Konečne nová metodológia predstavuje problém 
– jej výučba by na jednej strane predstavovala čosi ako štúdium najpokrokovejšej ideológie 
marxizmu-leninizmu (čo je iracionálna konotácia); horší je však fakt, že nové metódy nie sú 
overené. Treba tu (po príklade exaktných vied) počkať na vyznenie, výsledky a reálne 
možnosti – inak hrozí, že sa budú nekriticky preberať a stereotypne opakovať zlátaniny 
každého šarlatána, čo udrží pero v ruke a šikovným marketingom svoje „produkty“ dokáže 
predať. Celý posun úrovne vysokoškolského vzdelania túto možnosť stále odsúva k hranici 
nereálnosti. 
 
Na záver už len jeden príklad integrácie (zbytočných?) nových myšlienok a pojmov, ktorý 
dobre ilustruje príznačné „škrabanie sa okolo hlavy“. Logicky ide o výrok vytrhnutý 
z kontextu, ale ani ten neprináša žiadnu pridanú hodnotu. 
 
„Aby výklad dejín mohol byť označený za dominantný národný príbeh*, mal by spĺňať 
niekoľko podmienok. Predovšetkým musí mať skutočne podobu príbehu, resp. rozprávania.“ 
 
* „Pojem národného historického príbehu, resp. naratívu označuje to, čo marxistická 
historiografia pomenovala národné dejiny.“ 
 
Pri „správnom“ prístupe aj dva a dva môže byť sedem. 
 

Peter Podolan
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov: 
Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou 
 
Adam Mesiarkin 
 

Obsah štúdie je užší, ako si jej titul kladie za úlohu. Užší z dôvodu záberu prác, 

pretože množstvo monografií a článkov k počiatkom slovanských dejín je naozaj veľké. 

Nasledujúce strany budú venované predovšetkým najvážnejším a najväčším skupinám 

názorov na tému etnogenézy. Obsah práce je užší aj v zmysle, že nereprezentuje úplne svoj 

titul náplňou. Mnohé z prác, ktoré budem opisovať neodpovedajú na otázku etnogenézy, 

pretože na to nemajú metodologický aparát. Spomenuté práce sú predovšetkým z oblasti 

jazykovedy a archeológie. Zriedkavo opisujú procesy, ktoré stoja za tvorením etnickej 

skupiny a nevenujú sa faktom, ktoré ovplyvňujú tvorenie a zmeny skupinovej identity. 

V každom prípade ale prezentujú ohromný výkon bádateľov a vývoj myšlienok, bez ktorého 

by dnešný stav poznania nebol možný. V predkladanom prehľade bude úmyselne absentovať 

analýza písomných prameňov a prác Waltera Pohla, Florina Curtu, Paula Barforda. 

New Cambridge Medieval History spomína polemiku o pôvode Slovanov, 

no v rozhodujúcom okamihu vlastne vypovie to, čo poznáme z učebníc dejepisu:1 Slovania 

prišli z trojuholníku, ktorého dva body predstavujú rieky Visla a Dneper a tretím je „severná 

strana“ Karpát. Veľa žiakov základných škôl a gymnázií už pred takouto hodinou dejepisu 

alebo po nej určite začulo vedomé prihlásenie sa k skupine, ktorá nesie rovnaké staré meno 

i dnes – Slovania. Pred televízorom sa dlho nerozhodujeme, ktorému z dvoch tímov 

futbalového zápasu fandiť, keď na jednej strane ihriska stojí príslušník slovanskej oikúmené. 

Pred výletom za hranice nás upokojí vedomie, že sa vo vzdialenej krajine s domácimi 

dorozumieme, keď sú tiež Slovania. Mnohí mladí ľudia prichádzajú potom z gymnázií 

na vysokú školu (náhodou sa zaujímajú o počiatky slovanskej identity v stredoveku) a čítajú 

články rešpektovaných autorov so zistením, že závery ich prác sa až tak veľmi nelíšia 

od stredoškolského učiva (čo sa dá vnímať z jednej strany ako pozitívum). Vnikajú hlbšie 

a zisťujú, že odborníci, historici, filológovia a archeológovia často spájajú pokiaľ možno v čo 

najpresnejšom východiskovom geografickom bode svoje závery k téme počiatku slovanských 

dejín. V tomto mieste sa mala vyformovať identita spoločne s jej unikátnym prajazykom, 
                                                 
1 FOURACRE, Paul (ed.). New Cambridge Medieval History. Vol. 1 c. 500 – c. 700. New York : Cambridge 
University Press, 2008, s. 529. Text tu vyznieva opatrne, hovorí o hornom Prute, Dnestri a Bugu, ale nejasne 
potom uvádza úplný príchod z lesných oblastí stredného a horného Dnepra. 
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ktorého fonetické a gramatické relikty môžeme cítiť doteraz v našich národných jazykoch. 

Z tohto záhadného kúta Zeme Slovania priniesli aj ten premenlivo vystupujúci pocit 

identifikácie so svetovým Slovanstvom a jeho špecifickými prejavmi literatúry a kultúry. 

Množstvo ľudí i dnes pociťuje antropologicko-genetickú slovanskú danosť, na základe ktorej 

vníma vrcholy a pády celého Slovanstva. Herder by možno napísal, že sa zúčastňuje jeho 

trpkých prehier a pripravuje sa na predpovedanú slávu.2 

Problematika etnickej (národnej) identity je (všeobecne) charakteristická silným 

emočným nábojom. Je to zapríčinené nasledovnými problémami. Prvým je samotné emotívne 

zafarbenie témy, keďže otázka identity môže byť často otázkou personálnou, tiež otázkou 

prechádzajúcou k „vysokým“ kategóriám ako je „národ“. Je to citeľné pri skupinách, ktorých 

meno má aj dnes široký zástup nositeľov a tí vnímajú linku medzi svojimi menovcami 

v dávnej minulosti ako neprerušenú a neprerušiteľnú. Druhým problémom je extrémna 

zaangažovanosť viacerých vedných disciplín, z ktorých väčšina navzájom má úplne odlišné 

metódy poznávania a odlišnú terminológiu. K otázke etnickej identity a etnogenézy 

(aj Slovanov) sa vyjadruje archeológia, v čoraz väčšom množstve antropológia a sociológia, 

sociálna psychológia, etnografia, religionistika, jazykoveda a história. Dovolím si tvrdiť, 

že nie všetci vedeckí pracovníci siahnu po vyjadreniach kolegov z iných vedných odborov 

k téme, ktorú skúmajú. 

Na úvod by som chcel vymenovať pre historika najdôležitejšie tri disciplíny, 

vyplývajúce z povahy prameňov. Presnejšie, nie najdôležitejšie, ako skôr najviac citované 

a zdanlivo spríbuznené. Dôležité je rozdelenie charakteru kognitívnych procesov týchto vied, 

ale tiež odlíšenie ich výsledkov. Archeologicky sú Slovania skupinou ľudí, prejavujúci sa 

                                                 
2 Nasledujúci zoznam je skutočne iba orientačný, väčšinou ide o zborníky z medzinárodných 
a interdisciplinárnych konferencií (filológia, sociológia, história): MAJ, Małgorzata. The myth of Slavonic 
Unity. In ZAMBRZYCKA-KUNACHOWICZ, Anna (red.). Search of paradigm. Kraków : Wydawnictwo 
Platan, 1992, s. 41-52. Z toho roku tiež CIEŚLA-KORYTOWSKA, Maria (ed.). The Slavs in the Eyes of the 
Occident, the Occident in the Eyes of the Slavs. Cracow : Universitas, 1992, 126 s. (hlavne s. 9-21 a 103-117) 
Iwona Kabzińska-Stawarz o pocite prináležitosti k slovanstvu Poliakov a Bielorusov, žijúcich v pohraničných 
regiónoch Bieloruska hovorí predovšetkým v štúdii KABZIŃSKA-STAWARZ, Iwona. Rozważania nad mitem 
słowiańskiej jedności. In KABZIŃSKA-STAWARZ, Iwona – SZYNKIEWICZ, Sławoj (red.). Konflikty 
etniczne: źródła – typy – rozstrzygania. Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 
1996, s. 225-236; BOBROWNICKA, Maria – SUCHANEK, Lucjan – ZIEJKA, Franciszek (red.). Współczesni 
Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo 19 – 20 sierpnia 1996. Kraków : 
TaiWPN Universitas, 1997, 415 s.; MAJ, Małgorzata – ROBOTYCKI, Czesław (red.). Symbole słowiańskie – 
symbole narodowe. Kraków : Wydawnictwo UJ, 1999, 141 s.; TOKARZ, Emil (red.). Słowiańszczyzna 
w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język – tradycja – kultura. Katowice : Śląsk, 2001, 323 s. Je to 
zborník z konferencie zameranej hlavne na stav slovanských národných a etnických jazykov a podôb literatúry 
na prelome 20. a 21. storočia, ale tiež proces európskej integrácie a dezintegrácie slovanských národných identít. 
KARAGYOZOV, Panayot. Slavic Nationalism: An overview. In TADAYUKI, Hayashi (ed.). The Construction 
and Decontruction of National Histories in Slavic Eurasia. Hokkaido University, 2003, 364 s.; KŁOCZOWSKI, 
Jerzy – ŁASZKIEWICZ, Hubert (ed.). East-Central Europe in European History. Themes and Debates. Lublin : 
Petit, 2009, s. 495. 
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špecifickým typom materiálnej kultúry, reprezentovanej keramikou, špecifickými artefaktmi 

ako fibulae a žiarovým pochovávaním. Lingvistika sa koncentruje na skupinu ľudí, ktorá 

hovorila včasnou formou slovanského jazyka – v odbornej literatúre nazvanou praslovančina.3 

Historická veda píše a hovorí o včasnostredovekom kmeni, charakterizovanom rôznymi 

písomnými prameňmi (byzantskými, franskými, orientálnymi...). Na najbližších stranách by 

som chcel naozaj v skratke priblížiť pohľady vedných disciplín, porovnať ich závery a ich 

vklad do problematiky počiatkov slovanskej identity v histórii. Nevyhnutne preto spomeniem 

aspoň okrajovo iné hlasy ako je antropológia – fyzická a sociálna. Príspevok bude prehľadom, 

kritikou doterajšieho stavu bádania (či jeho najvýraznejších smerov) a snahou o konfrontáciu 

s novšími názormi na tému etnických identít vo včasnom stredoveku. 

Predovšetkým 19. storočie prinieslo nevyhnutnú a celkom pochopiteľnú túžbu 

po nájdení vlastných koreňov a následne i samého seba v nekonečnom priestore 

a nezastaviteľnom toku času. Vzdelanci a básnici – romantici sa v melanchólii ponárali 

do mýtickej minulosti, k vzoru jednoty, ktorá už neexistuje. Minulosť tým dávala zmysel 

prítomnosti a nádej budúcnosti. Tým, že sa do viac alebo menej vedeckých prác vniesli prvky 

idealizácie, vytvorenia až biologického vzťahu vtedajšej súčasnosti s dávnou minulosťou, 

stalo sa pre ne charakteristické, že minulosť determinovali (tak ako ona budúcnosť). 

Impulzom k rozvoju slovanskej vedy bolo začlenenie praslovančiny do rodiny 

indoeurópskych jazykov, vychádzajúcich z jedného predpokladaného prajazyka. Filozofia 

Herdera zmiešaná s praslovančinou zapálila Dobrovského, Palackého, Šafárika a mnohých 

ďalších nielen v českých krajinách a Uhorsku pre hľadanie spoločných slovanských koreňov. 

Jazyk bol tým hlavným, čo Slovanov spájalo a spája aj dnes, stal sa preto najfundovanejšou 

oblasťou výskumu. Naskytla sa jednoduchá analógia odvodiť aj pre kmeň Slovanov, podobne 

ako to bolo pri ich jazyku, príslušnosť k veľkej, prastarej indoeurópskej civilizácii.4 Dejiny 

                                                 
3 Praslovančina predstavovala jazyk vlastný všetkým Slovanom viac-menej do polovice prvého tisícročia. 
Samozrejme existuje tu viacero názorov na dialektálny rozpad v 1., 2., 2. – 4. storočí a podobne. POPOWSKA-
TABORSKA, Hanna. The Slavs in the Early Middle Ages from the Viewpoint of Contemporary Linguistic. 
In URBAŃCZYK, Przemysław (ed.). Origins of Central Europe. Warsaw : Scientific Society of Polish 
Archaeologists, 1997, s. 91. Rekonštruuje sa z pamiatok zapísaných v cirkevnej slovančine. Tá je jazykom 
literárnym, umelým a je z pochopiteľných dôvodov v najbližšom zväzku s juhoslovanskými jazykmi. 
VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984, s. 7; BARTULA, 
Czesław. Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej. Warszawa : Wydawnictwo 
naukowe PWN, 1994, s. 22; STRUTYŃSKI, Janusz. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-
cerkiewno-słowiańskiego. Kraków : UJ Instytut Filologii Polskiej, 1993, s. 20; KOBYLIŃSKA, Józefa. 
Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z ćwiczeniami. Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1988, 
s. 7. 
4 Cesta od prajazyka viedla cez vyčlenenie sa balto-slovanského jazyka až po osamostatnenie slovanského 
prajazyka (vývoj divergentný). Modelovala sa ubúdaním a zmenami vo fonémach a hláskach, zoradených 
vo vývojových fázach. Na druhej strane stojí názor, že spoločné slová sú výpožičkami vyplývajúcimi z dlhého 
susedstva (vývoj konvergentný). Pozri napr.: KORTLAND, Frederik. From Proto-Indo-European to Slavic. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 12  

Slovanov sa stali príbehom, ktorého dej je vyznačený ideálnymi momentmi, alebo tragickými 

okamihmi.5 Pravdou je, že od tohto času sa pramene k spomínaným dejinám začali skúmať 

systematicky a kriticky. 

V tej chvíli sa tiež zrodil naozajstný základ myšlienky, že Slovania boli kmeň, 

čo existoval od nepamäti,6 „pod různými dřewnjmi, pozděgi zašlými gmény ukrytý“. Šafárika 

prirodzene trápili pálčivé otázky ohľadom mjstného určenj samého půwodu a prjwotnjch sjdel 

starých Slowanůw.7 Obhajoval svoju „jazykozpytnú“ metódu názorom, že tam kde i množstvo 

kmeňov žije dlhú dobu vedľa seba, na prvý pohľad sa absolútne neodlišujú, vyzerajú rovnako 

(fyzicky), obliekajú sa rovnako, majú podobné zvyky. Kľúčom pre ich rozoznanie a odlíšenie 

bol jazyk. Vnímanie magickej úlohy jazyka je pri literátoch romantizmu absolútne 

pochopiteľné.8 Osudy plemena, ako nám napovedá samotné pomenovanie, bývajú opísané 

biologickými kategóriami ako je zrod, rast, alebo smrť. Rôzne spoločenstvá sú delené 

na národy, plemená, čeľade a kmene. Ich tajomný zrod býva pripísaný prvej zmienke, ktorá sa 

dá s nimi prepojiť. V prípade Slovanov to nemôže byť nikto menší ako Herodotos, ktorý píše 

o Neuroch, Budínoch a Skýtoch oráčoch, o ktorých sa diskutovalo ako o priamych 

„predchodcoch“ Slovanov. Nutné je spomenúť Plínia, Tacita, Ptolemaia a možno v tomto 

smere najvýznamnejšieho z nich Jordana, ktorý so Slovanmi prepojil Venetov. Z opisov 

spomenutých antických geografov vieme, kde mali Veneti sídliť.9 Tacitus nevedel, či ich má 

prirátať ku Germánom, pretože sa líšili od Skýtov, Ptolemaios hovoril o Uoenedoch, 

                                                                                                                                                         
In Journal of Indo-European Studies. Austin : University of Texas in Austin, 1994, s. 91-112; ŠAFÁRIK, Pavol 
J. Slowanský národopis. Praha : Tiskem Bohumila Háze, 1842, s. 187, alebo BLÁHOVÁ, Emilie (red.). Aktuální 
otázky slovanské filologie a Šafaříkův vědecký odkaz. Praha : Slovanský ústav, 1996, 162 s., KRAJČOVIČ, 
Rudolf. Slovenčina a slovanské jazyky – Praslovanská genéza slovenčiny. Bratislava : Slov. pedagogické 
nakladateľstvo, 1974, 324 s. Na nasledujúcich stranách sa objaví ďalšia filologická literatúra, ktorá sa venuje 
často pôvodu slovanského jazyka. 
5 KLÁTIK, Zlatko. Slovenský a slovanský romantizmus. Bratislava : Veda, 1977, s. 87. 
6 „Byliť gsau tedy Slowané ode starodáwna swláštnj kmen w pořadj ostatnjch půwodnjch kmenůw 
ewropegskych, práwě tak gako gazyk gegich w pořadj ostatnjch půwodnjch gazykůw.“ ŠAFÁRIK, Pavol J. 
Slowanské starožitnosti – oddjl děgepisný. Praha : Tiskem Jana Spurného, 1837, s. 39. 
7 Tamže, s. 22. Jozef Dobrovský si už predtým všimol jednotlivé podobnosti v kmeňoch slov slovanských 
a baltských (v litovskom, pruskom). V listoch Bartolomejovi Kopitarovi (1810) pripustil, že napriek všetkým 
kronikám a písomným zmienkam, treba hľadať kolísku Slovanov niekde za sídlami Litovcov. Podľa 
SPLAWIŃSKI, Tadeusz Lehr. Czy Słowianie przyszli ze wschodu? In Od pietnastu wieków. Warszawa : 
Instytut Wydawniczy Pax, 1961, s. 8. 
8 Pozri Slavení slovanských pacholků. In ŠAFÁRIK, Pavol J. Básnické dielo. (ed. KÁŠA, Peter.) Bratislava : 
Kalligram, 2005, s. 58. Treba spomenúť, že jazyk sa ako kľúč k zamknutej bráne poznania (a pre obhájenie 
miesta v histórii a tým aj prítomnosti) používal už dávno pred Šafárikom. Na to, aby sa národ začal považovať 
za rovnocenný vo vzťahu k iným národom musel preukázať kultúrnosť jazyka a najlepšie literárnu vyspelosť. 
Práve kvôli tomu vytiahli jazyk ešte dávno ako obrannú vozovú hradbu Benedikt Sölöši, za ním Daniel Sinapius 
Horčička, Ján Simonides, Ján Fisher-Piscatoris, slávny Ján Baltazár Magin, po ňom Martin Sentiváni a veľa 
ďalších. 
9 Tu opis Plínia: „... haec habitari ad Vistlam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Sciris, Hirris tradunt.“ Plinius 
Secundus. Naturalis Historiae, Liber IV: 96-97. [online] Dostupné na internete: 
<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/4*.html> [cit. 6. 12. 2011] 
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sídliacich pri Venédskom zálive. Problematika Venetov/Venedov si zaslúži špeciálnu štúdiu, 

pretože od Jordana,10 ktorý ich prepojil so Slovanmi a Antami, sa toto meno v latinskej 

literárnej tradícii používalo ako synonymum pre Slovanov napriek tomu,11 že sa objavovalo 

v rôznych časoch a regiónoch Európy. 

Územie Venetov korešponduje podľa množstva autorov s územím, kde sa vyskytujú 

najstaršie toponymá (v tom hydronymá, ojkonymá, oronymá) prenesené z praslovanského 

jazyka do neskorších slovanských jazykov. Keďže sa praslovančina vyvíjala na širokom 

priestore, ohraničenom zo západu jazykom germánskym, z juhu ilýrskym a keltským, 

zo severu baltským, musela sa na tomto priestore formovať aj identita obyvateľstva, silne 

prepojeného s jazykom, ktorým hovorila (čo je presne prípad determinácie minulosti 

prítomnosťou, keďže dnes je slovanský jazyk jedným z hlavných elementov skladajúcich 

slovanskú identitu). Najstaršie názvy (riek, geografických celkov) sa ukazujú na obrovskom 

území, od Labe po Dneper, od Baltského mora po Karpaty. Niektoré teórie rozširujú tento 

priestor ďalej na východ, iné opačne na juh, na Dunaj. 

Do mozaiky zapadol dôkaz (ktorý si dlho udržiaval popularitu v historickej vede), 

paradoxne z iného okruhu disciplín, a to botaniky (či paleobotaniky). Prvým učeným vôbec, 

ktorý vystúpil s využitím fytonymov za účelom rekonštrukcie migrácií Slovanov bol rodák 

zo Sobotišťa Bohuslav Šulek s knižkou Pogled iz biljarstva u praviek Slavenah a napose 

Hrvatah v roku 1877.12 Jeho hlavným cieľom ale bolo poukázať na bohatú „slovanskú“ 

botanickú terminológiu. Józef Rostafiński na to nadviazal a začala sa éra „bukového 

argumentu.“13 Historický názov buka je germánskeho jazykového pôvodu a pásmo jeho 

výskytu končí v Polesí. Z toho Rostafiński vyvodil, že keďže Slovania (i tiež Baltovia) majú 

všetci vo svojich jazykoch prebratý názov pre buk z germánskeho jazyka, museli pôvodne žiť 

na území, kde buk nerástol, pretože by ináč mali pre strom svoje meno. Zrak slovanskej vedy 

sa začal upierať na Polesie a tiež na regióny položené na východ za ním. Rostafiński kratučkú 

kapitolu o „Pravlasti Slovanov“ zakončuje rezolútne „rozbor názvov stromov tak ukazuje 

                                                 
10 Iordanes. De origine actibusque Getarum, V, 34. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.thelatinlibrary.com/iordanes1.html#V.> [cit. 22. 12. 2011] 
11 Je tak v stredoveku pri obyvateľoch Samovej ríše, polabských Slovanoch, Korutáncoch, alebo samotnom 
pomenovaní die Wenden. Zachovalo sa v mnohých miestnych názvoch: Winidesheim, Nabawinida, 
Winethahusum, Winithiscunburg, Wolfereswiniden... ŠAFÁRIK, ref. 6, s. 61. Zaujímavé je, že už Jozef 
Dobrovský v roku 1810 písal, že Slovania nie sú Dákovia, Géti, Trákovia, Ilýri, Panónci, ale Slovania. Odlišoval 
jednotlivé kmene na základe mena. 
12 Nevenuje sa otázke topogenézy sensu stricto, najstaršie sídla Slovanov umiestňuje severovýchodne od Karpát. 
BABIK, Zbigniew. Pojednanie z lasem. W stulecie „argumentu florystycznego“ w slawistycznych badaniach 
etnogenetycznych (1908 – 2008). Kraków : Zbigniew Babik vlastným nákladom, 2008, I, s. 1. 
13 Išlo o buk, tis, červený smrek ( česky modřín, poľsky modrzew, ukrainsky modreń), javor i iné stromy. 
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na stredný pás Ruska ako na kolísku baltoslovanských ľudov.“14 Východným smerom 

k pravlasti Rostafińskeho15 sa vybral ďalší velikán slovanských dejín a slavistiky Lubor 

Niederle, ktorý začal koketovať s archeológiou a bol tiež veľkým zástancom využitia 

antropológie.16 Podporil myšlienku „pripjaťskej pravlasti“ hlavne kvôli jazykovým dôvodom 

a stal sa preto reprezentantom „strednej koncepcie“. Myslel, že Slovanov vyhnalo kruté 

podnebie, ktoré spôsobilo ich nízku civilizačnú úroveň, politickú organizáciu založenú 

na „demokracii a rovnosti“ a zároveň úzku spätosť s prírodou.17 Oveľa konkrétnejší bol aj 

vďaka argumentu zo sveta flóry, poľský etnológ a filológ Kazimierz Moszyński, ktorý 

geografický počiatok praslovanského jazyka (!) kládol do Podnepria.18 Je to tiež vďaka 

názvom severných prítokov Pripjate a západných prítokov stredného Dnepra, ktoré sú v jeho 

očiach najčistejšími slovanskými formami.19 Jeho súčasníkom a rivalom bol mocný slavista 

Tadeusz Lehr-Splawiński, ktorý oprávnene pripisoval najväčšiu váhu najtrvácnejšim menám, 

a to „riečnym i celkovo vodným“.20 Štyri fázy kryštalizácie etno-jazykového spoločenstva 

Praslovanov mali trvať 2000 rokov a osou procesu boli Visla a Odra. Zmeny výslovnosti 

spoluhlások sa časovo prelínajú s „inváziami šnúrovcov“; lužická kultúra predstavuje 

„príchod“ Venétov a znamená zároveň vyčlenenie sa praslovanštiny z balto-slovanskej 

jazykovej rodiny.21 Analýza toponymov nestačila na úplnú lokalizáciu, preto pomohlo 

svedectvo archeológie. Kultúra lužická (prekryla „šnúrovcov“ – predkov Germánov) sa 

geograficky prelína s územím, na ktorom sú zachované často tie isté názvy riek ako tie, 

na ktoré upozornil Moszyński pri Dnepri (ale ignoroval pri Odre, Visle a Bugu). Toto územie 

podľa Lehra-Splawińskeho tiež najlepšie odráža zónu jazykových výpožičiek germánsko-

                                                 
14 Prácu Józefa Rostafińskeho O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach 
z roku 1908 sa mi nepodarilo nájsť. Citované podľa MOSZYŃSKI, Kazimierz. Słowiańskie nazwy drzew 
a zasiąg języka prasłowiańskiego na przełomie starej i nowej ery. In Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. 
Prace językoznawcze 16. Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1957, 
s. 23. 
15 NIEDERLE, Lubor. Slovanské starožitnosti. Život starých Slovanů. Praha : Bursík a Kohout, 1911, s. 39. 
16 Spolupodieľal sa na založení Státního archeologického ústavu, ktorého bol aj prvým riaditeľom. Študent 
Gollovej školy, etnológ a jeden z predstaviteľov pozitivizmu. 
17 CURTA, Florin. The Making of the Slavs. Cambridge : Cambridge University Press, 2001, s. 9. 
18 Wstęp. In MOSZYŃSKI, ref. 14, s. 6, 167-206. Kazimierz Moszyński už v Kultura ludowa Słowian z roku 
1939 písal o rozdielnosti výsledkov bádania etnografického a historického od výsledkov jazykovedy. „Aj tesné 
podobenstvo kultúr v najmenšom nemusí dokazovať podobnosti jazykov nositeľov týchto kultúr. A často hlboké 
kultúrne rozdiely nerozhodujú o rôzno-jazyčnosti predstavovaných ľudov.“ Citovaný Lehrom-Splawińskim 
v O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1946, s. 144. 
19 Viac na východ ho priťahovali aj jazykové prepojenia s turkickými, altajskými jazykmi a identifikácia Neurov 
ako predkov Slovanov. Pri jeho osobe sa niekedy hovorí aj o „ázijskej koncepcii“ pravlasti Slovanov, pretože 
v 20. rokoch písal o večnom putovaní z východu na západ „zo severnej hranice veľkej stepi“. Svoj názor 
modifikoval a toto široké územie predstavil ako región slovanského jazyka. 
20 SPLAWIŃSKI, ref. 18, s. 53. Dôvodom bola tiež historická gramatika (a fonetika) baltských, slovanských 
a germánskych jazykov, jednotlivé výpožičky, ktoré sú často uvedené štatisticky. 
21 Tamže, s. 137. 
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slovansko-baltských. Viktor Vladimirovič Martynov podporil túto tézu výpožičkami, ktoré 

znázorňujú dvojstranne silné pôsobenie pragermánskeho a praslovanského jazyka, ktoré je 

opodstatnené teritoriálne, a to na území Veľkopoľska.22 

Keď tomuto obyvateľstvu dali antickí geografi meno – Veneti, je to zaujímavý príklad 

kríženia prístupov a výsledkov vedných disciplín a zároveň silný model západnej vlasti 

Slovanov na Odre a Visle.23 

Zbigniew Gołąb, nasledujúc Moszyńskeho (v otázke hydroným a názvov rastlín 

v priestore rieky Pripjať) kladie jadro archaického Slovanstva do oblasti Volyna (v naozaj 

širšom zmysle asi od stredného Dnepra po Odru!), kde sa roku 1000 p. n. l. praslovanská 

etnická skupina vydelila zo spoločnej skupiny s Baltmi.24 Na tomto mieste „Praslovanov“ ako 

Budínov a Neurov zaznamenal Herodotos.25 V týchto prípadoch bývajú mená riek a riečok 

v priestore Odry a Visly (ich vrátane) charakterizované často iným príslušníkom 

indoeurópskej jazykovej rodiny.26 

Aktívne s týmto názorom polemizuje Witold Mańczak. Na štatistických príkladoch 

podobností jazykov umiestňuje Slovanov (nie len slovanský jazyk) medzi Baltov 

a Germánov. Tvrdí, že na to, aby mohla platiť téza o príchode Slovanov z východu, museli by 

dnešné názvy poľských riek znieť inak, a konkrétne ich mená by museli niesť stopy 

spoluhláskovej metatézy, typickej pre germánske jazyky.27 

Rysujú sa dve hlavné pozície – autochtónna (v strednej, západnej Európe) 

a allochtónna, či západná a východná. Hanna Popowska-Taborska vyformovala svoj názor 

do podoby, že výskum najstarších hydroným, či iných vlastných mien28 nie je schopný podať 

odpoveď na otázku pôvodného sídla Slovanov ako etnickej skupiny.29 V rámci sporu 

                                                 
22 POPOWSKA-TABORSKA, Hanna. Prace językoznawców radzieckich nad etnogeneza Słowian po roku 1950. 
In Z językowych dziejów Słowiańszczyny. Warszawa : Slawisticzny ośrodek wydawniczy, 2004, s. 255. 
23 Jordanes jednoznačne prepojil Venetov a Slovanov. SPLAWIŃSKI, ref. 7, s. 17. 
24 GOŁĄB, Zbigniew. O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych. Krakow : Universitas, 2004, s. 220, 
230. 
25 GOŁĄB, Zbigniew. The Origins of the Slavs a Linguist´s View. Columbus : Slavica Publisher inc., 1992, 
s. 417. 
26 UDOLPH, Jürgen. Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. 
Beiträge zur Namenforschung Beiheft 31. (ed. BERMANN, Rolf – OBST, Ulrich.) Heidelberg : Carl Winter 
Universitätsverlag, 1990, s. 209. Odra napríklad ma podľa autora ilýrsky základ Adra. 
27 V germánskych jazykoch prešlo d do t (slov. dva a ang. two), t prešlo do th (slov. tri a ang. three). 
MAŃCZAK, Witold. Zachodnia praojczyzna Słowian In MAŃCZAK, Witold (red.). Praojczyzna Słowian. 
Zbiór wypowiedzi. Kraków : Wydawnictwo UJ, 2001, s. 32. 
28 K podobnému názoru dospel pri „bukovom argumente“ BABIK, ref. 12, XII, s. 1. 
29 POPOWSKA-TABORSKA, Hanna. Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian. 
In Praojczyzna Słowian, ref. 27, s. 48. 
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o pravlasť sa prikláňa k „východu“, pretože ju prekonali dôkazy z výskumu robeného na poli 

archeológie Godłowskim a Parczewskim,30 (k tomu konkrétne neskôr). 

Pomenujme preto tieto skupiny teórií pomocou riek, ktoré sú v centre ich 

vyjadrovacieho aparátu a lokalizujú (zjednodušene) na mape svoje stanoviská. Prvá skupina je 

Odra – Visla a druhá skupina je západná Ukrajina – západné prítoky Dnepra v jeho strednej 

časti (tiež oblasť Volyne a prítoky Pripjate). 

Špeciálne miesto má teória dunajská, ktorou rozvíril hladinu Oleg Nikolajevič 

Trubačev. Kolískou jednej reči Slovanov i všetkých indoeurópskych jazykov mala byť 

Panónia31 (s čím súhlasí aj jazykovedec, profesor univerzity v Lund, Jerzy Nalepa).32 

Porovnávaním slovnej zásoby z oblasti hrnčiarstva, kováčstva a práce s drevom dospel 

k nutnosti existencie jazykového regiónu spoločného pre slovanské, germánske a italické 

dialekty.33 Okrem pôvodnej onomastiky sú dôvodom slovansko-latinské (!) jazykové 

podobnosti v názvosloví spojenom s duchovnou činnosťou, ako boli primitívne kulty predkov 

a uctievanie božstiev.34 Dunaj sa zachoval v ľudovej kultúre východných Slovanov, čo podľa 

Trubačeva odkazuje na zachovanie kolektívnej pamäte.35 S kolegom Vladimírom 

Nikolajevičom Toporovom klasifikovali región (pravobrežného) Podnepria ako „jazykovo“ 

baltský a tiež zminimalizovali váhu kontaktov slovansko-iránskych. Trubačev zastával „silnú“ 

dialektálnu odlišnosť praslovanského jazyka čím odmietol tézu o pôvodnej skupine balto-

slovanskej.36 

S rozvojom národných archeologických škôl a hlavne v rámci „slovanskej“ reakcie 

po druhej svetovej vojne sa začali preteky o najslovanskejšiu archeologickú kultúru, 

čo zároveň znamenalo, že korene slovanského etnika sa budú dlho hľadať v unikátnych 

prejavoch materiálnej kultúry. Slovanská etnogenéza mala vyvrcholiť v hlbokej minulosti, 

vracajúc sa aspoň k Venetom. Do úvahy preto pripadalo viacero archeologických kultúr.37 

                                                 
30 POPOWSKA-TABORSKA, Hanna. Slowianie we wczesnym średniowieczu w świetle wspólczesnych ujęć 
językoznawczych. In Z językowych dziejów Słowiańszczyny, ref. 22, s. 121. 
31 Svoje tézy budoval od 60. tych rokov, nie je presné hovoriť o otváraní nových možností. ТРУБАЧЕВ, Oлег н. 
Этногенез и култура древнейших славян. Москва : наука, 1991, s. 269. 
32 NALEPA, Jerzy. O pierwotnych siedzibach Słowian w świetle nowszych badań II. In Slavia Antiqua. Poznań : 
Wydawnictwo PTPN, 2009, č. 50, s. 24. 
33 POPOWSKA-TABORSKA, ref. 22, s. 258. 
34 Jazykový kontakt Trubačev datuje do 3 tisícročia p. n. l. ТРУБАЧЕВ, ref. 31, s. 268. 
35 VEREŠOVÁ, Nora. Návrat k tézam O. N. Trubačeva o autochtonite Slovanov. In Štúdie k jubileu Pavla 
Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 131. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> [cit. 22. 12. 2011] 
36 Väčšina ruských lingvistov sa prikláňa k tomuto názoru. POPOWSKA-TABORSKA, ref. 22, s. 258. 
37 Od popolnicových polí z prelomu 2. a 1. tisícročia p. n. l., na území od Baltského po Stredozemné more 
a od Rýnu po Vislu a stredný Dunaj. Jej súčasťou bola lužická kultúra, ktorá mala patriť predkom Slovanov 
medzi Labe a Vislou. Ďalej to bola kultúra pomoranská zo staršej doby železnej, neskôr trend podkloszowých 
hrobov, ktorý expandoval z oblasti medzi strednou Vislou a Vartou na západ k Odre a na východ k Pripjati 
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História Slovanov bola naďalej celkom, v ktorom úzko súvisia otázky etnogenézy raného 

stredoveku s krymskou vojnou, či juhoslovansko-talianskymi vzťahmi v 30. rokoch 

20. storočia. Vo vedeckých článkoch sa často skloňovali Nemci, nacisti, pangermáni a pod.38 

Podráždená a zároveň vyškolená Gustafom Kossinnom (ktorý mimochodom 

originálne kládol indoeurópsku pravlasť do Šlezvicka-Holštajnska), spustila archeológia 

proces reštaurovania slovanskej identity, v duchu Siedlungsarchaologie. Sovietsky zväz 

predstavoval nové zjednotenie slovanských národov, jazykov a kultúry.39 

Pozíciu archeológov – autochtonistov, stojacich jednou nohou na Odre a druhou 

na Visle vybudoval Józef Kostrżewski, žiak Gustafa Kossinu hneď po druhej svetovej 

vojne.40 Zo zápasu o „slovanskosť“, alebo „germánskosť“ lužických nálezov sa vyvinul názor 

o pôvodných sídlach Slovanov v Európe, konkrétne medzi Odrou a Vislou, čomu pomáhajú 

dodnes rôzne prispôsobovaní Veneti a ich prepojenie so Slovanmi. V Poľsku rozpracovali 

koncepciu Witold Hensel, Lech Leciejewicz, Jan Żak a iní.41 Z pohľadu opozičnej koncepcie 

„autochtonita“ stratila „dych“ kvôli nedostatku nových materiálov a analytických prác. 

                                                                                                                                                         
v čase od 5. do 2. storočia p. n. l. Kultúra przeworská, datovaná od 1. storočia p. n. l., existovala počas doby 
rímskej až do 5. storočia n. l. Udomácnená na veľkom území od Visly a Odry, našla cestu okolo Karpatského 
oblúka až k Dnesteru i Potisia. Od 3. storočia n. l. sa ukazuje kultúrna skupina známa z pohrebiska 
v Černjachove pri Kyjeve (terény Moldavska, Sedmohradska, SV Rumunska, strednej a južnej Ukrainy). 
V oblasti dnešnej severnej Ukrajiny a južného Bieloruska od 3. storočia p. n. l. fungovala kultúra zarubinecká 
(východný súčasník kultúry przeworskej). Na jej mieste sa od začiatku 3. storočia n. l. ukazuje kyjevský typ 
(na sever od Kyjeva, je severnou susedkou kultúry černjachovskej) aby sa ten transformoval v 5. storočí 
do kultúry Peňkovka, ktorá má reprezentovať v písomných prameňoch kmeň Antov. V 5. storočí sa na širokom 
území ukazuje nový typ materiálnej kultúry, ktorý iba v malej miere preberá staré prvky a má zhmotňovať 
zjavenie sa hotového slovanského kmeňa. Najstarším, najautentickejším z nich z nich je typ Korčak. 
Lokalizovaný je povodím Pripjate, východ je ohraničený Dneprom, západ Bugom, juh Dnestrom. Je to vlastne 
východná odroda typu pražského (ten je následníkom kultúry przeworskej), ktorý bol zadefinovaný ako 
originálny materiálny prejav slovanského etnika Ivanom Borkovským (pôvodom Ukrajinec, bádal hlavne 
v oblasti Prahy, svoj výskum publikoval v práci Staroslovanská keramika ve střední Evropě v Prahe, v r. 1940). 
VÁŇA, Zdeněk. Svět dávnych Slovanů. Praha : Artia, 1983, s. 18; CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Slované. Praha : 
Orbis, 1989, s. 19; GĄSSOWSKI, Jerzy. Dejiny a kultúra starých Slovanov. Bratislava : Obzor, 1969, s. 19; 
VÁŇA, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. Praha : Panorama, 1990, s. 13; MEŘINSKÝ, Zdeněk. České 
země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. Praha : Libri, 2002, s. 39; BERANOVÁ, Magdalena. Slované. 
Praha : Panorama, 1988, s. 34; EISNER, Jan. Rukověť slovanské archeologie. Praha : ČSAV, 1966, s. 72; 
CURTA, ref. 17, s. 9. 
38 Stačí nazrieť napr. do niektorého zo zborníkov Slovanské historické studie, od r. 1955 vydávané 
Československou akadémiou vied. František Palacký písal o boji s nemeckými Gótmi. 
39 RYCHLÍK, Jan. Metamorfóza slovanské myšlenky a idejí panslavizmu v období komunizmu. In HRODEK, 
Dominik a kol. Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. Praha : Libri, 2004, s. 127-135. 
40 PARCZEWSKI, Michał. Remarks on the Discussion of Polish Archaeologists on the Ethnogenesis of Slavs. 
In Archaelogia Lituana. Vilnius : University Publishing House, 2003, č. 4, s. 132. 
41 HENSEL, Witold. Słowiańszczyzna wczesnośredniowiecza. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1965, passim. W. Hensel ale odmieta archeológiu ako rozhodujúcu disciplínu, „kontinuita čŕt materiálnej kultúry 
nemusí znamenať kontinuitu etnickú.“ v Skąd przyszli Słowianie. Warszawa : Epoka, 1984, s. 178. 
LECIEJEWICZ, Lech. Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się sredniowiecznej Europy. Wrocław : Zaklad 
narodowy im Ossolińskich, 1989, s. 19; PARCZEWSKI, Michał. Wspólczesne poglądy w sprawie etnogenezy 
oraz wielkiej wędrówki Słowian. In SALAMON, Maciej – STRZELCZYK, Jerzy (red.). Etnogeneza i wędrówka 
w starożytności i średniowieczu. Kraków : Instytut Historii UJ, 2010, s. 224. 
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Súčasný model príchodu Slovanov do strednej, západnej, či južnej Európy 

z východnej pravlasti je kombináciou starších predstáv s archeologickým výskumom 

Kazimierza Godłowského a krakovskej školy, ktorá dnes pokračuje cez Michała 

Parczewského.42 Za cieľ si škola dala precízne vyvrátiť kontinuitu osídlenia v priestore medzi 

Vislou a Odrou rozborom množstva materiálu z 3. až 5. resp. 6. storočia.43 Preukázaná 

diskontinuita materiálnej kultúry v dnešnom Poľsku dala podklad pre „východnú“ pravlasť 

Slovanov.44 Aj napriek mnohým odlišnostiam možno podľa Godłowského v 6. a 7. storočí 

sledovať jednu štruktúru znakov. Vyskytuje sa na územiach, na ktorých sú v historických 

prameňoch dokumentovaní Slovania.45 Po identifikácii skupiny materiálnych pamiatok 

na teritóriu, na ktorom podľa historických prameňov z 6. storočia žili Slovania 

(u Parczewského juho-východné Poľsko, juho-západná Ukrajina, Moldavsko, južné 

a východné Rumunsko). V severo-západnej časti tohoto modelu je lokalizovaná pražská 

„provincia“ súčasne s Peňkovkou v leso-stepnej oblasti Ukrainy a Moldavska.46 Podložím 

tejto matrice (typov Praha – Korčak aj Peňkovka) ktorá sa ďalej šírila do Karpatskej kotliny, 

neskôr na Moravu a do Čiech, sú skupiny 5. storočia na teréne dnešnej Ukrajiny, od stredného 

Dnestru a horného Prutu po stredný tok Dnepra.47 Koncept48 bol prijatý širokou (aj v zmysle 

geografickom) odbornou aj menej odbornou verejnosťou, nasledovaný archeologickými 

školami a historikmi na Slovensku,49 v Čechách,50 Chorvátsku, Slovinsku, na Ukrajine 

i inde.51 

                                                 
42 PARCZEWSKI, Michał. Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Rozprawy habilitacyjne 141. 
Kraków : UJ, 1988, passim.V súčasnosti profesor pôsobí na univerzite v Rzeszowe. 
43 GODŁOWSKI, Kazimierz – KOZŁOWSKI, Janusz K.. Historia starożytna ziem polskich. Warszawa : 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 166. 
44 LABUDA, Gerard. Fragmenty dziejów słowiańszczyzny zachodniej. Poznań : Wydawnictwo Towarzystwa 
Przjaciól Nauk, 2002, s. 71; Tenže. Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Poznań : Sorus, 1999, 
s. 20. Labuda vníma ako prvé „historicky uchopiteľné“ sídla Slovanov územie medzi Dneprom a Vislou a to 
vďaka Neurom, Budinom Herodota a Venétom Ptolemaia. Bez problémov prepája jazykové skupiny, antické 
historické kmene na území výskytu tohto jazyka a pripája aj archeologické dôkazy. Podobne KOKOWSKI, 
Andrzej. Etnogeneza Slowian. Rzeczywistosc badawcza – emocje – odbiór spoleczny. In KOKOWSKI, Andrzej 
(red.). Cień Światowita: Czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2002, 
s. 88-148. 
45 Je spoločná pre typy Peňkovka (od nej severnejší Koločin), Praha-Korčak, Sukow-Szeligi v strednom 
a severnom Poľsku, tiež pre skupiny dolného Dunaja a skupiny na Balkáne. GODŁOWSKI, Kazimierz. 
Wschodnia koncepcja pierwotnych siedzib Słowian. In Piewotne siedziby Słowian. Wybór pism pod redakcja 
Michała Parczewskiego. Kraków : Instytut Archeologii UJ, 2000, s. 301. 
46 Tiež s príbuznými zoskupeniami v Rumunsku – tu aj južne od dolného Dunaja sú zóny aj so zmiešaným 
charakterom, teda aj typ pražský aj Peňkovka. PARCZEWSKI, ref. 42, s. 94. 
47 PARCZEWSKI, Michał. Podstawy lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian. In KACZANOWSKI, Piotr – 
PARCZEWSKI, Michał (red.). Archeologia o początkach Słowian. Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2005, s. 72. 
48 V mojom príspevku zjednodušený, pretože sa nevenujem špeciálne otázke „druhej vlny“ príchodu Slovanov 
do dnešných Čiech, Nemecka z Podunajska, skupinám na severe Poľska a pod. 
49 RUTTKAY, Alexander. Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002, s. 23-25; 
FUSEK, Gabriel. Včasnoslovanské osídlenie Slovenska. (Kandidátska dizertačná práca). Nitra : Archeologický 
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Táto interpretácia aktuálneho stavu poznania materiálnych prameňov je prijímaná ako 

samozrejmá, no musí sa brániť kritike z mnohých uhlov. V niektorých prípadoch ide 

o „varovanie“ a hľadanie rovnováhy medzi nadmerným optimizmom a absolútnou negáciou 

všetkých výsledkov.52 Iná kritika naberá v niektorých prípadoch podobu osobných útokov 

a obvinení z „kossinnizmu“.53 Nevyberanému tónu nezostáva nič dlžné ani druhá – 

kritizovaná strana. Jednotlivé disciplíny vo všeobecnosti nespolupracujú a navzájom sa 

obviňujú z nízkej úrovne metodológie. 

Zborníky prác ako napr. Ćień Światowita. Czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy 

Słowian54 predstavujú otázku etnogenézy Slovanov ako vyriešenú. Vo vyššie spomínanej 

práci sú názorové protipóly označované ako nepodložené, prežité a tým nedôležité 

pre vedeckú diskusiu. Napr. K. Godłowski bol veľmi skeptický voči hodnotám výpovedí 

jazykovedcov. Na jeho strane stojí fakt, že často prinášajú veľmi protichodné výsledky. 

V jazykovej skupine nevidel „predchodcov“ historických Slovanov. Na komplikované 

stotožňovanie jazykového spoločenstva (špeciálne v prípade etnogenézy Slovanov, kde býva 

počiatok praslovanského jazyka prepájaný s počiatkom slovanskej identity) a spoločenstva 

                                                                                                                                                         
ústav SAV, 1992, s. 99-100; ŠALKOVSKÝ, Peter. Problém obdĺžnikovitých a oválnych zemníc u Slovanov. 
In Prilozi Instituta za archeologiju u Zagrebu. Zagreb : Institut za arheologiju u Zagrebu, 2008, roč. 24, č. 1, 
s. 305; CAMBEL, Samuel (red.). Dejiny Slovenska I. Bratislava : SAV, 1986, s. 63. Skriptá k včasnému 
stredoveku predstavujú polemiku medzi dva hlavnými prúdmi názorov: MÚCSKA, Vincent – DANIŠ, Miroslav 
– ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Dejiny európskeho stredoveku. I. Raný stredovek. Prešov : Vydavateľstvo Michala 
Vaška, 2006, s. 75. 
50 CHROPOVSKÝ, ref. 37, s. 34; MEŘINSKÝ, ref. 37, s. 45; TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců: vstup 
Čechů do dějin (530 – 935). Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 1997, s. 18; PALACKÝ, František. Dějiny 
národu českého I. Praha : Odeon, 1968, s. 95; PROFANTOVÁ, Naďa. Kultura s keramikou pražského typu 
a problém šíření slavinity do střední Evropy. K článku Florina Curty. In Archeologické rozhledy. Praha : 
Archeologický ústav AV ČR, 2009, 61, s. 325. 
51 GRAČANIN, Hrvoje. Slaveni u ranosrednjovjekovnoj južnoj Panoniji. In Scrinia Slavonica, 2008, 8, s. 14; 
PETERSKI, Andrej. Etnogeneza Slovanov. Ljubljana : Arheo, 1990, s. 35; ŠTIH, Peter – SIMONITI, Vasko – 
VODOPIVEC, Peter. Slovenska Zgodovina. Družba – Politika – Kultura. Ljubljana : Inštitut za novejšo 
zgodovino, 2008, s. 19; Pостислав Tерпиловський: До проблеми етногенезу слов´ян (за материлами 
Поднипров´я першо�половини I тис. н.е.) In Етногенез Та Рання ıсторя слов´ян: новı науковı концепцı� 
на зламı тицячолть. ЛьBiВ : Bидавничий центр ЛНY Iменi Iвана Франка, 2001, s. 39. Napríklad Valentin 
Vasilievič Sedov nesúhlasí iba so slavicitou kultúry koločinskej. Tvrdí, že tá vyšla z kultúry kyjevskej, ktorá 
naopak nedala základ pre kultúru Peňkovka. Podľa NALEPA, Jerzy. O pierwotnych siedzibach Słowian 
w świetle nowszych badań I. In Slavia Antiqua. Poznań : Wydawnictwo PTPN,  2007, č. 48, s. 48, 75. 
52 TABACZYŃSKI, Stanisław. Wprowadzenie w seminarium poświęcone problematyce okresu przejściowego 
między póżną starożytnością a wczesnym średinowieczem na ziemiach polskich In Archeologia Polski, roč. 53, 
č. 1, 2008, s. 63-72. Tenže. Procesy etnogenetyczne: doświadczenia badawcze archeologii i przyślość 
In MIŚKIEWICZ, Maria (red.). Słowianie w Europie wcześniejszego średniowiecza. Katalog wystawy. 
Warszawa : PMA, 1998, s. 79-99. 
53 MAMZER, Henryk. Archeologia etniczna versus kulturowo-interpretacyjna In Praojczyzna Słowian, ref. 27, 
s. 21. 
54 Cień Światowita, ref. 44. „Päť hlasov“ predstavujú archeológovia Magdalena Mączyńska, Andrzej Kokowski, 
Wojciech Nowakowski, Michał Parczewski a lingvista Stefan Warchoł. 
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reprezentovaného archeologickou kultúrou upozorňoval už spomínaný K. Moszyński.55 Pokus 

o zblíženie postupov oboch vedných disciplín predstavuje termín Wspólnoty komunikatiwne, 

Verkehrsgemainschaften. Má pre historikov a etnológov prestavovať etnikum 

a pre archeológov súbor čŕt vymedzených v priestore a čase.56 Etnicky rozlišovacia sila 

jazyka bola veľká tradične od Tacita, či Izidora zo Sevilly. Izidor ako vzdelanec svojej doby 

videl počiatok národov pri Babylonskej veži, kým dovtedy mali všetci jednu reč. Národy sa 

začali líšiť, odkedy majú každý iný jazyk, pretože podľa Izidora kmene vznikli „od“ jazykov, 

nie naopak. V inom citáte ale sám ukázal kontroverziu tejto teórie keď tvrdí: „Na začiatku 

bolo toľko jazykov ako gentes, ale potom viac gentes z jedného jazyka vyskočilo.“57 Vieme, 

že v multietnických heterogénnych zväzoch nemohol hrať jeden jazyk stmeľovaciu úlohu 

a rovnako sa vo včasnom stredoveku hranice jazyka neprekrývali s politickými hranicami. 

Nezrovnalosti nemusia vystupovať iba pri koreláciách jazykovej skupiny a skupiny 

reprezentovanej materiálnymi pamiatkami. 

Żofia Kurnatowska sa zaoberá prevažne južnými sídliskami Slovanov a sama ako 

archeologička prispieva k znižovaniu výpovednej hodnoty archeológie. Uvádza problémy 

s presným datovaním a etnickou výpoveďou napr. v Dácii (zabehnutou metodológiou ťažko 

vyvodiť jedno etnikum zo zmesi keramiky černjachovskej, dáckej a keramiky rímskej točenej 

na kruhu),58 pri niektorých sídliskách v Poľsku upozorňuje na kontinuitu výroby a postupné 

(nie náhle) zmeny vo výrobných a estetických prevedeniach.59 

Na problémy spojené s predstavou putovania etnicky homogénnej skupiny ľudí 

upozorňuje aj nemecký archeológ Sebastian Brather.60 Píše o piatich kultúrnych okruhoch 

(ktoré pred ním vypracoval Joachim Herrmann) na Polabí. Je to Praha-Korčak, z Pomoranska 

                                                 
55 GODŁOWSKI, Kazimierz. Wkład Kazimierza Moszyńskiego do problematyki etnicznej. In Pierwotne 
siedziby Słowian, ref. 45, s. 60; GODŁOWSKI, Kazimierz. O niezgodności geograficznych zasięgów języków a 
kultur. In MOSZYŃSKI, ref. 14, s. 9-14. 
56 PARCZEWSKI, ref. 41, s. 226. Termín zaviedol jazykovedec z Poznane Ludwig Zabrocki v roku 1963 
i Ryszard Wołagiewicz. Citované podľa príspevku Wojciecha Nowakowského v Diskusii In Archeologia 
o początkach Słowian, ref. 47, s. 83. 
57 HISPALENSIS, Isidorus. Etymologiae. IX, 1, 1. [online] Dostupné na internete: 
<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Isidore/9*.html> [cit. 22. 3. 2010] 
58 KURNATOWSKA, Żofia. Słowianie Południowi. In Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, 
ref. 41, s. 208. 
59 Píše tiež o slovanských prvkoch v nálezoch z doby dominancie hunského kmeňového zväzu a o originálnosti 
pražského typu na Slovensku a Morave. KURNATOWSKA, Żofia. Die Sclaveni im Licht der archaőlogischen 
Quellen In Archaeologia Polona. Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1974, 
roč. 16, s. 51; KURNATOWSKA, Żofia. Nowe spojrzenie na geneze ceramiki wczesnośredniowiecznej 
In Archeologia Polski. Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2008, roč. 53, č. 1, 
s. 73-80. 
60 Časť keramiky je zdobená podobne ako keramika podunajská, Korčak zdobený nie je vôbec, na niektorých 
miestach sú zemnice, inde nie. Náleziská s Korčakom, sú neskôr zastúpené lipskou kultúrou. Znamená to 
automaticky „výmenu“ etnika? BRATHER, Sebastian. Jednorodność przybyszów czy zróżnicowanie regionów 
In URBAŃCZYK, Przemysław (ed.). Nie-słowianie o początkach Słowian. Poznań : PTPN, 2006, s. 83. 
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Sukow, Feldberg z Meklenburska, Tornow-Gostyń a kultúra Leipzig. Zmeny štýlu sa týkajú 

technických, výrobných faktorov, nie etnických. Tak aj rozdiely v obydliach pripisuje životu 

v klíme kontinentálneho charakteru na Polabí, alebo naopak prímorského charakteru 

v Meklenbursku, Pomoransku.61 Kultúra (i vo svojej materiálnej podobe) je produktom 

neustálych výmen a pohybov medzi-etnických, rovnako ako vnútro-etnických, neohraničuje 

sieť ľudí, ktorí ju vytvárajú.62 Kritici metodológie ako Przemysław Urbańczyk materiálnu tvár 

jednej skupiny nepovažujú za unikátnu v etnickom zmysle. Napr. Jordanes opisuje známe 

putovanie Gótov. V juhovýchodnom Poľsku je ich pobyt zachytený Wielbarskou kultúrou, 

ktorá sa zachovala na tomto mieste ešte približne 200 rokov.63 Znamená to trvanie 

dominancie Gótov v spomínanom priestore? Odlišné znaky môžu znázorňovať rozdiely, ktoré 

nemusia mať etnickú podstatu a rovnaké črty nemusia znamenať absenciu etnickej hranice. 

Etnické hranice sú citlivé, môžu sa meniť „strategickou manipuláciou identifikácie“ 

zviazanou s ekonomickými, či politickými zámermi.64 

Napríklad v rozbore obsiahnutom v nedávnej štúdii Jerzyho Nalepu nezaskočí, 

že kontradeklarácie nie sú úplne exaktné, ako napr. „faktom je, že je možné pozorovať stály 

sled odkazov ukazujúcich na osídlenie Slovanov nad Baltským morom. S istotou od prvej 

polovice 1. stor. p. n. l., hypoteticky od 5. – 6. stor. p. n. l.“65 Opozičný val je vybudovaný 

predovšetkým na pokrvnom prepojení Venetov so Slovanmi a dôslednou delokalizáciou 

týchto Venetov z regiónov Podnepria. Pozitívne pre diskusiu je, že nielen J. Nalepa upozornil 

na zvláštnu interpretáciu písomných prameňov v prácach K. Godłowského 

a M. Parczewského (posunutie sídel Herulov až k srbskému Belehradu, nedôsledné 

lokalizovanie Skýtie Ravenského Geografa a nevyužitie Jána z Efezu).66 

V tomto prípade sa na túto misku váh pridáva ešte (jazykovo) baltská sústava mien 

prítokov stredného, či horného Dnepra a hydronýmia na území Poľska. Prostriedkom je 

spojenie jazykovej a etnickej skupiny. 

Neodvažujem sa hodnotiť metodológiu krakovskej školy (ani iných), nakoľko nemám 

archeologické vzdelanie. Použijem ale citát H. Mamzera, ktorý sa špecializuje na kritiku 

                                                 
61 BRATHER, ref. 60, s. 77. 
62 SI�N, Jones. The Archaeology of Ethnicity: Constructing identities in the past and present. London : 
Routledge, 1997, s. 115. 
63 URBAŃCZYK, Przemysław. Foreign Leaders in Early Slavic Societes. In POHL, Walter – DIESENBERG, 
Maximilian (ed.). Integration und Herrschaft. Etnische Identitäten und soziale Organisation im Frümittelalter. 
Forschung zu Geschichte des Mittelalters. Wien : Verlag des Österreichische Akademie des Wissenschaften, 
2002, s. 258. 
64 SI�N, ref. 62, s. 110. 
65 NALEPA, ref. 51, s. 18. Druhé pokračovanie štúdie vyšlo v ročníku Slavia Antiqua v roku 2009. 
66 Tamže, s. 22, 25, 28. 
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metodológie: „Autor [M. Parczewski] skúmajúc najstaršiu kultúru Slovanov, sa usiluje opísať 

etnický pôvod charakteristikou jej elementov. A tak spony – fibulae vyvodzuje z prostredia 

gótskeho, lichobežníkové prívesky z lesných častí severu východnej Európy. Špirálovité 

korálky sú nesmierne populárne – citujúc autora – u baltskej populácie. Pôvod železných ihlíc 

siaha k merovejskému prostrediu, podobne ostrohy a nákončia opaskov. Pracky, rozetky 

a prstene sú naopak pôvodu avarského. A tak po pomenovaní rôzneho druhu etnickej 

prináležitosti elementov materiálnej kultúry, ktoré sú zložkami skupín najstaršej slovanskej 

kultúry, elementom vlastným tejto kultúre zostane iba keramika. Je to keramika primitívna, 

ručne lepená a bez zdobenia. Predmety vyššej technickej úrovne (so stopami výroby 

na hrnčiarskom kruhu) sú názorom Parczewského cudzieho pôvodu.“67 Rekonštrukcia 

procesu etnogenézy a etnickej identity sa opiera na tvaroch rukami vytvorených predmetov. 

Proti príchodu z východnej pravlasti sa postavili Janusz Piontek a Robert Dąbrowski, 

fyzickí antropológovia. Antropológia fyzická, na rozdiel od sociálnej, či kultúrnej vždy 

prichádza so strašiakom rasizmu. J. Piontek tvrdí, že uskutočnený výskum na kostrových 

pozostatkoch vylúčil akékoľvek biologické zmeny na území Slovanov západných 

i východných.68 Antropológia nepotvrdila diskontinuitu osídlenia medzi Vislou a Odrou 

a nevie vysvetliť „biologickú dynamiku“, ktorá by zapríčinila odchod germánskych kmeňov 

a príchod slovanskej masy.69 

Netreba veľmi predstavovať prácu Florina Curtu.70 Making of the Slavs pohlo diskusiu 

zaujímavým smerom a vyvolalo aj očakávané reakcie.71 Tvrdením „Kmeňová prináležitosť sa 

nesformovala v pripjaťskom bahne, ale v tieni Justíniánových pevností,“72 zamietol doterajšie 

stotožňovanie s Venetmi. Ak existuje slovanská identita, je dielom Rimanov. Tí prebrali meno 

jednej zo skupín za rímskym Limesom a aplikovali ho kvôli „etnickej neprehľadnosti“ 

na všetkých bezprostredne za Dunajom. Tieto názory inšpiroval Walter Pohl, no ten 

                                                 
67 MAMZER, Henryk. Problem etniczny w archeologii. In Slavia Antiqua. Poznań : Wydawnictwo PTPN, 1999, 
č. 40, s. 189. Ospravedlňujem sa, keď som jednotlivé názvy artefaktov preložil neodborne. 
68 Vychádza z predpokladu, že ľudia, ktorí hovoria jedným jazykom a „majú jednu kultúru“ skôr uzatvárajú 
manželstvá (!) v rámci svojej skupiny. Toto môže zapríčiniť prelínanie sa hraníc jazykových a kultúrnych 
a fyzických. PIONTEK, Janusz. Etnogeneza Słowian w świetle nowszych badań antropologicznych. In Slavia 
Antiqua. Poznań : Wydawnictwo PTPN, 2006, č. 47, s. 162, 180. Polemizuje s ním DULINICZ, Marek. 
Antropologia fizyczna, archeologia, etnogeneza Słowian In Archeologia Polski. Warszawa : Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, 2008, roč. 53, z. 1, s. 111-131. 
69 PIONTEK, Janusz. Etnogeneza Słowian: Od mitów ku faktom. In Archeologia Polski. Warszawa : Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN, 2009, roč. 54, č. 1, s. 135. 
70 CURTA, ref. 17, 463 s. 
71 PROFANTOVÁ, ref. 50, s. 303-330. V tom istom čísle: PLETERSKI, Andrej. O ideovém světě a způsobu 
bydlení starých Slovanů. s. 331-336 a BIERMANN, Felix. Kommentar zum Aufsatz von Florin Curta. s. 337-
349. Ešte skôr FUSEK, Gabriel. Slawen oder Slawen? Eine polemische Auseinandersetzung über eine wertvolle 
Monographie. In Slovenská Archeológia, 2004, roč. 52, č. 1, s. 161-186. 
72 CURTA, Florin. Tworzenie Słowian. Powrót do słowianskiej etnogenezy. In URBAŃCZYK, ref. 60, s. 55. 
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nepripustil rímsku „účasť“ na etnogenéze – v zmysle prenosu symboliky moci a podoby 

vzťahov v spoločnosti – ktorá je pre neho kľúčová pri tvorení barbarských identít 

a príťažlivosť vidí v inom spôsobe života Slovanov. V spoločnosti bez daní, žijúcej v zemnici 

s vysokým hospodárskym „výkonom“, v ktorom vidí kľúč k šíreniu Slovanstva.73 Na podloží 

heterogénnej masy, bez vedomia spoločného pôvodu a spoločnej identity sa ukazujú „elity“ 

cez amfory na víno a olej a cez nálezy typických spôn. Tieto predmety majú predstavovať 

identifikačné symboly, ktoré pomáhajú pri konštrukcii skupinovej identity.74 Zaujímavejší je 

rozbor slovanských vodcov, archontes, primates skupín za Dunajom, publikovaný už skôr 

a tiež zakomponovaný do knižky.75 Florin Curta prekvapil niektorými modernými, 

oživujúcimi prístupmi k formovaniu etnických skupín a skúškou aplikácie teórie elít 

pri Slovanoch. Expanziu Slovanov ale vidí ako šírenie sa amorfného kultúrneho spoločenstva. 

Počiatok týchto „umiernených migrácií“ ale jednak odôvodnil tým istým spôsobom ako 

archeológia poľská, či iná. Ním prezentované archeologické nálezy v Rumunsku majú 

odzrkadľovať etnogenézu Slovanov na dolnom Dunaji. Model šírenia sa Slovanov, lepšie 

povedané, slovanského „štýlu života“ – habitus prebral pri osídľovaní Dalmácie a etnogenéze 

Chorvátov Danijel Dzino.76 Pohľad prezentovaný W. Pohlom, F. Curtom a D. Dzinom 

ukazuje Slovanov nie ako kmeň, včasnostredoveký gens, ale ako etnografickú značku, 

podobnú akou je meno Germán, Ilýr, a pod. 

Senzáciu nepriniesla relatívne nová publikácia anglického archeológa žijúceho 

v Poľsku, Paula Barfora.77 Autor sa venuje otázke šírenia jazyka previazaného so šírením 

materiálnej kultúry. Dostáva sa až k tvrdeniu, že Slovania sú konštrukciou súčasných vedcov, 

na čo okamžite zareagoval Ryszard Grzesik.78 

Vyššie spomenuté práce, ako aj knižka Stjepana Pantelića Pradomovina Slavena 

u srednjem Podunavlju,79 malá odozva (s prekvapivým zakomponovaním práce Reinharda 

Wenskusa) od Tadeusza Makiewicza,80 podobne jednotlivé náznaky a tézy v článkoch 

                                                 
73 POHL, Walter. Początki Słowian. Kilka spostrzeżeń historycznych In URBAŃCZYK, ref. 60, s. 19, 23. 
74 CURTA, ref. 17, kapitola Elites and group identity, s. 227-311. 
75 CURTA, Florin. Feasting with Kings in an Ancient Democracy. In Essays in Medieval Studies. Morgantown : 
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76 DZINO, Danijel. Becoming Slav, Becoming Croat. Leiden; Boston : Brill, 2010, s. 159. 
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Wydawnictwo PTPN, 2008, č. 49, s. 232-234. 
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najnowszych badań językoznawczych. Refleksje archeologa In Slavia Antiqua. Poznań : Wydawnictwo PTPN, 
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Alexandra Avenaria,81 Martina Homzu,82 alebo v dizertačnej práci Nory Verešovej83 ukazujú, 

že otázka etnogenézy a topogenézy Slovanov nie je uzavretá. Opatrné analógie s inými 

barbarskými identitami otvárajú možnosti pre iný model etnogenézy Slovanov. Podľa 

Waltera Pohla je to materiálna stratifikácia spoločnosti, ktorá vytvára predpoklad 

pre utvrdzovanie etnickej identity. Skúsení vojaci, vycvičení rímskou službou ju prezentáciou 

svojho majetku určite zapríčiňujú.84 

Nevyhnutným prvým krokom je uvedomiť si, aké ťažké je spájať archeologickú 

kultúru s konkrétnym etnikom, v našom prípade gensom.85 Jeden konkrétny typ materiálnej 

kultúry môže reprezentovať viac etnických skupín, kultúra sa pri domnelom sťahovaní môže 

meniť, inšpirovať, vieme tiež, že archeologická kultúra nemusí odrážať hmotnú kultúru 

celého kmeňa. „Zmeny v hmotnej kultúre nemusia znamenať výmenu, alebo presuny 

obyvateľstva, môžu byť spojené s progresom, alebo regresom úrovne spoločnosti, 

podliehajúcej vplyvu vonkajších aj vnútorných faktorov.“86 

Objektívne kategórie, ktoré mali charakterizovať etnickú skupinu ako je jazyk, 

či fyzická podobnosť, či prejav materiálnej kultúry ustúpili modelu sociálnych 

konštruktivistov.87 Etnikum je výtvorom mnohých sociálnych interakcií, komunikácií a je 

predovšetkým určitou predstavou, vedomím o sebe samom a „skupinovou realizáciou 

spoločných, odlišujúcich znakov.“88 

Priekopnícka práca, často citovaná knižka Fredrika Bartha,89 resp. zbierka esejí 

pod jeho vedením, hovorí o konštrukcii etnicity a jej prejavoch. Pre neho sú dôležité črty ako 

komunikačná sieť a príslušnosť – identita, ktorá sama seba identifikuje, rovnako je 

identifikovaná inými. Stáva sa pojmom, odlíšiteľným od ostatných pojmov rovnakého druhu. 

                                                 
81 AVENARIUS, Alexander. Začiatky Slovanov na strednom Dunaji: Autochtonistická teória v svetle súčasného 
bádania. Historický časopis, roč. 40, 1992, č. 1, s. 7-15. 
82 HOMZA, Martin – RÁCOVÁ, Naďa. K vývinu slovenskej myšlienky do polovice 18. storočia. Bratislava : 
Stimul, 2010, s. 18. 
83 VEREŠOVÁ, Nora. Koncepcie geografického termínu Sclavinia v historických prameňoch 6.–14. storočia. 
(dizertačná práca). Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2011, 426 s. 
84 HARDT, Matthias. Aspekte der Herrschaftsbildung bei den frühen Slawen In Integration und Herrschaft, 
ref. 63, s. 252. 
85 SI�N, ref. 62, passim. 
86 Takýto prípad, síce starý je napr. krétsko-mykénska alebo harappská spoločnosť, majúca charakter vyspelého 
„štátu“, ktorá sa dostala do takého úpadku, že stratila prvky vyspelej kultúry, napr. aj písmo. MÁČALA, Pavol. 
Etnogenéza Slovanov v archeológii. Košice : Slovo, 1995, s. 59. 
87 URBAŃCZYK, Przemysław. Archeologia etniczności – fikcja, czy nadzieja? In Archeologia w teorii 
i praktyce. Red. BUKO, Andrzej – URBAŃCZYK, Przemysław. Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, 2000, s. 140. 
88 ERIKSEN, Thomas H. The Cultural Context of Etnic Differences. In The journal of the royal anthropological 
institue. London : Man, 1991, roč. 26, č. 1, s. 141. 
89 BARTH, Fredrik. Ethnic groups and boundaries. Boston : Brown and Company, 1969, s. 9-39. 
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Premeny etnickej identity dovnútra i navonok sú závislé od mnohých rôznych faktorov, nie 

od „vrodeného dedičstva.“90 

Skupina, ktorú spája vedomie vzájomnej previazanosti (emočnej, ekonomickej, etc.), 

sa vytvára situačne91 (revolučne) vďaka určitému spoločnému znaku a vďaka jeho pestovaniu. 

Ústredným motívom skupiny je preto spoločná emočná väzba (vojna, krv, nebezpečenstvo), 

ktorá sa formuje do spoločného mýtu, pamäti. Identita týchto skupín nie je vrodená, nie je 

biologickou kategóriou uvedomelého homogénneho spoločenstva. Tieto skupiny nevznikajú 

v hmlistej, bájnej a vzdialenej minulosti a legendárnych lokalitách, ale na pozadí reálnych 

politických súvislostí. Spomeňme prípad Kubera z Miraculi Sancti Demetri. Šesťdesiat rokov 

potom, čo kagan odvliekol množstvo zajatcov z provincií do Panónie, sa zmiešaním s Avarmi, 

Bulharmi a „inými“ vytvorilo početné etnikum.92 

Prvým a podstatným identifikačným znakom s ktorým tieto elity pracujú je meno, 

ktoré sa snažia presadiť v určitom geografickom rámci. Druhým esenciálnym prvkom (často 

prepojeným s prvým) na ktorého základe stojí etnická skupina je mýtus.93 Mýtus ako jeden 

pojem zastrešuje ďalšie kategórie ako sú symboly, pamäť a tiež spoločná komunikácia. 

Vnímame tak napr. mýtus o spoločnom predkovi, pôvode, o spoločnom osude, a rovnako 

nepriateľoch, či cieľoch. Tvorca nového kmeňa Gótov, zloženého z mnohých rôznych skupín, 

Alarich bol rímskym dôstojníkom. Za kráľa ho zvolila skupina vojakov okolo neho. 

Predstavoval dominantnú moc v regióne. Mal ľudí, peniaze, kontakty a vplyv (na udržanie 

kmeňa potrebuje mýtus, pochádzal z rodu Baltov, čiže si mohol vybrať napr. Atanaricha, 

no bolo to opačne, rod Baltov sa stal slávnym vďaka nemu).94 Tradícia sa formovala 

a dotvorila do inej kvality v Galii 5. stor.95 Teodorich Amal (náhodou) vo vhodnej chvíli 

prichádza prepustený cisárom, aby dokončil etnogenetickú prácu Gótov čakajúcich 

na príležitosť pod dominanciou Hunov. Walamir akiste vytvoril dobrý základ bojmi 

so Svébmi, Skírmi, Sarmatmi a Rúgmi. Na jednej strane družinami po zanikajúcich 

kráľovstvách a na strane druhej dobrým krvavým mýtom. Niekde v barbaricu by mala podľa 

                                                 
90 POHL, Walter. Conceptions of Ethnicity in Early Medieval Studies. In Archaeologia Polona. Kraków : Polish 
Academy of Sciences, 1991, č. 29, s. 40. 
91 GEARY, Patrick J. Barbarians and ethnicity In BROWN, Peter – GRABAR, Oleg (ed.). Interpreting late 
antiquity. Essays on the postclassical world. Cambridge; Massachusetts; London : The Belknap press of Harvard 
university press, 2001, s. 108. 
92 Cuda św. Dymitra, II, 5. In Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka, zv. 2, Pisarze z V. - X. 
w. Red. KOZŁOWSKA, Barbara. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, s. 210. 
93 SMITH, Anhtony D. Myths and Memories of the Nation. Oxford : Oxford University Press, 1999, s. 13. 
94 WOLFRAM, Herwig. Historia Gotów. Trans. DARDA-STAAB, Renata, DĘBEK, Irena. Warszawa : Bellona, 
2003. s. 169-174. 
95 SALAMON, Maciej. Ku nowej toźamości etnicznej. Plemiona germańskie na wschodzie w III. - VI. 
In Wedrówka i etnogeneza w staroźytności i w średniowieczu, ref. 41, s. 150. 
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Cassiodora ale dlho fungovať línia Amalovcov. Vojaci boli Gótmi, prijali bájnu minulosť 

a potom vytvárali kultúru.96 Athaulf si berie Gallu Placidiu, Geiserich sa snaží oženiť svojho 

syna s Eudoxiou, do praxe prevádza kontakty Teodorich i burgundský Gibichungis. Tieto 

snahy vytvárať nástupníctvo príliš nekorešpondujú s legendami o bájnych rodokmeňoch 

kráľov.97 

Ságy a gesta tvorcov ako Cassiodor, Pavol Diakon, Widukind, či zachované origo 

gentis Konštantína Porfyrogeneta sú reflexiou etnogenetických mýtov. Nehľadiac na to, 

či odrážajú reálne situácie, stáli v centre formovania skupinových identít a boli inštrumentom 

zoskupení, označovaných v literatúre ako mythomoteur. Spomínané spisy slávnych počiatkov 

dejín a rodokmeňov vznikajú s časovým odstupom a je diskutabilné, či ich neskoršia 

existencia, alebo celková absencia znamená nejestvovanie, alebo slabšiu etnickú identitu. 

Pre rekonštrukciu procesov budovania a udržiavania identity skupiny (etnickej, či tiež 

sociálnej) sa žiaľ metodologické prístupy archeológie a jazykovedy ukazujú ako 

nedostačujúce. Predovšetkým ak ide o prípady úsilia o osamostatnenie ich výsledkov. Otázka 

etnogenézy Slovanov, ako počiatku slovanskej identity, preto skôr odstrašuje než priťahuje 

mladých vedcov rôznych disciplín. V tomto prípade pri obsiahlej vedeckej literatúre neplatí, 

že kvantita sa rovná kvalite. Spomenuté práce často ani z ďaleka neosvetlili mechanizmus 

vzniku etnickej identity Slovanov včasného stredoveku. Etnogenéza Slovanov je exkluzívnou 

otázkou aj preto, že množstvo menovaných prác predstavuje nesmierny vedecký zápal a vývoj 

na poli metodológie. Tento obrovský súbor literatúry, obsiahlosť a trvanlivosť témy 

jednoznačne vyvracia tvrdenia niektorých zainteresovaných vedcov o tom, že otázka počiatku 

slovanských dejín je uzatvorená. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
96 SALAMON, ref. 95, s. 158. 
97 WOOD, Ian N. Royal Succesion and Legitimation in Roman West (419-536) In Staat im frühen Mittelalter. 
Forchungen zur Geschichte des Mittelalters, Band 11. Red. AIRLIE, Stuart – POHL, Walter – REIMITZ, 
Helmut. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006, s. 61. 
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Review of the Views on the Slavic Ethnogenesis:  
Searching for the Homeland by Philology and Archaeology 
 
The aim of the article was to present the most prevalent concepts of the urheimat of the Slavs in 
scientific works. The majority was written by archaeologists and linguists, in most cases of Polish 
origin. Terms like ethnogenesis and topogenesis are mixed together in mentioned texts. Within the 
research of ethnogenesis the emphasis has always been on the localisation and chronology setting and 
the whole process has often been neglected. For a long time the question of the earliest Slavic history 
was considered as a key question of linguistic science and archaeology. On the variety of opinions we 
can observe the difficulties in connection to an archaeological culture with particular ethnic group. 
Problems are also with linguistic approaches, while one language within the heterogeneous tribal units 
could not play the unifying, cementing role. Moreover, in early Middle Ages language borders did not 
overlap with political borders so one language could have been used with several groups. The list of 
literature presents big devotion of scientists and a progress of methodology and level of knowledge of 
a longstanding topic. Moreover, some recent works show that the discussion of the ethnogenesis of 
Slavs can be led out from the blind alley with the help of other disciplines. 
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Vzostup rodu za grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka v službách 
kráľa Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej (1438 – 1442)* 
 
Daniel Gahér 
 

Po smrti kráľa Žigmunda Luxemburského v decembri 1437 nastúpil na trón jeho zať 

Albrecht Habsburský. Albrecht zdedil po svojom svokrovi okrem uhorského aj český 

a nemecký trón. Už za mladi sa Albrecht ako rakúsky vojvoda preukázal ako schopný a rázny 

panovník. V roku 1423 sa Žigmund Luxemburský odvďačil čerstvému zaťovi za vysokú 

pôžičku (60 000 zlatých) udelením Moravského markgrófstva. Jeho panovanie na Morave 

však bolo vyplnené bojmi s husitmi a obranou rakúskych krajín pred ich vpádmi. 

Pre Žigmunda ako uhorského kráľa predstavovala silnú hrozbu domáca šľachta, ktorá sa 

snažila oklieštiť právomoci panovníka a prinútiť ho zrušiť viaceré nariadenia. Práve z tohto 

dôvodu sa snažil dosadzovať do vyšších hodností len šľachticov, na ktorých sa mohol 

spoľahnúť, napriek nevôli magnátov krajiny. 

Uhorský trón získal Albrecht pomerne ľahko a 1. januára 1438 bol korunovaný 

za uhorského kráľa. Hoci mal rovnaké dedičské práva na český trón ako manžel kráľovnej 

Alžbety Luxemburskej, nebolo jeho postavenie tak jednoznačné. Podporu mal najmä 

v katolíckych šľachticoch a mestách, kým kališnícki šľachtici ponúkli trón poľskému 

vojvodovi Kazimírovi (bratovi poľského kráľa Vladislava III.).1 Politickú situáciu 

v stredoeurópskom priestore na niekoľko rokov výrazne ovplyvnila snaha Jagelovcov 

a poľských šľachticov z tzv. národnej strany získať český (1438 – 1439) a neskôr uhorský 

trón (1440 – 1442). Krakov sa na začiatku bojov o český trón obával uhorského nástupu 

na karpatské línie (tok Popradu a Torysy) a nástupu habsburských vojsk do Čiech po hlavnej 

obchodnej a strategicky dôležitej Českej ceste prechádzajúcej aj cez Malé Karpaty. Úsilím 

poľských síl bolo stráženie pohybu uhorských vojsk na týchto dvoch strategických cestách 

z Uhorska.2 Začiatok operácii poľských jednotiek na území Slovenska sa kladie na február 

1438. Prvá poľská vlna šľachtických oddielov bola síce odrazená, no po druhom nápore 

začiatkom leta sa museli uhorské jednotky stiahnuť do vnútrozemia a bojovať s Poliakmi už 

na Spiši. Tento postup bol koordinovaný aj s poľským kráľovským vojskom, ktoré prešlo 
                                                 
* Štúdia je výstupom projektu „Výskum archívnych prameňov ku grófom zo Svätého Jura a Pezinka III.“ – Grant 
Univerzity Komenského G-11-078-00. 
1 O stúpencoch poľského vojvodu Kazimíra na Morave pozri viac ŽILA, Miloš. Spoločenské změny na Moravě 
v letech 1437-1453. (dizertačná práca) [online] Dostupné na internete: 
<http://is.muni.cz/th/7063/ff_d/Spolecenske_zmeny_na_Morave_v_letech_1437-1453.txt> 
2 O priebehu vojenských akcií pozri bližšie VACH, Miloslav. Jagelonská kandidatúra v Čechách a její ohlas 
na Slovensku v letech 1438-1439. In Česko-polský sborník věd právních, 1955, s. 188-207; KARTOUS, Peter. 
Akcie poľských vojsk na území Slovenska v rokoch 1438-1439. In Historický časopis, roč. 21, 1973, s. 21-36. 
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cez Sliezsko na české územie, kde sa v auguste a septembri stretlo s habsburskými vojskami. 

Vpád do Čiech bol podnietený Albrechtovou voľbou za českého kráľa koncom júna po tom, 

ako si o mesiac skôr (6. mája) zvolili kališnícki šľachtici za českého kráľa poľského vojvodu 

Kazimíra. 

K stráženiu komunikačného spojenia medzi Čechami a Uhorskom boli vyslané oddiely 

z Moravy. Hlavnou úlohou poľských síl bola kontrola vyvýšených a oporných bodov 

strážiacich Českú cestu a zároveň aj jej vyústenie do vnútorného Uhorska, kde bola ich 

hlavným cieľom Trnava. Vojensky ju ohrozoval vpádmi z moravského pohraničia ruský 

knieža Fridrich z Ostrohu3 spolu z Jánom z Messenpeku.4 Strategický význam Trnavy prinútil 

Budín k rýchlej organizácii obrany na čele s bratislavským županom Štefanom 

z Rozhanoviec. Po niekoľkých ozbrojených stretoch habsburských a jagelovských vojsk 

v Čechách v lete 1438 sa oslabila podpora kališníckej šľachty. Plánovaný cieľ sa nakoniec 

jagelovským jednotkám nepodarilo splniť a v súvislosti s územím západného Slovenska 

od augusta 1438 až do leta ďalšieho roku nevieme o žiadnej výraznej vojenskej aktivite. 

Následkom toho sa stiahla celá poľská armáda z územia Čiech a Sliezska. Prímerie medzi 

Albrechtom Habsburským a Vladislavom Jagelovským bolo po rokovaniach vo Vratislavi 

(Wrócław) uzatvorené v Namyslově s platnosťou od 10. februára do 24. júna 1439 

s doložkou, že sa ešte pred uplynutím tejto dohody 14. mája osobne obaja králi stretnú 

na uhorsko-poľských hraniciach a dojednajú podmienky definitívnej dohody. Po rokovaniach 

v Starej Ľubovni 24. mája bolo prímerie predĺžené do 29. septembra. Ku definitívnej dohode 

však nedošlo, pretože Poliaci svoje sily sústredili z obranných dôvodov na území 

zálohovaných enkláv na Spiši. Postupom času sa aj uhorsko-česká hranica stala oblasťou 

šarvátok a koristníckych vpádov, ktorých aktérmi boli nespokojenci s Albrechtovou vládou 

v Čechách, zväčša z husitských kruhov.5 O týchto udalostiach podáva viaceré správy holíčsky 

kastelán Ján z Kluxu.6 

                                                 
3 Fridrich z Ostrohu – ruské knieža; majiteľ Uherského Ostrohu (1438 – 1439). Spolu s Jánom z Messenpeku 
dobyl na jar 1439 Uherský Brod, ktorý bol v majetku moravského zemského hajtmana Jána Tovačovského 
z Cimburka, odkiaľ robili výpady na Považie a Myjavu. 
4 Ján Hlucký z Messenpeku a z Helfštejnu (1400 – †po 1464) – syn oravského kastelána Juraja z Messenpeku. 
Rod Messenpekovcov vlastnil majetok Hluk neďaleko Uherského Hradišťa. V roku 1431 pomohol husitom 
dobyť hrad Likavu, kde bol predtým kastelánom (v roku 1425, 1429). Po roku 1434 sa usadil na Morave, kde si 
kúpil hrad Helfštejn, ktorý v roku 1447 vymenil za Rožnov a Vsetín. 
5 K osobnostiam výprav na uhorsko-moravskom pohraničí pozri bližšie JUROK, Jiří. Čeští husitští a katoličtí 
kondotieři z Moravy na Slovensku v 15. století (období husitství). In Vojenská história, 2005, č. 3, s. 3-25. 
Dostupné aj na internete: <http://www.vhu.sk/data/att/475_subor.pdf> 
6 Ján z Kluxu – familiár Stibora zo Stiboríc mladšieho; neskôr v službách Gašpara Šlika, v roku 1440 kastelán 
Holíčskeho hradu, kastelán na majetkoch grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka – kastelán Plaveckého 
a Pezinského hradu; jeho brat Hartung (†1445) bol rytierom a diplomatom anglického kráľa Henricha V. 
a neskôr diplomatom v službách uhorských kráľov Žigmunda Luxemburského a Albrechta Habsburského. Pozri 
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Takýmto nespokojencom bol aj Ján zo Sv. Mikuláša,7 brat neskôr častejšie 

spomínaného Pankráca zo Sv. Mikuláša.8 Koncom mája 1439 bol na výprave so 700 jazdcami 

a pešiakmi v okolí Skalice a Holíča, kde vyvrátili kríž uprostred hraničného lesa. 27. mája 

dorazil do Skalice s 300 jazdcami a pobrali dobytok z 13 dedín patriacich Holíčskemu hradu 

a tiež vypálili dedinu Unín s 80 usadlosťami.9 S určitosťou mu v týchto akciách pomáhal aj 

jeho brat Pankrác, ktorý bol majiteľom hradu Branč. Potvrdzuje to okrem iného aj miesto ich 

táborenia, ktorým bola Senica patriaca k Pankrácovmu hradu Branč. Na tunajšom trhu mali 

podľa správ aj ukoristené veci predávať. 

Koncom mája pripravovali vpád do Uhorska aj Viliam Puklica z Pozořic10 s Jánom 

z Messenpeku, ktorí predtým dobyli Uherský Brod.11 O vojenských prípravách informoval 

Ján z Kluxu bratislavský senát.12 Puklica spolu s kniežaťom Fridrichom z Ostrohu mali podľa 

správ 400 koní a boli pripravení s vozmi a puškami vpadnúť do Uhorska. Niekedy v lete 1439 

sa podarilo obsadiť Skalicu Ladislavovi z Necpál,13 ktorý sa spomína ako tamojší kapitán 

6. júna.14 

Už necelé tri mesiace po nastúpení Albrechta na uhorský trón sa dostal do jeho služieb 

gróf Juraj III. z Pezinka, ktorý sa spomína vo funkcii kastelána Višegrádu už 25. marca 

1438.15 Na jeseň tohto roku zastával aj post hontianskeho a novohradského župana.16 Za 

svoju vernú službu dostal od kráľa dedinu Smolenice17 a dedinu Blahová18 na Žitnom 

                                                                                                                                                         
FAHLBUSCH, Fridrich Bernward. Hartung Klux: Ritter König Heinrichs V. – Rat Kaiser Sigmunds. In Studia 
Luxemburgensia (Festschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag), 1989, s. 352-403. 
7 Ján zo Sv. Mikuláša a na Světlove – majiteľ hradu Starý Světlov (cca 20 km SV od Uherského Brodu 
nad obcou Podhradí); kastelán hradu Uhrovec (1453 – 1454). 
8 Pankrác zo Sv. Mikuláša a z Branča († 8. apríla 1458) – kastelán hradu Blatnica (1434 – 1436), majiteľ hradu 
Branč (1437 –1454), kapitán Skalice (1441 – 1448), jeden z hlavných kapitánov Uhorska (1445), liptovský 
župan (1447 – 1453). Pozri o ňom SASINEK, František Víťazoslav. Slovanskí válečníci v Uhorsku – Pankrác 
z Lipt. Sv. Mikuláša. In Letopis Matice Slovenskej, roč. 9, 1872, zv. 2, s. 5-11. 
9 DŘÍMAL, Jaroslav. Politika moravských královských měst za feudálních rozbrojů ve čtyřicátých letech 
15. století. In Sborník Matice moravské, roč. 84, 1965, s. 139. 
10 Viliam Puklica z Pozořic († pred 1442) – táborský hajtman v Moravskom Šternberku (1430-1432); v roku 
1439 dobyl od Jána Tovačovského mesto Přerov. 
11 DŘÍMAL, ref. 9, s. 140. 
12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Archív mesta Bratislavy, zbierka stredovekých listín (ďalej iba 
AMB), č. 1618 (1439 V 29); URBÁNEK, Rudolf. K historii doby Jiskrovy na Slovensku a ve východní Moravě. 
Praha : Královská česká společnost nauk, 1940, s. 30. 
13 Ladislav z Necpál (†1456) – familiár Juraja z Jelšavy; kastelán hradu Šášov (1426), familiár kráľovnej 
Barbory Celjskej, kastelán hradu Dobrá Niva (1432), kastelán Strečna a Starhradu (1434), trenčiansky župan 
a kastelán Trenčianskeho hradu (1434 – 1438), kastelán Považského hradu (1434), kapitán Skalice (1439 – 1441). 
14 Pozri ENGEL, Pál. Magyarország világi archontológiája 1301-1457 (ďalej iba Archontológiája). Budapest : 
MTA történettudományi intézete, 1996, s. 419. 
15 Magyar Országos Levéltár Budapest, Fényképgyűjtemény levéltár (Maďarský krajinský archív, Archív 
fotokópii listín – ďalej len DF) DF 270.254 (1438 III 25). 
16 Ako hontiansky a novohradský župan sa spomína v rokoch 1438 – 1439. Pozri Archontológiája, s. 138; 158. 
17 Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai levéltár (Maďarský krajinský archív, Zbierka stredovekých 
listín – ďalej len DL) DL 13.223 (1438 VII 23). 
18 DL 13.265 (1438 XII 4). 
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Ostrove. V listine o darovaní Smoleníc sa píše, že gróf Juraj dostáva tento majetok za svoje 

verné služby preukázané panovníkovi Žigmundovi Luxemburskému v bitke pri Golubaci 

v roku 1428 a za boj proti husitom. V spomenutej bitke, pri ktorej uhorské vojská dobýjali 

hrad Golubac obsadený Osmanmi, bol gróf Juraj zranený šípom vystreleným z tejto pevnosti. 

V listine sa ďalej vyzdvihuje aj jeho boj proti husitom.19 Je zvláštne, že gróf bol odmenený 

za skutky, ktoré vykonal desať rokov predtým. V tomto prípade však musíme brať na zreteľ, 

že spomenutej bitky sa zúčastnil aj Albrecht, vtedy ako moravský markgróf. Z opisu 

Jurajových činov a jeho zranenia je zrejmé, že ich Albrecht videl na vlastné oči. 

Dedina Smolenice v tom čase patrila k panstvu hradu Korlátka, z ktorého bola vyňatá. 

V rámci dlhotrvajúcich sporov grófa Juraja so susedmi boli Smolenice už pred rokom 1453 

neoprávnene zabraté kráľovským pokladníkom Michalom Orságom,20 ktorý sa snažil 

rozširovať svoje majetky na úkor pezinských a svätojurských grófov.21 Okolité panstvá mali 

v tom čase v rukách magnáti Mikuláš z Iloku22 (Korlátka, Tematín, Hlohovec) a Michal 

Orság (Dobrá Voda, Čachtice), ktorých nepriateľstvo voči grófovi Jurajovi plynulo už 

z vojenských stretov počas habsbursko-jagelovského dvojvládia v rokoch 1440 – 1442.23 

Začiatky nepriateľstva s Michalom Orságom môžeme klásť ešte na začiatok roka 1438. 

V apríli 1438 gróf Juraj a jeho otec Mikuláš II. protestovali proti štatučnému mandátu bratov 

Michala a Jána Orsága na mesto Modra.24 Napokon však Orságovci Modru získali 

právoplatne, čím sa začalo dlhoročné nepriateľstvo oboch rodov. Predmetom spomenutej 

štatúcie boli však aj Smolenice, ktoré o tri mesiace neskôr daroval kráľ Albrecht grófovi 

Jurajovi. Z toho je zrejmé, že zo strany kráľa išlo aj o akúsi majetkovú kompenzáciu. 

                                                 
19 DL 13.223 (1438 VII 23): „...Georgius Groff uti Athleta strennus et pugil fortisimmus...contra ipsos Turcos 
in Castro Galambocz praenotato existentem...ex ictu unius sagitte de ipso Castro emissetam grave vulnus 
in corpore suscepisse dicitur quae de vita sua dubium...habebatur, deum vero contra perfidiam dampnatorum 
hereticorum hwssitarum...“ 
20 Michal Orság z Gútu († 1484) – hlavný pokladník (1436 – 1438, 1440 – 1453), kráľovský stolník (1438 – 
1439), šopronský župan (1441 – 1445), nitriansky župan (1448 – 1458), kráľovský dverník (1453 – 1458), 
tekovský župan (1457), palatín (1458 – 1484), v rokoch 1439 až 1442 bol podporovateľom poľského kráľa 
Vladislava Jagelovského proti uhorskej kráľovnej Alžbete Luxemburskej. 
21 Michal držal Smolenice už v roku 1453. DL 14.635 (1453 II 8). Po Orságovcoch prebral Smolenice majiteľ 
Korlátky Osvald II. z Bučian so sestrou Veronikou. DL 98.214 (1489 VI 12). 
22 Mikuláš z Iloku (maď. Újlaki; † 1477) – mačviansky bán (1438 – 1458), fejérsky župan (1441 – 1443), 
sedmohradský vojvoda (1441 – 1458), šomoďský župan (1444 – 1458), slávónsky bán (1457 – 1458). 
23 Gróf Juraj nemal s bánom Mikulášom z Iloku žiadny priamy spor. 
24 Slovenský národný archív (ďalej iba SNA), Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula, C. 3, F. 10, N. 8. 
K Modre patrili aj Horné Orešany a Igram. Pozri viac ŽUDEL, Juraj. Dejiny Modry v neskorom stredoveku. 
In ŽUDEL, Juraj – DUBOVSKÝ, Ján (ed.). Dejiny Modry. Modra : Mesto Modra, 2006, s. 48-49. 
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Nie je prekvapujúce, že práve cez Bukovský priesmyk v Malých Karpatoch, ktorý 

kontroloval Mikuláš z Iloku spoločne s Fridrichom Grünbergom,25 prechádzali koristnícke 

výpravy na majetky grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Držba Smoleníc grófom Jurajom, 

nebola po vôli ani Michalovi Orságovi ani Mikulášovi z Iloku. Michal Orság sa mohol cítiť 

ukrátený, keďže sa nepodieľal na kontrole Bukovského priesmyku, čo mohol byť ďalší dôvod 

na zabratie Smoleníc. Dedina bola dôležitá najmä kvôli strategickej polohe pri vyústení 

Bukovského priesmyku do Malokarpatskej oblasti a tiež smerom na Trnavu. Práve z tohto 

dôvodu je možné, že už gróf Juraj začal na tomto mieste s výstavbou Smolenického hradu, 

nemáme však o tom zmienku v prameňoch. Smolenický hrad strážil odbočku tzv. Českej 

cesty vedúcu popod Malé Karpaty. Spomenutú cestu využili v 30.-tych rokoch husiti 

a po nich v aj rôzne koristnícke oddiely z Moravy. Nemáme však žiadne doklady, ktoré by 

potvrdili existenciu kamenného hradu už v čase držby grófa Juraja. 

Najvýznamnejším majetkom, ktorým obdaroval kráľ Albrecht grófa Juraja, však bol 

Plavecký hrad.26 S hradom získal gróf pod správu aj všetky dediny patriace plaveckému 

panstvu a posilnené postavenie v oblasti Záhoria, kde mu už dávnejšie patrilo stupavské 

panstvo. 

Okrem udelenia donácii na majetky postúpil gróf Juraj aj v spoločenskom rebríčku. 

Na konci roku 1438 bol gróf Juraj zvolený za kráľovského pohárnika (magister pincernarum 

regalium).27 Tento úrad zastávali pred ním už viacerí jeho predkovia, čo bolo podmienené 

kvalitným svätojurským a pezinským vínom, ktoré bolo známe aj v zahraničí. Okrem toho 

od marca nasledujúceho roku sa spomína ako kráľovnin pohárnik (magister pincernarum 

reginalium).28 No najväčšej pocty sa mu dostalo zverením kastelánskej funkcie na hrade 

Višegrád (maď. Visegrád).29 Tento post bol prestížny najmä tým, že mu bola zverená aj 

ochrana kráľovských insígnií, teda aj kráľovskej koruny, ktorú nechal kráľ Albrecht doviesť 

na hrad z Ostrihomu.30 Okrem tejto prestížnej funkcie bol aj hlavným veliteľom hradu a mal 

na starosti jeho obranu. Spolu s ním sa v tejto funkcii spomína aj jeho otec gróf Mikuláš II. 31 

Gróf Mikuláš potom, čo Juraj sprevádzal kráľa Albrechta na osmanskom ťažení na jeseň 

                                                 
25 Fridrich Grünberg – familiár Stibora (mladšieho) zo Stiboríc, kastelán Holíčskeho hradu (1435), kráľovnin 
dvorský rytier (1440), majiteľ hradu Ostrý Kameň (1440 – 1448). 
26 SNA, HM BK, C 1, F. 13, N 3. 
27 DL 13.265 (1438 XII 4). 
28 DF 225.653 (1439 III 12). 
29 Stredoveký nemecký názov Višegrádu bol Plintenburg. 
30 Pozri DVOŘÁKOVÁ, Daniela – PAPSONOVÁ, Mária. Spomienky Heleny Kottanerovej. Budmerice : 
Vydavateľstvo RAK, 2008, s. 59, pozn. 13. 
31 MOLLAY, Karl. Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottanerin (1439-1440). Wien : Österreichischer 
Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1971, s. 10. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 33  

v roku 1439, prebral všetky právomoci za svojho syna. Juraj sa spomína ako relátor listiny 

datovanej vo vojenskom tábore pri Tüdővrev k 8. septembru 1439.32 Nevieme však ako dlho 

sa zdržal v kráľovom sprievode. 

Protiosmanské ťaženie sa začalo už koncom júla 1439. Uhorské vojsko s počtom sotva 

25 000 vojakov sa neodvážilo postaviť takmer 100 000 armáde sultána Murada II. Ich 

odhodlanie naštrbila koncom augusta aj správa o páde Smederevskej pevnosti na brehu 

Dunaja a najmä epidémia dyzentérie, ktorá vypukla vo vojenskom tábore. V polovici 

septembra už zostalo v tábore pri kráľovi sotva 6000 najdisciplinovanejších vojakov. Medzi 

nimi pravdepodobne aj gróf Juraj, ktorý bol prítomný v kráľovom sprievode vo vojenskom 

tábore pri Tüdővrev33 (Srbsko) ešte 8. júna. Dyzentérii podľahol 27. októbra aj samotný kráľ 

Albrecht, keď sa vracal na rakúske územie. Štyri dni pred smrťou spísal testament, v ktorom 

ustanovil, že ak tehotná kráľovná Alžbeta porodí syna, a teda jeho dediča dynastických práv, 

má sa trvalo usadiť a vychovávať potomka v Bratislave. Výchovu zveril v tomto prípade 

okrem jeho matky aj svojmu príbuznému Fridrichovi Habsburskému, ktorý bol zvolený 

za poručníka očakávaného potomka. Politická situácia po smrti Albrechta bola o to citlivejšia, 

že nezanechal dediča a jeho dŕžavy sa zmietali vo vnútorných problémoch a strachu 

z osmanského nebezpečenstva. Uhorsko si práve preto prialo panovníka, ktorý by dokázal 

zorganizovať vojsko proti Osmanskej ríši. Kráľovná vdova Alžbeta sa napriek tlakom 

zo strany väčšiny magnátov krajiny snažila rozvinúť vlastnú politiku, ktorej cieľom bolo 

postupovať podľa Albrechtovho závetu a zabezpečiť uplatnenie dedičských práv pre svojho 

potomka. 

Dôležitú úlohu v politických plánoch Alžbety zohralo aj stretnutie s kastelánmi 

Višegrádu grófom Mikulášom a jeho synom Jurajom, na ktoré spomínala vo svojich 

pamätiach komorná kráľovnej Helena Kottanerová. Stretnutiu predchádzali viaceré udalosti, 

ktoré je potrebné uviesť. Kráľovná Alžbeta dostala pravdepodobne už v deň smrti kráľa 

Albrechta informáciu, že ešte pred odchodom z Višegrádu zobral kráľovskú korunu 

zo sebou.34 Ďalej spomína Helena Kottanerová: „Preto jej milosť [kráľovná Alžbeta] napísala 

grófovi Mikulášovi z Pezinka a grófovi Jurajovi, jeho synovi, či je to naozaj tak alebo nie, 

nech jej to dajú vedieť. Nato prišli spomínaní dvaja grófi ku mne, dôverne ma do veci 

zasvätili a spolu sme šli k dverám, ktorými sa vchádzalo ku svätej korune. Všetky pečate boli 

                                                 
32 DL 13.438 (1439 IX 8). 
33 Dunajský prístav Tüdővrev sa nachádzal asi 40 km na východ od Nového Sadu. 
34 MOLLAY, ref. 31, s. 10. 
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neporušené a tak to aj napísali vznešenej kráľovnej.“35 Nakoniec sa prišla o tom osobne 

presvedčiť na Višegrád aj kráľovná Alžbeta. O niekoľko dní vznikol v tej miestnosti, kde boli 

uložené koruny,36 malý požiar od prevrátenej sviečky. Na druhý deň po porade 

s nemenovanými uhorskými pánmi koruny skontrolovali a znovu zapečatili. Po tejto udalosti 

poslala kráľovná poslov ku grófovi Jurajovi a vyžiadala si od neho kľúče od Višegrádu. Podľa 

Heleny Kottanerovej to bolo z dôvodu, že uhorskí šľachtici chceli, aby hrad odovzdala 

svojmu bratrancovi Ladislavovi z Gorjan. Môžeme sa však len domnievať, aký bol pravý 

dôvod tohto konania. 

Určite v tom čase ešte silno rezonovali udalosti z mája 1439, ktoré sa udiali počas 

krajinského snemu v Budíne. Po tom čo kráľ Albrecht už niekoľko dní sídlil na Budínskom 

hrade so svojím sprievodom, v ktorom bolo veľa nemeckých úradníkov a dvoranov, vypukol 

v meste krvavý konflikt. Maďari začali zabíjať nemeckých remeselníkov a obchodníkov, 

oddávna usadených v Budíne a v Pešti. Niekoľkodňové násilie pomohol upokojiť až Ladislav 

z Gorjan,37 mačvianský bán a neskorší náhradník grófa Juraja na poste kapitána Višegrádu. 

Alžbeta urobila jeho menovaním za kastelána Višegrádu a strážcu kráľovských insígnií istý 

kompromis. Po smrti kráľa Albrechta narastal tlak na kráľovnú vdovu z tzv. národnej strany 

uhorských šľachticov, ktorá zásadne odmietala vplyv cudzincov, a to aj Habsburgovcov 

pri správe kráľovstva. Ladislav z Gorjan bol síce bratrancom kráľovnej, no bol prijateľný aj 

pre väčšinu uhorskej šľachty. Okolnosťou, ktorá zavážila, bola akiste skutočnosť, 

že Ladislavov najstarší brat Mikuláš III. mal od roku 1434 až do svojej smrti (†1435/6) 

v správe kráľovskú korunu v tavernikálnom dome Budínskeho hradu. Okrem toho šľachtici 

z Gorjan patrili už od čias kráľa Ľudovíta Veľkého medzi najvyšších predstaviteľov 

kráľovstva.38 Gróf Juraj ako príslušník rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorý udržoval 

priateľské kontakty s rakúskou šľachtou, či uzatváral manželské zväzky s uhorskou šľachtou 

nemeckého pôvodu, nebol vhodnou osobou, ktorá by mala strážiť kráľovské klenoty 

v takýchto pohnutých časoch. Najviac však podnietila uhorských pánov k tomuto rozhodnutiu 

skutočnosť, že Ladislav z Gorjan bol zástancom sobáša kráľovnej Alžbety s poľským kráľom 

                                                 
35 MOLLAY, ref. 31, s. 10. – „Do schraib ir gnad her auf Graue Niclasen von Posing vnd graue Jorgen seinem 
sun, ob dem also wër oder nicht, das solt man Ir zu wissen tuen. Do kamen die vorgenanten Zwen grafen zu mir 
vnd namen mich in ir gehaim vnd giengen mitenander zu der tur, da man zu der Heiligen kron In gieng. Da warn 
die Sigel alle ganz, vnd schriben der edeln Kunginn also Zue.“ Pozri DVOŘÁKOVÁ – PAPSONOVÁ, ref. 30, 
s. 29. 
36 Druhou korunou bola koruna kráľovnej. 
37 Ladislav z Gorjan (†1459) – mačvianský bán (1431 – 1441; 1445 – 1447), liptovský župan (1438 – 1442), 
kastelán Višegrádu (1439 – 1440), palatín (1447 – 1458), čepelský župan (1453 – 1456), budínsky kapitán 
(1456 – 1457). 
38 Mikuláš I. z Gorjan – starý otec Ladislava, bol palatínom na dvore Ľudovíta Veľkého a jeho dcéry Márie 
(1375 – 1385) a otec Mikuláš II. z Gorjan palatínom na dvore Žigmunda Luxemburského (1402 – 1433). 
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Vladislavom. Dôvodov však mohlo byť viacero. Isté však je, že z postu kastelána Višegrádu 

bol odvolaný medzi 9. novembrom,39 keď sa gróf Juraj v úrade spomína poslednýkrát, 

a 19. novembrom,40 keď sa spomína už nový kastelán Ladislav z Gorjan. Jurajovi ostal iba 

menej prestížny post na kráľovninom dvore – jej pohárnik, teda správca kráľovských pivníc. 

Gróf Juraj sa vrátil na svoje majetky na juhozápadnom Slovensku, ktoré sa stáli 

ohniskom ďalších nepokojov. O vojenských akciách sa zmieňoval kastelán hradu Červený 

Kameň Henrich Harscher koncom roka 1439. Henrich písal o informáciách od posla 

zo Senice, že majiteľ hradu Branč Pankrác zo Svätého Mikuláša41 už stihol napáchať 

so svojím vojskom viaceré škody a chystá sa prejsť na územie Uhorska cez Skalicu 

s vojenskou hotovosťou z Uherského Brodu.42 Kastelán sa ďalej zmienil, že sa dozvedel 

o Pankrácových úmysloch tiahnuť proti Bratislave a proti majetkom jeho pani Judite 

z Opavy.43 Henrich ďalej písal, že všetci dúfajú, že mu v tom zamedzí bratislavský župan 

Štefan z Rozhanoviec. Tejto správe predchádzal varovaný list olomouckej mestskej rady 

z 2. decembra, v ktorom informovala Bratislavčanov, že sa v Uherskom Brode zhromažďuje 

veľký počet jazdného a pešieho vojska.44 Boli to počiatočné akcie, ktoré už na jar 

nasledujúceho roku boli čiastočne koordinované s Krakovom a jeho snahou získať uhorský 

trón. Hlavnou hybnou silou väčšiny vpádov do Uhorska a Rakúskeho vojvodstva bolo 

vymáhanie žoldu bývalými vojenskými veliteľmi kráľa Albrechta, ktorý si voči nim nesplnil 

všetky pohľadávky.45 Podlžnosti sa napokon nespokojní vojenskí velitelia snažili vymáhať 

od rakúskeho vojvodu Fridricha V. Habsburského (neskoršieho rímskeho kráľa Fridricha IV.), 

ako Albrechtovho nástupcu, no zväčša neúspešne. 

Sám Fridrich sa priznal, že dlh žoldnierom po smrti kráľa Albrechta Habsburského 

predstavoval niečo cez 300 tisíc uhorských zlatých.46 Za katastrofálnu situáciu mohol rovnako 

klesajúci kurz rakúskej meny, čo viedlo k zastaveniu vyplácania dlhov žoldnierom. Fridrich 

Habsburský sa snažil vyplatiť čo najväčší počet možných pohľadávok, pretože nechcel 
                                                 
39 DL 13.457 (1439 XI 9). 
40 DL 24.532 (1439 XI 19). 
41 Pozri o ňom poznámku č. 8. 
42 AMB, č. 1643 (1439 XII 21). 
43 Judita z Opavy († pred 1452) – vdova po Pavlovi Wolfurtovi (†1439), majiteľovi hradov Červený Kameň, 
Óvár (Altenburg) a Scharfeneck (východne od Neziderského jazera). Od roku 1441 manželka grófa Juraja III. 
zo Svätého Jura a Pezinka. V roku 1440 sa spomína ako dvorná dáma Alžbety Luxemburskej. Vo februári 1440 
bola Judita v sprievode kráľovninej komornej Heleny Kottanerovej, ktorá v tajnosti odnášala z Višegrádu 
kráľovskú korunu. 
44 DŘÍMAL, ref. 9, s. 140. 
45 Do pohľadávok patrili aj dlhy voči žoldnierom zo strany Žigmunda Luxemburského. 
46 URBÁNEK, Rudolf. České dejiny III/1. Praha : Jan Laichter, 1915, s. 455-456. Miloš Žila uvádza sumu 400 
tisíc zlatých – pozri ŽILA, ref. 1, s. 92. Ladislav Hosák omylom uvádza sumu 40 tisíc zlatých – HOSÁK, 
Ladislav. Účast českých žoldnéřů na bojích v Rakousích v letech 1439 – 1460. In Sborník Vysoké školy 
pedagogické v Olomouci Historie, roč. 5, 1958, s. 163. 
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riskovať možnú vzburu. K urýchlenému konaniu bol nabádaný rakúskou šľachtou, ktorá sa 

bála plienenia jej majetkov. V septembri 1439 sa snažili rakúski zástupcovia kráľa Albrechta, 

počas jeho ťaženia proti Osmanom, všetkými možnými silami upokojiť situáciu. Náhlou 

smrťou Albrechta Habsburského († 27. októbra) sa situácia ešte zhoršila, pretože rakúsky 

vojvoda Fridrich zo začiatku odmietal prevziať všetky dlhy po Albrechtovi a jeho svokrovi 

Žigmundovi Luxemburskom. Viacerí nespokojní žoldnieri si následne zvolili inú cestu ako si 

vymôcť svoj dlh a na vlastnú päsť uskutočňovali koristnícke výpady na rakúsko-moravsko-

uhorskom pohraničí. 

Pomocnú ruku na ochranu Bratislavčanov sa zaviazal podať Krištof z Lichtenšteinu47 

v polovici februára 1440. Tým, ktorí ho podporia vo vojenských operáciách, prisľúbil vydať 

sprievodný list.48 17. februára sa pýtal olomoucký mešťan Mikuláš Libst rady mesta 

Bratislavy na presnejšie informácie ohľadne Pankráca zo Svätého Mikuláša, ktorý zaujal 

Pajštún, odkiaľ robil vpády do okolia a na prekvapenie všetkých je doposiaľ v Uhorsku.49 

O zaujatí Pajštúna, ktorý bol jedným z rodových majetkov grófov zo Svätého Jura, však 

nemáme ďalšie doklady, ktoré by potvrdzovali túto informáciu. Rovnako sa nezachovala 

korešpondencia grófov zo Svätého Jura počas jarných mesiacov roku 1440. Zdá sa však 

prinajmenšom možné, že Pankrác Pajštún obsadil. Vysvetľovalo by to aj skutočnosť, 

že v marci tohto roku bol už kastelánom Pajštúna Pankrác Streichl,50 ktorý však nepatril 

k služobníkom grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka, ale bol rakúskym šľachticom 

a familiárom Rüdigera Starhemberga.51 Práve Rüdiger s Krištofom z Lichtenšteinu mohol 

dobyť Pajštúnsky hrad, pretože sa ich mená spomínajú pri dohode o urovnaní škôd na hrade 

medzi rakúskymi šľachticmi a grófmi zo Svätého Jura a Pezinka.52 Okrem toho je možné, 

že vojenské operácie, o ktorých sa práve v polovici februára zmieňoval Krištof 

bratislavskému senátu, sa týkali práve hradu Pajštún. 

Kráľovná Alžbeta po nátlaku uhorských šľachticov po januárovom uhorskom sneme 

v roku 1440 privolila, že sa vydá za poľského kráľa Vladislava Jagelovského. Uhorskí 

poprední šľachtici boli spokojní s takýmto postojom kráľovnej, pretože videli v mladom 

panovníkovi úspešného organizátora a bojovníka proti Osmanom. Ako vieme z neskorších 
                                                 
47 Krištof II. z Lichtenšteinu a Nikolsburgu († 22. júna 1445) – rakúsky šľachtic, kancelár rímskeho kráľa 
Fridricha IV. Habsburského a majiteľ hradných panstiev Lednice (Eisgrub), Valtice (Feldsberg), Ranšpurk 
(Rabensburg) a Wilfersdorf (Dolné Rakúsko). 
48 AMB, č. 1671 (1440 II 15). 
49 AMB, č. 1673 (1440 II 17). 
50 Pankrác Streichel – familiár Rüdigera Starhemberga; kastelán Pajštúna (1440). 
51 Rüdiger (starší) Starhemberg (*c. 1401 – †24. jún 1480) – rakúsky šľachtic; rakúsky zemský hajtman (1441 – 
1446). 
52 DL 13.676 (1442 IV 16).  
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udalostí, kráľovná tak spravila len naoko, pretože od toho času pripravovala plán ako dostať 

svätoštefanskú korunu z Višegrádu. Dňa 20. februára 1440 sa to podarilo jej služobnej Helene 

Kottanerovej a nemenovanému uhorskému pánovi, ktorí sa vydali s korunou do Komárna, 

kde sídlila kráľovná. O dva dni neskôr (22. februára) tu kráľovná porodila syna, ktorému dala 

meno Ladislav. Narodenie právoplatného nástupcu na uhorský a český trón bolo hybnou 

silou, ktorá Alžbetu prinútila k riskantnej politike a počiatočnému odmietnutiu ponuky 

manželstva s Vladislavom Jagelovským. 

Tieto udalosti urýchlili rokovanie uhorského snemu a poľského kráľa Vladislava III. 

Jagelovského, ktorý prijal 8. marca podmienky určené snemom. V nich sa zaviazal, 

že pred korunováciou uzavrie manželstvo s uhorskou kráľovnou Alžbetou, ponechá jej 

majetky a podporí úsilie jej syna Ladislava získať Čechy a Rakúske vojvodstvo. Kráľovná sa 

však rozhodla inak. Vyslancov snemu dala uväzniť a 15. mája dala korunovať dvojmesačného 

Ladislava za uhorského kráľa v Stoličnom Belehrade. Od Alžbety, ktorá vsadila najmä 

na podporu rakúskych Habsburgovcov, ale aj svojich bratrancov – Ulricha Celjského 

a mačvianského bána Ladislava z Gorjan, to bolo určite riskantné. Na území západného 

Slovenska sa stali jej hlavnými podporovateľmi gróf Juraj III. zo Svätého Jura a Pezinka, 

Gašpar Šlik,53 hlavný pokladník Tomáš zo Seče,54 bratranec kráľovnej gróf Ulrich Celjský55 

a rod Frankopánovcov. Z miest boli na kráľovninej strane najmä stredoslovenské banské 

mestá a z územia juhozápadného Slovenska Bratislava a Nitra. Neskôr sa k nej medzi májom 

a júnom 1440 pripojili, po úspešnom verbovaní Ulricha Einzingera, aj niektorí skúsení českí 

vojvodcovia ako Ján Šmikovský zo Žďáru,56 Ján Jiskra,57 Henrich Čeček z Pokoměřic.58 

                                                 
53 Gašpar Šlik (*1396 – 19. júl 1449) – pisár (1416), kráľovský sekretár (1426), protonotár (1427), kráľovský 
vicekancelár (1429), ríšsky kancelár Žigmunda Luxemburského (1433 – 1437) a kancelár rímskych kráľov 
Albrechta II. Habsburského (1438 – 1439) a Fridricha IV. Habsburského, tajný radca uhorskej kráľovnej Alžbety 
Luxemburskej; majiteľ holíčskeho panstva (1437 – 1445/6?). 
54 Tomáš zo Seče († 1448) – kráľovnin dvorník (1429), dvorský rytier (1434 – 1437), hlavný pokladník 
kráľovnej (1438 – 1442), vašský a zalianský župan (1438 – 1440), komárňanský župan (1439 – 1448). 
55 Ulrich Celjský († 1456) – trenčiansky župan a majiteľ Trenčianskeho hradu (1439 – 1454), šopronský kapitán 
(1440 – 1441), slavónsky bán (1445 – 1456), chorvátsky bán (1452 – 1455), bratislavský župan (1455 – 1456). 
Pred 19. júnom 1440 bol chytený jagelovskými vojakmi pri úteku do Bratislavy z obliehaného Rábu. 
56 Ján Šmikovský zo Žďáru († po 1442) – v roku 1430 bol na strane Žigmunda Luxemburského, no o rok neskôr 
sa zúčastnil výpravy husitov na Slovensko; veliteľ husitskej posádky v Topoľčanoch (1431 – 1434), hajtman 
v meste Slaný (mesto bolo na habsburskej strane; 1437 – 1439), neskôr v službách kráľa Albrechta 
Habsburského a jeho manželky Alžbety Luxemburskej; kapitán Rábu (máj – jún 1440). 
57 Ján Jiskra z Brandýsa (cca 1400 – cca 1469) – moravský katolícky šľachtic; vojenské skúsenosti získal 
v bojoch proti husitom v službách Jána Železného a Jana z Kravař, bojoval v službách Žigmunda 
Luxemburského proti Turkom, v roku 1440 si ho najala kráľovná Alžbeta Habsburská na boj proti poľskému 
kráľovi Vladislavovi Jagelovskému, po smrti Alžbety Luxemburskej (december 1442) bol menovaný 
za hlavného kapitána vojska Ladislava Pohrobka, v roku 1445 bol zvolený za jedného zo 7 kapitánov Uhorska, 
v bitke pri Lučenci (1451) porazil Jána Huňadyho, od roku 1462 v službách Mateja Korvína. 
58 Henrich Čeček z Pokoměřic – český šľachtic, zúčastnil sa dobýjania Bratislavského hradu. 
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Na Einzingerovom úspechu bola závislá celá Alžbetina politika, pretože si potrebovala 

zabezpečiť veliteľskú elitu svojho vojska. 

Okrem nich sa dostal do kráľovniných služieb aj Mikuláš Sokol,59 ktorý sa 

vyznamenal pri obrane Bratislavy napadnutej Vladislavom Jagelovským začiatkom roka 

1442. 

Do jagelovského tábora patrili traja bratia: jágerský biskup Šimon z Rozhanoviec 

a bratislavskí župani Juraj a Štefan z Rozhanoviec, palatín Vavrinec z Hederváru a severínsky 

bán Ján Huňady. Ladislavova korunovácia bola vyhlásená za neplatnú a 17. júla bol poľský 

kráľ Vladislav III. korunovaný za uhorského kráľa Vladislava I. Schyľovalo sa k vojne medzi 

oboma tábormi. 

Prvé koordinované akcie s väčšou vojenskou silou, ktorých hlavným cieľom bola 

nielen korisť, ale aj oslabenie habsburských síl na území západného Slovenska, boli 

pripravované od marca 1440. Cieľom Pankráca zo Sv. Mikuláša sa stal stupavský kostol 

(kostol sv. Štefana nachádzajúci sa 4 km východne od Pajštúna). O týchto udalostiach vieme 

z korešpondencie pajštúnskeho kastelána Pankráca Streichla. Na začiatku marca prosil 

bratislavský senát o 50 vojakov na pomoc pri obrane stupavského kostola, pretože pri tejto 

nepokojnej situácii nebolo nikoho, kto by tam ostal.60 6. marca už informoval bratislavskú 

radu, že stupavský kostol je už v jeho rukách a ďakoval všetkým služobníkom bratislavského 

župana Štefana z Rozhanoviec, ktorí mu pomohli pri znovuobsadení kostola.61 Pajštúnsky 

kastelán si o tri dni neskôr na pomoc pri odstraňovaní škôd vyžiadal z Bratislavy sto mužov aj 

s náradím.62 V listine datovanej v rovnaký deň píše Štefan z Rozhanoviec o uzatvorení 

prímeria s Ladislavom z Necpál a s Pankrácom zo Svätého Mikuláša. Okrem iného sa 

dozvedáme, že ak by sa ukázali do troch dní v Stupave, tak Štefan zruší uzatvorené prímerie. 

Ďalej oznámil, že sa ujal velenia 200 jazdcov a pešiakov, s ktorými chce do dvoch dní prísť 

z Trnavy do Stupavy.63 Štefanovi vojaci pomohli už skôr pajštúnskemu kastelánovi 

                                                 
59 Mikuláš Sokol z Lamberka († po 1446) – moravský šľachtic; bývalý táborský husitský hajtman. Po bitke 
pri Lipanoch (1434) sa obrátil na katolícku stranu, kráľovná Alžbeta mu zverila obranu Bratislavy pri jej 
obliehaní Vladislavom Jagelovským (január a február 1442), kde porazil Jána Čapka zo Sán. 
60 List je síce datovaný len rokom, no z textu je isté, že bol napísaný pred 6. marcom 1440. AMB, č. 1730 (1440 
III 6 – predtým presne nedatovaná listina) „…da mitt die kirichen nichtt in der feuntt hautt pelib wen mir 
und euch graser saden dar aus gien und hitt ich heutt alls auf  L phertt oder fuschknecht gehabtt boboltt ich 
mit der hilf gotes die kirichen woll haben gevinnen…“ 
61 AMB, č. 1675 (1440 III 6): „ ...da laz ich euch wissen daz ich die kirichen pesecz hab wen dye feintt hetten sich 
pesamett vnd wolten sy pesechz haben...da hatt wir der Span geantburtt er bell mitt sein fleis vnd all sein diener 
auf seyn mir zu hellf da mitt die kirichen nichtt nichtt in der feintt hantt chan des geleichen...“ 
62 AMB, č. 1678 (1440 III 9). 
63 AMB, č. 1644 (1440 III 9 – listina predtým nedatovaná) 
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Pankrácovi Streichlovi pred útočníkmi, ako vyplýva z listiny Streichla adresovanej senátu 

mesta Bratislavy zo 6. marca. 

Podľa správ kastelána na Holíčskom hrade, Jána z Kluxu, ktorý odovzdával správy 

Bratislavčanom, 13. marca 1440 prišiel do Skalice Ján Hlucký z Messenpeku, aby sa stretol 

s Ladislavom z Necpál.64 Ján rokoval o pár dní aj s Blažkom z Borotína65 v neďalekom 

Veselom na Morave. Z listiny sa tiež dozvedáme aj o vojenskej hotovosti, ktorou disponoval 

Ján z Messenpeku. Podľa správ, ktoré prijal spomínaný Ján z Kluxu, malo vojsko tvoriť okolo 

800 jazdcov z Uherského Brodu (Brodern) a 100 jazdcov z neďalekého Uherského Ostrohu 

(die von Stanicz), ktorých cieľom bolo obsadenie Topoľčianskeho hradu. Uherský Ostroh mal 

v tom čase v moci Reinprecht z Eberštorfu,66 ktorý sa tiež pripojil k výprave. Pre objasnenie 

treba povedať, že išlo o vojenské akcie čiastočne koordinované s plánovaným postupom 

poľského kráľa Vladislava smerom na Považie. K tomuto Vladislavovmu postupu ale nedošlo 

ani po korunovácii Ladislava Pohrobka za uhorského kráľa 15. mája 1440, pre slabú podporu 

tamojších projagelovských šľachticov a nebezpečenstvo zo strany Fridricha IV. 

Neprehľadnú situáciu, ktorá nastala v okolí Skalice, Holíča a Senice opisuje 14. apríla 

holíčsky kastelán Ján z Kluxu: „..u nás (v Uhorsku) a na Morave sa denne kradne a lúpi, 

takže nikto si už nie je istý, kým a čo mu bolo ukradnuté...“67 Následne sa však s nádejou 

zmieňuje o sneme pánov z Čiech, Moravy a kráľovských miest, ktorý sa v ten deň konal 

(14. apríla) vo Valašskom Meziříčí. Snem sa uzniesol o celkovom zmieri medzi oboma 

stranami. Aby mohol byť zmier potvrdený, mal sa Ján z Messenpeku vzdať do 26. júna 

Uherského Brodu, Viliam Puklica do 14. mája Přerova. Okrem iných ustanovení mali byť 

prepustení väzni z oboch strán a mýtne poplatky mali byť znížené na pôvodnú výšku.68 

V druhej polovici mája však dostáva kráľovná znovu správy, že Blažko z Borotína s Jánom 

z Messenpeku smerujú ku Skalici k Pankrácovi zo Sv. Mikuláša a Ladislavovi z Necpál. 

Po správach z Budína, ktorý obsadil 21. mája 1440 poľský kráľ Vladislav Jagelovský, 

kráľovná Alžbeta nakoniec ustúpila jagelovským stúpencom a plánovala prenechať opevnený 

                                                 
64 LOSERTH, Johann. Regesten zur Geschichte der mährisch-ungarischen Beziehungen vornemlich in der Zeit 
der hussitischen Söldnerbanden. In Zeitschrift der deutschen Vereins f. d. Geschichte Mährens und Schlesiens, 
roč. 12, 1918, s. 68. 
65 Blažko z Borotína a z Napajedel – český šľachtic; majiteľ hradu Borotín, veliteľ husitskej posádky v Trnave 
(1432 – 1435). 
66 Reinprecht z Eberštorfu (Ebersdorfu) a z Ostrohu – majiteľ Uherského Ostrohu po ruskom kniežati 
Fridrichovi z Ostrohu (od 1439), majiteľ hradu Vígľaš (od 1440), kapitán Alžbety Luxemburskej (1441). 
67 AMB, č. 1652 (1440 IV 14 – listina predtým nedatovaná): „…das man vmb vns vnd auch in merhern tegelich 
rawbit vnd nympt das do nymant sicher ist wer icht zu vorlisen hat…“ 
68 PALACKÝ, František (ed.). Archív český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů 
domácích i cizích (ďalej iba AČ) X. Praha : 1890, vydala Komise k tomu zřízená při Královské české společnosti 
náuk, s. 258-261. 
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stupavský kostol (ecclesiam et fortalicium in Stompha) natrvalo pod mocou Ladislava 

z Necpál a Pankráca zo Sv. Mikuláša.69 V tomto zmysle 29. mája 1440 napísala grófom 

Jurajovi a Imrichovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby prepustili spomenuté majetky obom 

spomenutým šľachticom.70 Alžbetino konanie nám sčasti osvetľuje list pajštúnskeho kastelána 

Pankráca Steichla bratislavskému senátu niekedy pred 7. májom 1440.71 Zmieňuje sa 

o Krištofovi z Lichtenšteinu a ďalších Rakúšanoch, ktorí sa snažili obsadiť stupavský kostol, 

kvôli čomu tam ustanovil dvoch veliteľov a poslal žiadosť o pomoc do Skalice Ladislavovi 

z Necpál. Ladislav mu poskytol 30 pešiakov, 12 jazdcov spolu s jeho služobníkom 

Mendlikom. Ladislavovi vojaci neskôr prebrali správu stupavského kostola. Od mája 1440 sa 

spomínajú traja velitelia: Jaxa z Loczenicze, Juričko a Juraj Benický.72 Je zaujímavé, 

že kráľovná prenechala túto dôležitú strategickú pevnosť kapitánovi Skalice Ladislavovi 

z Necpál z obáv pred vojenskými oddielmi Rakúšanov a najmä Krištofa z Lichtenšteinu, ktorý 

jej zakrátko po smrti jej manžela Albrechta Habsburského vypovedal priateľstvo.73 Rakúske 

oddiely, koordinované bez vplyvu Alžbety a uhorských krajinských pánov, dávali prednosť 

rabovaniu a vlastnému obohateniu sa. Ich cieľom bolo kontrolovanie pevností na rakúsko-

uhorskom pohraničí. Treba zdôrazniť, že najmä Bratislava hrala dôležitú úlohu pri konflikte 

Vladislava Jagelovského a Alžbety Luxemburskej ako jej hlavný oporný bod a plánované 

kráľovské sídlo. Významnú úlohu hrala najmä blízkosť rakúskych hraníc, odkiaľ mohla 

kráľovná očakávať pomoc od rímskeho kráľa Fridricha IV. 

Obsadenie Stupavy bolo vyústením Alžbetinho ustupovania, ktorým sledovala 

upokojenie situácie a predlžovanie času prímeria. Kráľovná nechcela, aby sa spojili moravské 

sily – teda Blažko z Borotína a Ján z Messenpeku s ich slovenskými spojencami – kapitánom 

Skalice Ladislavom z Necpál a pánom z Branča Pankrácom zo Sv. Mikuláša, kým nie sú jej 

oddiely na vojenské vystúpenie dobre pripravené. To sa jej začiatkom júna na čas aj podarilo, 

keď Pankrácovi a Ladislavovi už aj formálne prenechala spomenutý kostol sv. Štefana. Ako 

kompenzáciu ponúkla grófom 300 zlatých, ktoré jej dlhovali bratislavskí mešťania.74 Grófi 

Juraj a Imrich však podľa listiny vydanej nimi o týždeň neskôr sa nechceli zmieriť 

s nanúteným ustúpením zo svojich stupavských majetkov.75 Grófi v ňom prosia bratislavský 

                                                 
69 Poľský kráľ Vladislav Jagelovský vstúpil do Budína bez vojenského stretu, pretože mu brány otvoril palatín 
Vavrinec z Hederváru. 
70 DL 13.549 (1440 V 29). 
71 DL 48.265 (nedatovaná listina). 
72 Jaxa z Loczenicze – AMB, č. 1966 (1440 V 7), č. 1700 (1440 V 17), č. 1731 (1440); Juričko – AMB, č. 1703 
(1440 V 28), č. 1726 (1440 XII 18); Juraj Benický – AMB, č. 1698 (1440 V 11). 
73 AMB, č. 1637 (1439 XI 8). 
74 VACH, ref. 2, s. 192. 
75 DL 44.291 (1440 VI 6). 
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senát o pomoc v spomenutých ťažkostiach. Žiadajú napríklad jednu pušku a toľko vojakov, 

koľko im môžu poslať do stredy (8. júna) do Svätého Jura, za čo sa zaväzujú aj zaplatiť. 

Neskôr sa sťažovali u rímskeho kráľa Fridricha IV. Habsburského na nezákonné zabratie 

Pajštúnskeho hradu, ktorý sa nachádzal iba niekoľko kilometrov východne od kostola 

v Stupave. Spor mal rozhodnúť Fridrich IV., ktorý zvolal koncom novembra rokovanie medzi 

uhorskou kráľovnou Alžbetou a grófmi Jurajom a Imrichom a na druhej strane Rüdigerom 

Starhembergom a jeho familiárom Pankrácom Streichlom.76 

Ustupovaním a prenechávaním majetkov na Záhorí pod správu uhorských šľachticov 

z projagelovského tábora sa kráľovná snažila zúfalo predlžovať čas prímeria, pretože Ulrich 

Einzinger v tom čase zháňal žoldnierov v Čechách. Okrem zadržiavania projagelovských síl 

z Moravy sa kráľovnej podarilo začiatkom augusta docieliť, že sa Reinprecht z Ebersdorfu 

vzdal Uherského Ostrohu výmenou za hrad Vígľaš a zdá sa, že aj Ján z Messenpeku sa musel 

vzdať do 26. júna Uherského Brodu, ako bolo dohodnuté v apríli 1440 na sneme 

vo Valašskom Meziříčí.77 Týmto konaním upokojila situáciu na moravsko-uhorskej hranici 

a mohla sa sústrediť na priamy konflikt s poľským kráľom Vladislavom Jagelovským a jeho 

stúpencami. 

V júni poľské sily smerujúce z Budína ovládli Ráb (Györ), ktorý bol dovtedajším 

sídlom kráľovnej. Do poľských rúk sa pri jeho dobytí dostal Alžbetin politický poradca 

a vojenský veliteľ Ulrich Celjský. Jeho uväznenie znamenalo veľkú stratu pre kráľovnú, 

pre ktorú predstavoval hlavnú oporu. Alžbeta prišla ešte pred začiatkom obliehania z Rábu 

do Bratislavy. Tu sa mohla spoľahnúť aj na lojálny patriciát a v širšom okolí Bratislavy najmä 

na oporu jej pohárnika a verného šľachtica grófa Juraja z Pezinka. Vojenská situácia sa však 

aj naďalej vyvíjala v prospech jagelovských síl, ktoré mali pod svojou mocou takmer všetky 

hlavné komunikačné ťahy na území západného Slovenska. Kapitán Skalice Ladislav z Necpál 

strážil v oblasti Stupavy prístup do Bratislavy. Rakúsku hranicu strážili z Bratislavského 

hradu Juraj a Štefan z Rozhanoviec a vyústenie Českej cesty smerom k Trnave bolo rovnako 

v rukách jagelovských síl. V Trnave sa dlhodobo zdržoval jej kapitán Štefan z Rozhanoviec. 

Alžbetina strana však dokázala aj naďalej ovládať cestu smerujúcu z Trnavy a znemožňovať 

ľahký postup vojenských oddielov z Trnavy smerom na Bratislavu. Touto úlohou bol 

poverený gróf Juraj zo Svätého Jura a Pezinka, ktorý ovládal územie pod Malými Karpatmi 

spolu s jeho budúcou manželkou kňažnou Juditou z Opavy ovládajúcou červenokamenské 
                                                 
76 DL 13.595 (1440 XI 27). 
77 DŘÍMAL, ref. 9, s. 141. Pozri listinu kráľovnej Alžbety z 5. augusta 1440, v ktorej postupuje hrad Vígľaš 
Reinprechtovi z Ebersdorfu výmenou za Uherský Ostroh. TELEKI, József (ed.). Hunyadiak kora 
Magyarországon X. Pest : Emich Gusztáv könyvnyomdája, 1853, pag. 88-89, num. 38. 
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panstvo. Hlavnú cestu vedúcu cez Hrnčiarovce, Cífer, Čeklís a Ivánku mali v moci Štefan 

a Juraj z Rozhanoviec, no bola ohrozovaná zo severu grófom Jurajom.78 Ďalšou dôležitou 

cestou, pri ktorej mala kráľovná eminentný záujem, aby ju mala pod kontrolou, bola hlavná 

cesta z Taty do Rábu smerujúca do Viedne. Túto cestu ovládala tiež Judita z Opavy, ktorá 

vlastnila rozsiahle panstvo hradu Óvár. Do týchto súvislostí zapadá aj manželstvo uzavreté 

medzi Juditou a grófom Jurajom,79 ktorým si Alžbeta zabezpečila upevnenie majetkového 

postavenia v tábore svojich prívržencov a tým si zaviazala vernosťou grófa Juraja. 

Situácia v krajine sa vyhrotila po obsadení Rábu a korunovácii Vladislava 

Jagelovského za uhorského kráľa 17. júla. Mierové pokusy narážali od tejto chvíle 

na otvorený boj medzi oboma stranami. Kráľovná, ak si chcela udržať šance na víťazstvo, 

musela ovládnuť Bratislavský hrad, ktorý bol sídlom najvýznamnejších Vladislavových 

podporovateľov – bratislavských županov Juraja a Štefana z Rozhanoviec. Už od 23. júla 

1440 začali Alžbetine sily spoločne aj s bratislavskou mestskou posádkou hrad dobýjať. 

Na čele bratislavskej mestskej posádky stáli bratislavskí prísažní Ľudovít Kunigsfelder 

a Štefan Renes. Otvorené boje sa rozpútali aj na území východného Slovenska, kde sa 

podarilo kráľovninmu kapitánovi Jánovi Jiskrovi obsadiť takmer všetky dôležité pozície, 

pričom Vladislavovi stúpenci sa stiahli na juh do maďarských nížin. 

Kráľovná si ešte pred otvoreným bojom s poľským kráľom Vladislavom rovnako 

veľmi sťažila svoju politickú situáciu. Viedenský snem v novembri 1439 po smrti jej manžela 

ustanovil, že pokiaľ porodí syna, stane sa jeho poručníkom rakúsky a štajerský vojvoda 

Fridrich Habsburský (od februára 1440 rímsky kráľ), ktorý mal v dobe jeho nedospelosti 

spravovať aj Rakúske vojvodstvo. Do sporu s Fridrichom sa však dostali grófi Celjskí, ktorí 

boli hlavnými podporovateľmi kráľovnej, ktorá zverila po korunovácii v máji 1440 aj napriek 

rozhodnutiu snemu svojho syna Ladislava bratovi rímskeho kráľa Fridricha, rakúskemu 

a štajerskému vojvodovi Albrechtovi, ktorý nemal s bratom dobré vzťahy. Týmto neobratným 

politickým ťahom sa Alžbeta zbavila svojej najmocnejšej opory z rodového príbuzenstva. 

Situáciu mal napraviť jej tajný radca Gašpar Šlik, ktorý počas augusta 1440, teda už počas 

prebiehajúcich bojov o Bratislavský hrad, rokoval s Fridrichom. Dňa 23. augusta aj došlo 

k dohode, podľa ktorej získal poručníctvo nad malým Ladislavom a správcovstvo Rakúskeho 

                                                 
78 Kráľovná Alžbeta Juditu a jej dcéru Hedvigu prehlásila 18. mája 1440 za mužského dediča (DF 254.588), čím 
získala Judita dedičské práva na majetky po svojom mŕtvom manželovi (†1438) Pavlovi z Wolfurtu. Tie 
následne 2. novembra 1441 dala ako manželský dar grófovi Jurajovi III. zo Svätého Jura a Pezinka. NAGY, Imre 
(ed.). Sopron vármegye története (ďalej iba SVT) II. Sopron : Litfass Károly könyvnyomdájában, 1891, pag. 306-
308, num. 176. 
79 Manželstvo bolo uzavreté v roku 1441. 
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vojvodstva.80 Fridrich jej na oplátku požičal 5 tisíc zlatých, no ďalšie konkrétnejšie záväzky 

o podpore Alžbeta nedostala. Fridrichovu priazeň si ďalej musela vykúpiť svätoštefanskou 

korunou, ktorú mu dala do zálohu z titulu poručníka a kvôli nebezpečným pomerom 

v Uhorsku za 2500 zlatých. 

Bratislavský hrad bol Alžbetinými silami aj so skúsenými českými žoldniermi 

(Mikuláš Sokol z Lamberka, Peter Roman z Vitovíc81) dobývaný s urputnou snahou. 

K obliehaniu boli použité všetky dostupné druhy vtedajšej dobývacej techniky, ako zápalné 

šípy, pušky, tarasnice, praky, ktoré umiestnili na mestských hradbách, úbočiach a kostoloch 

prácne upravených k tomuto nezvyčajnému účelu.82 Po troch mesiacoch neúspešného 

dobýjania však došlo z iniciatívy Štefana z Rozhanoviec k dohode, ktorá bola uzavretá 

18. októbra 1440. Priame vojenské ohrozenie spojencov kráľovnej Alžbety a ich majetkov 

však trvalo ďalej, lebo holíčsky kastelán Ján z Kluxu informoval 4. novembra bratislavskú 

radu, že Ján z Messenpeku a Viliam Puklica zhromaždili spolu 300 jazdcov a 400 peších 

bojovníkov a Ladislav z Necpál sa zdržuje v Skalici spoločne s Pankrácom zo Sv. Mikuláša. 

Tiež dodal, že sa osobne stretol s oboma menovanými a povedal im žartom, či by im nemal 

byť zaplatený žold, keď zaútočili na územie jeho pána Gašpara Šlika a zobrali si k tomu 

na pomoc koho mohli.83 

Bratislavskí župani Štefan a Juraj z Rozhanoviec sa zaviazali v tejto dohode, že budú 

bojovať proti Vladislavovi a jeho stúpencom a tiež vydajú Alžbete hrad najneskôr 

do 23. apríla 1441, a to náhradou za hrad Červený Kameň alebo Komárno.84 Hoci boje ustali, 

páni z Rozhanoviec napriek dohodám zostali aj naďalej verní jagelovskej strane. 

Vojenská situácia však bola začiatkom roku 1441 pomerne pokojná. Zanedlho sa však 

situácia zmenila. Sám gróf Juraj musel už na začiatku marca brániť svoje územia nielen 

pred jagelovskými silami, ale aj pred samotnými kráľovninými žoldniermi. Príčinou ich 

nepriateľstva bol kráľovnou nezaplatený žold 3-tisíc zlatých a gróf Juraj ako jeden z hlavných 

ručiteľov podmienok pre kráľovniných žoldnierov sa stal hlavným terčom. Žoldnieri Peter 

                                                 
80 VACH, ref. 2, s. 181. 
81 Peter Roman z Vitovíc a zo Zlína († 1472) – nižší moravský šľachtic; katolícky žoldniersky veliteľ (kondotiér), 
majiteľ hradu Buchlov (1434) a Zlínskeho hradu (1437 – 1472); prezývaný aj “Romanko“. 14. apríla 1440 bol 
prepustený z väzenia na zjazde českej a moravskej šľachty a miest vo Valašskom Meziříčí. V roku 1440 sa 
zúčastnil dobývania Bratislavského hradu na strane Alžbety Luxemburskej. 
82 VACH, ref. 2, s. 193. K politickej situácii pozri tiež KARTOUS, Peter. Habsbursko-jagelovské dvojvládie 
v Uhorsku v rokoch 1440-1444. In Historické štúdie, roč. 24, 1980, s. 225-263. 
83 AMB, č. 1651 (1440 XI 4 – listina predtým nedatovaná): „ …hat ihm auch mütwilich gesagt das ich hern 
Caspar (Šlik) mynem hern schreiben sulde ab man in irn solt nicht peczalt zo wellen Sie zu dem ersten my hern 
hern Caspar seyne gutten an greifen und dornoch zu hulfe nemen wer sy mogen…“ 
84 VACH, ref. 2, s. 195. Táto transakcia sa však pravdepodobne nepodarila, aspoň čo sa týka hradu Červený 
Kameň, pretože ten dostáva v novembri 1441 do vlastníctva gróf Juraj III. SVT II, pag. 306-308, num. 176. 
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Roman z Vitovíc a zo Zlína a Mikuláš z Bítova a Šaumburka85 sa 22. februára 1441 sťažovali 

kráľovnej Alžbete: „...kterakš my u královej milosti službě byli a věrně jějí milosti slúžili. 

A jějie milost nás odbýti neráči. Protož vám toho žalujěm na ty zlé, nečisté, zrádné, bezecné 

rukojmie, jěštoť jsú nám za její milost slíbili, na kňěze arcibiskupa ostrzyhomskeho, na hrabie 

Czylskeho, na Seczy Tomassye, na gróf Gyrgu z Pezinka, žeť jsú nás svými zrádnými sliby 

připravili o to, což námť královéj milost za naši službu a škody dlužna jest. A což kolvěk v tom 

aneb proto škod vezmem, dokavádž nás jějiej milost neodbude, toho nechcem škodni býti … ty 

zlé a bezecné rukojmie a svého dobývati z boží pomocí, jakž kolvěk budem moci…“ Kráľovná 

Alžbeta sa však zakrátko dozvedela o priamom útoku jej nespokojných žoldnierov na majetky 

grófa Juraja. V liste Viedenčanom zo 14. marca písala, že sa od posla v službách 

Bratislavčanov dozvedela, že 9. marca86 1441 sa žoldnierski kapitáni Peter Roman z Vitovíc 

a zo Zlína (Roman) a Mikuláš z Bítova a Šaumburka (der Schaumborsky) spojili s hlavným 

veliteľom jagelovských síl Jánom Čapkom zo Sán (der von Topoltschan)87 a obsadili tamojší 

kostol sv. Juraja.88 V liste píše aj o obťažovaní grófa Juraja sídliaceho na neďalekom 

Svätojurskom hrade (vzdialeného na dostrel kuše od spomenutého kostola), ktorý sa len 

s ťažkosťami dostane ku kráľovnej, pretože povstalci zatarasili cestu vedúcu z hradu popri 

tomto kostole smerom do Bratislavy. Gróf Juraj kráľovnej tiež oznámil, že spomenutí 

žoldnierski kapitáni od neho žiadali ako záloh opevnený kostol sv. Štefana v Stupave, kým 

nedostanú svoj žold. Vyhrážali sa ďalej grófovi aj tým, že sa spoja s jagelovskými silami 

zo Skalice a Devína,89 bez ktorých vraj majú už teraz silu cez 1400 mužov.90 Z tohto prameňa 

sa dozvedáme už aj o dohode medzi oboma stranami, pretože gróf Juraj mal prepustiť 
                                                 
85 Mikuláš z Bítova a zo Šaumburka – moravský šľachtic; katolícky žoldniersky veliteľ, spolumajiteľ hradu 
Šaumburk. 
86 O konkrétnom dátume vieme z komorských kníh mesta Bratislavy. CHALOUPECKÝ, Václav (ed.). 
Středověké listiny ze Slovenska. Bratislava : Učená společnost Šafaříkova, 1937, s. 16. 
87 Ján Čapek zo Sán († 1452) – nižší český šľachtic; v rokoch 1431 – 1434 husitský poľný hajtman (poľný 
hajtman sirotkov), kapitán topoľčianskych husitov (1433 – 1435); zúčastnil sa výpravy poľského kniežaťa 
Kazimíra na Moravu v roku 1438; majiteľ hradu Hukvaldy (1438 – 1452). Za vlády uhorského kráľa Vladislava 
I. Jagelovského hlavný veliteľ jeho vojska v Uhorsku. Český historik Rudolf Urbánek však dospieva k názoru, 
že mohlo ísť aj o Jána z Messenpeku, ktorý na jar 1440 uzavrel spolok s Ladislavom z Necpál, Blažkom 
z Borotína a Reinprechtom z Ebersdorfu. Jedným z ich cieľov malo byť podľa vtedajších správ mesto 
Topoľčany; URBÁNEK, ref. 12, s. 26-32; 34-36. 
88 UHLIRZ, Karl (ed). Quellen zur Geschichte der Stadt Wien (ďalej iba QGStW). II. Abtheilung. Regesten aus 
dem Archive der Stadt Wien. II. Band. Verzeichnis der Originalkunden des Städtischen Archives 1412-1457. 
Wien : Verlag und Eigenthum des Alterthums-vereines zu Wien, 1900, č. 2783. Fotokópia originálu listiny: 
[online] Dostupné na internete: <http://lehre.hki.uni-koeln.de/monasterium/pics/AT-WStLA/HA-U/WStLA-HA-
Urkunden_02783_r.jpg> – „ daz die kirichen zu sand Jörigen chawm ein Arembst schws weit von dem Geslos 
leit vnd die vest beseczt war. So haben sy auch demselben Graf Jörigen seine güter vast beswert und bechumert 
vnd hetten Im auch den weg verlegt, daz er chawm zu vns durich komen ist vnd hat vns furgelegt, wie sy an In 
begert haben daz er In der kirichen Stampha abtreten solde als lang daz wir In Ir gelt,  daz drew Tausent gulden 
In gold bringt ausrichtieten…“ 
89 Žoldnieri Ladislava z Gorjan na Devíne sa vzbúrili s najväčšou pravdepodobnosťou pre nezaplatenie žoldu. 
90 Do týchto 1400 mužov rátali aj vojakov z topolčianskej posádky Jána Čapka zo Sán. 
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Alžbetiným žoldnierom do ôsmich dní stupavský kostol, ak im kráľovná nevyplatí do tej doby 

žold 3-tisíc zlatých. Na záver listu Alžbeta prosí patriciát mesta Viedne o zapožičanie 

spomenutej sumy. 

Reakciou poľského kráľa Vladislava na vojenskú aktivitu grófa Juraja III. v prospech 

kráľovnej Alžbety Luxemburskej bola 18. apríla 1441 listina, podľa ktorej mal byť gróf 

popravený a jeho majetky mali prepadnúť v prospech pánov z Rozhanoviec a hlavného 

kráľovského pokladníka Michala Orsága z Gútu.91 K tomu však nedošlo, pretože gróf Juraj 

disponoval dostatočnou vojenskou silou podporenou pravdepodobne aj rakúskymi žoldniermi. 

Jedinou stratou pre Juraja mohlo byť iba zabratie dediny Smolenice Michalom Orságom, 

v ktorého rukách sa spomína v roku 1453.92 

Jagelovské sily v tom čase ovládali takmer celé Uhorsko okrem územia dnešného 

Slovenska. Kráľ Vladislav sa posilnil aj politicky, keď uzatvoril dohody s grófmi Celjskými, 

ktorí sa mali v prípade neuzatvorenia dohôd s kráľovnou podieľať vojenskou pomocou 

na území severného Uhorska.93 Kráľovnine sily už ovládali iba územie Slovenska a časť 

pravého brehu Dunaja. Hlavnú oporu pre ňu v tom čase predstavoval dovtedy neporazený 

spišský kapitán Ján Jiskra, ktorý ovládal stredné a východné Slovensko. 

Okruh šľachticov okolo mladého Jagelovca bol za mierové riešenie, pretože už boli 

unavení bojmi vo vlastnej krajine. Reakcia Alžbety však bola rázna a ukončila všetky nádeje 

na dohodu. Vladislav sa rozhodol zasadiť Alžbetiným spojencom rozhodujúci úder. V júli 

1441 obľahol Košice Ján Čapek zo Sán, no vojenský tábor pod hradbami napadol Jiskra 

a zmaril tak šancu na dobytie Košíc. Následné ťaženie na stredné Slovensko do banských 

oblastí nezaznamenalo potrebný úspech, ktorý si Vladislav žiadal. 

Bratislavský hrad mali aj naďalej pod svojou mocou bratislavskí župani Juraj a Štefan 

z Rozhanoviec. Po neúspešnej jagelovskej ofenzíve sa Alžbeta rozhodla od októbra 1441 

znovu dobýjať Bratislavský hrad. Vladislav tomu chcel zabrániť a so svojím vojskom sa 

stiahol k Trnave, ktorá bola jeho oporným bodom. Trnavská posádka však nemala cestu 

do Bratislavy ľahkú, pretože územie medzi týmito mestami ovládal Alžbetin verný prívrženec 

gróf Juraj z Pezinka. Kráľovná na obranu Bratislavy urobila viaceré prípravy. Požiadala aj 

o posily z Viedne, ktorým zdôraznila, že ak padne Bratislava, bude mať Vladislav voľnú cestu 
                                                 
91 DL 13.620 (1441 IV 18): „…universa Castra et opida ac quaslibet possessiones villas portionesque et Iura 
possessionaria Georgy Groff de Bozyn vbilibet et in quibuslibet Comitatibus huius Regni habita et existentes 
…vocitentur propter notam infidelitatis ipsius Georgy Groff quam idem rebellibus nostris partem domine 
Elizabeth Regine fouentibus adherendo…prefato domino Symon Episcopo et per eum magnificorum Stephano 
et Georgio de Rozgon Comitibus… fratribus eiusdem carnalibus ac Michaeli Orzaag de Guth… dedimus, 
donamus et contulimus.“ 
92 DL 14.635 (1453 II 8). 
93 VACH, ref. 2, s. 204. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 46  

na rakúske územie. Toto naliehanie malo úspech aj preto, že jagelovský hlavný kapitán Ján 

Čapek bol v tom čase na ťažení neďaleko Viedne. Následne za veliteľa dobýjania 

Bratislavského hradu ustanovila skúseného vojaka Mikuláša Sokola z Lamberka.94 

Vladislav aj napriek tuhej zime obľahol Bratislavu začiatkom februára 1442. 

Vo Vladislavovom tábore situovanom neďaleko hradieb boli prítomní viacerí uhorskí 

šľachtici so svojimi bandériami. Dňa 10. februára sa konkrétne spomína v tábore Michal 

Orság, Ján Orság a Ladislav z Levíc.95  

Kráľovná po niekoľkých dňoch ťažkého obliehania utiekla na rakúske územie. 

Vladislavovi sa podarilo prebiť na hrad. Rakúsky vojvoda a rímsky kráľ Fridrich namiesto 

toho, aby rýchlo poskytol pomoc kráľovským silám, začal vyjednávať s víťaziacim 

Vladislavom. Situácia sa však náhle priklonila na kráľovninu stranu, keď na pomoc 

obliehanému mestu prišli viedenské posily. Z dôvodu vojenského posilnenia Alžbety, ťažkých 

strát a nepriaznivého počasia sa rozhodol poľský kráľ 19. februára opustiť bratislavské 

bojisko a začal ustupovať s vojskom smerom k Trnave. V ten istý deň napísala o ústupe 

poľských vojsk kráľovná Alžbeta Ulrichovi z Rožmberka.96 Ani pri ústupe to však nemal 

Vladislav ľahké. Nedostatok jedla a ťažké podmienky zavinené počasím nútili vojakov 

k lúpeniu a rabovaniu. O vyčíňaní Poliakov a časti uhorského vojska sa dozvedáme z listu 

pezinského kastelána Jána Ochsla bratislavskému senátu. Listina z 22. februára 144297 opisuje 

ako vpadlo do Pezinka asi 2000 jazdcov a len po štvorhodinovom boji a pustošení mestečka 

sa ich podarilo vytlačiť.98 Nato sa vojsko usadilo na majetkoch pánov z Rozhanoviec 

v Čeklíse (Bernolákovo) a Warpergu (Senec), odkial robilo výpady na majetky grófov. Aj 

ďalšie, síce strohé správy nám dokladajú, že išlo o Vladislavovo vojsko. V komorských 

účtoch Bratislavy sa nachádza záznam, ktorý uvádza, že v polovici marca 1442 zviedol gróf 

Juraj konečný víťazný boj s vojakmi Jána Čapka zo Sán.99 Mladý Jagelovec pokračoval 

                                                 
94 VACH, ref. 2, s. 213. 
95 DL 88.177 (1442 II 10). 
96 AČ III, pag. 21, num. 28: „…protož dáwámeť wěděti, že dnešní den hlawní nepřietel náš král Polský s swými 
pomocníki, kteřížto nám a našim wěrným milým, přibližiwše se k městu našemu Prešpurku, uškoditi mienili, 
s přielišnú škodú a hanbú jsú preč odtrhli.“ 
97 Listina je ďalej datovaná len „am phincztag“ teda vo štvrtok. Keďže Vladislavovo vojsko odtiahlo 
od Bratislavy 19. februára a v Trnave bol Vladislav prítomný už 1. marca, prichádza do úvahy iba štvrtok 
22. februára. Pozri itinerár Vladislava I. – SROKA, Stanisław. I. Ulászló itineráriuma (1440-1444). In Történeti 
tanulmányok, roč. 4, 1995, s. 31. 
98 AMB, č. 2590 (1442 II 22 – listina predtým nedatovaná): „…das di feint heüt aber hir im mark gebossen sein 
und habent aber gehabt auf czbai taussent phert und haben in den mark gebrant und hab wir mit in 1 geschen 
wol auf  fier stünd und habent aus dem mark gedrungen und ligen mit allen folf czu Lausincz (Čeklís) und auf 
mains herrn guetern umb den Warperg (Senec) und main sich fur uns slachin…“ 
99 VACH, ref. 2, s. 218 (1442 III 14): „ poten von Sannd Jorigen, der gute maer stat gepracht hat, wie das graf 
Jorig pey XXXVI veint gefangen hat und hat dem Czapko di Retschesdarffer und das vich abgerakt und auch di 
gefangen.“ 
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po neúspešnom zimnom ťažení ďalej smerom na Nitru s cieľom ustúpiť k Budínu, no už 

samotný ústup mu sťažovali rozvodnené rieky. O bitke pri Bratislave a ústupe jagelovských 

síl sa 30. marca zmieňuje aj český šľachtic Fridrich z Donína v liste adresovanom Ulrichovi 

z Rožmberka. Podľa jeho správ jagelovská strana prišla o 3000 koní a obdržal aj správy 

od nitrianskeho kastelána, podľa ktorých sa v sobotu pred Kvetnou nedeľou (24. marca) 

nachádzalo vojsko Vladislava Jagelovského jednu míľu100 od Nitrianskeho hradu.101 Z listu sa 

ďalej dozvedáme, že vojsko vtedy tvorilo približne 2000 vojakov. Udávaný počet vojakov je 

totožný z predošlým údajom z 22. februára o počte jagelovských vojakov, ktorí napadli 

Pezinok. Z toho môžeme usudzovať, že obliehania Pezinka, ako hlavného sídla grófa Juraja, 

sa zúčastnila hlavná jagelovská armáda. Žoldnieri Vladislava Jagelovského po neúspešnom 

obliehaní Bratislavy a po následnej porážke od grófa Juraja boli značne oslabení. Ich zlú 

situáciu dokladá aj to, že si na nich trúfla posádka Nitrianskeho hradu, pričom bolo zabitých 

okolo 70 vojakov na jagelovskej strane. 1. apríla nakoniec s ťažkosťami dorazilo jagelovské 

vojsko po niekoľkodňovom pobyte v Trnave do Budína.102 

Koncom mája 1442 bola jagelovská strana nútená po neúspešnom obliehaní Bratislavy 

podpísať mierovú dohodu. O spomínaných rokovaniach vieme z listín grófa Juraja z Pezinka, 

pričom nie je isté, či sa ich zúčastnil osobne, no 30. mája poslal na ne svojho zástupcu.103 

O výsledkoch rokovaní nemáme takmer žiadne informácie a Alžbeta sa o nich zmieňuje iba 

kuso.104 Vieme iba, že ich viedol bratislavský župan Juraj z Rozhanoviec a ich hlavným 

výsledkom bolo prímerie platné do Vianoc. 

Na území západného Slovenska sa zdržovali okrem týchto dvoch táborov 

(jagelovského a habsburského) aj rakúske vojenské oddiely. Zväčša však išlo o súkromné 

akcie rakúskych šľachticov, ktorí chceli čo najviac vyťažiť z nepokojnej situácie rabovaním 

v pohraničí a to iba naoko v záujme Alžbety. Kráľovná Alžbeta využila čas na konsolidáciu 

vojenských síl a urovnaniu sporov vo vlastnom tábore, ktoré naštrbovali jej hlavný cieľ, 

ktorým bolo ukončenie vojny. Takýmto príkladom bolo napríklad vyriešenie majetkových 

sporov grófa Juraja. Z listu grófa viedenskému senátu datovaného 20. septembra 1441 

z Pezinka sa dozvedáme, že mal starosti s hradom Pajštún, ktorý neprávom zadržal Rüdiger 

                                                 
100 Uhorská míľa = 8533,6 m. 
101 AČ III, pag. 21-22, num 29. 
102 Pozri itinerár uhorského kráľa Vladislava I. – SROKA, ref. 97, s. 31. 
103 AMB, č. 1828 (1442 V 30); VACH, ref. 2, s. 220: „Als di konigin und auch ir mit dem span und der anderen, 
di auf sein seiten sind, ain frid gezaczt habt, darinne ich auch begriffen bin worden und derselb frid wirt nun 
schier aws sein und ob ir fürpas mit willen hiet verner ze taidigen oder frid ze machen, pit ich ew…ir wellet mir 
das…verkunden…do mit ich mit sampt ew in der taiding oder frid…begriffen werd…“ 
104 AMB, č. 1829 (1442 V 30); VACH, ref. 2, s. 211. 
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von Starhemberg105 pomocou svojho familiára Pankráca Streichla106 už na jar 1440.107 

Sťažoval sa v ňom spoločne s jeho príbuzným grófom Imrichom, že viackrát sa obrátili 

neúspešne s touto vecou na rímskeho kráľa Fridricha IV. Habsburského, a preto žiadajú, 

aby sa viedenský mešťanosta a richtár za nich prihovorili. Z neskoršej listiny (zo 16. apríla 

1442) rakúskeho vojvodu Albrechta VI. (brata rímskeho kráľa Fridricha IV.), ktorý bol 

ustanovený za rozhodcu pre sporiace sa strany, sa dozvedáme o priebehu udalostí.108 Listina 

je vlastne rozsudkom sporu medzi grófmi a rakúskymi šľachticmi, ktorý sa obe stránky 

zaviazali dodržať. Grófi Juraj a Imrich najprv predniesli sťažnosť kvôli stratám a škodám 

utŕženým v Stupave a na hrade Pajštún od Pankráca Streichla ale aj od Rüdigera 

Starhemberga, Jána Ebersdorfa109 a Krištofa z Lichtenšteinu.110 

Hrad Pajštún bol v potýčkach medzi grófom Jurajom a Imrichom a na druhej strane 

spomínaným Rüdigerom Starhembergom, Jánom Ebersdorfom a Krištofom z Lichtenšteinu 

vypálený a vyrabovaný pri jeho dobývaní potom, čo ich vojaci zaujali stupavský kostol. 

Útočníci museli byť podľa svedectva grófov o sile 500 mužov. Okrem toho tiež spomínaní 

traja šľachtici nechali obkľúčiť mestečko Óvár, kde mal gróf Juraj hlavné sídlo na tamojšom 

vodnom hrade. Ďalej vypovedal Rüdiger Starhemberg, že sa zaplietol do sporu až potom, keď 

chcel sprostredkovať mier medzi svojim familiárom Pankrácom Streichlom a grófmi. To 

podľa neho môžu dosvedčiť tí, ktorí boli chytení v okolí Óváru. Nielenže Rüdigerov zámer 

zmieriť oboch aktérov vyšiel nazmar, ale aj ľudia grófov zo Svätého Jura a Pezinka ho podľa 

jeho slov okradli a ukoristené kone zobrali do Stupavy a na Pajštún. Podľa jeho svedectva až 

odvtedy sa stal nepriateľom grófov a spojil sa s ostatnými tromi aktérmi vojenského konfliktu. 

Ako tretí svedok svedčil Ján z Ebersdorfu, podľa ktorého grófi olupovali ľudí a vypaľovali 

jeho majetky.111 Po svedectve Krištofa z Lichtenšteinu bola vec uzavretá zmierlivo pre obe 

stránky. Mali si vynahradiť spôsobené škody a sľúbiť, že ani ich potomkovia ani oni nebudú 

žiadať viac žiadne náhrady za tých, ktorí boli ešte v čase uzavretia tejto dohody vo väzení. Ak 

by sa nevedeli dohodnúť ohľadom vyrovnania škôd, majú ísť znovu pred vojvodu Albrechta. 

                                                 
105 Pozri o ňom ref. 51. 
106 Pozri o ňom ref. 50. 
107 QGStW, num. 2827. 
108 DL 13.676 (1442 IV 16). 
109 Ján z Ebersdorfu – rakúsky šľachtic; rakúsky zemský hajtman (1427 – 1433), najvyšší komorský rakúskeho 
vojvodstva (1441). 
110 Pozri o ňom poznámku č. 47. 
111 DL 13.676 (1442 IV 16): „…von den Grauen prant huldigung und schatzung der lewt an seinen 
Merkchten…“ 
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Grófi sa pravdepodobne zmierili s rakúskymi šľachticmi, pretože sa ich mená viac neuvádzajú 

v žiadnom konflikte v rámci ich majetkov. 

Spomenutí rakúski šľachtici konali síce v mene sľubu pomoci kráľovnej Alžbete, 

no na podmanených majetkoch sa správali ako neobmedzení páni. Fungovali ako správcovia 

a vojenskí velitelia v strategických pohraničných pevnostiach. Takéto zasahovanie 

do majetkovoprávnych záležitostí grófi ťažko znášali, keďže väčšina územia, ktorú zabrali 

Rakúšania, patrila k ich domíniu. 

Boje o kráľovský trón však pokračovali i po Alžbetinej smrti († 17. XII. 1442). Gróf 

Juraj už síce nezastával žiadny kráľovský či krajinský post do svojej smrti († 1467), no práve 

preto sa mohol sústrediť na upevňovanie svojej mocenskej základne. Svadbou s kňažnou 

Juditou z Opavy získal rozsiahle územia v Mošonskej (panstvo hradu Óvár) a Bratislavskej 

župe (červenokamenské panstvo), ktoré mu zaručili dominantné majetkové postavenie 

v regióne. 

V polovici roku 1443 sa situácia ustálila aj kvôli pripravovanej križiackej výprave 

proti Osmanom. O rok neskôr sa dlho pripravovaná výprava uskutočnila, no nešťastne, 

pretože uhorské vojsko s poľskými jazdcami bolo pri Varne porazené a v samotnej bitke 

zahynul aj kráľ Vladislav Jagelovský. Uhorsko sa zmietalo až do nástupu Ladislava Pohrobka 

v roku 1453 vo viacerých vojenských potýčkach medzi mnohými magnátskymi tábormi. Moc 

pezinských a svätojurských grófov však neprestala vzrastať napriek nestálej politickej situácii, 

k čomu neskôr dopomohlo trvalé úsilie o zabezpečenie trónu pre Ladislava Pohrobka. 
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The Rise of the House by Count George of Svätý Jur and Pezinok in the Services 
of the King Albrecht of Habsburg and Elisabeth of Luxembourg (1438 – 1442) 
 
Count George of Svätý Jur and Pezinok was a loyal supporter of the Hungarian King Albrecht of 
Habsburg as well as of his wife, Elisabeth of Luxembourg. He received the title of Visegrád castellan 
and also became the keeper of the royal crown for his faithful services. He held various offices during 
the reign of the first Habsburg on the throne of the Kingdom of Hungary: as for instance being the 
royal cup-bearer, then cup-bearer of the queen and the Comes of Hont and Novohrad respectively. 
Count George was forced to leave his position as the Visegrád castellan as well as the crown-keeper 
by some of magnates after the sudden death of Albrecht during the unsuccessful campaign against the 
Ottomans in October, 1439. Meanwhile, the widowed Queen tried to secure the throne for her son 
Ladislas, born four months after his father’s death. Being not even three months old, Ladislas was 
crowned in May 1440, although the majority of the nobility elected Polish King Vladislav III. Jagiello 
to be the King of the Hungarian Kingdom. They considered him to be a promising leader for the 
forthcoming campaign against Ottomans. During the dual Habsburg-Jagellonian reign in years 1440 – 
1442, count George defended the claims of Ladislas Posthumous against the anti-King Vladislav´s 
supporters in a military manner as well. This resulted also into several invasions in the lands of the 
family of Counts of Svätý Jur and Pezinok. In the spring of 1442, Count George defeated Vladislav´s 
retreating army near Bratislava, which contributed to a subsequent peace treaty. Despite the military 
conflict, Count George managed to increase his dominion considerably, thanks to his marriage to 
Silesian Princess Judith of Opava, from one of Přemyslids´ branches. He also secured following rise of 
his house due to his unwavering political and military support for Ladislas Posthumous (or later 
Ladislas V, 1453 – 1457). 
 
Keywords: Kingdom of Hungary, 15th century, house of counts of Svätý Jur and Pezinok, George 
of Svätý Jur and Pezinok, King Albrecht of Habsburg, queen Elisabeth of Luxembourg, Polish King 
Vladislav III. Jagiello, dual Habsburg-Jagellonian reign (1440 – 1442) 
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Urbáre panstva Červený Kameň zo 16. a 17. storočia 
ako pramene k dejinám vinohradníctva 
 
Eva Benková 
 

Na začiatku 16. storočia sa v závislosti od aktuálnej politickej, ekonomickej 

a sociálnej situácie podmienenej predovšetkým osmanskou expanziou do juhovýchodnej 

a strednej Európy zmenili i trhové pozície a rentabilita vinohradníckej výroby 

v malokarpatskom regióne. Po obsadení sriemskych a dolnozemských vinohradníckych 

lokalít Osmanmi sa tunajšie vinohradníctvo dostalo na perifériu európskeho obchodu s vínom. 

Neustály dopyt spoločnosti po kvalitných vínach a rozšírenie okruhu konzumentov podnietili 

vinohradníckych producentov pod Malými Karpatmi spoločne so šopronskými vinohradníkmi 

zaujať postavenie dodávateľov vín pre Čechy, Moravu, Sliezsko, Poľsko (Krakov), Rakúsko 

i nemecké krajiny. 

Iniciatívy sa uchopili nielen podnikaví jednotlivci, mešťania a novousadení šľachtici 

v malokarpatských mestách a mestečkách, ale i významné magnátske rody Fuggerovcov 

a Pálfiovcov, majitelia panstva Červený Kameň.1 Z údajov červenokamenskej účtovnej 

evidencie vyplýva, že vinohradnícka výroba zastávala v hospodárstve panstva prvoradú 

úlohu.2 Pretože hospodárska politika Fuggerovcov spočívala na režijnom systéme 

hospodárenia (prvky ktorého prevzali i Pálfiovci), celoročný cyklus prác poddaných 

v panských vinohradoch i trhové realizovanie vína ako finálneho produktu vinohradníckej 

výroby prebiehali podľa presného rozvrhu urbariálnych povinností, inštrukcií provizorov, 

kľúčiarov, výčapného a vinohradníckeho poriadku.3 

Celistvý a plastický obraz o pomeroch vo vinohradníckej výrobe 

na červenokamenskom domíniu poskytujú základné inštrumenty hospodárskej správy – 

urbáre. Skutočnosť, že urbáre boli právne záväznou normou a vyjadrením vzájomného vzťahu 
                                                 
1 Fuggerovci získali panstvo Červený Kameň od Alexeja Turzu v roku 1535 a Pálfiovci sa jeho majiteľmi stali 
v priebehu rokov 1583 – 1588. Consensus super castro wereskew fuggaris. Magyar Országos Levéltár (ďalej 
MOL), fond (ďalej f.) Magyar Kancelláriai Levéltár (ďalej MKL), Libri regii (ďalej LR), 1. kötet, fol. 312, pag. 
250. JEDLICSKA, Pál. Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi 
vázlatai. Budapest : Stephaneum Nyomda, 1910, s. 8; JEDLICSKA, Pál. Kiskárpáti emlékek. I. kötet. Budapest : 
Nyomatott a “Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1882, s. 15; BAĎURÍK, Jozef. Malokarpatské vinohradníctvo 
v 16. storočí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1990, s. 45-58; DUCHOŇ, Michal. Šľachta 
v malokarpatských mestách v ranom novoveku (16. – 18. storočie). In Forum Historiae [online] II, 2008, č. 2, 
s. 1-13. Dostupné na internete <http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Duchon.pdf> [cit. 2011-12-2]. 
2 O tradičnom význame vinohradníctva a produkcii vín v dedinách panstva (Budmerice, Vištuk, Horné Orešany, 
Doľany) v období stredoveku vypovedajú i registre desiatkového vína z roku 1435. K ranému novoveku bližšie 
pozri primárne dokumenty hospodárskej správy panstva – hlavné pokladničné knihy, hlavné peňažné a úverové 
knihy. MOL, f. Diplomatikai Levéltár (ďalej DL), č. 25946, 34982. ŽUDEL, Juraj. Panstvo Červený Kameň I. 
(1287) 1536 – 1913. Inventár. Bratislava : Slovenská archívna správa, 1969, s. 17-19, 21-23, 27-30, 73-76. 
3 SEDLÁK, František. Náčrt vývinu správy feudálnych panstiev na Slovensku od polovice 16. do polovice 
19. storočia. In Historické štúdie X, 1965, s. 59. 
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zemepána a jeho poddaných, bádateľovi umožňuje hodnoverne rekonštruovať poddanské 

povinnosti (organizáciu prác vo vinohradoch, odvádzanie špecifických vinohradníckych 

poplatkov z poddanských viníc, určenie podielu chorvátskych osadníkov na rozvoji 

malokarpatského vinohradníctva) a sledovať reguláciu spoločenských vzťahov 

prostredníctvom jednotlivých prvkov vinohradníckeho práva. 

Pre panstvo Červený Kameň sa zachovali spolu štyri urbáre z rokov 1543, 1559, 1598 

a 1660.4 Najväčšou výpovednou hodnotnou disponujú tie, ktoré boli zostavené novými 

majiteľmi krátko po prevzatí domínia do ich vlastníctva (fuggerovský urbár z roku 1543 

a pálfiovský z roku 1598).5 Historikovi približujú nielen aktuálny ekonomický, 

administratívny a právny stav predmetných majetkov, ale písomne legitimujú domáce, 

respektíve prevzaté spoločenské zvyky, vinohradnícku kultúru, či tradičné formy 

agrotechniky viniča a technológie výroby vína.6 

Na konci 16. storočia sa na území červenokamenskej domény nachádzali mestečká 

(Marckht) Častá, Dolné Orešany, Doľany (ako mestečko sa za Fuggerovcov po prvý raz 

spomínali v súdnej knihe panstva z roku 1550),7 dediny („Dorf“) Suchá nad Parnou 

                                                 
4 Regestum super proventum et numerum colonorum tam inquilonoruma et obventionum ad castrum Wereskw 
pertinentium conscriptum 22. die Octobris Anno Domini 1559. MOL, f. Urbaria et Conscriptiones (ďalej U et C), 
fasc. 61, nro. 38; Vrbarium vndt Verzeichnus aller der Marckht vnndt Droffschaften auch Allerleÿ Ordinarÿ 
unnd Extra Ordinarÿ Einkhomen auch der Műhlen vnd Teüchten in der herrschafft Pÿberspurg, wie 
hernachvolget betz. Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. Panstvo Červený Kameň I (ďalej ČK I), kartón 
(ďalej k.) 33, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 66. Anno 1660. Volget Nun alle Dőrffer in dieser herschafft 
Pÿberspurg diese beschreibung. SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142; Urbár hradného panstva Červený Kameň. 
In MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (ed.). Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku I. (XVI. storočie). 
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 69-163; ŽUDEL, Juraj. Fuggerovci na Červenom Kameni 1535 – 
1583. Bratislava : VEDA, 1991, s. 18; TIBENSKÝ, Ján. Poctivá obec budmerická. II. Starodávna história. 
Každodenný život slovenskej dediny od najstarších čias do začiatku 18. storočia. Budmerice : RAK, 1998, 
s. 135. 

Urbáre z rokov 1543, 1598 a 1660 sú písané v nemčine a vydala ich správa panstva. Urbár z roku 1559 bol 
napísaný po latinsky a vznikol pravdepodobne na pokyn Uhorskej komory, ktorá Červený Kameň spravovala 
krátko po skonfiškovaní panstva v dôsledku odsúdenia Fuggerovcov pre ilegálny vývoz dobytka do roku 1560. 
Po formálnej stránke je urbár z roku 1543 urbárom v pravom zmysle slova, z roku 1559 urbárskym registrom, 
urbáre z rokov 1598 a 1660 urbármi s črtami účtovného predpisu. V štúdii budeme používať len termín urbár. 
5 Urbár z roku 1598 nie je originálom, čomu nasvedčuje pasáž „Dise zweÿ vnbeschribene blätter, seint in den 
alten urbarium ausgeriss.“ Podľa Patrika Dubovského ide o neskorší odpis vyhotovený najskôr v roku 1609. 
SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 54; DUBOVSKÝ, Patrik. Poddansko-zemepánske vzťahy na panstve Červený 
Kameň v 16. storočí podľa urbárov panstva z rokov 1543 a 1598. (diplomová práca). Bratislava : s. n., 1988, s. 35. 
6 KAHOUNOVÁ, Ema. Tradičné formy agrotechniky viniča a technológia vinárstva na Slovensku. 
In Agrikultúra IX, 1970, s. 109n; KAHOUNOVÁ, Ema. Viničné právo na západnom Slovensku a jeho vplyv 
na spoločenskú kultúru vinohradníkov. In Slovenský národopis, 18, 1970, č. 4, s. 595n; EGLOFF, Gregor. Das 
Urbar als Werkzeug historischer Erinnerung und Legitimation. Güterverzeichnisse des Kollegiatstifts 
St. Michael in Beromünster vom 14. bis ins 17. Jahrhundert. In SABLONER, Roger – MEIER, Thomas (Hgg.). 
Wirtschaft un Herrschaft. Beiträge zur ländlichen Gesellschaft in der östlichen Schweiz (1200 – 1800). Zürich : 
Chronos, 1999, s. 372. 
7 S označením Dolian ako mestečka sa vôbec po prvýkrát stretávame už v roku 1525. Fakticky sa ním stali až 
na konci prvej polovice 16. storočia, pred rokom 1550. Doľany dostali v roku 1580 právo konať dva výročné 
jarmoky a v roku 1582 získali trhovú výsadu na ďalšie dva a erbovú výsadu. Concessio Nundinarum Oppido 
Ottental ad arcem Wereskeö pertinentiarum modo infrascripto facta, Concessio Nundinarum et donatio sigilli 
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(v štatučnom mandáte z roku 1536 Ferdinanda I. ju mylne označili za mestečko – „oppidum“), 

Budmerice, Vištuk, Jablonec, Košolná, Dlhá, Kaplná, Zvončín, Dubová, polovica 

Bohdanoviec nad Parnou, Klčovany, Šelpice a Borová.8 Stredoveké osady Fančal, Nemečín, 

Neudorf, Schönau a Lattingdorf sa zemepánom nepodarilo znovu osídliť.9 Pri panských 

pílach pod hradom v údolí potoka Gidry vznikla dedina Píla, ktorá sa v písomných prameňoch 

po prvý raz objavila v roku 1602.10 

O vinohradoch ležiacich v chotároch sídiel panstva podrobne hovorí kniha vinohradov 

Weingarten Buech, ktorú v roku 1543 založil prefekt hradu Sebastián Kurz.11 Informácie 

o držiteľoch vinohradov a odvádzaní viničných poplatkov sa do nej zapisovali až do roku 

1596.12 Dopĺňa a rozširuje naše poznatky o rozmiestnení vinohradníckych honov, ktoré 

sprostredkúvajú nami analyzované urbáre. 

Napriek vzostupnej tendencii v 16. storočí nemohla produkcia vína z panských 

vinohradov rozhodujúcou mierou ovplyvniť postavenie červenokamenského panstva 

na trhoch s vínom.13 Zárukou výnosného obchodu s vínom bol výber feudálnej renty 

z poddanských hospodárstiev. Pretože správa Červeného Kameňa prebiehala pod vlastnou 

réžiou a tunajšie dediny boli založené na emfyteutickom práve, je pochopiteľné, 

že pri určovaní výšky peňažných a naturálnych dávok a spôsobu vykonávania povinností 

poddaných sa uhorské zákonné ustanovenia uplatňovali len minimálne.14 

                                                                                                                                                         
Oppidi Ottenthal facta. MOL, f. MKL, LR, 4. kötet, nro. 198, fol. 219, pag. 157; nro. 208, fol. 309, pag. 222. 
SNA, f. ČK I, k. 29, inv. č. 55, fol. 61; RÁBIK, Vladimír. K vývoju Dolian a ich symbolov. Neznáma erbová 
listina z roku 1582. In Genealogicko-heraldický hlas XVI, 2006, č. 1, s. 20-21. 
8 V štatučnom mandáte sa uvádza„ ... simul cum universis suis oppidis Schadmesdorff alias Cseszthe, Dwrnpach, 
alias Zwha, Nwsdorff alias Thothhoyos apellatis. Item villis sew possessionibus Ottenhal, Pwdmerycz, Wystdorff, 
alias Wyschwl, Nyckleshoff alias Helmes, Gesseldorf alias Goschwle, Longendorff: Kapolna, Wuntheldorff alias 
Wunthwle, Wernerdorff alias Dobo nominatis, colonos habens: necnon Fenchledorff alias Fanczel Lottindorff 
Schenaw: Golthspan: Selpycz, Wynczensky et Newdorff vocatis omnino desertis et colonis sive incolis penitus 
destitutis... Pwdancz omnino in dicto comitatu Posoniens existens.“ PERES, Zsuzsana. A magyar 
„hitbizományi“ jog kezdetei (doktori értekezés). Pécs : Pécsi Tudományegyetem Állam- És Jogtudományi Kar 
Doktori Iskola – Jogtörténeti Alprogram, 2009, s. 37. 
9 ŽUDEL, Juraj. Osídľovanie červenokamenského panstva koncom 16. storočia. In SEDLÁK, Vincent (zost.). 
Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Bratislava : Slovenský historický ústav Matice slovenskej Bratislava, 
1998, s. 264-275. 
10 JEDLICSKA, Kiskárpáti, ref. 1, s. 329; BAĎURÍK, Jozef. Vinohradnícke lokality Malých Karpát. In MALÍK, 
Fedor a kol. Víno Malých Karpát. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2005, s. 115. 
11 SNA, f. ČK I, k. 9, inv. č. 26. 
12 ŽUDEL, Juraj. Správa červenokamenského panstva za Fuggerovcov a jej písomnosti (1535 – 1583). 
In Slovenská archivistika XXIV, 1989, č. 2, s. 40. 
13 Režijným spôsobom sa napríklad v roku 1543 obrábalo z 886 vinohradov len 33. BAĎURÍK, ref. 1, s. 98. 
14 Veľmi cennými prameňmi pre výskum postavenia poddanského obyvateľstva na Červenom Kameni sú dva 
štatúty pre richtárov, mešťanov, poddaných z rokov 1550 a 1556. Hovorí sa v nich o povinnostiach poddaných – 
vinohradníkov, o vinohradníckych dávkach, šenkovaní vína, predaji vinohradov etc. Statuta den newgesetzten 
Richtern, Bürgern und allen Unterthonen in der ganzen Herschaft Bybersburg gegeben, Vermerck die Statuta 
und Gepott unserer gnedigen Herrn Fugger auf die Untherthonen der Herrschaft Bibersburg, wie und was 
müssen sich die Untherthone in einem anderem der Gepuer sollen, wie folgt. SNA, f. ČK I, k. 28, inv. č. 554, fol. 
4-17, 141-172; RATKOŠ, Peter. Vývin feudálnej renty na Slovensku v 16. – 18. storočí. In Historické štúdie 
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Vinohradnícke dávky a poplatky na červenokamenskom panstve15 
 

Základnými naturálnymi dávkami z vína (dorobeného z viniča pestovaného 

vo viničných honoch v extravilánoch jednotlivých dedín), ktoré poddaní vrchnosti 

odovzdávali, boli cirkevný desiatok a zemepanský deviatok. Deviatok a desiatok odvádzali aj 

tí poddaní, respektíve cudzinci ktorí v konkrétnej dedine nemali dom, ale len vinohrad.16 

Z vinohradov pri domoch v intraviláne (Hofweingarten) museli odovzdať len desiatok.17 

Od poddaných panstvo ďalej vyberalo sudové alebo putňové (Kueffengab, 

Khuffengaab). Od jedného suda s vínom (objem ktorého bol v Uhorsku v rozmedzí 600 – 

1800 litrov) vyplácali 52 uhorských denárov.18 Tí, ktorým sa z úrody po zaplatení deviatku 

a desiatku nezvýšil celý sud (Kueffen), platili od každého okovu po dva denáre.19 Urbár z roku 

1598 vyslovene stanovuje, že „...von indem emer Weinn so ihnen nach abnehmung 

des Neűndt undt Zehendt verblaibt, zu geben: 2 d., das häist man die Kueffengaab.“20 

V urbári z roku 1660 si majitelia panstva nechali zaznačiť aj celkové výnosy z výberu 

jednotlivých poplatkov za predchádzajúci rok. Tak napríklad sudové vynieslo v roku 1659 

červenokamenskej správe 124 zlatých a 64 denárov.21 

Špecifickou platbou poddaných bolo obecné (Dorfwein). V prípade obyvateľov Častej 

šlo za Fuggerovcov o pol okovu vína z osminového vinohradu.22 Dolianski vinohradníci 

platili obecné po oberačke podľa výmery usadlosti. Od celej usadlosti to bolo 16 pínt vína, 

od polovičnej 8 pínt a od štvrtinovej 4 pinty vína. Keď niektorí obyvatelia nevlastnili dom, 

                                                                                                                                                         
XVII, 1963, s. 17; ŽUDEL, Juraj. Poddanská robota a námezdná práca na červenokamenskom panstve 
za Fuggerovcov v rokoch 1535 – 1583. In Historické štúdie XVIII, 1973, s. 157n; TIBENSKÝ, Martin. 
Červenokamenské panstvo v stredoveku (dizertačná práca). Trnava : v. n., 2011, s. 50n. 
15 V tejto podkapitole sa budeme všeobecne zaoberať jednotlivými druhmi vinohradníckych naturálnych dávok, 
peňažných poplatkov a robôt. Na konci štúdie prikladáme prehľadnú tabuľku, v ktorej pri jednotlivých sídlach 
uvádzame obyvateľmi odvádzané vinohradnícke dávky a poplatky a vykonávané vinohradnícke roboty. 
16 Desiatok sa odovzdával Ostrihomskému arcibiskupstvu alebo nájomcovi („,...und der Zehendt gehöt 
dem Ertzpischoff oder wer im khaufft.“). Z vínneho desiatku patrila desiata časť (stotina z celkovej úrody) 
Bratislavskej kapitule, ktorú Fuggerovci zvykli odkúpiť za 50 uhorských zlatých, t. j. 75 grajciarov. SNA, f. ČK 
I, k. 33, inv. č. 66, pag. 44; Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 158, fol. 201. 
17 KAHOUNOVÁ, Ema. Spoločensko-ekonomické podmienky vývinu vinohradníctva na západnom a strednom 
Slovensku. In Slovenský národopis XV, 1967, s. 518. 
18 Ak ďalej neuvádzame inak, označenie denár používame v zmysle uhorského denára. 
19 Okov – dutá vinohradnícka miera. Ide o tzv. obyčajný okov, ktorý obsahoval 32 pínt, čiže 64 holieb, t. j. 54, 
2976 litra. Veľký okov bol o štyri pinty väčší ako obyčajný okov. „..., jeder von ainem achtl weingart ain halben 
emer auch groβ maβ.“ V štúdii pod pojmom okov chápeme okov obyčajný, v prípade veľkého okovu uvádzame 
dané adjektívum. MOL, f. U et C, fasc. 61, nro. 38, pag. 3; Urbár hradného panstva Červený Kameň. 
In MARSINA, ref. 4, s. 71, fol. 4v; HÚŠČAVA, Alexander. Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava : 
Vydavateľstvo SAV, 1972, s. 114; BOGDÁN, István. Magyarországi űr- , térfogat-, súly- és darabmértékek 
1874- ig. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1991, s. 235-236. 
20 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 174. 
21 SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 23 v.  
22 Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 71, fol. 4 v. 
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ale len vinohrad, dávali zemepánom 8 pínt, bez ohľadu na jeho veľkosť.23 V Dolných 

Orešanoch odvádzali vinohradníci nižšiu dávku obecného. Od celej sedliackej usadlosti 8 pínt 

vína, od polovičnej 4 pinty. Od celej želiarskej usadlosti (1/8) to činilo 4 pinty a od polovičnej 

(1/16) 2 pinty vína.24 V prípade, že vinohradníci mali na dolnoorešianskom chotári vinohrady 

a nemali usadlosť, odovzdávali túto dávku podľa výmery vinice. Od štvrtiny vinohradu 

museli panstvu dodať polovicu okovu vína, od osminy 8 pínt , od 1/16 vinohradu 4 pinty, 

od 1/32 dávali 2 pinty vína.25 

Pálfiovské urbáre z rokov 1598 a 1660 nás zoznamujú i s ďalšími povinnými dávkami 

od vína. Mestečkové (Markhtwein) predstavovalo odovzdávanie 20 okovov vína ročne. Táto 

povinnosť samozrejme prislúchala len poddaným z mestečiek Častá, Doľany a Dolné 

Orešany.26 Ak poddaní Pálfiovcov mali vinohrady i mimo červenokamenského panstva 

(Modra, Šenkvice, Pezinok etc.) a chceli si priviesť víno dorobené z na nich dopestovaného 

viniča domov, museli odovzdať 4,5 uhorského denára za každý dovezený okov. Bola to tzv. 

modranská dávka (Modergaab). Jej názov je zrejme odvodený od dávky 4,5 denára za okov 

vína, ktorú platili modranskí mešťania za víno dorobené z viniča pestovaného v chotári 

Kaplnej.27 Za rok 1659 z nej Pálfiovci nadobudli len 1 zlatý a 14 ½ denára.28 Zemepáni si 

zavedením tejto dávky kompenzovali to, že od takéhoto „cudzieho“ vína nemohli vyberať 

deviatok a desiatok. Otázkou ostáva, či to bolo pre panstvo rentabilné. Na druhej strane ale 

poddaní mohli víno dorobené z viniča urodeného v cudzích vinohradoch slobodne šenkovať, 

ako tomu bolo na panstve zvykom. 

 
Cudzí vinohradníci na panstve Červený Kameň 
 

Cudzí majitelia i držitelia vinohradov z červenokamenských sídel, ktorí nedávali 

pánom hradného panstva deviatok, odviedli hôrne (Berckrecht), t.j. od osminy vinohradu 

polovicu veľkého okovu.29 Takíto vinohradníci museli byť zaevidovaní v pozemkovej knihe 

vinohradov. Cudzinci zároveň platili 20 denárov od jednej osminy vinohradu, tzv. cenzus 

z vinohradov (Weingartenzins). V čase odvozu vína odvádzali i mýto za využívanie ciest 

                                                 
23 Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 84, fol. 22. 
24 V urbári z roku 1543 treba pri platení obecného rozlišovať sedliacku (Hof) a želiarsku usadlosť  (Hofstaat). 
Želiarske usadlosti predstavovali zväčša mladšie osídlenie na okrajoch pôvodne osídleného priestoru. „Was aber 
heraus an orten fur heuser sein, haist man ganntz und halb hofstat,...“ Urbár hradného panstva Červený Kameň. 
In MARSINA, ref. 4, s. 91, fol. 36; ŽUDEL, ref. 4, s. 38. 
25 Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 91, fol. 36. 
26 „Item so seint sie schuldig zu geben Jährl Wein 20 emer, den häist manchen Markht wein.“ SNA, f. ČK I, 
k. 33, inv. č. 66, pag. 9. 
27 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 174; TIBENSKÝ, ref. 4, s. 327; DUBOVSKÝ, ref. 5, s. 33. 
28 SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 24 v. 
29 Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 71, fol. 4v. 
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(Strassmaut). Od jedného vínom naloženého voza, fúry (Fueder) to bolo 18 denárov, 

za polovicu nákladu 9 denárov, za tretiník (Dreyling) približne ¾ z fúry alebo 2/3 z okovu, 

za prevoz polovice dreylingu 6 denárov a za jednotlivý okov 1 denár.30 Urbár z roku 1660 

uvádzal výšku cenzu za vinohrady menšej rozlohy a mýtny poplatok sa znížil len na pol 

denára za jeden okov prevážaného mladého vína. Svedčí to pravdepodobne o znížení podielu 

výnosov z vinohradníckej výroby v hospodárstve Červeného Kameňa a úpadku 

vinohradníctva v druhej polovici 17. storočia. 

Keď si chceli cudzí vinohradníci odviezť sudy s vínom za hranice panstva, museli si 

ich pred cestou nechať za tri grajciare za každý opečatiť. Tento poplatok (Petschaftgelt) 

prináležal zemepánovi.31 Keď sa prevážalo víno na vozoch cez mýtnu stanicu 

v Budmericiach, za každý sud (Kueffen) sa platilo mýto vo výške 12 denárov, za polovicu 

sudu 6 denárov. Výhodou bolo oslobodenie od platenia mýtneho za kone vedúce záprah.32 

Cudzí vinohradníci vlastnili vinohrady najmä v Dolných Orešanoch, Doľanoch, Dlhej 

a Suchej nad Parnou. V roku 1598 boli cudzinci majiteľmi 64 osmín vinohradov 

na dolnoorešianskom vinohradníckom hone a 16 osmín vo vinohradoch v chotári Dolian 

a Dlhej. Panstvo z nich získalo 41 veľkých okovov a 9 pínt vína na odovzdanom hôrnom 

poplatku, 16 zlatých a 10 denárov za cenzus z viníc a 2 okovy vína na vybraní mýtneho.33 

Keď nejaký poddaný kúpil od Trnavčana vinohrad na dolianskom alebo dolnoorešianskom 

vinohradníckom hone, nezískal práva mešťana z Trnavy, ale bol povinný odvádzať 

zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok. V roku 1660 sa počet obrábaných čiastok 

vinohradov v Dlhej a Doľanoch znížil na 13 osmín a jednu šestnástinu. Spustnutie vinohradov 

sa odzrkadlilo aj na celkovom výnose. Ako hôrne cudzí vinohradníci vydali 37 veľkých 

okovov a 45 pínt vína a za cenzus zaplatili 15 zlatých a 30 denárov.34 

 
Vinohradnícke hony Jűnngenperg a Rosennberg 
 

Významnými zdrojmi príjmov panstva z vinohradníctva, s ktorými sa intenzívnejšie 

stretávame v súpisoch deviatku a desiatku z vína a viničných poplatkov zo 17. storočia, boli 

                                                 
30 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 175-179; SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 33v-36; Urbár hradného 
panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 71, fol. 4v; MOLLAY, Károly. Magyarország nyugati 
külkereskedelme a XVI. század közepén (Soproni kiegészítések és jegyzetek Ember Gyızı könyvéhez). 
In Helytörténetírásunk Időszerű Kérdései XLIV, 1990, 3 szám, s. 40. 
31 Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 152, fol. 176. 
32 Tamže, s. 129, fol. 127. 
33 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 176-177. 
34 SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 34 v, 35. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 57  

vinohradnícke hony Jűnngenperg a Rosennberg v chotári Suchej nad Parnou.35 Domáci 

vinohradníci platiaci deviatok už panstvu neodovzdávali žiadne víno a neplatili ani iné 

peňažné dávky. Cudzí majitelia vinohradov namiesto deviatku boli povinní každoročne platiť 

hôrne, cenzus z vinohradov (Zins von den weingarten) a mýto. Cirkevný desiatok museli 

dávať samozrejme všetci vinohradníci. 

Na Mladej hore sa v roku 1543 nachádzalo 15 vinohradov, z ktorých sa platil deviatok, 

a 25 vinohradov nezaťažených odvádzaním zemepánskeho deviatku. Cudzinci tu mali 30 

osmín, 1 šestnástinu a 1 tridsaťdvatinu vinohradu. Podľa urbára z roku 1598 tu Trnavčania 

a obyvatelia iných miest vlastnili 8 štvrtín, 8 osmín a 4 šestnástiny vinohradu, t.j. spolu 

13 štvrtín vinohradu. V roku 1598 celkový výnos hôrneho bol 11 veľkých okovov a 18 pínt, 

čo je 12 obyčajných okovov a 30 pínt. Cenzus z vinohradov činil v danom roku 5 zlatých 

a 20 denárov. Pisár sa ale pri výpočte konečnej sumy pomýlil, lebo uviedol, 

že z 13 štvrtinových vinohradov sa pri dávke 40 denárov za ¼ vinice, odviedli len 4 zlaté 

a 60 denárov. Do roku 1660 vinohradnícky hon spustol. Bolo tu len 9 štvrtín, dve osminy 

a 4 šestnástiny vinohradu v cudzom vlastníctve. Celkovo sa vybralo 10 veľkých okovov 

a 27 pínt hôrneho, 4 zlaté a 30 denárov cenzu a 40 denárov mýtneho.36 

Na vinohradníckom hone Rosennberg ležalo 240 štvrtinových vinohradov, ktorých 

vlastníkmi boli zväčša Trnavčania. Z titulu, že Fuggerovci a neskôr Pálfiovci neboli ich 

zemepánmi, neodovzdávali deviatok. Desiatok prináležal ostrihomskému arcibiskupovi. 

Vinohradníci z Trnavy ako komunita ročne platili 96 rýnskych guldenov. V peňažnom 

systéme používanom v Uhorsku to bolo 76 zlatých a 80 denárov. Na sv. Juraja (24. apríla) to 

spolu činilo 32 guldenov a na sviatok sv. Mikuláša doplatili zostatok 64 guldenov.37 

Vinohradníci samozrejme ako cudzinci platili aj hôrne (štvrtinu veľkého okovu za 1/4 

vinohradu). V roku 1598 to bolo 67,5 obyčajného okovu a v roku 1660 60,75 veľkého okovu. 

Trnavčania mali na Rosennbergu i vlastného viničného richtára, ktorý musel panstvo požiadať 

o povolenie na začatie vinobrania. Zvykom bolo nariadenie vrchnosti posielať kapúna alebo 

iného vtáka (hydinu) ako znak nadvlády červenokamenských pánov nad vinohradníckym honom.38 

                                                 
35 „Diss gepurg (Jűnngenperg) ligt bald auser Durnpach zur lingen hannd, wan man geen Thirnaw will...“ 
„Die weingartgeburg (Rossenberg) ligt hart an Jungenperg gegen Thirnen werts.“ Urbár hradného panstva 
Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 150-152, fol. 174-175. 
36 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č.  66, pag. 175; SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 34, 34 v. 
37 „Zins von sollichen weingartgepurg sein die gemain statt Thirna jarlichen sechsundneuenzigkh gulden 
reinisch in muntz ze 60. kr. schuldig.“ V urbári z roku 1598 je na strane 178 chybný prepočet cenzu. Podobne aj 
v urbári z roku 1598. SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 178; Urbár hradného panstva Červený Kameň. 
In MARSINA, ref. 4, s. 151, fol. 175. ŽUDEL, ref. 12, s. 43-44. 
38 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 177-179; SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 35-36; Urbár hradného 
panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 151, fol. 175. 
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Povinný výčap vína 
 

Dôležitým poznatkom pre organizáciu vnútorného trhu s vínom je i údaj z urbára 

z 50.  rokov 16. storočia, ktorý po prvýkrát hovoril o povinnom konzume vína poddanými. 

Ide tu o vyčapovanie troch alebo štyroch sudov za celý rok v Častej a Dolných Orešanoch. 

Dalo by sa ale usudzovať, že výčap nebol limitovaný a že správa panstva distribuovala toľko 

vlastného vína, koľko a kde potrebovala aktuálne speňažiť.39 Poddaní čapovali víno 

od sv. Juraja (24. apríla) do sv. Michala (29. septembra).40 Obyvatelia Častej a Vištuku mali 

vyčapovať 250 okovov panského vína, v Budmericiach 200 okovov vína, v Dolných 

Orešanoch a Suchej nad Parnou najviac 150 okovov, dolianski vinohradníci len 100 okovov 

nápoja, rovnako tomu bolo aj v Klčovanoch, Šelpiciach, Zvončíne, Dlhej, Košolnej, 

v Bohdanovciach každoročne mali vyčapovať 80 okovov vína, v Jablonci 70 okovov, 

v Borovej a Dubovej len po 20 okovov vína, v Štefanovej správa panstva nariadila vyčapovať 

30 okovov panského vína.41 Na červenokamenskom panstve mali poddaní povolené čapovať 

v neobmedzenom množstve aj pivo. V dedine Kaplná sa výčap konal od Vianoc do sviatku 

sv. Michala. Poddaní tu mohli šenkovať nielen toľko piva, ale aj vína, koľko mohli a chceli.42 

Zavedením nového urbára v roku 1660 sa poddaným povolilo šenkovať víno 

od Vianoc až do sv. Michala. V mestečkách červenokamenského panstva (v Častej, Doľanoch 

a Dolných Orešanoch) sa mohlo čapovať len v čase jarmokov a to 14 dní pred ich začatím 

a 14 dní po ich ukončení.43 V Častej sa tak v panskej krčme vyčapovalo 182 ½ okovu vína, 

152 okovov piva, v Doľanoch 69 okovov vína, 88 okovov piva, v Suchej nad Parnou 145 ½ 

                                                 
39 V 16. storočí fuggerovská správa využívala svoje monopolné postavenie v šenkovaní vína neprimerane. 
Pravdepodobne malé úžitky ju nemotivovali tento zemepanský regál využívať. Celý rok sa panské víno čapovalo 
len v krčme na predhradí a v Kaplnej, v ostatných panských krčmách (v Doľanoch, Košolnej, Zvončíne, 
Jablonci, Suchej nad Parnou, Šelpiciach, Dlhej, Častej, Bohdanovciach nad Trnavou, Dolných Orešanoch, 
Budmericiach, Vištuku) sa šenkovalo len príležitostne počas vianočných sviatkov, Fašiangov, Veľkej Noci, 
Turíc a hodov. MOL, f. U et C, fasc. 61, nro. 38, pag. 28, 33. ŽUDEL, ref. 4, s. 91-92. 
40 V podkapitole hovoríme len o povinnom výčape panského vína, ale poddaní mali samozrejme aj právo 
na výčap vlastného vína. Pravidlá výčapu upravovali zák. č. 36/1550, 12/1553, 31/1555, 51/1559, 38/1567, 
35/1598, 31/1655 etc. SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 10. Ezer év törvényei. [online] 
Dostupné na internete <http://www.1000ev.hu/index.php?a=1&k=1> [cit. 2011-12-2]. 
41 V roku 1569 provizori panstva odkúpili jednu celú usadlosť v Kaplnej, kde vybudovali panskú krčmu. Panská 
krčma sa v roku 1596 podľa portálneho súpisu Bratislavskej stolice nachádzala v Častej a v roku 1598 podľa 
daňového súpisu domov aj v Budmericiach. Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, 
s. 127, fol. 123. K panským krčmám pozri poznámku č. 39. ČIČAJ, Viliam (ved. red.). Turci v Uhorsku. Život 
v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen od tragickej bitky pri Moháči až do Bratislavského snemu. 
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 220, č. 59, s. 223, č. 60. 
42 SNA, f. ČK I,k. 33, inv. č. 66, pag. 10n. 
43 V Častej sa jarmoky konali tretiu pôstnu nedeľu Oculi, v deň sv. Petra a Pavla (29. júna) a sv. Matúša 
(21. septembra). V Doľanoch zase v nedeľu Reminiscere (v druhú pôstnu nedeľu), v nedeľu Exaudi (najbližšia 
nedeľa pred Turícami), 6. augusta (na sviatok Premenenia Pána) a 14. októbra, v Dolných Orešanoch v utorok 
po Smrtnej nedeli, v utorok v týždni, kedy bol sviatok sv. Trojice, sviatok sv. Egídia (1. septembra) a sviatok 
sv. Ondreja (30. novembra). SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 7, 7 v. RÁBIK, ref. 7, s. 24. 
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okovu vína a 104 okovov piva, v Košolnej 61 ¾ okovu vína a 56 okovov, v Budmericiach 

254 ¼ okovu vína a 124 okovov piva, v Kaplnej sa vypilo 28 ½ okovu vína a 48 okovov piva, 

v Dubovej 105 ½ okovu vína a 84 okovov piva.44 

 
Pracovné povinnosti vinohradníkov 
 

Nenahraditeľný význam vinohradníctva v hospodárstve panstva Červený Kameň 

dokladá predovšetkým skutočnosť, že keď sa za Pálfiovcov mohli poddaní mestečiek 

z povinných robôt vykúpiť, práce vo vinohradoch pod túto možnosť nespadali.45 Pracovné 

povinnosti spojené s pestovaním révy ani jeden urbár bližšie nešpecifikoval. V panských 

vinohradoch poddaní vykonávali vinohradnícke práce po celý rok. Ich rozvrh podľa 

jednotlivých mesiacov približuje napríklad inštrukcia pre úradníkov panstva Svätý Jur 

a Pezinok z roku 1722, či práce o poľnohospodárstve a malokarpatskom vinohradníctve 

z 18. storočia.46 

Všetky urbáre zdôrazňovali, že kopačka sa mala organizovať a realizovať na náklady 

zemepána („Ibidem habet dominus eorum terrestris unam vineam, cui omnes labores prestare 

tenetur absque bwthas facientes.“, „...weingartten schuldig zu pawen, mit aller Arbeith, ohne 

des gruben, ...“).47 Tu sa pristavíme pri latinskom termíne, ktorým sa kopačka označovala. 

V urbári z roku 1559 nájdeme totiž túto činnosť ukrytú pod slovom „bwthas/bwtas“. 

Ide o nový tvar, s ktorým sme sa doposiaľ v žiadnej štúdii o agrotechnike viniča, či latinskom 

slovníku nestretli. Aj na tomto príklade je vidieť, že analýza a komparácia urbárov má 

význam nielen pre poznanie pomerov na feudálnom panstve, ale že obohacuje aj 

vinohradnícku terminológiu. 

Na robotnú rentu sa vzťahovala aj oberačka a preprava úrody, či vínneho muštu 

na hrad.48 Kopačka a lisovanie hrozna boli za Fuggerovcov platené vinohradnícke roboty, 

zatiaľ čo pálfiovské urbáre hovoria len o vykonávaní kopačky na náklady zemepána. Za čias 

Pálfiovcov museli tiež poddaní na vlastné náklady odvážať víno vybrané ako desiatok 

a deviatok na hrad.49 Podľa záznamov urbárskeho registra z roku 1559 odovzdávali poddaní 

                                                 
44 SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 7, 7v. 
45 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č.  66, pag. 9, 18, 25; SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142, fol. 1v. 
46 PANKL, Matúš – BERNOLÁK, Anton. Náuka o poľnohospodárstve. (prel. Vševlad Jozef Gajdoš). Bratislava 
: Osveta, 1964, s. 77n; FOJTÍK, Juraj. Rozvrh hospodárskych prác na panstvách Sv. Jur a Pezinok na začiatku 
18. storočia. In Agrikultúra XII, 1974, s. 111-119. BEL, Matej. O svätojurskom víne. (prel. Juraj Pavelek) 
Bratislava : Obzor, 1984, 80 s; BAĎURÍK, Jozef. Z dejín malokarpatského vinohradníctva a vinárstva. 
In MALÍK, Fedor a kol. Víno Malých Karpát. Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, s. 50-51. 
47 MOL, f. U et C, fasc. 61, nro. 38, pag. 32; SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 9. 
48 Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 71, fol. 4n. 
49 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 9n; REBRO, Karol. Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy 
Jozefa II. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 369. 
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z Dolian v čase oberačky ešte pred vybraním deviatku a desiatku spoločne 24 okovov vína, 

dolnoorešianski a častianski vinohradníci 20 okovov. V Suchej nad Parnou zase sedliaci 

museli dávať jedno kurča.50 

Za Fuggerovcov v častianskych panských vinohradoch (na šiestich osminách) 

robotovali tunajší poddaní. V rámci povinných robôt sa podieľali na všetkých 

vinohradníckych prácach, vrátane oberačky a tiež odvážali mušt na hrad a do dedín. 

Za kopačku a prešovanie dostávali mzdu, tzv. Weinzierdel, čo boli 3 zlaté. V Doľanoch, 

kde zemepáni, mali šesť osmín vinohradu, pracovali obyvatelia Dolian, Suchej nad Parnou, 

Dlhej, Košolnej a Bohdanoviec podľa pravidiel realizovaných v Častej. Dolnoorešania 

ostávali pracovať na ôsmich osminách panských vinohradov v chotári svojej dediny. Ročne 

za kopačku a prešovanie získali po 4 zlaté. Za dva zlaté za robotou chodili na štyri osminy 

dubovianskych vinohradov robotovať poddaní z Jablonca, Kaplnej, Vištuku a Budmeríc.51 

V prvom pálfiovskom urbári z roku 1598 pisári zaznamenali i presné mená panských 

vinohradov, v ktorých mali poddaní robotovať. V Častej to boli tri im Gespött, Voglsinger 

a Nächtäkhen, v dolianskom chotári in Jűngenberg, v Dolných Orešanoch in der Scheűben. 

Obyvatelia Klčovian pracovali vo vinohrade in Pirschuern. Poddaní z Bohdanoviec boli 

povinní plniť robotnú rentu v troch vinohradoch in Windischnusdorffer Gebűrg. Zo Šelpíc sa 

chodievalo do vinohradu zvaného die Spiegl ležiacej in Dűrnbacher Gebűrg. Obyvatelia 

Zvončína sa venovali starostlivosti o vinohrady in Jűngenberg a in Khreykosch. Panské 

vinohrady, ktoré obrábali poddaní zo Suchej nad Parnou, ležali tiež in Jűngenberg, v lokalite 

nazývanej Spiller a Leichtdelhen. Poddaným z Dlhej prináležalo obrábanie vinohradov 

in Ottenthaller Gebűrg zvaných Zwikhl a Satz. Na rovnakom vinohradníckom hone bol aj 

vinohrad Košolnej Baűzner. V novovzniknutej dedine Borová sa pracovalo na panskom 

vinohrade Hieűor, v Štefanovej vo vinohrade Stukh. Obyvatelia Budmeríc sa celý rok starali 

                                                 
50 MOL, f. U et C, fasc. 61, nro. 38, pag. 2, 4, 30. 
51 Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 152-153, fol. 179. Vinohrady na panstve 
Červený Kameň obrábali i najatí vinohradnícki robotníci (vincúri, tovarichári). V Dolných Orešanoch 
za vynášanie skál z vinohradov dostávali ženy v rokoch 1577 – 1600 päť až sedem denárov bez stravy, v prvých 
dvoch decéniách 17. storočia po sedem denárov. Za rozhadzovanie hnoja dostávali ženy v 16. storočí v Dolných 
Orešanoch v priemere 6 denárov. Muži si za dolovanie zarobili bez stravy v Dolných Orešanoch osem až 
dvanásť denárov. Za vykonanie jarného rezu viniča sa platilo v Suchej nad Parnou a v Dolných Orešanoch 
10 denárov. V druhej polovici 17. storočia mzda stúpla až na 17 denárov v Dolných Orešanoch a 20 denárov 
v Suchej nad Parnou. Ostatné činnosti boli vo vinohradoch Dolných Orešian a Suchej nad Parnou platené 
nasledovne: jarná kopačka v priemere 10 denárov, na konci 17. storočia až 25 denárov, zatĺkanie kolov osem až 
desať denárov, vyväzovanie viniča v 16. storočí päť až šesť denárov, za okopávanie panstvo platilo šesť denárov, 
za vylamovanie zálistkov viniča štyri až šesť denárov, podobne aj za rez viniča. Všetky tieto denné mzdy boli 
bez stravy. Za oberačku hrozna (mzda v 17. storočí stúpla minimálne), nosenie putní a miaganie hrozna robotníci 
dostávali tiež štyri až šesť denárov plus stravu. Za jeden deň a jednu noc prešovania sa platilo v priemere okolo 
desať denárov bez stravy. Platy na konci 17. stúpli približne o päť denárov. KAZIMÍR, Štefan. Vývoj miezd 
vinohradníckych robotníkov v malokarpatskej oblasti v 16. – 18. storočí. In Agrikultúra VIII, 1969, s. 186-195. 
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o vinohrad v okolí Dubovej zvaný Mitterschidung. Vinohrady Maderer a Khollgraben 

obhospodarovali poddaní z Jablonca. Z Kaplnej sa chodilo do panských vinohradov Viertl 

a Hans Reűtter a napokon Vištučania vykonávali potrebné vinohradnícke práce 

vo vinohradoch Mitterschidung, Zwikhl, Oberschittung, Khurg a Gwolckhen, patriacich 

územne k Dubovej.52 

V urbári z roku 1543 sa na rozdiel od ostatných troch urbárov stretávame aj s menami 

vinohradníkov.53 Spolu so spomínanou pozemkovou knihou vinohradov predstavujú 

jedinečný historický prameň pre výskum sociálnych pomerov nielen na panstve Červený 

Kameň, ale i celom juhozápadnom Slovensku. Sú presvedčivým svedectvom o tom, 

že významným prínosom pre novoveký rozvoj malokarpatského vinohradníctva boli 

chorvátski kolonisti.54 Základom silnejúceho kolonizačného ruchu a prílevu ďalších 

južnoslovanských osadníkov v druhej polovici 16. storočia bolo privilégium Maximiliána II. 

(1563 – 1576) z roku 1566, ktorým panovník oslobodil všetkých sedliakov, ktorí si na pustej 

pôde na červenokamenskom domíniu postavili nové domy, od platenia riadnych 

a mimoriadnych štátnych daní na šesť rokov. Podmieňujúcou súčasťou podpory osídľovania 

bolo i zúrodnenie a vysadenie vinohradov.55 

 
Vlastníctvo vinohradov a vinohradnícke právo 
 

Urbár upravoval aj postup pri prevzatí, predaji alebo vyženení vinohradu a uplatňoval 

nárok obecnej samosprávy na procesné poplatky pri prepise vinohradu na inú osobu 

(tzv. Schreibgelt von Weingarten). Pôvodne bol predajca vinohradu v Doľanoch povinný 

odviesť zo štvrtiny vinohradu pol okovu vína, z osminy štvrtinu okovu a od 1/16 vinohradu 

osminu okovu, kupujúci dvojnásobok. V Častej sa platilo iným spôsobom. Z každého zlatého 

(100 denárov) nákupnej ceny sa odviedlo 1,5 denára, z čoho predajca dal 1 denár a kupujúci 

pol denára. V Dolných Orešanoch ten, kto predával, musel dať pintu vína a ten, kto vinohrad 

kupoval, dal dve pinty vína. Fuggerovci poplatky na celom červenokamenskom domíniu 
                                                 
52 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 187-202. 
53 Napriek tomu, že aj urbáre z rokov 1598 a 1660 poskytujú obsiahly menný register obyvateľov mestečiek 
a dedín panstva, pri ktorých predpokladáme, že väčšina osadníkov sa v určitých sídlach venovala vinohradníctvu 
nielen v rámci poddanských povinností, v urbári z roku 1543 sa pri konkrétnych menách obyvateľov spomínajú 
vinohrady a viničné dávky. Etymologickým rozborom mien môžeme dospieť k sprehľadneniu vinohradníkov – 
kolonistov a ich pôvodu. 
54 KUČEROVÁ, Květoslava. Naseljavanje Hrvatskih Seljaka u Slovačkoj i Njihov Socijalni Položaj. 
In Radovi 5. U povodu 400. godišnjice hrvatsko-slovenske seljačke bune. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu – 
Institut za hrvatsku povijest, 1973, s. 113n; KUČEROVÁ, Květoslava. Chorváti a Srbi v strednej Európe. 
K etnickým, hospodárskym a sociálnym otázkam v 16. – 17. storočí. Bratislava : Veda, 1976, 327 s., KLAČKA, 
Jozef. Urbáre červenokamenského a stupavského hradného panstva o chorvátskej kolonizácii v 16. storočí. 
In BOTÍK, Ján (zost.). Chorvátska národnosť na Slovensku. Bratislava : SNM, 1999, s. 25-30. 
55 SNA, f. ČK I, k. 1, inv. č. 1, fol. 337. 
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zjednotili a zaviedli nové pravidlá. Od každých 100 denárov z hodnoty vinohradu predajca 

odviedol panstvu, teda už nie richtárovi a prísažným, pol denára a nákupca jeden denár. 

Rovnaké poplatky sa za úkon „Schreibgeldt von Weingärtten“ platili i za Pálfiovcov.56 

V prípade priateľského darovania vinohradu, prevzatia dedičstva, keď nešlo o reálne peniaze, 

alebo o vzájomnú výmenu viníc sa odvádzala platba nasledovne. Príjemca zaplatil 

20 viedenských denárov a  iniciátor výmeny, pôvodný vlastník 10 denárov.57 Keď išlo 

o dedenie vinohradu, dedič musel týchto 30 viedenských denárov zaplatiť sám. 

Pre zemepánov to činilo čistý príjem 30 viedenských denárov, t. j. desať uhorských denárov.58 

Cudzinci vo všetkých spomínaných prípadoch povinne platili od štvrtiny vinohradu okov 

vína, od osminy polovicu okovu s vínom, od 1/16 vinice štvrtinu okovu a od 1/32 osminu 

okovu vína. Až po peňažnom vyrovnaní voči vrchnosti nasledoval prepis vinice.59 

Ústredným reprezentantom vinohradníckej správy, ochrancom a vykonávateľom 

vinohradníckeho práva v malokarpatskom vinohradníckom regióne bol Bergmeister (horský 

richtár, viničný richtár, horný, pereg, hegybiró, heďbíro, magister montium et vinearum). 

Spomínali ho samozrejme aj urbáre, ale bližšie sa o jeho kompetenciách 

v červenokamenských vinohradoch nezmieňovali.60 

Významnú výkonnú pozíciu vinohradníckeho práva zastával hájnik 

(Weingartenhieter). Bolo zvykom, že na každom vinohradníckom hone, sa v čase dozrievania 

hrozna musel zdržiavať hájnik. Jeho povinnosťou bolo ročne odchytiť 60 až 90 veľkých 

vtákov (drozdov). Každý týždeň v sobotu musel na hrad nosiť jednu pintu pekného a dobrého 

hrozna. Z panských vinohradov si ale nesmel zobrať ani strapec hrozna.61 

Podľa urbára z roku 1598 hájnik (Weinhűtter) v častianskych, dolianskych, 

dolnoorešianskych vinohradoch odovzdával vtáčí cenzus, tzv. Vőglzins, čo bolo 100 škodných 

vtákov. Hájnik bol povinný strážiť vinohrady počas Kántrových dní, t.j. počas suchých dní 

po sviatku Povýšenia Svätého Kríža (14. septembra) až do vinobrania. Naďalej každý týždeň 

pred oberačkou odnášal pintu hrozna na hrad a mal zakázané vziať si z úrody v panských 

vinohradoch.62 V Doľanoch a Dolných Orešanoch si hájnik mohol príležitostne zobrať 

z hrozna v cudzích alebo iných ako panských vinohradoch.63 

                                                 
56 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 190. 
57 1 uhorský denár = 3 viedenské denáre. ŽUDEL, ref. 9, s. 44. 
58 „...das thut von baiden thailn 30 d. wiener., oder 10 d. ung. schreibgelt zaln.“ Urbár hradného panstva 
Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 162, fol. 206 v. 
59 Tamže. 
60 Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, ref. 4, s. 70, fol. 4, s. 83, fol. 22. 
61 Tamže, s. 162-163, fol. 208. 
62 SNA, f. ČK I, k. 33, inv. č. 66, pag. 11, 27. 
63 Tamže, pag. 19, 27. 
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Urbáre sú pre archívny výskum hospodárskych dejín na feudálnych panstvách 

smerodajným historickým prameňom. Bez ich poznania bádateľ nemôže pochopiť štruktúru 

hospodárskej a účtovnej evidencie, fungovanie a reguláciu vinohradníckej výroby. Určenie 

organizácie vinohradníctva i primárneho ukazovateľa hospodárskej prosperity – produkcie 

závisí od zodpovedania základných otázok: Kto je producentom vína?, Aké množstvo 

z dorobeného vína poddaný odovzdáva zemepánovi? etc. Analýza červenokamenských 

urbárov je bez pochýb prvým krokom k porozumeniu hospodárskej politiky Fuggerovcov 

a Pálfiovcov a určeniu postavenia vinohradníctva v agrárnej výrobe. 

 
 
 
The Urbaria of the Červený Kameň (Red Stone) Castle Domain 
from the 16th and 17th Century as the Sources to the History of Viticulture 
 
The domain of the Červený kameň Castle is situated on the foot of the Small Carpathians. This 
renowned wine region belonged to the important producers of the quality wine in Hungary in the early 
modern period. During the 16th and 17th century the owners were the Fugger and Pálffy families. The 
urbaria (the basic documents of the administration of the domain) provide the complete picture about 
the economic and social conditions of the serfs. According to our knowledge four urbaria from the 
years 1543, 1559, 1599 and 1660 are preserved. They talk about the basic taxes (for the lords and the 
church), special vineyard fees (Kueffengab, Dorfwein, Markhtwein, Modergaab), the fees, which the 
foreign wine-grower paid (Bergrecht, Weingartenzins, Strassmaut), the sale of the wine, works in the 
vineyards, the law etc. The analysis of the Červený kameň Castle urbaria is the first step to the 
understanding of the economic and agricultural policy of the Fuggers and Pálffy family. We find the 
answers to the questions: Who were the wine producers? How much wine was produced? 
 
Keywords: urbaria (urbars), viticulture, serf obligations, 
                   Červený kameň Castle, the Fugger family, the Pálffy family 
 
BENKOVÁ, Eva. Urbáre panstva Červený Kameň zo 16. a 17. storočia ako pramene k dejinám 
vinohradníctva. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : 
Stimul, 2012, s. 51-67. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>
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Prehľad vinohradníckych poplatkov, naturálnych dávok a prác 
v panských vinohradoch podľa urbárov z rokov 1543 a 1598 
 
 

 
 
 

ČASTÁ sudové, tzv. Kueffengab- platilo sa vo výške 52 denárov od suda alebo 2 denárov za okov

DOĽANY sudové, tzv. Kueffengab- platilo sa vo výške 52 denárov od suda alebo 2 denárov za okov
DO LNÉ 

Š
sudové, tzv. Kueffengab- platilo sa vo výške 52 denárov od suda alebo 2 denárov za okov

KO ŠO LNÁ sudové, tzv. Kueffengab- platilo sa vo výške 52 denárov od suda alebo 2 denárov za okov

DLHÁ sudové, tzv. Kueffengab- platilo sa vo výške 52 denárov od suda alebo 2 denárov za okov
sudové, tzv. Kueffengab- platilo sa vo výške 52 denárov od suda alebo 2 denárov za okov
mýto, od jedného sudu sa vyberalo 12 denárov a od polovice sudu s vínom 6 denárov

VIŠTUK sudové, tzv. Kueffengab- platilo sa vo výške 52 denárov od suda alebo 2 denárov za okov

Vinohradnícke poplatky poddaných podľa urbára z roku 1543

BUDMERICE

zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
cirkevný desiatok z viníc pri dome, zv. Hofweingarten
obecné, tzv. Dorfwein- od 1 osminy vinohradu sa odviedlo pol okovu vína

obecné, tzv. Dorfwein- odvádzalo sa podľa výmery usadlosti, t . j. od celej a trištvrtinovej 16 pínt vína,    
od polovičnej 8 pínt a od štvrtinovej usadlosti 4 pinty vína; obyvatelia, ktorí nemali vlastné domy, ale 
mali vinohrad(y) dávali 8 pínt vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne

obecné, tzv. Dorfwein- odvádzalo sa podľa výmery usadlosti, od celej sedliackej to bolo 8 pínt vína,         
od polovičnej 4 pinty, od celej želiarskej 4 pinty a od polovičnej 2 pinty vína; keď sa obecné platilo       
od výmery vinohradu, od štvrtinového vinohradu pol okovu vína, od osminového 8 pínt vína, od 1/16-
vého, od 1/32-vého 2 pinty vína 
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne

ŠELPICE zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
BO HDANO VCE zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v chotári Šelpíc

ZVO NČÍN zemepánsky deviatok a cirkvený desiatok z viníc v extraviláne
SUCHÁ n. 
PARNO U

zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne

KO ŠO LNÁ zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
DLHÁ zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne

JABLO NEC zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
KAPLNÁ zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne

zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
obecné, tzv. Dorfwein, odvádzalo sa podľa pravidiel zavedených v Častej, Doľanoch a Dolných Orešanoch

VIŠTUK zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
DUBO VÁ zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne

Vinohradnícke naturálne dávky poddaných podľa urbára z roku 1543

ČASTÁ

DOĽANY

DO LNÉ 
O REŠANY

BUDMERICE
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ČASTÁ vykonávanie všetkých prác v šiestich 1/8-vých častianskych vinohradoch vrátane oberačky a odvážania 
muštu na hrad, za kopačku a prešovanie dostávali poddaní po 3 zlaté

DOĽANY vykonávanie všetkých prác v dvoch 1/8-vých dolianskych vinohradoch vrátane oberačky a odvážania 
muštu na hrad, za kopačku a prešovanie dostávali po 3 zlaté

DO LNÉ 
O REŠANY

vykonávanie všetkých prác v ôsmich 1/8-vých dolnoorešianskych vinohradoch vrátane oberačky              
a odvážania muštu na hrad, za kopačku a prešovanie poddaní dostávali po 4 zlaté

BO HDANO VCE vykonávanie všetkých prác v dvoch 1/8-vých dolianskych vinohradoch vrátane oberačky a odvážania 
muštu na hrad, za kopačku a prešovanie poddaní dostávali po 3 zlaté

ZVO NČÍN vykonávanie všetkých prác v dvoch 2/8-vých dolianskych vinohradoch (spolu s poddanými z Dlhej         
a Košolnej) vrátane oberačky a odvážania muštu na hrad, za kopačku a prešovanie poddaní dostávali      
po 3 zlaté 

SUCHÁ n. 
PARNO U

vykonávanie všetkých prác v dolianskych vinohradoch vrátane oberačky a odvážania muštu na hrad,       
za kopačku a prešovanie dostávali poddaní po 3 zlaté

JABLO NEC vykonávanie všetkých prác v dvoch 2/8-vých dubovianskych vinohradoch (spolu s poddanými z Kaplnej 
a Vištuku) vrátane oberačky a odvážania muštu na hrad, za kopačku a prešovanie poddaní dostávali          
po 2 zlaté

BUDMERICE vykonávanie všetkých prác v dvoch 2/8-vých dubovianskych vinohradoch vrátane oberačky a odvážania 
muštu na hrad, za kopačku a prešovanie poddaní dostávali po 2 zlaté

Práce poddaných v panských vinohradoch podľa urbára z roku 1543

ČASTÁ sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

DOĽANY sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

DO LNÉ 
O REŠANY sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

KLČO VANY sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

BO HDANO VCE sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

ŠELPICE sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

ZVO NČÍN sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

SUCHÁ n. 
PARNO U sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

DLHÁ sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

KO ŠO LNÁ sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

BO RO VÁ sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

ŠTEFANO VÁ sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 
sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína dorobeného za hranicami panstva

modranská dávka, tzv. Modergaab, t . j. 4,5 denára za každý dovezený okov vína, dorobeného                   
mimo hraníc červenokamenského panstva
sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

modranská dávka, tzv. Modergaab, t . j. 4,5 denára za každý dovezený okov vína, dorobeného              
mimo hraníc červenokamenského panstva
sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

modranská dávka, tzv. Modergaab, t . j. 4,5 denára za každý dovezený okov vína, dorobeného                   
mimo hraníc červenokamenského panstva
sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

modranská dávka, tzv. Modergaab, t . j. 4,5 denára za každý dovezený okov vína, dorobeného             
mimo hraníc červenokamenského panstva

DUBO VÁ sudové, tzv. Khuffengaab, t . j. 2 denáre od každého okovu vína 

Vinohradnícke poplatky poddaných podľa urbára z roku 1598

VIŠTUK

KAPLNÁ

JABLO NEC

BUDMERICE
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mestečkové, tzv. Markhtwein, t . j. 20 okovov vína ročne
povinný výčap 250 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
vtáčí cenzus, tzv. Vőglzins v množstve 100 škodných vtákov odovzdával na hrad hájnik
cirkevný desiatok z vinohradov pri dome (Hoffweingarten)
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
cirkevný desiatok z vinohradov pri dome (Hoffweingarten)
povinný výčap 100 okovov vína
mestečkové, tzv. Markhtwein, t . j. 20 okovov vína ročne
vtáčí cenzus, tzv. Vőglzins v množstve 100 škodných vtákov odovzdával na hrad  hájnik
mestečkové, tzv. Markhtwein, t . j. 20 okovov vína ročne
povinný výčap 150 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
cirkevný desiatok z vinohradov pri dome (Hoffweingarten)
vtáčí cenzus, tzv. Vőglzins v množstve 100 škodných vtákov odovzdával na hrad hájnik
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
cirkevný desiatok z vinohradov pri dome (Hoffweingarten)
povinný výčap 100 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 80 okovov vína
povinný výčap 100 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 100 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 150 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 100 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 100 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 20 okov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 30 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 200 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 70 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap vína v neobmedzenom množstve
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 250 okovov vína
zemepánsky deviatok a cirkevný desiatok z viníc v extraviláne
povinný výčap 20 okov vína

KAPLNÁ

VIŠTUK

DUBO VÁ

KO ŠO LNÁ

BO RO VÁ

ŠTEFANO VÁ

BUDMERICE

JABLO NEC

BO HDANO VCE

ŠELPICE

ZVO NČÍN

SUCHÁ n. 
PARNO U 

DLHÁ

Vinohradnícke naturálne dávky poddaných podľa urbára z roku 1598

ČASTÁ

DOĽANY

DO LNÉ 
O REŠANY

KLČO VANY
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poddaní pracujú v troch častianskych vinohradoch-  na 7 osminách in Gespőt t , na 1 jednej osmine           
vo vinohrade Voglsinger a na 2 osminách in Nächtäkhen, vykonávajú všetky práce okrem kopačky

zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve
poddaní pracujú na 5 osminách vo vinohrade in Jüngenberg, vykonávajú všetky práce okrem kopačky
poddaní pracujú vo vinohrade Scheűben na 3 štvrtinách, vykonávajú všetky práce okrem kopačky 
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve
poddaní pracujú na 2,5 osminách vinohradu in Pirschuern,  vykonávajú všetky práce okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve
poddaní pracujú na dvoch osminách vo vinohradoch dolnoorešianskych viničných vrchov
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní pracujú vo vinohrade Spiegl v Suchej nad Parnou na dvoch osminách, vykonávajú všetky práce 
okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní pracujú vo vinohradoch in Jungenberg a in Khreiskhoss na jednej štvrtine, vykonávajú všetky 
roboty okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní pracujú na 3 osminách in Jungenberg,in Spiller na 1 šetnástine a in Liechtdkhen na 1 šestnástine , 
vykonávajú všetky práce okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní pracujú  na dolianskom vinohradníckom vrchu, vo vinohrade Zwikhle na 2 osminách                    
a vo vinohrade Satz na 1 osmine, vykonávajú všetky práce okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní pracujú vo vinohrade Lautzner na dolianskom vrchu na 2 osminách, vykonávajú všetky práce 
okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve
poddaní pracujú v chotári Borovej na dvoch osminách, vykonávajú všetky práce okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní robotujú na 3 osminách vo vinohrade v chotári Štefanovej a na časti vinohradu pri Častej, 
výkonávajú všetky práce okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní pracujú v dvoch vinohradoch patriacich k Dubovej, in der Mitterschidung sú tri osminy                 
a vo vinohrade Schrekhnberg tiež tri osminy, poddaní vykonávajú všetky práce okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní pracujú v dvoch vinohradoch- na 1 osmine vo vinohrade Manderer a na jeden a  pol osminovej 
časti vinohradu Kholgraben, vykonávajú všetky práce okrem kopačky

zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve
poddaní pracujú v dvoch vinohradoch, im Viertl na jednej osmine a vo vinohrade Hanns Reitter t iež        
na jednej osmine, vykonávajú všetky práce okrem kopačky 
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

poddaní pracujú v troch dubovianskych vinohradoch, v Mitterschidung a Zwikhl na tri a pol osminách,      
v ostatných dvoch vinohradoch v Oberschidung, Khurtz a Gwolckhen na troch osminách, vykonávajú tu 
všetky práce okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve
poddaní pracujú vo vinici Luginslandt na dva a pol osmine, vykonávajú všetky roboty okrem kopačky
zvážanie desiatkového a deviatkového vína na hrad alebo na iné miesto na panstve

KO ŠO LNÁ

BO RO VÁ

Práce poddaných podľa urbára z roku 1598

ČASTÁ

DO LNÉ 
O REŠANY

KLČO VANY

ŠELPICE

DOĽANY

BO HDANO VCE

ZVO NČÍN

DLHÁ

SUCHÁ n. 
PARNO U

JABLO NEC

KAPLNÁ

VIŠTUK

DUBO VÁ

ŠTEFANO VÁ

BUDMERICE
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Hospodárske pomery na Orave na základe urbárov z prvej polovice 17. storočia 
(Urbár panstva hradu Orava z roku 1602) 
 
Ľudmila Maslíková 
 

Oravská stolica sa rozprestierala v údolí rieky Oravy. Na severe ju ohraničovali 

slovenské Beskydy, na západe východné výbežky Kysuckej vrchoviny, na juhu Chočské 

vrchy a na východe Západné Tatry. Hoci prvú písomnú zmienku o tejto oblasti máme 

doloženú z druhej polovice 13. storočia, starobylosť tunajšieho osídlenia potvrdzujú nielen 

výsledky archeologického výskumu, ale aj lingvistického rozboru niektorých miestnych 

názvov, ktoré názory o úplnej neosídlenosti Oravy pred 13. storočím rázne vyvracajú.1 

Prvá písomná zmienka, ktorá dosvedčuje osídlenie tohto územia, pochádza z roku 1265 

a spomína sa v nej colná stanica v Tvrdošíne, kde sa vyberal tridsiatok.2 Táto lokalita však 

musela byť rozvinutou osadou už aj pred 13. storočím, keďže colná stanica sa nemohla 

nachádzať v pustej oblasti na hraniciach krajiny. Je zrejmé, že na jej obsluhu, zabezpečenie jej 

úradníkov a na vydržiavanie menšej posádky muselo existovať isté zázemie, ktoré tvoril 

i dostatočný počet domáceho obyvateľstva.3 Majetkové pomery na Orave, ktorá bola 

kráľovským majetkom spravovaným spolu s Turcom a Liptovom v rámci Zvolenského 

komitátu ako Oravský dištrikt, čiastočne objasňuje listina Bela IV. z roku 1267. Podľa tejto 

listiny dostali pred rokom 1267 vnuci zvolenského župana Detrika kráľovské panstvo Varín, 

Žilinu a Tepličku výmenou za Oravu s hradom a ďalšie dediny v Turci a Liptove. Listina je 

o to významnejšia, že sa v nej prvýkrát spomína hrad a panstvo Orava (...possessionum 

Arwa... cum castro ibidem).4 Majiteľom hradu aj panstva bol v tom období kráľ. Pretože sa tu 

panovník trvalo nezdržiaval, vo funkcii správcu hradného územia ho zastupoval 

splnomocnenec s titulom ,,comes“, ktorý sídlil do polovice 14. storočia vo Zvolene. V roku 

1331 kráľ vyňal Oravu z právomoci zvolenského župana a zveril ju do správy komorských 

                                                 
1 Bližšie pozri ŽUDEL, Juraj. Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984, s. 99-104; BEŇKO, Ján. Osídlenie 
severného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985, s. 47-48; ČAPLOVIČ, Pavol. Orava 
v praveku vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku. Martin : Osveta, 1987, 260 s; MASLÍKOVÁ, 
Ľudmila. Vývoj osídlenia a hospodárskych pomerov na dolnej Orave od počiatku osídlenia do polovice 
18. storočia. In Zborník Oravského múzea XXVI, 2009, s. 9-27. 
2 ,,(...)Item cum in Tordousina de panno integro, de sale et de plumbo et non de aliis rebus debuissent solvere, 
quodve tributum eis duximus misericorditer indulgendum, ut de sarcina unius equi solvere debeant tres novos 
denarios vel sex [vet]eres et non de aliis rebus sed de rebus supradictis(...)“ In Századok, 1909, s. 878-881. 
3 BEŇKO, ref. 1, s. 49. 
4 Magyar Országos Levéltár Budapešť (ďalej len MOL), Diplomatikai Levéltár (ďalej len DL), Családi 
levéltárak- Balassa család, 65 703. SZENTPÉTERY, Imre (ed.). Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai 
jegyzéke 1. kötet 1001-1270. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1923, s. 461; WENZEL, Gusztav (ed.). 
Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Árpádkori új okmánytár III. Pest : Eggenberger Ferdinánd 
Akademiai, 1862, č. 102, s. 157-158. Dostupné na internete: 
<http://www.arcanum.hu/mol/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0> [Cit. 8. 11. 2011] 
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grófov z Kremnice až do roku 1354,5 čo pozitívne ovplyvnilo formovanie Oravy ako 

samostatného správneho celku. Konštituovanie samostatnej Oravskej stolice takmer o dve 

desaťročia oddialila najmä málopočetnosť oravského zemianstva. Každopádne po roku 1370 

sa Orava vo všetkých písomnostiach označuje už ako stolica. Prvá známa stoličná listina je 

z roku 1382 a vydali ju dvaja slúžni (iudices nobilium de Arwa).6 Sídlo stolice až do roku 1520 

bolo na Oravskom hrade, potom sa novým stoličným sídlom stala Veličná. Po jej spustošení 

litovským vojskom v roku 1683,7 bolo sídlo stolice prenesené do Dolného Kubína.8 Začiatkom 

15. storočia patrilo k Oravskému panstvu 24 dedín, čo potvrdzuje listina palatína Mikuláša 

Gorjanského (okolo 1367 – 1433) z roku 1420, ktorou prikazuje Turčianskemu konventu 

uviesť titulom zálohy do držby Oravského hradu Stibora zo Stiboríc (1347 ? – 1414) aj s jeho 

matkou.9 

Zmena vo vlastníckych pomeroch nastala v 16. storočí. V roku 1557 dostal Oravské 

panstvo najskôr len do prenájmu za 18 337 zlatých František Turzo (okolo 1512 – 1574).10 

Následne jeho syn Juraj Turzo (1567 – 1606) vďaka prejavenej dôvere voči kráľovskému 

majestátu a kariérnemu postupu v celoštátnych hodnostiach11 získal 7. marca. 1606 donáciu 

na Oravské panstvo. Vytvoril sa tak principiálne nový právny stav.12 

                                                 
5 Podrobný zoznam ,,comesov“, komorských grófov a županov uvádza KAVULJAK, Andrej. Historický 
miestopis Oravy. Bratislava : SAV, 1955, s. 8-9. 
6,,Nos Johannes filius Laudani de Revisna, necnon Petrus de Zaskalica judices nobilium de Arwa memorie 
commendantes tenore presencium significamus,(...)“ In REVICZKY, Sándor (ed.). A revisnyei Reviczky család 
okmánytára (1272-1640). Budapest : Bagó Ny., 1878, č. 7, s. 9. 
7 Bližšie pozri: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív Bytča (ďalej len ŠA 
BY), pobočka Dolný Kubín (ďalej len DK), fond: Archív mesta Veličnej (ďalej len AMV), Záznam z 15. októbra 
1684 o vypálení Veličnej litovským vojskom, šk. 13, inv. č. 101, fasc. IV, SEMKOWICZ, Władysław: Litovské 
vojsko Sobieskeho na Slovensku r. 1683. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. XXVII – XXVIII, 
1933 – 1934, s. 1-15. 
8 KLEŇ, Milan. Súbežnice života oravského človeka. Vrútky : NADAS – AFGH, 1993, s. 70. 
Prví župani Oravy boli Bubekovci, Juraj a Detrik, od r. 1375 – 1382, 1382 – 1388 Ladislav a Ján Kakaš, 1388 – 
1401 poľské knieža Ladislav z rodu Piastovcov, potom jednotliví členovia rodiny Garaiovcov do roku 1418, 
za nimi nasledoval vojvoda Stibor z Beckova, za ním jeho syn Stibor až do roku 1434, ktorý však už r. 1424 dal 
hrad do prenájmu rodine Balických, z ktorých post župana zastával – Mikuláš Balický v r. 1434 – 1454, ďalej 
Peter Komorovský r. 1451 – 1474, gróf Tomáš de Tharkew r. 1475 – 1482, Ján Korvín, liptovsko-oravské knieža 
r. 1482 – 1484, Imrich Zápoľský r. 1484 – 1490, znova Ján Korvín r. 1490 – 1504, Ján Zápoľský r. 1505 – 1524. 
V zastúpení Jána Zápoľského Mikuláš Kostka r. 1524 – 1532, ďalej Ľudovít Pekry r. 1532 – 1534, František 
Turzo r. 1534, Ján z Dubovca r. 1534 – 1545, Štefan Podmanický, nitriansky biskup r. 1546 – 1556. Skutočným 
pánom Oravského hradu po Kostkovi však bol Václav Sedlnický. KAVULJAK, ref. 5, s. 9. 
9 K Oravskému pastvu patrili : Kraľovany, Bziny, Párnica, Záhrabovo, Veličná, Jablonovo (Oravská Poruba), 
Beňova Lehota, Horná Lehota, Veľký Bysterec, Dolný Kubín, Leštiny, Mokraď, Kňažia, Medzibrodie, Dolná 
Lehota, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová, Krásna Hôrka, Trstená, Tvrdošín, Žaškov, Gaceľ, Nižná, Zábrež. 
WENZEL, Gusztáv. Stibor vajda. Elétrajzi tanulmány. Budapest: Egenberger-féle Akad. Könyvkereskedés, 
1874, č. 130, s. 172. 
10 SEMKOWICZ, Władysław: Materjały Ŝródłowe do dziejów osadnictwa górnej Orawy. (1. Dokumenty). 
Zakopané : Nakladem Múzeum Tatrzaňskiego, 1932, s. 24-25. 
11 V roku 1585 sa stal oravským županom, v r. 1598 kráľovským tajným radcom, v r. 1599 kráľovským 
pohárnikom, v r. 1602 kapitánom preddunajského vojska a súčasne hlavným veliteľom novozámockej posádky, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1347
http://sk.wikipedia.org/wiki/1414
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Hoci sa tento bohatý zemepán na Orave zdržiaval málo, jeho vplyv na poddanské dediny 

a mestečká bol ďalekosiahly. Z prvých pokusov o zakladanie osád na valašskom práve13 

František Turzo, ale najmä už spomínaný Juraj a jeho potomkovia vybudovali ,,systém“, 

ktorého výsledkom bolo, že od štyridsiatych rokov 16. storočia do konca 16. storočia sa 

vyvinulo takmer 46 nových osád. Na tomto osídľovaní sa okrem prisťahovalcov z Poľska 

podieľalo v prevažnej miere aj staršie obyvateľstvo z dolnej časti Oravy.14 Podľa súpisu 

domov z roku 1599 patrilo k Oravskému panstvu 60 dedín a 3 mestečká.15 Celkovo sa tu 

nachádzalo 984 domov, držitelia ktorých mali spolu odvádzať 1908 florénov. Okrem toho 

12 dedín patrilo šľachtickým rodom a 9 dedín bolo kvalifikovaných ako kuriálne dediny.16 

Všetky majetky Oravského panstva v stredoveku, resp. novoveku patrili do Oravskej stolice, 

jednoznačné neboli len hranice s Turčianskou stolicou, kde územie Kraľovian pravdepodobne 

v 13. a 14. storočí nepatrilo k Orave, ale do Turca. Nasvedčoval by tomu aj spor medzi 

Plathiovcami z Liptova a Turzovcami v roku 1596 a 1607. Nárokovali si na Kraľovany, lebo 

                                                                                                                                                         
v r. 1606 bol povýšený do grófskeho stavu a v r. 1609 sa stal palatínom. In KOČIŠ, Jozef. Denníky Juraja 
a Imricha Thurzu. In Slovenská archivistika II, 1967, s. 107. 
12 V donačnej listine uhorského kráľa Rudolfa II. (1572 – 1608) sa vlastníctvo hradu a panstva potvrdzuje 
nasledovne ,, (...) Aby menovaný Juraj za tak mnohé preslávne zásluhy a verné služby nám týmto preukázané od 
našej kráľovskej milosti a štedrosti primeranú odmenu obdržal a preslávny príklad zanechal svojim dedičom 
a potomkom na to, ako sa majú podobné zásluhy odmeňovať, preto my mu darujeme celý náš, Oravou menovaný, 
v stolici Oravskej jestvujúci hrad (...)“ KAVULJAK, Andrej. Hrad Orava. Turčiansky sv. Martin : 
Kníhtlačiarsky účastinársky spolok, 1927, s. 137-138. 
13 Prítomnosť valašského obyvateľstva na Orave potvrdzuje listina Mateja I. (1458 – 1490) z roku 1474 v ktorej 
sa uvádza, že keď Matej I. dobyl a získal všetky majetky v Liptovskej a Oravskej stolici, ktoré boli predtým 
v držbe Petra Komorovského, valasi z dediny Kňažia a Medzibrodie, patriacich k Oravskému hradu a z Dubovej 
(Valaskej Dubovej), ktorá patrila k Likavskému hradu ho žiadali, aby potvrdil práva ich predkov, ktoré užívajú 
oddávna. Tieto valašské výsady potvrdil aj uhorský kráľ Ľudovít II. (1516 – 1526) dňa 9. februára 1526 
a Ferdinand I. 18. januára 1550, ktoré rozšíril aj na dediny Bziny a Ústie. In MV SR, Slovenský národný archív 
Bratislava (ďalej len SNA BA), fond: Zbierky písomností rôznej proveniencie, Matej Korvín v roku 1474 potvrdil 
privilégium pre valašských obyvateľov dedín Kňažia, Valaská Dubová a Medzibrodie nad Oravou, šk. 23, inv. č. 
248. MV SR, SNA BA, fond: Zbierky písomností rôznej proveniencie, Ľudovít II. v roku 1526 a Ferdinand I. 
(1526 – 1564) v roku 1550 potvrdili privilégium pre valašských obyvateľov dedín Kňažia, Valaská Dubová 
a Medzibrodie nad Oravou, šk. 23, inv. č. 250; BEŇKO, ref. 1, s. 75. 
14 Tamže, s. 79. 
15 Tvrdošín získal výsady kráľovského mesta v roku 1369. Listina sa síce nezachovala, ale vieme o nej 
z neskorších písomných materiálov. BOŠSA, Viktor. Tvrdošín (700 rokov Tvrdošína). Banská Bystrica : 
Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 43. Trstená: V roku 1371 notár palatína Ladislava Opoľského 
Swancomir Wismer poveril Jána Hertela, aby vyklčoval les na chotárnom území Tvrdošína a založil tam 
mestečko, ktoré by sa malo volať Bingenstadt. LENGER, Juraj et al. Trstená. Martin : Osveta, 1973, s. 72-76. 
Veličná: Kedy získala Veličná štatút mestečka je otázne. Môžeme sa len domnievať, že niekedy v 14. storočí, 
keďže v roku 1454 sa obyvatelia Veličnej označovali  ,,cives et oppidani de Magna villa“ KAVULJAK, ref. 5, 
s. 251. 
16 Vyšný Kubín, Horný Štefanov, Dolný Štefanov, Lavkov, Malatiná (časť) – patrili šľachtickému rodu 
Kubíniovcom; Čimhová – Plathiovcom; Horná Lehota – Abafiovcom; Srňacie, Leštiny – Zmeškalovcom; 
Mokraď – Štefanovi Guzičovi; Istebné – Dávidovcom; Gaceľ – Petrovi Bajchymu. Kuriálne dediny boli: Vyšný 
Kubín, Medvedzie, Zemianska Dedina, Záskalie, Malý Bysterec, Revišné, Jasenová, Medzihradné a Leštiny. 
In MOL : Dicajegyzékek Raksz.: A 2610. Tomus II. Arva megye 1599, s. 531-546. Xerokópia v ŠA BY, pobočka 
DK. 
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vraj vznikli na území, ktoré sa vyčlenilo z chotára Turian v Turci. V nasledujúcich storočiach 

však Kraľovany zostali definitívne trvalým majetkom Oravského panstva.17 

Prirodzene najdôležitejším zdrojom príjmov pre panstvo boli poddanské dediny 

a mestečká, respektíve ich obyvatelia. Ich výnosy boli limitované počtom a hospodárskym 

postavením poddaných. Základ hospodárskeho života poddaných v novoveku predstavovalo 

poľnohospodárstvo. V rámci obrábania pôdy sa na Orave v tomto období uplatňoval 

v prevažnej miere trojpoľný systém, ale v niektorých oblastiach najmä hornej Oravy aj 

začiatkom 18. storočia máme doložený dvojpoľný systém obrábania pôdy.18 

Najpestovanejšími jarinami boli jačmeň a ovos, oziminami pšenica a raž. Na Orave sa jačmeň 

pestoval ako ,,chlebové obilie“, pričom sa obyčajne mlel s ražou na múku. Popri obilninách 

obyvatelia pestovali aj chmeľ a kapustu19 a taktiež strukoviny (hrach, bôb a šošovicu).20 

Okrem toho môžeme predpokladať, že už koncom 16. storočia sa rozšírenými plodinami stali 

aj technické plodiny, akými boli ľanové semená a konope.21 Po spracovaní sa využívali najmä 

na výrobu plátna a šitie odevov. Súčasťou hospodárstiev bol i chov dobytka. Dobytok mal 

pre poddaného význam nielen ako ťažná sila, ale bol aj významným zdrojom obživy. Najväčší 

význam pre chod celého hospodárstva mali voly, ktoré poddaný používal ako ťažnú silu 

pri orbe alebo pri zvážaní dreva. Úžitkovým druhom dobytka boli kravy, ktoré sa chovali 

pre mlieko a mäso, ale zároveň poskytovali i ťažnú silu v prípade, že poddaní nemali kone 

                                                 
17 V listine z roku 1607 sa uvádza : ,,(...) Item quod Kraloweny, aliter Királháza, sub suis veris metis ad quinque 
aratra regalia, de terra arabili et sylva ex sylva villae Turan, in comitatu Thurocziensi habitae,(...)“ In MV SR, 
ŠA BY, pobočka DK, fond: Jozef Gebura osobný fond, Listiny k dejinám oravských obcí , č. 2, 1938, 235 s. 82; 
BEŇKO, ref. 1, s. 56. 
18 V krajinskom súpise z roku 1715 máme doložený dvojpoľný systém obrábania pôdy u týchto lokalít: Klin, 
Oravská Polhora, Sihelné, Rabča, Rabčice, Dolná Lipnica, Podvlk, Sárna, Harkabuz, Bukovina, Pekelník, 
Jablonka, Chyžné. MOL, Archivum regnicolare, Conscriptio regnicolaris anno 1715, Árva megye, Lad CC, no 1, 
f. 42, 55, 57, 59, 61, 65, 75, 77, 78, 80, 82, 87, 92. 
19 Podľa účtovného predpisu z roku 1602 platili poplatok za chmeľ: Bziny, Jasenová, Oravská Poruba, Zábrež, 
Párnica a Veľký Bysterec. MOL, Urbaria et Conscriptiones (ďalej len U et C), fasc. 1, no. 12., fol. 62, 65, 66, 67, 
70, 72. 
Podľa urbára z roku 1619 to boli lokality: Párnica, Záhrabovo, Oravská Poruba, Zábrež, Dolný Kubín, Bziny 
(sedliacke), Veľký Bysterec a Jasenová. MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbársky súpis majetkov 
a príslušenstiev hradu Orava z roku 1619 (ďalej len Urbár Oravského panstva z roku 1619), fasc. 70, inv. č. 153, 
no 1, fol. 34, 35, 38, 40, 41, 45, 46, 49. 
20 Pestovanie menej náročných plodín (kapusta, pohánka, ľan neskôr aj ovos, jačmeň a oziminy) máme prvýkrát 
v písomných prameňoch doložené v roku 1612 pri zabezpečovaní príjmov námestovského farára a rechtora. 
BEŇKO, ref. 1, s. 81. 
21 Podľa inventára Oravského hradu z roku 1611 na hrade boli uložené dve kopy netrepaného konope, dva 
kubuly konopného semena, 12 kít trepaného ľanu a 2 korce ľanového semena. JERŠOVÁ, Mária. K dejinám 
pestovania ľanu a konopí na Slovensku. In Historické štúdie X, 1965, s. 149. 
Podľa urbára z roku 1619 odovzdávali ľan v počte zväzkov: Liesek (24), Jablonka (26), Podvlk (38), Kulich 
(Orávka) (18), Sarna (16), Harkabúz (12), Podsklie (26), Pekelník (24), Dolná Lipnica (18), Horná Lipnica (10), 
Horná Zubrica (14), Dolná Zubrica (10), Brezovica (10). In MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár 
Oravského panstva z roku 1619, fol. 26, 80-84, 86-89, 91, 92, 94. 
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alebo voly. Okrem toho chovali ovce,22 kozy, ošípané, včely a hydinu. Právo poľovať a 

chytať ryby  bolo pre poddaných obmedzené,23 s výnimkou niektorých dedín, ktoré za 

stanovený poplatok mali dovolené loviť vtáctvo alebo chytať ryby.24 

Keďže pôda patrila zemepánovi a poddaní mali na ňu len užívacie právo, boli povinní 

(za jej užívanie) v pravidelných termínoch odovzdávať peňažné a naturálne dávky. 

Zo všetkých druhov plodín a niektorých zvierat poddaní odovzdávali deviatok,25 a okrem toho 

pre kuchyňu zemepána odovzdávali husi, kapúny, sliepky, ryby, maslo, vajcia a obilniny. 

Najťažšie bremeno, ale stále predstavovali povinné roboty. Už podľa zákona z roku 1514 boli 

poddaní povinní odpracovať jeden deň v týždni, čo sa však v skutočnosti nedodržiavalo.26 

Poddaní robotovali na panskom 3-4 dni, prípadne i viac dní v týždni. V prípade Oravskej 

stolice to nemôžeme jednoznačne potvrdiť, keďže v urbároch nachádzame len všeobecnú 

zmienku o ,,robotovaní k zámku Orava“.27 Mestečká Trstená, Tvrdošín, Veličná a Dolný 

Kubín boli od tejto povinnosti za určitý poplatok oslobodené.28 Na druhej strane v prípade 

vojenského nebezpečenstva boli nielen poddaní, ale aj zástupcovia týchto miest povinní ísť 

                                                 
22 Vlnu z oviec poddaní spracovávali na súkno, z ktorého šili odev pre domácu spotrebu, ale aj na predaj. 
Domáca výroba súkna si vyžadovala budovanie zariadení na jeho konečnú úpravu. Takýmito zariadeniami boli 
valchy, nazývané niekedy aj stupy, v ktorých sa súkno plstilo, t. j. nadobúdalo potrebnú hustotu a pevnosť 
pričom sa súčasne i vyčistilo (vypralo). Bližšie pozri HORVÁTH, Pavel. K dejinám Oravského pláteníctva 
a súkeníctva. In Zborník Oravského múzea I, 1968, s. 63-86. 
V účtovnom predpise z roku 1602 máme doklady o valchách na Orave: v Oravskej Jasenici, Vitanovej, Habovke, 
Jasenovej, Párnici, Valaskej Dubovej, Beňovej Lehote. In MOL, U et C, fasc. 1, no. 12, fol. 12, 40, 47, 65, 70, 
73, 74. 
23 Právo poľovať a chytať vtáky poddaným zakazoval zákonný článok č. 18. piateho dekrétu Vladislava II. 
Jagelovského (1490 – 1516) z roku 1504. In KOLOSVÁRI, Sándor – KELEMEN, Óvári. (ed.) Corpus Juris 
Hungarici 1000 - 1895 Millennium emlékkiadás. Magyar törvénytár 1000 - 1526 évi törvényczikker. Az 1301 -
1526 közt alkotott törvényeket. Budapest : Franklin-Társulat , 1899, s. 683. 
Túto činnosť pre zemepána vykonávali len určení rybári a hájnici, ktorí boli povinní odovzdávať panstvu 
predpísané množstvo rýb a diviny. Bližšie pozri: Súpis dávok hájnikov a rybárov v Oravskom panstve. In MV 
SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fol. 119-120. 
24 Podľa urbára z roku 1625 poddaní z Lavkova mohli chytať ryby v rieke Orave, za čo museli každý rok platiť 
400 florénov a odovzdávať 300 rýb pokiaľ budú patriť pod Oravské panstvo. MARSINA, Richard – KUŠÍK, 
Michal (ed.). Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. (XVII. storočie). Bratislava : SAV, 1959, s. 173. 
25 Nariaďoval to zákonný článok č. 6 dekrétu Ľudovíta I. z roku 1351. In KOLOSVÁRI – KELEMEN, ref. 23, 
s. 173. 
26 Nariaďoval to zákonný článok č. 16. siedmeho dekrétu Vladislava II. z roku 1514. In Tamže, s. 715. 
27 Bližšie pozri. MARSINA – KUŠÍK, ref. 24, s. 172. 
28 Juraj Turzo v roku 1605 oslobodil poddaných z Trstenej od rôznych peňažných a naturálnych dávok (okrem 
dávok pre kuchyňu) a robôt za poplatok 800 florénov. Tvrdošín a Veličná boli od týchto povinností oslobodené 
v roku 1607 za poplatok 750 florénov. V roku 1632 gróf Gašpar Ilešházi, direktor Oravského panstva, vydal 
listinu v ktorej vyňal Dolný Kubín zo stavu sedliackych dedín a zaradil ho do počtu a radu privilegovaných 
mestečiek a za ročný poplatok 400 zlatých ich oslobodil od vykonávania robotných povinností. KAVULJAK, 
ref. 5, s. 239, 243, 253, 134. 
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do boja.29 Práve tieto povinnosti poddaných preukazované voči zemepánovi zachytávajú 

urbáre, ktoré sa napokon stali základným inštrumentom pri správe panstva.30 

Urbáre v našej oblasti patria medzi najvýznamnejšie a najdôležitejšie pramene 

hospodárskych dejín 16. – 18. storočia, ale ani v staršom (t. j. pred rokom 1526) období 

nezaostávali vo vývoji tohto druhu písomností, hoci ich stav a počet je neporovnateľne 

menší.31 Toto výnimočné postavenie im zabezpečuje jednak vysoká miera hodnovernosti, ale 

predovšetkým to, že na panstvách dochádzalo v omnoho menšej miere k vývinu iných druhov 

písomností, s výnimkou hospodárskych inštrukcií, ktoré by poskytovali prehľad o stave 

hospodárstva a hospodárenia toho daného územia. Dôvodom na spísanie nového urbára sa 

zväčša stávali zmeny majetkových pomerov, či už pri delení panstva alebo zmene majiteľa.32 

Podľa súčasného stavu výskumu sme doteraz poznali z územia Oravy z prvej polovice 

17. storočia päť urbárskych súpisov.33 Doterajšie vedomosti o hospodárskych a sociálnych 

pomeroch na Orave v ranom novoveku nám však dopĺňa doteraz nepublikovaný účtovný 

predpis z roku 1602, ktorý sa zachoval v odpise z 20. marca 1836.34 

Doposiaľ najstarší účtovný predpis Oravského panstva je teda dôležitým dokumentom, 

ktorý vypovedá nielen o rozsahu osídlenia, ale aj o hospodárskych a sociálnych pomeroch 

v Oravskej stolici na začiatku 17. storočia. Súpis dedín Oravského panstva bol spísaný v roku 

1602 za prítomnosti Jána Makovického zástupcu Konventu P. Márie v Turci, Mikuláša 

Medvedského slúžneho Oravskej stolice a Alexandra Abafiho súdneho prísediaceho Oravskej 

stolice. Z účtovného predpisu sa nedozvedáme na koho príkaz bol predpis vyhotovený, ani kto 

bol poverený jeho spísaním. Jeho odpis vykonal 20. marca v roku 1836 Michal Czigler, 

vicearchivár Kráľovskej komory. 

Z hľadiska formálneho vyhotovenia má účtovný predpis 75 fólii, 80 strán a je písaný 

po latinsky. Charakter písma použitého v účtovnom predpise zodpovedá humanistickej 

                                                 
29 Túto povinnosť určoval urbár Oravského panstva z roku 1619 aj z r. 1625. In MV SR, ŠA BY, fond: Oravský 
komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, 160 fol., MARSINA – KUŠÍK, ref. 24, s. 153-231. 
30 Bližšie pozri MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (ed.). Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku I. (XVI. 
storočie). Bratislava: SAV, 1959, s. 7-33 (Úvodná štúdia o problematike urbárov na Slovensku od R. Marsinu); 
RÁBIK, Vladimír. Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku v stredoveku. In MARSINA, Richard (ed.) Studia 
historica Tyrnaviensia. Trnava: FF TU, VII, 2002, s. 70-80; RÁBIK, Vladimír. Urbáre Makovického panstva 
z roku 1507. In Slovenská archivistika XLI, č. 2, 2006, s. 22-23. 
31 Bližšie pozri RÁBIK, Urbáre feudálnych..., ref. 30, s. 71. 
32 MARSINA – KUŠÍK, ref. 30, s. 7. 
33 Pravdepodobne bol spísaný aj urbár v roku 1607, dozvedáme sa to z denníka Juraja Turzu z roku 1607, 
ale miesto uloženia nepoznáme. KOČIŠ, ref. 11, s. 111; MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár 
Oravského panstva z roku 1619, 160 fol; (1624) SEMKOWICZ, W. Materjały Ŝródłowe do dziejów osadnictwa 
górnej Orawy (Czešč 2. listy i aktá). Zakopane : Nakladem Múzeum Tatrzaňskiego, 1938, s. 133-210; (1625) 
MARSINA – KUŠÍK, ref. 24, s. 153-231; (1626) MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár a súpis 
Oravského panstva z roku 1626, fasc. 70, inv. č. 155, no 3, 185 s. 
34 MOL, U et C, fasc. 1, no. 12, 80 pag. 
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polokurzíve. Poznámky, ktoré boli dopísané v niektorých prípadoch pravdepodobne 

v neskoršom období (nasvedčuje tomu odlišný charakter písma), sú písané v latinskom 

a nemeckom jazyku. 

Z obsahového hľadiska má celý súpis charakter účtovného predpisu, pretože obsahuje 

údaje len o povinnostiach poddaných, resp. škultétov voči zemepánovi. Na prvých stránkach 

predpisu sa nachádza súpis výnosov z krčiem a prenájmov. Následne od fólie 1 začína 

samotný popis mestečiek a dedín, v ktorom sú uvedené súpisy dávok s termínom, kedy sa 

vyberali. V tomto období patrilo k Oravskému panstvu 70 dedín a 3 mestečká.35 Samotný opis 

povinností začína údajom o výške poplatku, ktorý mala každá dedina a mestečko platiť 

na sviatok sv. Juraja (24. apríl). Okrem toho v tento termín boli povinní platiť za konzum piva 

a doviesť určený počet fúr soli, ak by im to však nevychádzalo, namiesto toho museli zaplatiť 

stanovený peňažný poplatok. Niektoré lokality odovzdávali ešte desiatok (účtovný predpis 

nešpecifikuje z čoho), poplatok za mäsiara, jahňatá, drevo, chmeľ, syr a prenájom holí. 

Lokalita Závada mala v tomto období odpustený poplatok vo výške 2 florény na sviatok 

sv. Juraja, 1 florén za poplatok za kláty a 8 toliarov za ovce. 

Na sviatok sv. Jána (24. júna) poddaní boli povinní odovzdávať desiatok z oviec 

a predpísaný počet jahniat, prípadne namiesto toho zaplatili peňažný poplatok. Ďalej niektoré 

lokality odovzdávali poplatok za drábov, za pílu, prenájom holí, vyklčovanie lúk, nezvezenie 

sena, pohostenie, potraviny, voly, chmeľ, syr a bryndzu. Dediny Kamenské, Rabča a Záskalie 

neplatili určené poplatky v tento termín, ale až na sviatok sv. Michala. Naopak Lomná, 

Mútne, Rabčice, Oravská Polhora, Závada a Jasenová boli pravdepodobne oslobodené 

od týchto povinností, keďže v predpise sa nič neuvádza. 

Na sviatok sv. Michala (29. septembra) boli poddaní povinní odovzdávať poplatok 

za vyklčované lúky, prenájom holí a lúk, za nezvezenie sena, dovolenie chytať vtákov, 

za potraviny, krčmu, mlyn, pílu, kravy, voly, drevo, úrodu ľanu a bryndzu. Okrem toho 

niektoré dediny dávali určitý počet jariabkov, bravov a taktiež boli povinní odovzdávať 

stanovené množstvo pltí alebo zaplatili namiesto toho peňažný poplatok. 

Posledným termínom, kedy boli poddaní povinní odovzdávať peňažné a naturálne 

dávky panstvu, bol sviatok Narodenia Pána – Vianoce (25. decembra). V tento termín museli 

odovzdávať poplatok za seno pre kone a pre kobyly, za dovolenie chytať vtákov, prenájom 

lúk, za drevo, mlyn, pílu, voly, ryby, loj a valchu. V rámci naturálnych dávok každá dedina 

                                                 
35 Podľa portálneho súpisu z roku 1602 patrilo k Oravskému panstvu 62 dedín a 3 mestečká. Celkovo sa tu 
nachádzalo 580 domov, držitelia ktorých spolu odovzdávali 1160 florénov. In MOL : Dicajegyzékek Raksz.: 
A 2610. Tomus II. Arva megye 1602, s. 636-655. Xerokópia v ŠA BY, pobočka DK. 
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odovzdávala obilníkovi Oravského panstva stanovené množstvo ovsa, pšenice alebo jačmeňa. 

Na rozdiel od urbárov z nasledujúcich rokov tento účtovný predpis nešpecifikuje konkrétne 

povinnosti škultétov. Ich povinnosťou bolo, a to len v prípade niektorých dedín, voziť fúru 

vína na hrad a odovzdávať predpísané množstvo ovsa. V sociálnej štruktúre obyvateľstva mali 

okrem škultétov a sedliakov svoje zastúpenie i želiari. Podľa dekrétu Vladislava II. 

z roku 1514 boli povinní platiť zemepánovi 1 florén, a to na sviatok sv. Juraja 50 denárov 

a na sv. Michala 50 denárov.36 Z tohto účtovného predpisu sa však nedozvedáme, či to platilo 

aj na Oravskom panstve, keďže sa z neho nedozvedáme presný počet želiarov, ale len celkovú 

sumu, ktorú platili. Podľa predpisu však svoje povinnosti vykonávali len v jeden termín, a to 

na sviatok sv. Michala. V prípade Jablonky želiari platili 4 florény a 50 denárov, a to aj 

na sviatok sv. Juraja, Jána i Michala. 

Určiť celkový príjem panstva na začiatku 17. storočia nie je možné, pretože poddaní 

odovzdávali dávky v naturálnej i peňažnej forme. Pre objektívne posúdenie reálnej výšky 

poddanských dávok, by sme museli poznať približné ceny jednotlivých naturálií na Orave 

v danom časovom období. Na základe účtovného predpisu môžeme konštatovať, že celkový 

príjem panstva  odvádzaného od každej sedliackej usadlosti na sviatok sv. Juraja bol 2098 

florénov a 16 denárov a desiatok z 15 937 kusov chovaných oviec činil v tomto roku 1346 

florénov a 20 denárov.  

V nasledujúcich rokoch došlo k zhoršeniu hospodárskych a sociálnych pomerov 

na Oravskom panstve najmä pod vplyvom prvého stavovského povstania (1604 – 1606), 

na čele ktorého stál Štefan Bočkaj (1557 – 1606). Z korešpondencie Juraja Turzu sa 

dozvedáme, že vydal prísny rozkaz kapitánom svojich zámkov, aby sa neopovážili nijakým 

spôsobom podporovať toto povstanie. Zároveň im nariadil, aby zabezpečili jeho majetky pred 

nastávajúcim vojenským nebezpečenstvom, o čom sa prišiel osobne presvedčiť 9. novembra 

v roku 1604 aj na Oravské panstvo. Tieto opatrenia boli skutočne opodstatnené, pretože 

hajdúske skupiny vtrhli na Oravu už na jar v roku 1605. Hrad síce nedobyli, ale vyplienili 

takmer celé územie Oravskej stolice. Poddaní zo strachu pred ich nájazdmi opúšťali svoje 

domy a hľadali útočište v lesoch.37 V predchádzajúcich rokoch trvajúce turecké vojny, 

ktorých sa zúčastnil i Juraj Turzo,38 už spomínané Bočkajovo povstanie a neustále vymáhanie 

                                                 
36 Nariaďoval to zákonný článok č. 15. siedmeho dekrétu Vladislava II. z roku 1514. In KOLOSVÁRI –
KELEMEN, ref. 23, s. 715. 
37 KAVULJAK, ref. 12, s. 130. 
38 Juraj Turzo neustále žiadal správcov svojich majetkov, aby mu posielali peniaze a potraviny, ako to vyplýva aj 
z jeho listov: ,,(...)Dvorným išpánom naložte v mojom mene, aby poslali peniaze na pešiakov z Oravy, Likavy 
a Bytče... Nech pošlú i sliepky, husi, ovos... nech pošlú i piva... Zo všetkých troch majetkov nech mi bez meškania 
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daní zo strany zemepána sa stali príčinou útekov mnohých poddaných, čo malo za následok 

podstatné zníženie počtu obyvateľstva. V roku 1604 môžeme tento pokles oproti roku 1599 

odhadovať na polovicu a v roku 1609 na štvrtinu.39 Keďže nový majiteľ Oravského panstva 

tým prišiel o výrazný zdroj príjmov, bolo aj v jeho záujme, aby sa znovu zintenzívnil 

osídľovací proces v Oravskej stolici. 

Už koncom 16. storočia v oblasti hornej Oravy na neosídlenom území Oravského 

panstva, pri horských salašoch, ktoré sa postupne zmenili sa trvalejšie príbytky 

pre chovateľov dobytka vznikali tzv. klčoviská, neskôr kopanice, na ktorých tunajší 

obyvatelia začali pestovať poľnohospodárske plodiny, čím získali aj ďalšie možnosti obživy. 

Okrem stále väčšieho feudálneho útlaku zo strany zemepána ich nútilo k tomu aj to, že chov 

oviec sa už nemohol ďalej rozširovať vzhľadom na existenciu početnejších sídlisk i v tejto 

oblasti. Dôsledkom čoho bolo, že pre zväčšenie úžitkovej pôdy malo doosídľovanie na tzv. 

kopaničiarskom práve väčší význam ako na valašskom práve. Výrazný kopaničiarsky 

charakter mali najmä lokality, ktoré vznikali od začiatku 17. storočia.40 Na kopaničiarske 

právo však prechádzali aj dediny pôvodne založené na valašskom práve, čo bolo spôsobené 

už spomínaným nedostatkom priestoru na chov oviec.41 Napriek tomu valašský charakter si aj 

naďalej zachovali mnohé dediny či už na dolnej alebo hornej Orave, čo potvrdzujú listiny 

i urbárske súpisy z nasledujúcich rokov.42 

Po smrti Juraja Turzu (24. decembra 1616) prebral správu panstva i funkciu hlavného 

župana jeho syn Imrich (1598 – 1621), ktorý vykonal revíziu zdedených majetkov a v župnom 

sídle vo Veličnej zložil zákonom predpísanú prísahu. V rámci revízie zdedených majetkov 

navštívil aj Oravský hrad, pričom Martin Herman mu na jeho príkaz vyhotovil inventár zbraní 

(11. – 13. marca 1617).43 Hospodárske a sociálne pomery v tomto období pravdepodobne 

neboli príliš priaznivé. Nasvedčuje tomu aj list Michala Šuškoviča zo 4. apríla roku 1617, 
                                                                                                                                                         
pošlú peniaze, od každých dvoch sesií na jedného pešiaka (...)“. Vianočnú dávku so všetkým vyberajte 
zo všetkých troch majetkov, aby bola hotová, keď napíšem...“ KAVULJAK, ref. 12, s. 130. 
39 MOL : Dicajegyzékek Raksz.: A 2610. Tomus II. Arva megye 1599, 1604, 1609, s. 531-546, 680-695, 698-
712.Xerokópia v ŠA BY, pobočka DK. 
40 V 17. storočí sa na kopaničiarske dediny vyvinuli: Lipnica (1606), ktorá sa pred rokom 1615 rozdelila 
na Dolnú (Nižnú) a Hornú (Vyšnú) Lipnicu, Horná Zubrica (pred r. 1614), Rabčice (pred r. 1616), Chyžné 
(okolo r. 1614), Zákamenné (1615), Oravské Veselé (1629), Sihelné (1629), Bystrá (1643), Mútne (1647), 
Novoť (1691). BEŇKO, ref. 1, s. 84-85. 
41 Takými lokalitami boli: Rabča, Klin, Jablonka, Podvlk, Srnie, Oravka, Harkabúz, Bukovina, Podsklie, 
Pekelník a Oravská Polhora. BEŇKO, ref. 1, s. 82-84. 
42 MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Juraj Turzo pridelil v roku 1615 jednotlivým osadám patriacim 
k Oravskému panstvu pastviny a určil počet chovaných oviec, fasc. 2, inv. č. 13, no 1. Na valašský charakter 
dedín poukazuje aj vysoká daň z oviec (tvarohy velikonočné, velikonočné barance, arenda od salaši, za červenie 
syry) a tradičné dávky – kunie kože, jarabice, líšky, vlky, etc. Bližšie pozri urbáre: MOL, U et C, fasc. 1, no. 12., 
80 pag; MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, 160 fol; MARSINA 
– KUŠÍK, ref. 24, 153-231. 
43 KOČIŠ, ref. 11, s. 113. 
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v ktorom informuje Imrichovu matku Alžbetu Coborovú (1578 – 1626), ktorá zastupovala 

syna v jeho neprítomnosti, o zlej situácii poddaných na Oravskom panstve, od ktorých z tohto 

dôvodu nemohol (ani nechcel) vyberať naturálne, ani finančné dávky. Postoj Coborovej voči 

nemu bol však neľútostivý a dala ho za to napriek intervencii trenčianskeho kazateľa Jána 

Hodikia uväzniť.44 Podľa urbárskeho súpisu z roku 1619, ktorý bol vyhotovený práve 

na príkaz Imricha Turzu, patrilo k Oravskému panstvu 76 dedín a 3 mestečká. Povinnosti 

sedliakov a škultétov pri porovnaní niektorých dávok s účtovným predpisom z roku 1602 sa 

zvýšili len v malej miere, ale na druhej strane poddaní boli povinní odovzdávať väčšie 

množstvo dávok v podobe naturálnej renty. Okrem toho k novým povinnostiam poddaných 

patrila: účasť na opravách hradu, v prípade potreby povinnosť nastúpiť do boja, povinnosť 

dávať dary pre panstvo a povinnosť niektorých dedín odovzdávať desiatok zo šindľov.45 

Prirodzene dôležitým zdrojom príjmov pre panstvo boli v tomto období poplatky za prenájom 

krčiem, mlynov a píl,46  ktorých najčastejšími prenajímateľmi a v neskoršej dobe aj majiteľmi 

boli škultéti. Oravskému panstvu z nich odovzdávali peňažné alebo naturálne dávky. 

V politickej otázke sa Imrich Turzo na rozdiel od svojho otca neprikláňal k politike 

Habsburgovcov, dokonca sa zapojil do nového ozbrojeného povstania proti Ferdinandovi II. 

(1619 – 1637), na čele ktorého stálo sedmohradské knieža Gabriel Betlen (1580 – 1629). 

Imrich Turzo v Betlenových službách pôsobil ako jeho popredný radca. Z jeho poverenia 

viedol na jar roku 1620 delegáciu, ktorá rokovala v Prahe s českými stavmi a Fridrichom 

Falckým (1619 – 1620) o vojenskej pomoci českým stavom proti cisárovi Ferdinandovi II. 

Výsledkom rokovaní bola dohoda, ktorú podpísali 25. apríla v roku 1620 a slávnostne 

vyhlásili v Chráme svätého Víta na Pražskom hrade. Tento pakt potvrdil aj banskobystrický 

                                                 
44 KOČIŠ, Jozef. Korešpondencia Alžbety Coborovej. In Slovenská archivistika XXV, 1990, s. 108-109. 
45 Porovnaj MOL, U et C, fasc. 1, no. 12., 80 pag; MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského 
panstva z roku 1619, 160 fol. 
46 Podľa urbára z roku 1619 máme doloženú krčmu v Oravskom Podzámku (t.j. v podhradí), Trstenej, Tvrdošíne, 
Veličnej, Krásnej Hôrke, Dlhej nad Oravou, Kraľovanoch, Jablonke. MV SR, ŠA BY, fond: Oravský 
komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fol. 12, 17, 19, 21, 28, 31, 43, 80. 
Pílu máme doloženú v Oravskom Podzámku (t.j. v podhradí), Trstenej, Krivej, Párnici, Lomnej, Breze, Oravskej 
Jasenici, Bukovine. MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fol. 
12, 16, 33, 34, 55, 56, 65, 85. 
Mlyn máme doložený v Oravskom Podzámku (t. j. v podhradí), Dolnej Lehote, Trstenej, Tvrdošíne, Lokci, 
Babíne, Vitanovej, Lieseku, Nižnej nad Oravou (2), Lavkove, Dlhej nad Oravou, Krivej, Párnici, Žaškove, 
Oravskej Porube, Zábreži, Dolnom Kubíne, Beňovej Lehote, Jasenovej, Záskalí, Hruštíne, Lomnej, Breze, 
Ťapešove, Oravskej Jasenici, Vavrečke, Rabči, Slanici, Námestove, Oravskej Polhore, Zubrohlave, Ústí, 
Jablonke, Podvlku, Orávke (Kulich), Sarnej, Harkabúze, Bukovine, Pekelníku, Dolnej Lipnici, Hornej Lipnici, 
Chyžnom, Hornej Zubrici, Dolnej Zubrici, Brezovici, Habovke, Zábiedove, Hladovke, Bielom Potoku, Podbieli, 
Medzibrodí nad Oravou, Kňažej, Pribiši, Chlebniciach, Pucove, Pokryváči, Valaskej Dubovej, Zázrivej. In MV 
SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fol. 12, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 
26, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 54-56, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 78-85, 87-92, 94-99, 102, 
103, 104, 106, 107, 109-112. 
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snem, ktorý zvolal Gabriel Betlen 31. mája v roku 1620. V októbri roku 1621 bol Imrich 

Turzo taktiež vedúcim delegácie Gabriela Betlena na mierových rokovaniach v Mikulove, 

kde ho však náhle 19. októbra zastihla smrť.47 

Po jeho smrti prešiel oravský majetok a hrad na jeho matku, vdovu po Jurajovi Turzovi 

Alžbetu Coborovú, ktorá ho spravovala a súčasne zastávala i hodnosť hlavného župana.48 

Pre Alžbetu Coborovú to nebola nová skúsenosť, keďže v neprítomnosti manžela, ale i syna 

sa v plnej miere podieľala na riadení panstiev. Z obdobia, v ktorom zastávala hodnosť 

hlavného župana Oravskej stolice, sa nám zachovalo viac než 50 listov, ktoré zaslali Alžbete 

Coborovej správcovia a kasteláni Oravského hradu. V nich ju okrem zvyčajných 

hospodárskych správ informovali o čulých obchodných stykoch s Poľskom a o odosielaní pltí 

z Oravy do Bytče, na ktorých sa dopravovali balvany soli, šindle, rozličné naturálie a liečivé 

rastliny.49 

V období, keď Alžbeta Coborová zastávala hodnosť hlavného župana (1621 – 1626), 

boli vyhotovené na jej príkaz tri urbárske súpisy, a to v roku 1624, 1625 a 1626.50 

Z obsahového hľadiska je pre poznanie hospodárskych a sociálnych pomerov najvýznamnejší 

urbár z roku 1625. Okrem opisu jednotlivých mestečiek a dedín s údajmi o počte obývaných 

a opustených sedliackych usadlostí a o majetkovom postavení škultétov, obsahuje v úvode aj 

podrobný súpis dôchodkov s termínmi, kedy sa vyberali, súpis zamestnancov hradu, ich platy, 

im odovzdávané naturálne dávky a súpis holí pridelených jednotlivým dedinám s počtom 

oviec a kôz, ktoré na holiach chovali. V tomto období patrilo k Oravskému panstvu 77 dedín 

a 3 mestečká. Povinnosti poddaných preukazované voči zemepánovi sa v porovnaní 

s urbárom z roku 1619 zvýšili nepatrne. Podľa urbára samotný ročný príjem panstva bol 

napríklad len zo strany škultétov za vínne a soľné fúry 2365 florénov, od sedliakov 6327 

florénov a 4 denáre, za prenájom holí 1543 florénov, od hostincov 480 florénov, za drábov 

274 florénov, za soľné fúry od sedliakov 75 florénov a 77 ½ denárov, od škultétskych píl 

                                                 
47 Niektorí historici tvrdia, že príčinou jeho náhlej smrti bola otrava, a to buď na rozkaz Betlena alebo cisára. 
Pred otravou zo strany cisára ho varoval jeho švagor Krištof Erdödi. Bližšie pozri KUBINYI, Miklós. 
Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre, 1598 - 1621. Budapest : Méhner Vilmos Kiadása, 1888, s. 126. Z Turzovho 
posledného listu matke Alžbete Coborovej však vyplýva, že zomrel s najväčšou pravdepodobnosťou následkom 
chronickej žalúdočnej nemoci. In KOČIŠ, ref. 11, s. 108. 
48 Žena mohla byť nositeľkou titulu dedičného župana iba v prípade, ak rod vymrel po mužskej línii. V Uhorsku 
poznáme takýto príklad: Mária Habsburská bola v rokoch 1528 – 1535 hlavnou župankou stolice Mošoň, Anna 
Báthoryová zastávala tento úrad v stoliciach Krasna a Stredný Szolnok v rokoch 1545 – 1547 a už 
spomínaná Alžbeta Coborová, ktorá bola hlavnou župankou Oravskej stolice v rokoch 1621 – 1626. 
In FUNDÁRKOVÁ, Anna. Zápas o prvenstvo? Rodinná politika a stratégia Pálffyovcov v prvej polovici 
17. storočia. In Forum historiae, 2, 2010, s. 11. Dostupné na internete: 
<http://www.forumhistoriae.sk/main/texty_2_2010/fundarkova.pdf> [Cit. 9. 12. 2011] 
49 KOČIŠ, ref. 44, s. 108-109. 
50 Bližšie pozri ref. 33. 
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45 florénov etc. Okrem toho poddaní v podobe naturálnej renty boli povinní každoročne 

odovzdávať 66 lukien pšenice, 223 lukien raži, 197 lukien ovsa, 205 ½ lukien jačmeňa, 

957 husí, 2601 kapúnov a sliepok, 10290 vajec, 8968 bielych rýb, etc.51 

V tomto období dôležitý zdroj príjmov pre Oravské panstvo predstavoval aj dovoz soli 

z Poľska52 a to aj napriek zákazom zo strany uhorských panovníkov.53 Dôvodom týchto 

zákazov bolo, že v Uhorsku boli soľné bane v  Marmaroši v Sedmohradsku a dovozom 

poľskej soli do Uhorska kráľovská pokladnica prichádzala o dôležitý zdroj príjmov. Severné 

stolice – Orava, Liptov a Turiec však boli v nevýhode, lebo dovoz soli zo Sedmohradska 

viacnásobne prevyšoval náklady dovozu soli z poľskej Vieličky. Napokon v roku 1548 aj 

napriek tomu, že snem zakázal dovoz cudzokrajnej soli, súčasne vydal výnimku na dovoz 

poľskej soli pre Oravskú, Liptovskú a Turčiansku stolicu.54 Soľ sa prepravovala na vozoch 

priamo z Vieličky do Tvrdošína a ďalej plťami dolu riekou Oravou a Váhom.55 O množstve 

dovezenej soli svedčí najmä počet pltí, od ktorých Turzovci vyberali poplatok. Obchodníci 

boli povinní platiť od jednej plte 2 florény a 75 denárov. Zemania boli síce od tejto povinnosti 

oslobodení, ale odvádzali tzv. plavecký poplatok vo výške 25 denárov zo svojich pltí bez 

ohľadu, či boli, respektíve neboli naložené soľou.56 V roku 1617 celkový výnos Turzovcov 

zo soli činil 827 florénov, čo predstavovalo 300 – 400 pltí naložených soľou. O rok neskôr 

klesol tento výnos na 585 florénov, čo provizor panstva vysvetlil tým, že bolo viac 

                                                 
51 Bližšie pozri MARSINA – KUŠÍK, ref. 24, s. 155. 
52 Dovoz poľskej soli do stolíc na severnom Slovensku máme prvýkrát doložený v listine Bela IV. z roku 1265, 
podľa  ktorej zmiernil ťažké poddanské povinnosti poddaných z Liptova a uľahčil im i platenie cla, ktoré sa 
vyberalo v Tvrdošíne na Orave. Clo sa platilo zo súkna, soli a z olova, a to podľa nového nariadenia od jedného 
koňa 3 denáre. In Századok, 1909, s. 878-881. 
V roku 1354 Ľudovít I. (1342-1382) na žiadosť poľského kráľa Kazimíra Veľkého (1333 – 1370) dovolil 
uhorským, poľským a taktiež i kupcom inej národnosti dovážať a predávať poľskú soľ na území Liptova (Orava 
bola súčasťou Liptova) a na východ až po hrad Šariš. In FEJÉR, Georgius (ed.). Codex Diplomaticus Hungariae 
Ecclesiasticus ac Civilis. Tomus IX, Volumen 2. Budae : Typis Regiae Scient. Universitatis Ungaricae, 1833, 
s. 315-316; ČERNÝ, Václav. Polská sůl na Oravě. In Roczniki Dziejów społecznych i gospodarczych, Tom III, 
1934, s. 146. 
53 Dovoz ,,cudzokrajinnej“ soli zakázal Žigmund I. Luxemburský (1387 – 1437) zákonným článkom 20. druhého 
dekrétu z roku 1405 a čl. 8. tretieho dekrétu z roku 1405, Albrecht II. Habsburský (1437 – 1439) čl. 11. dekrétu 
z roku 1439, Matej Korvín (1458 – 1490) čl. 9 druhého dekrétu z roku 1464 a čl. 4. tretieho dekrétu 1471. 
In KOLOSVÁRI – KELEMEN, ref. 23, s. 227, 234, 349, 361. 
54 KOLOSVÁRI, Sándor – KELEMEN, Óvári. Corpus Juris Hungarici 1000-1895 Millennium emlékkiadás. 
Magyar törvénytár 1526-1608 évi törvényczikker. Budapest : Franklin-Társulat , 1899, čl. 29, s. 237. Toto 
nariadenie bolo opätovne potvrdené v roku 1715 (čl. 13, čl. 122). In KOLOSVÁRI, Sándor – KELEMEN, Óvári. 
Corpus Juris Hungarici 1000-1895 Millennium emlékkiadás. Magyar törvénytár 1657-1740 évi törvényczikker. 
Budapest : Franklin-Társulat , 1900, s. 444-445, 532. 
55 Bližšie pozri KUČERA, Matúš. Poľsko – slovenský obchod so soľou do konca 16. storočia. In Slovenské 
štúdie – História VII, 1965, s. 101-102. 
56 Túto povinnosť začali mnohí poddaní, ale i zemania zanedbávať, a tak nielen porušovali dávnejšie nariadenie 
palatína Juraja Turzu, ale zmenšovali aj príjmy panstva. Preto Alžbeta Coborová vydala 3. augusta 1621 
na Lietavskom hrade inštrukciu o vypúšťaní pltí, v ktorej určila poplatky za prázdne plte (25 denárov) a naložené 
plte (3 florény). In MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fol. 157. 
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zemepanských pltí, od ktorých nemohol vyberať toľko ako od pltí kupcov. Kontrola panstva 

preukázala podozrenie, že práve pod menom zemepána nakupovali soľ aj kupci.57 

Výnosy z poplatkov z pltí však neboli jediným zdrojom príjmov pre panstvo zo soli. 

Panstvo ,,ťažilo“ taktiež z povinnosti škultétov a sedliakov, ktorí museli voziť soľ, priamo 

z baní alebo zo skladu v Jablonke.58 V 17. storočí spravidla namiesto tejto povinnosti platili 

tzv. ,,soľný fúr“, a to škultéti 7 florénov a 50 denárov a sedliaci 70 denárov.59 V roku 1618 

činil príjem za soľný fúr od škultétov 581 florénov a 45 denárov a od sedliakov 75 florénov 

a 95 denárov. Celkový výnos spolu s poplatkami od pltí bol 1484 florénov, čo predstavovalo 

7 – 10 % z celkového  príjmu panstva.60 

Právom obchodu s poľskou soľou disponovali na Oravskom panstve len Veličná 

a Tvrdošín, ktoré si toto právo aj náležite chránili, keďže znamenalo pre nich výrazný zdroj 

príjmov. Veličná dostala právo obchodu s poľskou soľou a výsadu neplatiť nikde mýto 

od doma vyrobených a predávaných tovarov už od kráľa Žigmunda Luxemburského    

(1387 – 1437). Pri každej zmene panovníka si ho obyvatelia Veličnej nechávali aj náležite 

potvrdiť.61 Druhou lokalitou, ktorá získala toto právo, bol Tvrdošín. Obyvatelia mestečka sa 

sťažovali, že počas pustošenia hajdúchov utrpeli veľké škody, a preto žiadali svojho 

zemepána o povolenie vystavať soľný sklad. Juraj Turzo im povolil výstavbu soľného skladu 

v roku 1607 s podmienkou, že od jedného balvana soli mohli vyberať pre dobro mesta 

6 denárov. Týkalo sa to len soli dovážanej na vozoch. Zároveň im bolo nariadené, že soľ 

nemožno skladovať inde ako v mestskom dome (sklade).62 

                                                 
57 ČERNÝ, ref. 52, s. 153, 156. 
58 Bližšie pozri KUČERA, ref. 55, s. 119-120. 
59 Bližšie pozri MARSINA – KUŠÍK, ref. 24, s. 153-231. 
Podľa urbára z roku 1625 boli od tejto povinnosti oslobodené sídla: Veličná, Tvrdošín, Krásna Hôrka, Horný 
Štefanov, Dolný Štefanov, Lavkovo, Sedliacka Dubová, Jelšava, Bukovina – Podsklie, Bziny (Valaské), 
Malatiná. In MARSINA – KUŠÍK, ref. 24, s. 165-166, 164-165, 171-172, 172-173, 173, 173-174, 175-176, 184, 
206, 220, 222. 
60 ČERNÝ, ref. 52, s.157. 
61 15. júna 1525 kráľ Ľudovít II. potvrdil obyvateľom Veličnej privilégium kráľa Žigmunda. GEBURA, Listiny 
k mestečku Veličná, č. 1, ref. 15, s. 70. 9. novembra 1548 Ferdinand I. na prosbu Michala Marcella de Turík 
a Petra Durkoviča, prísažného z Veličnej potvrdil privilégium kráľa Ľudovíta II. z 15. júna 1525. GEBURA, 
Listiny k mestečku Veličná, č. 1, ref. 15, s. 75; MV SR, ŠA BY, pobočka DK, AMV. 28. apríla 1583 Rudolf II. 
vydal mestečku Veličná listinu, v ktorej konfirmoval staršie výsady udelené od kráľa Maximiliána z 18. októbra 
1569, povoľujúc im soľný sklad, šk. 1, inv. č. 1, MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond: AVM. 4. novembra 1614 
Juraj Turzo na prosbu richtára z Veličnej a ostatných obyvateľov potvrdil právo soľného skladu v mestečku, 
šk. 1, inv. č. 2, MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond: AMV. 15. októbra 1635 Ferdinand II. udelil na prosbu 
obyvateľov Veličnej konfirmáciu, v ktorej potvrdil soľné právo vydané pre mestečko panovníkom Rudolfom II. 
v roku 1583 a predchádzajúcimi panovníkmi Maximiliánom, Ferdinandom, Ľudovítom, Žigmundom, šk. 1, inv. 
č. 3, MV SR, ŠA BY, pobočka DK, fond: AMV. 24. júna 1712 Karol VI. na žiadosť notára z Veličnej Martina 
Mensatorisa konfirmoval staršie privilégia, šk. 1, inv. č. 4. 
62 ,,(...) ut videlicet locum et domum depositionis salium en eodem oppido Tuardossin erigere et habere illis 
liceret: quorum suplitione benigna admissa talem domum depositionis salium inibi(...)“ In Slovenský letopis 
pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnpgrafiu VI, 1882, dok. č. 35, 54-55. 
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Na základe rozboru urbárov môžeme teda vidieť, že Oravské panstvo predstavovalo už 

v prvej polovici 17. storočia veľký hospodársky komplex, ktorý si v dôsledku priaznivého 

hospodárskeho rozvoja a následným zvýšením natality v regióne vyžadoval väčšiu 

diferencovanosť správy a zriadenie osobitných úradov pre riadenie hospodárstva. Hlavný 

dozor na panstve v 17. storočí vykonával polkoráb,63 ktorý dozeral na čeľaď, opatroval zbroj 

a strelivo, staral sa o udržiavanie čistoty na hrade a sústavne dozeral aj na ostatné panské 

budovy a stavby. Polkorábovi majiteľ panstva zveril aj hradný hnuteľný inventár, za ktorého 

udržiavanie a úplnosť bol hmotne zodpovedný.64 

Hlavným úradníkom na panstve bol provizor, ktorý evidoval a vyberal príjmy panstva 

a zabezpečoval jeho vedenie. Okrem toho provizor mal dohliadať, aby poddaní nedisponovali 

drevom, pretože výnosy z ťažby dreva patrili výlučne majiteľovi panstva.65 Pri tejto práci mu 

mal pomáhať aj valašský vojvoda, ktorý mal dozerať na prácu lesníkov a hájnikov, 

vyznačovať rúbaniská a starať sa o pozemkovú držbu a ochranu lesa pred pastvou dobytka.66 

Provizor pri nástupe do funkcie dostal od majiteľa panstva služobnú inštrukciu, podľa ktorej 

sa mal riadiť pri spravovaní hospodárstva i právnych záležitostí.67 Pri jeho práci mu 

na Oravskom panstve pomáhal aj úradník a pisár, ktorý vykonával túto funkciu aj na hrade 

Lietava. Provizor obvykle vyhotovil začiatkom roka (za minulý rok) fiškálny účet, ktorý ako 

prvý preskúmal exaktor, ktorý bol spoločný pre Oravu a Lietavu. Jeho úlohou bolo 

predovšetkým prekontrolovať správnosť výpočtov po stránke účtovnej. Následne účet 

provizora prekontroloval aj samotný majiteľ panstva.68 Vedenie hospodárstva na majeroch 

bolo zverené dvorským. Postupne v rokoch 1558 – 1573 bol zriadený Františkom Turzom 

majer v Krivej, ale už okolo roku 1599 bol zrušený.69 V roku 1602 máme na Oravskom 

panstve doložené dva majere – Podzámocký majer a majer v Racibori.70 Podľa urbára z roku 

                                                 
63 Instructio panom Porkolabom Zamku Oravy dan die prima Aprilis Anno 1617. MV SR, ŠA BY, fond: Oravský 
komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fol. 7. 
64 SEDLÁK, František: Náčrt vývinu správy feudálnych panstiev na Slovensku od polovice 16. do polovice 
19. storočia. In Historické štúdie X, 1965, s. 74. 
65 Prvý záznam o cieľavedomej ťažbe dreva pochádza z roku 1615. V tomto roku poddaní Oravského panstva 
dodali svojmu zemepánovi Jurajovi Turzovi 386 pltí dreva, z ktorých 211 malo okrem dreva náklad sena, slamy, 
obilia, dosiek, soli a potravín. Tieto zásoby boli prepravované do Bytče a Hričova a do iných považských miest 
alebo vojenských táborov. Navyše náklad 175 pltí bol použitý na opravu Oravského hradu, na stavbu pivovarov, 
mlynov a pekární. In KEPŠTA, Dominik. Úloha lesa a lesného hospodárstva v dejinách Oravy. In Zborník 
Oravského múzea I, 1968, s. 196. 
66 KEPŠTA, Dominik. Prierez dejinami správy lesov na Orave. In Zborník Oravského múzea II, 1971, s. 138. 
67 Generalis instructio, secundum quam provisor bonorum arcis nostrae Arwa sese gerere debet de a. 1620. 
MV SR, ŠA BY, fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fol. 147. 
68 Takýto postup máme doložený v 17. storočí na Bytčianskom panstve, ktoré tiež patrilo k majetkom 
Turzovcov, preto takýto postup môžeme predpokladať aj na Oravskom panstve. Bližšie pozri : KOČIŠ, Jozef. 
Druhy účtovných písomností na bytčianskom panstve v r. 1606 - 1626. In Historické štúdie XI, 1966, s. 219-225. 
69 KAVULJAK, ref. 5, s. 129. 
70 MOL, U et C, fasc. 1, no. 12, pag. 5. 
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1619 máme doložený aj majer v Dolnej Lehote.71 Funkcia dvorského bola na Oravskom 

panstve zjednotená s funkciou kľúčiara. Do jeho kompetencie patrila starostlivosť 

o hospodárenie s nápojmi, ktoré sa nachádzali v panských pivniciach, návštevy panských 

krčiem a prehliadky ich pivníc a vedenie evidencie o každom príjme a výdaji nápojov.72 

Sklady s obilím mal na starosti obilník, ktorého existenciu máme na Oravskom panstve 

prvýkrát doloženú v roku 1602.73 Funkciu hlavného veliteľa hradu a jeho posádky zastával 

kapitán. Na základe urbárov z rokov 1619 a 1625 môžeme potvrdiť aj existenciu prokurátora, 

notára, dvoch hajtmanov, záhradníka a tzv. výmerčieho.74 

V nasledujúcich rokoch, potom ako Alžbeta Coborová 31. marca v roku 1626 zomrela, 

sa naskytla pred dedičmi otázka ako pokračovať ďalej, pretože rod Turzovcov (po mužskej 

línii) smrťou Imricha Turzu vymrel. Preto sa 5. júla v roku 1626 na hrade Lietava stretlo 

sedem dcér Juraja Turzu, aby rozhodli o správe oravského majetku.75 Právnym podkladom 

rokovania bol závet ich otca zákonne podchytený donáciou cisára Rudolfa II. (1572 – 1608). 

V donácii bola jasne stanovená podmienka, že Oravské panstvo musí zostať kompaktným 

celkom. Na základe týchto podkladov sa dedičia rozhodli založiť tzv. Oravský komposesorát. 

Oravské panstvo malo naďalej fungovať ako veľkostatok v kolektívnom vlastníctve 

spolumajiteľov, ktorí si medzi sebou delili len zisk. Namiesto osoby zemepána bol založený 

nový najvyšší riadiaci orgán – valné zhromaždenie dedičov. Keďže všetci spolumajitelia 

nemohli byť trvale prítomní na Orave, rozhodli sa zvoliť direktora komposesorátu, ktorý bol 

zároveň aj županom a spravoval majetok v mene ostatných spoluvlastníkov.76 

                                                 
71 MARSINA – KUŠÍK, ref. 24, s. 159. 
72 SEDLÁK, ref. 64 , s. 76. 
73 Bližšie pozri: MOL, U et C, fasc. 1, no. 12, 75 fol. 
74 Výšku platu jednotlivých zamestnancov hradu nám uvádzajú urbáre z rokov 1619 a 1625. MV SR, ŠA BY, 
fond: Oravský komposesorát, Urbár Oravského panstva z roku 1619, fol. 3-6; MARSINA – KUŠÍK, ref. 24, 
s. 154. 
75 Stretnutia sa zúčastnili: dcéry Judita a Zuzana, ktoré boli z prvého manželstva Juraja Turzu so Žofiou 
Forgáčovou (okolo 1568 – 1590). Zuzana (* 1582) sa v roku 1603 vydala za Štefana Peréniho, po jeho smrti sa 
ešte trikrát vydala a jej mužmi boli Michal Cobor, Štefan Amade a Fridrich Vojsko. Judita (*1583) sa v roku 
1607 vydala za diplomata Andreja Jakušiča. 
Z druhého manželstva Juraja Turzu s Alžbetou Coborovou (1578 – 1626) sa narodilo 9 detí, dospelého veku sa 
dožilo len päť dcér (Barbora, Helena, Mária, Katarína, Anna) a syn Imrich. Barbora (*1595) prvýkrát vstúpila 
do manželstva v roku 1612 s krajinským hodnostárom Krištofom Erdödim, po jeho smrti s chorvátskym bánom 
a uhorským palatínom Jánom Draškovičom (1603 – 1648). Helena (1597 – 1648) v roku 1614 uzavrela sobáš 
s vysokopostaveným magnátom, radcom Gašparom Ilešházim (1593 – 1648). Mária (*1599) sa v roku 1618 
zosobášila s Michalom Vizkeletym. Katarína (1601 – 1647) sa zosobášila v roku 1620 so šľachticom 
a prísediacim kráľovskej súdnej tabule Štefanom Tökölim (1581 – 1651) a Anna (†1641) sa roku 1622 vydala 
za šľachtica Jana Suňoga. In SAKTOROVÁ, Helena. Príspevok ku genealógii rodiny Turzo. In Biografické 
štúdie XXXII, 2007, s. 177. Dostupné na internete: 
<http://www.snk.sk/swift data/source/NbiU/Biograficke%20studie/32/175.pdf> [Cit. 5. 12. 2011] 
76 KAVULJAK, ref. 12, s. 158. 
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Direktor bol členom valného zhromaždenia a jeho kompetencie boli nasledovné: 

vykonával na Orave feudálnu právomoc ako zemepán Oravy, menoval a odvolával úradníkov 

a zamestnancov komposesorátu, kontroloval hospodárenie panstva a uzatváral v mene 

Oravského komposesorátu kúpnopredajné zmluvy. O správe panstva rozhodoval samostatne, 

ostatní spolumajitelia mohli zasahovať len na zasadnutí valného zhromaždenia. Mal 

povinnosť minimálne raz za rok osobne Oravský komposesorát navštíviť, ak sa trvale 

na Orave nezdržiaval. Na tomto stretnutí, ktoré sa zároveň stalo prvým zasadnutím valného 

zhromaždenia, bol za direktora zvolený Gašpar Ilešházi (1608 – 1648).77 Avšak nielen on, 

ale aj ďalší zvolení direktori panstva boli zväčša bohatí magnáti, pre ktorých bolo Oravské 

panstvo len jedným z mnohých v ich vlastníctve. O správu komposesorátu sa starali 

nedostatočne a väčšinou ju ponechávali v plnej réžii nimi dosadených úradníkov. Títo 

využívali trvalú neprítomnosť zemepána a spravovali hrad a jeho majetky podľa svojich 

intencií a prirodzene vo svoj prospech.78 

V závere možno konštatovať, že Oravské panstvo predstavovalo na prelome 16. a 17. 

storočia, keď boli jeho vlastníkmi Turzovci, rozsiahlu a hospodársky prosperujúcu oblasť, 

čo potvrdzuje aj vyšší počet osídlených usadlostí. Dôležitý význam pri doosídľovaní malo 

popri domácom zvykovom práve aj nemecké, valašské a v samotnom závere doosídľovacieho 

procesu i kopaničiarske právo. K Oravskému panstvu patrilo na začiatku 17. storočia 

63 lokalít. Ich počet sa do tretej dekády 17. storočia zvýšil na 80. Obyvateľstvo sa v prevažnej 

miere zaoberalo poľnohospodárstvom a to aj napriek tomu, že obrábanie pôdy na Orave kvôli 

jej kamenistým vlastnostiam a častým inundáciám bolo veľmi náročné. S vykonávaním 

remesiel sa v prameňoch v tomto období stretávame len sporadicky. Chotár dediny okrem 

poľnohospodárskej pôdy tvorili lúky a pasienky. Lesy v chotároch dedín a miest boli 

majetkom Oravského panstva a poddaní ich mohli užívať len so súhlasom panstva. Niektorým 

dedinám, ktoré boli založené na valašskom práve, v roku 1615 Juraj Turzo dal do užívania 

hole v pánskych lesoch a určil im aj množstvo chovaných oviec, z ktorých mal každoročne 

určitý príjem. Podľa účtovného predpisu z roku 1602 sa na Orave chovalo okolo 15 937 

oviec, ich počet sa do roku 1615 zvýšil na 20 167. Celkový príjem panstva z chovaných oviec 

sa tak zvýšil z 1346 florénov a 20 denárov na 1613 florénov a 36 denárov. Poddaní dedín 

a mestečiek, ktorí patrili k Oravskému panstvu, platili peňažné a naturálne dávky v štyroch 

termínoch a to na sv. Juraja (24. apríla), na sv. Jána (24. júna), na sv. Michala (29. septembra) 
                                                 
77 Úprava pre Gašpara Ilešháziho, prvého direktora Oravského hradu sa zachovala v zápisnici z valného 
zhromaždenia majiteľov hradu z roku 1715. KUBINYI, Miklós. Árva vára. Pest : Athenaeum, 1872, s. 171-178; 
KAVULJAK, ref. 12, s. 159. 
78 Tamže, s. 163-166. 
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a na Narodenie Pána – Vianoce (25. decembra). Dôležitým zdrojom príjmov pre panstvo už 

v tomto období boli poplatky z dovozu soli a predaja dreva. 

Urbáre poskytujú ucelený pohľad na hospodárske a sociálne pomery na novovekých 

feudálnych panstvách. Podľa doterajšieho stavu výskumu sme poznali z územia Oravy z prvej 

polovice 17. storočia päť urbárskych súpisov (1607, 1619, 1624, 1625, 1626). Naše 

vedomosti dopĺňa doposiaľ nepublikovaný účtovný predpisy z roku 1602, ktorý bližšie 

ozrejmuje povinnosti poddaných a škultétov voči zemepánom v prvom decéniu 17. storočia 

V štúdii sme sa v kontexte historických udalostí snažili priblížiť postavenie poddanského 

obyvateľstva na Oravskom panstve v prvej polovici 17. storočia. Na základe analýzy urbárov 

sme charakterizovali široké spektrum povinností poddaných na Oravskom panstve a priblížili 

sme odovzdávanie peňažných a naturálnych dávok. Napokon môžeme konštatovať, 

že zaťaženie poddaných zo strany ich zemepánov sa v priebehu prvých desaťročí 17. storočia 

zvyšovalo aj keď len v malej miere. 
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Economic Conditions in the Orava County Based on the Urbariums in the First Half of the 17th 
Century. (Urbarium of the Orava Castle Domain from 1602) 
 
The Orava County was continuously developing from the 13th century and this process was reflected in 
the increased number of settlements. Except for domestic common law and German law as well as 
wallachian law the ”kopaničiarske právo” [“settler's law” on the special type of land – “kopanica”] 
was of importance in the end of the process, too. In the early 17th century the Orava County had 
included 63 localities and their number subsequently increased to 80. The population of these villages 
and towns worked most likely in agriculture. The cultivation of the soil in the Orava County was very 
difficult; the soil was rocky and exposed to constant floods in some areas. Important part of the 
economy was also the breeding of cattle. Also mills, sawmills, scrubbing-boards for for the treatment 
of cloth were of great economic importance. The most frequent owners of such facilities were 
landlords and later reeves (scultetus). The villeins had the right to exploit the soil and they were 
obligated to pay cash and natural benefits in regular terms (on St. George, John, and Michael’s Day 
and at Christmas). These villein's responsibilities and duties to their landlord were captured in the 
urbaria, which have become the basic instruments in county administration. According to the current 
state of research we know five urbariums (1607, 1619, 1624, 1625, and 1626) from the Orava territory 
from the first half of the 17th centuries. Present knowledge of the economic and social conditions in 
the Orava County in the early modern period is enriched by the yet unpublished urbarium from 1602, 
which has been preserved in depreciation from the 20th of March, 1836. On the basis of the urbaria 
research in the context of historical events we have tried to portray the status of villeins in the Orava 
County and thus unravel some issues of the economic conditions in the Orava County in the first half 
of the 17th century. 
 
Keywords: Orava County, urbaria, villeins, monetary fee, fee in kind, settlement, 17th century 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Hospodárske pomery na Orave na základe urbárov z prvej polovice 
17. storočia. (Urbár panstva hradu Orava z roku 1602). In Štúdie k slovenským dejinám. 
Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 68-85. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> 
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O baníkovi, jeho neposlušnej žene a švagrinej Dorote 
(Sonda do každodenného života banskoštiavnického baníka) 
 
Daniela Hrnčiarová 
 

Takto netradične by sa mohol nazvať príbeh, ktorého časť sa ukrýva v spisoch 

Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady uložených v Maďarskom krajinskom archíve 

v Budapešti. Je ukážkou prinajmenšom neštandardného postupu uhorských úradov v druhej 

polovici 18. storočia. Priblížením trochu prekvapivých okolností zo súkromného života 

jednotlivcov poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť do zákutí každodenného života 

prostých obyvateľov na území dnešného stredného Slovenska. 

Vychádzajúc z cirkevných nariadení, najmä pápežských konštitúcií, sa pri udeľovaní 

azylového práva aj v Uhorsku zaužívala prax prešetriť, či spáchaný zločin spadá do tzv. casus 

excepti a teda, či má žiadateľ o azyl nárok na ochranu na posvätnom mieste. Uhorská 

kráľovská miestodržiteľská rada sa v druhej polovici 18. storočia snažila celý proces 

vydávania azylantov do rúk svetskej spravodlivosti regulovať svojimi intimátmi. Napriek tejto 

snahe často dochádzalo k situáciám, v ktorých zainteresovaní obišli predpísaný úradný postup 

a vzniknuté situácie riešili neštandardným spôsobom. 

Podnet k začatiu úradného konania a tým aj k vytvoreniu príslušného úradného spisu 

dostala miestodržiteľská rada, v tom čase sídliaca v Bratislave, priamo od panovníčky Márie 

Terézie. Kráľovná v liste z 11. augusta 1764 žiadala miestodržiteľskú radu popri iných 

záležitostiach (v spise sa totiž nachádza len odpis relevantnej časti panovníčkinho listu, 

pričom jeho úvod naznačuje, že táto konkrétna udalosť bola ďalšou v poradí), aby pre ňu 

zhromaždili informácie najmä o priťažujúcich či poľahčujúcich okolnostiach zločinu, ktorý 

spáchali Ján Repiský a Dorota Zacharová. Dopustili sa incestu v prvom stupni príbuznosti.1 

Nešlo však o incest medzi pokrvnými príbuznými, ale švagrovstvo, pretože Dorota bola sestra 

manželky Jána Repiského. Cirkev ale pokladala aj takýto stupeň príbuznosti, vytvorený 

prostredníctvom manželstva zainteresovaných osôb, za prekážku nielen sexuálneho vzťahu, 

ale aj prípadného uzavretia manželstva.2 Obaja hriešnici sa  počas úradného konania v ich 

veci nachádzali v kláštore minoritov v Leviciach, kde im poskytli azyl. 

                                                 
1 Magyar országos levéltár (MOL), Helytartótanácsi levéltár (CL), C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. 
A, fasc. 79, fol. 4. V odpise sa uvádza nesprávne priezvisko Laczar. Chyba mohla vzniknúť pri prepise 
kráľovského príkazu v Bratislave alebo bola spôsobená už pri jeho formulácii vo Viedni. Objavila sa ešte 
v intimáte miestodržiteľskej rady z 23. augusta 1764 pre Tekovskú stolicu a jej odpovediach, ale v intimáte pre 
Hontiansku stolicu z 1. októbra 1764 je už chyba na margináliách odpisu viditeľne opravená. 
2 DELANY, Joseph. Incest. In The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York : Robert Appleton Company, 1910. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.newadvent.org/cathen/07717a.htm> [cit.19.11.2011] 
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Azylové právo patrí k najstarším privilégiám cirkvi, ale príliš časté využívanie a najmä 

zneužívanie azylu páchateľmi ťažkých zločinov narážalo na silný tlak svetskej justície, ktorá 

sa usilovala poskytovanie azylového práva čo najviac obmedziť. Cirkev tomu tlaku odolávala 

v priebehu niekoľkých storočí a odmietala sa vzdať svojho práva rozhodnúť o nároku 

na posvätnú ochranu pre žiadateľa o azyl. V snahe vyhnúť sa čo najviac námietkam zástupcov 

svetskej justície, že sa posvätná ochrana poskytuje rovnako nevinným obetiam, ako aj 

páchateľom ťažkých zločinov, cirkev zostavovala a postupne doplňovala zoznamy tzv. casus 

excepti – teda zločinov, na páchateľov ktorých sa azylová ochrana na posvätnom mieste 

nevzťahovala. Taktiež jasnejšie definovala konkrétne priestory, na ktorých bolo možné získať 

azyl.3 

O zefektívnenie celého procesu rozhodnutia, či žiadateľ má alebo nemá nárok 

na azylovú ochranu, sa cirkevní predstavitelia snažili najmä v prvej polovici 18. storočia. 

Pápežská kúria vydala niekoľko konštitúcií,4 v ktorých sa upresňovali postupy a ujasňovali 

kompetencie cirkevných predstaviteľov voči zástupcom svetskej justície. Pre zjednodušenie 

sa zaviedol tzv. processus informativus, počas ktorého príslušný cirkevný sudca, zvyčajne 

biskup, zisťoval všetky okolnosti činu a na základe zhromaždených skutočností sa potom 

rozhodoval, či bude azyl poskytnutý alebo zamietnutý.5 

Po udelení azylu však azylanti zvyčajne z praktických, ekonomických alebo iných 

dôvodov nemohli trvalo zostať na posvätných miestach, kam ich väčšinou vyhnala snaha 

svetskej justície o ich potrestanie. Aby však účinky ochrany mali po opustení posvätného 

miesta trvalejší charakter, rozhodla sa cirkev žiadať istú záruku beztrestnosti alebo zmiernenia 

trestu od svetských orgánov, ktoré azylanta chceli získať. Touto zárukou malo byť 

poskytovanie tzv. reverzálnych listín, vydaním ktorých sa pocessus informativus zvyčajne aj 

končil.6 

Túto prax postupne zaviedli aj v Uhorsku. Veď už v októbri roku 1727 uhorský 

panovník a cisár Karol VI. nariadil kapitule vo Váczi (Vacov), aby vojaka – azylanta, ktorý 

                                                 
3 Dobrý prehľad jednotlivých konciliárnych a synodálnych uznesení možno nájsť napríklad v encyklopedických 
heslách venujúcich sa právu azylu MISSEREY, L. R. Asile en occident. In Dictionnaire de droit canonique. ed. 
R. Natz. t. V, Paris : Letouzey, 1934, col. 1089 – 1104; Le BRAS, G. Asile. In Dictionaire d´histoire 
et de geographie ecclesiatique. ed. A. Baudriartt, t. IV, Paris 1930, col. 1035 – 1047. 
4 Pápežské nariadenia vydané v tomto období vychádzali z konštitúcie pápeža Gregora XIV. Cum alias, ktorú 
vydali 25. mája 1591, kľúčové boli najmä dve novšie konštitúcie – pápeža Benedikta XIII. Ex quo divina, 
vydaná 8. júna 1725 a Benedikta XIV. Oficii nostri ratio z 15. marca 1750. 
5 Ex quo divina, par. 10. Immunitas ecclesiastica et ecclesiarum. In Prompta bibliotheca canonica, juridica, 
moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica. Lucii Ferraris, vol. IV. Romae : Typogr. 
Polyglotta, 1787, s. 180. 
6 Podrobnejšie som sa reverzálnym listinám venovala v štúdii: Reverzálne listiny v Archíve hlavného mesta SR 
Bratislavy. In Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2005, 181-187. 
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našiel útočisko  v tamojšej katedrále vydali jeho veliteľovi za reverzálnu listinu.7 O dva roky 

neskôr, v apríli 1729, sa predstavitelia uhorskej cirkvi, odvolávajúc sa na ustanovenia 

pápežských konštitúcii Gregora XIV. a Benedikta XIII., obrátili na panovníka so žiadosťou, 

aby prejavil svoju vôľu a v súlade so spomenutými cirkevnými ustanoveniami riešil vzniknuté 

sporné situácie pri vydávaní dezertérov za reverzálne listiny.8 

Posúdenie žiadosti azylanta v processus informativus a pri kladnom rozhodnutí 

o poskytnutí azylu aj jeho vydanie za reverzálne listiny sa v Uhorsku dobre udomácnilo. 

Miestni cirkevní predstavitelia, ako to už býva zvykom, začali celý systém zneužívať 

v prospech azylantov, aby im vymohli v reverzálnej listine väčšiu ochranu, akú by inak podľa 

typu svojho zločinu mali naozaj dostať, prípadne veľmi často využili čas, ktorý bol potrebný 

na vystavenie reverzálnej listiny na to, aby žiadateľovi o azyl pomohli uniknúť. Veľký 

problém to spôsobovalo najmä armáde, keďže veľká časť žiadateľov o azyl boli práve 

dezertéri, ktorí popri dezercii často spáchali aj nejaký iný trestný čin.9 

Od roku 1748 miestodržiteľská rada vydala niekoľko intimátov, ktoré pri vydávaní 

azylantov opakovane upozorňovali na dodržiavanie zásad vychádzajúcich z cirkevných 

ustanovení a kráľovských nariadení.10 Dá sa teda povedať, že v roku 1764, keď sa náš prípad 

odohráva, by už mal byť spôsob, akým pristupovať k žiadateľom o azyl aspoň teoreticky 

známy v širokých cirkevných kruhoch. Veď dôvodom opätovných vydávaní intimátov 

na príkaz Márie Terézie nebola neznalosť, ale naopak, skôr snaha čo možno „najlepšie“ 

využiť široko koncipované pravidlá. Preto sa zdá byť zvláštne, že sa v žiadosti o informácie 

pre miestodržiteľskú radu okrem mien vinníkov a zločinu, ktorý spáchali, neuvádzajú 

napríklad žiadne ďalšie podrobnosti o okolnostiach, za ktorých Ján Repiský a Dorota 

Zacharová do kláštora prišli.11 

                                                 
7 MOL, CL, C 40, Acta religiosa, ladula G, fasc. 36. 
8 Tamže. 
9 V roku 1748 na zneužívanie vydávaných reverzálnych listín v Uhorsku dôrazne panovníčku upozorňovala 
najmä Vojenská rada vo Viedni. Sťažnostiam museli prikladať veľký význam, pretože hoci boli adresované 
Uhorskej dvorskej kancelárii, ich odpisy sa nachádzajú nielen v archíve miestodržiteľskej rady (MOL, CL, C 40, 
Acta religiosa, ladula G, fasc. 36. fol. 7,8), ale podarilo sa mi ich nájsť aj v archíve mesta Bratislavy. (Archív 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (AMB), fond Bratislavské kláštory (FBaK), kapucíni, krabica 
53, fasc. 1701 – 1852.) 
10 V podstate išlo o opakované vydanie intimátu miestodržiteľskej rady z 10. mája 1748, na ktoré sa nielen 
odvolávali aj ďalšie nariadenia miestodržiteľskej rady, ale aj v niektorých zachovaných reverzálnych listinách sa 
priamo uvádza, že vychádzajú v súlade práve s týmto nariadením. AMB, FBaK, kapucíni, krabica 53, fasc. 1701 
– 1852. 
11 V relevantných častiach jednotlivých dokumentov, ktoré tvoria spis sa stroho konštatuje „in asylo constitutis“. 
Čiže prípadný argument, že sa z príkazu Márie Terézie z 11. augusta 1764 vynechali určité informácie nesedí, 
pretože by sa pri overovaní ďalších faktov táto informácia doplnila, ako v prípade iných spisov miestodržiteľskej 
rady s podobným zameraním. 
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Najviac chýba dôvod, prečo sa obaja vinníci obrátili na kláštor v Leviciach,12 kde ich 

prijali do azylu. Ako sa neskorším vyšetrovaním zistilo, pochádzali z Banskej Štiavnice. 

 Cestou do Levíc sa nachádzalo hneď niekoľko cirkevných ustanovizní, kde mohli v prípade 

ohrozenia požiadať o útočisko. Zvyčajne bývalo miesto, kam sa prenasledovaní žiadatelia 

o azyl uchýlili, čo najbližšie. Vysvetlenie prečo práve Levice, môže mať samozrejme aj veľmi 

jednoduché riešenie, len sa v zachovalých prameňoch neuvádza. Komplikovanejšie je určiť, 

prečo vôbec hľadali útočisko na posvätnom mieste. 

Z vyššie uvedeného vyplývalo, že jedným z hlavných motívov  úteku na posvätné 

miesto bola snaha vyhnúť sa trestnému stíhaniu alebo prenasledovaniu úradov. V prípade 

incestu spáchanom Jánom Repiským a Dorotou Zacharovou sa nikde nehovorí o svetskej ani 

cirkevnej inštitúcii, ktorá by mala záujem ich prehrešok prešetriť a potrestať. Z ďalšieho 

vyšetrovania tiež nevyplynulo, že by si niekto v ich okolí všimol nejakého neprístojného 

správania, ktoré by mohlo viesť k podozreniu zo spáchania incestu. Otázky vyvoláva aj 

spôsob, akým sa k riešeniu svojho problému postavili. Zo stručných informácii obsiahnutých 

v spise plynie, že sa na pôde kláštora k  svojmu previneniu priznali13 a ponížene prosili 

panovníčku o milosť.14 

Keďže sa na kláštor minoritov nikto neobrátil so žiadosťou o ich vydanie do rúk 

svetskej spravodlivosti, nebol dôvod na vydanie reverzálnych listín. Napriek tomu pred 

poskytnutím azylu muselo podľa platných cirkevných noriem prebehnúť vyšetrovanie, 

či spáchaný čin nepatrí medzi tzv. casus excepti. Uhorský klérus, respektíve cirkevní 

sudcovia, však túto časť vyšetrovania veľmi často využívali nielen na to, aby stanovili, 

či možno podľa kanonického práva poskytnúť azylovú ochranu alebo nie. Radi sa púšťali aj 

do vyšetrovania celého prípadu, čím samozrejme zasahovali do kompetencií svetských 

justičných orgánov. Na dôrazné protesty zástupcov svetských súdov miestodržiteľská rada 

2. mája 1765 reagovala vydaním intimátu, v ktorom zakázala cirkevnému sudcovi vstupovať 

do vyšetrovacieho procesu svetského súdu. Nemal preverovať dostatočnosť dôkazov proti 

obvinenému, resp. či skutočne zločin spáchal. Jediné, čo sa od neho vyžadovalo bolo posúdiť, 

či zločin spadá medzi casus excepti, a či žiadateľovi priznajú právo azylu.15 

                                                 
12 Minoriti patriaci do Salvatoriánskej provincie prišli do Levíc v roku 1675 a postupným skupovaním domov 
od miestnych mešťanov a stavbou kostola a ďalších budov si začali budovať svoj kláštor. Podrobnejšie k stručnej 
histórii kláštora KARÁCSONYI, János. Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. vol. II. 
Budapest : Magyar Tud. Akadémia, 1924, s. 112-113. 
13 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 5. 
14 „incesstuos Joannem Repiszky et Dorotheam Zachar pro gratia et clementia Regia suplicantes“ Táto 
informácia sa uvádza liste miestodržiteľskej rady, ktorým oznamuje panovníčke všetky zistené skutočnosti 
o prípade. MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 26. 
15 AMB, Intimáty miestodržiteľskej rady, krabica CL CL 227, fasc. 63-88, n. 63, (rok 1765). 
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Či a v akej forme vyšetrovanie k posúdeniu nároku na azyl v levickom kláštore naozaj 

prebehlo sa už dnes nedá zistiť. V spise miestodržiteľskej rady sa o tom nenachádza žiadna 

zmienka. Možno sa len domnievať, že ak by minoriti vykonali predpísaný processus 

informativus, mohli by závery, ku ktorým vyšetrovaním dospeli, pripojiť k prosbe oboch 

azylantov o milosť adresovanú panovníčke. V tom prípade by mali príslušné úrady 

k dispozícii všetky potrebné údaje a mohli o kauze rozhodnúť bez toho, aby sa domáhali zistiť 

ďalšie podrobnosti. Prípadne by bol príkaz miestodržiteľskej rady formulovaný tak, 

aby nezískavali nové, ale len preverili poskytnuté informácie. Každopádne kláštor v Leviciach 

bol zrušený za Jozefa II.,16 a preto je šanca nájsť v prameňoch odpoveď na otázku, ako 

v danom prípade rehoľníci naozaj postupovali, veľmi malá. 

Miestodržiteľská rada sa 29. augusta 1764 so žiadosťou o informácie obrátila 

na predstaviteľov Tekovskej stolice, do ktorej kláštor teritoriálne patril. Dňa 18. septembra 

1764 podžupan Tekovskej stolice do Bratislavy odpísal, že kláštor síce formálne spadá 

pod ich právomoc, ale záležitosť oboch azylantov sa ich netýka. Zistili, že Ján Repiský je 

baník, pôvodom z Hodruše, teda by mal spadať do kompetencie komorského grófa. Keďže 

však s Dorotou Zacharovou bývali v Banskej Štiavnici, mali spadať pod jurisdikciu tohto 

slobodného kráľovského mesta. Pravdepodobne v snahe zakryť svoj neúspech pri získavaní 

informácii podžupan upriamil pozornosť miestodržiteľskej rady na Hontiansku stolicu, keďže 

sa tak Hodruša ako aj Banská Štiavnica nachádzali na jej území. Na záver zdôraznil, 

že Tekovská stolica nemôže svojvoľne zasahovať do cudzej jurisdikcie.17 

Miestodržiteľská rada odporúčanie vzala na vedomie a s rovnakou žiadosťou 

o informácie sa 1. októbra 1764 obrátila na predstaviteľov Hontianskej stolice. Keď nedostala 

žiadnu odpoveď, svoju žiadosť zopakovala ešte raz 13. októbra 1764. Oba listy sa navzájom 

križovali, pretože 8. októbra 1764 zasadli reprezentanti Hontianskej stolice a dospeli k záveru, 

že sa ich celá záležitosť netýka, keďže Hodruša ani Banská Štiavnica nespadajú do ich 

jurisdikcie.18 

Zdá sa, že sa medzitým v Tekovskej stolici obávali, že spôsob, akým odpovedali 

na žiadosť miestodržiteľskej rady, dostatočne nevyjadril dôvody ich nečinnosti v celej kauze. 

Preto 30. októbra 1764 na zasadnutí generálnej kongregácie znovu spísali svoje stanovisko 

                                                 
16 SZABÓ, Gy. P. Ferencrendiek a magyar történelemben. Budapest : Budapesti Hirlap Nyomdája, 1921 s. 295. 
Mala som k dispozícii aj dobové dejiny Salvatoriánskej provincie. (FRIDRICH, U. Historia seu compendiosa 
descriptio provinciae Hungariae ordinis minorum S.P. Francisci, sanctissimi Salvatoris. Cassoviae : Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1759.) Levickému Kláštoru sv. Jozefa pestúna a životu v ňom sa autor venuje na 
viacerých stranách (s. 49, 50, 178-180). Popisuje však udalosti do roku 1758 a teda nepokrýva skúmané obdobie. 
17 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 6,7. 
18 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 14. 
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a zdvorilo miestodržiteľskú radu informovali, že sa ich prípad Jána Repiského a Doroty 

Zacharovej nijakým spôsobom netýka.19 

Keďže miestodržiteľská rada nezískala potrebné informácie od stoličných úradníkov 

v Tekovskej ani v Hontianskej stolici, 22. novembra 1764 oslovila Banskú Štiavnicu 

so žiadosťou o poskytnutie informácií o azylantoch z levického kláštora, keďže jeden z nich 

pochádzal z Hodruše a obaja bývali v Banskej Štiavnici.20 

Na zasadnutí mestskej rady 5. decembra 1764 predstavitelia Banskej Štiavnice 

skonštatovali, že vinníci nespadajú pod kompetenciu mesta, ale pod právomoc banského 

súdu.21 Aj napriek tejto skutočnosti však mestskí úradníci nezostali len pri strohom vyhlásení, 

že sa ich celá kauza netýka, ako to urobili v Tekovskej a Hontianskej stolici. Ponúkli 

miestodržiteľskej rade výpovede svedkov, ktorí oboch previnilcov poznali a súborom otázok 

o ich spôsobe života a vzájomných vzťahoch tak v konečnom dôsledku zozbierali práve 

informácie o poľahčujúcich a priťažujúcich okolnostiach spáchaného incestu, o ktoré v úvode 

panovníčka žiadala miestodržiteľskú radu. 

Mesto si však dalo načas. Až 8. februára 1765 richtár a členovia mestskej rady 

sformulovali odpoveď, v ktorej vysvetlili, že o spáchaní incestu medzi Jánom Repiským 

a jeho švagrinou Dorotou nevedeli, pretože vinníci odišli do kláštora predtým, než bolo proti 

nim vôbec vznesené nejaké obvinenie. Ako ďalší argument pre svoju nevedomosť však 

uvádzajú, že dom, v ktorom Ján Repiský so švagrinou býval sa nenachádzal na mestskom 

pozemku. Tým pádom obaja nespadali pod jurisdikciu mesta, ale patrili pod banskú správu.22 

Na konci prípisu si ale neodpustili poznámku, či by im pri získavaní informácii nemohol 

pomôcť kláštor v Leviciach, kam sa Ján Repiský so švagrinou príhodne uchýlili do azylu 

namiesto toho, aby skončili vo väzení.23 

Vypočúvanie svedkov sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici 9. januára 1765 a za mesto 

sa ho zúčastnili podnotár Andrej Dobi spolu s dvoma mestskými radcami Antonom Markom 

a Jakubom Vališekom. Jakub Vališek v tom čase zastával aj funkciu banského majstra24 

a účasťou na vypočúvaní svedkov tak zároveň zastupoval aj banský súd, do ktorého 

                                                 
19 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 10. 
20 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 16. 
21 MVSR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica, Magistrát mesta Banská Štiavnica, 
Zápisnice mestskej rady, záznam zo zasadnutia z 5. decembra 1764, fol. 242. 
22 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 24. 
23 Tamže. 
24 Podrobnejšie k právomociam banského majstra (magister montium) pozri VOZÁR, Jozef. Hlavný 
komornogrófsky úrad v Banskej Štiavnici. Edícia sprievodcov po štátnych archívoch. 9  Sprievodca 
po archívnych fondoch III. Oddelenie hospodárstva v Banskej Štiavnici. Bratislava : Slovenská archívna správa, 
1964, s. 12-13. 
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jurisdikcie obaja azylanti patrili. Na  zložení komisie sa dohodla mestská rada ešte v decembri 

1764.25 

Hlavným objektom záujmu vyšetrovania bol najmä Ján Repiský. Vyšetrovatelia 

zostavili súbor pätnástich otázok. Zaujímali sa o to, do akej miery svedok Repiského a jeho 

ženu Katarínu poznal, koľko mali spolu detí, aké bolo ich manželstvo. Pozornosť upriamili 

na Repiského minulosť a zisťovali, či nemal v mladosti žiadne prehrešky proti morálke, 

aký to bol pracovník a kedy sa Dorota Zacharová stala súčasťou jeho domácnosti. V závere 

bol každý zo svedkov vyzvaný, či nemôže uviesť nejakého ďalšieho svedka, ktorý by mal 

k prípadu dôležité informácie.26 Na základe odpovedí na poslednú pätnástu otázku úradníci 

predvolali k výpovedi deväť svedkov. 

Po vykonaní prísahy ako prvý svedok vystúpil Jozef Mazner, ktorý bol šestnásť rokov 

predákom baní a Repiského, ktorý v bani pracoval asi dvadsať rokov, dobre poznal. Rovnako 

dobre poznal aj Repiského manželku Katarínu Zacharovú. Manželia vďaka dedičstvu a sčasti 

pomocou našetrených peňazí získali malý domček a založili si rodinu. Asi štyri roky po sobáši 

sa situácia zmenila. Katarína začala piť pálenku. Aj napriek snahám manžela, ktorý neváhal 

siahnuť ani po bitke, ako sám Repiský svedkovi priznal, manželka v pití neprestávala, naopak 

situácia sa stále zhoršovala. Mazner sa dozvedel, že sa manželia pred vyše dvoma rokmi 

veľmi pohádali a Katarína svojho manžela opustila. Svedok nevedel, či je ešte nažive a prečo 

odišla, ale uviedol, že sa ju Ján Repiský bezvýsledne pokúšal nájsť. Čo sa týkalo charakteru 

opusteného manžela, označil ho za úprimného človeka, dobrého katolíka a striedmeho v pití 

alkoholu. Ešte za slobodna vraj zviedol istú mladú dievčinu. Ale potom, čo sa oženil, svedok 

o žiadnom neprístojnom správaní nepočul, ani ho sám nepozoroval. Manželia mali podľa 

svedka dve malé deti, ale obe si po odchode matky zobral na starosť miestny obyvateľ, ktorý 

tak konal sčasti z milosrdenstva a tiež preto, že pre seba využíval záhradu Repiských. Jozef 

Mazner poznal Dorotu Zacharovú, ale o tom, kedy prišla k Repiským a z akého dôvodu, 

nevedel nič povedať.27 

Druhým svedkom bol Ján Erlinger, evanjelik, u ktorého bol Repiský kedysi želiarom. 

Predchádzajúcu svedeckú výpoveď doplnil o informácie o Repiského žene Kataríne, ktorá 

u neho tri roky pracovala ako slúžka a viedlo sa im dobre, kým Katarína nezačala piť. 

Dopočul sa, že dôvodom manželkinho odchodu bolo, že ju Repiský zbil, potom čo odmietla 

prestať piť. Bitie však nebol jediný spôsob, ktorým sa ju bez úspechu manžel pokúšal odvrátiť 
                                                 
25 MVSR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica, Magistrát mesta Banská Štiavnica, 
Zápisnice mestskej rady, záznam zo zasadnutia z 5. decembra 1764, fol. 242. 
26 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 17. 
27 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 17-18. 
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od pitia tvrdého alkoholu. Na rozdiel od Jozefa Maznera Ján Erlinger tvrdil, že manželia 

Repiskí mali tri deti a o dve najstaršie sa starali cudzí.28 Ďalším svedkom bola Erlingerova 

manželka Mária. Manželove výpovede potvrdila a spomenula, že sa Repiskému nielenže 

nedarilo manželku ani podobrotky ani pozlotky prinútiť prestať piť, ale že mu dokonca 

potajomky ukradla peniaze z truhlice. Dorotu Zacharovú poznala a uviedla, že určite prišla 

k Jánovi Repiskému z inej služby až po odchode jeho manželky.29 

Štvrtou svedkyňou bola Apolónia Zacharová, manželka Kataríninho brata. Aj ona 

vo výpovedi potvrdila, že Katarína nadmieru holdovala pitiu alkoholu a že sa ju manžel snažil 

priviesť k abstinencii najmä bitím palicou. V deň, keď odišla, sa vraj na nej tak vyzúril, že si 

sám poranil prsty rúčkou od sekery. Apolónia Zacharová nemohla povedať nič pozitívne 

o jeho cnostiach. Bola presvedčená, že manželku dohnal k pitiu sám Repiský, keď prijal 

rodičovský dom Zacharovcov bez toho, aby vyplatil ostatných dedičov. Taktiež sme sa 

dozvedeli, že Katarína pri svojom odchode so sebou vzala aj najmladšie dieťa. Podľa 

Apolónie Dorota k švagrovi nastúpila do služby rok po odchode svojej sestry z domu.30 

Piate svedectvo predniesol Katarínin brat a manžel Apolónie Juraj Zachar, ktorý 

pri úraze v bani prišiel o zrak. Aj on potvrdil, že jeho sestra príliš pila, ale príčinu jej odchodu 

nepoznal a nevedel, či je ešte živá, ani kde sa zdržuje. Dopočul sa však, že sa na ňu manžel 

sťažoval, že nie je dobrá gazdiná a bil ju kvôli pitiu. Uviedol tiež, že ani jeho švagor Ján sa 

príležitosti vypiť si nebránil. Kedy a prečo s pitím začala jeho setra Katarína, však Juraj 

Zachar povedať nedokázal. O hriechu z Repiského mladosti vedel a priznal, že mu za to, 

že pripravil jednu dievčinu o poctivosť, miestny farár nariadil vykonať pokánie.31 

Po príbuzných prišli na rad susedia. Medzi prvými vypovedal Štefan Maziar, ktorý 

Repiského poznal od detstva, rovnako ako jeho ženu Katarínu. V zhode s predchádzajúcimi 

svedkami vedel o jej pití a snahe Repiského bitím ju prinútiť prestať. Veľa toho však povedať 

nevedel, podobne ako ďalšia svedkyňa, jeho manželka Anna Maziarová.32 Išlo o starší 

manželský pár, ktorý sa zjavne veľmi o svojich susedov nezaujímal a ani nepočúval miestne 

klebety. 

Zato ďalšia suseda Katarína Slezáková už bola zhovorčivejšia. Vyhlásila, že Katarína 

od manžela odišla zo strachu pred bitím. Potvrdila tiež, že si rada vypila pálenku a že sa ju 

manžel od pitia snažil priviesť aj podobrom. O jej osude po odchode z domu nič nevedela, 

                                                 
28 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 19. 
29 Tamže. 
30 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 20 
31 Tamže. 
32 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 21. 
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ale uviedla, že Katarína odišla od manžela s najmladším synom a staršieho chlapca a dievča 

nechala doma. Dorotu Zacharovú poznala od mladosti a potvrdila, že k Repiským prišla až 

po odchode Kataríny.33 

Posledným, deviatym svedkom, bol baník Martin Horniak, ktorý s Repiským pracoval 

v bani. Okrem už známych skutočností uviedol, že si Katarína rada vypila pálenku 

s podobnými priateľkami a že sa ju spolu s jej manželom pokúšali skoro celý rok po jej 

odchode nájsť.34 

Na základe uvedených skutočností mohla miestodržiteľská rada panovníčke konečne 

poskytnúť požadované informácie, najmä priťažujúce a poľahčujúce okolnosti spáchaného 

incestu medzi švagrom a švagrinou. V liste pre panovníčku z 28. februára 1765 najskôr 

vysvetlila peripetie spojené so zistením príslušnej jurisdikcie, do ktorej obaja azylanti 

z levického kláštora patrili. Nezabudla upozorniť ani na skutočnosť, že kvôli umiestneniu 

domu na inom pozemku podľa mestskej rady v Banskej Štiavnici nespadajú do jej jurisdikcie. 

Ale miestodržiteľská rada sa zrejme rozhodla ponechať na panovníčke, či osloviť v tejto veci 

ďalšie justičné orgány a k listu priložila kópiu svedeckých výpovedí z Banskej Štiavnice.35 

Informácie, ktoré miestodržiteľská rada zaslala do Viedne stačili pre rozhodnutie 

Márie Terézie. Patentom z 27. marca 1765 udelila obom azylantom milosť, nemali byť 

nijakým spôsobom potrestaní. Mohli sa vrátiť späť domov, kde im už nehrozilo žiadne ďalšie 

vyšetrovanie a mali tam v pokoji a podľa kresťanských zásad slobodne nažívať.36 

V kráľovskom mandáte však urobili chybu. Namiesto Doroty Zacharovej sa v ňom 

oslobodzuje Katarína Zacharová. Pri diktovaní konečného rozhodnutia sa museli mená oboch 

sestier zameniť. Šanca, že by sa stratená manželka po troch rokoch zrazu vrátila a nikde 

v spise miestodržiteľskej rady by sa tak dôležitá informácie nespomenula, je naozaj 

zanedbateľná. Ani argument, že sa prípadne mohla časť spisu stratiť, neobstojí. 

O konečnom panovníčkinom rozhodnutí miestodržiteľská rada 1. apríla 1765 

informovala predstaviteľov Tekovskej stolice, mesto Banská Štiavnica a dokonca aj 

generálneho vikára ostrihomského arcibiskupa. Okrem prepisu znenia patentu kráľovnej 

miestodržiteľská rada žiadala generálneho vikára, aby o nových skutočnostiach informoval aj 

levický kláštor minoritov a udelil im potrebné inštrukcie ako vo veci ďalej pokračovať.37 

Zaujímavé na intimátoch miestodržiteľskej rady je, že ani ona nesprávne uvedené krstné 

                                                 
33 Pozri ref. 32. 
34 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 22. 
35 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 26. 
36 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 27. 
37 MOL, CL, C 28, Acta captivorum et malefactorum, lad. A, fasc. 79, fol. 29. 
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meno neopravila a všetkých zainteresovaných informovala o omilostení Kataríny a nie Doroty 

Zacharovej. 

Voľnejší prístup uhorských úradov k riešeniu celej kauzy možno azda vysvetliť tým, 

že sa nikto nedožadoval vydania Jána Repiského a Doroty Zacharovej do rúk svetskej 

spravodlivosti, aby ich potrestali, ani si neuplatňoval žiadne nároky na úhradu prípadnej 

škody. 

Jána Repiského svedkovia pokladali za príčinlivo pracujúceho baníka a dobrého 

katolíka. Až na hriech z mladosti jeho spolupracovníci a susedia neuviedli žiadne informácie 

o jeho neprístojnom správaní. Jediný, kto pochyboval o cnostiach Jána Repiského bola jeho 

švagriná Apolónia Zacharová. Ako najbližšia rodina mohla svojho švagra najlepšie poznať, 

najmä ak sa Repiského manželka Katarína prišla do bratovej domácnosti sťažovať, že ju 

manžel bije. Apolónia mala zrejme aj iné dôvody, prečo nemala Repiského v láske. Určite mu 

zazlievala, ako sa Repiský zachoval v súvislosti s rodičovským domom Zacharovcov. 

Po manželovej strate zraku by sa im peniaze zaiste zišli. 

O nie príliš priateľskej povahe Repiského ale svedčí najmä spôsob, akým sa rozhodol 

vyrovnať s manželkinými problémami s alkoholom. Hoci sa svedkovia snažili zdôrazniť, 

že sa ju pokúšal primäť prestať piť aj dobrými a miernymi spôsobmi (pričom ani jeden 

zo svedkov žiaden z nich bližšie nerozviedol), zo svedeckých výpovedí vyplýva, 

že za najúčinnejší spôsob „prevýchovy“ manželky pokladal bitku. Dostávať bitku od muža, 

ktorý skoro dvadsať rokov v bani kope rudu určite nepatrilo k tým spomienkam, ktoré si 

Katarína pri úteku od manžela vzala so sebou. Čo sa z dnešného hľadiska zdá ako logické 

riešenie problému s násilným manželom, muselo byť v druhej polovici 18. storočia pre ženu 

na úteku s malým dieťaťom a problémom s alkoholom skutočnou nočnou morou. Obrátiť sa 

o pomoc k vlastnej rodine Katarína asi nechcela. Azda si myslela, že jej slepý brat má dosť 

vlastných starostí. 

Na druhej strane sa rodina Zacharových nemohla k Jánovi Repiskému správať veľmi 

nepriateľsky a odmietavo, keď pustili Dorotu Zacharovú k nemu do služby. Keďže si nikto 

nič podozrivé na ich správaní nevšimol, možno sa domnievať, že ich vzťah pred útekom 

do Levíc netrval veľmi dlho. Repiský bol vďaka excesom vlastnej manželky s alkoholom, 

častým hádkam a bitkám, ktoré vyvrcholili následným útekom Kataríny, určite terčom klebiet. 

Hoci sa situácia po zmiznutí manželky pravdepodobne upokojila, ako to už v ľudskej povahe 

býva, miestni všímaví pozorovatelia Repiských domácnosť akiste nestratili z dohľadu. Zmenu 

v správaní Jána Repiského k švagrinej by si dozaista všimli. Vzhľadom na svoju minulosť sa 

mohol obávať, že by sa verejná mienka mohla postaviť proti nemu a ovplyvniť tak prípadne 
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súd alebo trest,38 keby sa jeho vzťah so švagrinou Dorotou prezradil. A možno to bol pravý 

dôvod, prečo sa s Dorotou rozhodol vyhľadať útočisko v kláštore minoritov v Leviciach. 

Otázky vyvoláva aj veľmi málo informácií o Dorote Zacharovej. Vyšetrovaním sa 

jednoznačne preukázalo, že jej príchod nespôsobil problémy medzi manželmi, ani že Dorota 

mohla za sestrin odchod. Svedkovia sa pri výpovediach obmedzili len na konštatovanie, že ju 

poznajú a že prišla k Repiským do služby. Zameranie sa na charakter a správanie Jána 

Repiského naznačuje, že väčšiu časť zodpovednosti na nezákonnom vzťahu úrady hľadali 

skôr u muža. 

Dorota Zacharová asi podľa vyšetrovateľov nepredstavovala typ zvodkyne, ktorá zničí 

dobré manželstvo zvedením vlastného švagra, prinúti sestru nadmieru holdovať alkoholu, 

vyženie ju z vlastného domu a ešte sa poistí, že ani jej neter a synovec nezostanú doma, 

aby jej prípadne nemohli nič vyčítať. Z jej strany mohlo ísť len o chvíľkové vzplanutie, 

za ktoré zaplatila vysokú cenu. Dovtedy to možno bola dievčina, ktorá si poctivo zarábala 

na živobytie službou u iných a snáď si robila starosti o svoju sestru Katarínu a jej 

nezvládnuteľnú túžbu po alkohole. Útek do kláštora minoritov v Leviciach a s tým súvisiace 

vyšetrovanie, ktorého sa zúčastnili nielen jej známi, ale aj členovia rodiny, ju určite dostali 

do centra pozornosti. Hoci obom vinníkom panovníčka Mária Terézia popri slobode umožnila 

ďalej žiť v pokoji bez ďalšieho vyšetrovania, určite si pokoja po svojom návrate domov veľa 

neužili. 

Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa osudy baníka Jána Repiského, prípadne jeho 

neposlušnej manželky a švagrinej Doroty odvíjali ďalej.39 Možno by ďalší archívny výskum 

na Slovensku pomohol dotvoriť pokračovanie mozaiky každodenného života ľudí v Banskej 

Štiavnici. Veď tých niekoľko vzájomne spojených čriepkov odhalilo, že nepochybne tvoria 

súčasť rozmanitého a farbistého celku. 

 
 
 

                                                 
38 Incest nemal fixne stanovenú trestnú sadzbu, ako to bolo pri iných trestných činoch. Posudzovanie incestu 
veľmi záležalo na okolnostiach spáchaného činu. Teológovia sa domnievali, že sa pri potrestaní dokonaného 
skutku a iba jeho pokusu nemá robiť žiaden rozdiel. DELANY, ref. 2. V spisoch miestodržiteľskej rady sa 
nachádzajú zoznamy páchateľov, nimi spáchaných zločinov a ich trestov, ktoré sa riešili v jednotlivých 
stoliciach. V rovnakom období páchateľov incestu potrestali od pokánia až po niekoľko úderov palicou. MOL, 
CL, C 27, Causarum extractum, fas. Idealia. 
39 Vďaka pomoci riaditeľa pobočky Štátneho archívu v Banskej Štiavnici, p. Mikuláša Čelka, za čo mu aj touto 
cestou ešte raz veľmi pekne ďakujem, sa mi do rúk dostala xeroxová kópia inventárov majetkov obyvateľov 
mesta Banská Štiavnica. V nich sa uvádza, že bol v roku 1776 vyhotovený súpis majetku pre istého Jána 
Repiského. MVSR, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica, Repertorium Inventariorum et 
Aeccomodationum ab Anno 1445 usque Annum 1787. Súpis majetku sa však bohužiaľ nezachoval. Na overenie, 
či ide o toho istého človeka, by teda bolo potrebné prezrieť cirkevné matriky k príslušnému obdobiu. 
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About the Miner, His Disobedient Wife and Sister in Law Dorota 
(The Probe into Everyday Life of the Miner of Banská Štiavnica) 
 
In the year 1764 Jan Repiský committed incest with his wife’s sister Dorota. They sought sanctuary in 
the monastery of Minorites in Levice and asked the ruling monarch Maria Theresa for forgiveness and 
royal grace. Consilium Regium Locumtenetiale Hungaricum received a royal order to gather all 
relevant information about the case. They asked for help officials of County of Tekov and Hont, but 
without success. At first, they had to solve the problem concerning judicial competences. At last, the 
town of Banská Štiavnica, where Repiský and his sister in law had been living, finally helped out. 
Friends, neighbours and family gave their testimony about Repiský’s behaviour, relationship to his 
wife etc. On account of the gathered information, the queen decided in favour of incestuous lovers and 
set them free. 
 
Keywords: Kingdom of Hungary, 18th century, Banská Štiavnica, asylum law, incest 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
HRNČIAROVÁ, Daniela. O baníkovi, jeho neposlušnej žene a švagrinej Dorote. (Sonda do 
každodenného života banskoštiavnického baníka). In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 
2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 86-97. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> 
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Príležitostné básne Jána Hollého 
 
Peter Mráz 
 

Ján Hollý (1785 – 1849) je tvorcom, ktorého texty literárna veda už viackrát 

reflektovala.1 My sa chceme vrátiť k recepcii jeho príležitostnej poézie. Vychádzame 

z modelu dvojakého recepčného horizontu (doby vzniku alebo uverejnenia textu na jednej 

strane, a času súčasného čitateľa na strane druhej).2 Ambíciou nášho výskumu je pokúsiť sa 

o ich zblíženie s cieľom zistiť, ako Hollý zastieral príležitostný charakter svojich skladieb. 

Keďže ale „není možné předpokládat u publika jedné společnosti homogenní horizont 

očekávání, protože toto publikum je fragmentováno a rozpadá se jak na ideologické skupiny, 

tak také na profesní skupiny,“3 budeme pracovať aj s istou mierou abstrakcie – 

predpokladáme modelového príjemcu textu. 

 
I. Kontrastná výstavba textu 
 

Portrét panovníka, ktorý Hollý predkladá v óde Na Ferdinada I., naznačuje, 

že dominantným výstavbovým činiteľom Hollého textov je kontrast formy a sémantiky verša 

(strofy). Autor jej adresáta upomína na čas, v ktorom „jasní Čnosťú boľi Tví, Fernande 

millostní! / Predci, ze najdlžšého Porádku / Císari a slavní ve početních Kráľi Pomedzách.“4 

Z pohľadu metriky tu narážame na ústup kráľovského majestátu pred požiadavkami metra 

v podobe využitia alkmánskeho disticha (Fernande namiesto Ferdinande).5 Súčasne narážame 

na kontrast, ktorý ukazuje Ferdinanda ako floskulu (mohli by sme za jeho meno dosadiť meno 

ktoréhokoľvek iného člena dynastie). A najmä, každému čitateľovi ódy Na Ferdinanda I. 

udrie do očí jej košatá dedikácia. Dozvieme sa z nej, že báseň má oslavovať císarsko-

královské i apoštolské veličanstvo Ferdinanda I., zosobňujúce hodnosti rakúského císara; 

jeruzalemského, uherského, českého, lombardského i benatského, dalmatského, horvátskeho, 

slavonského, galického, lodomerského a ilirského krála, aj postavenie arcivívodu rakúskeho; 

vívodu lotrinského, salcpurského, štirského, koritanského, horňo- i dolňo-slézského, ba aj 

                                                 
1 MAŤOVČÍK, Augustín. Výberová bibliografia Jána Hollého. In Pamätnica z osláv dvojstého výročia 
narodenia Jána Hollého. Ed. Juraj Chovan. Martin : Matica slovenská, 1985, s. 427-431, resp. ŠIMČÍKOVÁ, 
Iveta. Personálna bibliografia Jána Hollého 1990 – 2009. In Ján Hollý (1785 – 1849). Osobnosť trnavského 
regiónu. Výberová personálna bibliografia. Trnava : VUC, 2010, s. 13-25. 
2 Pojem recepčný horizont objasňuje TUREČEK, Dalibor. Doptávání po metodě dějin literatury. In PAPOUŠEK, 
Václav – TUREČEK, Dalibor. Hledání literárních dějin. Praha – Litomyšl : Paseka, 2005, s. 26. 
3 ZIMA, Petr Václav. Komparatistika. In TUREČEK, Dalibor. Národní literatura a komparatistika. Brno : Host, 
2009, s. 206-207. 
4 HOLLÍ, Jan. Básňe Jana Hollého. Zvazek I. V Buďíňe, MDCCCXLI, s. 162. 
5 TURČÁNY, Viliam. Na krásnú zahradu Hollého Jána. Bratislava : Tatran, 1972, s. 172. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 99

léno, ktoré adresát vlastní ako veliké kňíže sedmohradské; markraba moravské; pokňažňené 

hraba habspurské i tirolské atď, atď. U Hollého je využitie archaickej formy dedikácie 

anachronizmom, z dnešného pohľadu má pre nás skôr persiflážnu, ako oslavnú funkciu. 

Po titulatúre adresáta je totiž karikovaná veršami, ktoré vravia, že panovník má byť 

mierumilovný: 

 
  Práve ňeňí ščastní jasném ve Bľesku Panovňík, 
   Čo zverenéj sebe Obci domácé 
  Rozmnožovať Dobré a povinnú Lásku zaňedbav, 
   Ľen hromovím, keď začňe fučící 
  Práť Svatovít ...6 

 
Hollý využil impulz k zrodu básne, aby si kontrastom medzi pompéznou formou textu 

a z histórie známou psychickou labilitou jej nositeľa vytvoril predpolie pre vyslovenie svojho 

subjektívneho názoru. Tým je presvedčenie, že panovník vládnuci spravodlivo, starajúci sa 

o prospech poddaných, zveľaďujúci mier a s ním súvisiace kultúrne hodnoty, je vládcom, 

ktorý je hodný byť nositeľom tejto výsady. 

 
II. Autoštylizačne zainteresovaný subjekt 
 

Ak máme občas pocit, že určitá postava fikčného sveta jeho básní má so svojím 

pôvodcom spoločné viac ako len to, že je verbalizáciou jeho videnia sveta, nemusí byť naše 

videnie zlé. Subjekt básne môže odrážať čosi zo subjektu svojho tvorcu. Tento odraz môže 

byť vedomým projektovaním básnikovej snahy o vytvorenie svojho automýtu, súboru 

predstáv autora o svojom statuse. 

 
Roznášať sa buďem po krajanskích pestovan ustách ... 
 

Na počiatku Hollého básnictva stojí lektúra starorímskej poézie. Jej texty študoval už 

ako študent bohoslovectva, v čase príprav vydania zväzku Planctus viro odmodum reverendo 

clarissimoque domino Michaeli Korbelyi (1805), v ktorom uverejnil dve latinské príležitostné 

básne. Azda vtedy sa do jeho mysle vryli oslavné verše Horatia s incipitom Exegi 

monumentum aere perenius... (Carmina, III, 30).7 

Príležitostná poézia Jána Hollého sa vyznačuje klasicistickým subjektom. Ten je 

výsledkom jeho úsilia po ovládnutí sveta okolo seba prostredníctvom básne, resp. úsilia 

                                                 
6 HOLLÍ, ref. 4, s. 161-163. 
7 Nie je bez zaujímavosti, že Hollý túto ódu pod názvom Na svoje pesňe aj sám preložil. Porovnaj vydanie 
HOLLÝ, Ján. Dielo Jána Hollého I. Prozodia. Básňe preložené. Trnava : SSV, 1950, s. 148. 
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po vytvorení si sveta paralelného k svetu mimoliterárnej skutočnosti, v ktorom by vládol on, 

slovenský básnik. Hollý sa v textoch mnohých svojich skladieb štylizoval do pozície 

klasického básnika.8 Byť klasickým básnikom preň značilo byť mužom gesta. Svedectvo 

vydáva aj v óde Na Imricha Štvrteckého: 

 
Roznášať sa buďem po krajanskích pestovan ustách, 

Kďe Váh, kďe ostrí bubľe Hron, 
I Kďe preohromné do ňebeskéj víški hrdími 

Ťemenmi Tatri vbíhajú; 
Též kaďe nad Moravú a hučícú prúdami Lábú 

Ľudné sa mesta pišňajú. 
Ba všem, keď vatšá vzájemnosť príjďe ke Slávom, 

Jak už prichádzá vítaná, 
Aj Visla, aj široká v toku Volga, i Dráva i Sáva 

Mňa z mími znať budú speví.9 
 

Hollý sa tu prejavil ako básnik, ktorého zámerom je stvoriť text, ktorým sa nasmeruje 

do sfér nesmrteľnosti. Príkladom tohto postoja je aj jeho óda Na Ondreja Rišáka, v ktorej 

rezonuje schopnosť stať sa vo svojich textoch tým, čím sám chce.10 

So statusom slovenského básnika Hollému nesúviselo len ohlasovanie túžby vystavať 

si pomník. Súviselo s tým aj štylizovanie sa do martýrskej pozície. Preto jeho óda Poďekováňí 

Jurovi Palkovičovi za náklad na vitlačeňí Rozľičních básňí osciluje medzi zameranosťou 

na adresáta a sebastredným zacielením na jej tvorcu. Bez podpory kanonika Palkoviča by 

nebolo zrealizované nielen vydanie Hollého prekladov (1824), ani vydanie Svatopluka (1833). 

Básnik preto v Poďekováňí Jurovi Palkovičovi konštruuje subjekt nehodný osláviť čin, akým 

je mecenášstvo. Ani tu ale neprestáva byť sebavedomý. Vypovie, že predmetom jeho vďaky 

sú najmä milé starodávňejších Laťinákov a Grékov / Básňe, čo má najprvňejšá poprevádzala 

Umka, / A vlastnú mírú na slovenskí spívala hláhol.11 Spojením má najprvňejšá tu upozorňuje 

na svoje postavenie v domácej hierarchii a lexémou vlastnú nás upriamuje na vlastné 

prvenstvo v stanovení pravidiel časomerného veršovania v bernolákovčine. 

Z listu Jozefa Petroviča Martinovi Hamuljakovi z 19. augusta 1839 je známe, že Hollý 

o osude separátnych vydaní svojich príležitostných skladieb nemal ilúzie. Zvyky väčšiny 

čitateľov poznal zrejme pridobre, keď napísal, že „také príležitostné básňe buď po kútoch 

                                                 
8 ŠMATLÁK, Stanislav. Ján Hollý – klasik slovenskej poézie. In Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia 
Jána Hollého. Ed. Juraj Chovan. Martin : Matica slovenská, 1985, s. 132. 
9 HOLLÝ, Ján. Dielo Jána Hollého VIII. Pesňe. Rozľičné básňe. Trnava : SSV, 1950, s. 78. 
10 Tamže, s. 120. 
11 Tamže, s. 147. 
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trčá; aneb osud majú, že buď sa s ňimi fajka pripaluje, buď (prepitujem) riť viťírá.“12 

Hollého Poďekování Jurovi Palkovičovi za náklad na vitlačeňí rozľičních básňí napriek tomu 

nie je len obrazom jeho obáv z možnosti neblahého osudu rukopisov tohto typu básní, ktorá 

by sa premenila na realitu nebyť zásahu ich donátora (Odhoďené v smutnéj tme ľežať mali 

vždicki ňevolné. / Až bi sa buď slaňinám a ribám boli ušli za rúcho, / Buď korenárom aneb 

lakomím zavinadla sirárom),13 ale aj dokladom schopnosti ich tvorcu dať najavo, že vie byť 

vďačný: 

 
  Skór strakatí jarné ščebotáňí ptáci opusťá, 
  Skór na bresťe žalud, skór višňe na jedľe porostú: 
  Nežľi bi má za to dobroďeňí k ťebe prestala vďačnosť.14 

 
Napriek tomu, že Hollý skladby označuje za drsné a podpory ňehodné, záver ódy 

Poďekováňí to rezolútne popiera. Ako inak totiž interpretovať želanie bi si ďál i mohel práť 

ešče Slovákom, / A svoje zvečnované zhlédať jích pesňami chváľi, vyslovené v jej závere? 

Toto želanie je túžbou básnického subjektu vytvárať aj naďalej texty, ktoré by boli hodné 

podpory. Hollý ho kladie ako vrchol prianí pre adresáta jeho textu. Tých je viac, ako klasov 

novozámskí pestuje úhor, ako v luhoch kvíťá, ako na ohlajtoch hroznov, ako dubov Bílích hor, 

ba viac, než je písku na Bóroch. Prirovnanie k písku na Bóroch je hollovskou maximou. 

Nachádzame ju napr. v epose Svatopluk. Je príznačné, že na jej verbalizovanie používa 

slovenský motív, motív známy z jeho rodiska: množstvo piesku v dunách Borskej nížiny. 

Hollý, nech písal o akejkoľvek téme, siahal po inšpirácii k prirovnaniam do svojho 

okolia. Príkladom je záver ódy Na Imricha Štvrteckého zakladateľa slavnosťi Rúžového 

venca, ktorou adoruje jedného z mecenášov svojej tvorby: 

 
   Povesť tvéj ňezhiňe ščedroti, 
   Zakáď Trnávka lúbenému 
   Miť pati Nádašu ňepremešká.15 

 
Mať mecenáša bolo pre Hollého nutné nielen finančne, ale najmä z pohľadu 

konštruovania svojho básnického statusu. Hollý na vzťah medzi sebou a mecenášmi svojej 

tvorby nazeral aj ako na puto priateľstva, nielen ekonomickej závislosti. Je predpoklad, že 

vo svojom osobnom živote k nim cítil rovnako intenzívne priateľstvo, ako deklaroval textami 

svojich básní. Týka sa to jeho vzťahu k Jurovi Palkovičovi, ktorý ho učil počas trnavských 

                                                 
12 AMBRUŠ, Jozef (ed.). Korešpondencia Jozefa Petroviča. Martin : Matica slovenská, 1969, s. 52. 
13 HOLLÝ, ref. 9, s. 147. 
14 Tamže, s. 148. 
15 Tamže, s. 97. 
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štúdií, ale aj vzťahu k Jozefovi Ščasnému, s ktorým bol Hollý spriaznený prostredníctvom 

spoločného rodného kraja. Martina Hamuljaka počas svojho života Hollý pravdepodobne 

osobne nestretol. Napriek tomu, ako svedčí korešpondencia, k nemu prechovával náklonnosť. 

Venoval mu viacero svojich textov. Jeho óda Na Marťina Hamuľáka je konvenčnou len 

svojou schémou. Autor v nej identifikuje dve variety ľudskej túžby: po moci a po majetku. 

Cesty k nim sú ale rozličné. Človek v túžbe po moci buď strašním rúbe mečem, brodnú krvi 

réku vilévá, alebo rozmazaní po saméj ľen hosťiňe túží, / A v hrách, i v lóňe škodľivéj / Ládi 

radosť lapá.16 Obe možnosti sú však zlé. Hollého óda nabáda k pokore, skromnosti, 

pracovitosti. Jej pôvodca v ňom za príklad dáva seba: 

 
   Já prázní takovéj, najľepší Marťine, túžbi, 
     Veščého jak ráz laskavá 
     Prála mi Umka ducha, 
   Ľen si pokoj žádám; ve kritéj ľen hája ťichosťi 
    Milé ťeší mňa pod dubem 
     Pesňe si vispevovať.17 

 
Vytváraním obrazu poetu spievajúceho v ústraní od ľudského zhonu svoje piesne 

Hollý pracoval na kreovaní prvku, ktorý sa stal atribútom hollovského mýtu: bol ním obraz 

poetu tvoriaceho pod dubom v háji Mlíč. Je to prvok natoľko silný, že nielen v poézii Hollého 

súčasníkov, ale v podstate až dodnes sa naň v slovenskej poézii (Turčány, Rúfus, Mihalkovič, 

Mihálik, Moravčík a iní) nachádzajú narážky. Uveďme hneď prvú, načrtnutú Ľudovítom 

Štúrom v selanke Jaromír a Květoň (1835): 

 
   Sotva že háj zeleným ošatí se na vesnu paloubím, 
   sotvaže ohlasovat se kukačky započne kukání, 
   on již v Mljéči sedá, v létě též a na podzim opouští 
   jen tehdáž, kdy javor se rmoutí svým nade listem. 
   V těchto milých počasích nejradše do háje zachází, 
   když hasnou řeřavé ranní a blankytu záře, 
   pak kdy za půlkou své několik sah již drahy slunce. 
   Veždy si pod paždí, jda do háje, papíry ponáší 
   a knihy, jíchžto bychom my pasáci za léta nepřešli. 
   V houštině jak doubí se vidí, utají se v jednom 
   ustupu, rozkládá si potom knihy a čte a píše.18 

 
Ak sa aj Štúr skutočne ukryl do kríkov v háji Mlíč, aby Hollého svojím pohybom 

nevyrušil a mohol ho nepozorovane obdivovať pri tvorivom akte, obraz ním načrtnutý je 
                                                 
16 HOLLÝ, ref. 9, s. 71. 
17 Tamže, s. 71. 
18 ŠTÚR, Ľudovít. Jaromír a Květoň. In FORDINÁLOVÁ, Eva. Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom 
vedomí. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 237-238. 
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„reálnym“ len v texte básne, ktorú na základe tohto zážitku vytvoril. Vajanský v životopise 

Jána Hollého naznačil, že Ľudovít Štúr túto básňou zachytenú príhodu často spomínal ako 

pravdivú, aby sám pridal k Štúrovmu obrazu aj ďalšie „vylepšenia“, najmä presvedčenie, 

že „pre slovenské duše zostane Hollý v tomto položení typickou postavou, v Mlíči 

pod košatým dubom, okrúžený krásami prírody. Čas zametie ostatné stopy jeho pozemského 

všedného života, no obraz básniaceho starca bude večne spojený so spomienkou na veštca 

slovenského“.19 

Vajanský – nechtiac – vysvetľuje Štúrom načrtnutý obraz ako vplyv idealizácie: 

„Konečne zápal Štúrov dá sa vysvetliť. On videl milovaného a obdivovaného muža medzi 

stromami utešeného hája. Slnko sálalo svetlom a teplom, objal jas žírne polia madunické, 

vzduch vibroval krištáľovými vlnami – a tam v tuhom tieni, pod košatým dubiskom, pri šume 

listového mora, pri švehole vtáctva, chladom a vôňou obliaty sedel náš vajdelota, šedivú 

hlavu pozdvihoval, veľké jasné oko upriamené do diaľky, do šíriny bezkonečnej, v nej rástli 

jeho postavy, blýskali zbrane a kúdolil sa bojovný prach nad slovenskými vojskami!“20 

Štúr ani Vajanský ale nemohli za to, že vyslovili nami citované slová. Donútil ich 

k tomu Hollý svojou osobnou štylizáciou („Maľuj ma, ako sa maľujú básnici“), ale najmä 

štylizáciou básnického subjektu svojich textov. Ak sme si teda vyššie položili otázku, akú 

funkciu malo nasledovanie horatiovskej štylizácie v Hollého poézii, možno ju nazvať 

automýtizačnou funkciou. V intenciách tohto úsudku budeme analyzovať Hollého topografie 

Na Mlíč a Na dub. 

 
Na Mlíč 
 

Hollý sa o háji, v ktorom vytvoril väčšinu skladieb, zmienil vo viacerých svojich 

listoch. V liste Martinovi Hamuljakovi zo 6. mája 1831 vraví, že zásielku od neho našiel až 

„včerajšého dňa, jako sem uš potme z hája prišel,“21 v liste rovnakému adresátovi z 28. 

októbra 1835 zasa predostiera: „Ale už včil v háji zima, škaredí čas, ku conceptom na selanki 

ňesúcí,“22 tejto lokality sa dotkol aj v liste z 28. júla 1838, ktorým sa ponosoval: „do kostela 

o palici choďím; ale do hája ešče nezajdem,“23 čo zopakoval aj v liste tomu istému adresátovi 

z 26. augusta 1838: „Nohi ešče nemóžu dobre nosit a hned mňa ozábú, do hája nezajdú,“24 

                                                 
19 VAJANSKÝ, Svetozár Hurban. Ján Hollý. In Literatúra a život. Bratislava : Tatran, 1990, s. 53. 
20 Tamže, s. 53. 
21 AMBRUŠ, Jozef (ed.). Korešpondencia Jána Hollého. Martin : Matica slovenská, 1967, s. 74. 
22 Tamže, s. 108. 
23 Tamže, s. 115.  
24 Tamže, s. 116.  
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aby napokon v liste zo 14. novembra 1838 dodal, že do hája síce zašiel, ale následkom bola 

len nová bolesť: „Vác už ňebudem plakať, bár mňa zas noha bolí. Potkel sem sa v háji na 

ňezbadaní pňíček, daleko sem bikoval, na tŕní mal padnúť...“25 Hollého korešpondencia 

vzbudzuje dojem, že v podstate každý dôležitý okamih svojho života prežil básnik v Mlíči. 

Jeho návštevy neprestali ani po životných skúškach, ktoré stretli Hollého v posledných rokoch 

jeho života. Dokladá to aj zmienka z jeho listu Martinovi Hamuljakovi z 5. marca 1844: 

„I toto ľen tak po pamaťi píšem, jako sem ňekdi za mojich dobrích časov z hája domov idúcí 

verše na cesťe spravene potme si písaval.“26 

Obraz Mlíča, ktorý Hollý zanechal v óde Na Mlíč, ale nemusel korešpondovať s jeho 

reálnou podobou. Prinajmemej nie v dobe, kedy Hollý tvoril nami citovanú ódu. Je totiž 

známe, ako sa aj sám Hollý zmieňuje v liste Martinovi Hamuljakovi z 14. júla 1829, že „háj 

pekní, do kterého sem choďíval a zakád sem v ňem bol, na všecku bídu sem zabudel, je uš 

viťatí“.27 Je preto zrejmé, že háj oslavovaný ódou Na Mlíč vo svojej pôvodnej podobe 

existoval len krátko. Nezaujíma nás preto, do akej miery korešponduje básnické videnie Mlíča 

s jeho podobou v čase zrodu Hollého textu, alebo roky pred ním. 

Pre subjekt ódy Na Mlíč je háj miestom rozkošným, oplývajúcim bohatstvom jako 

najbohatšá / S panmi v najdražšém na sobáš idúcá / Rúchu ňevesta!28 Čo toto prirovnanie 

napovedá o kreovaní hollovského mýtu? 

Ak píše Frank Kermode, že „fikce mohou poklesnout v mýtus, kdykoli přestanou být 

vědomě vnímány jako fiktivní“,29 stotožňujúce nazeranie hája Mlíč s obrazom, ktorý o ňom 

Hollý vo svojej poézii vytvoril, je dôsledkom takéhoto poklesu v našom vedomí. Mýtizácia je 

v tomto zmysle prirodzeným výrazom ľudskej túžby po stabilite. Mýtus túto stálosť 

poskytuje. 

Na druhej strane, mýtizácia obrazu zo strany básnika je ale aj výrazom jeho skepsy. 

Hollý vnímal, že nedostatok „fiktivní schopnosti“, ako pomenúva Hayden White neschopnosť 

recipientov dešifrovať zmysel fikcie, teda akúsi „neschopnost hrát si s obrazy a myšlenkami 

coby nástroji sloužícími ke zkoumání světa jevů, charakterizuje nevzdělanou mysl vždy 

a všude – ať už jde o pověrčivého zemědělce, konvencemi svázaného měšťáka nebo přírodou 

ovládaného primitiva. Je nepochybně znakem mytického myšlení, ať už se pod tímto názvem 

skrývá cokoli, že vždy inklinuje k tomu chápat znaky a symboly jako věci, které představují, že 

                                                 
25 AMBRUŠ, ref. 21, s. 118.  
26 Tamže, s. 176. 
27 Tamže, s. 65. 
28 HOLLÝ, ref. 9, s. 74-76. 
29 KERMODE, Frank. Smysl konců. Brno : Host, 2007, s. 39-40. 
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chápe metafory doslovně a že si nechává uniknout pomíjivý svět naznačený použitím analogie 

a podobenství“,30 a snáď práve preto v textoch svojich básní vyšiel väčšine súdobých 

čitateľov v ústrety tým, že staval na hollovskom mýte, ktorý sa okolo jeho osoby vytváral. 

Hollý využil atribúty hollovského mýtu, háj Mlíč a dub v ňom, aby novohoratiovský status, 

ktorý si budoval, doplnil o typicky svoje atribúty. 

Mlíč – ako ho poznáme z Hollého lyriky – je priestorom, ktorý nemožno porovnávať 

s mimoliterárnou skutočnosťou. O háji ako vysnívanom priestore tvorby, nie o reálnom, 

sekerami preriedenom zoskupení stromov píše podľa nášho názoru Hamuljak v liste Hollému 

z 2. júna 1842, keď uvádza, že účinok hája Mlíč sa nedá zakúsiť.31 

Mlíč je pre Hollého miestom, ktoré mu našepkáva, ako vyzeral raj, obdaren možnú 

ode Tvorca krású, / Než ho ňeščastní v zlobe hrích prvého / Zatvoril otca. Mlíč je akýmsi 

pozostatkom raja. Básnický subjekt preto ani nevie, čo skôr ospievať: Kam tu ľen koľvek sa 

okom pomihňe, / Všecko zrak vábí [...] a celé radosťú / Srdce opájá! Mlíč je mu miestom 

mieru. Harmónia ódy sa prejavuje súžitím rastlín (dub a jaseň, hrab a brest), koexistenciou 

starého s mladým (háj a mladý hájik), súzvukom atmosférických prejavov (hore fúka, dole je 

pokoj). Mlíč je miestom kontaktu. Tiahnu sa ním cesty i chodníky, v jeho strede sa stretnú. 

Básnik ho zapĺňa vôňou a zvukom: 
 

   Jak tu rozkošní uši zvuk slaďívá! 
   Keď si kos hvízdá! šveholí konópka, 
   Keď milá v kríčkoch všeľikími šepce 
     Hlasmi peňička; 

 
   Keď slávíkov spaňilú začíná 
   Húdbu rázem vésť, a jeden druhého 
   V podvihléj mumním pachorí sa hrdlom 
     Pesňi prevíšiť.32 

 
V óde Na Mlíč je výskyt vtáčieho spevu impulzom k zrodu ľudského hlasu. Akoby bez 

zvuku vtáčat nebol možný spev ich poslucháča. Je ním nielen pastier, o ktorom spieva 

subjekt, ale aj sám básnik, ktorý sa doň v závere prevteľuje. Mlíč sa stáva Sirénou. Hollý 

označuje svoje texty za dosiaľ ňečuté Slovákom. Oporou mu je Umka, sila prevyšujúca moc 

Sirény – hája Mlíč. Hollého subjekt využíva jeho volanie vo svoj prospech. Idúc doň má len 

jednu, ale zato veľkú túžbu: 

 
 
                                                 
30 WHITE, Hayden. Tropika diskursu. Praha : Karolinum, 2010, s. 222. 
31 AMBRUŠ, ref. 21, s. 166. 
32 HOLLÝ, ref. 9, s. 75-76. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 106

 
   Kéžbi ľen v toľkéj mohľi skveť sa, v toľkéj 

Nad druhé predčiť speví kráse: koľkú 
Sám ti skvíš, koľkú nad iné sa nad iné všecki 
    Háje vinášáš!33 

 
Akoby to bol práve a jedine priestor hája Mlíč, priestor Hollého poézie, čo môže 

komplexne uchopiť jednotlivé jej atribúty. Akoby mimo kontextu Hollého tvorby Mlíč 

neexistoval. V zmysle vyššie uvedeného poznatku, že Mlíč je vnímateľný len ako súčasť 

Hollého textov, majú tieto verše pravdu. Mlíč sa stal básnickým symbolom Hollého prístupu 

k životu. Jeho symbolika ovládla štruktúru mnohých Hollého textov. Jednu z podôb Mlíča 

zachytáva selanka Spasitel. Hollý v nej píše, že ideálom jej subjektu je bližším príroďe zostať, 

/ Každí ďeň spaňilé naščíviť lúčini Mlíča, / Pod širokím ve chládku dubem visedávať a spívať 

/ Pesňe...34 Obdobne pozitívne vníma symbol Mlíča aj elégia Umka ponúka básňíka, abi 

i žalospevi spíval, ktorá ho kladie do svojej vstupnej, atmosféru selaniek asociúcej časti: Už sa 

za Harvaňicú traťené ukrívalo slnko, / A skvelšú do zlatích strílalo žáru oblak; / Už spevi aj 

ďevčat hlasitích aj sťichnuľi ptákov; / Ľen slávíci nad mihavú a po ňežních lahki plinúcú / 

Rákosinách mlákú ešče ve Mlíči seďel.35 Je zaujímavé, že symbolike Mlíča sa nevyhli ani 

Hollého epické básne. Epos Cirillo-Metodiada ho má vo svojom významovom epicentre. 

Skončiac prejav biskupa Adalvína, ktorý pohanil Cyrila a Metoda, rozprávač piateho spevu 

dodáva: Tak povedá; i hňeď po celém zboru šustot a hlučné / Zdvihňe sa reptáňí, jako keď 

zňenadála početné / Buď škorcov, buďtož havranov pres víšku povetrá / Hajno ľeťí, 

a chitríma tuhé švihi krídlama dává: / Neb jako keď nad Mlíč posaďí sa na noclah, a veľké / 

Bez všeckého robí čavotání konca na brestoch.36 Karol Rosenbaum síce upozornil, 

že „básnikov obľúbený Mlíč je tu nehistorický, mimo kontextu, nepatriaci do historického 

eposu“,37 príčinu zaradenia obrazu Mlíča do tohto eposu ale nepostrehol. Mlíč sa stal 

indikátorom atmosféry kľúčového cirkevného zasadnutia, ktoré odmietlo výhrady biskupa 

Adalvína voči snahe gréckych bratov hlásať Slovo Božie v slovanskom jazyku a osvojilo si 

cyrilometodskú misiu. Z uvedených príkladov je zrejmé, že symbol Mlíča je intertextovou 

sponou Hollého lyrickej a epickej poézie. Háj, ktorý mu prepožičal svoje meno, už síce v čase 

koncipovania týchto textov nemusel byť v pôvodnom stave. Mohol byť preriedený sekerami 

alebo vyťatý. Na tom nám vlastne ani nezáleží. Mlíč – ako ho poznáme z Hollého lyriky – je 

                                                 
33 HOLLÝ, ref. 9, s. 76. 
34 HOLLÝ, Ján. Dielo Jána Hollého VI. Selanki. Trnava : SSV, 1950, s. 86. 
35 HOLLÝ, Ján. Dielo Jána Hollého VII. Žalospevi. Trnava : SSV, 1950, s. 9. 
36 HOLLÝ, Ján. Dielo Jána Hollého IV. Cirillo-Metodiada. Trnava : SSV, 1950, s. 76. 
37 ROSENBAUM, Karol. Poézia národného obrodenia. Bratislava : VEDA, 1970, s. 166. 
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totiž vysnívaným priestorom. O tom v podstate píše aj Hamuljak v liste Hollému z 2. júna 

1842, kde mu odporúča piešťanské kúpele tvrdiac, že účinok ich blata sa dá zakúsiť na 

vlastnom tele, na rozdiel od hája Mlíč, ktorého účinok sa zakúsiť nedá.38 Liečivé bahno 

piešťanských kúpeľov je mu hmatateľnejším, a najmä pre možnosť fyzického kontaktu s ním 

prístupnejším svetom, ako je svet Hollého imaginácie. Nám, čitateľom Hollého básní, je ale 

zrejmé, že ich svet bol Hollému bližší ako čokoľvek hmatateľné zo sveta, s ktorého 

nástrahami sa musel pasovať. 

 
Na dub 
 

Skladba Na dub adoruje strom, pod ktorým Hollý tvoril spevy o minulosti (eposy), 

prítomnosti (žalospevy) a budúcnosti (ódy) slovenského národa. Jej úvodné verše, spájajúce 

dub s hájom Mlíč, sú ale produktom básnickej licencie. Mlíč aj dub, ktoré Hollý stvárnil 

vo svojich skladbách, boli projekciou jeho umeleckej túžby. Svet, vytváraný v óde Na dub, 

obsiahne celé univerzum. Dub sa pripodobňuje k starcovi, ktorý stojí obkolesený kŕdľom 

pravnúčat. Je zrkadlom pamäti. Pre svoj vek si pamätá mnohé okamžiky, čo zdôrazňuje aj 

básnický subjekt citovanej ódy: 

 
Stál si aj tenkrát, mimo keď bojovní 
Spátki z najmnožšú sa vracal korisťú 
Žižka; monglskích ba pohrom si stálí 
Ešče pamatňík.39 

 
Dub svojimi konármi prepúšťa toľko svetla, koľko je pre život potrebné, ukrýva 

hniezda vtákov, u nôh necháva dozrieť trávu, na ktorej môžeme nájsť spočinutie. Obrazy, 

ktoré mal možnosť pozorovať spod neho, sú mu inšpiráciou. Pre básnika má dub špecifické 

funkcie. Preto si dovoľuje pripojiť aj rýdzo osobné želanie: 

 
   Než mňe, zaslúžim-ľi to spívající 
   Pod ťebú veščec, skloňenú ze víški 
   Ňíž haluz poschíl a novím ovíňaj 
      Rád čelo vencem. 

 
Akoby sme sa týmito veršami preniesli do časov Danteho či Petrarcu, ba možno ešte hlbšie 

do minulosti, do obdobia Vergília a Horatia, spojenie ovíňaj čelo vencem túto dobu vyvoláva 

k životu. Dub, ako aj predtým ódou Na Mlíč oslavovaný háj, bol pre Hollého tvorbu žriedlom 

inšpirácií, útočiskom v nepokoji. Pravda, Hollý obrazom Mlíča, resp. duba nielen buduje svoj 
                                                 
38 AMBRUŠ, ref. 21, s. 166. 
39 HOLLÝ, ref. 9, s. 86-88. 
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pomník, on ho aj deštruuje. Keďže Hollému, katolíckemu kňazovi, sa patrilo byť skromným, 

svoj horatiovský postoj nemohol nechať celistvým. V óde Na pomíňajícú sa krásu čítame 

následok: 

 
   Vábící k sebe háju zrak 
   Jak tvé rozklaďité dubi! 
   Jak tvé lúki a zmítané 
    Vánkem ľeskoce kvíťí! 
 
   Než tvá všecka, trebas ďivu 
   Hodná, čím sa ve zviknutém 
   Ňeblúdní choďe listopad 
    Priblíží, zhiňe peknosť.40 
 

Tieto verše nám naznačujú, že tradične obdivovaná systematickosť a celistvosť 

Hollého poézie má predsa len svoje trhliny. Hollý poznal aj limity svojej umeleckej 

sebaštylizácie. Vedel o tom, že obraz básnika, ktorý sa svojimi piesňami bude ozývať 

po slovanských krajinách, je len snom. Básňou Na kohútka, v ktorej prirovnal osud kohútka 

k osudu básnika, dal na javo, že za strohou maskou básnika sa ukrýva autor, ktorý predsa len 

vie o svete okolo seba viac ako dosť: 

 
Svet milující 
Vác seba nežľi 
Pesňe za márním 
Skáče bohatstvom, 
A spevu tvorca 
V bíďe ňechává 
Od hladu zemreť.41 

 
V kontexte iných Hollého básní nemala kohútkovská „pravda“, vyslovujúca básnikmi 

oddávna tematizujúci problém statusu autora, šancu preraziť. Hollovský mýtus totiž zacelil 

trhlinu skôr, než si ju niekto všimol. Pre väčšinu čitateľov ostáva Ján Hollý poetom, ktorý 

s pokojnou mysľou píše svoje básne sediac pod dubom v háji Mlíč. Čo sa skrývalo za touto 

maskou dlho nikto netušil. Mlíč, miesto, v ktorom slavská ťeba aj rozpálí Umka a prudším / 

Ke spevu zažňe duchem, ako sa píše v texte ódy Na Jozefa Ščasného,42 je stabilným 

symbolom Hollého tvorby. 

 
 
 
                                                 
40 HOLLÝ, ref. 9, s. 25. 
41 Tamže, s. 89. 
42 Tamže, s. 73. 
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Odloženie lutny 
 

Hollého selanka Spasitel je venovaná Martinovi Hamuljakovi. Jej adresát zbavil 

selanku Spasitel pri jej publikovaní v alamanachu Zora uvedenia svojho mena nielen v jej 

podtitule, ale aj v texte samom. V jedinom dedikačnom dvojverší Selaniek je Hamuljakovo 

meno vyznačené tromi hviezdičkami: Než ti ju mého ze všech najvatší Srdca Miláčku, / 

Najvatšá Rozkoš do Uší svích, ***, pusťi.43 Vydanie Básňí Jana Hollého už namiesto 

hviezdičiek vsadilo pôvodné oslovenie – Marťine. Text tejto selanky je ale mnohým ešte stále 

neznámy. Nielen preto, že bola v minulosti z ideologických dôvodov vynechávaná z Hollého 

tvorby ako nevhodná pre mládež. Neznámym je, lebo čitatelia za textom selanky Spasitel 

vidia len pieseň spievanú Jezuliatku, pastorálny spev44 sláviaci Krista. Táto báseň je ale 

súčasne aj metaforou zmeny paradigmy Hollého pôvodnej poézie. Jej subjekt vedie dialóg 

s postavou adresáta: Až včil zaspívám pesňičku, čo ňekdi Božému / V jaskiňi betľémskéj 

Kozorád Pacholátkovi spíval.45 Ospravedlňuje sa mu za meškanie v tvorbe duchovnej lyriky: 

až včil zaspieva pieseň, ktorú Kozorád spieval ňekdi. Spojením „až teraz“ sa situuje 

do pozície hlasu, ktorý mal zaznieť skôr. Tvorca prekladov a pôvodných hrdinských eposov 

sa až včil dostáva k tomu, čo malo byť jeho životnou prioritou, k oslave Jezuliatka. Nie je to 

oslava vznešených metier, nie je to hra s formálnym uspôsobení strofy – to všetko subjekt ódy 

priznáva – ale je to prejav „zo srdca“. Hollý predsúva pred adresáta slová: s ňú jak sprostú 

visokéj ňezhrdňi misľi! Prihovárajúci sa mu hlas vraví: Však samo s ňú Bozké ňezhrdnulo 

Ďéťa. Vznešenosť Krista je týmto spojením ponúkaná vznešenosti adresáta selanky Spasitel, 

Martina Hamuljaka, prísediaceho Kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne. Hollý sa mu 

prihovára riskujúc, že nenájde odozvu. Ich svety sú odlišné, akoby adresát nasledujúcich 

veršov nebol schopný precítiť cit, ktorý je v nich ukrytý. Predkladá Hamuljakovi obraz Mlíča, 

oázy, v ktorej tvorí svoje spevy. Súčasne ale naznačuje, že už neverí v jeho účinok... 

Martin Hamuljak čakal, že aj tieto Hollého spevy budú pokračovaním hrdinských 

spevov. Hollého selanka ale ponúka iný hlas. Adresátovi túžiaceho po adorácii hrdinských 

čias odkazuje: ňech iní hrozné Svatovítove pótki a mocních / Víťazov oslavujú a hrďinské číni 

jačícú / Vihlasujú trúbú. A to je odkaz pre podobu, do ktorej bude Hollý štylizovať subjekty 

svojich básní zásadný. Mení ich podobu z ospevovateľov sily na oslavovateľov ducha. Hollý 

                                                 
43 HOLLÍ, Jan. Spasitel. In Zora. Almanach na rok 1836. W Buďíňe 1836, s. 53. 
44 GÁFRIKOVÁ, Gizela. K niekoľkým „stretnutiam“ Jána Hollého so staršou slovenskou literárnou tradíciou. 
In Pamätnica z dvojstého výročia osláv narodenia Jána Hollého. Martin : Matica slovenská, 1985, s. 258-265. 
45 HOLLÝ, ref. 34, s. 86. 
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sa tu vyhovára na svoju múzu Umku. V úvode každej zo svojich básní ju vzýval a ona mu 

vždy umožnila zaspievať. V selanke Spasitel už ale nechce viac sláviť činy hrdinov: ona včil 

k takémuto ďélu / Ňezbúdzá aňi vnuk ňedodává (dávala ňekdi). Hľadá oporu, ktorá by 

odobrila jeho zámer – osláviť Božie dieťa. 

Na druhú stranu, Hamuljak mal moc rozhodnúť o publikačnom bytí Hollého textov. 

Jur Palkovič bol už po smrti a Hollému iný mecenáš neostal. Hamuljaka preto upokojuje: 

jestľiž sa teráz ťi s túto zalúbím [piesňou; pozn. P. M.], / Asnaď zas mňa duchem prudším 

schiťeného popadňe, / Bich vznášal sa na víš, a ňeňízké pesňe ťi zňíval; / I pľeťení sebe tak 

zaslúžil na sľichi breštan. Podmienka, ktorú mu kladie, je ale zásadná: adresát musí za svoje 

prijať aj „nízke“ spevy básnika. Ako to dopadlo? Vieme, že Hamuljak prijal selanku Spasitel, 

prostredníctvom pešťbudínskeho Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej sa aj podielal 

na financovaní štyroch zväzkov Básňí. Hollého rozhodnutie zanechať tvorbu eposov, opustiť 

priestor vyšších spevov, už ale nezvrátil. Hollý sa rozhodol presedlať na duchovnú poéziu: 

 
   Já inšú si do ruk harfu berem, kerá 
   Nábožná buďe ľen zasvaťené Bohu 
   Spívať pesňe, zakáď sám 
    Posľední ma ňeujďe duch.46 

 
Žiaľ, kollárovská štylizácia (gesto rozlúčky s mladosťou a láskou, ktoré urobil Kollár 

v 150. znelke Slávy dcery z roku 1824 – lýru zamenil za harfu, odišiel z hory Pindus, sídla 

Apolóna, na horu Sinaj, vrch, odkiaľ hlásal Mojžiš) subjektu Hollého básne, príjemcu už 

nemohla prekvapiť. Hollý sa napokon od svetského básnenia naozaj odklonil. Pravda, nie 

hneď. Spočiatku váhal, bol náchylný ku kompromisu. Javí sa nám, že óda Ke slavnému 

uvádzaňú Marťina Miškolcího a Antoňa Majtíňího je toho dokladom. Hollý v nej ustúpil 

z predsavzatia nespievať svetské piesne: 

 
   Lutno už dávní vipočívajícá 
   Čas na podvihlém k ňebesám a lúbo 
   Stred panoh zňícém veselími ptákov 
     Spevmi dubisku, 

 
   Kam sťatí bol sem ťa uzg privázal, 
   Keď mi nábožná ze ťebú sa ďáľej 
   Pestovať; s tvích strun zvuk a hlas vivádzať, 
     Bráňila Umka, 

 
   Ešče ráz k hráňú do vislúžilého 

                                                 
46 HOLLÝ, ref. 9, s. 128. 
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   Vešca ruk zestup ...47  
Skladba Ke slavnému uvádzáňú Marťina Miškolcího a Antoňa Majtíňího (1841) teda 

nesie kľúčové posolstvo. Po vzývaní lutny sa stáva rozhovorom básnického subjektu a jeho 

schopnosti tvoriť: lutna mu neomladla, stále má veľa puknutých strún, ba s postupujúcim 

vekom aj od sloti ščerbin. Hrať by na ňu opätovne chcel básnik, u kerého vrúcí / Oslabá už 

duch, para mdlí a pevnosť / Vládi uchádzá. Básnik svoju lutnu ale viac nenaladí, nepodarí sa 

mu ju oživiť. Úlohu zaspievať prenecháva mladším. Aj to je súčasť Hollého systematického, 

nie ale vždy dôsledného nadväzovania na odkaz klasických básnikov. Rovnako ako Horatius 

plnil svoj program (tvoril ódy, neskôr satiry, listy), aj Hollý sa sústredil na naplnenie toho 

svojho. Začal tvoriť piesne k Svätým, umáral sa nad ich možnou bezozvenovosťou, hľadal 

človeka, ktorý by ich zhudobnil. Svoje niekdajšie nástroje preto zavesil na strom, aby ich už 

viac nezložil. Selanka Spasitel bola krokom k naplneniu tohto rozhodnutia. Hollý ho napokon 

zavŕšil svojím Katoľíckim spevňíkom. Je paradoxom, že tento súbor textov, ostal dlhé 

desaťročia nedocenený. 

Keď Jozef Petrovič, dlhoročný priateľ Hollého, predznamenal v liste z 19. augusta 

1839 Martinovi Hamuljakovi, zostavovateľovi almanachu Zora, „že Hollí ódi pošľe, 

čo spravil, všecki do Zori; ach, ľen štiri ešte vzori mu schádzajú: a buďeme v ňem jedném 

všeckích grec. a rímsk. Básňikov mať!“,48 neuvedomil si, že adorovanie básnikovho talentu 

zahmlí jeho nasledovníkom mieru inšpirácií, ktoré poskytol svojim súčasníkom. Povedomie, 

že máme v Hollom ducha gréckych a rímskych básnikov, a predsa ostáva básnikom 

slovenským, zastrelo, že hollovský mýtus, ktorý Hollý svojou poéziou pomáhal budovať, je 

škrupinou, pod ktorou sú hodnoty morálky. Nasvietením východísk hollovského mýtu sme, 

ako dúfame, pomohli túto baréru naštrbiť a otvorili sme Hollého poéziu zážitkovej 

interpretácii. Na záver tejto podkapitoly preto zosumarizujme, že Ján Hollý bol básnikom 

gesta. Každý svoj krok mal premyslený. Literárna veda už pred desaťročiami postrehla, 

že Hollý svoje dielo komponuje systematicky, že je skladačkou, v ktorej má každá časť svoje 

miesto. Hollý je autorom, ktorý nápodobu Horatia doviedol do absolútnej dokonalosti. 

Horatiovo štylizovanie sa do autora, ktorý si svojou tvorbou vystavil trváci pomník, Hollý 

mnohorako varioval. Nástrojom mu bola tvorba autoštylizačne kreovaného subjektu. Hollý ho 

vsádzal do mnohých svojich skladieb. Ich účelový charakter sa tým dostával do úzadia. 

Explicitnej výpovedi o mimoliterárnej príležitosti, ktorá podnietila vznik Hollého básní, 

neostal v konkurencii s ich subjektom priestor. Hollý si spočiatku neuvedomil, že vytváraním 

                                                 
47 Tamže, s. 133. 
48 AMBRUŠ, Jozef (ed.). Korešpondencia Jozefa Petroviča. Martin : Matica slovenská, 1969, s. 52. 
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autoštylizačne kreovaného básnického subjektu kladie základy mýtu, ktorý bude čítanie jeho 

textov sprevádzať v nasledujúcich desaťročiach, storočiach. Už Štúrova selanka Jaromír 

a Květoň mu ale naznačila, že okolo jeho osoby sa začína vytvárať mýtus. Jeho súčasťou sa 

stal obraz barda tvoriaceho piesne pod dubom v háji Mlíč. Hollý, hľadajúci cestu nápodoby 

antických básnikov, túto skutočnosť využil. Komponoval texty, v ktorých oslavoval atribúty 

svojho automýtu. A to je vlastne pozitívna informácia. Svojho čitateľa donútil vnímať subjekt 

svojich básní, a tak mu neumožnil, aby sa sústredil na to, že je len súčasťou mimoliterárnej 

skutočnosti poplatných textov. 

 
III. Povýšenie témy nad príležitosť 
 

Sme presvedčení, že výrazom vnútorného stotožnenia sa básnika s podnetom na vznik 

príležitostnej básne je to, že si pri jej koncipovaní vyberá tému, ktorá svojou razanciou 

prehluší volanie príležitosti. Zaintersovanie básnického subjektu na téme Hollého básní 

potláča ich príležitostný charakter. Teda, aby príležitostná báseň bola esteticky hodnotná, 

musí do jej komponovania zapojiť básnik povýšenie jej témy nad podnet jej zrodu. Platnosť 

týchto slov si v nasledujúcich častiach našej práce overíme aj interpretáciou príležitostných 

básní, ktoré tematizujú jazyk, lásku a smrť. 

 
Jazyk 
 

Hollý si recepčnú náročnosť oboch špecifík svojej tvorby – bernolákovčiny 

a časomiery – uvedomoval. Kým k otázkam časomiery sa nevenoval v žiadnej svojej básni, 

vnímal ich zrejme ako tému pre odborné pojednania, otázku literárneho jazyka uchopil 

prostredníctvom svojich umeleckých textov. Príkladom je óda Ke slavnému uvádzaňú 

Aleksandra Rudnaího. Stvárňuje správu A. Rudnaymu zverenej cirkevnej obce ako prácu 

kultivujúcu prírodu. 49 

Óda Ke slavnému uvádzaňú Aleksandra Rudnaího neostala jediným textom, ktorý 

oslávil inštaláciu Alexandra Rudnayho na arcibiskupský stolec. Je ním aj enkomium 

Bohuslava Tablica Lidomil veršem vyobrazený (1820), tvoriace spolu s básňou Vojtecha 

Šimka Verše Aleksandrovi z Rudného (1820) svedectvo o tom, že hranice medzi po česky 

píšucimi evanjelikmi a bernolákovčinou tvoriacimi katolíkmi, neboli ostré. Oba tábory trvali 

na tradícii svojho literárneho jazyka, ale spájalo ich spoločné puto – snaha povzniesť 

vzdelanostnú úroveň slovenského ľudu. 

                                                 
49 HOLLÍ, ref. 4, s. 170. 
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Bližší pohľad na ódu Verše Aleksandrovi z Rudného ukazuje, že aj Šimko sa zaujímal 

o témy rezonujúce v diskusiách medzi katolíkmi a evanjelikmi, najmä o otázku literárneho 

jazyka slovenskej literatúry: 

 
Svú Reč vipravenú má Čech, to za Pravdu sa dává, 
Mi však čítáňím téjto traťíme našu. 
Z nás jest málo, kterí bi veďel jích dobre Slová, Reč, 
V jích naša Mláďež svú láme Slovári hlavu. 
Kdo nás v tem retuvat, Kdo lepše pomáhati móže 
V Potrebe tejto našéj, a Psoťe téjto našéj? 
Najsnadnejše Alexander nám móže Otec náš, 
 Prímas, Pastít náš v téj Věci móže pomocť. 
Až posaváď nám vďačne svatím Česi slúžili Písmem. 
Nech kvitnú! Dobrí sú oni Bratri naši. 
Mi ništ méň chceme mať zložené v reči čisto Slovenskéj 
Té vznešené a drahé Písma Svatého kňihi.50 

 
Z oboch básní, Hollého aj Šimkovej, je zrejmé, že kľúčovou témou dobového diskurzu 

bola téma literárneho jazyka. Hollý ju spracúval obdobne ako Bohuslav Tablic, ktorý jazyk 

svojich textov, biblickú češtinu, obraňoval, chválil a pestoval. Do parainetika Dv. P. Janovi 

Seberinimu (Poezye IV, 1812), uvedeného mottom českého humanistu Viktorýna Kornela 

ze Všehrd Cyziemu iaziku se učiec, nic latiníkuom tíem nepřidaduc, svoi iazik jeho 

zanedbavajic tlačiti bude? A budou nás v tom laicy domácý mudřeiší...?, vložil obdobnú 

otázku, akú nájdeme aj v poézii Jána Hollého: 

 
   Ale, prosým, milý brachu, 
   V mrtvém, římském jazyku proč 
   (Jestli tu se tázati oč) 
   Mluvíš k synům Slavininým?51 

 
V ďalších veršoch Tablicovho textu sa objavuje aj nový prvok, atak voči Čechom, 

haniacim svoju vreč a prikláňajúcim sa k nemčine: 

 
 
   Zdali za jazyk se mátě milé, 
   Jemuž nebe přeširoké cýle, 
   U Chyny tam, Katara zde vyměřilo, 
   Zněmčilí co Češi stydím?52 
 

                                                 
50 ŠIMKO, Vojtech. Verše Aleksandrovi z Rudného... Trnava : J. K. Jelínek, 1820, s. 12. 
51 TABLIC, Bohuslav. Poezye IV. Vacov : Antonín Gottlíb, 1812, s. 48. 
52 Tamže, s. 50. 
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Evanjelickí básnici vnímali biblickú češtinu ako štýlovo rovnocennú latinčine. Ich 

dilema bola preto iná ako dilema katolíckych vzdelancov. Bola otázkou zotrvania 

na pozíciách biblickej češtiny, alebo pristúpenia k implementovaniu prvkov hovorenej češtiny 

do svojho inventára s vedomím, že ňou už pretupujú germanizmy. Zotrvať na biblickej češtine 

značilo pre evanjelikov zotrvať na kultúrno-literárnych tradíciách svojich predkov. Tablicova 

báseň Slávia věncem ozdobená (Poezye IV, 1812) je toho dokladom. Je v nej nastolená téma 

literárneho jazyka, pri stvárnení ktorej sa odrážajú snahy evanjelikov presvedčiť katolíkov 

o nezmyselnosti ich bernolákovskej cesty: 

 
Proč v bahně kolej novou šlápáte, 
Když cestou ustlanou již taháte. 
Ach! lép jest hladkou cestou choditi, 
Než po rozcestí špatně blouditi!53 

 
Hollý obdobné nástrahy ako Tablic riešiť nemusel. Jeho óda Podzbúdzáňí Ňemnislava, 

abi sa na Skládáňí slovenskích Básňí oďevzdal si kladie otázky, aké stáli už 

pred starorímskymi básnikmi. Úvodný verš tejto skladby Čož bi si do prudkého nosiť mal 

Studňice Tibra, ktorým sa odrádza jej adresát od tvorby latinských veršov je parafrázou verša 

z Horatiovej knihy Satír, v ktorej ho zakladateľ Ríma upomína, aby písaním básní po grécky 

nerozmnožoval rady gréckych básnikov: 

 
Keď som ja, rodený Ital aj verše v gréčtine písal, 
tu sa mi po polnoci, keď sny sú pravdivé, zjavil 
Quirinus a ten takto mi prikázal zaraz s tým prestať: 
„Rovnakým bláznovstvom je chcieť rozmnožovať tie davy 
gréckych básnikov, ako ísť nosiť do hory drevo.“54 

 
Z Podzbúdzáňí Ňemnislava tryská rozhodovaniu sa Horatiovho subjektu analogická 

voľba medzi dvoma literárnymi jazykmi. Adresát ódy, latinský básnik, je konfrontovaný 

s oslavou svojho talentu, ale aj s poznaním odozvy svojich plodov: 

 
 

Než čo naplat bohatého také mať Pokladi Úmu? 
Keď Hrobe ľen ve sľepém a v ťemnéj Skríši ľežícé 
Bozké prespaňiléj ňespatrá Oblohi Svetlo!55 

 

                                                 
53 TABLIC, ref. 51, s. 26-27. 
54 HORATIUS. Treba písať satiry. Preložili J. Špaňár a Ľ. Feldek. In HORATIUS, Flaccus Quintus. O umení 
básnickom. Satiry a listy. Bratislava : Tatran, 1986, s. 148. 
55 HOLLÍ, ref. 4, s. 77. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 115

Rozuzlenie otázky medzi overenou latinčinou a núkajúcou sa bernolákovčinou je 

pre kultivovanie bernolákovčiny v Podzbúdzáňí Ňemnislava priaznivé: 

 
Nuž teda potraťené ber Srdce, a poznovu spívaj: 
Ňe však tam, kďe milích najvatšé Mnoztvo je Básňí; 
(Čož bi si do prudkého nosiť mal Studňice Tibra) 
Než tu raďej, pustích kďe Slovákov ňemnoho zrában, 
A všeľikím Čmáním pozarostlí ešče je Úhor: 
Ačkoľvek masní a na každú Úrodu hojní, 
Daj sa prospevovať; práznú k tomu Chvílu nachádzáš; 
Ňišt na Prekážce ňeňí, tvá ľen Chuť a Vóľa jeďinká.56  

 
Mária Vyvíjalová predpokladá, že dilema latinčinou píšuceho adepta Parnasu medzi 

zotrvaním na ceste latinskej poézie alebo nastúpením na cestu slovenskej, bernolákovčinou 

písanej literatúry, je autobiografickým svedectvom o počiatkoch Hollého tvorby.57 Jeho dve 

latinské príležitostné básne uverejnené v zväzku Planctus viro odmodum reverendo 

clarissimoque domino Michaeli Korbelyi (1805) by tak nielenže neboli jedinými básnickými 

textami z prvých rokov Hollého tvorby, ale mali by aj svoj bernolákovský náprotivok. 

Predpoklad k rozkvetu slovenskej literatúry dal Hollého mecén Jur Palkovič. Hollého 

Chválospev na Jura Palkoviča je preto predovšetkým potrebné vnímať ako úprimnú vďaku 

adresátovi za splnenie autorovho sna, totiž že biblickou sa po Palkovičovom preklade Biblie 

už nemôže nazývať len čeština, jazyk slovenských evanjelikov, ale môže sa ňou už volať aj 

katolícka bernolákovčina. Hollý to vyjadril v liste Palkovičovi z 28. mája 1832: 

„Za ščastľivích sa uš pokládat móžú Slováci: túto pána velkomožného bibliú rozešírí sa čistá 

slovenčina; zacpajú sa usta luteránom.“ 58 

Sekundárnym je predpoklad, že Chválospev na Jura Palkoviča je možné vnímať ako 

Hollého revanš svojmu štedrému podporovateľovi. Spomeňme si totiž, aký vystrašený bol 

Hollý po zistení, že výčitky, ktoré poslal Palkovičovi na adresu editora Slovára, vyslovil tej 

istej osobe. V liste napísanom 3. apríla 1833 sa preto Hollý svojmu dobrodincovi kajá: „Až bi 

sem bol p. veľkomožného ňečim obrazil a mali bi naproťi mňe ňejakú kiselosť, mrzeňí anebo 

hňev, prosím pre boha a pre všeckích božíchsvatích, ňech ráčá odpusťiť ...“59 

Oslava Jura Palkoviča za to, že preložil Sväté písmo do bernolákovčiny, má zvláštnu 

príchuť. Hollý ňou ako keby vyvažoval, že Jur Palkovič ako editor svoju prácu nie celkom 

zvládol. Adresát je v ňom stratený v záplave slov básnického subjektu. Hollého chválospev je 

                                                 
56 HOLLÍ, ref. 4, s. 78. 
57 VYVÍJALOVÁ, Mária. Mladý Ján Hollý. Bratislava : Tatran, 1975, s. 75-83. 
58 AMBRUŠ, ref. 21, s. 81. 
59 Tamže, s. 84. 
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adoračnou kázňou, ktorá pri príležitosti Palkovičovho činu približuje veriacim biblické dejiny. 

Vyzdvihuje Palkovičov prínos – len vďaka nemu môžu veriaci čítať príbeh Božieho stvorenia 

v rodnom jazyku. Starozákonná časť biblickej histórie má svoju váhu, ale veršami obzlašť 

však jazikem čítavať móžeťe vlastním: / Jak veční Boha Sin60 dáva najavo, že prínosným je 

preklad príbehu novozákonného. Dôvod je zrejmý: starozákonný príbeh je spoločný židovstvu 

aj kresťanstvu, novozákonný je len kresťanský. 

Bernolákov jazyk bol alfou a omegou rozkvetu slovenskej literatúry. S ním súvisí aj 

Chválospev na Antoňa Bernoláka (1826). Prvá zmienka o ňom pochádza zo 17. septembra 

1826, kedy Hollý posiela jeho rukopis Palkovičovi prosiac, „žebi snad na konci Slovára 

vitlačit sa mohel.“61 Snahy o stieranie hrán medzi konfesiami ale spôsobili, že Hollého text 

nebol publikovaný v Slovári, ani v Zore. Až urgenciou Jozefa Petroviča, alebo azda len 

snahou po úplnosti Hollého súborného diela, bolo spôsobené, že Chválospev napokon predsa 

len vyšiel: „ukrytý“ pred zrakom českej verejnosti v prvej časti Básňí Jana Hollého (1841). 

Matka Slovenka sa v Chválospeve cíti ohrozená. Tí, ktorí by ju mali velebiť, 

Nádhernú radšej pouvádzaľi Češku jakožto / Královnú. Musí sa uchýliť k modlitbám: 

 
  I preto vševládní premilosťivo zhlédňi Otče, 
  A v méj, jestľiže sem zaslúžila, prosbe ma visľiš: 
  Mój ochráň mi život, ňedopusťi mi do hrobu kľesnuť. 
  Zbuď sinov odroďeních, abi ráz už opusťili Češku, 
  A spolu zjednoťení ke svéj sa navrátiľi matce, 
  I mňa na mú hodnosť a ďeďiční prestol uvédľi.62 
 

Boh modlitbu Matky Slovenky vyslyšal. Zoslal jedného zo svojich synov, anjela, 

akéhosi kresťanského Herma, nech vo sne podnieti Antona, abi Češku zahnal, svoju Matku 

Slovenku / Skrísil, a na vlastné za panovňicu osádľil. On postupne prekoná svoju bázeň 

a pustí sa do namáhavej práce: 

 
   Jak snážná včela, keď ľetním jar nastaňe ťeplom, 
   A strakatím bujné zaoďívá úhori kvíťím, 
   Od svitu až do saméj tmi koľem pres lúčini létá; 
   Sotva i jednu korisť uloví a do kláta oďevzdá: 
   Hňeď naspátki vracá sa, a včil ten, včil zase ten 
   Kvet skúmá, a jeden po druhém, zaritími veň ustmi, 
   Prehlédá, na kerém bi si vác nazbírala sladkéj 
   Ščávi a na spešních k úlom skór ňésla nožičkách.63 

                                                 
60 HOLLÝ, ref. 9, s. 156. 
61 AMBRUŠ, ref. 21, s. 39. 
62 HOLLÝ, ref. 9, s. 161. 
63 Tamže, s. 165. 
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Táto časť má asociovať priestor, v ktorom je pracovitosť a vytrvalosť. Včela odkazuje 

Chválospev k selankám. Ďalšie jeho časti korešpondujú so žalospevmi: 

 
Jak trúchlí Hrdľička milá, keď svého ňenajďe 
Samca, a včil v Doľinách, včil zas po Pahorkoch a hustích 
Létá Úbočinách, i hučících Skalmi Potóčkoch; 
A všaďe naňho volá, všaďe naňho milostňe hrkútá. 
On však aňiž v Doľinách, aňi v Húšči Pahorka a trávních 
Úbočinách, aňi pri skalném sa ňeozve Potóčku: 
Neb lútí kosatími lapil ho Pazúrami Jastráb. 
Než sama buď na Bresťe, aneb na Plánki Suchároch 
Nad ňím rozžeľená, ve Chládku si premnoho sťíská, 
A trúchlími širé kormúťí Kvílami Háje, 
Až Zraki své od Žálu a horkéj zavre Boľesti: 
Tak neináč smutná zalkávala Matka Slovenka, 
Premnoho léla Slzí, a ctné Prsa ráňala Dlaňma.64 

 
Plač ústi do vízie jazykového obrátenia sa. Matka Slovenka narieka, hľadajúc pomoc 

viďícá, / A spolu na trúchléj vážícá misľi, bi rovné / Asnaď ňeščasťí, rovná ju ňepotkala 

skáza, / Ňekdi jaká Bodríčku, aneb Pomoránku ňevolnú, / Buď príliš mnoho utlačenú 

zapopadnula Sorbku atď.65 Keďže obdobne štylizovaný nárek Hollý využil v elégii Plač 

Matki Slávi, kde slovanské národy ešte spaľi otroctvom hodňejší súce otroctva,66 je zrejmé, 

že aj príležitostná poézia je sponou jeho diela. Hollého ódy sú „neoddeliteľnou súčasťou tej 

istej ideovej a umeleckej koncepcie, ktorá je obsiahnutá či už v jeho hrdinských eposoch, 

selankách alebo elégiách“.67 Tento postreh platí v súvislosti s tými časťami textov, ktoré 

tematizujú obdobné situácie zo života ľudí (práca, smrť) a otázky slovenského národa (jazyk, 

územie, folklór, dejiny). 

 
Láska 
 

Hollý lascívne epithalamion nikdy nevytvoril. Aj v jeho tvorbe ale nájdeme text, ktorý 

je svadobnou básňou: selanku Slavomíl. Svadbou, na ktorú Hollý reaguje, je spojenie kňaza 

a cirkvi – v súlade s úzom vnímané ako analógia nerozlúčiteľného spojenia muža a ženy. 

Hollého skladba je venovaná Alexandrovi Rudnaymu, impulzom k jej zrodu sa stal jeho 

nástup do úradu arcibiskupa. O tom, že ju možno pokladať za svadobnú báseň, vraví jej 

incipit Ber sa ke svéj, ščastní žeňichu, skór ber sa ňevesťe. Má funkciu refrénu. Básnik ním 

začína piesne oboch jej protagonistov, Bratoluba a Kraslava. Ich rozhovor sa v úvode začína 
                                                 
64 HOLLÍ, ref. 4, s. 89-90. 
65 HOLLÝ, ref. 9, s. 160. 
66 HOLLÝ, ref. 35, s. 16. 
67 KRAUS, Cyril. O príležitostnej poézii. In Generácia v pohybe. Bratislava : VEDA, 1973, s. 88. 
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paradoxne: nedostatkom zvuku. Kraslav si síce obvykle rád zaspieva, ale tenroraz mlčí. 

Bratolub jeho nezvyčajnému mlčaniu nerozumie. Prichádza spýtať sa ho na príčinu stíchnutia 

a vyzýva ho na zaspievanie piesne. Kraslav nevidí dôvod na spev, nechápe ani, prečo by mala 

zaznieť jeho píšťala. Bratolub mu zvestuje, že mlčaním ostáva jediným, kto sa nepripojil 

k radostným spevom okoloidúcich pastierov: 

 
  Ten spíval, na milú tam ten fajfarku prebíral, 
  Ten zase do kľenovéj skriveními dul ustami trúbi. 
  Než jeden aj, najvác sa mi zdá, že to mal biť ohromní 
  Sám hňeď Hosťislav, čo na každéj gajduje svadbe, 
  Obvesené za huk obdĺžní dudi na pľeci nésol, 
  A kriklavé spevními do nich hnal vetri dimáki.68 
 

Alegória spojenia kňaza a cirkvi do posvätného zväzku je adorovaná ako najkrajšia 

zo životných udalostí. Bratolub a Kraslav sú dvoma tvárami toho istého subjektu. Bratolub 

len paberkuje na oslave ostrihomského pastiera, druhý, ku svojmu stádu pripútaný pastier 

Kraslav sa ale svojím spevom stáva jej účastníkom. V jeho prejave vidieť snahu diskutovať 

o postavení básnika v živote: 

 
Pravda, že chcem zostať básňík, pastíri za vešca 
Též mňa majú; aľe já tomu lahko za víru nedávám: 
Neb dosaváď ňezdám sa Milína a Dojka prevíšiť.69 

 
Mohli by sme uvažovať, pred kým mal Hollého subjekt taký rešpekt, že svoj hlas 

neuznal hodným merať sa s hlasom pastierov Milína a Dojku: 

 
Len tak si pri voloch spívám, jako vranka zachríplá, 
Keď nová sa blíží jar, a ptáctvo na víšiňe hája 
Po hromadách zešlé veselími ju pesňami vítá.70   

 
Naše myšlienky by sa mohli uberať smerom, ktorý v listoch Hamuljakovi vyznačil 

Jozef Petrovič tým, že Jána Hollého pomenúval Milínom. V tom prípade by ale Hollý 

pre ospievanie samého seba využil okľuku – až po tom, čo by sme si prečítali prirovnania 

signalizujúce umeleckú kvalitu Kraslava by sa nám ozrejmilo, akým vynikajúcim poetom je 

Milín. To sú však len dohady. Faktom je, že selanka Slavomíl vypovedá Hollého predstavu 

o danostiach dobrého básnika. 
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V snahe byť kritckými čitateľmi Hollého textu máme len jedinú istotu. A to tú, 

že máme pred sebou svet selanky, ktorej témou je sobáš. Uvažujme, čo vraví: Kraslav 

najradšej spieva na jar. A hoci mu jeho vlastný spev pripomína zvuk zachríplej vrany, spieva 

si pre radosť. Pristane ale na pobádanie Bratoluba a vyzve ho na priateľské zápolenie v speve. 

Nechce súboj, ale dorozumenie sa. Jeden pre druhého sa speváci majú stať impulzom 

k vyludzovaniu krásnych tónin. Bratolub výzvu prijíma a ujme sa spevu. Dialóg pastierov sa 

stáva improvizovaným dvojhlasom. Selanka Slavomíl nám tak pripomína eklogu Vyvolávaňí 

jara. Incipit jej spevov Príď jaro, príď71 je k refrénu Slavomíla – Ber sa ke svéj, ščastní 

žeňichu, skór ber sa ňevesťe – analogický. Bratolub a Kraslav spievajú skladbu, ktorá nie je 

antifónou ako vyššie spomenuté vyvolávanie jarnej prírody, svojou anaforickou výstavbou 

pripomína žáner litánie: 

 
Ozdoba čistotná bistrému je prúdu voďička, 
Ozdoba pretkávan zeľením breh réčiňe trsťím, 
Ozdoba roztraťení dub a rózná hruška pasínkom; 
Ozdoba však vatšá ti žeňich takovéjto ňevesťe.72   

 
Selanka Slavomíl nám obraznosťou pripomenie Pieseň piesní. Metaforika 

starozákonnej piesne plnej erotického napätia sa transformuje aj do Hollého selanky: 

 
  Ber sa ke svéj, ščastní ženichu, skór ber sa ňevesťe. 
  Čím ťa viďí, zas jéj vikvitnú rúže na lícách; 
  Zas buďe nad šíp červenšá, nad mléko beľejšá. 
  Nad ribu čerstvejšá, nad hrdľicu kraššá.73 
 

Z Hollého „svadobnej básne“ Slavomíl cítiť, že básnik informáciu o príležitosti jej 

vzniku – nástupe Alexandra Rudnayho na ostrihomský arcibiskupský stolec – podáva skryto. 

Nie natoľko, aby sme ju nevedeli identifikovať. Ba viac, v jednom z veršov vidíme, že pastier 

sa na adresátovu ženbu s Cirkvou priamo odvoláva. Hollý si zvolil tému lásky, ktorej 

vyspievanie je hatené nedostatkom vôle k spevu. Zapojením pastierskeho spevu do svojej 

oslavy vytvoril esteticky hodnotný text. Bolo by ale mylné myslieť si, že len ten, kto si zvolí 

tému odlišnú od príležitosti k vzniku básne, vytvorí umelecky hodnotný text. Hollý odkazoval 

k príležitosti svojho textu, ale litanickosťou či dialogickou výstavbou umocňujúcou latentné 

eroticko-duchovné napätie skladby povýšil jej text na esteticky hodnotný produkt svojej 

básnickej tvorby. 
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Selanka Slavomíl je svojou metaforikou blízka selanke Svadebná peseň. Aj v nej 

nachádzame inšpirácie metaforikou „Šalamúnovho“ starozákonného textu, ba jej charakter je 

Piesni piesní ešte bližší – oba texty sú textami dialogickými. Textová podoba dialógu 

odkazuje však k jeho hovorovému východisku: 

 
Zorislav: 
 Tvé oči pekňejšé od očí pastovki, samotném 
 Keď na bresťe seďí, a na čerstvé stríhňe korisťi. 
 Líca milostňejšé od lúki na prostredu hája, 
 Keď rozkvitňe celá, a meňistú ľeskoce sa barvú. 
 
Žarkoslava: 
 Tvé oči pekňejšé od očí hrdľički, sivého 
 Keď na miláčka hľedí a vďačnú kíve hlavičkú. 
 Líca milostňejšé rannéj od rúže, keď útlé 
 Ven s puka ňadra vidá, a ťichú piť začňe rosičku.74 
 

Musíme ale upozorniť na to, že hoci téma selaniek Slavomíl a Svadebná peseň bola 

rovnaká – láska, ich funkcia nie. Kým Slavomíl je nápodobou komunikácie medzi členmi 

inteligencie, funkcia Svadebnej pesňe je nápodobou svadobných piesní. Tým ide o vyjadrenie 

radosti z lásky medzi dvoma ľuďmi. 

 
Smrť 
 

Pohrebné básne, epicédiá, vyjadrovali bolesť nad stratou človeka. Mávali valedikčný 

charakter. Predstavovali básňou realizovanú rozlúčku blízkych s osobou adresáta, prípadne 

rozlúčku autora s adresátom. Ich súčasťou mohli byť odobierky – štylizované súčasti textu 

predstavujúce lúčenie sa zosnulého s členmi spoločenstva, najčastejšie rodiny, od ktorého sa 

básňou odoberal. Pozoruhodné pri tom je, že autor vkladajúci do úst mŕtveho prejavy 

rozlúčky si tým vlastne vytváral priestor pre „istú autoreprezentáciu a lyrickosť. 

Vo fingovanej apostrofe pozostalých ide o dobový pokus subjektivizovať verše a aj o prvé 

kroky k deklaratívnemu vťahovaniu čitateľa – recipienta do komunikačnej situácie“.75  

Ako je to u Jána Hollého? Aká je tematizácia smrti v jeho epicédiách? Malo v ich 

textoch miesto subjektívne vyjadrenie sa básnika? Alebo sú strohou schémou vyjadrujúcou 

presvedčenie o spravodlivej Božej odplate za hriechy, vystríhania pred zlým, upomienky 

poslucháčov, aby pamätali na smrť a podobne? 
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Hollého epicédiá osobám, ku ktorým ho neviazalo bližšie puto, sú strohé, vyjadrujú 

ťaživý životný pocit zaodievaný do výrazových klišé. Nájdeme uňho najmä vyslovenie pocitu 

márnosti. Je prítomné v básňach vytvorených pri úmrtí mladého človeka. Hollý, prirodzene, 

otcom nebol, ale so smrťou detí svojich farníkov sa často stretával. Videl súčasne reakcie ich 

rodičov, poskytoval im duchovnú útechu. Táto okolnosť sa odzrkadľuje aj v jeho textoch. 

Deklaruje v nich fatalistický postoj voči smrti. Smrť je podľa neho osudom, vôľou nekonečne 

spravodlivého Boha. Aj v básni napísanej k úmrtiu rakúskej arcikňažnej Amálie Hermíny 

Noví kvítek Amália Hermína do raja preňesení je cítiť tento tón, napriek tomu je ale ladená 

optimisticky: 

 
   Žádosť visľišaná. Z ňeba 
   Anďel zejďe, a nakloňen 
   Sňímá kvítek; i ríchľe ho 
    Stred rajskích ňese ohrad.76 
 

Kto vie, či vízia nebeskej blaženosti bola dostatočnou útechou tým, ktorých dcéru 

postihol podobný osud, aký mala kňažná Amália. Hollý bol presvedčený, že určite. Žiaľ, aj 

keď ani v žalospevoch dedikovaných členom panovníckeho rodu nechcel byť autorom, ktorý 

píše bezobsažný text, vyššie uvedená báseň je umelecky bezvýraznou. Chýba jej citový náboj, 

čosi, čo by signalizovalo, že nie je len produktom povinnosti. Obdobný súd môžeme vysloviť 

aj o iných Hollého epicédiách. 

Čítajúc epicédium Na smrť Karola slobodného pána Alojzia Medňanského sina nie je 

podstatné, že si Hollý jeho napísaním splnil povinnosť úcty voči svojmu dobrodincovi, 

barónovi Medňanskému. Nie je podstatné, že v osobe jej adresáta adoruje vojaka rakúskej 

armády. Dôležité je, ako básnik vo svojich veršoch vníma smrť. Nepoužíva na jej zachytenie 

obrazy upomínajúce nás na Boží súd, nespomína peklo, nevystríha pred hriechom, ani nehaní 

tých, ktorí napomínania nerešpektovali. Hollý smrť vníma ako nechcený dar od Boha, 

pripodobňuje ho úkazom, ktorých prejavy mal možnosť vidieť vo svojom okolí: 

 
   Tak ľehňe prudkím kvet vetrem urvaní; 
   Tak ščep ňeprajnú popreťatí v poľi 
   Kosú, bo obzvláštného víbor 
   Ďál ovocá ňemohel roďívať.77 
 

Hollý sa vedel uvoľniť len v básňach, ktoré venoval svojim priateľom. Je to najmä 

jeho selanka Hlasislav, vyjadrujúca bolesť nad stratou priateľa, pre ktorú platia tieto slová. 
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Čitateľa upúta už svojím refrénom: Začni mi pastírská trúchlí spev, začni mi Umko.78 

Nevieme však presne, komu bola venovaná, ani pri akej príležitosti bola napísaná. 

Domnievame sa, že jej adresátom musel byť Hollého priateľ. Možno Juraj Palkovič, ako 

na základe jej podoby so selankou Slavín usudzuje Eva Fordinálová.79 Mária Vyvíjalová ale 

dokladá, že adresátom selanky Hlasislav bol Juraj Fándly.80 Nie je našou úlohou vyriešiť 

identitu adresáta Hollého textu. Adresátom selanky Hlasislav bol zrejme človek, ktorého 

schopnosti mu imponovali už v čase, v ktorom, ako neskôr vraví aj ústami subjektu svojej 

selanky Kráska, ani dvoročného nebol sem junčeka višší, keď Hlasislav ňemalú dával mňe 

chválu.81 Toto dvojveršie v spore o identitu adresáta textu selanky Hlasislav nachyľuje misky 

váh na stranu Jura Palkoviča. Obdobný nárek ako v Hlasislavovi Hollý variuje v epicédiu 

Na smrť Jura Palkoviča: 

 
   Jestľi kedi s´ trúchlú tatranská spívala Umko, 
   Včil naozaj trúchlú ustami zazňi peseň: 
   Neb ňikdá vatšéj ňebuďeš mať príčini žál; 
   Ňikdá hrozňejšá srdco ňezevre boľesť.82 
 

Tá istá atmosféra, intenzita zármutku, spája selanku Hlasislav s elégiou Na smrť Jura 

Palkoviča, tú istú atmosféru bôľu nájdeme aj v selanke Unoslav. V jej ústrednom dialógu, 

rozhovore Lubislava a Borka, je smútok, ktorého ozvenou je ticho: 

Tvój mňe milostňejší nad hlas čížíka je prospev, vraví plačúcemu Borkovi, Ačkoľvek 

smutní, ačkoľvek veľmi žalostní a zdôrazňuje: Ňikdá bich si aňiž slíchať zvuk techto ňežádal, / 

Keď bi sa tvé sladké na polách rozléhali usta.83 

Zvuk, jeho asociácia, je tu signálom pozitívnej atmosféry. Ticho u Hollého, absencia 

zvuku, značí negatívum. Borko vábeniu zaspievať preto neodolá, zanôti pieseň na počesť 

pastiera Unoslava. Je to následok oslavného charakteru skladby. 

Selanka Unoslav mala byť podľa želania Martina Hamuljaka venovaná jednému 

z členov „trnavského“ Tovarišstva literného umeňá, nitrianskemu biskupovi Jozefovi 

Vurumovi. Hollý oproti tomu, ako nasvedčujú jeho slová „ňech urobá, jako sa Jím lúbí“ 

                                                 
78 HOLLÝ, ref. 34, s. 15. 
79 FORDINÁLOVÁ, Eva. Ján Hollý (1785 – 1849). Bratislava : VEDA, 2003, s. 263.  
80 VYVÍJALOVÁ, Mária. Priateľské porozumenie medzi Jurajom Fándlym a Jánom Hollým. In Slovenská 
literatúra, 46, 1993, č. 1, s. 27-28. 
81 HOLLÝ, ref. 34, s. 30. 
82 HOLLÝ, ref. 35, s. 77. 
83 HOLLÍ, ref. 34, s. 71. 
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z listu Martinovi Hamuljakovi napísaného 28. júla 1838, neprotestoval.84 Dal tým najavo, 

že text jeho selanky nie je viazaný na osobu jej adresáta? 

Adresát v Hollého príležitostných skladbách je nálepkou. Určujúca je ich téma. Je ale 

naozaj nepodstatné, aký bol Hollého zámer s venovaním selanky Unoslav? Hollý ju asi chcel 

venovať Jurovi Palkovičovi, kanovníkovi.85 Potvrdiť identifikáciu Unoslava v Palkovičov 

prospech ale už nie je možné. Hollého slová z listu Martinovi Hamuljakovi z počiatku roku 

1836 – „Posílám s korrekturú selanku jedenadvacátú na smrt nebohého J. Palkoviča. Až sa 

zmesťí medzi iné, najsúcejšé místo pre ňu bude po selance pátéj Vivolávaňí jara a pred 

selankú šéstú Milidruh“,86 odkazujúce faktom, že textom, umiestneným v Básňach medzi 

zmienenými selankami, je práve Unoslav – vysvetľujú, prečo je Unoslav prestúpený vrúcnym 

citom. Palkovič bol adresátom, ktorý v Hollom mohol vzbudiť umelca viac ako biskup 

Vurum, ktorému ju pripísal. 

Odozvu selanky Unoslav, v ktorej spevák graduje bôľ nad stratou blízkeho priateľa, 

nájdeme v selanke Slavín. Tá je venovaná Veľkomožnému pánu Jurovi Palkovičovi, 

sv. Štefana na hraďe ostrihomském prepoštovi a tamejšého hlavného chrámu kanovňíkovi, 

svojému mravného a pastírského bohoslová ňekdi učitelovi. Hájislav sa v nej na adresátovo 

margo vyjadrí obdobne, ako Borko: 

 
Jak bich naňho mohel nepamatné otvoriť usta? 
Keď jeho vác milujem, než rannú kvítko rosičku, 
Vác než kozka lupeň, vác než hrdľička lesíček; 
A k ňemu toľko sa má z dňa na deň rozhojňuje láska: 
Koľko na jar dvojakéj zdvíhá sa topolčina barvi.87 

 
Pri čítaní selanky Unoslav cítime, že odchod človeka takého formátu, akého v jej 

fikčnom svete stratil pastier Borko, mohol nájsť v Hollého tvorbe opakovanú odozvu. Pátrať 

po týchto textoch nebolo naším cieľom. Chceli sme len ukázať, že aj v textoch, v ktorých 

dominuje téma smrti, sa Hollý vedel odpútať od klišéovitého veršovania a vytvoril text, 

ktorého hodnota sa zdá byť hodnotou nadčasovou. Neváhal zdôrazniť dominanciu svojho 

spôsobu uchopenia témy nad východiskom k vzniku skladby, čím zastrel jej príležitostnosť 

a sprístupnil ju zážitkovej recepcii. Témy jazyka, lásky a smrti, ktoré spracoval, dokázali 

prebiť tlak príležitosti, ak v textoch svojich básní ukázal Hollý svoj osobný postoj. 

 

                                                 
84 AMBRUŠ, ref. 21, s. 115.  
85 ROSENBAUM, ref. 37, s. 191-192. 
86 AMBRUŠ, ref. 21, s. 113. 
87 HOLLÝ, ref. 34, s. 10. 
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Záver 
 

Hollého príležitostná poézia priniesla kvality, ktoré modifikujú jej tradičné žánrové 

charakteristiky, ba vyvolávajú pochybnosť, či jeho príležitostné básne možno hodnotiť ako 

príležitostné. Estetické uňho totiž nastupuje práve tam, kde ustupuje ich príležitostnosť. 

U Hollého sa estetická kvalita básní dosahuje potláčaním základných charakteristík 

príležitostnej poézie: adresát a udalosť ustupujú do pozadia. Jedna noha, ktorá má ostať 

v mimotextovej realite, sa postupne skracuje, mení sa na protézu, básnik sa opiera o tú druhú, 

ktorá je súčasťou fikčného sveta (príležitosť by do tohto sveta najradšej ani „nezaťahoval“), 

spochybňuje sa ontologicky daná uponáhľanosť, aktuálnosť, to, čo má v príležitostnej poézii 

„publicistický“ charakter. Ani jedna nami interpretovaná príležitostná báseň Jána Hollého nie 

je teda v pravom slova zmysle správou o spoločenskej udalosti, na ktorú reaguje. Príležitosť 

sa v nej stávala rovnako prázdnou rekvizitou ako využívanie gréckej mytológie a reálií 

vo väčšine jeho textov. 

Kontrastná výstavba textov Hollého príležitostných básní bola založená na opozícií 

formálneho stvárnenia textu a jeho významovej náplni. Dedikácia ódy Na Ferdinanda I. 

odkazovala na tradičné, medirytinou adresáta sprevádzané adorovanie panovníkových 

udatných činov, a pritom tento spôsob parodovala. Po rozsiahlej titulatúre adresáta sme mali 

možnosť prečítatať si verše, ktoré honbu za majetkom odmietajú, vyzdvihujú 

mierumilovnosť, charakter panovníka ako človeka. Hollý sa tým snažil minimalizovať 

účelovosť svojich textov, nerobiť nadprácu v prospech panovníckeho dvora, ale preniesť 

svoje texty na úroveň úvahy o nutnosti morálneho života naplneného prácou v prospech ľudí. 

Tam, kde meno adresáta mohol nahradiť obdobne postavenou osobou, Hollého cieľom nebola 

oslava konkrétneho človeka, ale vyslovenie sa k téme, ktorú textom spracúval. 

Osobitne zaujímavými sa ukázali príležitostné básne, ktorými Hollý položil základy 

svojho (auto)mýtu. Sú to básne s autoštylizačne kreovaným subjektom, ktorý prestupuje 

viacerými textami Hollého príležitostnej poézie. Navodzuje sa tým dojem celistvosti Hollého 

básnického diela, ale naša práca ukázala, že táto celistvosť má trhliny, že Hollý svojimi 

textami deklaroval istý zámer, aby ho vzal späť. 

Posledná časť nášho výskumu bola zameraná na overenie predpokladu, že Hollý 

potlačil príležitostný charakter svojich skladieb tým, že povýšil tému, ktorú v nich spracúval, 

nad mimoliterárny impulz, ktorý stál pri ich zrode. Túto skutočnosť sme identifikovali 

pri skladbách, ktoré spracúvajú tri témy: jazyk, láska a smrť. Ani pri ich stvárnení neprestal 

Hollý nadväzovať na svoj básnický vzor, Horatia. Hollý ale nebol len autorom nápodoby. 
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Spracúval síce v textoch svojich príležitostných básní témy, ktoré museli vychádzať 

zo spoločenskej objednávky k ich vzniku, často mu však podnet poslúžil len ako zámienka 

pre vyslovenie svojho videnia sveta. 
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Cestopisné črty, české, moravské a nemecké reálie 
v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života* 
 
Peter Podolan 
 

Pred istým časom sme priniesli analýzu cestopisných čŕt v diele Jána Kollára Pamäti 

z mladších rokov života1 s bližším zameraním na uhorské, teda aj slovenské prostredie.2 

Napriek tomu, že nechceme opakovať všeobecné informácie k vzniku, charakteru diela ako aj 

niektoré podrobnosti k žánru cestopisu, aspoň v skratke musíme uviesť niektoré z nich. 

Cestopisné črty obsiahnuté v Kollárovom memoárovom diele túto prácu jasne kladú 

ešte pred Kollárove jasne označené cestopisy. Vznikla zrejme na podnet Adama Junoszu 

Rościszewskeho, dielko bolo spísané v rokoch 1836-1842, no vyšlo až posmrtne v roku 1863. 

Keďže jeho samotná realizácia prebehla s istým časovým odstupom od opisovaných udalostí, 

je zrejmé, že mnoho z najmä ideologických a morálnych apelov Kollár udalostiam prisúdil až 

s nadhľadom ako zrelý dospelý človek.3 

Kollárovo putovanie po moravských, českých a nemeckých krajoch bolo z hľadiska 

primárnej motivácie čisto účelové – išlo o cestu na štúdiá na univerzitu v Jene (a naspäť).4 

Napriek utilitárnosti samotnej cesty a pobytov si Kollár našiel čas na rozsiahle odbočky 

za často vopred určenými cieľmi, alebo presadil dlhšiu zastávku, aby si mohol prezrieť všetky 

miesta, o ktoré javil záujem. Tieto výlety boli spojené s krátko- či dlhodobými pobytmi 

na ceste. Paradoxne bol pre neho pobyt v nemeckých krajinách aj ďalším z impulzov 

a možnosťou spoznať bratský slovanský ruský národ. 

                                                 
* Štúdia je výstupom projektu „Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) 
Európe: Identita, konfesionalita, mýtus“ – VEGA 2/0208/10. 
1 Používali sme edíciu KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov života. (ed. a prel. K. Rosenbaum a K. Goláň) 
Bratislava : Tatran, 1972, s. 9-214; napriek zásade používať originálne vydanie, jednak preto, že ide o slovenský 
preklad, jednak sme s touto verziou pracovali už skôr a umožnila nám použiť niektoré naše staršie záznamy 
a výsledky. (ďalej iba Pamäti) Text sme paralelne kontrolovali a porovnávali s pôvodnou verziou z edície Spisy 
Jana Kollára. Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára, sepsaný od něho sama. 
Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1863. (ďalej iba Paměti) Využili sme aj nadmieru užitočný 
nemecký preklad častí práce spojených s Nemeckom vybavený aj komentármi M. Murka a J. Wahleho: Kollár 
in Jena und beim Wartburgerfest. In MURKO, Matthias. Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmische 
Romantik. Gratz : Verlags-Buchhandlung „Styria“, 1897, s. 293-362. 
2 PODOLAN, Peter. Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov 
života. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, 
s. 87-115. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-
2.pdf> 
3 Podrobnosti tamže, s. 87-93; WAJS, Miloslav. Jan Kollár v Karlových Varech a v Lemgo r. 1819. (Dvě málo 
známé kapitoly z Kollárovy biografie) Přednáška pro literárněvédnou společnost při ČSAV, pobočku v Plzni. 
Pedagogická fakulta v Plzni, Veleslavínova 42, čtvrtek 15. května 1986, s. 2. Literární archív Památníku 
národního písemnictví (ďalej LA PNP), Fond Jan Kollár, Dokumentace. 
4 S výnimkou výletu na Moravu ešte počas pobytu v Bratislave. 
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Čo sa týka spôsobu cestovania, pri dlhších cestách Kollár využil možnosti 

dostavníkového spojenia, niekedy však aj dlhšie úseky prešiel pešo, aby mal možnosť lepšie 

spoznať krajinu.5 Výlety do bližšieho okolia miest jeho pobytu najčastejšie absolvoval pešo, 

v prípade výjazdov do Lobedy však údajne vyskúšal aj najnovšiu technickú vymoženosť – 

„drezínu“, teda priameho predchodcu bicykla.6 O presnom spôsobe dopravy nám však často 

nezanechal žiadne doklady. Kollár obdivoval nemecký štýl cestovania naľahko, iba s batohom 

a najnevyhnutnejšími vecami na rozdiel od uhorského spôsobu cestovania s vozom či 

kočiarom a ťažkou batožinou (kufre, truhlice). Takto v Nemecku cestovali akademici 

i študenti, bolo to lacné a pohodlné. Tiež sa mu páčilo, že do rôznych obľúbených destinácií 

(Švajčiarsko, Taliansko, pobrežie Baltického mora) cestujú najmä mladí.7 Spomenuté krajiny 

neskôr aj sám navštívil. 

Kollára teda ani v týchto cudzích krajoch neopustila snaha cestovať a spoznávať 

neznámu krajinu, čo sám prirovnal aj k akémusi strachu z neznámeho.8 Naopak „exotickú“ 

atmosféru prostredia si často doslova užíval a porovnával s pomermi doma, teda v Uhorsku. 

Rovnako zjavne nezanevrel na návštevy vyvýšených miest a vyhliadok, ani na čítanie 

a písanie počas svojich vychádzok.9 Možnosti vedeckého života v univerzitnom prostredí mu 

tiež umožnili pokračovať v jeho záujmoch spojených s prírodnými vedami, najmä 

botanikou.10 

 
Prvý kontakt s prostredím Moravy v roku 1815 súvisí ešte s jeho pobytom 

v Prešporku, teda dnešnej Bratislave. Vyrazil z Holíča, kam priviedol svojich chovancov 

zo sirotského ústavu, a cez Skalicu pešo pokračoval už sám do Brna. Problémom tejto cesty 

bolo počasie, keďže Kollára doslova prenasledovali búrky. Pri nocľahu 

v neidentifikovateľnom hostinci na ceste blesk zapálil protiľahlú budovu ovčína, a keďže 

hostinec ohrozoval následný požiar, hostia museli istý čas stráviť vonku, v lejaku. V hostinci 

v Brne, kde sa Kollár ubytoval, zase od tresku hromu prasklo sklo v okne Kollárovej izby 

a on od rozrušenia už nedokázal zaspať. Pohľad na krajinu, keď sa vyčasilo, bol očarujúci: 

„Ale vo dne videla sa mi naša Morava sťaby krásnym rajom. Dobré hradské, okrúhle mierne 

                                                 
5 V tomto bode samozrejme mohla rezonovať aj skutočnosť, že mladý Kollár mal finančné problémy. Jeho 
prístup bol zrejme podobný ako u mladého Jeana Jacquesa Rosseaua, ktorý tiež cestoval najmä pešo. Pozri 
MANFRED, Albert Zacharovič. Tři podobizny z doby Velké francouzské revoluce. Praha : Mladá fronta, 1982, s. 26. 
6 Znelka I, 40. KOLLÁR, Jan. Slávy dcera lyricko-epická báseň v pěti spěvích. In Spisy Jána Kollára. Díl prvý. 
Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1862, s. 28. (ďalej iba Slávy dcera [1852]) 
7 Pamäti, s. 166. 
8 Pamäti, s. 155, pozri aj PODOLAN, ref. 2, s. 90. 
9 Tamže, s. 91-92. 
10 Tamže, s. 92-93, Pamäti, s. 194-198. 
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sa dvíhajúce kopce, svieža šťavnatosť, zelené doliny, mnohé rieky a rybníky sú jej utešenou 

ozdobou.“ Do Bratislavy sa potom vrátil okľukou cez Viedeň, Šopron a Zadunajsko.11 

 
Kollár už po úspešnom absolvovaní lýcea v Bratislave v roku 1815 dostal odporúčanie 

na ďalšie štúdium na univerzite v Nemecku,12 ale pravdepodobne nemal dostatok peňazí 

na takýto pobyt, preto sa rozhodol najprv zhromaždiť potrebné financie, s čím súvisí jeho 

druhý pobyt v Banskej Bystrici (1815 – 1817).13 

Samotnú cestu na štúdiá do Jeny teda komplikovala hlavne finančná situácia, lebo sa 

nemohol spoľahnúť na podporu svojej rodiny, najmä otca, s ktorým sa nerozišiel v dobrom.14 

Potrebné peniaze tak skladal z viacerých zdrojov – časť predsa len získal od príbuzných, časť 

si zarobil ako vychovávateľ a zvyšok mali pokryť štipendiá. Aby dostal štipendium 

od banskej superintendencie musel predtým u superintendenta Adama Lovicha zložiť 

kandidátsku skúšku. Pri tejto príležitosti sa zoznámil so Samuelom Ferienčíkom.15 S ich 

stretnutím bol spojený výjazd vozom do Zvolena. Skúška úspešne prebehla na Hromnice roku 

1816. 

S finančnou situáciou súvisí aj ďalšia príhoda, ktorú Kollár zachytil. Jej zverejnenie 

iba zdôrazňuje istý druh pomsty, ale aj dôležitosť nepríjemnej situácie, v ktorej sa ocitol. 

Počas druhého pobytu v Banskej Bystrici Kollár požičal peniaze svojmu krajanovi, 

vtedajšiemu kaplánovi superintendenta Lovicha, Jánovi Jelšíkovi: „...dal som mu 20 zlatých 

striebra, ale pod podmienkou, že mi ich vráti, keď pocestujem do Nemecka, alebo že ich pošle 

za mnou do Nemecka aspoň v prvom polroku – veď pozri reku, i ja som odkázaný sám na seba 

a každý groš na vysokoškolské štúdium musím si zaslúžiť bolestne a mozoľne. V tom zmysle 

dal mi písomný záväzok.“ Jelšík dohodu nedodržal, peniaze nevrátil ani pred cestou 

do Nemecka, ani počas celého študijného pobytu, čím Kollára dostal zvlášť pred návratom 

do Uhorska do veľmi vážnej situácie. Napriek početným výzvam peniaze Kollárovi nevrátil 

ani neskôr.16 

Jeden strieborný toliar, rodinné dedičstvo dala na cestu do Nemecka aj Kollárova 

matka, ale on ho na ceste neminul, ale priniesol domov „z mimoriadnej úcty k jeho veku 

                                                 
11 Pamäti, s. 138; podrobnosti pozri v PODOLAN, ref. 2, s. 114. 
12 ELIÁŠ, Michal. Problémy Kollárovej biografie. In Biografické štúdie, roč. 6, 1976, s. 111. 
13 Bližšie pozri PODOLAN, ref. 2, s. 100, 114. 
14 Pamäti, s. 178. 
15 Samuel Ferienčík (1793 – 1855) sa narodil vo Zvolene a býval tam v čase Kollárovej návštevy. Kollárov 
spolužiak v Jene. Po návrate z Jeny pôsobil ako evanjelický farár, venoval sa publicistike, meteorológii, 
hospodárskej osvete a ovocinárstvu. 
16 Tamže, s. 152-154, 192. Ide vlastne o celú 8. subkapitolu siedmej časti Pamätí a tiež o zmienky na príslušnom 
mieste pri pobyte v Jene. 
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a príbehu.“ Kollárova matka pochádzala z bohatej olejkárskej rodiny a niektoré z „tvrdých“ 

toliarov, ktoré zdedila, boli ešte pokryté zaschnutou krvou na pamiatku potýčky so zbojníkmi, 

v ktorej ich zachránili.17 Takto Kollár príhodu o toliari opisuje v Pamätiach. Zachovala sa 

však aj iná verzia, ktorá sa čiastočne odlišuje: „Ked som išiel do Nemecka na univerzitu, 

matka dala mi na cestu jedon tvrdý toliar t.r. tereziánsky a nič viacej. Tento toliar, trebárs aj 

v núdzi postavený nestrovil som, lebo preň otec môj a strýc, čo sa o pozostalosť otcovskú, 

preli a potýkali sa. Lpela tedy na ňom krev buď otca alebo strýca môjho; preto za hriech 

pokladal som zbaviť sa ho.“18 

Nevieme presne, kedy Kollár vyrazil na cestu, hoci v liste z 13. februára 1818 písal 

Jurajovi Palkovičovi: „..můj čas se už blíží, v němž brzy Bystřici zanechám, abych k cíli 

dospíval, kteréhož stíhati míním.“,19 na samotnú cestu vyrazil z Banskej Bystrice zrejme asi 

okolo polovice septembra. 

Komplikáciu pred začiatkom cesty v roku 1817 Kollárovi spôsobila skutočnosť, že mu 

vypršala platnosť pasu, určeného na cestu. Musel si teda vybaviť jeho predĺženie a cestovať 

z Banskej Bystrice do Budína.20 Z Budína potom cestoval do Bratislavy. 

V Bratislave sa Kollár stretol so svojím spolupútnikom na ceste, Samuelom 

Mažárym21 a spolu už nasledujúceho dňa vyrazili do Viedne. Viedeň bola uzlom 

dostavníkového spojenia, ktoré mienili obaja cestovatelia využiť. Kollár tu navštívil niektoré 

obrazárne, čo bolo aj príčinou sporu s Mažárym, ktorého podobné veci nezaujímali a naopak 

chcel v ceste rýchlo pokračovať. Cestu z Viedne do Prahy potom absolvovali „obyčajným 

dostavníkom“. Škoda, že nám Kollár nezanechal presnejšie údaje o konkrétnej trase 
                                                 
17 Pamäti, s. 11. 
18 LANŠTJÁK, Andrej. Drobnosti zo života Kollárovho v Pešti. In PASTRNEK, František (ed.). Jan Kollár, 
1793-1852. Sborník statí o životě, působení a literární činnosti pěvce „Slávy dcery“ na oslavu jeho stoletých 
narozenin. Vídeň : Český akademický spolek ve Vídni a Slovenský akademický spolok „Tatran“ vo Viedni, 
1893, s. 57. Túto verziu Kollár osobne rozprával Lanštjakovi, ktorý bol u neho kaplánom. 
19 List Jána Kollára Jurajovi Palkovičovi z 13. augusta 1818. AMBRUŠ, Jozef. Listy Jána Kollára I. Martin : 
Matica slovenská, 1991, s. 19-20. 
20 V Budíne sídlil príslušný krajinský úrad ako aj úrad miestodržiteľa. Cestovné doklady preverovalo aj policajné 
riaditeľstvo, ktoré ich v prípade nezrovnalostí postupovalo dvorskému policajnému úradu do Viedne 
(Polizeihofstelle). Pas slúžil nielen na pohyb v zahraničí ale i pri vnútornej migrácii. Pozri CHVOJKA, Michal. 
Študenti, obchodníci, obchodní cestujúci a remeselnícki tovariši pod drobnohľadom habsburskej pasovej politiky 
v rokoch 1815 – 1848. In Historický časopis, roč. 58, č. 3, 2010, s. 417-425. V Kollárovom prípade išlo iba 
o predĺženie platného pasu, zrejme jednorazový úkon, celú procedúru absolvoval už skôr. Podobne s motiváciou 
cesty (študijný pobyt) v období jeho cesty neboli také problémy ako neskôr, keď habsburská monarchia študijné 
pobyty obmedzila alebo dokonca zakázala (Wartburgská slávnosť, buršenšafty, revolúcia 1830 a pod.). 
21 Samuel Mažáry (1794 – 1820) (aj Mažári, Marsary, Mazsáry v jenskej univerzitnej matrike má meno podobu 
Mazsáry, Samuel.). Pochádzal z Aszódu, zo zmiešaného slovensko-maďarského manželstva. Sám Kollár 
Mažáryho predstavil Goethemu ako Polomaďara – Polonemca a spomínal jeho silne maďarskú výslovnosť. 
Po návrate z Jeny sa stal vychovávateľom a čoskoro predčasne zomrel. AMBRUŠ, Jozef. Z okruhu Jána Kollára 
I. In Biografické štúdie, roč 14, Martin : Matica slovenská, 1987, s. 173-174; Pämati, s.156, 175; STEIGER – 
KÖHLER, Otto. Unbekannte Dokumente der Völkerfreundschaft der Universität Jena 1815-1819. Jena : 
Friedrich-Schiller-Universität, 1970, s. 117. 
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s výnimkou zmienky o Čáslavi, kde v dekanskom kostole (sv. Petra a Pavla) neúspešne 

hľadali „hrob a kosti“ Jana Žižku z Trocnova, keďže „akási barbarská ruka bola ich už 

vyhodila a spálila.“22 Inak je samozrejme trasa viac menej známa, pretože spojenie Viedeň – 

Praha premávalo cez Znojmo, Moravské Budějovice, Nemecký Brod, Čáslav, Kolín 

a Úvaly.23 Prebiehalo po nových „ríšskych“ cestách, vybudovaných na konci 18. storočia, 

charakteristických rovnými líniami, šírkou 9,5 m, s priekopami po oboch stranách 

a s ochrannými hrádzami, múrmi a pätníkmi. Pozdĺž ciest boli obyčajne nasadené ovocné 

stromy. Hoci po trase premávalo viacero typov poštových vozidiel, v tomto prípade išlo 

zrejme o dostavník typu diligence, ktorý tu premával od roku 1749. Cesta trvala asi 40 hodín. 

Cestovanie dostavníkom tohto typu znamenalo pravidelné zastávky kvôli prepriahaniu koní 

(5 minút) a stravovaniu cestujúcich (30 – 45 minút).24 Pri spomínanej zastávke v Čáslavi tak 

nevieme, či prehliadku kostola absolvovali v rámci takejto krátkej pauzy, alebo sa tu zdržali 

dlhšie napr. na nocľah. 

Pobyt v Prahe bol zrejme krátky, stihli však navštíviť Jozefa Jungmanna a Jana 

Nejedlého.25 Smolu mali zdá sa iba v prípade Václava Mateja Kraméria, ktorý nebol práve 

doma. Jungmann, ktorý bol od samého stretnutia Kollárovi zvlášť sympatický, sa stal aj ich 

sprievodcom po pamätihodnostiach Prahy – sám tu pritom býval asi iba 2 roky. Treba si 

uvedomiť, že išlo o návštevu neznámych študentov z Uhorska a tak je otázne nakoľko šlo 

zo strany Jungmanna o sympatie či iba prirodzenú zdvorilosť.26 

Cestu medzi Prahou a Drážďanmi si uľahčili tak, že si väčšinu batožiny poslali poštou 

do Drážďan. Nevieme však koľko batožiny a akého typu so sebou obaja cestovatelia viezli. 
                                                 
22 Pamäti, s. 156. Kollár našťastie nemal pravdu a ostatky veľkého vojvodcu (tzv. čáslavská kalva, časť pravého 
rebra, ľavá stehenná kosť) našli v roku 1910 vo výklenku v stene veže. Kollárom opísané skutky 
o predchádzajúcom hľadaní hrobu a demonštratívnom pálení kostrových pozostatkov (mylne pripisovaných 
Žižkovi) sa zakladajú na skutočnosti. Keďže niektoré pramene ako miesto posledného odpočinku uvádzali aj 
Hradec Králové, otázkou zostáva, ktorý z „pročáslavských“ prameňov pri lokalizovaní hrobu použil Kollár. 
23 Bodmi Viedeň – Praha determinoval Kollár trasu cesty aj vo svojom životopise. KARÁSEK, Josef (ed.). 
Kollárova autobiografia. In PASTRNEK, ref. 18, s. 277. (ďalej iba Autobiografia) Rovnakú trasu absolvoval 
v roku 1838 aj Ľudovít Štúr. HUČKO, Ján. Život a dielo Ľudovíta Štúra. Martin : Osveta, 1984, s. 61. 
24 LENDEROVÁ, Milena – JIRÁNEK, Tomáš – MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti. Život 
v 19. století. Praha : Karolinum, 2011, s. 371, 374, 375. 
25 O návšteve u Jana Nejedlého píše Kollár iba, že ich prijal „so zvyčajnou veľkolepou vľúdnosťou“, naopak 
Kollárov životopisec F. Menčík bez udania zdroja dopĺňa, že Kollár nebol s návštevou spokojný, keďže odkedy 
sa stal Nejedlý cisárskym radcom (1812), správal sa vraj naduto a mládeži nedôveroval. MENČÍK, František. 
Jan Kollár, pěvec slovanské vzájemnosti. (Matice lidu, roč XXVII, č. 6, bežné číslo 162) Praha : Nákladem 
spolku pro vydávání laciných knih českých, 1893, s. 35. Treba povedať, že Nejedlý sa po roku 1809 prestal 
venovať literárnej činnosti (definitívne 1814), ale v roku 1817 ešte nebola aktuálna roztržka medzi ním 
a J. Jungmannom v otázke českej ortografie, ktorá u neho skalila i dôveru k jungmannovskej družine, teda často 
práve študentom. Porovnaj FORST, Vladimír. Kollárovo pražské intermezzo. In KRAUS, Cyril (ed.) Ján Kollár 
(1793-1993): zborník štúdií. Bratislava : Veda, 1993, s. 110. 
26 FORST, ref. 25, s. 110. Vo svojom životopise z roku 1849 Kollár píše, že sa okrem spomínaného Jungmanna 
ešte na ceste do Jeny stretol aj s Dobrovským. V tomto prípade zrejme buď úmyselne (pre zjednodušenie) alebo 
nedopatrením spojil obe návštevy Prahy (na ceste do Jeny i naspäť). Autobiografia, s. 277. 
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Z Prahy potom putovali až do Teplíc „náročky pešo, aby sme lepšie poznali českú krajinu.“ 

Zvyk čítať nejakú knihu Kollára neopustil ani pri tejto ceste – v tomto prípade to bol 

„Papoušek“, preklad z francúzštiny od Kynského.27 Kollár nám nezanechal žiadnu zmienku 

o spôsobe dopravy medzi Teplicami a Drážďanmi. Spomína iba nepríjemné počasie (dážď 

so snehom), ktoré ich na ceste sprevádzalo.28 

V Drážďanoch strávili asi tri dni, keďže Kollár sa dohodol s Mažárym a venoval sa 

svojim umeleckým záľubám, spočívajúcim predovšetkým v návšteve obrazární. Na Kollára 

hlboko zapôsobili niektoré z diel (Slávna noc od Correggia, Madona od Raffaela a Amor 

od Mengsa) a tiež zbierka antických starožitností pochádzajúcich z Herkulánea.29 Ako sa 

patrilo na kandidátov evanjelického bohoslovia navštívili tu aj chrám českých vysťahovalcov 

a niekoľko dôležitých osobností spojených s evanjelickou cirkvou – teológa Krištofa 

Fridricha Ammona30 a kazateľa českej cirkvi Martina Stephana. V prípade druhého 

menovaného Kollár nešetril kritikou – nepáčilo sa mu ani jeho „pracovné“ nasadenie, ktoré 

vraj spôsobilo úpadok českej cirkvi v Drážďanoch, ani jeho zovňajšok či pomery v byte.31 

V tomto prípade už Kollár zrejme Stephana hodnotil cez prizmu „budúcich“ udalostí, pretože 

sa mu venoval aj v dodatku svojej zbierky kázní.32 

O atmosfére podozrievania v spojitosti s verejnými stretnutiami napr. v kaviarňach 

svedčí stručná Kollárova zmienka – keď sa okoloidúcich pýtali na najbližšiu kaviareň 

(kafírna), boli ignorovaní, iba jeden z opýtaných im situáciu vysvetlil: „Páni moji, istotne ste 

                                                 
27 Pamäti, s. 157. Išlo o knihu GRESSET, Jean-Baptist-Louis. Papaussek : báseň směssnohrdinská Gresseta 
w čtyřech zpěwjch. z francauzského wyložil Kinský. [Kynský, Dominik František] W Brně : Jozef Giřj Trassler, 
1817. 
28 Práve s ohľadom na charakter počasia sa prikláňame k možnosti, že využili služby dostavníka. V prípade 
nasledujúcej cesty z Drážďan Kollár použil spojenie „opäť poštovým kočom“. 
29 Išlo o práce: Antonio da Correggio (1489 – 1534), dielo známe pod aj názvom Pánovo narodenie (1528 – 
1530), nachádzajúce sa v Drážďanoch od roku 1746; Raffael Santi (1483 – 1520) dielo známe pod menom 
Sixtínska madona (1513 – 1514), v Drážďanoch od roku 1754; Anton Raphael Mengs (1728 – 1779), 
(pravdepodobne) dielo Amor si brúsi šíp (1744) vzniklo v Drážďanoch. V prvých dvoch prípadoch ide 
o monumentálne olejomaľby o rozmeroch približne 200 x 180 cm, naopak v treťom prípade o drobný pastel cca 
39 x 47 cm. Všetky tri obrazy sa dodnes, hoci po rôznych peripetiách nachádzajú v galériách v Drážďanoch. 
O zbierke antík z Herkulánea sme nezískali žiadne informácie. 
30 Ammon po Kollárovi poslal list do Jeny superintendentovi Johannovi Gottlobovi Marezollovi (1761 – 1828). 
Hoci sa s ním Kollár osobne príliš nezoznámil, predsa mal vraj na neho vplyv, čo sa týka rečníckeho umenia. 
Pamäti, s. 198-199. 
31 „Osoba nepatrná, červenkastých vlasov, málovravný, v jeho byte panoval akýsi neporiadok, nechcem povedať 
nečistota.“ Tamže, s. 157. 
32 „Pastýř církwe této Dražďánské, rodilý Čech, zlopowěstný Martin Stefan, we krátkém čase po tom nedbaw 
o národ a řeč a oddaw se náboženské ztřeštěnosti, k jejímuž rozširowání raději a častěji chwastawá 
německá kázání držel i tisknauti dal, českau tuto církew téměř ku skáze přiwedl. Až pak do Ameriky se odebral 
a opět po mnohých pohromách a pohoršeních zpátky se vrátil.“ KOLLÁR, Ján. Nědelnj, swátečné a přjležitostné 
kázně a řeči k napomoženj pobožné národnosti. Díl II. Budín : Tiskem Jana Gyuriana a Martina Bagó, 1844, 
s. 41 (877). (ďalej iba Kázne a reči II) 
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cudzinci. Kaviareň je tu podozrivé miesto, kde statočný človek ani nevkročí.“33 V obci Prohlis 

pri Drážďanoch (dnes súčasť) navštívil dom a astronomické observatórium Johanna Georga 

Palitzscha (1723 – 1788), osobnosti s údajným slovanským pôvodom.34 

Cestu z Drážďan do Lipska cez Míšeň (Meissen) a Vrčín (Wurzen)35 absolvovali 

poštovým dostavníkom. S touto etapou cesty sa okrem nečakaného stretnutia s trojicou Rusov 

práve v dostavníku spája ešte jedna príhoda. Poslednú noc pred príjazdom do Lipska nocovali 

v hostinci v menšej dedine, ktorej meno Kollár neuvádza. Opatrný Mažáry si počas nocľahu 

dával pod vankúš kožený opasok so všetkými peniazmi na cestu a podarilo sa mu ho 

v hostinci zabudnúť. Keďže na to prišiel neskoro, najal si Kollár ľahký vozík a obetoval celú 

noc na návrat do spomínaného hostinca. Tam mu poctivý hostinský opasok aj peniaze 

odovzdal a nechcel ani žiadnu odmenu. Na druhý deň Kollár docestoval do Lipska a peniaze 

Mažárymu odovzdal.36 

V Lipsku sa práve konal výročný michalský trh (Michaelis–Messe), teda Kollár sem 

dorazil okolo 29. septembra alebo o niečo neskôr. Hostinec, kde sa ubytovali, bol preto plný 

kníhkupcov z rôznych kútov Nemecka. 

Cestu z Lipska do Jeny si naši cestovatelia opäť uľahčili tým, že si batožinu poslali 

dopredu do Výmaru (Weimar) a sami putovali opäť sčasti pešo a sčasti povozom, aby si 

mohli dobre prezrieť prostredie, kde sa odohrávali „lipské bitky“. Zrejme už v rámci tejto 

časti cesty v Lipsku navštívili miesta, kde sa odohrala Bitka národov medzi Napoleonom 

a Spojencami (1813). Hoci v tom čase ešte nestál žiadny ústredný pamätník tejto udalosti, 

spomienky na ne museli byť ešte veľmi čerstvé. Vzhľadom na skutočnosť, že sa séria zrážok 

odohrala na širšom priestore aglomerácie Lipska, nie je možné určiť presné trasy Kollárových 

potuliek. 

Čo sa týka „prvej“ bitky pri Lipsku s vročením 1631 zdá sa, že Kollár spojil dve 

udalosti do jednej, alebo ich aspoň vnímal v priamej spojitosti.37 Spomína totiž kropaje krvi 

                                                 
33 Pamäti, s. 157. 
34 „Já putovav před 27 roky u Drážďan, videl jsem v jedné vesnici dům, dřevěnou hvězdárnu a jiné pozůstatky 
tohto zněmčilého Slavjana a sedláka.“ KOLLÁR, Jan. Cestopis druhý. In Spisy Jana Kollára. Díl čtvrtý. 
Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára, sepsaný od něho sama. Praha : Nákladem 
knihkupectví I. L. Kober, 1863, s. 23. (ďalej iba Cestopis II) 
35 Vrčín (Wurzen) 3 míle od Lipska. Kázne a reči II, s. 35 (871). Údaj Kollára o asi 13 míľach (1 rakúska 
poštová míľa = 7,5854 km), ktorý možno chápať aj ako vzdialenosť medzi Drážďanmi a Lipskom, zodpovedá 
skutočnosti (asi 100 km). Pamäti, s. 159. 
36 Tamže, s. 159. 
37 Históriu oboch bitiek poznal: „I dwě naywětší bitwy, které wítězstmí reformacie rozhodly wedeny byli 
na slawských polích a laukách: jedna u Lipska, na tak řečeném Šírém poli proti Tillymu r. 1631 kde Joach. 
Krakowský, Pomořan, wůdce jizdy, se 300 jezdci prwní nápad učinil a bitwu začal; druhá u Lužínu (Lützen) 
proti Wallensteinowi r. 1632, w níž Gustaw Adolf padl.“ Kázne a reči II, s. 40 (876). 
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švédskeho kráľa Gustáva Adolfa, ktoré vraj ukazujú vo Wessenfelse (Weißenfels).38 Bitka 

v roku 1631 sa pritom odohrala pri Breitenfelde, čo je dnes severné predmestia Lipska. 

Naopak v blízkosti Weißenfelsu sa odohrala bitka pri Lützene (1632), kde Gustáv Adolf padol 

a kde Kollár mohol vidieť pamätník, kameň spojený s miestom jeho skonu. Toto miesto ale 

nespomína. Do Weißenfelsu bolo skutočne prevezené telo mŕtveho panovníka, ktoré bolo 

uložené v budove známej ako „Geleitshaus“.39 Obec Kollár veľmi pravdepodobne skutočne 

navštívil, pretože leží na ceste z Lipska do Jeny. Otázne je, kedy si boli vyzdvihnúť batožinu 

vo Weimare a či teda v závere cesty do Jeny putovali okľukou. 

 
Do Jeny Kollár s Mažárym dorazili 8. októbra 1817 o desiatej hodine ráno. Po meste 

(Lipsku!) ich previedol Kollárov bývalý spolužiak, ktorý tu už študoval. Keďže boli 

prázdniny, akademické budovy, najmä Kollárom spomenutý Ústav Lužických Srbov si 

pozreli iba zbežne.40 

Na promenáde „pod lipami“ tiež mali stretnúť dcéru vydavateľa Brockhausa, hlavnú 

redaktorku známeho konverzačného lexikonu a Lujzu Brachmannovú, známu nemeckú 

poetku. Obe dámy mali byť dobre oblečené a v rokoch.41 Zdá sa, že v prípade poslednej 

udalosti Kollár historku chybne priradil, pretože na inom mieste píše, že pod lipami obe dámy 

stretli – v Lipsku (Leipzig). Svedčí o tom aj fakt, že tu Kollár spomína svoju báseň Původ 

Lipska, ktorú mal písať práve pod lipami, alebo „na brehu rieky Plisy“, ktorá preteká práve 

Lipskom.42 Aj „Ústav Lužických Srbov“, o ktorom Kollár píše, sa nachádzal v Lipsku.43 

Hneď na druhý deň po príchode do Jeny – 9. októbra 1917 mala Kollára čakať 

imatrikulácia a stal sa buršom – líškou (Fuchs).44 Slávnosť sa konala v blízkej dedine Kunica 

                                                 
38 Pamäti, s. 158. 
39 V tejto budove sa dnes nachádza múzeum Gustáva Adolfa. 
40 Tamže, s. 158. 
41 Tamže, s. 158-159. Louise Brachmann (1777 – 1822). Informácia o vyššom veku spomínaných dám dobre sedí 
na L. Brachmanovú. Identifikácia druhej z dám však prináša iba množstvo otáznikov. Predovšetkým Fridrich 
Arnold Brockhaus (1872 – 1823), známy lipský vydavateľ mal skutočne 3 dcéry, avšak aj najstaršia z nich 
Auguste (1799 – 1880) bola vlastne mladšia ako Kollár a je nepredstaviteľné, že by ju označil ako postaršiu pani. 
Aby sa vekom vyrovnala veku L. Brachmannovej musela by byť skoro vo veku svojho otca. Stammtafel der 
Familie Brockhaus. [online] Dostupné na internete: <http://www.leipzig-lexikon.de/PERSONEN/brockh.htm#br 
ockhausfa> Podobne sa nám nepodarilo overiť informáciu, že Brockhausova dcéra mala byť hlavnou 
redaktorkou Brockhausovho konverzačného lexikónu. Pri vydaniach, ktoré mohol v tej dobe poznať aj Kollár 
(2.-4.) bol hlavným redaktorom jednak sám F. A. Brockhaus a pomáhal mu Ludwig Hain a neskôr F. C. Hasse. 
Porovnaj ZUM HINGST, Anja. Die Geschichte des Grossen Brockhaus: vom Conversationslexikon zur 
Enzyklopädie. s. 105. Vydavateľskú prácu tiež po otcovej smrti neprevzala najstaršia Augustine, ale jej mladší 
bratia, ktorým pomáhal opäť F. C. Hasse. Teda redakciu lexikónu ani neskôr neviedla žena. Musíme preto 
nateraz túto informáciu, ktorá bola konečne Kollárovi iba sprostredkovaná považovať za nejaký druh omylu. 
42 Pamäti, s. 183, 159. 
43 WAJS, ref. 3, s. 14 
44 Sám Kollár píše, že to bolo „na druhý alebo na tretí deň“, čiže „komers“ sa mohol uskutočniť aj 10. októbra. 
Pamäti, s. 163, 165. Otázku tak definitívne rieši zápis z univerzitnej matriky, kde sa v prípade Kollára 
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(Kunitz), vzdialenej asi hodinu od Jeny. Putovalo sem veľké množstvo študentov, ktorí 

spievali akademické piesne. Pre Kollára ako nováčika boli nové a zaznamenal si ich mená 

napr. „Ich lobe mir das Burschenleben“, alebo akási hymna na úvod hostiny „In dieser 

feierlichen Stunde“, ktorú vraj spievali „vážnym, dôstojným a velebným hlasom.“45 

Hostina sa v Kunici odohrávala v miestnom hostinci, pravda študenti zaplnili aj priľahlý sad. 

Po dospievaní hymny si pripili pivom, všetci zúčastnení sa objímali a bozkávali a od tohto 

okamihu si začali tykať. Nasledoval opäť spev, hra na hudobné nástroje až do neskorého 

večera, kedy sa vrátili domov.46 

Kollár sa ubytoval pôvodne v hostinci U divého medveďa,47 ale už na druhý deň sa 

presťahoval. Býval potom v dome mešťana, obuvníka a pietistu Kopscha v blízkosti 

univerzitného chrámu (Kollegien-Kirche). Tento domček zrejme stál na ulici Nonnenplann, 

č. 9. Bol poschodový, štyri okienka smerovali do ulice a štyri do záhradky. Neskôr na ňom 

bola umiestnená i Kollárova pamätná tabuľa.48 Tu s Mažárym obývali byt na poschodí, ktorý 

sa skladal z priestrannej obývacej izby a spálne. So zľavou na nájme súviseli pietistické 

pobožnosti, ktoré sa v byte pravidelne konali a boli pre Kollára zvláštnosťou.49 A asi 

po štvrťroku sa presťahoval do domu vdovy Zennerovej na Löbdergasse,50 kde bývali ich 

ruskí spolupútnici z cesty z Drážďan.51 Tu býval s nemeckým priateľom, Albertom 

Heinrichom Clemenom.52 

                                                                                                                                                         
i Mažáryho objavuje pri imatrikulácii dátum 9. október. STEIGER – KÖHLER, ref. 21, s. 117. Porovnaj ELIÁŠ, 
ref. 12, s. 113. Burš bol člen vysokoškolského študentského spolku (Burschenshaft). Líškou (Fuchs) sa nazýval 
burš – prvoročiak. Výraz komers je odvodenina od latinského pojmu, išlo o stretnutie, posedenie, hostinu. 
45 Viac o študentských piesňach pozri v STEIGER, Günter – LUDWIG, Hans-Joachim. Gaudeaums igitur. 
Laß uns fröhlich sein. Historische Studentenlieder. Leipzig : VEB Deutsche Verlag für Music, 1989. 
46 Pamäti, s. 163-164. 
47 V slovenskej edícii Pamätí je chybne uvedený názov u Bieleho medveďa. V pôvodnom vydaní je to U lítého 
medvěda, v nemeckom preklade Zum wilden Bären, s poznámkou, že okolo roku 1900 sa hostinec volal 
Zum schwarzen Bären. V prípade tohto hostinca neváhal Kollár pripomenúť, že tu kedysi bývali aj Luther 
s Melanchtonom. Tradičná súvislosť pobytu Melanchtona je neznáma. Pamäti, s. 163; Paměti, s. 237; MURKO, 
ref. 1, s. 303. 
48 Tabuľu aj dom ešte videl J. Jakubec na konci 19. storočia. Tabuľa bola zrejme odstránená ešte okolo roku 
1934, dom zbúrali buď po bombardovaní počas druhej svetovej vojny alebo až neskôr. JAKUBEC, Jan. 
Vzpomínka na Kollára v Durinkách. In PASTRNEK, ref. 18, s. 89-90; Katalog der Gedenktafeln mit 
Kurzbiographien der geehrten Persönlichkeiten.[online] Dostupné na internete: <http://dbm.neuro.uni-
jena.de/gedenktafel/> 
49 Pamäti, s. 160, 169. Kollár sa tu k pietizmu nevyjadruje zvlášť kriticky, uvažuje skôr, čo je dôvodom jeho 
intezity. Pritom sa neskôr so starým priateľom A. H. Clemenom v roku 1850 odmietol stretnúť, jednak kvôli 
zaneprázdneniu, jednak práve preto, lebo sa dal na pietizmus. WAJS, ref. 3, s. 12. 
50 List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej z 15. decembra 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 27-28, 224-225. 
„U vdovy na Lebergasse [Löbdergasse, resp. Löbderstraße], kde som bol na byte, býval aj istý Clemen (rodom 
z Lippe)...“ 
51 Pamäti, s. 160. 
52 KOLLÁR, Jan. Wýklad čili Přjmětky a Wyswětlivky ku Slawy Dcere. W Pešti : Tiskem Trattner a Károliho, 
1832, s. 156. (ďalej iba Výklad) Pozri aj ref. 49. „"Heinrich Clemen," akademický, nezapomenutelný přjtel 
skladatele těchto básnj a s njm spolu i úd philologického towaryštwa w Jeně, rodilý z Lemgowa. W gednom 
domě domě bydlewše...“ 
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Istým prekvapením pobytu sa stala nemecká kuchyňa. Bola prostá, hlavným jedlom 

bývalo teľacie mäso so zeleninovou prílohou – chrenom či petržlenom. Na večeru sa podávala 

káva či čaj a chlieb s maslom. Kým takáto strava bola nezvyklá pre uhorských študentov 

a museli si zvyknúť, naopak exoticky museli pôsobiť ich pokusy o predstavenie „uhorskej“ 

kuchyne svojim nemeckým spolužiakom – zvlášť v prípade jedál z cesta, ktoré vraj boli 

v Nemecku neobvyklými. Problémom bol aj mak, ktorý získali z lekárne (!) iba v tak malom 

množstve, že ho museli nahradiť tvarohom. Slovenská kuchyňa však napokon slávila úspech 

a podobné večierky sa zrejme častejšie opakovali.53 

Ďalším problémom boli stereotypy Nemcov o Uhorsku. Kollár niekoľkokrát 

vysvetľoval viacerým známym osobnostiam (J. F. Fries, J. W. Goethe), že aj keď prišiel 

z Uhorska, nie je Maďarom, ale Slovákom.54 Ako nadmieru zaostalú krajinu („ungarische 

Pusten und Ochsen“) si Uhorsko predstavovala aj Johanna Sophie Schmidtová (1762 – 1831), 

matka Friederiky, Kollárovej veľkej lásky.55 

Zjavne ako zaujímavosť Kollár opísal nemeckú obyčaj vianočného stromčeka – 

„...rodičia pristrájajú dietkam stromček, okrášlený stužkami, sviečkami, ovocím atď.“ 

V Uhorsku teda tento zvyk ešte nebol masovo známy. 

 
Kollár opisu samotnej Jeny nevenoval veľa priestoru, ale z roztrúsených zmienok 

predsa môžeme zosyntetizovať aký taký obraz. Jena mala štvoruholníkové námestie, obyčajne 

plné študentov – buršov. Námestie bolo miestom zhromažďovania buršov počas pohotovosti 

– „Burschen heraus!“, rovnako na ňom často vytvorili „ľudské“ reťaze, prechádzali 

námestím a spievali národné piesne, najmä „Was is der Deutschen Vaterland“. Na námestí sa 

s obľubou aj šermovalo. V súvislosti s ich hostinami spomína aj „hostinec“ U ruže, miesto 

častých študentských komersov.56 Jena mala v tomto období asi 5000 obyvateľov, pričom 

študenti obyčajne tvorili až pätinu.57 V dobe Kollárovho štúdia v meste študovalo niekoľko 

                                                 
53 Pamäti, s. 165-166. O maku píše, že ho priniesla posluhovačka z lekárne či obchodu. 
54 Tamže, s. 173, 175. 
55 Tamže, s. 207. Kupodivu o tomto píše aj v životopise. Autobiografia, s. 278; MAŤOVČÍK, Augustín (ed.). 
Rozpomienky Michala Godru. In Biografické štúdie, roč. 2, 1971, s. 156. Ďalším problémom, tentoraz konkrétne 
vo vzťahu s Friederikou boli nevydarené manželstvá, kedy sa ženy vrátili z Uhorska naspäť do Saska. Takýmto 
manželstvom bolo aj Schmidtovcom dobre známe manželstvo Jószefa Gödöra (1794 – 1858) s Emíliou 
Eckhardtovou. AMBRUŠ, ref. 21, s. 174-175; List Jána Kollára Johanne Sophii a Friederike Schmidtovej 
z 19. júna 1820. AMBRUŠ, ref. 19, s. 31-33, 229-230. 
56 Pamäti, s. 164. Viac o budove pozri v GRUMBT, Dorette. „Domus Academica“ und „Schenkstadt Zur Rosen“ 
In Reichtümer und Raritäten. Band II. Jena : Jenaer Reden und Schriften, 1981, s. 176-189. 
57 JAKUBEC, Jan. O životě a působení Jana Kollára. K oslavě jeho stoletých narozenim. Praha : Nákladem 
literárního a řečnického spolku "Slavia", 1893, s. 20. 
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tisíc akademikov, čo bol počet, ktorý sa vymykal skoršiemu i neskoršiemu obdobiu.58 

Mešťanmi burši pohŕdali a nazývali ich filistrami (Phillister), pri veľkom počte študentov tak 

o zrážky nebola núdza, naopak s vidiečanmi vraj spolunažívali dobre. Mešťania pritom boli 

od študentov ekonomicky závislí.59 Blízko univerzitného chrámu býval maliar – portrétista.60 

Samotné meno Jena, či ako vraj hovorili domáci – Jana aj meno riečky Lutory, Lutra (Leutre) 

malo mať slovanský pôvod.61 

Z bezprostredného okolia Jeny Kollár menuje niekoľko preferovaných miest 

vychádzok, išlo predovšetkým o promenády, parky a záhrady. Obľúbenými miestami 

prechádzok tak boli promenády Priekopy (Graben) – okolo mesta, Raj (Paradies) – medzi 

mestom a Sálou,62 Chod mudrcov (Philosophengang) – pod mestom, Mlynská dolina 

(Mühlthal), Olejáreň (Oehlmühle, Ölmühle), Trávnatý mlyn (Wiesenmühle), píla 

(Schneidemühle) a dediny v okolí – Wenigenjena, Rannsdorf (Kamsdorf), Ziegenhain, 

Borstendorf (Porstendorf). Na Priekopách spomína Kollár niekoľko domov so záhradami, 

ktoré navštevoval – dom profesora Jakoba Friedricha Friesa,63 či dom, kde sa schádzala 

spoločnosť „Erholung“64 Obľúbeným miestom jeho čítania bolo okolie Lutherovej studienky 

(Lutherbrunnen) zrejme pri námestí Karl Zeiss Platz.65 

V Jene a okolí Kollár údajne poznal všetky záhrady a parky vďaka svojej záľube 

v botanizovaní.66 Zo záhrad v širšom okolí menuje Kniežaciu záhradu (Princ-Garten – 

Prinzessinengarten či Fürstengarten), botanickú záhradu na Priekope (Graben), Harasovskú 

záhradu (Harrasgarten) – s myrthami a „východnými“ rastlinami a Schillerovskú záhradu 

(Schillersgarten).67 Tá sa Kollárovi zdala dosť malá, ale Schiller tu napísal Máriu Stuartku.68 

V Kniežacej záhrade sa niekoľkokrát stretol s J. W. Goethem a chodil sem pravidelne 

v očakávaní rozkvitnutia vzácnej aloe.69 Práve Goethe mal stáť za vybudovaním ďalšieho 

                                                 
58 Pamäti, s. 191. 
59 Tamže, s. 164. 
60 Tento maliar počas Kollárovho pobytu portrétoval niektorého z jeho priateľov. Kollár prosil neskôr o takýto 
portrét Friederiku. List Jána Kollára Friederike Schmidtovej z 15. decembra 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 28-30, 
225-226. 
61 Pamäti, s. 162. 
62 Paradies sa nachádzal asi štvrťhodinu od Jeny smerom na Lobedu, v blízkosti Sály. Išlo o 4 rady stromoradia 
líp, podľa Menčíka aj gaštanov, nad úzkou cestičkou, okolo rieky potom úzky pás pobrežia a rákosie. Výklad, 
s. 59; JAKUBEC, ref. 48, s. 90; MENČÍK, ref. 25, s. 53. 
63 Pamäti, s. 173-174. 
64 Tamže, s. 183. 
65 Tamže, s. 196. Iná Lutherova studnička sa nachádzala pri veľkovojvodskom Belvedéri v Kniežacej záhrade. 
MURKO, ref. 1, s. 344. 
66 Pamäti, s. 195. Pozri aj PODOLAN, ref. 2, s. 92, 113. 
67 Pamäti, s. 162. Nemecké názvy sme doplnili podľa MURKO, ref. 1, s. 302. 
68 Pamäti, s. 177. 
69 Tamže, s. 175, 195. 
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krásneho parku vo Weimare.70 Vo Weimare, vo vojenskej belvedérskej záhrade či konkrétne 

v skleníku zažil úchvatné rozkvitnutie kaktusu „grandiflorens“.71 

V súvislosti s tragickým súbojom svojho ruského známeho spomína ešte Rauthal 

(Drsná dolina), dolinu ležiacu severne od Jeny, tiahnucu sa západne od údolia Sály.72 

Obľúbeným miestom zábavy boli aj brehy Sály – kým v lete rieka slúžila na kúpanie 

a člnkovanie, v zime zase na „korčuľovanie“ v návlekoch pripevnených na nohách.73 

Z jenského okolia Kollár najprv spomenul dedinu Kunica (Kunitz), kde sa konala jeho 

imatrikulácia. Charakterizoval ju lakonicky – dedina nad Sálou, asi hodinu cesty od Jeny, 

preslávená praženicami (Eierkuchen).74 Vymenúva i ďalšie okolité dediny a osady ako 

Gospoda (Cospeda), Breznice (Priestnitz), Velnice (Wölnitz), Loboda (Lobeda), Remda 

(Remderoda), Klosvice (Kloswitz), Celnice (Zölnitz), Radegast/Radygast (Rodigast) – asi 

míľu od Jeny, Driznice (vraj skôr Trýznice či Treznice) (Trießnitz), Geschvitz (Göschwitz), 

Podlvitz (Podelwitz), Osmerica (Osmeritz), Lubnice (Lubnitz) a mestá Vináry (Výmar či 

Weimar) a Gera (slovansky Gra). Všetky tieto obce mali podľa Kollára pôvodne slovanský 

názov a ukrývali pozostatky Lužických Srbov.75 Jedným z dôkazov bolo práve meno 

Weimaru – Vináry, ktoré malo byť odvodené od tamojších viníc a vinárov. Jedna štvrť sa 

dokonca ešte volala Weinberg, Weinplatz, latinské pomenovanie mesta bolo Vinariensis. 

Dedinka Radegast u Kollára určite evokovala meno slovanského boha. Opísal ju ako chatrnú, 

ale s obyvateľstvom „slovanských obličajov“.76  

Z ďalšej obce Ziegenhain zasa pochádzali buršovské palice.77 Obec Lichtenhain zasa 

hostila buršovské pijanské oslavy a bola vychýrená dobrým pivom, vďaka tamojšej kvalitnej 

studni.78 Pre výborné „české“ pivo, ktoré mali variť samotní dedinčania, mala byť známa aj 

dedina Velnice (Wölnitz). V jej blízkosti (medzi Jenou a Wölnitz na ľavej strane) sa 

nachádzalav piesočnom kopci aj „tzv. Goetheho jaskyňa“ (zrejme Teufelslöcher), ktorú mal 

Goethe prebudovať na akýsi tajomný príbytok nymfy Calypso a weimarský dvor tu údajne 
                                                 
70 Pamäti, s.177. 
71 Tamže, s. 195-196. 
72 Tamže, s. 161. 
73 Tamže, s. 163. 
74 Tamže, s. 163, 162; obdobne Výklad, s. 20. Spomína i zrúcaninu hradu Kunitzburg. 
75 Pamäti, s. 162, 199, 204-205. Nemecké názvy sme doplnili podľa komentárov J. Wahleho a M. Murka. Ten si 
nemyslí, že by bol pôvod spomínaných názvov nutne slovanský. MURKO, ref. 1, s. 301, 355. Porovnaj „Wůkol 
Jeny, a w celém sausedstwj na obogjch břehách Sály, nalezagj se posawád mnohé, od Slawů někdy založené 
i obýwané gména s maličkau proměnau na sobé nesaucj města, wesnice, hrady, k. p. mimo wýš gmenowané 
[Kunice, Krain, Lobeda], Gospoda, Welnice, Sorbice, Sorba, Droganice, Modelwice, Černowice, Kosnice, 
Kostrice, Priznice (snad Březnice), Radigast, Chotislaw, Luža, Wrbice (Fröbitz), Horba, Lidnice, Holice, 
Horšice, Myslewice,Kwetice a t. d.“ Výklad, s. 20; podobne znelka I, 74, 115, 116. Slávy dcera [1852], s. 45, 66. 
76 Pamäti, s. 163. 
77 Pozri text k ref. 109. 
78 Pozri text k ref. 111. 
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často slávil narodeniny či meniny.79 Neďaleko mal lobedský pastor pozemky: role, lúky, 

vinicu, ovocný sad a záhradku. Vtedy tam stála aj stará košatá lipa.80 Sem, na lúky pri Sále 

i do blízkych lesov pohoria Kegelberge (azda Kernberge) sa chodilo obyčajne 

„botanizovať“.81 

Dedina Winzerla ležala podľa Kollára asi pol míľe od Jeny a polhodinu cesty 

od Lobedy na ľavom brehu Sály. Mala prastarý kostol, no cirkevne bola iba fíliou burgauskej 

cirkvi.82 Pred chrámom sa mal čnieť kopec, na ktorom bola záhrada.83 Tu Kollár v polovici 

apríla (v skutočnosti marca) 1818 po prvý raz videl Friederiku Schmidtovú. Kollár tu bol 

na hodoch a súčasne oslave 300. výročia chrámu. Magnetom bolo i kázanie superintendenta 

Johanna Gottloba Marezolla, ktoré si Kollár v hlavných črtách zrejme zapísal.84 

Mestečko Lobeda s opäť údajne slovanským názvom bolo od Jeny vzdialené asi 

hodinu. Ležalo na ľavom brehu Sály pod kopcom s ruinou hradu Lobdaberg. Popísal tu faru, 

ktorá bola starobylá a veľká, podobná kláštoru, keďže bola pôvodne katolíckym opátstvom.85 

V blízkosti fary si Kollár neskôr obľúbil besiedku, písal o studienke a tiež o lávke cez Sálu, 

k záhrade.86 Pre Kollára bola obec spojená s rodom Bernevičkovcov, ktorým mal patriť hrad 

a hrobka v kostole. Táto rodina mala údajne slovanský pôvod a pochádzala z moravsko-

slovenského pomedzia.87 

                                                 
79 Pamäti, s. 200, 177, 205. V okolí boli v tomto období názvy spojené s J. W. Goethem či F. Schillerom 
pomerne časté, hoci sa neskôr neudržali. Znelka III, 316 (41). Slávy dcera [1852], s. 173. 
80 Pamäti, s. 200, 205. Pod túto lipu sa mal Kollár s Friederikou uchýliť pred dažďom v máji 1818. J. Jakubec 
pri svojej návšteve nedokázal konkrétny strom identifikovať, lebo sa ich tu nachádzalo hneď niekoľko. 
JAKUBEC, ref. 48, s. 91. 
81 Pamäti, s. 200, 205. 
82 Tamže, s. 200. Je zvláštne, že tu následne uvádza, že Velnice boli fíliou cirkvi lobedskej. 
83 Podľa zistení J. Jakubca pred chrámom nie je žiadny kopec, najvyššie miesto je pri múre cintorína. Pred 
chrámom je iba malý priestor. JAKUBEC, ref. 48, s. 90. 
84 Pamäti, s. 200-201. Kollár tu bol aj s priateľmi – S. Mažáry, J. Ruman, H. Clemen a Rus Danilov. M. Murko 
upresnil, že Veľká noc v roku 1818 pripadla na 22. marca. MURKO, ref. 1, s. 349. 
85 Pamäti, s. 199-200; v životopise píše, že bolo vzdialené 1 ½ hodiny. Autobiografia, s. 277. Vzhľad podobný 
kaštieľu potvrdil i O. Wićaz, ktorý Lobedu osobne navštívil v prvej polovici 20. storočia. WIĆAZ, Ota. Jan 
Kollár. Zo žiwjenja, dźěla a serbskich počahov wulkeho Slowjana. W Budyšinje : Kolo serpskich spisovatćelow, 
1828, s. 26. Ide o blokovú dvojposchodovú budovu na skoro štvorcovom pôdoryse. 
86 Tieto údaje pochádzajú zo zneliek Slávy dcery a nemožno im celkom dôverovať ako napr. v práci MENČÍK, 
ref. 25, s. 52. Okolnosti dal na pravú mieru J. Jakubec, ktorý Lobedu navštívil na konci 19. storočia. Besiedka sa 
nachádzala v záhrade, no neskôr bola zbúraná, studnička sa skutočne nachádza v blízkosti fary, pôvodne ju k nej 
pripájal plot. Znelka (I, 31), kde Kollár píše o lávke cez Sálu je zrejme iba fantáziou. Jednak je Lobeda ďalej 
od rieky, cez rieku by ťažko viedla lávka (neďaleko Lobedy však stojí starý most), nie je tu ani potok, cez ktorý 
by lávka mohla viesť. Slávy dcera [1852], s. 24; JAKUBEC, ref. 48, s. 90-91. Nejaká lávka predsa mohla viesť 
iba cez suchú priekopu, „medzu“ medzi dvoma roľami – „Ona lávka pod ní v jeteli“ Znelka 60. (Básně Jana 
Kollára, 1821). Jána Kollára prvá zbierka básnická z roku 1821. Turčiansky Sv. Martin : Tlačou Matice 
slovenskej a Kníhtlač. učast. spolku, 1921, s. 38. (ďalej iba Básně Jana Kollara); znelka III, 317. Slávy dcera 
[1852], s. 173. 
87 Bernevičko, resp Berlevičko. Pamäti, s. 199-200, 203, 204; Kázne a reči II, s. 7 (843). Kollár píše 
o ponemčení ich mena na Berlepsch. 
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Kollár tu na odporúčanie J. G. Marezolla kázal po Veľkej noci v marci (v skutočnosti 

v apríli) roku 1818 namiesto chorého miestneho pastora a adjunkta (seniora) Georga 

Friedricha Schmidta (1758 – 1818).88 Na prvú oboznamovaciu návštevu sa vybral s Jánom 

Benediktim uprostred týždňa. Zoznámil sa s dovtedy neznámou Friederikou. Následnú 

návštevu absolvoval v sobotu, kedy mu Schmidt v rozhovore trvajúcom až do polnoci 

rozprával o svojom slovanskom – lužicko-srbskom pôvode a Bernevičkovcoch. Na druhý deň 

v II. nedeľu po Veľkej noci – 5. apríla v Lobede a predtým skoršie ráno i vo fílii Ruda 

absolvoval dohodnuté kázania.89 Kollár mal na sebe po prvý raz oblečený „luterák“ 

(Lutherrock). Po bohoslužbe navštívil lokálne pamätihodnosti – hrobku a hroby 

Bernevičkovcov. Ukázali mu aj miesto pri dolnej bráne zrejme vo vnútri chrámu, 

kde nedávno pri opravách pri základoch vykopali „rakvu s kostrou ktorejsi mladej Bernevičky 

– ešte s vrkočom, so zlatohlavom a s kmentovými šatami.“ Potom Kollár vystúpil i k ruinám 

hradu Lobdaberg.90 

Po nejaký čas po smrti pastora Schmidta (24. apríla 1818)91 lobedskí mešťania 

Kollárovi oznámili jeho úmrtie a žiadali ho, či by nechcel v Lobede i naďalej odbavovať 

bohoslužby a kázať. Aj keď sa Kollár vyhováral, nakoniec ponuku prijal. Zdá sa, že tu takto 

kázal dvakrát, teda dve nedele. Po úspechu týchto kázní údajne lobedskí cirkevníci požiadali 

Kollára, aby sa stal ich riadnym farárom – Kollár ale túto žiadosť odmietol.92 Prijal ale 

možnosť navštevovať rodinu Schmidtovcov, kde po sobotách doučoval sestry Friederiky, 

Amáliu a Karolínu.93 Rodina zostala v Lobede asi pol roka a potom sa presťahovala do Jeny 

do domu neďaleko hrádze pri Sále na ulici Steinweg.94 

Na výjazdy do Lobedy podľa znelky v Slávy dcere Kollár využil i moderný vynález 

Karla Draisa (1785 – 1851) „behací stroj“ (Laufmaschine) či „drezínu“ (Draisine) a cesta mu 

tak mala trvať pol hodiny, čo bolo o tretinu až polovicu menej než pri bežnej chôdzi. Drais 
                                                 
88 Na tomto mieste je zreteľný istý chronologický rozpor. Podľa Pamätí sa najprv uskutočnili hody a oslava 
vo Winzerle, čo sa malo udiať uprostred apríla 1818 (prvýkrát tu videl zatiaľ neznámu Friederiku). Následne (!) 
bol Kollár o kázanie v Lobede požiadaný v marci 1818 (a identifikoval kto je Friederika). Tu  zrejme došlo 
k omylu (dvojakej zámene) – Veľká noc v roku 1818 pripadla na 22. marca. Oslavy vo Winzerle sa tak mohli 
konať v polovici marca, deň Kollárovho kázania v Lobede (II. nedeľa po Veľkej noci) pripadol na 5. apríl. 
Kollár udáva, že Schmidt zomrel „24. toho istého mesiaca“ teda apríla. Následne tiež píše, že „medzitým zavítal 
mesiac máj“. Pozri Pamäti, s. 200, 201, 204; porovnaj MURKO, ref. 1, s. 249-250, 251, 254. 
89 Pamäti, s. 204, 202. MURKO, ref. 1, s. 354. 
90 Pamäti, s. 204. 
91 Tamže, s. 201. Kollár píše iba „24. toho istého mesiaca“ teda zrejme apríla. Pozri MENČÍK, ref. 25, s. 49. 
92 Pamäti, s. 206. Václav Zelený sa rozprával so Schmidtovým nepriamym nástupcom Bukhartom, ktorý 
potvrdil, že farníci Kollára skutočne žiadali, aby v Lobede zostal. Podobne si nejaká stará pani pamätala, že 
v Lobede kázal nejaký „uhorský pastor“. JAKUBEC, ref. 48, s. 92. 
93 MENČÍK, ref. 25, s. 52. 
94 Pamäti, s. 206-207. List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej z 15. decembra 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 
27-28, 224-225. „Bývate ešte všetci v Jene? ... Ešte stále bývate na Steinwegu v tom istom dome?“ Podobne list 
Jána Kollára Johanne Sophii a Friederike Schmidtovej z 19. júna 1820. AMBRUŠ, ref. 19, s. 31-33, 229-230. 
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predviedol svoj vynález v roku 1817, avšak domnievame sa, že Kollár o stroji iba čítal resp. 

počul, keďže jeho masovejšia výroba začala až v roku 1818 a ako novinka určite nebol lacný. 

Kollár si kvôli čoraz vypuklejším finančným problémom určite nemohol drezínu kúpiť a je 

pochybné, či si ju v Jene mohol požičať a vyskúšať – znelka sama ale znie veľmi 

presvedčivo.95 

Kollárova záľuba vo vychádzkách na miesta s výhľadom, aby sa lepšie oboznámil 

s krajinou ho neopustila ani v Nemecku – knižky čítal na Fuchsthurmbergu 

(nad Ziegenhainom), Kunitzerbergu či Lobdabergu a poniže Jeny nad Sálou spomína i Krain 

(Crainberg). Zdá sa, že aj tieto hrady považoval za pôvodne slovanské pevnosti.96 V súvislosti 

so skladaním poézie sa vyznal, že najviac básní skrslo pod holým nebom v „chráme prírody“ 

v Jene, na cestách a v Pešti.97 

 
V nemeckom prostredí mal Kollár paradoxne možnosť stretnúť sa s trojicou Rusov – 

náhodne sa stali spolucestujúcimi už na ceste poštovým kočom z Drážďan do Lipska a ich 

kontakt bol pomerne intenzívny aj počas Kollárovho pobytu v Jene. Najprv bývali 

v susedstve, neskôr dokonca v tom istom dome, u vdovy Zennerovej.98 Kollár im venoval 

celú podkapitolu opisu jenského pobytu.99 

Išlo o bratov Karasevovcov (asi 16 a 20 roční) a ich staršieho sprievodcu Danilova.100 

Obaja bratia z bohatej šľachtickej rodiny, pre Kollára zvlášť zaujímaví neboli – jednak kvôli 

ich „sociálno-triednej“ obmedzenosti, jednak kvôli tomu, že predstavovali príklad 

nenárodného kozmopolitizmu vyšších ruských šľachtických kruhov. Zásadne nehovorili 

(a nepísali) rusky, ale hlavne taliansky, francúzsky a nemecky, čo bolo pre Kollára 

odstrašujúce. 

Na opise ich fyzického zjavu však môžeme nájsť aj prvky istej slovanskej etnickej 

charakteristiky. Starší bol vysoký, driečny, mal peknú okrúhlu tvár a prudkú, náruživú 

povahu. Mladší bol naopak územčistý a chladnokrvný. Asi po polroku v lete 1818 mal starší 

                                                 
95 „Abych pak běh zrychlil kroku svého / a přitom si času uspořil, / koupil jsem si stroj, jejž utvořil / v Manheime 
Drais roku přítomného; // jest to vůz, kůň, pěchour spolu, trého / prospech vtip tu v jedno zatvořil, / aby člověk 
ni noh nemořil / a se vyhnul smerti pádu zlého; // dresina se volá od nálezce, / za půl hodiny lze přijeti / z Jeny 
k Lobdě v přípravě té hezce; // ona nejen lásce krátí dráhu, / než jak tělo učí deržeti, / tak i ducha vždycky 
rovnováhu.“ Znelka I, 40. Slávy dcera [1852], s. 28. 
96 Pamäti, s. 66; Výklad, s. 20, 242; znelka I, 17; III, 283 (8). Slávy dcera [1852], s. 17, 156. 
97 Pamäti, s. 197. 
98 Tamže, s. 158, 159. 
99 Podkapitola ôsmej časti – Dvaja Karasevičovci, Rusi a ich sprievodca. Tamže, s. 159-161. 
100 Kollár meno sprievodcu v podkapitole venovanej Rusom (pozri ref. 85) nespomína, objavuje sa ale na iných 
miestach – ako Danilov či Danjelov (Danielov). Tamže, s. 208, 199; Paměti, s. 272. 
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z bratov súboj v Drsnej doline (Rauthal) a bol smrteľne zranený. Po jeho smrti sa jeho brat 

so sprievodcom vrátili do vlasti.101 

Kollára oveľa viac zaujal sprievodca Danilov, starší bradatý muž (šedivec), bývalý 

vojak s telom posiatym jazvami. Vysvitlo dokonca, že majú spoločného známeho – 

kozáckeho hajtmana Ivana Danilova, ktorý sa pri návrate z napoleonských vojen zastavil 

s oddielom v Mošovciach a veľmi pozitívne zapôsobil na malého Kollára.102 Aj keď Kollár 

uvádza, že nebol žiadnym intelektuálom či učencom, evidentne spolu trávili veľa času a starý 

pán dokonca s Kollárom navštevoval niektoré prednášky, hoci nevedel dobre po nemecky. 

Pomáhal mu tiež učiť sa rusky a spolu niekoľkokrát navštívili aj pravoslávne služby božie 

vo Výmare, kde mala sestra cára Alexandra a manželka veľkovojvodu Karla Fridricha 

veľkovojvodkyňa Mária Pavlovna vlastnú kaplnku, popa i spevákov.103 Neskôr, pri návrate 

zo slávnosti na Wartburgu sa Kollár s popom osobne zoznámil a navštívil aj rezidenciu 

veľkovojvodkyne.104 S Danilovom si dokonca plánoval cestu do Poľska a Ruska, plán však 

kvôli nedostatku financií stroskotal.105 

 
Pre Kollára bol dozaista život buršov veľmi zaujímavý, keďže sa predtým 

študentského života príliš nezúčastňoval. Už sme spomenuli rituál imatrikulácie a národné 

manifestácie odohrávajúce sa na jenskom námestí. Kollár zachytil aj odev a vybavenie buršov 

a niektoré z ďalších slávnostných situácií. 

K odevu patril dlhý čierny kabát (deutsche Rock) po kolená, podobný atile a hlavne 

čierna zamatová čiapka s našitou striebornou dubovou ratolesťou či listom. V lete sa čapica 

nenosila – burši mali dlhé, nestrihané vlasy, rozdelené pútcom na dve strany a neholenú 

bradu.106 Takmer každý burš nosil kord, preto súboje či už cvičné, či tie skutočné boli 

na dennom poriadku.107 Dokonca aj Kollár chcel týmto spôsobom riešiť spor s kolegom 

Jánom Benediktim – k súboju však nakoniec nedošlo.108 Špeciálnym nástrojom bol akýsi 

                                                 
101 Pamäti, s. 161. 
102 Tamže, s. 160, 38-39. 
103 Tamže, s. 161; Výklad, s. 37, znelka I, 62. Slávy dcera [1852], s. 39. 
104 Pamäti, s. 191. Náhodne tu dokonca čítal jej rozpísaný list, takže už vedel čítať v azbuke. 
105 Tamže, s. 208. 
106 Tamže, s. 165. 
107 Koncom 18. storočia sa do vyučovania dostali aj „rytierske“ umenia. Súviselo to s napodobňovaním 
životného štýlu šľachty u študentov a ich učiteľov. Preto nosili „šľachtický“ odev a kord, vyžívali sa 
v milostných avantúrach a súbojoch. Šerm vyučovali špeciálni učitelia. Od francúzskeho štýlu sa postupne 
na prelome storočí prechádzalo k nemeckým šermiarskym štýlom – jednoduchším a tvrdším. Šerm mal význam 
i pre pôsobenie v armáde (boj zblízka), na univerzite ale predstavoval akúsi formu telesnej výchovy. Toto bolo 
pretavené i do ideológie turnerského hnutia a buršenšaftov. OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry. Historická geneze 
sportu. Praha : Olympia, 1979, s. 463-464, 488-489. V súboji zahynul aj starší z bratov Karasevovcov. Pamäti, 
s. 161. 
108 Tamže, s. 164, 179-180. 
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ozembuch – „Ziegenhainer“ kyjak z tvrdého dreva z dediny Ziegenhain. Slúžil na zvolávanie 

študentov – buršov údermi o dlažbu.109 

Študenti posedením s hudbou a preslovmi oslavovali aj meniny a narodeniny 

obľúbených profesorov. Ešte väčším prejavom sympatií bolo „zasadenie“ stromu (obyčajne 

dubu) a jeho pokrstenie menom oslávenej osobnosti.110 

Z buršovských aktivít ešte venoval Kollár dosť priestoru bakchusiáde, ktorá sa 

každoročne konala v Lichtenhaine, hoci sa nad pestovaním opilstva pohoršoval. Burši mali 

totiž akýsi zvláštny pijanský spolok, dokonca pod patronátom kniežaťa. Spolok si každoročne 

súťažou určoval svojho kráľa či knieža a hierarchicky i jeho družinu. Samozrejme súťaž bola 

postavená na množstve vypitého piva a najúspešnejší absolvent sa stal na celý rok „kráľom“, 

bol patrične ozdobený rúchom, berlou a jablkom. Ku Kollárovmu opisu slávnosti azda nie je 

čo dodať: „Celý veľký sad a pod všetkými stromami plno pijanov a nosičov nápoja, v sade 

celé sudy, každý pijan mal krčah pri sebe, pri každom stole, pri každom strome stál dozorca 

s čiernou tabuľou, kde kriedou poznamenával, koľko kto už krčahov piva vylogal. Niektorí 

hrdinovia z najvyšších stromov to, čo do seba liali, opäť o krátky čas vydávili, iní sa tackali, 

iní ležali chrápajúc, slovom – hotová ríša sybarizmu.“ Večer sa spoločnosť vo vážnom 

sprievode s hudbou a spevom vracala do Jeny.111 

Uctenie náboženskej spomienky v kombinácii s búrlivým vlastenectvom nemeckých 

buršenšaftov sa spojilo v zásadnej udalosti, akou dozaista bola Wartburgská slávnosť v roku 

1817. Kollár sa jej zúčastnil necelé dva týždne po príchode do Jeny a slávnosť ako taká mala 

fatálny vplyv na osudy uhorských študentov v Nemecku.112 Práve pre rozruch a zdesenie 

na vysokých miestach a habsburskom dvore sa uhorskí študenti snažili ako mohli, 

aby napravili svoju reputáciu. Kollár napísal správu o slávnosti, aby rozptýlil podozrenia. 

Publikovaná bola vo februári 1818 v Palkovičovom Týdenníku.113 Anonymne zrejme písal 

proti opatreniam habsburskej monarchie voči študentom (zákazy cestovania, zákaz návštev 

univerzity) v periodiku Der Patriot114 a v rámci študentskej kampane informovania 

dištriktuálnych inšpektorov a superintendentov písal o situácii barónovi Jeszenákovi 

                                                 
109 Pamäti, s. 164. U Kollára názov„Ziegenhaim“. 
110 Tamže, s. 164-165. 
111 Tamže, s. 182. 
112 Viac pozri v STEIGER – KÖHLER, ref. 21, s. 20-47. Pozri aj ref. 161. 
113 Pamäti, s. 184; [KOLLÁR, Ján.] Zpráwa o slawnosti obnowenj cýrkwe, kterau protestanti w třetjm stoletj dne 
18. řjgna roku 1817 na Wartburku swětili. (Od očitého svědka *) In Týdenník, 1818, č. 6, .s 50 (72)-79. 
Príspevok poslal v liste z 26. januára 1818. Porovnaj aj Rosenbaum, Karol. Literárne pozadie básnickej tvorby 
mladého Jána Kollára. In KRAUS, Cyril. (ed.) Ján Kollár (1793 – 1993): zborník štúdií. Bratislava : Veda, 1993, 
s. 98-99. 
114 Takýto článok mu pripisujú STEIGER – KÖHLER, ref. 21, s. 25-26; ELIÁŠ, ref. 12, s. 113. 
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(inšpektor Preddunajského dištriktu a bratislavských škôl, mecenáš školstva).115 V Pamätiach 

Kollár podal údajne „výťah“ zo správy v Týdenníku, ale v skutočnosti je tu text prepísaný 

kompletne a dokonca ešte obohatený niekoľkými rozširujúcimi odsekmi. To iba zdôrazňuje 

dôležitosť, akú Kollár ešte po rokoch udalosti i jej následkom prikladal. 

Slávnosť na 300. výročie reformácie, spojená aj s oslavou víťazstva pri Lipsku sa 

odohrala 18. a 19. októbra na hrade Wartburg a mestečku Eisenach v jeho bezprostrednej 

blízkosti. Podľa Kollára sa jej zúčastnilo 700 študentov z najrôznejších nemeckých krajín 

a vysokých škôl.116 Z Uhorska to bolo šesť študentov.117 Okrem študentov sa slávnosti 

zúčastnili aj profesori Jakob Friedrich Fries, Lorenz Oken, Christian Wilhelm Schweizer 

a Dietrich Georg von Kieser. Študenti do Eisenachu (asi 90 km) putovali zväčša pešo 

vo veľkých zástupoch, nesúc „na ramene strojně upravenou tobolku“, vo veselej a družnej 

nálade.118 Dorazili zväčša už 17. októbra večer. Oznamy pribité na mestských bránach ich 

navigovali do hostinca Rautenkranz, kde bol akýsi organizačný a ubytovací úrad. Každý sa tu 

zapísal (uviedol meno a priezvisko, vysokú školu, univerzitu a krajinu pôvodu) a potom 

prispel symbolickým poplatkom. Potom sa študenti zrejme rozišli po pridelených domoch 

mešťanov, kde boli ubytovaní. Práve jenskí študenti boli poctení organizáciou slávnosti. 

Voľbou boli zorganizované aj poriadkové sily v celej škále hodností a úradníci. Účastníci 

slávnosti chodili ozdobení dubovými ratolesťami, nalámanými v blízkom háji. 

Ráno o 6. a 7. hodine zazneli zvony a ohlásili začiatok slávnosti, nasledovalo 

zoradenie do skupín na námestí, študenti dostali v Jene pripravené a vytlačené príležitostné 

básne, piesne a reči. Sprievod na hrad Wartburg sa pohol o 9. hodine a bol sprevádzaný 

hudbou. Študenti niesli zástavy – Kollár presne popisuje jenskú –vyšitú zlatom na červeno-

čiernom poli.119 Výstup bol strmý a niektorí jednotlivci volili rôzne skratky, pretože bolo 

pekné počasie a slnko pripekalo.120 

Na hrade sa študenti usadili v sieni so stĺpmi a oblúkmi ozdobenej jesennými 

kvetinami a absolvovali služby božie. Spievala sa pieseň „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“ 

                                                 
115 Pamäti, s. 190. 
116 Tamže, s. 185. Podľa M. Murka ich bolo iba okolo 500. MURKO, ref. 1, s. 330. 
117 Kollár okrem seba uvádza mená Samuel Ferienčík, Ján Ruman, Ján Hoznek, Michaely (Friedrich Machaelis), 
Zadunajčan (Martin Cramer). Zrejme išlo o užší krúžok „Uhrov“, lebo pri príležitosti čítania spisu Clausa 
Harmsa (1778 – 1855), cirkevného reformátora spomína Kollár 5-6 spoločníkov a uvádza mená Samuel 
Ferienčík, Ján Ruman, Ján Benedikti. Tamže, s. 184, 164, 343. 
118 Tamže, s. 185. 
119 Pamäti, s. 186. Slávnostná zástava sa dodnes zachovala. Podrobnejšie pozri STEIGER, Günter. Ich würde 
doch nach Jena gehn. Geschichte und Geschichten, Bilder, Denkmale und Dokumente aus vier Jahrhunderten 
universität Jena. Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolder, 1980, s.118-119. 
120 Kollár síce píše, že z Eisenachu na Wartburg je to pol hodiny, ale J. Wahle upozorňuje, že je to viac – 
sprievodu to určite trvalo ešte dlhšie. Pozri Pamäti, s. 185, MURKO, ref. 1, s 329. 
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a odznelo niekoľko rečí študentov i profesora J. F. Friesa.121 Potom nasledovala prehliadka 

hradu – zbrojnice, kaplnky a kazateľnice, izby, kde Luther prekladal bibliu a pod. Študenti 

pripravovali stoly na hostinu, ostatní sa prechádzali po nádvoriach, obdivovali výhľad, 

posedávali a rozprávali sa. O 12. hodine ich trúbka pozývala k stolu. Okrem hostiny tu znela 

hudba, spievalo sa a boli prednesené početné zdravice. 

O 15. hodine sa sprievod pohol späť do mesta. V tamojšom chráme kázal 

superintendent Neve (Nebe).122 Do mesta práve prišiel tretí pluk pruskej pechoty a stotník, 

keď sa dozvedel, že sa konajú služby božie, dal okamžite umlčať bubny a píšťaly vojenskej 

pochodovej hudby. Prispel aj almužnou na chudobných. Následne sa na námestí študenti 

premiešali s vojakmi a vytvorili „obdélné valné kolo“ a začala časť oslavy venovaná oslave 

bitky pri Lipsku. Mesto sa stalo jedinou „národnou“ svätyňou – spievali sa národné piesne, 

prednášané boli blahoželania vlasti i známym vlastencom.123 Vojsko potom s vojenskou 

hudbou odtiahlo na blízky kopec Wartenberg, kde nakládlo vatry.124 Študenti zostali 

na námestí, kde sa konali športové zápolenia v behu, zápase a šerme.125 

Večer o 19. hodine študenti s fakľami v rukách pripochodovali k vatrám 

na Wartenbergu. Tu sa ďalej slávilo – do tmy žiarili vatry i ohňostroje, vyrástli tu početné 

stánky, búdky a besiedky, kde sa ďalej hodovalo. Náladu tak nepokazil ani ostrý severný 

vietor. Všade bolo plno ľudí, prebiehali tu rôzne hry, tancovalo sa, spievalo i strieľalo.126 

Medzitým sa radikálnejšia skupina študentov utiahla do ústrania a demonštratívne tam 

pálila spisy „škodlivé všeobecnému dobru“ a tiež symboly skostnateného feudálneho režimu. 

Samozrejme Kollár rázne poprel, že by sa na tejto činnosti zúčastnili profesori, alebo študenti 

z Uhorska. Na druhý deň oslavy pokračovali zrejme už všeobecne v tomto liberálnom tóne – 

všetci študenti sa doobeda opäť stretli na Wartburgu, kde rokovali o akademickej 

problematike, o zrušení krajinských spolkov či obmedzení súbojov. Celkom iste sa 

diskutovalo aj o všenemeckej jednote. Na poludnie sa takmer všetci zišli v chráme 

a po rozlúčkovej bohoslužbe pomaly opustili mesto.127 

Bezprostredné rezonovanie slávnosti a priateľský duch zrejme vytvoril situáciu, 

keď boli študenti zvlášť vítaní a nastali akési „dni otvorených dverí“. Na ceste zo slávnosti sa 

                                                 
121 Pieseň samozrejme odznela v nemeckej verzii „Eine feste Burg ist unser Gott“. MURKO, ref. 1, s. 331. 
122 Kollár zachytil meno ako Newe (Neve), M. Murko upresňuje, že išlo o meno Nebe. Pamäti, s. 187; MURKO, 
ref. 1, s. 332. 
123 Pamäti, s. 187; Paměti, s. 260. 
124 Pamäti, s. 187. M. Murko upresňuje, že Kollár buď skomolil, alebo úmyselne vylepšil meno vrchu, ktorý sa 
volá Wadenberg, teda „Teľací vrch“ MURKO, ref. 1, s. 333. 
125 Pamäti, s. 187. 
126 Tamže, s. 188. 
127 Tamže, s. 188-189. 
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študenti zastavili ešte v Schnepfenthale (pri Gothe), pretože chceli vidieť výchovný ústav 

Christiana Gotthilfa Salzmanna (1744 – 1811), dobovú ikonu pedagogiky. Pri tej príležitosti 

navštívili aj jeho hrob. Od sveta odľahlý a  pod lesom ležiaci ústav viedol Salzmannov syn 

Carl, ktorý študentov sprevádzal. Kollár zaznamenal niekoľko špecifických metód 

používaných pri vyučovaní. V Gothe si prezreli kniežací palác, zložený „zo samých zrkadiel“ 

a navštívili superintendenta Carla Gottlieba Bretschneidera (1776 – 1848), známu osobnosť 

nemeckej evanjelickej cirkvi.128 V Erfurte si prezreli Lutherovu kláštornú celu a zvonicu, kde 

Kollára zaujali dva zvony – jeden obrovskými rozmermi, druhý – „strieborný“ zasa 

materiálom.129 Najdlhšie sa pristavili vo Weimare – tu si prezreli veľkovojvodskú rezidenciu 

a navštívili tamojšieho ruského popa.130 

Podobne búrlivo dozaista zarezonovala ďalšia študentská akcia, vražda Augusta 

Friedricha Ferdinanda von Kotzebueho (1761 – 1819) Karlom Ludwigom Sandom (1785 – 

1820), ktorá sa udiala v posledných dňoch Kollárovho pobytu v Jene (23. marca 1819). Kollár 

o udalosti iste veľa počul z prvej ruky, avšak o detailoch zrejme čítal až v tlači. Kotzebue 

býval vo Weimare, ale Kollár ho vídaval i v Jene, hoci sa s ním osobne nezoznámil. Bol 

spojený s ruským ministerstvom zahraničných vecí, pre ktoré zháňal informácie o kultúre 

a politike. Typickým „špiónom“ zrejme nebol, ale po zachytení a uverejnení jednej z jeho 

správ sa voči nemu zo strany nemeckého zjednocovacieho hnutia a buršenšaftov zdvihla 

mohutná vlna odporu, ktorá viedla až k jeho vražde. Kollár poznal z videnia i Sanda, pretože 

v poslednom semestri pobytu sedával v susedstve „uhorského stolu“ vo veľkovojvodskom 

konvikte. Udržiaval tam poriadok, oboznamoval s rôznymi akademickými oznamami a pod. 

Kandidát bohoslovia bol vraj usilovným študentom, tichý a pokojný, hoci uzavretý 

a zádumčivý. Za Kotzebuem sa s dýkou a evanjeliom sv. Jána vybral do Mannheimu, 

kde vykonal svoj čin. Popravený bol 20. mája 1820.131 

So študentskými aktivitami súviseli aj československé besedy, ktoré sa konali v byte 

Jána Benediktiho. Účasť na nich sa však často obmedzovala iba na Kollára a Benediktiho. 

Čítali tu bibliu, ruské a poľské knihy a cvičili sa v materinskej reči.132 Okrem toho sa študenti 

pri podobnej činnosti schádzali aj so svojimi nemeckými kolegami.133 

                                                 
128 Pamäti, s. 191. Kollár písal chybne Brettschneider. Paměti, s. 263; znelka I, 65. Slávy dcera [1852], s. 41. 
129 Pamäti, s. 191. 
130 Tamže, s. 191; Výklad, s. 37. Pozri aj text k ref. 103 a 104. 
131 Pamäti, s. 194. Situáciu zrejme sledoval aj na ceste z Jeny. List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej 
z 10. apríla 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 27-28, 221-222. „O Kotzebuovi, sprisahaní buršenšaftu atď. rozpráva 
celý svet. Ale smrť prinajmenšom neľutujú.“ V Slávy dcere ho Kollár dal do skupiny vrahov či „pomstiteľov“ 
Výklad, s. 297; znelka IV, 418 (19) Slávy dcera [1852], s. 226. 
132 Pamäti, s. 180. V liste Jurajovi Palkovičovi z 26. januára 1818 Kollár napísal: „Uhrů gest zde nynj na učenj 
30. Ponewadž, pak se mezy nimi y několik Slowáků nalézá, tedy sme učinili mezy sebau společnost, kterauž sme 
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Nebudeme zvlášť rozpisovať Kollárove štúdiá, priblížime si iba niektoré detaily, ako 

napr. skutočnosť, že profesor Henrich Luden, ktorý prednášal nemecké a svetové dejiny mal 

najpriestrannejšiu poslucháreň, ale ani to nestačilo veľkému záujmu študentov – tí, ktorí sa 

nezmestili do miestnosti, obsadili dokonca okná, za ktorými stáli vonku na rebríkoch. Tie si 

nosili sami, alebo za požičanie platili pedelovi.134 Preplnená bývala aj učebňa profesora 

Jakoba Friedricha Friesa.135 Naopak boli profesori, ktorí radi prednášali pod holým nebom – 

napr. Lorenz Oken či Friedrich Sigismund Voigt.136 

Luden bol Kollárovi vzorom v historickom bádaní, hoci sa s ním dostal do sporu kvôli 

slavicite niektorých pamiatok v Nemecku.137 Práve vďaka tomu sa dostal v Slávy dcere 

do slovanského pekla.138 Bol to však profesor Luden, na ktorého sa Kollár obrátil ohľadom 

mravopočestnosti svojej „oživenej“ nevesty v roku 1835.139 Aj L. Oken na Kollára hlboko 

zapôsobil (hoci bol katolík) – bol vraj človekom prívetivým, uhladených mravov 

a ľubozvučnej reči, ale nedbal na spoločenské zvyky ani na svoj zovňajšok. Hoci tak katedra 

podľa Kollára pripomínala Diogénov sud, nikde inde nebolo tak ticho ako v jeho 

posluchárni.140 Kollár ešte neskôr v Pešti čítal Okenovu Isis a náhodne sa s ním po rokoch 

stretol vo Švajčiarsku.141 L. Oken a J. F. Fries sa zúčastnili aj Wartburskej slávnosti, za svoje 

postoje perzekvovaní, ale získali obrovskú popularitu medzi študentmi. 

Už po predchádzajúcom záujme o botaniku142 jej v Jene Kollár celkom prepadol.143 

Chodil na botanické prednášky k L. Okenovi i F. S. Voigtovi, hoci kvôli tomu, že sa študenti 

museli skladať na kvety a materiál, neboli lacné. Priam posadnutosť bola spojená s čakaním 

na kvitnutie aloe v Kniežacej záhrade, kam rastlinu chodil kontrolovať po každej prednáške 

                                                                                                                                                         
Slowenskau besedau (!) nazvali. Scházíme se obyčegně gedenkrát w týdni, w neděli na gednu neb y na 2 hodiny. 
Genom litugeme, že nám nenj od akademických zaneprázdněnj málo času zbywá, a knih Slowenských se nám 
nedostáwá; máme wšak nassi ssestidjlnau [bibliu]. In Týdenník, 1818, č. 6, s. 79. 
133 „W gednom domě domě bydlewše wečery sme společně tráwili čjtanjm rěckých, djlem i wlaských 
a německých Klassiků, gmenowitě Homera, Sophoklesa, Euripidesa, Tassa, Schillera a. t. d. Clemen byl 
wýborný, ostrowtipný, dobré weselé towarysttwo, učené rozmluvy a wůbec nauky a uměnj náruživě milujcj 
mladjk. Za mnohé blažené hodiny skladatel těchto básnj wraucně mu děkuge.“ Výklad, s. 156. 
134 Pamäti, s. 170. 
135 Tamže, s. 174. 
136 Tamže, s. 172. 
137 Tamže, s. 170-171. 
138 Znelka V, 544 (12). Slávy dcera [1852], s. 292. 
139 ELIÁŠ, ref. 12, s. 128; FORST, ref. 25, s. 112; BLAHO, Pavel. Ján Kollár v Pešti. In PASTRNEK, ref.18, 
s. 39. 
140 Pamäti, s. 171-172. 
141 List Jána Kollára Johanne Sophii a Friederike Schmidtovej z 19. júna 1820. AMBRUŠ, ref. 19, s. 31-33, 
229-230; Cestopis II, s. 11-14. 
142 Pamäti, s. 194-195. Pozri aj text k ref. 10, 66. 
143 „...náklonnosť a láska ku kvetom [vzbĺkla] vo mne tak silno, že sa premenila takmer na šialenú žiadostivosť“; 
„Nič ma tak neučilo obdivovať boha, milovať svet – ako kvety.“ Tamže, s. 195. 
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(!). Podobne aktívne sa zúčastnil na čakaní na kvitnutie kaktusu „grandiflorens“ vo vojenskej 

belvedérskej záhrade vo Weimare: „Zanechajúc všetky ostatné štúdiá, ihneď som sa ta 

vystrojil s pánom Voigtom a s niektorými inými študentmi. Nespali sme celú noc. Asi 

o polnoci v skleníku, kde sme boli, počuli sme v bezprostrednej blízkosti treskot, akoby z dela 

vystrelili, a vzápätí bezmála nás omráčil prudký zápach. Tento div krásneho kvetu ešte väčšmi 

rozmnožil moju lásku k nemu.“144 Hodiny s Voigtom sa niesli v duchu seriózneho vedeckého 

zanietenia – „V tej chvíli profesor Voigt zostupoval s niekoľkými botanistami údolím z hôr, 

zvaných Kegelberge; niesli prírodospytnú korisť – rastliny, motýle, chrobáky a pod. Pripojil 

som sa teda k nim. Ešte len tu som poznal čo je to bádateľská a vedecká náruživosť. Všetci títo 

prírodospytci i sám p. Voigt, držali v jednej ruke nezvyčajné paličky, v druhej mikroskop 

a premŕvali sa po ceste v každej hŕbe lajna, v každej kaluži stojatej smradľavej vody, vyberali 

stadeto červy, mušky, plazy a iné živočíchy a vkladali ich živé do fľaštičky.“145 

Okrem profesorov sa Kollár zoznámil s niekoľkými v tejto dobe zvlášť známymi 

osobnosťami, alebo sa aspoň vyskytol v ich blízkosti. Hviezdou prvej kategórie bol Johann 

Wolfgang Goethe, ktorého Kollár spolu s Mažárym navštívili 7. novembra 1817, pomerne 

skoro po príchode do Jeny.146 Mal mu sprostredkovať slovenské piesne, čo dalo závdavok 

k ďalším návštevám.147 Kollár tvrdí, že niektoré z piesní potom v preklade Goethe i vydal.148 

S Goethem sa očividne ešte niekoľkokrát náhodne stretol na prechádzke, ale vídal ho častejšie 

lebo „obyčej míval téměř každodenně v kočáru, v němž dva bělouni zapraženi byli, vůkol Jeny 

se projížděti, a při tom se svým kočím jako se svým nejdůvěrnejším přítelem hlasitě mluviti 

neb se hádati.“149 Náhodne sa stretávali aj v Kniežacej záhrade, kde Goethe čítal a skúmal.150 

Goetheho „spoločenský“ život evidentne sledoval aj v dennej tlači.151 Ešte viac sa vraj 

s Goethem stretával Kollárov spolužiak Samuel Ferienčík, ktorý vedel hrať na gitaru a spievať 

maestrove balady.152 Kollár spolupracoval aj so synom známeho básnika Wielanda 

                                                 
144 Pamäti, s. 195-196. Pravdepodobne išlo o niektorú z variet peruánskeho druhu Islaya Grandiflorens Rauh 
et Backeb alebo novšie tiež Eriosyce islayensis (Foster) Katt. 1994 (kvety sú žltej farby), respektíve o iný 
neurčiteľný druh, označený ako „veľkokvetý“ (grandiflorens). 
145 Tamže, s. 205-206. 
146 Goethe si toto stretnutie s „zwey Ungarn“ poznamenal do denníka. KRAUS, Arnošt V. Goethe a Čechy. 
Praha : Nákladem vlastním, 1896, s. 171. 
147 Pamäti, s. 175. Niektoré historky, ktoré o Goethem zachytil, zrejme prevzal z populárnej tlače. Kollárov 
záujem o Goetheho bol však i tak zjavný. Goethe sa napríklad dostal v Slávy dcere i do slovanského neba. 
Znelka I, 63; 112; IV, 499 (100). Slávy dcera [1852], s. 40, 64, 266. 
148 Pamäti, s. 175. O stretnutí s Goethem a spolupráci s ním písal i v životopise. Autobiografia, s. 277; podobne 
znelka I, 112. Slávy dcera [1852], s. 64. 
149 Paměti, s. 248; Pamäti, s. 175, 183. Pozri aj text k ref. 41. 
150 Tamže, s. 195. 
151 Viaceré historky zachytené v Pamätiach majú pravdepodobne takýto pôvod. Tamže, s. 176. 
152 Tamže, s. 175-176. 
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a publikoval v jeho novinách Der Patriot.153 Vďaka náhode sa Kollár dostal aj do domu 

jenskej spoločnosti „Erholung“, kde znovu videl Luizu Brachmannovú.154 

Zrejme asi už v polovici štúdia na Kollára ťažko doľahli finančné suchoty – nemal 

peniaze na ďalšie zotrvanie v Jene, ale ani na cestu do vlasti. Štipendiá z Uhorska (Bratislavy, 

Banskej Bystrice) sa rozdeľovali medzi cca 30 študentov, preto boli podiely malé.155 Peniaze, 

ktoré požičal Jelšíkovi, nedostal. Za pomoci priateľa Heinricha Clemena sa dostal k postu 

„doučovateľa“ dvoch synov dvorského radcu Augusta Ferdinanda Lüdera v latinčine 

a klasických štúdiách. Hmotná pomoc, ktorá mu z toho plynula mu umožnila ďalší pobyt 

v Jene – tretí semester. Ďalšiu finančnú injekciu predstavovala odmena, ktorú Kollár získal 

za vypracovanie práce Vindicia carminis Horationi primi, tum integritatis totius, tum 

authentiae singulorum versuum, suspectae a Johanne Kollár vo filologickej spoločnosti, resp. 

filologickom seminári.156 Práve z nej mal Kollár platiť nielen ďalší pobyt, ale i cestu 

po Nemecku, ktorú absolvoval „po konci semestra“.157 Okrem toho si od priateľa Alberta 

Heinricha Clemena požičal 10 dukátov, ktoré poslal späť po návrate domov.158 

 
Dôvody Kollárovho odchodu z Nemecka sú zastreté hneď viacerými nezrovnalosťami. 

Sám spomenul, že chcel v Jene zostať aspoň dva roky a k odchodu ho prinútila finančná 

situácia.159 Ďalším faktorom bol zrejme jeho neúspešný citový vzťah s Friederikou 

Schmidtovou.160 Istú úlohu mohol zohrať aj tlak habsburskej vlády na študentov v Nemecku 

a tak strach z ďalšieho uplatnenia.161 Samotný priebeh cesty do vlasti je potom tiež zahalený 

                                                 
153 Tamže, s. 177; Autobiografia, s. 279. Pozri aj ref. 112, 161. 
154 Pamäti, s. 183, 158-159. Pozri aj ref. 54. 
155 Tamže, s. 192. O 30-tich študentoch z Uhorska pozri ref. 132. 
156 Tamže, s. 192-193. „V istom čase boli na univerzitnej tabuli v Jene thesy k vypracovaniu vypísané a tiež 
odmeny pre študentov určené. Jednu vypracoval som a obdržal odmenu – bolo mi pomoženo.“ LANŠTJÁK, ref. 
18, s. 57. Prácu vypracoval zrejme v o niečo kratšom čase, keďže sa do semináru zapísal neskoršie, už počas 
jeho trvania (po 1. septembri 1818). STEIGER – KÖHLER, ref. 21, s. 92. 
157 Pamäti, s. 193. Vysvedčenie z tohto seminára u F. Handa a H. K. A. Eichstadta dostal Kollár 28. marca 1818; 
29. marca 1818 tiež vlastnoručne potvrdil prevzatie odmeny (15 toliarov) za spomínanú prácu. ELIÁŠ, ref. 12, 
s. 114-115; STEIGER – KÖHLER, ref. 21, s. 89-94. 
158 „...Clemen skladatelowi těchto básnj, cestu w Němcích konajcjmu, něco peněz (10 Dukatů) byl pripůgčil, 
které gemu on z Uher s poděkowánjm po poště zpátkem poslal.“ Výklad, s. 156; WAJS, ref. 3, s. 11. Clemen 
v nasledujúcom liste napísal, že pomôcť priateľovi bolo samozrejmé a tých „pár fenikov“ ani nestojí za reč. List 
Alberta Christiana Heinricha Clemena Jánovi Kollárovi z 26. augusta 1819. In Výklad, s. 156-157. 
159 Pamäti, s. 191. 
160 Dnes je ťažké upresniť, či láske stála v ceste iba Friederikina matka. Pozri napr. Pamäti, s. 207-208; 
MAŤOVČÍK, ref. 55, s. 156. Pravdepodobný bol aj nejaký zásadný rozpor medzi Kollárom a samotnou 
Friederikou. Pozri list Jána Kollára Friederike Schmidtovej z 29. a 30. marca a 9. apríla 1819. AMBRUŠ, ref. 19, 
s. 20-25, 216-220. Porovnaj WAJS, ref. 3, s. 3; JAKUBEC, ref. 48, s. 93. V oboch prípadoch zrejme Kollár 
nad touto situáciou uvažoval. 
161 Po reštrikciách v roku 1818 museli uhorskí študenti opustiť nemecké univerzity 30. augusta 1819. Kollár si 
tak pobyt mohol predĺžiť nanajvýš o jeden semester. O tomto termíne ale zrejme nič nevedel. O zákaze návštev 
nemeckých univerzít a tiež kontrole korešpondencie do Nemecka síce v Pamätiach píše, ale až v spojitosti 
s rokom 1825. Viac sa dozvedáme z korešpondencie. Zákazy boli v rokoch 1819 – 1824 a 1825 – 1827. Pamäti, 
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rúškom tajomstva. Už zaužívaná tradícia hovorí, že ako náhradu za neuskutočnenú cestu 

po Poľsku a Rusku absolvoval v rámci cesty do vlasti aspoň cestu po Nemecku, resp. 

„voľakedy slovanských krajinách“,162 „aby poznal zbytky jejich jazyka, zvyků a jiné 

starožitnosti.“163 Konkrétne body tohto putovania s výnimkou Lemgo, ale v Pamätiach 

neuvádza. Itinerár Slávy dcery v tomto prípade ponúka už zmýtizovanú „trasu“ a nie je možné 

sa naň doslovne spoliehať. Putoval vraj „so zastretou mysľou“, nikde sa dlhšie nezdržal, 

okrem dlhších zastávok v Lemgo a v Prahe. Toto poradie by napokon pri rozvrhu cesty bolo 

logické – z Jeny absolvovať výjazd po Nemecku, pokračovať do Prahy a potom do Uhorska – 

ale nemá oporu v zachovaných dokladoch. Veľmi dobre máme dokladovanú Kollárovu cestu 

z Jeny cez Geru a Karlove Vary do Prahy a vieme zhruba, kedy Kollár dorazil do Viedne, 

Bratislavy a do Turca. Zásadným sa tak stáva časový úsek, o ktorého náplni nemáme žiadne 

informácie, trvajúci približne 4-6 týždňov (máj až polovica júna 1819) po skončení 

aprílového pobytu v Prahe. Kollár tak mohol pokojne putovať do Viedne pešo (a toto 

putovanie by celú dobu vyplnilo), ale práve výber Viedne ako cieľovej stanice známej trasy 

Praha – Viedeň skôr vypovedá o využití poštového dostavníka. Naopak využitie dostavníka 

tak i ohraničenie trvania tejto cesty na približne 2 dni necháva obsah celej doby otvorený a ak 

Kollár poznávaciu cestu na jar 1819 v Nemecku absolvoval, mohlo to byť jedine v tomto 

čase. 

Celé cestovanie po nemeckých krajoch v roku 1819 vyznieva nadmieru podozrivo 

a existujú pochybnosti, či sa (napriek niekoľkým nekonkrétnym zmienkach v Kollárových 

prácach a dokumentoch) vôbec uskutočnilo, keďže ani neskôr Kollár nikde neuviedol, 

že navštívil napr. obe srbské Lužice.164 Veríme ale, že Kollár takúto cestu absolvoval, hoci 

určite nie v takom rozsahu ako naznačuje Slávy dcera. Toto putovanie odohralo buď vo vyššie 

načrtnutom časovom úseku podľa konceptu M. Wajsa, ktorý hovorí, že Kollár sa do Nemecka 

„vrátil“ z Prahy,165 alebo sa odohralo najpravdepodobnejšie počas akademických prázdnin 

                                                                                                                                                         
s. 208; AMBRUŠ, ref. 19, s. 223; MURKO, ref. 1, s. 364; MENČÍK, ref. 25, s. 156; podrobnejšie STEIGER – 
KÖHLER, ref. 21, s. 20-47. Porovnaj List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej z 15. decembra 1819. 
AMBRUŠ, ref. 19, s. 27-28, 224-225. „Uhorským kandidátom je teraz zakázané navštevovať nemecké 
univerzity, ale nezostane to tak dlho, máme už nádej.“; podobne list Jána Kollára Johanne Sophii a Friederike 
Schmidtovej z 19. júna 1820. AMBRUŠ, ref. 19, s. 31-33, 229-230. 
162 Pamäti, s. 208-209; Autobiografia, s. 279. Porovnaj napr. MENČÍK, ref. 25, s. 58; BRTÁŇ, Rudo. Básnik 
a Slovan. Bratislava : Osveta, 1963, s. 20; prehľad podobných názorov vo WAJS, ref. 3, s. 2. 
163 Autobiografia, s. 278. 
164 V Pamätiach píše iba: „V Lužiciach bojoval som dlho a ťažko sám so sebou, kam sa obrátiť...“ Pamäti, 
s. 208. Porovnaj napr. PÁTA, Josef. Jan Kollár a Lužičtí Srbové. Korektura rukopisu. LA PNP, Fond Jan Kollár, 
Dokumentace; WAJS, ref. 3, s. 10, 14. 
165 Tamže, s. 9. Cesta mala byť podmienená aj finančnou pomocou Kollárových pražských priateľov. 
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v septembri až októbri roku 1818. Obe hypotézy ale prinášajú veľa nezodpovedaných otázok 

a opierajú sa o nepriame dôkazy (aj vylučovacieho typu).166 

O Kollárovom putovaní „do kedysi slovanských krajov, nateraz zväčša už 

ponemčených alebo sa nemčiacich.“ teda vieme iba málo: „Putoval som čiastočne sám, 

čiastočne v severných krajoch – s pánom Strublom, mladým lekárom z Rudolstadtu, mojim 

spoluakademikom, čiastočne s pánom Heinrichom Clemenom akoby cez púšte vzdelanosti, 

takže v najľudnatejších mestách cítil som sa najosamelejším.“167 Priebeh cesty kvôli básnicky 

kontaminovanému obrazu iba v Slávy dcere je takmer nemožné sledovať.168 Jediné miesto, 

ktoré pri tejto ceste konkrétne menuje bolo Lemgo v kraji Lippe, kde mal stráviť tri dni 

u Clemena.169 Mesto stvárnil aj v znelke Slávy dcery z 1832.170 

Nevieme presne, kedy presne Kollár z Jeny odišiel, sám píše „koncom marca“,171 

posledné skúšky resp. zápočty absolvoval 25., 28. a 29. marca 1819.172 Gunter Steiger píše 

o dátume odchodu 29. – 30. marca, my sa prikláňame k 30. marcu, ale presný dátum sa nám 

zrejme už nepodarí doložiť.173 Dátum 30. marec nesie list písaný v Gere. Keďže sa táto 

nachádza asi 40 km východne od Jeny, bolo možné túto vzdialenosť prejsť i pešo za menej 

ako jeden deň. Nám dnes neznámy list od Friederiky Kollár čítal, keď čakal na čln, aby ho 

previezol na druhú stranu rieky Weiße Elster v Gere.174 Kollár určite cestoval naľahko, ťažkú 

batožinu si pravdepodobne poslal poštou do Karlových Varov či rovno do Prahy a sám zrejme 

podľa nemeckého zvyku niesol iba batoh s najnevyhnutnejšími vecami. Konečne tento spôsob 

                                                 
166 Hlavným argumentom pre výjazd v máji 1819 je predovšetkým fakt, že nevieme vysvetliť veľký časový 
odstup od skončenia pobytu v Prahe, teda približne od konca apríla do polovice až konca júna. Je ale otázne, kde 
sa Kollár stretol so svojimi spoločníkmi a tiež, aká bola ich motivácia cestovať, keďže semester sa začínal už 
10. mája. „Návrat“ z Prahy nutne znamenal veľkú okľuku, teda aj finančné zaťaženie a s ohľadom na možnosti 
Kollára takéto „plytvanie“ nevyznieva logicky. Výjazd v októbri 1818 takéto pochybnosti nevyvoláva, 
ale nemáme preň žiadny doklad, odporuje Kollárovmu podaniu v Pamätiach i vo vlastnom životopise. 
Problémom je potom znovu náplň cesty v máji a júni 1819. 
167 Pamäti, s. 193, 209. Spomínaný medik sa volal Bernard Straubel a patril do okruhu Friederikiných priateľov. 
Zapísal sa jej totiž i do pamätníka s dátumom marec 1818. M. Wajs sa domnieva, že išlo o Kollárovho soka 
v láske, (neskôr?) Friederikinho snúbenca. WAJS, ref. 3, s. 4; JAKUBEC, ref. 48, s. 93. Je však len ťažko 
predstaviteľné, že by s ním kvôli tejto eventualite bol Kollár v psychicky náročnom období schopný cestovať. 
168 Pokúsil sa o to WAJS, ref. 3, s. 9-10, 12. 
169 Pamäti, s. 209. 
170 „"Lemgow″ město we Westfalii we hrabswj Lippe, nad potokem Beğa ležjcj, w úrodném okolj.“ Výklad, 
s. 156. Pre Kollára – poetu „[Clemen], kraj i město štěp jsou Slávy.“ Znelka II, 215 (86). Slávy dcera [1852], 
s. 119. 
171 Pamäti, s. 208. 
172 Vysvedčenia Jána Kollára z univerzity v Jene. LA PNP, Fond Jan Kollár, Doklady osobní; porovnaj ELIÁŠ, 
ref. 12, s. 114-115. 
173 STEIGER – KÖHLER, ref. 21, s. 92. 
174 List Jána Kollára Friederike Schmidtovej z 30. marca 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 21-23, 217-218. 
Nepoznáme presnú trasu Kollárovej cesty do Gery. Riekou, ktorú musel prekonať, mohla byť i Sála. 
S prekonaním rieky v člne je spojená znelka 36. (Básně Jana Kollára, 1821). Romantické lúčenie sa ale zrejme 
nikdy neuskutočnilo. Básně Jana Kollara, s. 23. 
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cestovania obdivoval a porovnával s uhorským „prevážaním“ ťažkých kufrov a truhlíc.175 

Trasa vonkoncom nebola improvizovaná. „[Cesta] bola skutočne šťastná a – s výnimkou 

zasnežených pohraničných vrchov [Krušné hory] – aj na počasie krásna a príjemná a tu a tam 

prepletená peknými, dojímavými výjavmi...“ Väčší diel cesty do Karlových Varov šiel pešo, 

využil ale zrejme aspoň na niektorom úseku služby poštového dostavníka.176 

To, že budú Karlove Vary zastávkou na jeho ceste, mal naplánované, lebo o tom písal 

Friederike ešte v liste z 29. marca 1818.177 Strávil tu „poldruha dňa“ (asi 1. a 2. apríl) 

a „musel“ sa pobrať ďalej178 – zrejme sa mu naskytla možnosť cestovať dostavníkom. Podľa 

Slávy dcery v Karlových Varoch mal možnosť počuť speváčku Angeliku Catalani, avšak ide 

celkom určite iba o básnickú fikciu.179 Catalani tu vystupovala až v auguste 1819, kedy bol už 

Kollár na Slovensku; Kollár by si tiež zrejme nemohol lístok v cene 2 dukáty (22 zlatých) 

vôbec dovoliť.180 Speváčku i charakter jej koncertov zrejme poznal z tlače. Konečne 

atmosféru znelky odráža v Pamätiach krátka historka spojená s koncertom v Karlových 

Varoch, kde v prípade „kritika“ spevu vystupuje namiesto Kollára sám Goethe, čím je pôvod 

znelky celkom jasný.181 

Cestu do Prahy (asi 120 km) absolvoval dostavníkom, lebo mu trvala „niečo vyše 

dňa“.182 Trasa viedla cez Bochov, Libkovice, Hořesedly, Řevníčkov, Slaný, Středokluky 

a Kollár obdivoval okolitú kopcovitú krajinu a početné zrúcaniny hradov.183 

Aj Praha bola vopred určenou destináciou a Kollár možno vedel aj kde bude 

ubytovaný.184 Dorazil sem asi 4. apríla (Kvetná nedeľa), keďže v liste Friederike z 9. apríla 

                                                 
175 Pamäti, s. 166. 
176 List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej z 10. apríla 1819. AMBRUŠ, ref 19 s. 27-28, 221-222. 
Dokladom o použití dostavníka by mohlo byť list Friederike poslaný z Prahy. Píše tu o 40 míľach (304 km) od 
Friederiky (Jena – Praha), o polohe „pred hranicou“ a o vreštivom zvuku poštovej trúbky. Samozrejme v prípade 
cesty dostavníkom môže ísť o reminiscenciu cesty z Karlových Varov do Prahy. List Jána Kollára Friederike 
Schmidtovej z 9. apríla 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 23-25, 219-220. 
177 List Jána Kollára Friederike Schmidtovej z 29. marca 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 20-21, 216. „Viac 
z Karlových Varov...!“ Kollár z Karlových Varov list neposlal, zdá sa ale, že ho aspoň v koncepte načrtol 
a integroval do nasledujúceho listu Friederike z Prahy (9. apríl 1819). 
178 List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej z 10. apríla 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 27-28, 221-222; 
WAJS, ref. 3, s. 5-6. 
179 Znelka (42.) sa nachádza už v prvej verzii zbierky (Básně Jana Kollára, 1821) ale meno speváčky i miesto 
nebolo uvedené. Básně Jana Kollara, s. 29; porovnaj znelku II, 232 (103). Slávy dcera [1852], s. 128. 
180 Viac o (ne)možných prienikoch vystúpení Catalani a pobytov Kollára pozri v WAJS, ref. 3, s. 5, 7. O Catalani 
ako dobovú spevácku divu sa Kollár prirodzene zaujímal. „Catalani, slawná, gěště žigjcj zpěwakyně, narozená 
1784. w Sinigaglii w Italii. Roku 1818. a 1819. putowala uměleckým cjlem po nayhlawněgšjch městech Europy, 
navštjwila Mnichow, Wjdeň, Dražďany, Waymar, Karlowy Wary, Petrow, Waršawu. a t.d.“ Výklad, s. 184. 
181 Pamäti, s.176. Napriek kritike, to vraj bola práve Catalani, kto Goetheho „naučil, načo má uši.“ S Catalani sa 
v Karlových Varoch stretol v roku 1818 i 1819. KRAUS, ref. 145, s. 34, 35; porovnaj WAJS, ref. 3, s. 7. 
182 List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej z 10. apríla 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 27-28, 221-222. Denne 
sa prešlo cca 10-12 míľ a tak údaj o dĺžke cesty súhlasí (120 km = cca 16 rakúskych poštových míľ). WAJS, ref. 
3, s. 5-6, 8. 
183 WAJS, ref. 3, s. 8; znelka II, 233 (104). Slávy dcera [1852], s. 128. 
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(Veľký piatok) píše, že je v Prahe už 5 dní.185 Hoci pôvodne nevedel koľko času tu strávi, 

nakoniec to boli asi tri týždne (teda približne celý apríl)186 v kruhu priateľov: 

J. Jungmanna,187 J. Dobrovského, V. Hanku a J. S. Presla. Spočiatku býval v hostinci 

Zur Stadt Wien (U mesta Viedne),188 neskôr mu českí priatelia, najviac Václav Hanka, 

pomohli s prenájmom bytu. V roztržitosti si až po presťahovaní, na prechádzke 

s Jungmannom v Nuslích spomenul, že si v hostinci pod poduškou zabudol opasok s peniazmi 

– poctivý hostinský ale i v tomto prípade nález vrátil.189 

Počas tohto pobytu sa Kollár osobne zoznámil s Josefom Dobrovským, ktorý býval 

u grófa Nostica na Malej strane. Bol vtedy ešte zdravý. Na Kollára zapôsobil kontrastom 

veľkej postavy a „píšťalkového“ hlasu, no vzbudzoval vraj na prvý pohľad dôstojnú úctu. 

Bavili sa spolu najmä etymológiami a botanikou. Do pamätníka Kollárovi napísal – „Boga 

v pomošč, nikomu v sljed“.190 Zastavil sa aj u Jana Svatopluka Presla, ktorý podľa 

Jungmanna chystal „československú botaniku“ a zvlášť nové pomenovania rastlín. Kollár si 

knižku neskôr kúpil a sprevádzala ho potom pri jeho „ozdravovacích“ pobytoch.191 V Prahe 

vystúpil na Vyšehrad, odkiaľ si na pamiatku zobral kamienky z „ruín pohanského chrámu“.192 

Snažil sa tu aj pochytiť čo-to z hovorovej češtiny.193 

Porovnanie medzi prvou a druhou návštevou Prahy bolo zreteľne ovplyvnené 

nacionálnymi prežitkami v Jene. V porovnaní s živým vlastenectvom a nacionalizmom 

                                                                                                                                                         
184 List Jána Kollára Friederike Schmidtovej z 30. marca 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 21-23, 217-218. „...píšte mi 
ešte za mojej cesty do Prahy. V Prahe ma list istotne nájde, preto Vám pripájam svoju adresu.“ Zrejme ale išlo 
o adresu J. Jungmanna. 
185 List Jána Kollára Friederike Schmidtovej z 9. apríla 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 23-25, 219-220, 222. „Už 
päť dní som v Prahe, ako dlho tu ešte zostanem neviem. Preto vás prosím: píšte mi na adresu môjho brata 
[bratranca (Slovenské Pravno)]. Mne ako kandidátovi teológie, jemu ako rektorovi atď. Váš list prišiel do Prahy 
skoro za tri dni! –“ Pozri aj FORST, ref. 25, s. 110; WAJS, ref. 3, s. 5. 
186 V Slávy dcere píše, že pobyt trval „téméř měsíc“. Znelka II, 241 (112). Slávy dcera [1852], s. 132. 
187 Listonoš s týmto listom od Friederiky ho zastihol na posedení u Jungmanna –„Došiel mi, keď som bol práve 
pri obede, vyskočil som a moja ruka ako očarená siahla rovno po ňom medzi asi dvadsiatimi inými listami.“ List 
Jána Kollára Friederike Schmidtovej z 9. apríla 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 23-25, 219-220. O tejto udalosti píše 
i v dodatočne vydanej znelke k Slávy dcere (II, 247 (118)). KOLLÁR, Jan. Dodatky ke Sláwy dcerě. In Wesna. 
Almanach pro kvetoucí svět. Praha : Nákladem Jana H. Pospíšila, 1838, 2. roč, s. 153; Slávy dcera [1852], 
s. 135. 
188 Hostinec s týmto menom sa nachádzal v ulici Kotce (Kotzengasse), č. 190, Staré Město. WAJS, ref. 3, s. 8-9. 
189 Pamäti, s. 209. 
190 Tamže, s. 209-210, 349; Paměti, s. 281. Teda „Boha na pomoc, nikomu v stopách.“ O rode Nostic, resp. 
Nosatic, z Nosatic pozri Kázne a reči II, s. 28 (864). 
191 Pamäti, s. 196. Ide buď o dielo Flora Čechica (1819) resp. pravdepodobnejšie Rostlinář (1820). MURKO, 
ref. 1, s. 345. 
192 Tamže, s. 210. Okrem toho zrejme navštívil i ďalšie pražské pamiatky a pamätné miesta ako kláštor Emauzy, 
Staromestské námestie, Karlov most, Pražský hrad a Bielu horu, ktoré potom opísal v znelkách Slávy dcery. 
WAJS, ref. 3, s. 9. 
193 List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej z 10. apríla 1819. AMBRUŠ, ref. 19, s. 27-28, 221-222. 
„Tu sa učím – hádajte, čo? – česky.“ Keďže Kollár už dávno čítal české knihy, čeština pre neho nebola cudzím 
jazykom, ale jej znalosti boli iba knižné. Porovnaj aj jazykové nedorozumenie u Kramériovcov. Pamäti, s. 156. 
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v Nemecku ale tiež ponemčenými slovanskými krajmi sa Kollárovi kedysi česká, teraz však 

skôr „nemecká“ Praha javila iba ako „skamenené dejiny“, kulisy dávneho českého života. 

Z Prahy pravdepodobne Kollár cestoval dostavníkom a tak sa „...čudoval sám sebe, 

kde som sa vzal vo Viedni“. Viedeň bola koncovou stanicou trasy, ak by cestoval pešo, zrejme 

by bolo jednoduchšie odraziť sa v Brne smerom na východ. Kollár sa však domov 

neponáhľal. 

Z Viedne sa plavil do Bratislavy loďou – táto plavba však nedopadla dobre a bola 

zrejme jedným z Kollárových najdobrodružnejších zážitkov vôbec. Na Dunaji totiž fúkal 

vietor, v noci sa okolo 21. – 22. hodiny strhla búrka, loď narazila na kameň a mala prerazený 

trup. „Nasledujúceho dňa z lode iba jeden koniec trčal nad vodou.“ Cestujúci s lodníkmi sa 

tak museli zachrániť „...na malom člnku, celí zmoknutí, a čerpajúc ustavične vodu z člnka, asi 

o polnoci prebili sme sa na breh k Bratislave“.194 V nasledujúcich dňoch sa v Bratislave 

stretol neskoro večer s Františkom Palackým na Sennom námestí. Veľmi emotívne „v objatí“ 

mu Kollár sprostredkoval svoje pohnutie mysli pri porovnaní nacionálneho života v Nemecku 

a v Uhorsku.195 Do Bratislavy pritom dorazil, keď boli skúšky „v plnom prúde“ – teda 

v druhej polovici júna. 

Z Bratislavy potom docestoval do Turca. Sem dorazil v čase začínajúcej žatvy, zrejme 

v júli.196 Spolu s listom poslal po návrate domov aj peniaze požičané od A. H. Clemena.197 

Určite navštívil rodičov a priateľov. Čas pred odchodom do Pešti trávil u bratranca Jána 

Kollára v Slovenskom Pravne.198 List vyzývajúci k nástupu na miesto kaplána dostal potom 

na začiatku septembra resp. októbra 1819.199 

 
Kollárove Pamäti z mladších rokov života neponúkajú len memoárový popis zážitkov, 

ale sú akýmsi archetypom Kollárových rýdzo cestopisných prác. Napriek niektorým 

nepresnostiam, sčasti neúmyselným a sčasti úmyselným skresleniam predstavujú dobrý zdroj 

informácií nielen ku Kollárovnu životu, charakteru jeho prác, ale i každodennosti prvej 

polovice 19. storočia nielen v uhorskom prostredí. 

 
 
                                                 
194 Tamže, s. 210. 
195 Pamäti, s. 210-211, 349. Senné námestie je dnes Kollárovo námestie. 
196 Tamže, s. 211. Žatva v Turci prebieha kvôli fenologickému oneskoreniu v júli až auguste, nevieme ale aké 
bolo aktuálne počasie a či mohlo žatvu ovplyvniť. 
197 Keďže si Clemen predĺžil prázdniny a zostal doma, Kollárov list poslaný do Jeny dostal neskoro a ozval sa až 
26. augusta 1819. WAJS, ref. 3, s. 11; List Alberta Christiana Heinricha Clemena Jánovi Kollárovi z 26. augusta 
1819. In Výklad, s. 156-157. 
198 Pozri aj ref. 185. 
199 List Jána Kollára Johanne Sophii Schmidtovej z 15. decembra 1819. AMBRUŠ, ref, 19, s. 27-28, 224-225. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 154

Features of the Travel Book Genre, Czech, Moravian and German Issues 
in Kollár's Work Pamäti z mladších rokov života 
 
This study focuses on the features of the travel book genre in the work of Ján Kollár Pamäti 
z mladších rokov života [Memoirs of the Early Years of Life]. Travel book represents only a minority 
of his literary work, nevertheless it considerably proves his interest in travelling, the cognition 
of country, people and local attractions. However, Pamäti still have the character of memoirs. We 
focused on the residences, voyages and trips in the countries of nowadays Czech Republic and 
Germany. That was the voyage to the university in Jena (and back) and the study sojourn, which 
offered a lot of opportunities to perceive the scent of foreign lands. There we can learn a lot about 
everydayness in the era of the first half of the 19th century especially in German countries. We try to 
investigate details of Kollár's travelling. He has not just automatically recorded his reflections of the 
surrounding world, but as a romantic writer he has enriched them via his own assessments and 
observations. He also compared the key issues with the conditions in the motherland. Kollár has 
recorded some significant events; for example the celebration of the 300 jubilee of Luther's 
reformation at the castle Wartburg. In this sense Pamäti present rich resource of interesting personal 
experiences, but also information on subjects of ethnography, natural science, linguistics and history. 
 
Keywords: travel book genre, country description, Slovaks, Czechs, Germans, contemporary 
                   appearance of the towns, everydayness, Czech countries, German countries, Jena, 
                   1817 – 1842 
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Dr. Jozef Buday a jeho reflexia slovenskej otázky v rokoch 1920 – 1939 
 
Martin Vašš 
 

Dr. Jozef Buday patril od roku 1920 k popredným politikom HSĽS. V rokoch 1920 – 

1929 pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia, v rokoch 1929 – 1938 bol senátorom 

a predsedom Klubu senátorov HSĽS a po svojom zvolení v roku 1938 bol poslancom 

Slovenského snemu až do svojej smrti 15. novembra 1939. Okrem toho bol od 20. rokov 

20. storočia stabilným členom predsedníctva HSĽS. Na základe týchto skutočností majú jeho 

názory na problematiku slovenskej otázky svoj nepopierateľný význam. Jeho poslanecké 

a senátorské prejavy majú veľkú hodnotu aj tým, že sa v nich snažil o čo možno najväčšiu 

objektivitu a svojej tvrdenia zvykol podložiť buď osobnými skúsenosťami alebo overiteľnými 

faktami. Podobne ako Andrej Hlinka a Dr. Jozef Tiso, aj on patril k umierneným politikom 

HSĽS. Dr. Buday vzhľadom na jeho príslušnosť ku staršej generácii slovenských verejných 

činiteľov, ktorí ešte naplno zažili protislovenskú realitu Uhorska, pri svojom uvažovaní 

o slovenskej otázke neustále vychádzal z presvedčenia, že iba v rámci ČSR môže byť 

zabezpečená budúcnosť slovenského národa. Považoval sa tak za československého vlastenca 

v zmysle štátneho vlastenectva.1 

Z tejto pozície s obavami vnímal narastanie nespokojnosti na Slovensku. Uvedená 

nespokojnosť podľa neho podrývala základy spoločného štátu Čechov a Slovákov. V tejto 

súvislosti kritiku opozičnej HSĽS považoval za konštruktívnu, pretože jej hlavným cieľom 

podľa neho bolo odstránenie spomínanej nespokojnosti na Slovensku. Kritiku príčin 

nespokojnosti na Slovensku  prirovnal k diagnostike choroby lekárom. Za jednu z mnohých 

príčin nespokojnosti na Slovensku označil „protikatolícke vychovávanie v školách“, ktoré 

bolo podľa neho cielenou taktikou českých pedagógov pôsobiacich na Slovensku.2 

V poslaneckej snemovni v roku 1920 ako konkrétny príklad uviedol českého učiteľa 

Václava Diasa z jeho kaplánskeho pôsobiska v Moravskom Lieskovom, ktorý podľa vyjadrení 

miestnych obyvateľov tupil náboženstvo a modlitbu, tupil a vysmieval sa navštevovaniu 

chrámu a v škole vyzdvihoval nad katolícku vieru učenie Jána Husa. Keď mu to Dr. Buday 

predostrel, podľa jeho slov dostal od českého učiteľa Václava Diasa odpoveď, že má od svojej 

vrchnosti nariadené, aby vychovával žiakov v Husovom duchu. Dr. Buday pri svojej 

argumentácii mohol vychádzať z vysokého štatistického podielu katolíkov na Slovensku 

(80%), vďaka čomu mohol pomerne ľahko prekryť katolicizmus so slovenským 
                                                 
1 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 2. 12. 1920. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní 
knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/029schuz/s029008.htm> 
2 Tamže. 
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nacionalizmom a ostatné náboženské vyznania (husitizmus, protestantizmus) 

s československým nacionalizmom.3 Protikatolícky postoj bol podľa neho pestovaný aj 

v československej armáde, najmä prostredníctvom prednášok, v rámci ktorých dochádzalo aj 

k výzvam na vystúpenie z katolíckej cirkvi. Na základe týchto skutočností sa u slovenskej 

katolíckej mládeže vzmáhal aj odpor k československej armáde. Uvedený trend bol podľa 

neho neúnosný a za paradox považoval, že sa to robí v mene (vyššej) kultúry.4 

Za ďalšiu príčinu rozvírenia nespokojnosti na Slovensku označil návrh zákona 

o rozluke cirkvi od štátu, ktorý podľa neho veľmi poškodil meno českého národa 

na Slovensku. S uvedeným návrhom zákona bola podľa neho znepokojená celá slovenská 

verejnosť, teda nie len katolíci, ale aj evanjelici. Dr. Buday sa neobával o katolícku cirkev, 

ktorá podľa neho z tohto boja mohla vyjsť len víťazne, ale viac sa obával o samotnú 

republiku, ktorej rozluka s cirkvou mohla podľa jeho slov iba uškodiť, či už z hľadiska 

postoja slovenskej verejnosti a aj z geopolitického hľadiska, keď konkordát s katolíckou 

cirkvou považoval za záruku geopolitickej stability ČSR. Za najlepšiu formu usporiadania 

vzťahu medzi katolíckou cirkvou a štátom v tomto ohľade považoval autonómiu cirkvi.5 

Dr. Buday v poslaneckej snemovni počas svojho prvého vystúpenia kritizoval aj 

asymetrizmus v označovaní škôl v českých krajinách a na Slovensku, keď v Čechách mali 

školy prívlastok „české“, resp. „nemecké“, kým na Slovensku boli označované ako 

„československé“. Nebol si istý, či to má znamenať, že v školách na Slovensku sa má 

vyučovať z polovice česky a z polovice slovensky, no rozhodne sa voči takémuto prístupu 

ohradil a žiadal, aby na slovenských stredných školách bola vyučovacou rečou slovenčina, 

čím však nevylučoval aj osvojovanie si znalostí češtiny, samozrejme za predpokladu, aby sa 

aj na českých školách vyučovala rovnako slovenčina. Iba uplatňovanie symetrického prístupu 

mohlo podľa neho prispieť k väčšiemu zbližovaniu Slovákov a Čechov. Súčasne k väčšej 

harmónii v česko-slovenskom vzťahu mala prispieť väčšia miera tolerancie náboženského citu 

Slovákov zo strany ateistických a sekularizovaných Čechov.6 

Vo svojom druhom poslaneckom prejave z 23. novembra 1921 sa Dr. Buday zameral 

na tendenciu uprednostňovania historického významu evanjelikov pri slovenskom národnom 

obrodení a naopak, tendenciu podceňovať historický význam katolíkov v súdobom 

interpretačnom diskurze, ktorý sa ustálil po roku 1918. Tieto tendencie považoval za pokusy 

falšovať slovenské kultúrne dejiny. Zdôrazňoval pri tom najmä význam Jána Hollého 
                                                 
3 BUDAY, ref. 3. Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/029schuz/s029009.htm> 
4 Tamže. 
5 Tamže. 
6 Tamže. 
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a Štefana Moyzesa a ďalších osobností z radov katolíkov.7 Ďalší problém, ktorý otvoril, bola 

slovenská otázka. Vo vzťahu k stavu riešenia slovenskej otázky v roku 1921 bol nútený 

konštatovať, že „definitívne riešenie tejto otázky, žiaľbohu, je ešte ďaleko“.8 Za hlavnú 

príčinu nedorozumení medzi Slovákmi a Čechmi v tejto súvislosti označil rozdielne postoje 

k náboženstvu, čo potvrdzuje, že v počiatočnom období existencie 1. ČSR bol dominantným 

motívom autonomistov zo SĽS náboženská otázka: snaha udržať dominantné postavenie 

katolíckej cirkvi na Slovensku a predovšetkým obava z prenikania sekularizačných 

a ateistických tendencií na Slovensko, nositeľmi ktorých boli v očiach ľudákov českí štátni 

zamestnanci, ktorí prichádzali na Slovensko.9 Ako určitá záruka udržania tradičného 

kresťanského charakteru Slovenska sa tu ponúkala slovenská autonómia. 

Dr. Buday v rámci svojej krátkej sociologickej úvahy dospel k záveru, že Slovák je 

nábožensky založený už odjakživa, pretože okolnosti, v akých po stáročia žil, ešte viac 

stupňovali jeho nábožnosť. Slovenský národ sa podľa neho nachádzal v podobnej situácií ako 

človek, ktorý musí znášať nebezpečenstvo, nešťastie a biedu, čo ho ešte viac motivuje 

k intenzívnejšiemu vzťahu s Bohom: „Tak i ten Slovák, žijúci medzi neúrodnými svojimi 

vrchmi, žijúci v nedostatku, hlade a núdzi, hľadal i našiel posilu vo svojom náboženstve...“10 

Pri uvedenom konštatovaní vychádzal aj zo sociologickej práce T. G. Masaryka 

venovanej samovražde, v ktorej tvrdí, že harmonický náboženský svetonázor činí život 

znesiteľným za všetkých okolností, dokonca i život biblického Jóba. A práve k biblickému 

Jóbovi Dr. Buday prirovnal aj slovenský národ: „A medzi slovanskými národmi slovenský 

národ bol ten trpiaci Jób, a odtiaľ jeho veľká nábožnosť.“11 Vznik 1. ČSR však podľa neho 

priniesol aj ohrozenie tohto náboženského cítenia. Použil pri tom niekoľko prípadov 

rozdielneho prístupu k štátnym a cirkevným školám. 

Za naliehavý problém tiež označil pretrvávajúcu absenciu slovenských učebníc, 

na ktoré sa na Slovensku čakalo od vzniku ČSR už tri roky. Za hlavnú príčinu tejto situácie 

považoval prístup Ministerstva školstva a národnej osvety (MŠaNO), ktoré nevypísalo 

oficiálny súbeh na slovenské učebnice. Slovenskí učitelia by tak podľa Dr. Budaya mali 

istotu, že ich práca na napísaní učebníc by nevyšla nazmar, ale za danej situácie nechcel nikto 

robiť zbytočnú prácu. Ďalším negatívnym faktorom v tomto ohľade bolo nezmyselné 
                                                 
7 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 23. 11. 1921. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/ stenprot/097schuz/ 
s097008.htm> 
8 Pri citovaní prejavov Dr. Jozefa Budaya sa vzhľadom na jeho dnes už archaický a nespisovný jazykový prejav 
(najmä rozdiely v gramatike a slovenskej zásobe) snažím aplikovať normy súčasného slovenského pravopisu. 
9 Tamže. 
10 Tamže. 
11 Tamže. 
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rozdelenie škôl v Čechách a na Morave na české a nemecké, kým na Slovensku 

na československé, nemecké a maďarské. Dr. Buday sa preto pýtal kompetentných činiteľov: 

„Čo to znamená? Prečo to obchádzanie pomenovania "slovenský"? Či to nie je pštrosia 

politika, či to nie je úradný dôkaz, že na Slovensku nemajú byť slovenské stredné školy 

stále?“12 Návrat k „českoslovenčine“ v zmysle slovakizovanej češtiny13 bol z hľadiska 

vývoja slovenského národa a kultúry v 19. storočí podľa neho už neudržateľným. Návrat 

k „českoslovenčine“ (slovakizovanej češtine) by tak bol podľa Dr. Budaya regresívnym 

javom, voči ktorému by protestoval celý slovenský národ. 

Za predpoklad riešenia školskej otázky na Slovensku považoval prenesenie 

kompetencií v školskej politike na príslušný slovenský samosprávny orgán, ktorý nazval 

„krajinskou školskou stolicou“, a ktorá mala pozostávať „z ľudí slovenských a menovite 

školských vecí slovenských znalých“.14 Zastával totiž názor, že československá vláda nemala 

záujem na tom, aby na Slovensku pôsobili katolícke a slovenské školy.15 Opäť tlmočil 

negatívne postoje slovenskej verejnosti ku kategorizácií škôl v Čechách, na Morave 

a na Slovensku, ktoré sa vyznačovali už spomínaným asymetrizmom, keď v Čechách 

a na Morave bola vyučovacou rečou česká reč, no na Slovensku československá reč. 

Dr. Buday si všímal aj sociálny segment slovenskej otázky, v rámci ktorého 

upozorňoval na množstvo českých zamestnancov na Slovensku, ktorí mali slúžiť cieľu jeho 

počeštenia. Za najväčší problém vo vzťahoch Čechov a Slovákov považoval asymetrický 

model ich vzťahu, v rámci ktorého český element bol v nadradenej a slovenský v podriadenej 

pozícii, čo však podľa neho nekorešpondovalo s oficiálne deklarovanou rovnoprávnosťou, 

resp. rovnocennosťou Čechov a Slovákov. Preto za hlavný cieľ politickej činnosti ľudovej 

strany označil boj za transformáciu tohto vzťahu do symetrickej polohy a s tým spojené 

zabezpečenie dominantnej pozície slovenčiny na slovenských školách a úradoch.16 

Uvedený nepomer vo vzťahu Čechov a Slovákov identifikoval aj v zásahoch štátnej 

cenzúry na ľudácku stranícku tlač, ktorá bola podľa neho vystavená neprimerane veľkému 

a častému počtu jej zásahov, čo postavil do kontrapozície voči výskytu „pornografickej“ 

literatúry v slovenských školách, v čom videl dobre premyslený plán, zameraný 

                                                 
12 BUDAY, ref. 7. 
13 Išlo o situáciu, keď po Bielej hore prišlo na Slovensko množstvo českých exulantov a dochádzalo tak 
k miešaniu jazykových prvkov češtiny a slovenčiny. 
14 Tamže. 
15 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 20. 1. 1922. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/ 
123schuz/s123007. htm> 
16 Tamže. 
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na eliminovanie morálneho a náboženského cítenia slovenskej mládeže.17 Dr. Buday v tejto 

súvislosti podal 26. júla 1926 interpeláciu na ministra školstva a národnej osvety „v záležitosti 

nemravných kníh v knižniciach ľudových škôl na Slovensku“.18 

Vo svojom prejave z 22. mája 1922 mohol s uspokojením konštatovať, že počet 

prívržencov a voličov ľudovej strany dynamicky rastie, čo sa podľa neho prejavovalo aj 

na počtoch zúčastnených na jej verejných demonštráciách. Tento nárast dával do súvislosti 

s narastaním nespokojnosti na Slovensku. Budayove slová dokumentujú skutočný nárast 

počtu prívržencov ľudovej strany, čo sa najviditeľnejšie prejavilo na jej najväčšom volebnom 

úspechu v období 1. ČSR vo voľbách v roku 1925.19 

Hospodárska a sociálna rovina slovenskej otázky tvorila jadro Budayovho prejavu, 

ktorý predniesol v rámci schôdze z 27. a 28. júna 1922. Poukázal nielen na nerovnomernosť 

hospodárskeho a sociálneho vývoja Slovenska a českých krajín, ale aj na ich 

nerovnoprávnosť. Konštatoval, že v rámci 1. ČSR existujú prvotriedne, druhotriedne 

a treťotriedne krajiny. Najlepšie sa to podľa neho dalo vidieť na kvalite úradníctva 

v jednotlivých krajinách republiky, keď v českých krajinách zostávali úradníci najvyššej 

kvality, na Slovensku boli úradníci už menšej kvality a „ktoré sa ani na Slovensku udržať 

nedokážu a nemôžu, prídu do Podkarpatskej Rusi“.20 

Zákon o župnom zriadení na Slovensku podrobil kritike vo svojom prejave 

z 25. októbra 1922. Uvedený zákon podľa neho zbavoval pôvodných slovenských žúp všetkej 

výkonnej moci a celú správu slovenských žúp dával do rúk exponentom centralistickej 

pražskej vlády. Za nedemokratický prvok považoval právo vlády menovať do župného 

výboru 1/3 členov. Dr. Buday bol presvedčený, že uvedenie župného zákona na Slovensku 

do praxe v roku 1923 vyvolá na Slovensku novú vlnu nespokojnosti a v mene ľudákov 

                                                 
17 Dr. Buday ako príklad uviedol štátnu školu v Skalici, v ktorej sa údajne nachádzala pornografická literatúra 
v podobe knihy Pätoro pohádek od Boženy Jelínkovej, „v ktorej sú obrázky najnehanebnejšej nahoty 
a oplzlosti“. BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 4. 4. 1922. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/ 1920ns/ps/stenprot/134schuz/ 
s134002. htm> 
18 Interpelácia posl. Budayho, Tomíka a spoločníkov na ministra školstva a národnej osvety v záležitosti 
nemravných kníh v knižniciach ľudových škôl na Slovensku. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní 
knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/ 1920ns/ps/tisky/t3442_01.htm> 
19 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 26. 5. 1922. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online]. Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/140schuz/ 
s140006. htm> 
20 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 27. a 28. 6. 1922. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/158schuz/ 
s158 013.htm> 
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varoval vládu pred tým, „aby Slovensko bolo pokusným králikom“.21 Opäť zdôraznil potrebu 

uplatnenia symetrizmu slovensko-českých vzťahov. Aktuálnu situáciu hodnotil značne 

pesimisticky, keď vzťah Čechov a Slovákov prirovnal k vzťahu pána a jeho otroka: „Nemal 

by byť jeden národ pánom a druhý otrokom.“22 

Zaujímavou je tiež jeho argumentácia, prečo Slovenská ľudová strana hlasovala 

za ústavu. Argumentoval hrozbou straty mandátov ľudáckych poslancov, ktorí vtedy ešte 

pôsobili v rámci Slovenského klubu poslancov.23 Ako dôležitý argument uviedol tiež 

pozbavenie mandátu A. Hlinku, ktoré označil ako protiprávne. Dr. Buday chcel tým povedať, 

že ľudácki poslanci nehlasovali za centralistickú ústavu spontánne, ale v atmosfére hrozieb 

a zastrašovania, že v prípade nehlasovania za centralistickú ústavu budú pozbavení mandátov 

zo strany Slovenského klubu poslancov. Dr. Buday tiež zdôraznil, že poslanci ľudovej strany 

sa tým však vôbec autonómie nezriekli, o čom podľa neho svedčili aj ich vyjadrenia 

na vtedajšom zasadnutí Klubu slovenských poslancov.24 

V rámci svojej polemickej reakcie na tvrdenie Dr. Ivana Dérera, že boj o autonómiu 

Slovenska je v podstate bojom o nadvládu katolíkov na Slovensku, Dr. Buday reagoval 

poukázaním na konfesionálne zloženie vládnucich elít na Slovensku, ktoré boli podľa neho 

v drvivej väčšine zložené z evanjelikov, čo ho viedlo ku konštatovaniu, že 20% evanjelikov 

Slovákov vládne nad 80% katolíkmi Slovákmi. Uvedený nepomer považoval za neprirodzený 

a nadvláda evanjelikov bola podľa neho možná iba za predpokladu ich „zrady národnej veci 

a autonómie“.25 

V sociálnej oblasti označil úradnícku otázku na Slovensku za jednu z najpálčivejších 

problémov. Za dôležitú problematickú rovinu v tejto súvislosti považoval osobné kvality 

prichodivších českých úradníkov. Dr. Buday uviedol: „Na Slovensko nie sú vysielaní len tí 

najlepší ľudia, ale, ako českí poslanci tu v snemovni opätovne uznali, boli vysielaní ľudia 

menejcenní, úradníci-diletanti, nekvalifikovaní, neznalí reči, neznalí duše ľudu, neznalí 

slovenských pomerov, úradníci-politickí straníci, ktorí i vo svojom úradnom pokračovaní 
                                                 
21 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 25. októbra 1922. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online]. Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/160schuz/ 
s160009.htm> 
22 Tamže. 
23 Podobnú argumentáciu uvádza aj ľudácky publicista Konštantín Čulen vo svojej knihe Pittsburghská dohoda 
(1937): „Strach pred pozbavením mandátov, a aby do prvých volieb ľudová strana nešla bez poslancov, 
rozhodol, že strana odhlasovala ústavu s vyhlásením v ústavno-právnom výbore, že sa bude i naďalej domáhať 
autonómie.“ ČULEN, Konštatín. Pittsburghská dohoda. Bratislava : Kníhtlačiareň Andreja a „Slovák“ nov. 
a nakl. úč. spol., 1937, s. 291. 
24 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 21. 11. 1922. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/ 
170schuz/s170006. htm> 
25 Tamže. 
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neslúžili ľudu a štátu, ale slúžili tej politickej strane, ktorí ich podľa kľúča vyslala.“26 Českí 

úradníci týchto typov si podľa Dr. Budaya nielenže nevedeli získať dôveru slovenského ľudu, 

ale ho dokonca proti sebe postavili. 

Cieľom ľudovej strany v tejto súvislosti bolo dosadzovanie úradníkov, ktorí mali 

potrebné znalosti slovenskej mentality a slovenských pomerov, aby nedochádzalo 

k priepastným nedorozumeniam, k akým dochádzalo vo viacerých prípadoch medzi českými 

úradníkmi a domácim slovenským obyvateľstvom. Prítomnosť značného množstva českých 

úradníkov na Slovensku interpretoval ako kolonizáciu Slovenska Čechmi, ktorá sa podľa neho 

odohrávala na základe vydaného pokynu, resp. hesla: „...je vydané heslo, že na Slovensku sa 

musí kolonizovať čím viacej Čechov.“27 Práve z dôvodu vysokého počtu českých úradníkov 

v administratíve na Slovensku bolo podľa Dr. Budaya nežiaduce, aby sa rozširoval počet 

úradov, pretože sa obával ďalšieho narastania prítomnosti českých úradníkov. 

Umiestňovanie českých zamestnancov na Slovensku chápal ako druh štátom 

organizovanej korupcie: „Na Slovensku takzvané nacionalizovanie podnikov nie je nič iného, 

než ako istý druh korupcie. A ja vyzývam vládu, nech vydá výkaz tých pánov, ktorí majú 

synekúry v takých nacionalizovaných ústavoch, a potom sa bude vidieť, ktorí poslanci a ktorí 

úradníci ako pracujú, akú konajú štátotvornú prácu, takzvaní štátotvorníci.“28 Úradnícka 

otázka na Slovensku podľa neho kalila dobrý pomer medzi Slovákmi a Čechmi. Náprava 

v tomto smere bola možná iba za predpokladu úplnej možnosti sebarealizácie slovenských 

uchádzačov o úradnícke posty na Slovensku. Uvedené nezrovnalosti a krivdy voči 

slovenským uchádzačom vnímal ako výsmech občianskej rovnoprávnosti a podkopávanie 

dôvery slovenskej verejnosti v spravodlivosť štátu. V tejto súvislosti poznamenal, že nie 

ľudáci, ale existujúci systém podkopáva stabilitu republiky. Samosprávu Slovenska dával 

do súvislosti s uplatnením prirodzených prírodných mechanizmov, ktoré podľa neho 

fungovali aj v prípade národov.29 

Za charakteristickú črtu prítomnosti českých úradníkov na Slovensku považoval ich 

prebytočnosť. Ich pôsobenie na Slovensku chápal ako snahu „zbaviť“ sa populačných 

prebytkov v českých krajinách a umiestniť ich preto na Slovensko, resp. na Podkarpatskú 

Rus. Ako argument v prospech tejto predstavy uviedol často sa vyskytujúcu nízku 

kvalifikáciu a netaktné spôsoby voči miestnemu obyvateľstvu. Podľa Dr. Budaya by sa počet 

českých úradníkov na Slovensku mohol pokojne znížiť na polovicu, čo by vyjadrilo skutočnú 
                                                 
26 BUDAY, ref. 24. 
27 Tamže. 
28 Tamže. 
29 Tamže. 
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potrebu. Ostro napádal aj tzv. slovenskú výhodu pre českých zamestnancov na Slovensku, 

ktorú považoval za zbytočné mrhanie štátnymi financiami. Preto v poslaneckej snemovni 

15. decembra 1922 navrhol, aby vláda okamžite zo Slovenska odvolala všetkých 

prebytočných českých zamestnancov (najmä nekvalifikovaných), a aby ponechaným českým 

zamestnancom odobrala všetky príplatky (tzv. slovenskú výhodu), ktorými prevyšujú mzdy 

domácich slovenských úradníkov.30 

V rámci svojho prejavu v poslaneckej snemovni z 23. novembra 1923 otvoril viaceré 

problémy, ktoré sa týkali politickej roviny slovenskej otázky. Korene negatívneho politického 

vývoja na Slovensku situoval do obdobia hneď po vzniku republiky, keď nedošlo zo strany 

predstaviteľov štátu k dodržaniu dohôd medzi americkými Slovákmi a Čechmi. Za rovnakú 

tragédiu označil zásahy štátu do pôvodného znenia pojmov „Česi“ a „Slováci“ v rámci 

mierovej zmluvy uzavretej v Saint Germain 10. septembra 1919, ktoré boli v duchu oficiálnej 

štátnej koncepcie československej národnej jednoty uverejnené v Zbierke zákonov a nariadení 

štátu československého z roka 1921 pod pojmom „Čechoslováci“.31 Dr. Buday kritizoval 

opustenie princípu rovnocennosti, lepšie povedané zloženosti, českej a slovenskej zložky 

v rámci česko-slovenského štátu, ktorý v mierových zmluvách ešte bolo možné vidieť. 

Kritike podrobil aj praktické uplatňovanie jazykového zákona z 29. februára 1920 

na Slovensku, kde z vlastnej skúsenosti mohol povedať, že napr. nápisy vojenských úradov 

a objektov sú výlučne v češtine a podobne aj všetky železničné vozne na Slovensku, dokonca 

aj tie, ktoré boli rekonštruované v železničných dielňach vo Zvolene a Vrútkach, nesú české 

nápisy. Tieto javy považoval za diskrimináciu slovenčiny, čo zároveň neposkytovalo ani 

veľký optimizmus v prípade používania slovenčiny v úradných aktoch. Podľa odhadov 

Dr. Budaya vojenské, železničné a finančné úrady na Slovensku v rokoch 1918 – 1923 

nevydali ani jediný úradný akt v slovenčine.32 

Podobnú situáciu videl tiež na školskom referáte a takisto  v prípade rozsudkov, ktoré 

českí sudcovia vydávali po česky. Jedinú výnimku podľa neho predstavovali samosprávne 

administratívne úrady na Slovensku, v ktorých sa nachádzali aj Slováci, no českí úradníci aj 

v tomto prípade používali väčšinou češtinu. Uvedené skúsenosti viedli Dr. Budaya 

ku konštatovaniu, že v 6. roku existencie republiky sa na Slovensku úraduje takmer spravidla 
                                                 
30 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 15. 12. 1922. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/181schuz/ 
s181008. htm> 
31 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 23. 11. 1923. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/230schuz/ 
s230001. htm> 
32 Dr. Buday prípadný omyl v rámci svojho konštatovania ospravedlnil vyjadrením: „Ja som to aspoň nevidel.“ 
Tamže. 
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po česky a len vo výnimočných prípadoch po slovensky. Príčinu tohto stavu videl 

v samotnom jazykovom ústavnom zákone, ktorý svojou vložkou „spravidla“ tento stav 

umožňoval a legitimizoval. 

Najpálčivejšou však jazyková otázka na Slovensku podľa neho bola v oblasti 

stredného a vysokého školstva. Poukázal pri tom opäť na jazykový zákon z 29. februára 1920, 

ktorý na základe Saintgermainskej mierovej zmluvy zabezpečoval menšinám, aby sa 

na školách vyučovalo v ich jazyku, no neurčil, aby sa na slovenských školách učilo 

po slovensky. Uvedená skutočnosť bola podľa Dr. Budaya dôkazom, že oficiálnej vládnej 

politike ide v podstate o počeštenie Slovákov. Za nonsens považoval tiež skutočnosť, 

že na slovenských stredných školách sa medzi predmetmi nenachádzal a ani nevyučoval 

slovenský jazyk. To ho viedlo k nasledovnému konštatovaniu: „Terajšia pražská politika 

vyniesla ortieľ smrti nad slovenským národom, nad slovenskou rečou.“33 Riešenie 

načrtnutých problémov videl vo včlenení Pittsburskej dohody do ústavnej listiny ČSR a jej 

prevedení. Za týchto okolností by boli podľa neho ľudáci, resp. Slováci spokojní. Ako 

argument v tomto smere použil aj volebné výsledky v obecných voľbách na Slovensku v roku 

1923, ktoré vyhrala Slovenská ľudová strana.34 Dr. Buday vo svojom prejave z 2. apríla 1925 

uvažoval nad prvotnou príčinou vzniku protičesky zameraného slovenského nacionalizmu. 

Ako prvotnú príčinu označil protikatolícky postoj Čechov, ktorí prišli na Slovensko po vzniku 

ČSR. V tejto súvislosti odmietal rozluku cirkvi od štátu, ktorá by podľa neho na Slovensku 

ešte viac zväčšila protičeské nálady.35 

Na jeseň roku 1923 Dr. Budaya navštívil pravdepodobne platený agent provokatér 

a antiautonomista Todor Dimitrijevič36, ktorý sa mu predstavil ako macedónsky autonomista 

a položil mu nasledujúcu otázku: „Či sa Slováci, pokiaľ to bude potreba vyžadovať, rozhodnú 

                                                 
33 BUDAY, ref. 31. 
34 Tamže. 
35 BUDAY, Jozef. Prejav v poslaneckej snemovni 2. 4. 1925. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní 
knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/341schuz/s341003.htm> 
36 Doteraz sa nenašli dôkazy o tom, kto Dimitrijeviča najal na elimináciu slovenského autonomistického hnutia, 
no indície smerujú k vládnym kruhom, konkrétne k ministerstvu zahraničia. Todor Dimitrijevič v roku 1923 
prišiel do ČSR. Mal odporúčania Generálneho konzulátu ČSR v Belehrade, Delegácie srbskej pravoslávnej 
patriarchie v Olomouci a Odboru československo-juhoslovenskej ligy v Prahe a v Olomouci. Bol predstavovaný 
ako známy srbský publicista a bojovník za zjednotenie južných Slovanov, ktorý chce v ČSR študovať miestne 
pomery a usporadúvať prednáškové turné. Svoje akcie začal navštevovaním slovenských autonomistických 
politikov. Chcel ich vyprovokovať k protištátnym výrokom, prípadne s nimi naviazať fiktívne tajné protištátne 
spojenia. Vystupoval pod rôznymi identitami. Andrej Hlinka ho prijal pozitívne, vďaka čomu sa v Ružomberku 
zúčastňoval miestnych podujatí SĽS. Dimitrijevič si na nich podrobne zapisoval všetky ich výroky, ktoré potom 
uverejnil s vlastným komentárom v pamflete Autonómia je klam. Tvrdil v ňom, že autonómia Slovenska je 
program vypracovaný v Budapešti, no pri tom neuvádzal žiadne dôkazy. Navštívil aj Dr. Jozefa Budaya 
a biskupa Jána Vojtaššáka. KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Srbský dobrodruh v tajných službách. Ako bojoval 
kapitán Dimitrijevič proti slovenským autonomistom. In BYSTRICKÝ, Valerián – ROGUĽOVÁ, Jaroslava. 
Storočie propagandy. Slovensko v osídlach ideológií. Bratislava : AEP, 2005, s. 57-63. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 164

k revolúcii, aby si autonómiu vydobyli?“ Dr. Buday mu odpovedal v tom zmysle, že ľudová 

strana ako kresťanská strana revolučnú cestu absolútne vylučuje a ani si ju nepraje. Ako 

jediné relevantné prostriedky využíva ústavné prostriedky.37 Dimitrijevič na to reagoval 

slovami, že takýmto spôsobom si Slováci autonómiu nikdy nezískajú. Uvedená reakcia 

Dimitrijeviča na to vzbudila u prítomných ľudákov veľkú nedôveru. Onedlho sa dozvedeli, 

že „istý podplatený Srb, Dimitrijevič, pod falošným menom ponavštevoval aj iných 

opozičných politikov a tiež vydávaním sa za revolucionára chcel ich zvádzať k protizákonným 

výrokom, aby ich potom mohol vydať súdu“.38 Osoba Dimitrijeviča a najmä podozrenie, že je 

podplatený vládnymi kruhmi, vyvolala v radoch slovenských autonomistov veľké rozhorčenie 

a spustila ostrú polemiku v dennej tlači. Uvedené podozrenie umocňovali apologetické články 

na jeho osobu v agrárnickom Slovenskom denníku. Napätie zvyšovala aj skutočnosť, 

že samotný Dimitrijevič neprestal produkovať útočné články a pamflety vo forme brožúr voči 

slovenským autonomistom. Najväčší škandál a súdnu dohru mali jeho pamflety Ľudácky 

Babylon a Pravda víťazí, v ktorých sa snažil zdiskreditovať Martina Rázusa ako politika 

a spisovateľa. Dimitrijevič mal v roku 1924 päť súdnych sporov so slovenskými 

autonomistami: s Dr. Jozefom Budayom, Jánom Vojtaššákom, Martinom Rázusom, Antonom 

Kompánkom a Floriánom Tománkom.39 Hlavným cieľom protiautonomistickej činnosti 

Dimitrijeviča bolo dokázať, že slovenská otázka nie je reálny súbor problémov 

a diskreditovať myšlienku autonómie len na úroveň maďarónskej chiméry.40 

Dr. Buday preto na Dimitrijeviča podal žalobu, pretože pokladal za povinnosť zbaviť 

verejný život na Slovensku od takýchto spôsobov politického boja: „Tak ako nemôžem 

schvaľovať v politickom zápase revolver, dýku a jed, tak nemohli by sme sa zmieriť s politikou 

úplatku a korupcie, ktorá je takou v morálnom svete, ako cyankáli a strychnín. To sú veci, 

od ktorých bol dosiaľ náš verejný život čistý a nedotknuteľný.“41 Budayove slová svedčia 

o šoku, aký spôsobil svojou diskreditačnou kampaňou Dimitrijevič vo vedomí autonomistov, 

ktorí na takýto neštandardný spôsob politického boja neboli pripravení. Najväčšie rozhorčenie 

vo vzťahu k Dimitrijevičovi v ňom vyvolávalo podozrenie, že za ním stoja vplyvní a vysoko 

postavení funkcionári ČSR, následkom čoho boli voči nemu súdy podozrivo zhovievavé. 

Dr. Buday sa k tejto kauze vrátil ešte raz v roku 1930 v rámci svojho prejavu v senáte, 

                                                 
37 Dr. Buday podľa jeho slov takto odpovedal Dimitrijevičovi: „Revolúciu nedržíme ani za možnú, ani si ju 
neželáme. Ako kresťanská strana k revolúcii siahať nemôžeme, my môžeme užívať len prostriedkov ústavných.“ 
BUDAY, ref. 35. 
38 Tamže. 
39 KRAJČOVIČOVÁ, ref. 36, s. 61-63. 
40 Tamže, s. 63. 
41 BUDAY, ref. 35. 
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keď opäť skonštatoval, že za Dimitrijevičom museli byť vplyvné vládne kruhy: „Odkiaľ táto 

veľmi podozrivá zhovievavosť voči Dimitrijevičovi? Na Slovensku každý človek vie, 

že za Dimitrijevičom stáli páni a síce vplyvní páni. Ti nemohli to dopustiť na svojho 

klienta.“42 

Rok 1926 sa niesol v znamení optimizmu spojeného s účasťou HSĽS vo vláde tzv. 

panskej koalície, ktorá vládla od 12. októbra 1926 do 1. februára 1929.43 Potvrdzuje to aj 

prejav Dr. Budaya z 20. októbra 1926, ktorý sa niesol v znamení počiatočného nadšenia 

z účasti ľudákov vo vláde. Základným zdrojom jeho optimizmu bola neúčasť socialistických 

strán vo vláde. Ako kňaz totiž namiesto marxistického triedneho boja presadzoval kresťanskú 

solidaritu. Za ďalšie špecifikum tejto vlády označil účasť politických strán nemeckej 

a maďarskej menšiny. V tejto súvislosti apeloval na prítomných v poslaneckej snemovni, 

aby snaha o vyrovnanie s Nemcami nebola na prvom mieste pred vyrovnaním so Slovákmi. 

Slovensko-české vyrovnanie, resp. riešenie slovenskej otázky bolo podľa neho pre štát 

prioritnou záležitosťou. 

Upozorňoval, že riešenie slovenskej otázky má aj psychologicko-sociálny rozmer, 

keďže na Slovensku prevláda aj naďalej značná nespokojnosť s pomermi. Hlavnou príčinou 

tejto nespokojnosti boli podľa neho hospodárske problémy, ktoré sa mali riešiť braním 

osobitného zreteľa na Slovensko pri zadávaní tzv. štátnych dodávok, väčšími investíciami 

na Slovensku, podporou industrializácie a podporou vývozu poľnohospodárskych produktov 

zo Slovenska.44 Vzhľadom na vtedajšiu nízku mieru zaangažovanosti štátu do ekonomiky boli 

tieto požiadavky ťažko uskutočniteľné. Zmena v tomto smere nastala až v priebehu dôsledkov 

veľkej hospodárskej krízy, keď štát začal vo väčšej miere zasahovať do ekonomiky. 

Dr. Buday v rámci spomínaného prejavu vyjadril svoju ľútosť nad tým, že predseda vlády 

Antonín Švehla sa vo svojom vládnom vyhlásení o týchto kľúčových bolestiach slovenskej 

ekonomiky vôbec nezmienil. 

Na rozdiel od predsedu vlády sa minister financií Karel Engliš aspoň vo všeobecnosti 

dotkol aj slovenských hospodárskych problémov a sľúbil zlepšovanie štátnej ekonomiky, 

ktoré očakával aj od pripravovanej daňovej reformy. Práve daňová reforma mohla podľa 

Dr. Budaya prispieť k zlepšeniu hospodárskych pomerov na Slovensku. S existujúcim 

                                                 
42 BUDAY, Jozef. Prejav v senáte 1. 4. 1930. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. 
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daňovým systémom bola na Slovensku veľká nespokojnosť, pretože sa vyznačoval 

nejasnosťou a neurčitosťou, keď daňové zákony platné na Slovensku boli odlišné 

od daňových zákonov v českých krajinách, následkom čoho niekedy vznikali chaotické 

situácie a prechmaty.45 

Dr. Buday však poukázal na to, že Slováci si nehája iba svoje materiálne záujmy, 

ale aj duchovné, pod ktoré zahrnul ich národnosť a náboženstvo, ktoré kládol hierarchicky 

vyššie ako materiálne záujmy. V rámci národných záujmov za kľúčovú označil požiadavku, 

aby sa slovenčina stala úradným jazykom na Slovensku. V tejto súvislosti podčiarkol 

rozdielnosť slovenskej a českej kultúry a vyjadril potrebu ochrany svojbytnosti slovenskej 

kultúry. Ako základnú cestu k riešeniu slovenskej otázky chápal uplatnenie princípu rovného 

s rovným v slovensko-českých vzťahoch. V prípade, že by sa slovenská otázka riešila 

na základe uplatnenia tohto prístupu, nemal pochybnosti o spokojnosti s jej riešením 

na slovenskej strane. 

V prípade pokračovania prístupu vládnych elít k slovenskej otázke, ktorý sa 

vyznačoval iba sľubmi, no nie ich konkrétnou realizáciu, očakával narastanie zhoršovania 

situácie na Slovensku a s tým spojené narastanie sklamania slovenskej verejnosti, ktoré mohlo 

byť podľa neho pre republiku osudným. Vyjadril určité uspokojenie aspoň nad skutočnosťou, 

že od volieb roku 1925 bola slovenská otázka „neustále pretriasaná vo verejnom politickom 

živote a že temer každý uznáva najvyššiu nutnosť jej riešenia na základe tom, že toto uznal 

i terajší pán min. predseda ešte vo svojom prehlásení v decembri minulého roku a že toto 

svoje prehlásenie osvojuje si i teraz, hovorím, na tomto základe úfame, že terajšia vláda 

pristúpi k spravodlivému vyriešeniu slovenskej otázky“.46 Dr. Buday od vtedajšej vlády 

očakával riešenie slovenskej otázky, pri čom sa dá predpokladať, že očakával najmä riešenie 

otázky slovenskej samosprávy a postavenia slovenčiny v slovenských úradoch a školách. 

Dňa 25. januára 1928 v mene ľudovej strany reagoval na pôde poslaneckej snemovne 

na politický škandál, ktorý spôsobil HSĽS Tukov článok Vacuum iuris v novoročnom čísle 

tlačového orgánu HSĽS Slovák z roka 1928. V mene ľudovej strany prečítal v poslaneckej 

snemovni osvedčenie, v ktorom HSĽS deklarovala svoju stabilnú podporu celistvosti ČSR 

a odmietla všetky pokusy namierené proti jej jestvovaniu a integrite. Ako hlavnú motiváciu 

tohto stanoviska označil slovenský národný ráz HSĽS. V mene ľudovej strany rezolútne 

odmietol akékoľvek protištátne aktivity maďarského revizionizmu, namierené proti integrite 
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ČSR. V osvedčení HSĽS odmietla tiež demagogické skresľovanie názvu ČSR maďarskou 

revizionistickou propagandou, ktorá štát Čechov a Slovákov predstavovala ako český štát.47 

Článok Vojtecha Tuku sa mal podľa Dr. Budaya posudzovať z historického, štátno-

filozofického a politického hľadiska. Základným historickým východiskom bola podľa neho 

skutočnosť, že slovenský národ v roku 1918 vytvoril s českým národom spoločný štát nie 

s úmyslom vzdať sa svojej národnej individuality, ale naopak, rozvíjať ju v rámci spoločného 

štátu. Slovenský národ zadefinoval ako od dávnej minulosti etnograficky, rečovo a kultúrne 

osobitný národ, ktorý v roku 1918 svojou suverénnou vôľou spolu s českým národom založil 

spoločný štát. V tejto súvislosti je zaujímavé, že legitimitu sebaurčovacieho práva 

pre slovenský národ analogicky hľadal v prírode: „...základ sebaurčovacieho práva 

slovenského národa je pevný, ako sama príroda.“48 Dá sa predpokladať, že Dr. Buday svoj 

koncept prirodzeného práva na sebaurčenie slovenského národa staval na základoch tézy 

neskorej scholastickej filozofie, ktorá vychádzala z predstavy, že ani Boh nemôže meniť 

prírodné zákony, čo nemalo ďaleko k teórii nezmeniteľného prirodzeného práva.49 

Za iné otázky však považoval, že kto, kde, kedy a akým spôsobom má vyvodiť 

praktické konzekvencie z princípu práva na sebaurčenie slovenského národa. Ako prvú 

lastovičku v tomto smere považoval krajinské zriadenie na Slovensku, ktorým podľa neho 

samotní centralisti pristúpili k postupnému riešeniu štátoprávneho pomeru Čechov 

a Slovákov. Bol si však vedomý, že ide iba o administratívnu samosprávu, ktorá sa však mala 

rýchlo transformovať na politickú samosprávu, t. j. autonómiu. Dr. Buday postavil v tejto 

súvislosti ťažko splniteľný termín – 31. október 1928. 

Samozrejme, primárna bola v tomto smere najmä symbolika (10 rokov), ktorou 

nadväzoval na Tukov článok a snažil sa aj týmto spôsobom zjemniť jeho obsah.50 Snažil sa 

prítomných poslancov presvedčiť, že Tukova politická úvaha je len teoretickou prácou, skôr 

vecou akademickej debaty. Argumentoval tiež čitateľskou obcou ľudáckeho tlačového orgánu 

Slovák, ktorá podľa neho v Tukovej novoročnej úvahe videla iba „ďalšie odôvodnenie 

a mravné opodstatnenie národných nárokov“.51 Tukov článok interpretoval ako pomocnú 

ruku ľudákov vláde, aby sa do spomenutého dátumu (31. október 1928) vyriešil štátoprávny 

pomer medzi Slovákmi a Čechmi. 
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Podľa Dr. Budaya mala vláda vnímať túto iniciatívu pozitívne, pretože prichádzala 

ešte včas, teda nie až vtedy, „keď už 10 ročná lehota žiadosti Slovenskej národnej rady 

vypršala“.52 Ako hlavnú podstatu Tukovho článku označil žiadosť usporiadať štátoprávne 

pomery cestou revízie ústavy podľa uzáverov martinskej porady z 31. októbra 1918. 

Hodnotenie Tukovho článku ako revizionistického označil za anachronické a Tukove 

pohnútky k napísaniu článku považoval za vlastenecké.53 

Uvedené Budayove vyjadrenia však treba vnímať aj v kontexte jeho apológie 

štátotvornosti HSĽS, ktorej politický škandál okolo Tukovho článku veľmi uškodil, 

vyvrcholením čoho bol nakoniec aj odchod z vlády „panskej koalície“, resp. citeľná strata 

volebných preferencií, ktorú však treba posudzovať aj z hľadiska sklamania, aké zákonite 

prichádza, keď sa opozičná strana dostáva do vlády a nie je schopná splniť sľuby, resp. ciele 

stanovené v rámci svojho politického programu. V prípade účasti ľudákov vo vláde sa 

nepodarilo presadiť politickú autonómiu Slovenska, iba krajinské zriadenie a ani nejako 

výrazne zlepšiť hospodárske a sociálne pomery na Slovensku. 

Ľudáci sa však ani v rámci svojho pôsobenia vo vláde „panskej“ koalície nevzdali 

programu politickej autonómie Slovenska na báze Pittsburskej dohody. Aj preto 

na svätodušný pondelok roku 1928 usporiadali manifestáciu spojenú s oslavami desiateho 

výročia podpísania Pittsburskej dohody. Dr. Buday v tejto súvislosti 14. júna 1928 

v poslaneckej snemovni uviedol, že ľudová strana odíde z koalície iba vtedy, keď by necítila 

ochotu splniť jej minimálne požiadavky, no v prípade, že by ľudáci zistili, 

že za autonomistický program bude lepšie bojovať v opozícií, vládu opustia.54 V rámci svojej 

polemiky s Dr. Ivanom Dérerom skonštatoval, že čím viac budú slovenskí prívrženci 

československej národnej jednoty bojovať proti myšlienke autonómie, tým bude v slovenskej 

spoločnosti populárnejšia. Dr. Buday dal tak všetkým prítomným najavo, že HSĽS sa svojho 

programu politickej autonómie nevzdáva ani vo vládnej koalícii. 

Vo volebnom období 1929 – 1935 sa Dr. Jozef Buday stal senátorom za HSĽS. Aj 

na pôde senátu pokračoval vo svojich kritických reflexiách, ktorých leitmotívom bola 

slovenská otázka. Svoju kritiku väčšinou podkladal osobnými skúsenosťami. V senátorskom 

prejave z 1. apríla 1930 spomenul okrem iného svoju skúsenosť zo štátnych kúpeľov 

v Tatranskej Lomnici, kde bol na liečebnom pobyte. Do oči mu hneď udreli české nápisy, ako 
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napr. „Ředitelství státních lázní v Tatranské Lomnici“. Ako bojovník za úplné presadenie 

slovenčiny ako jazyku úradného a verejného styku na Slovensku považoval české nápisy 

za nekorektné. Zastával totiž názor, že odporujú samotnému jazykovému zákonu z roku 1920. 

Ďalšie nepríjemné prekvapenie zažil v knižnici kúpeľov, kde sa nachádzalo 209 českých kníh, 

9 maďarských a iba 6 slovenských. Za obzvlášť frapujúcu považoval skutočnosť, 

že maďarských kníh bolo v knižnici viac ako slovenských. Napriek argumentu senátora 

Kroihera, že najpočetnejšími hosťami sú v Tatranskej Lomnici Česi, považoval Dr. Buday 

percentuálny podiel slovenských kníh v knižnici za urážku slovenského jazyka a literatúry, 

navyše v prostredí slovenského národného symbolu – Vysokých Tatier: „A toto sa deje 

v srdci Slovenska, v našich slovenských Tatrách! Slovák, ktorý národ svoj skutočne miluje, 

by krv ronil nad potupením materinskej reči a literatúry.“55 

V rámci svojho aprílového prejavu v roku 1930 spomenul tiež prípad, ktorý 

poukazoval na kumuláciu nadštandardnej politickej moci vládnych politických strán 

a ministerstiev, ktoré im pripadli. Ako príklad uviedol zásah ministra školstva za agrárnu 

stranu Dr. Antona Štefáneka, ktorý osobne zasiahol v prospech učiteľa Šlohara v Nitre, ktorý 

bol členom agrárnej strany a to napriek tomu, že sa na neho sťažoval miestny biskupský úrad, 

mestské zastupiteľstvo a rodičia detí, pretože údajne pohoršoval náboženské presvedčenie detí 

aj ich rodičov rozširovaním českých novín Nový lid, ktoré mali výrazne protikatolícky obsah. 

Minister Štefánek však dosiahol, aby učiteľ Šlohar zostal na svojom mieste, pretože bol 

rovnako ako on, členom agrárnej strany.56 Dr. Buday preto skonštatoval: „Toto sú veci, 

nad ktorými sa človek zaiste zamyslieť musí, veci, ktoré zaiste neprispievajú ani 

ku konsolidácií Slovenska, ale ani k upevneniu nášho štátu a nenapomáhajú menovite 

k vzájomnému dobrému pomeru Čechov a Slovákov, ktorý si mi úprimne želáme.“57 

Dotkol sa tiež jedného z podstatných problémov slovenskej otázky – politického 

pozadia slovenského konfesionalizmu. Poukázal na skutočnosť, že vládnuce elity rozlišovali 

medzi slovenskými evanjelikmi a katolíkmi a favorizovali tých evanjelikov, ktorí sa hlásili ku 

koncepcii československej národnej jednoty. Podľa Dr. Budaya sa však títo evanjelici 

nehlásili k oficiálnej štátnej koncepcii z vlastného presvedčenia, ale buď z hľadiska osobných 

hmotných záujmov, alebo snahy hájiť záujmy evanjelickej cirkvi: „...terajší náš vládnuci 

režim...favorizuje len veľmi malú čiastku, malý zlomok slovenského národa, totiž tých 

evanjelikov, ktorí sa vydávajú za Čechoslovákov, nie z presvedčenia, veď je to u Slováka 
                                                 
55 BUDAY, Jozef. Prejav v senáte 1. 4. 1930. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/stenprot/026schuz/s026006.htm> 
56 Tamže. 
57 Tamže. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 170

temer nemožné, ale z pohnútok buďto osobných, alebo preto, že takto mienia slúžiť svojej 

cirkvi.“58 

Vládnuce elity zase evanjelikov, ktorí sa hlásili k slovenskej národnej osobitnosti, 

podľa jeho slov znevýhodňovali. Samozrejme, nehovoriac o slovenských katolíkoch 

združených v HSĽS. Uvedený prístup vládnucich elít považoval za koreň všetkého zla 

na Slovensku. V tejto súvislosti snahy vládnucich politických strán o deštrukciu HSĽS 

prirovnal k bojom o spisovnú slovenčinu z polovice 19. storočia, keď za Bachovho 

neoabsolutistického režimu vláda podporovala za výdatnej pomoci Jána Kollára češtinu 

na slovenských úradoch i školách, no napriek tomu zvíťazila Štúrova myšlienka spisovnej 

slovenčiny, ktorá vyjadrovala prirodzený vývoj. Analogicky k tomu tiež očakával víťazstvo 

autonomistickej myšlienky na Slovensku, pretože rovnako ako spisovná slovenčina, aj 

autonómia podľa neho vyjadrovala prirodzený beh vecí. Dr. Buday vyjadril veľmi výstižne aj 

pocity, aké mohli mať Slováci po svojich niekoľkoročných skúsenostiach s realitou 1. ČSR, 

keď podotkol: „...jarmo na šiji národa je rovnako ťažké, či pochádza od bratov alebo 

nepriateľa. Ba od brata pochádzajúce je snáď ešte neznesiteľnejšie.“59 

Vo svojom senátorskom prejave 16. decembra 1930 v rozprave o štátnom rozpočte 

na rok 1931 upozornil na absenciu dotácie v prospech vybudovania slovenskej vysokej školy 

technickej v Košiciach. To považoval za dostatočný dôvod na to, aby HSĽS nehlasovala 

za rozpočet na rok 1931. Okrem toho poukázal na existenciu širšej slovenskej politickej 

a verejnej iniciatívy, ktorá volala po vybudovaní tohto typu vysokej školy na Slovensku. 

Pre vybudovanie slovenskej techniky sa však v rozpočte na rok 1931 nenachádzala žiadna 

položka, a to aj napriek porade všetkých politických subjektov zo Slovenska, ktorá sa konala 

v Košiciach v roku 1930 a návrhu poslanca agrárnej strany Rumana, aby slovenskí poslanci 

v prípade absencie tejto položky za rozpočet nehlasovali.60 Uvedený stav považoval 

za dôsledok skutočnosti, že slovenský národ je vnímaný iba v pozícií prívesku a čohosi 

menejcenného.61 

V tejto súvislosti vyjadril aj sklamanie Slovákov z toho, že sa koncepcia 

československej národnej jednoty, napriek počiatočnému deklarovaniu, že ide iba 

o prechodnú koncepciu určenú najmä pre zahraničné veľmoci, stala oficiálnou štátnou 

koncepciou. Podľa Dr. Budaya bolo Slovensko umelým spôsobom udržiavané na nižšej 
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hospodárskej a sociálnej úrovni, ako tzv. historické krajiny. Slovenský priemysel bol tak 

podľa neho umelým spôsobom zdevastovaný, aby nerobil konkurenciu českému priemyslu. 

V tejto súvislosti spomenul najmä nespravodlivo vysoké železničné tarify na Slovensku, ktoré 

výraznou mierou prispievali k devastácii slovenského priemyslu. 

Tu treba poznamenať, že tento názor o štátom riadenom odbúravaní priemyslu 

na Slovensku bol vtedy na Slovensku značne rozšírený, no nezodpovedal celkom skutočnosti, 

pretože štát do ekonomiky nezasahoval až do vypuknutia veľkej hospodárskej krízy, čo práve 

predstavovalo pre slabší slovenský priemysel skutočný problém, pretože nemohol v rámci 

voľnej súťaže uspieť s vyspelejším a kapitálovo silnejším českým priemyslom. V prípade tzv. 

štátnych dodávok sa však skutočne Slovensku krivdilo. Bolo tam navyše ešte viacero 

dôležitých faktorov, ktoré vtedy analyzovali slovenskí národohospodári I. Karvaš, P. Zaťko, 

E. Hexner a K. Stodola.62 

Dr. Buday za závažný problém označil opäť fakt, že slovenčina ešte nezaujala 

na Slovensku také postavenie, aké jej z pozície jedného zo štátnych jazykov prináleží. Ako 

príklady uviedol českých stredoškolských aj vysokoškolských profesorov, ktorí buď neboli 

ochotní vyučovať v slovenskom jazyku, alebo ho používali v tak skomolenej podobe, že to 

v niektorých extrémnych prípadoch pôsobilo až urážajúco. Stredné školy a Univerzitu 

Komenského v tejto súvislosti považoval za vzdelávacie inštitúcie, ktoré čechizovali 

slovenskú mládež. Považoval to za formu kultúrneho útlaku.63 Preto ako jediné východisko 

k zabezpečeniu hospodárskej a kultúrnej prosperity na Slovensku videl včlenenie Pittsburskej 

dohody do ústavy a realizáciu jej zásad.64 Bol tiež presvedčený, že hlavným dôsledkom 

hospodárskej krízy bude uskutočnenie Pittsburskej dohody, pri čom rozhodujúcu úlohu mala 

podľa neho zohrať mladá slovenská inteligencia.65 

Dr. Buday sa aj v 30. rokoch naďalej zameriaval na jazykový aspekt slovenskej 

otázky, keď navrhoval riešiť nedodržiavanie úradovania po slovensky tým, že by vláda prijala 

zákonné opatrenie, ktoré by hrozilo tým úradníkom, ktorí by sa behom určitej doby nenaučili 

správne po slovensky, stratou zamestnania.66 Skutočnosť, že vláda takéto opatrenie 

neprijímala, Dr. Buday odôvodňoval jej čechizujúcimi snahami. Z dôvodu tejto obavy podal 

v senáte 12. februára 1931 interpeláciu, v ktorej pohrozil, že v prípade nerešpektovania 

ústavného zákona z roku 1920 je možná aj alternatíva, že by sa Slováci vyhlásili 
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64 Tamže. 
65 Slovák, roč. 12, 16. 12. 1930, s. 3. 
66 Tamže, s. 5. 
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za národnostnú menšinu a pred medzinárodným fórom by sa dožadovali najmä v oblasti 

školstva a úradov práv menšín.67 Dr. Buday v tejto súvislosti požadoval odvolať zo Slovenska 

všetkých českých úradníkov a profesorov, ktorí sa nemienili vzdať používania češtiny 

vo svojich povolaniach.68 

Vo svojom senátorskom prejave 15. decembra 1931 sa dotkol ďalšieho dôležitého 

problému, ktorý sa spolupodieľal na výslednom obraze slovenskej otázky. Poukázal totiž 

na prakticky nulový význam každoročných debát o štátnom rozpočte na pôde Národného 

zhromaždenia, keď už bol rozpočet prijatý ministerskou radou. Za obzvlášť vypuklý problém 

v tomto smere považoval sťažnosti zo slovenskej strany, ktoré vláda prestala od istého 

okamihu brať do úvahy: „Žiaľ, v poslednom čase sa i toto zaseklo, menovite, pokiaľ ide 

o sťažnosti slovenské, vtedy vláda, keď poslanec alebo senátor takéto sťažnosti prednáša, 

buďto ani nevyslyší tieto žiadosti, alebo úmyselne zapchá pred nimi uši, nevšíma si ich.“69 

Preto vyzdvihol potrebu morálky v politickom živote, čím parafrázoval tohoročný 

prejav prezidenta Masaryka. Tu však upozornil na rozdiel medzi teóriou a praxou, keď sa 

vrátil k okolnostiam podpísania Pittsburskej dohody, keď česká aj slovenská zložka 

pripravovaného česko-slovenského štátu mali byť paritné. Upustenie od spojovníka v názve 

„Česko-Slovenská republika“, ktoré sa ešte nachádzalo na francúzskych mierových zmluvách 

a ich „transkripciu“ v českom preklade už bez spojovníka, Dr. Buday považoval za vyjadrenie 

stavu, že: „...jedna čiastka stráca svoju osobitnosť a vplýva v druhú čiastku. Čo teraz má 

znamenať tá dvojakosť mierových zmlúv? Francúzska pôvodina pred zahraničím ukazuje, 

že v našej republike Česi a Slováci sú rovnoprávnymi, ale už český preklad ukazuje snahu, 

že Slováci majú zmiznúť a vplynúť v národ český.“70 V prípade, že by sa nezačala v tomto 

ohľade uplatňovať zásada mravnosti, Dr. Buday očakával pre republiku rovnaký osud, aký 

postihol Rakúsko-Uhorsko. 

Ako jeden z hlavných dôvodov v tomto smere označil pražskú centralistickú politiku, 

ktorá sa podľa neho nápadne podobala politike maďarských vlád voči Slovákom v časoch 

Uhorska. Mal na mysli predovšetkým štátnu koncepciu jednotného československého národa, 

ktorú prirovnával k maďarskej štátnej idei v čase Uhorska.71 Za prejav neprajnej 

centralistickej politiky voči Slovensku považoval aj neúspešnú iniciatívu 

Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, zástupcovia ktorého sa 
                                                 
67 Slovák, roč. 13, 13. 2. 1931, s. 3. 
68 Slovák, roč. 13, 4. 11. 1931, s. 1. 
69 BUDAY, Jozef. Prejav v senáte 15. 12. 1931. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/stenprot/126schuz/s126004.htm> 
70 Tamže. 
71 Tamže. Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/stenprot/126schuz/s126005.htm> 
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snažili presadiť do štátneho rozpočtu špecifické slovenské požiadavky a potreby. Tento 

neúspech ho neprekvapil, pretože podľa jeho názoru sa vláda v ekonomických záležitostiach 

riadila svojim zaužívaným prístupom, ktoré vyjadril heslom „Slovensku nič!“.72 

Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej 12. mája 1932, na ktorom došlo 

k odmietnutiu Pravidiel slovenského pravopisu (1931), predchádzala petícia slovenskej 

kultúrnej verejnosti proti pravidlám. Išlo o Memorandum 128 (bolo na ňom 128 podpisov 

osobností slovenskej kultúry).73 Medzi jeho signatárov patril aj Dr. Jozef Buday, ktorý 

vyzdvihol úlohu Matice slovenskej v otázkach spisovného slovenského jazyka, keď ju 

v tomto ohľade označil „za najvyššie fórum“. V mene Spolku sv. Vojtecha vyzval Maticu 

slovenskú, aby pristúpila k revízii Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1931 a vydala novú 

edíciu. Argumentoval tým, že Slováci nie sú doplňujúcou časťou českého národa a preto majú 

právo písať po slovensky, bez čechizujúcich  zásahov do pravopisu.74 

Na zhromaždení HSĽS v Bánovciach r. 1932 tlmočil stanovisko svojej strany 

k pobočkám vládnych politických strán na Slovensku, keď vyzýval slovenskú verejnosť, 

aby nehlasovala za celoštátne strany, ktoré označil ako „české strany“. V prijatej rezolúcii 

bola vyjadrená požiadavka vytvorenia jednotnej slovenskej politickej sily, ktorá by mala 

politickú silu presadiť autonómiu Slovenska.75 Predpokladom politickej činnosti výlučne 

v prospech Slovenska mohla byť od pražského centra organizačne a finančne nezávislá 

politická strana. Tieto atribúty spĺňala v plnej miere iba Hlinkova slovenská ľudová strana, 

čo bolo aj hlavnou príčinou, prečo sa vyhlasovala za jedinú reprezentantku Slovákov, resp. 

za zástupcu Slovákov v pražskom parlamente: „Len politická strana slovenská, ideove 

a hmotne úplne nezávislá a samostatná, môže robiť politiku naozaj slovenskú a môže 

nekompromisne hájiť záujmy všetkých vrstiev slovenského národa.“76 

Dr. Buday rovnako poukazoval na dostatok vyškolených ľudí na Slovensku, čo malo 

byť podľa neho dostatočným argumentom, aby sa už na Slovensko neposielali ďalší českí 

zamestnanci.77 Zdôrazňoval predovšetkým skutočnosť, že Slováci sa síce radi spojili 

s Čechmi do spoločného štátu, ale od začiatku žiadali, aby im bolo umožnené žiť 

samostatným národným životom. Vyzdvihol fakt, že Slováci sa už cítia byť natoľko národne 

                                                 
72 BUDAY, ref. 69, 71. 
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vyspelí, že si chcú sami spravovať svoje veci.78 Ako vonkajšie prejavy tohto stavu uviedol 

priebeh Valného zhromaždenia Matice slovenskej 12. mája 1932 a zjazd mladej slovenskej 

generácie v Trenčianskych Tepliciach 25. a 26. mája 1932. 

Za alarmujúce však považoval, že nová vláda napriek týmto jasne viditeľným 

prejavom slovenskej nespokojnosti nezahrnula do svojho vyhlásenia ani zmienku o slovenskej 

otázke: „Ale tak sa zdá, že proti týmto všetkým zúfalým pomerom na Slovensku, proti týmto 

všetkým zúfalým výkrikom slovenským i nová vláda je slepá, hluchá a i nemá. Celé vládne 

prehlásenie ani len slovíčkom nezavadilo o slovenskú otázku, ako keby jej ani nebolo.“79 

Dr. Buday preto varoval vládu, že takéto bagatelizovanie slovenskej otázky sa raz môže stať 

pre republiku osudným. 

Vo februári 1933 na pôde senátu preto s nevôľou skonštatoval, že „pomer česko-

slovenský je teraz už takmer neznesiteľný“.80 Vo svojom prejave reflektoval na konkrétnych 

skúsenostiach politikov HSĽS nedodržiavanie sľubov zo strany vládnucich elít vo vzťahu 

k Slovensku. Ako prvý prípad uviedol hlasovanie politikov ľudovej strany za centralistickú 

ústavu v roku 1920, ktoré bolo garantované nesplneným sľubom, že keď sa zlepší 

medzinárodná situácia, Slováci získajú, čo budú potrebovať. Ďalej ako nesplnený sľub 

spomenul posielanie českých zamestnancov na Slovensko, ktoré sa obhajovalo tvrdením, 

že keď budú mať Slováci dostatok vlastných ľudí, miesta obsadené českými zamestnancami 

im budú uvoľnené, k čomu však v očakávanej miere nedošlo.81 

Dr. Buday vo vzťahu k jazykovému zákonu a jeho dodržiavaní na Slovensku poukázal 

na paradox, v akom sa ocitol slovenský národ ako jeden zo štátotvorných národov 

v porovnaní s menšinami, ktorých jazykové práva boli v ich školách lepšie uplatňované. To 

Dr. Budaya viedlo k zúfalému varovaniu, že Slováci nebudú mať zrejme inú možnosť, iba sa 

deklarovať ako národnostná menšina a tak sa domáhať uplatňovania slovenčiny 

na slovenských školách: „...vláda nám Slovákom, ktorí sme tento štát budovali, ktorí ho 

udržujeme, odopiera to právo, ktoré zákonom majú zabezpečené i národnostné menšiny, 

minority. Či to nezaväzuje nás Slovákov, aby sme sa vyhlásili za minoritu národnú a potom 

pred medzinárodným fórom dožadovali sa zákonnej ochrany našej materčiny v školách. 

Pokiaľ sa Slováci k tomuto kroku odhodlajú, tak, páni, sami si následky pripíšte!“82 

                                                 
78 Slovák, roč. 16, 27. 5. 1934, s. 4. 
79 BUDAY, Jozef. Prejav v senáte 8. 11. 1932. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/stenprot/170schuz/s170001.htm> 
80 BUDAY, Jozef. Prejav v senáte 21. 2. 1933. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/stenprot/195schuz/s195006.htm> 
81 Tamže. 
82 Tamže. Dostupné na internete:<http://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/stenprot/195schuz/s195007.htm> 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 175

Ideový smer orientovaný na fikciu československej národnej jednoty nemohol podľa 

Dr. Budaya zvíťaziť z jednoduchého, biologicky definovaného dôvodu: „Tento smer nikdy 

nezvíťazí! Nezvíťazí preto, lebo je proti prírode.“83 Slovenská spoločnosť samozrejme nikdy 

neprijala myšlienku československej národnej jednoty, okrem malého počtu slovenských 

politikov a intelektuálov, ktorí ju však podľa neho prijali z rozličných pohnútok. Počet 

prívržencov československej národnej jednoty pri tom odhadol na niekoľko desiatok. 

Koncepcia československej národnej jednoty navyše podľa neho škodila aj Slovanstvu, 

pretože okrem poľsko-ruského a srbsko-chorvátskeho postupne pribúdal aj česko-slovenský 

rozpor. Dr. Buday nad tým vyjadril svoje úprimné poľutovanie: „Páni moji, človeka až bolí 

srdce, keď tieto veci musí spomínať. Žiaľ i pomyslieť.“84 

Veľmi citlivo reagoval tiež na článok, uverejnený v Peroutkovom časopise 

Přítomnost, v ktorom sa otvorene uvažovalo o odstúpení časti slovenského územia Maďarsku, 

pri čom sa v článku argumentovalo, že by sa týmto uspokojením maďarského revizionizmu 

prispelo k zavedeniu demokratického režimu v Maďarsku. Dr. Buday sa v mene slovenského 

národa ohradil voči tomuto článku a odmietol akékoľvek revizionistické snahy, ktoré by 

chceli siahnuť na územie Slovenskej krajiny.85 V roku 1933 so znepokojením prijal 

zmocňovací zákon na ochranu republiky, ktorý považoval za ohrozenie demokracie v ČSR 

a obrat k autoritárstvu, ktorý prirovnal k režimu vtedajšej Juhoslávie: „Očakával som 

výsledok, a výsledok je tu, že i náš štát, naša vláda, i keď nie v rozmeroch tak veľkých, 

ale v podstate siaha k tej istej diktatúre, ktorá vládne v Juhoslávii.“86 

Na konci roka 1933 poukázal v senáte na zhoršovanie medzinárodnej situácie a rast 

vplyvu nacistického Nemecka a fašistického Talianska, ktorý dal veľmi objektívne 

do súvislosti s oživením maďarského revizionizmu. Preto apeloval na prítomných, aby došlo 

k vyrovnaniu medzi Čechmi a Slovákmi, bez ktorého hrozilo republike v danej 

medzinárodnej situácii ešte väčšie nebezpečenstvo.87 Práve absencia spomínaného vyrovnania 

bola podľa neho významným stimulom pre maďarský revizionizmus, ktorý tak získaval 

množstvo argumentov svedčiacich o slovenskej nespokojnosti s česko-slovenským štátom. 

Za určitý pozitívny obrat vo vnímaní slovenskej otázky z českej strany považoval 

výrazný nárast počtu článkov o slovenskej otázke v českých periodikách, ktoré boli 
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podmienené viacerými verejnými prejavmi slovenského nacionalizmu v rokoch 1932 a 1933. 

Za najvýznamnejší stimul v tomto ohľade považoval Pribinove oslavy v Nitre 13. augusta 

1933: „Jedného sme však predsa dosiahli, čoho dosiaľ nebolo. Pred tým snáď roky nepísali 

české noviny o slovenskej otázke, koľko písali tohto roku od augusta, ba i členovia slávnej 

vlády sa odhodlali verejne prehovoriť opätovne o slovenskej otázke. Je to teda istý pokrok.“88 

Zároveň zhodnotil prejavy, ktoré mali k slovenskej otázke predseda vlády Jan 

Malypetr, minister poľnohospodárstva Dr. Milan Hodža a minister zahraničných Dr. Edvard 

Beneš. Dr. Buday podrobil najprv kritike prejav Jana Malypetra, v ktorom sa snažil dokázať, 

že republika na Slovensko dopláca. Dr. Buday poukázal na absenciu osobitného rozpočtu 

pre Slovensko, ktorý poslanci HSĽS požadovali každoročne počas debát o štátnom rozpočte. 

Rovnako poukázal na vtedajšie fraškovité argumentovanie, že takýto rozpočet sa 

z technických príčin prakticky nedá vytvoriť, keďže v prípade iniciatívy predsedu vlády Jana 

Malypetra dokázať, že sa na Slovensko dopláca, sa osobitné vyčíslenie výdavkov štátu 

na Slovensko podarilo veľmi rýchlo uskutočniť, a to aj niekoľko rokov dozadu.89 

V rámci hodnotenia prejavu ministra poľnohospodárstva Dr. Milana Hodžu, ktorý mal 

10. septembra 1933 v Martine, Dr. Buday ocenil jeho snahu vytvoriť v rámci prezídia vlády 

osobitný slovenský referát, ktorý by dohliadal na to, aby boli na Slovensku do štátnej služby 

prijímaní predovšetkým Slováci. Zároveň však tiež poznamenal, že táto myšlienka nie je nová 

a prvá s ňou prišla HSĽS počas jej pôsobenia vo vláde, no jej iniciatíva stroskotala 

na odmietavom postoji ostatných členov vlády.90 

Na adresu prejavu ministra zahraničných vecí Dr. Edvarda Beneša, ktorý mal v roku 

1933 v Bratislave, Dr. Buday reagoval poukázaním na dichotómiu medzi teóriou a praxou, 

keď Dr. Beneš hovoril o možnosti Slovákov zamestnať sa v Čechách. Toto tvrdenie vyvrátil 

osobným svedectvom jedného českého zamestnanca, žijúceho na Slovensku, ktorý sa mu 

ponosoval, že nemôže svoju dcéru, ktorá maturovala na Slovensku, umiestniť v Čechách, 

pretože tam neuznávajú maturitu získanú na Slovensku. Tvrdenie ministra zahraničných vecí 

Dr. Beneša o možnostiach Slovákov zamestnať sa v Čechách sa tak podľa Dr. Budaya 

pohybovalo na piesku.91 

Dr. Buday sa v rámci svojho prejavu v senáte 19. decembra 1933 s iróniou pozastavil 

nad synonymickým používaním termínov „československá jednota“ a „československá 
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vzájomnosť“ v článkoch alebo prejavoch, ktoré boli orientované na spomínanú 

„československú národnú jednotu“. Upozornil totiž na nelogickosť synonymného používania 

termínov „jednota“ a „vzájomnosť“, keďže pri vzájomnosti musia byť dvaja a pri jednote je 

subjekt už iba jeden: „Kde je vzájomnosť, musia byť aspoň dvaja, lebo vzájomnosť medzi 

menej ako dvoma nie je možná, oproti čomu jednota dvoch vylučuje. A predsa prívrženci čsl. 

národnej jednoty si nelogicky pletú tieto pojmy, čo je len výsledok toho, že stoja 

na nereálnom, neprirodzenom základe.“92 V tomto kontexte považoval za komické, 

keď prívrženci československej národnej jednoty vytýkali slovenským nacionalistom, 

že nevedia čo chcú. Dr. Buday použil termín „slovenskí nacionalisti“ preto, lebo HSĽS 

označil za slovenskú národnú opozíciu. V tejto súvislosti však upozornil, že nevylučuje 

česko-slovenskú vzájomnosť a jednotu česko-slovenského štátu. Československú národnú 

jednotu však odmietol s tvrdením, že ide o ohrozenie národnej identity Slovákov a že ide 

o neprirodzenú a neuskutočniteľnú teóriu.93 

Vo svojom senátorskom prejave 13. decembra 1934 tlmočil stanovisko HSĽS 

k snahám o zlúčenie Slovákov a Čechov do jedného československého národa: „...my Slováci 

každú snahu o vliatie slovenského národa do českého národa považujeme za násilné 

odnárodňovanie, proti ktorému sa budeme brániť všetkými ústavnými prostriedkami, ale čo 

najrozhodnejšie.“94 Zároveň vyzdvihol voluntaristický aspekt slovenského nacionalizmu, 

ktorý sa zakladal na vôli byť národom. Ako trefný argument proti teóriám o národnej jednote 

Slovákov a Čechov použil situáciu v amerických spolkoch, založených na nacionálnej báze. 

Kým Nemci, Chorváti a Poliaci sa v USA organizovali jednotne, Česi a Slováci nevytvorili 

ani jeden spoločný spolok, dokonca ani cirkevnú obec. Dr. Buday preto poznamenal, že by sa 

určite organizovali jednotne, pokiaľ by sa cítili byť jedným národom. Opak bol však 

skutočnosťou. Ako ďalší argument uviedol skutočnosť, že žiadny Čech sa neoznačoval 

a nevnímal ako Čechoslovák, pri čom hlásenie sa k tejto fiktívnej identite sa vyžadovalo 

vo zvýšenej miere od Slovákov. 

Dr. Buday na adresu označovania slovenských autonomistov ako predstaviteľov 

štátneho dualizmu poukázal na rozporuplnosť tohto označenia v kontexte dualistických 

znakov centralistického systému, ktoré sa zakladali na dvojakom prístupe k českým krajinám 

a k Slovensku, keď napr. Čechy a Morava si mohli svoje školské záležitosti riadiť 

prostredníctvom krajinskej školskej rady, oproti čomu Slovensko bolo riadené referátom 
                                                 
92 BUDAY, ref. 87. 
93 Tamže. 
94 BUDAY, Jozef. Prejav v senáte 13. 12. 1934. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/stenprot/282schuz/s282004.htm> 
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ministerstva školstva a národnej osvety. Ako ďalší príklad tohto paradoxného centralistického 

dualizmu uviedol rozdiel vo financovaní cestných komunikácií v českých krajinách, kde boli 

financované štátom a na Slovensku, kde ich musela financovať Slovenská krajina.95 

Výsledky volieb v roku 1935 vnímal ako prejav kritického prehodnotenia politiky 

predchádzajúcich vlád. Víťazstvo autonomistického bloku na Slovensku považoval 

za najväčší prejav kritiky v tomto smere, zvlášť v kontexte ostrej predvolebnej kampane 

vládnych celoštátnych politických strán. V tejto súvislosti kriticky reflektoval zneužívanie 

štátnej moci v predvolebnej kampani v prospech celoštátnych politických strán. Ako príklady 

tohto zneužívania štátnej moci uviedol časté zamietnutia usporiadania verejných zhromaždení 

HSĽS, prísnejšie posudzovanie výkrikov a poznámok voličov HSĽS na verejných 

zhromaždeniach, ktoré mali často súdne dohry a výrazne zostrenú cenzúru tlače HSĽS.96 

V zlomovom roku 1938 Dr. Buday tlmočil 29. marca stanovisko klubu senátorov 

HSĽS k slovenskej otázke. HSĽS označil ako reprezentantku slovenského národa a v jej mene 

prehlásil, že stojí na stanovisku osobitnosti slovenského národa.97 V rezolúcii HSĽS sa 

uvádzalo, že vzhľadom na to, že ani slovenský a ani český národ nie sú schopné vytvoriť si 

samostatný štát bez rizika národného ohrozenia, ČSR bola chápaná ako jediný štát, v ktorom 

sa môže rozvinúť individualita slovenského národa. Na druhej strane HSĽS upozorňovala 

na dôležitosť slovenskej otázky a potrebu jej riešenia, ktoré sa stalo mimoriadne akútnym 

vzhľadom na zhoršujúcu sa geopolitickú situáciu ČSR. Predstavitelia HSĽS od riešenia 

slovenskej otázky očakávali vnútropolitickú aj zahraničnopolitickú konsolidáciu štátu. 

Vychádzali pri tom z východiska, že „mravným a historickým poslaním československého 

štátu je nehatený a všestranný rozvoj českého a slovenského národa“.98 

Samozrejme, predpokladom vzájomnej dohody malo byť uznanie samobytnosti 

slovenského národa a politická autonómia Slovenska. Ako legitímny argument sa v tomto 

smere uvádzala Pittsburská dohoda, ktorá podľa politikov HSĽS nestratila svoju platnosť ani 

po dvadsiatich rokoch od jej uzavretia. Ďalším argumentom bolo prirodzené právo národov 

na sebaurčenie, uplatnenie ktorého mala byť kodifikácia rovnosti českého a slovenského 

národa. Politická autonómia Slovenska mala byť v podstate vyjadrením práva slovenského 

národa na sebaurčenie a zároveň sfunkčnením česko-slovenského štátu vo vzťahu 

k Slovákom. Dr. Buday v mene HSĽS varoval vládu, že armáda na obranu republiky nestačí, 

                                                 
95 BUDAY, ref. 94. 
96 Tamže. 
97 BUDAY, Jozef. Prejav v senáte 29. 3. 1938. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. 
[online] Dostupné na internete: < http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/stenprot/109schuz/s109001.htm> 
98 Tamže. 
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ale dôležitejšia je vzájomná zhoda medzi dvoma štátotvornými národmi – Čechmi 

a Slovákmi. Týmto apelom určitým spôsobom anticipoval vývoj vzťahov medzi slovenskou 

autonómnou a ústrednou vládou po 6. októbri 1938, ktorý vyústil do 14. marca 1939. 

Na slávnostnom otvorení Snemu Slovenskej krajiny 18. januára 1939 mal Dr. Buday 

ako najstarší zvolený poslanec prejav, ktorým mal otvoriť historicky prvé zasadnutie tohto 

zákonodarného orgánu. Dr. Buday preto v prvom rade vyjadril svoj pocit šťastia nad touto 

historickou chvíľou: „Ďakujem prozreteľnosti, že mi dopriala dožiť sa tejto chvíle. Ako by aj 

nie?! Dnešným dňom sa spĺňa odveká túžba slovenského národa.“99 Snem Slovenskej krajiny 

považoval za symbol slovenskej samobytnosti. Slovenský národ podľa neho túžil po národnej 

samobytnosti už od okamihu, ako sa ocitol ako subjekt v dejinách. Za historicky prvú 

slovenskú štátnosť v tomto smere označil Veľkú Moravu. Ako druhú slovenskú štátnosť 

v tomto kontexte označil autonómnu Slovenskú krajinu, ako vznikla Žilinskou dohodou 

6. októbra 1938. V tejto súvislosti konfrontoval nesvornosť Svätoplukových synov ako 

príčinu zániku Veľkej Moravy s národnou jednotou, s akou sa stretával po 6. októbri 1938.100 

Svornosť a vytrvalá práca početne malého slovenského národa mali byť podľa 

Dr. Budaya hlavnými zárukami úspešného vývinu v budúcnosti: „I my Slováci sme národom 

malým, ale svornosťou a vytrvalou prácou môžeme dosiahnuť významného miesta medzi 

kultúrnymi národmi sveta.“101 Dr. Buday vo svojom krátkom otváracom prejave jasne 

naznačil, že budúcnosť slovenského národa sa má budovať na báze národno-kresťanskej 

tradície: čiže sa mala budovať na tradičných, konzervatívnych slovenských hodnotách. 

V porovnaní s občiansko-liberálnymi hodnotami, ktoré boli vyzdvihované v období 1. ČSR, 

išlo o výrazný obrat k národnej a kresťanskej identite.102 V slovenskom politickom aj 

kultúrnom kontexte sa mala zdôrazňovať predovšetkým slovenskosť ako základná verejne 

zdieľaná spoločenská hodnota. Dr. Buday bol v tejto súvislosti zástancom uplatňovania 

selektívnosti vo vzťahu k akýmkoľvek zahraničným vzorom. Základným kritériom pri tejto 

selekcii mala byť otázka, či nebude narušovaná hodnota slovenskosti: „Mnohé ustanovizne 

môžu byť jednému národu užitočné, inému škodlivé, a preto z cudzích vzorov môžeme prevziať 

len to, čo zodpovedá géniu slovenského národa.“103 Dr. Buday však zároveň zdôraznil, 

že Slováci by sa nemali zrieknuť myšlienky slovanskej vzájomnosti, ako ju načrtol Ján Kollár. 
                                                 
99 BUDAY, Jozef. Prejav v Sneme Slovenskej krajiny 18. 1. 1939. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna. [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1939ssk/stenprot/001schuz/ 
s001001.htm> 
100 Tamže. 
101 Tamže. 
102 V tejto súvislosti treba poznamenať, že k analogickému obratu k národnej a kresťanskej identite došlo aj 
v Čechách a tento obrat je typický všeobecne pre tzv. druhú Č-SR (1938 – 1939). 
103 Tamže. 
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Túto myšlienku mali podľa neho Slováci najužšie realizovať s Čechmi a Rusínmi 

(Podkarpatská Rus). Dr. Buday tiež vyjadril nádej, že pokiaľ sa myšlienku slovanskej 

vzájomnosti podarí v 2. Č-SR realizovať v plnej miere, dôjde k odstráneniu chýb 

a nedorozumení z minulosti a druhá republika sa posilní.104 Karol Sidor si na adresu uvedenej 

Budayovej reči vo svojom denníku zaznamenal, že svojou ústupčivosťou voči Prahe veľmi 

poškodila záujmy prívržencov samostatnosti Slovenska.105 

Na druhej strane o mesiac – 22. februrára 1939, v reakcii na vládne vyhlásenie 

Dr. Jozefa Tisa, sa dá vybadať u Dr. Budaya určitý, aj keď nie celkom zrozumiteľný ideový 

posun oproti jeho idealistickým vyhláseniam pri slávnostnom otváraní Snemu Slovenskej 

krajiny z 18. januára 1939. Napriek značnej opatrnosti a všeobecnosti jeho vyjadrenia sa dá 

predpokladať, že v plnej miere pochopil podtext vládneho vyhlásenia z 21. februára 1939 

(založený na obrate k samostatnosti) a vlastným spôsobom reagoval na koncepciu evolučného 

osamostatnenia Slovenska: „Naša politická situácia je daná a vybudovaná na výdobytkoch 

6. októbra, dočasne sankcionovaných ústavným zákonom o autonómii Slovenskej krajiny. 

Stojíme na základe tomto, to však neznamená, že by sme stav tento pokladali za skostnatený, 

nezmeniteľný. Nie, my na tomto zákone chceme ďalej budovať. Vyvíjať sa, a naše 

vnútropolitické veci v budúcnosti tak zariadiť, ako to potreby slovenského národa vyžadovať 

budú.“106 Myslím, že uvedené slová sa dajú chápať ako Budayov príklon ku koncepcii 

postupného, evolučného osamostatnenia, teda príklon k uzáverom predsedníctva HSĽS 

z 20. februára 1939.107 Dr. Buday bol rezolútne proti okamžitému osamostatneniu Slovenska, 

ktoré bolo koncepciu radikálov z HSĽS. Jasne to dokumentujú zápisky Karola Sidora, ktorý 

bol priamym účastníkom zasadnutia ministerskej rady, na ktorej sa zúčastnil aj Dr. Buday: 

„Najviac ma prekvapilo, keď senátor Buday vyhlásil, že kto chce dnes samostatný slovenský 

štát, chce vlastne nadvládu Maďarov nad Slovákmi a celým Slovenskom.“108 Dá sa teda 

predpokladať, že Dr. Buday sa nakoniec pod tlakom väčšiny tiež priklonil k myšlienke 

nezávislého štátu, ktorého vyhlásenie však odkladal v duchu uzáverov predsedníctva HSĽS 

z 20. februára 1939 na neurčitý a neskorší čas. Predovšetkým obava pred Maďarskom 

Dr. Budaya viedla k rozhodnutiu udržať druhú Č-SR, kým to len bude možné. 

 
 

 

                                                 
104 BUDAY, ref. 99. 
105 SIDOR, Karol. Denníky 1930 – 1939. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 397. 
106 Podčiarkol M. V. Tamže. 
107 SIDOR, ref. 105; tamže. 
108 Podčiarkol M. V.; SIDOR, Karol. Takto vznikol Slovenský štát. Bratislava : Odkaz, 1991, s. 66. 
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Dr. Jozef Buday and his Reflexion of the Slovak Issue 
 
Dr Jozef Buday (1877 – 1939) was as a Member of the Czechoslovak National Parliament intensively 
involved in dealing with the Slovak issue. The main motif of his critical reflexion on the relationship 
between Czechs and Slovaks was in demanding that the principles set down in the Pittsburgh 
Agreement be realised. As an ideal solution to the Slovak issue he considered a constitutional and 
national equality between the Czechs and Slovaks, i.e. the enforcement of a symmetric relationship on 
the basis of equality in the Czech-Slovak relationship. He found the economical, social and cultural 
differences between Czechs and Slovaks to be an important argument for autonomy. In the cultural 
sphere he considered the preservation of the Slovak language identity a key aim. Dr. Buday did not 
belong to radical anti-Czech nationalists, yet he expected a just solution of the Slovak issue from the 
Czech political elites. Slovak autonomy would in his view stop further influx of atheistic and secular 
ideas from Bohemia, preserving the traditional Christian character of the Slovak society. During the 
period of Slovakia's autonomy (6th October 1938 – 14th March 1939), his opinions shifted from the 
position of strengthening the Czech-Slovak federation towards an evolutionary approach to the Slovak 
independence, which he formulated for the first time in his response to the prime ministerial speech 
given by Jozef Tiso on 21st February 1939. The fear of Hungary, however, led him to the decision to 
support the existence of the second CSR for as long as possible. 
 
Keywords: Slovak issue, Slovak autonomy, Czechoslovakia, Czech-Slovak relationship, 
                   Pittsburgh Agreement, Jozef Buday (1877 – 1939) 
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eseje 
––––––––––––––––––––––– 
 
Obrat k jazyku, postmoderna a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín 
(Nad knihou Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita) 
 
Martin Vašš 
 

Historici sú pri svojej práci často postavení pred otázky vzťahu historickej narácie 

a historickej skutočnosti, prípadne historickej pravdy, pri čom do hry vstupujú aj otázky 

výpovednej hodnoty prameňov vo vzťahu k historickej skutočnosti, resp. ich možností 

a limitov reprezentácie historickej skutočnosti. Medzi historikmi sa berie ako samozrejmé 

a nikto to ani nespochybňuje, že za optimálnych politicko-spoločenských okolností je ich 

cieľom objektívna rekonštrukcia minulosti. 

V posledných desaťročiach 20. storočia sa objavili názory, ktoré priniesli nové 

pohľady na historickú naráciu. Najvýznamnejšími teoretikmi histórie v rámci tohto nového 

pohľadu na historickú naráciu sú americký teoretik histórie Hayden White a holandský 

teoretik histórie Frank Ankersmit. Považujú sa za predstaviteľov naratívneho 

konštruktivizmu, ktorý sa vníma ako alternatíva, resp. opozícia voči tradičnému 

(pozitivistickému) chápaniu vzťahu historickej narácie a historickej skutočnosti. 

White prišiel so svojím konceptom histórie v článku Bremeno histórie (1966), ktorý sa 

považuje za akési základné načrtnutie jeho hlavných myšlienok, ktoré sa potom nesú celou 

jeho tvorbou.1 V tomto článku poukázal na údajnú metodologickú naivitu historikov, ktorí 

z dôvodu svojej úzkej špecializácie prehliadali vývoj poznania vo vedeckých disciplínach 

a umení.2 Podľa Whita si nevšimli objavenie spoločného konštruktivistického charakteru 

spoločenskovedných a umeleckých tvrdení.3 Vedomie konštrukčného charakteru 

humanitných vied tak približovalo aj históriu viac k umeniu ako k prírodným vedám, pri čom 

toto vedomie White považoval za prvý krok k modernému chápaniu histórie.4 

V rámci svojho pohľadu zašiel až tak ďaleko, že dal na jednu úroveň práce historikov, 

ktorých tvrdenia sú podložené faktami, s ideologicky skreslenými opismi minulosti 

a románmi, autori ktorých pri konštruovaní fiktívneho príbehu v histórii hľadali len 

inšpiráciu.5 White chcel týmto radikálnym prirovnaním zrejme naznačiť, že v rámci 

                                                 
1 ŠUCH, Juraj. Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita. Ostrava : Universitas 
Ostraviensis Facultas Philosophica, 2010, s. 27. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 27-28. 
4 Tamže, s. 28. 
5 Tamže. 
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interpretačného prístupu historika, ktorý je zviazaný s určitou racionalitou a dobovou 

dejinnou víziou, existuje riziko určitej fikcionalizácie jeho predstavy o historickej 

skutočnosti.6 Slovenský filozof dejín Juraj Šuch v tejto súvislosti upozorňuje, 

že za predpokladu určitého spresnenia by toto Whitovo tvrdenie mohlo byť opodstatnené.7 

White za hlavné bremeno minulosti označil zastaranú formu histórie, pod ktorou chápal 

pozitivistickú historiografiu, ktorú navrhoval nahradiť expresionistickou a existencialistickou 

historiografiou.8 Pozitivistická historiografia podľa neho v súvislosti s jej požiadavkou 

hodnotovej neutrality používala nevyhovujúce vysvetľujúce metafory.9 

White považoval schopnosť výberu vhodných metafor pri spodobovaní historickej 

reality za najdôležitejšiu zručnosť historika.10 V súvislosti s používaním metafor v historickej 

narácii vzniká otázka, do akej miery by historikovo použitie metafory mohlo výstižnejšie 

a presnejšie charakterizovať určitý historický fenomén.11 Whitovo stotožňovanie práce 

historika a umelca vyústilo k pluralitnému pohľadu na minulosť, keď odmietol len jednu 

objektívnu perspektívu, pretože sa mylne domnieval, že viaceré narácie s využitím rôznych 

(experimentálnych a s vývojom literatúry spojených) spôsobov reprezentácie historickej 

reality by mali potenciál poskytnúť celostnejší obraz o skúmanej historickej realite.12 

V tomto smere si White pravdepodobne neuvedomoval riziko, ktoré so sebou lákavá 

predstava plurality perspektív a verzií minulosti prinášala.13 Vzájomné diferencie medzi nimi 

by okrem vágnosti a straty dôveryhodnosti jednotlivých obrazov minulosti spôsobili stratu 

dôveryhodnosti akéhokoľvek obrazu historickej reality.14 Jeho nadšenie pre pluralitu 

pohľadov vychádzalo pravdepodobne z jeho praxe historika, keď rôznorodé pohľady by 

umožnili historikovi odhaliť množstvo aspektov historických udalostí a tým napomáhať 

ku komplexnejšej predstave o historickej skutočnosti.15 

No obchádzal pri tom skutočnosť, že dejiny historiografie sú plné dôkazov o tom, že aj 

napriek silnému vplyvu pozitivizmu existovala pluralita a vzájomným porovnávaním predstáv 

historikov a ich tvrdení vo vzťahu k známym faktom sa vyselektovali určité jasné kontúry 

obrazu o minulosti, oddeleného od fiktívnych príbehov.16 Whitom navrhovaná 

                                                 
6 ŠUCH, ref. 1. 
7 Tamže. 
8 Tamže, s. 29. 
9 Tamže.  
10 Tamže, s. 30. 
11 Tamže. 
12 Tamže, s. 31. 
13 Tamže, s. 31-32. 
14 Tamže, s. 32. 
15 Tamže. 
16 Tamže. 
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nekontrolovateľná pluralita by spôsobila zmiznutie akéhokoľvek obrazu o minulosti a stratu 

dôveryhodnosti akejkoľvek historickej narácie.17 

Podľa jeho presvedčenia mal historik prispôsobovať svoje dielo potrebám súčasnosti 

a nepísať z pohľadu danej minulosti, ale skôr z pohľadu svojej doby. Whitova ponuka 

približovania minulosti prostredníctvom plurality rôznych experimentálnych prístupov 

nekorešponduje s vývojom historiografie za posledné obdobie, ktorá napriek novým 

literárnym postupom zostala verná tradičnému sprístupňovaniu výsledkov výskumu 

prostredníctvom ľahko zrozumiteľného prozaického štýlu, ktorý sa vyhýba literárnym 

experimentom z dôvodu, aby sa vyhla riziku nesprávneho pochopenia. 

V prípade vedeckejšieho textu historik volí odbornú terminológiu, na ktorú vývoj 

v literatúre nemá prakticky žiadny vplyv.18 Uvedené informácie svedčia podľa Šucha o tom, 

že taký úzky vzťah medzi historiografiou a literatúrou, aký videl White, v skutočnosti 

neexistuje.19 Môžeme predpokladať, že primárnou determinantou Whita pri jeho uvažovaní 

o historickej narácii bola jeho stabilná nedôvera považovať akúkoľvek historickú naráciu 

za nespochybniteľne adekvátny odraz minulosti.20 

Vo svojej stati Čo je historický systém? (1972) sa snažil spochybniť aktívnu úlohu 

historika ako formujúceho činiteľa transformácie spoločnosti z prítomnosti do budúcnosti 

a úlohu historika videl skôr v pozícií obhajcu hodnôt a života svojej spoločnosti, v ktorej sa 

nachádza a tvorí ako činiteľa prispievajúceho k jej formovaniu.21 Whitovým ideálom však 

bola aktívna úloha historika, ktorý mal uplatňovať svoju hodnotovú orientáciu pri približovaní 

minulosti v záujme aktuálnych potrieb spoločnosti a tak sa spolupodieľať na spoločenskom 

vývoji.22 Viacero problémov súvisiacich s Whitovým konštruktivistickým chápaním histórie 

podľa Šucha zostalo nezodpovedaných, pretože v ťažiskovej práci Bremeno histórie z tohto 

obdobia ponúka viac deklaratívnych tvrdení ako presvedčivých argumentov.23 

Vo svojom najznámejšom diele Metahistória (1973) sa zameral na samotnú štruktúru, 

tvorbu a povahu historických narácií.24 White v rámci tejto práce o historických naráciách 

uvažoval ako o verbálnych štruktúrach vo forme naratívneho prozaického diskurzu, ktorý si 

podľa neho robí nárok byť adekvátnym obrazom alebo modelom štruktúr alebo procesov 

                                                 
17 ŠUCH, ref. 1. 
18 Tamže. 
19 Aj keď sa samozrejme nedá medzi historikmi úplne vylúčiť možná inšpirácia novými literárnym prostriedkami 
na lepšie vykreslenie nejakého historického fenoménu. Tamže. 
20 Tamže, s. 36. 
21 Tamže. 
22 Tamže, s. 37. 
23 Tamže. 
24 Tamže, s. 38. 
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minulosti a vysvetľovať ich formou podania.25 Historická narácia podľa neho neprináša len 

informácie o dianí v minulosti, ale aj jej vysvetlenie. White tiež zastával názor, že historická 

narácia sa principiálne nemôže považovať za zrkadliaci model historickej skutočnosti. 

V tomto bode polemizoval s Rankeovským chápaním histórie, ktoré považovalo historickú 

naráciu za neutrálne médium, zobrazujúce model historickej skutočnosti. Podľa Whita 

kriticky uvažujúci historik pripúšťa, že jeho práca vzhľadom na kontext svojho vzniku 

a prispôsobenie sa čitateľovi nemusí byť presným modelom minulosti, ale môže dôjsť aj 

k určitým skresleniam historikovej predstavy o minulosti. No a práve historická narácia má 

podľa Whita najväčší podiel na skreslení obrazu minulosti.26 

V tejto súvislosti sformuloval jeden zo svojich základných predpokladov: 

že historikova predstava dejín je determinovaná hlbinnou poetickou štruktúrou, ktorú tvoria 

štyri základné trópy: metafora, metonýmia, synekdocha a irónia. Historikova práca sa zase 

pohybuje v piatich úrovniach konceptualizácie: 1. kronika, 2. príbeh, 3. spôsob naratívnej 

štrukturácie, 4. spôsob argumentácie a 5. spôsob ideologickej implikácie.27 V obsahoch 

historických narácií White identifikoval tri spôsoby explanácie: na základe sujetu (pod ktorú 

spadajú prvé tri úrovne konceptualizácie kronika, príbeh a modus naratívnej štrukturácie), 

typu argumentácie a typu ideologickej implikácie. 

Uvedené explanačné stratégie sú vzájomne späté a podieľajú sa na tvorbe 

historiografického štýlu.28 White v rámci explanácie na základe sujetu identifikoval štyri 

spôsoby: romantický, tragický, komický a satirický. V rámci spôsobu argumentácie 

identifikoval jej štyri spôsoby: formistický, mechanistický, organistický a kontextuálny. 

V rámci spôsobu ideologickej implikácie identifikoval jej štyri spôsoby: anarchistický, 

radikálny, konzervatívny a liberálny. Uvedenú typológiu nepovažujem za potrebné bližšie 

rozoberať, pretože ju považujem za zjednodušujúcu a schematickú, pri čom sa prikláňam 

k názoru Davida Carrola (1976), že ide o formalistický idealizmus.29 Uvedený formalistický 

idealizmus vyviera z Whitovej koncentrácie na problematiku formy historických narácií 

a z jeho menšieho záujmu o ich obsah.30 

White formuloval tiež hypotézu, že predstava historického deja alebo jeho model sa 

nenachádza v prameňoch, ale historik si ju musí najprv predstaviť v akte predzobrazenia, 

ktorý je poetického charakteru, pretože je predkognitívny a predkritický. Historik v akte 
                                                 
25 ŠUCH , ref. 1, s. 41. 
26 Tamže. 
27 Tamže, s. 42. 
28 Tamže, s. 44. 
29 Tamže, s. 56. 
30 Tamže. s. 65-66. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 186

predzobrazenia predchádza formálnej analýze a vytvára ním objekt analýzy, pri čom 

predurčuje modalitu konceptuálnych stratégií, ktoré použije na jeho vysvetlenie. Akt 

predzobrazenia sa podľa Whita spája s hlbinnou úrovňou historického vedomia a so štyrmi 

hlbinnými štruktúrami – metaforou, metonýmiou, synekdochou a iróniou. Prostredníctvom 

týchto trópov môžu byť nové obsahy predzobrazujúco uchopené v jednoznačných 

prozaických reprezentáciách a tak pripravené na vedomé pochopenie. 

Podľa Whita sa tak predstava historika o historickom dianí pri zoznamovaní sa 

so skúmaným materiálom nevyhnutne vytvára prostredníctvom štyroch spomínaných trópov, 

ktoré následne determinujú aj priliehajúce spôsoby explanačných stratégií.31 Okrem 

Whitových štyroch trópov považujem za dôležitú aj hlbinnú štruktúru ideologického 

presvedčenia.32 Veľkou nevýhodou Whitovho modelu je nejednoznačnosť definovania jeho 

centrálnych pojmov, ako na to upozornila Ann Rigneyová (1993).33 Množstvo nejasností 

Whitovho modelu môže jeho domýšľaním viesť podľa J. Šucha do problematickej 

schematickosti.34 

Kľúčový prínos Whitovej práce Metahistória spočíva v tom, že ako prvý ukázal 

na relativitu a pluralitu historických narácií, čím vlastne otvoril dvere postmoderne.35 White 

dospel k prehĺbeniu vedomia vlastnej ironickej situácie, ktorá je základnou črtou 

postmodernej doby. Nancy Strueverová (1993) tiež upozorňuje na pozitívny prínos irónie 

pri práci zodpovedného historika, ktorý sa snaží vyhnúť ideológiám.36 White svojím dielom 

Metahistória zároveň inicioval lingvistický obrat v historiografii – obrat k jazyku ako zdroja 

kognitívnych limitov historika.37 

Pri Whitovej druhej práci Trópy diskurzu (1978) považujem za podnetné jeho 

upriamenie pozornosti na výber a usporiadanie faktov (prvkov príbehu) historikom a jeho 

zvolenie konečnej formy príbehu na základe vlastnej analýzy skúmanej historickej situácie. 

V tejto súvislosti J. Šuch prezentoval hypotetickú situáciu pluralitného spôsobu 

predstavovania historických udalostí každým historikom, v ktorej by každý historik mal 

možnosť svoju predstavu o skúmaných dejinách spredmetniť do podoby filmu. 

Je nepochybné, že v jednotlivých filmoch by existovali odlišnosti, a to aj napriek 

tomu, že by historici použili potvrditeľné fakty nachádzajúce sa v dostupných prameňoch. 

                                                 
31 ŠUCH, ref. 1, s. 49. 
32 Tamže, s. 56. 
33 Tamže, s. 58. 
34 Tamže. 
35 Tamže, s. 70. 
36 Tamže, s. 71. 
37 Tamže, s. 72. 
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Whitov prínos spočíva práve v poukázaní na uvedenú jedinečnosť predstavivosti historika.38 

Je tiež rovnako nepochybné, že predstavivosť historika determinuje aj jeho (ideologická) 

perspektíva. Podobne, ako J. Šuch, to môžeme demonštrovať na „klasickom“ prípade 

zo slovenských dejín 20. storočia – 1. Slovenskej republike. Historik, ktorý inklinuje 

k pozitívnemu hodnoteniu spoločenskej situácie obyvateľstva v prvých rokoch vojny, bude 

vo svojich naráciách poukazovať na život obyvateľov, ktorý nebol poznačený vojnovými 

udalosťami a perzekúciami režimu. 

Naopak, historik, ktorý sa na dejiny 1. Slovenskej republiky pozerá z hľadiska 

životných osudov perzekuovaných obyvateľov, bude mať vo svojej narácií sklon 

k negatívnejšiemu hodnoteniu spoločenskej situácie na Slovensku v prvých rokoch vojny. 

Uvedená odlišnosť obrazov o rovnakých historických udalostiach sa dá diagnostikovať aj 

v prípade výkladov SNP.39 Sled udalostí môže byť sujetovaný rôznymi spôsobmi a byť tak 

obdarený rôznymi významami bez narušenia chronologického usporiadania.40 

Uvažovanie o rovnocenných, no vzájomne sa líšiacich historických narácií môže 

podľa J. Šucha vyvolať otázku, ako vedecká (exaktná) rekonštrukcia minulosti môže vyústiť 

do rôznych výsledných podôb. Tradične sa na túto otázku odpovedá konštatovaním, 

že historici sú ovplyvnení dobou a ich výsledky práce tak nemajú večnú platnosť, no zároveň 

sú dopĺňané novým faktami, ktoré zásadným spôsobom nenarušujú jednu objektívnu 

predstavu dejín.41 

White na túto otázku odpovedal nevyhnutnou relativitou a vzájomnou rovnocennosťou 

rôznych foriem historických narácií. Každý historik totiž pristupuje k skúmaniu prameňov 

s odlišnou teoretickou koncepciou, ktorá má určitý ideový rozmer. Ak určité fakty s ňou 

nebudú v súlade, budú marginalizované a naopak, fakty, ktoré s ňou budú v súlade, budú 

zdôrazňované.42 Absencia možnosti porovnať historikovu predstavu o dianí v minulosti 

so samotnou historickou realitou vytvára priestor pre rôzne interpretácie historických udalostí. 

White s ohľadom na fragmentárnosť pramenných materiálov a konštruktívnu predstavivosť 

historika pripúšťa možnosť rovnako plauzibilných interpretácií tých istých udalostí. 

Podľa J. Šucha by sme v prípade pripustenia plurality prístupov k minulosti mohli 

predstavu o minulosti prirovnať ku „gumovej nafukovacej konštrukcii“, ktorej základom je jej 

                                                 
38 ŠUCH, ref. 1, s. 78. 
39 Tamže, s. 79. 
40 Tamže, s. 80. 
41 Tamže. 
42 Tamže, s. 83. 
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prístupnosť k zmene tvaru.43 V tejto súvislosti je zaujímavé Whitovo konštatovanie, 

že disciplinarizácia historickej vedy v 18. storočí úzko súvisela s vytváraním národných 

štátov, čím bol proces utvárania histórie ako vedy od svojho začiatku poznačený 

„politikou“.44 Napr. samotný White je pri svojich úvahách determinovaný liberalistickou 

pluralitou a liberálnym humanizmom, patriacim k základným ideovým pilierom USA. 

White rozlišoval medzi primárnym referentom, za ktorého považoval historické 

udalosti a sekundárnym referentom, ktorým bola forma historickej narácie, priamo súvisiaca 

s hodnotovou orientáciou.45 Chaos informácií (faktov), pochádzajúcich z útržkovitých 

prameňov, ktoré vzdorujú usporiadaniu podľa zákonov46, je podľa Whita usporadúvaný 

a vysvetľovaný prostredníctvom historikovho porozumenia v naratívnom popise.47 

Vo svojej tretej knihe Obsah formy (1987) sa White zaoberal ideológiou a jej vplyvom 

na formu historickej narácie. V tejto súvislosti skonštatoval, že moderné ideológie udeľujú 

histórii význam, čo má za následok, že evidentný zmätok minulosti sa napokon stáva 

zrozumiteľným. Ideológie tak zbavujú minulosť jej bezvýznamnosti, čím zároveň určujú 

význam životom žijúcich ľudských bytostí a ich detí, ktoré za tento význam ďalej preberajú 

zodpovednosť. 

White vzhľadom na svoje pluralistické stanovisko neuprednostňoval žiadnu ideológiu, 

čím formuloval relativistický pohľad na riešenie problému interpretácie historických 

prameňov a čím sa zreteľne približoval postmodernému hodnotovému rámcu.48 White 

rozlišoval empirickú a špekulatívnu dimenziu historických narácií. Ako empirickú dimenziu 

chápal neusporiadaný súbor atomárnych faktov z fragmentárnych historických prameňov. 

Ako špekulatívnu dimenziu konceptuálnej úrovne chápal zakomponovanie uvedených faktov 

do formálne koherentného príbehu. 

Whitovo poukazovanie na špekulatívnu dimenziu má podľa J. Šucha svoje najväčšie 

opodstatnenie pri naratívnom približovaní väčších sociálnych celkov a kultúrnych 

fenoménov.49 Whitov relativistický pohľad na historické narácie tiež viedol k „nekonečnému“ 

dialógu medzi historikmi o presvedčivosti obsahu ich narácií. Martina Jaya (1992) inšpiroval 

                                                 
43 ŠUCH, ref. 1, s. 85. 
44 Tamže, s. 100. 
45 Tamže, s. 99. 
46 Usporadúvanie faktov podľa určitých zákonov historického procesu (s veľkou obľubou) produkuje 
pozitivistický a marxistický historizmus. 
47 Tamže, s. 101. 
48 Tamže, s. 105. 
49 Tamže, s. 106. 
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k rozlišovaniu medzi prvou úrovňou historickej narácie – kronikou a historikovým druhotným 

usporiadaním informácií.50 

V 90. rokoch 20. storočia dával White svoje chápanie povahy historických narácií 

do súvislosti s postmodernou. Postmoderná objektivita si podľa Whita bola vedomá svojej 

vlastnej konštrukčnej povahy, čím spôsobila, že proces konštrukcie sa stal témou vlastného 

diskurzu.51 White v rámci svojho relativistického pohľadu na písanie o dejinách preto 

navrhoval konštruovanie viacerých naratívnych výkladov dejinného diania. Tento návrh 

nasmeroval zvlášť historikom v postkomunistických krajinách, aby nehľadali len jednu 

pravdu o svojich národoch.52 

Frank Ankersmit vo svojej práci Naratívna logika: Sémantická analýza historického 

jazyka (1983) ponúkol analytický pohľad na text historickej narácie. Pri tvorbe historickej 

narácie rozlišoval medzi fázou historického výskumu a fázou naratívneho písania o dejinách. 

Práve výskum uvedenej druhej fázy získava podľa Ankersmita čoraz relevantnejší význam, 

pretože zastával názor, že historická hodnota nejakého historického diela nie ani tak 

determinovaná v ňom predstavenými faktami, ako skôr naratívnou interpretáciou týchto 

faktov. 

Historickú naráciu vo vzťahu k obrazu minulosti vnímal podobne ako karikatúru, 

pretože historická narácia podľa neho skôr „vyvolávala“, ako opisovala obraz minulosti. 

Ankersmit problematizoval vzťah medzi minulosťou a jej naratívnym zobrazením. 

Zastupujúci vzťah naratívneho zobrazenia a minulosti odmietal aj z prozaického dôvodu, 

že historik nemá nikdy možnosť zažiť minulosť autenticky.53 

Možno aj na základe tohto dôvodu odmietal používať pojmy „pravdivá“ alebo 

„nepravdivá“ historická narácia a navrhoval pri jej hodnotení  používať radšej pojmy 

„subjektívna“ alebo „objektívna“.54 Ankersmit formuloval aj kľúčovú tézu jeho naratívneho 

idealizmu: odmietol relevantnosť prekladových pravidiel, ktorými by sa dala historická 

skutočnosť pretransformovať do lingvistickej úrovne historickej narácie. Historická 

skutočnosť nie je daná, ale historik ju musí skonštruovať.55 

Štruktúra historickej narácie nebola podľa Ankersmita reflexia príbuzná štruktúre 

objektívne prítomnej v samotnej minulosti, ale iba štruktúra prepožičaná minulosti, resp. 

                                                 
50 ŠUCH, ref. 1, s. 107. 
51 Tamže, s. 126. 
52 Tamže. 
53 Tamže, s. 134. 
54 Tamže, s. 137-138. 
55 Tamže, s. 138-139. 
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pretlačená na minulosť.56 Najviac sa toto „pretláčanie“ štruktúry prejavuje pri písaní 

o politických hnutiach a kultúrnej histórií. 

Ankersmit prirovnal prácu historika k práci módneho návrhára, ktorý skúša 

na figurínach kvalitu častí navrhovaných šiat. Podobne aj historik podľa neho používa rôzne 

pojmy, aby „obliekol“ minulosť. Často tak dochádza k tomu, že minulosť je reprezentovaná 

prostredníctvom entít, ktoré neformovali minulosť samotnú a nie sú tak referenciou 

ku skutočným historickým fenoménom alebo aspektom týchto fenoménov. Minulosť podľa 

Ankersmita vidíme len cez „maškarádu naratívnych štruktúr“.57 Jednotlivé fakty a udalosti 

sú vo fáze naratívneho písania organizované do naratívneho celku prostredníctvom pojmov 

(napr. nacionalizmus), prípadne obrazov a predstáv. Spomínané obrazy a predstavy však 

podľa neho organizujú naše poznanie minulosti bez referencie na ňu alebo na jej opisovanie. 

Tieto predstavy a obrazy Ankersmit označil ako naratívne substancie, pričom tieto pojmy 

môžu historici skôr počuť, pociťovať, tušiť alebo „pociťovať ako arómu“.58 

Tento svoj názor demonštroval na príklade pojmov ako napr. „renesancia“ alebo 

„osvietenstvo“, ktoré sú ťažko postihnuteľné a nejasné. Charakteristické rysy naratívnych 

substancií sa podľa neho objavia až pri ich porovnávaní. Ankersmit poukázal na rozdiel medzi 

teoretickými pojmami v prírodných vedách a naratívnymi substanciami v histórii, ktorý 

pri naratívnych substanciách v histórii spočíval v tom, že na rozdiel od prírodných vied 

historici nemajú k dispozícií žiadne transformujúce pravidlá ako prírodovedci, a podobne aj 

referencia naratívnych substancií funguje na rozdiel od prírodných vied len na úrovni slov. 59 

Naratívne substancie (ako napr. renesancia) sa môžu identifikovať alebo uznať ako 

také len na základe celkového výpočtu ich všetkých vlastností, čo ich odlišuje od bežných 

predmetov. Predstava historických narácií umožnila Ankersmitovi poukázať na konštrukčnú 

povahu historických narácií.60 Historickú naráciu preto posunul iba do roviny návrhu, ktorý 

naznačuje, ako by mohla byť historická skutočnosť predstavovaná. V tejto súvislosti videl 

podobnosť medzi historickými naráciami a metaforickými vyjadreniami, ktoré z hľadiska 

svojej povahy nemôžu byť empiricky pravdivé alebo nepravdivé.61 

Na rozdiel od kritérií pravdivosti alebo nepravdivosti historických narácií ponúkol 

kritérium dosahu historickej narácie. Úlohou historika je maximalizovať dosah svojej 

historickej narácie, čím Ankersmit podľa J. Šucha vyzdvihol skôr hodnotenie kvantitatívneho 
                                                 
56 ŠUCH, ref. 1, s. 139. 
57 Tamže, s. 140. 
58 Tamže, s. 141. 
59 Tamže, s. 142.  
60 Tamže, s. 143. 
61 Tamže, s. 148-149. 
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aspektu historických narácií.62 Ankersmit pripúšťal objektivitu historických narácií iba 

v relatívnom zmysle, ku ktorej sa dá dopracovať vzájomným porovnávaním viacerých narácií 

k danej téme. 

Pri určovaní objektivity historickej narácie hrá dôležitú úlohu jej originalita. Tu treba 

súhlasiť s Jurajom Šuchom, že v rámci tejto originality ide o nejaký nový metodologický 

prístup meniaci perspektívu pohľadu na minulosť, ktorý umožní generovanie ďalších 

historických narácií, ktoré budú vysvetľovať väčšie množstvo historických udalostí. Túto 

objektivitu môžeme identifikovať iba v rámci plurality historických narácií, vonkoncom nie 

iba pri jednej existujúcej historickej narácií. Tu sa opäť vynára Ankersmitov pojem dosahu 

historickej narácie, ktorý je determinovaný práve prostredníctvom iných narácií a nie ňou 

samotnou.63Ankersmit dospel preto k uzáveru, že historické poznanie nie poznaním v pravom 

zmysle slova, ale ide skôr o nejaké usporiadanie poznania.64 

Vo svojej druhej knihe História a tropológia: vzostup a pád metafory (1994) položil 

základ pre postmoderné chápanie historického objektu. Pokúsil sa tak skoncipovať 

postmodernú teoŕiu historickej skúsenosti, ktorú podľa neho najvýstižnejšie charakterizovala 

nostalgia.65 Ankersmit sa svojím zdôrazňovaním plurality, významu jazyka 

a problematizovaním zobrazovania reality textom prelínal s hlavnými ideami postmoderny. 

O historických naráciách začal uvažovať v súvislosti s reprezentáciou reality v umení. 

Historik je podľa neho v situácii ako maliar, ktorý má k dispozícií niekoľko spôsobov, 

ako určiť kontúry krajiny na svojom obraze, pri čom ním použité spôsoby môžu byť 

odmietané inými maliarmi pre ich nespoľahlivosť alebo vágnosť.66 Podľa Ankersmita došlo 

paralelne so stratou estetického objektu v umení aj v historiografii k postupnej strate 

intencionálnych téz o vývoji minulosti, ktoré bežne historik ponúkal svojmu publiku a zostali 

len „kusy minulosti“ a „surové príbehy o zjavne celkom irelevantných historických 

udalostiach, ktoré zanechávajú súčasných historikov zmätených ako návštevníkov múzeí 

spred šesťdesiatych rokov, keď boli konfrontovaní s Duchampovými ready-mades“.67 

Koncept reprezentácie Ankersmit uplatnil aj na svoje uvažovanie o politickej teórii 

v knihe Estetika politiky: politická filozofia za hranicou faktu a hodnoty (1996). V uvedenej 

knihe prezentoval myšlienku, že tak, ako sa historici pokúšajú o objektívnu reprezentáciu, tak 

sa aj politici snažia o hľadanie strednej cesty v konflikte záujmov a ideológií. V súčasnom 
                                                 
62 ŠUCH, ref. 1, s. 149. 
63 Tamže, s. 150. 
64 Tamže, s. 151. 
65 Tamže, s. 154. 
66 Tamže, s. 158. 
67 Tamže, s. 159. 
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svete podľa neho dochádza k vytrácaniu rozdielu medzi reprezentáciou (štátom a politickými 

stranami) a reprezentovaným (spoločnosťou a občanom), čo podporuje aj znižovanie 

významu ideológie, keďže súčasný volič je nestály a meniaci sa. 

Neurčitosť vzťahov medzi občanom a štátom a rovnako aj nejasný vzťah politikov 

k voličom znejasňujú rozdiely medzi súkromným a spoločenským záujmom, čo má 

za následok, že štát stráca podľa Ankersmita schopnosť riešiť spoločenské problémy. 

Východisko nachádza v „rehabilitácii predstavy súkromného záujmu a egoizmu“, ktoré vždy 

boli chápané ako najefektívnejšie prostriedky na vzájomné prepojenie želania a záujmu. 

Ankersmit v tejto súvislosti upozornil, že na rozdiel od súčasnosti bude v budúcnosti potrebný 

silnejší a rozhodnejší štát pri riešení nových politických problémov.68 

Podľa Ankersmita aktuálna postmoderná situácia vo vývoji historiografie podporovala 

potrebu nahliadať na historické narácie ako na reprezentácie. Poukázal pri tom 

na nadprodukciu historických interpretácií, ktorá vedie podľa neho skôr k enumerácii ako 

k integrácii. Vytvára sa tak množstvo samostatných a autonómnych informácií, ktoré sa 

znásobujú a ich genealógie ostávajú neukončené.69 Ankersmit sa priklonil k postmodernému 

uznaniu estetickej povahy písania o dejinách, čím historikove dôkazy nepoukazujú 

k minulosti, ale k inej interpretácii minulosti.70 Teoretickým záverom narativizmu 

zodpovedajú podľa neho aj nové formy písania o dejinách: mikrohistória a dejiny 

každodennosti, ktoré sú zbavené všetkých ideologických a emancipačných nárokov, ktorými 

sa vyznačovali ich predchodcovia.71 

Ankersmit vo svojej stati Pôvod postmodernej historiografie (1994) poukázal 

na následky rozvíjania historicizmu, ktoré viedli k nadprodukcii historických prác, 

čo následne viedlo k problematizovaniu predstáv o historickej realite. Pri porovnávaní 

postmodernej plytkosti a historicizmu dospel k prekvapivému záveru, že sú si podobné 

v odmietaní špekulatívnej filozofie dejín, ktorá vyjadruje jednotu dejín a v zameraní sa 

na detaily minulosti. Juraj Šuch však upozorňuje, že aj keď sa historicizmus a postmoderna 

zameriavajú na detaily, postmoderný prístup k minulosti vylučuje hierarchizáciu a je vo svojej 

antiesenciálnosti dôslednejší.72 

V súvislosti s postmoderným písaním o dejinách Ankersmit hovoril o fragmentarizácii 

obrazu minulosti, ktorá je následkom nahrádzania historizujúcej kontextualizácie de-

                                                 
68 ŠUCH , ref. 1, s. 159. 
69 Tamže, s. 160. 
70 Tamže, s. 161. 
71 Tamže, s. 168. 
72 Tamže, s. 169. 
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kontextualizáciou.73 Vytrácanie hierarchizácie vrstiev minulosti vyúsťuje do postmodernej 

plytkosti.74 Za postmodernú historickú skúsenosť označil nostalgiu, ktorá sa vyznačuje 

uvedomovaním sa premiestnenia a zvláštnou zmesou pocitov šťastia a sklamania. 

Za podstatný rozdiel oproti historizujúcim pokusom o znovuprežitie alebo ponorenie sa 

do minulosti v prípade nostalgie označil nemožnosť uvažovať o opätovnom prežívaní 

minulosti alebo o zhmotnenej fixnej minulosti.75 Podľa Ankersmita sa postmoderná historická 

teória nezaoberá vzťahom medzi historickou realitou a historickými prameňmi, ale vzťahom 

medzi historickým jazykom, resp. textom a realitou minulosti.76 Ankersmit zastáva názor, 

že historickú reprezentáciu by bolo vhodné chápať ako textovú substitúciu skutočnej, 

no absentujúcej minulosti, z čoho vyplýva, že historické reprezentácie by sa mali vnímať skôr 

ako návrhy.77 V súvislosti s písaním o dejinách poukázal na politickosť predstavy historickej 

reality, pri čom dospel k záveru, že samotná história je celá politická. Ankersmit tak 

konštatuje, že písanie o dejinách je priamo alebo nepriamo históriou politiky.78 

Vo svojej stati Reprezentácia ako reprezentácia skúsenosti (2000) sa Ankersmit 

na základe jeho vyjadrenia posunul na post-postmodernistické pozície, keď namiesto 

modernistickej pravdy a postmodernej reprezentácie postuloval ako cieľ post-

postmodernistickú skúsenosť.79 Problematika skúsenosti sa podľa neho dostávala do popredia 

v súvislosti s uvedomovaním si minulosti a popularitou histórie mentalít, dejín každodennosti 

či kultúrnej histórie. V tomto smere uvažoval o nahradení racionalizmu novým romantizmom, 

pretože „ako pociťujeme minulosť je nemenej dôležité, ako ju poznáme“.80 Skutočné 

revolúcie v dejinách historického písania a historického vedomia sú podľa Ankersmita 

podnecované posunmi v historickej skúsenosti. Kľúčová je podľa neho náhla historická 

skúsenosť, ktorá podnieti úvahy o jej novom kontexte. Pri náhlej historickej skúsenosti sa 

historikovi zjaví minulosť v jej monumentálnej nahote s nezvyčajnou priamosťou 

a bezprostrednosťou.81 

Ankersmit podobnosť svojho chápania historickej skúsenosti nachádza v Deweyho 

pragmatickej estetickej skúsenosti. Vznešenosť historickej skúsenosti podľa neho vzniká 

z paradoxného spojenia pocitov straty a lásky, kombinácie bolesti a potešenia z toho, ako sa 

                                                 
73 ŠUCH , ref. 1, s. 169-170. 
74 Tamže, s. 170. 
75 Tamže, s. 171. 
76 Tamže, s. 179-180. 
77 Tamže, s. 181. 
78 Tamže, s. 184. 
79 Tamže, s. 189. 
80 Tamže, s. 190. 
81 Tamže. 
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vzťahujeme k minulosti. V tejto súvislosti uvažuje o akte disasociácie – oddelenia od toho, 

o čom sme presvedčení, že je nám vlastné. Vznešená historická skúsenosť vyžaduje opustenie 

našej identity.82 Historické skúmanie je podľa Ankersmita motivované snahou o získanie 

predchádzajúcej identity, pri čom nezámerne pridáva novú identitu k jeho prítomnej identite. 

V prípade historickej skúsenosti spojenej s písaním o dejinách dochádza k napätiu 

medzi túžbou po bytí a túžbou po poznaní, ktorá nahrádza túžbu po bytí. Vznešená historická 

skúsenosť nás núti opustiť pozíciu, v ktorej splývame so sebou samými a zmeniť ju 

na pozíciu, na ktorú sa vzťahujeme v doslovnom zmysle slova, čo podľa Ankersmita vytvára 

efekt, ako keby sme boli dve osoby namiesto jednej.83 Ankersmit tak nakoniec dospel 

k upriamovaniu pozornosti na význam emocionálne podfarbenej osobitej skúsenosti, ktorá 

determinuje historikov originálny pohľad na minulosť.84 Momentálne zostáva otázne, či sa 

o Ankersmitovom poslednom tvorivom období dá hovoriť ako o post-postmodernom. 

Bez pochybností však zostáva, že White a Ankersmit priniesli vo svojich prácach viaceré 

zaujímavé myšlienky, ktorými rozvírili relatívne stojaté vody filozofie dejín. 

 
 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
VAŠŠ, Martin. Obrat k jazyku, postmoderna a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín (Nad knihou 
Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita). In Štúdie 
k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 182-194. 
Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-
2.pdf>

                                                 
82 ŠUCH , ref. 1, s. 191. 
83 Tamže, s. 193. 
84 Tamže, s. 194. 
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dokumenty 
––––––––––––––––––––––– 
 
Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559 
(Register príjmov a  počtu sedliakov, tak želiarov a  prináležitostí 
prislúchajúcich k hradu Červený Kameň spísaný 22. októbra roku Pána 1559) 
 
Eva Benková (ed.) 
 
 
Edičné poznámky 
 

Publikovaný urbár sme prepisovali z digitalizovanej verzie originálu, umiestnenej 

v online databáze Maďarského krajinského archívu v Budapešti, ktorú sprístupnilo 

vydavateľstvo Arcanum.I 

Po formálnej stránke ide o urbársky register. Popisné fyzické údaje sa v rámci 

vedeckého a odborného archívneho spracovania viackrát menili. Pre lepšiu orientáciu, 

efektívne štúdium a pohotové porovnanie vydaného textu s pôvodným archívnym 

dokumentom uvádzame najmodernejšiu pagináciu. Strany, vrátane predného obalu sú 

paginované obyčajnou ceruzou v spodnej časti. Pôvodne pisár použil foliáciu. Jednotlivé listy 

urbára boli ale fóliované nesystematicky (pozri čísla na fóliách v pravom hornom rohu 

originálu). Na niektorých fóliách čísla chýbajú a fóliovanie nelogicky pokračuje až 

po vynechaní niekoľkých listov. Prvotnú foliáciu, ktorá nebola ani dokončená, fakticky 

nahradilo číslovanie strán (netýkalo sa predného obalu). Tento nedostatok nahradilo 

novodobé fóliovanie listov (čísla napísané ceruzou v pravom dolnom rohu), v ktorom je 

zahrnutý aj predný obal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
I Magyar Országos Levéltár (online), fond Urbaria et Conscriptiones, fasc. 61, nro. 38. [cit. 2011-12-2] 
Dostupné na internete: 
<http://mol.arcanum.hu/urbarium/opt/a101112.htm?v=pdf&q=WORD%3D%281559%29&s=DAT&m=7&a=rec> 
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Zásady prepisuII 
 

Z hľadiska grafickej úpravy prepisu sa snažíme dodržať formálne členenie pôvodného 

textu. 

Interpunkciu používame podľa myšlienkového obsahu a významu viet. 

Veľkými písmenami píšeme začiatky viet, miestne názvy dedín, vinohradov, lúk, 

území, majerov, pomenovania mesiacov, sviatkov, mená osôb a obyvateľov konkrétnych 

miest. 

Pretože naším cieľom je bádateľovi predložiť hodnoverný písomný prameň, 

rešpektujeme pravopisný a gramatický úzus doby jeho vzniku. Vo všeobecnosti sa usilujeme 

len o minimálne zásahy do pôvodného textu urbára. Na výrazné chyby pisára, nezhodné 

so základnými pravidlami latinskej gramatiky, čitateľa upozorňujeme v príslušných textových 

poznámkach.III V prípade, že sa chyba opakuje v texte viackrát, zohľadňujeme pisárove 

vedomosti a prax a opätovne na ňu nepoukazujeme, ani ich priamo nekorigujeme. Textové 

poznámky (upozornenia na pravopisné chyby, prečiarknutia a prípisy) označujeme písmenami 

slovenskej abecedy. Po sérii a – z nasledujú série aa – az, ba – bz. 

Vecné poznámky, definované arabskými číslicami obsahujú identifikáciu lokalít, 

vysvetlenie konkrétnych pojmov, bibliografické odkazy na literatúru alebo pramene. 

Slová s jasne identifikovateľným označením skrátenia (suspenziou, kontrakciou, 

značkami vlastného významu, či nadpísaním litery) rozpisujeme. Rovnako rozvádzame 

ukazovacie zámená (ibidem, eundem, eorundem, resp. eandem, earundem, etc.), skratky 

dutých poľnohospodárskych mier (akones, metretas), biblický termín označujúci členov 

Cirkvi (sancti), názvy kresťanských sviatkov (Nativitatis Domini). Skratky peňazí denár, lat. 

denarius (d.) a florén, lat. florenus (fl.) ponechávame. 

V okrúhlych zátvorkách sa nachádzajú všetky dodatočné pripomienky a informácie 

editora, napríklad dátumy nepohyblivých sviatkov, z nedôslednosti pisára vynechané slová, 

bez uvedenia ktorých vety strácajú zmysel. 

                                                 
II KENYERES, István – SPEKNER, Enikő – SZENDE, Katalin. Prinzipien der Textausgabe. In KENYERES, 
István (Hrsg.). Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. A budai mészárosok 
középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Budapest : Hauptstädtisches Archiv Budapest, Budapestener 
historisches Museum, Budapest Föváros Levéltára, Budapesti Történeti Múzeum, 2008, s. 182-184; MARSINA, 
Richard – KUŠÍK, Michal (ed.). Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku I. (XVI. storočie). Bratislava : 
Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 34-39. 
III BARTAL, Antonius. Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae. Budapestini : Sumptibus 
Societatis Franklinae, 1901, 722 p; ŠPAŇÁR, Július – HORECKÝ, Ján. Latinská gramatika. Bratislava : SPN, 
1990, 2. vydanie, 317 s; ŠPAŇÁR, Július – HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko/slovenský, Slovensko/latinský 
slovník. Bratislava : SPN, 2003, 7. vydanie, 1222 s. 
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Skutočnosť, keď je slovo, či časť vety nečitateľná, pripomíname bodkami, 

vypĺňajúcimi priestor postačujúci na doplnenie chýbajúcich slabík, slov. 

Písmená u, v, w prepisujeme podľa ich funkcie samohlásky, resp. spoluhlásky. 

Vo vlastných menách dodržujeme vernú podobu s predlohou. Týka sa to aj písmen i a j. 

Samohlásku e v náležitých polohách netranskribujeme diftongom (dvojhláskou) ae, oe 

nielen kvôli zachovaniu koncepcie prepisu, ale aj kvôli viacnásobnému výskytu pôvodných 

gramatických chýb (zle určený rod substantív a adjektív, zlá deklinácia). 

Na prípady, keď si nie sme istí správnosťou prepisu, upozorňujeme na otáznikom (?). 
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Edícia textu 
 
 
Originál jednoduchého odpisu pozostávajúci z 33 strán je napísaný na papieri v latinskom 

jazyku. Je uložený v Magyar Országos Levéltár v Budapešti, v archívnom fonde Urbaria 

et Conscriptiones, Fasc. 61, No. 38. Fotokópia sa nachádza v Slovenskom národnom archíve 

v Bratislave, vo Filmotéke, č. 72. 

 

(pag. 1) 

Urbarium Wereskew1 
 
Regestum super proventum et numerum colonorum et inquilinorum tum obventionum quoque 

pertinentium ad castrum Wereskeö conscriptum 22. IIXbris 1559. 

 

Rosztergl manu propria. 

 

(pag. 2) 

Regestum super proventum et numerum colonorum tam inquilonoruma et obventionum 

ad castrum Wereskw pertinentium conscriptum 22. die Octobris Anno Domini 1559. 

 

Oppidum Otental2 
 
In eadem possioneb sunt coloni sessionati censum solventes 33. 

Ibidem sessiones medie censum solventes sunt 20. 

Ibidem sunt, qui quartalia unusc sessionis possidentes, censum solventes licet non tantum 

sicut ceteri, 2. 

Inquilini domos non habentes, sed in aliorum edibus manentes censumque nihil solventes 7. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Hrad Červený Kameň (nem. Rothenstein, maď. Vöröskő) bol známy aj ako Bobrí hrad či Bobrí kameň 
(Biberspurg, Piberstayn). 
a Správne: inquilinorum. 
2 Doľany, okres Pezinok. 
b Správne: possessione. 
c Správne: unius. 
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Census eorundem 
 

Item circa festum sancti Georgii (24. apríla) singuli integri sessionati dant domino eorum 

terrestri per d. 30.3 

Circa eiundemd festum mediee sessionati singuli dant domino terrestri per d. 10. 

Ad eiundem festum quartalici dant per d. 5. 

 

(pag. 3) 

Item circa festum sancti Michaelis (29. septembra) singuli sessionati dant per d. 10. 

Circa eiundem festum medie sessionati singuli dant per d. 5. 

Ad eiundem festum, qui quartaliam tenent, singuli dant per d. 2 ½. 

Singuli, qui habent vineas, domino eorum terrestri nonam soluntf. 

Ibidem habet dominus terrestris molendinum unum, quig modo est desstah. 

Ibidem decurrit fluvius parvus Ompital vocatus, est prohibitus. 

Idem cum nonam et decimam e medio eorum exigerint et quidquid vel guttum illis vinum 

remanebit, a singulo akone4 debetur domino terrestri per d. 2. 

Idem tempore vindemie, antequam decimam et nonam exigent, tenentur domino terrestri 

communiter vini akones 24. 

In promontorio eorundem habet dominus terrestris vineas 3, unumi ex illis predicti subditi 

omnem cultum vinee prestarij tenentur. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 V urbárskom registri sa v zhode s použitými peňažnými jednotkami v urbári z rokov 1543 používa peňažný 
systém založený na uhorskom floréne (1 uhorský florén = 100 uhorských denárov). ŽUDEL, Juraj. Správa 
červenokamenského panstva za Fuggerovcov a jej písomnosti (1535 – 1583). In Slovenská archivistika XXIV, č. 
2, 1989, s. 43; MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (ed.). Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku I. (XVI. 
storočie). Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 70n. 
d Správne: eundem. 
e Správne: medii. 
f Správne: solvunt. 
g Správne: quid. 
h Správne: desertum. 
4 Okov – dutá vinohradnícka miera. Ide o tzv. obyčajný okov, ktorý obsahoval 32 pínt, čiže 64 holieb, t. j. 54, 
2976 litra. HÚŠČAVA, Alexander. Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 
1972, s. 114. 
i Správne: unam. 
j Správne: praestare. 
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(pag. 4) 

In territorio eorundem habet dominus terrestris pratum unum, quod pratum falcare 

congregarik et ad adl alodium domini inportarim tenetur. 

In promontorio eorundem habet dominus terrestris quartam vineam, quam permissis domini 

terrestris comparaverat. Vineam illam dominus terrestris pro permiisn suis colere faciet 

et tenetur. 

Idem tenentur arare, seminare, metere penes castrum aliquas terras extirpataso. 

 

Zheha5 
 
In eadem possione sunt coloni integri sessionati censum solventes 54 ½. 

Inquilini domos non habentes, sed in aliorum edibus manentes 6. 

 

Census eorundem 
 
Circa festum sancti Georgii singuli sessionati solunt domino eorum terrestri per d. 30. 

 

(pag. 5) 

Circa festum Pasche singuli sessionati dant ona 4. 

Circa festum Michaelis singuli sessionati solunt per d. 10. 

Idem qui vineas habent, domino terrestri nonam solunt. 

Ittemp tempore vindemie singuli sessionati dant domino eorum terrestri pullum 1. 

Ibidem habet dominus terrestris terras arabiles, quas tenetur arare, seminare, metere 

et ad alodium domini vehere. 

In promontorio Oressant habet dominus eorum terrestris unam vineam, cui omnes prefati 

subditi omnem cultum prestari teneturq. 

In eorundem territorio habet dominus terrestris unum pratum, quod falcare, cumulare 

et ad alodium domini (vehere) tenetur. 

Idem circa festum Nativitatis Domini (25. decembra) singuli tenentur ad arcem ducere ligna 

plaustra 1. 

                                                 
k Správne: congregare. 
l Opakovanie predložky ad. 
m Správne: inportare. 
n Správne: permissis. 
o Správne: exstirpatas. 
5 Suchá nad Parnou, okres Trnava. 
p Správne item. 
q Správne: tenentur. 
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In eadem possione est molendinum unum, a quo molitor per anumr tenetur solvere domino 

tritici mutones 4. 

Ibidem habent coloni pratos aliquass et qui eorum falcant, singulis annis tenetur solvere 

domino a singulo prato per d. 25. 

 

(pag. 6) 

Ibidem est unum pratum, quemt Martinus Synowycz possidet, a quo singulis annis solvere 

tenetur domino per fl.1 d. 10. 

Ibidem habet dominus terrestris unam domum lapideam et alodium. 

Ibidem in alodio domini terrestris est triticum et avena, ex aratura domini tamen numerus 

capeciarum ignoratur. 

Ibidem habet dominus eorum partem decimarum triti et aveu, sed numerus capeciarum 

ignoratur. 

Ibidem habet dominus semnaturamv, sed numerus mettretarumw ignoratur.4 

Ibidem et fenum aliquantulum est. 

 

Bogdanocz7 
 
In eadem possione sunt coloni sessionati censum solventes 34 ½. 

Inquilini domos non habentes, sed aliorum edibus manentes 15. 

 

Census eorundem 

 

Item circa festum Georgii singuli sessionati solunt domino per d. 30. 

 

 

 

                                                 
r Správne: annum. 
s Správne: prata aliqua. 
t Správne: quod. 
u Správne: tritici et avene. 
v Správne: seminaturam. 
w Správne: metretarum. 
6 Merica, dutá miera na sypaniny. Z nasledujúceho textu (pozri napríklad pag. 8) a na základe viacerých údajov 
z iných písomností správy červenokamenského domínia vyplýva, že na panstve sa používala trnavská merica. 
Pôvodná trnavská merica predstavovala obsah 32 holieb po 0,83332 litra, t. j. 1 trnavská merica = 26,66624 
litra. KAZIMÍR, Štefan. Pôvod a sústava starých mier na sypaniny na Slovensku. In Slovenská archivistika XXIII, 
č. 2, 1988, s. 13. 
7 Bohdanovce nad Trnavou, okres Trnava. 
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(pag. 7) 

Circa festum Pasche singuli solunt ona 4. 

Circa festum Michaelis singuli solunt per d. 10. 

De vineis eorundem nonam solunt. 

Unam vineam domini in promontorio colunt. 

Ittem in territorio eorundem sunt molendinix 3, a quibus singulis annis molitores tenetury dare 

singuli per mutones 2. 

Ibidem sunt prate desstez et qui falcant, singulis annis singuli dant per d. 25. 

Ibidem habet dominus terrestris modo seminaturam, quam ipsi arrareaa, seminare, metere 

et (ad) alodium domini inducere tenentur. Sed numerum quantum possunt seminare, ad terras 

illas ignorant. 

 
(pag. 8) 

Zwonczyn8 
 
In eadem possine sunt coloni sessionati censum solventes 28. 

Inquilini domos non habentes 1. 

 
Census eorundem 

 
Circa festum sancti Georgii singuli sessionati solunt domino eorum terrestri per d. 30. 

Circa festum Pasche munera singuli eorum dant ona 4. 

Circa festum sancti Michaelis singuli eorum domino eorum terrestri per d. 10. 

Ittem in promontorio Otental vineam unam domini eorum, omnes labores prestare tenentur. 

Ittem in desertis terris in territorio aliorum arant et a singulis integris iugeribus dant mettretas 

Tyrnaviensis 2. 

Idem tenentur arare, seminare et metere quemadmodum iobagiones in Bogdanocz. 

Idem tenetur unum pratum Hozzw vocatum domini eorum. 

Tenetur falcare et cumlareab et ad allodiumac domini inferre. 

 
 
 

                                                 
x Správne: molendina. 
y Správne: tenentur. 
z Správne: prata deserta. 
aa Správne: arrare. 
8 Zvončín, okres Trnava. 
ab Správne: cumulare. 
ac Správne: alodium. 
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(pag. 9) 

Ibidem est unum molendinum, a quo domino terrestri anuatimad molitor dat mutones 4. 

Ad eandemae molendinum spectat pratum unum, a quo singulis annis dant domino fl. 1 d. 50. 

Ibidem Gasparus Gywrak possidet unum pratum, a quo singulis annis domino tenetur solvere d. 30. 

Ittem Michael Zynowyth possidet alterum pratum, a quo solvere tenetur d. 40. 

Martinus Czyakocz possidet similiter unum pratum, a quo tenetur solvere singulis annis 

domino terrestri d. 40. 

Michael Ppyw similiter possidet unum pratum, a quo singulis annis tenetur domino (solvere) d. 

Ibidem est fluvius parvus, in quo parvi pisciculi contenentur, prohibitus. 

 
(pag. 10) 

Selpycz9 
 
In eadem possione sunt coloni sessnatiaf censum solventes 34. 

Deserta 1. 

Inquilini domos non habentes 8. 

 
Census eorundem 

 
Circa festum sancti Georgii singuli sessionati solunt domino eorum terrestri per d. 30. 

Circa festum Pasche singuli sessionati dant ona 4. 

Circa festum sancti Michaelis singuli sessionati solunt per d. 10. 

Idem de promontorio eorundem domino terrestri nonam dant. 

Idem in territorio Nyrtas vocato nonulliag habent prata, qui a singulis pratis dant domino 

singuli anuatim per (d.) 20. 

Similiter et qui desertas terras colunt. A singulis iugeribus tenentur solvere mettretas 2. 

Idem tenetur arare, seminare, metere et introducere sicut in Bogdanocz. 

 

 

 

 

 

                                                 
ad Správne: annuatim. 
ae Správne: idem. 
9 Šelpice, okres Trnava. 
af Správne: sessionati. 
ag Správne: nonnulli. 
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(pag. 11) 

Idem habent parvum fluvium, qui non fuit prohitusah, asertisai annis nesi tempore istius 

officialis Iohanni Mar. 

Ittem habet dominus eorum terrestris unum pratum in territorio Ottental, quem falcare 

et cumulare et introducere tenentur. 

Vineamque unam magnam in promontorio Ottental cum ceteris villis unanimiter colere 

tenetur. 

 

(pag. 12) 

Kossolna10 
 
In eadem possione sunt coloni sessnati censum solventes 28. 

Inquilini domos non habentes 3. 

 

Census eorundem 
 
Circa festum sancti Georgii singuli sessnati solunt per d. 30. 

Circa festum Pasche singuli solunt munera per ona 4. 

Circa festum Michaelis singuli sessnati dant per d. 10. 

De promontorio eorundem domino eorum nonam dant. 

In earundemaj territorio est molendinum unum, a quo molitor singulis annis tenetur solvere 

tritici mutones 3. 

Idem habent prata in territorio Drenowe vocato, licet numerum pratorum ignorant, tamen 

a singulis pratis tenetur solvere singuli d. 25. 

Ittem Mathyas Prissoni possidet unum ex illis, qui plus solvet de prato, quam ceteri per anum 

dant d. 30. 

 

(pag. 13) 

Ittem Mathyas Skyssoni possidet alium pratum, a quo singulis annis dat d. 50. 

Petrus Kysoni possidet et secundum pratum, a quo domino dat per anum fl. 1. 

Idem tenentur arare, seminare, metere sicut Bogdanocz vel Selpycz et introducere. 

                                                 
ah Správne: prohibitus. 
ai Správne: assertis. 
10 Košolná, okres Trnava. 
aj Správne: eorundem. 
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Ittem dominus terrestris habet vineam in promontorio Ompital, omnem cultum absque 

bwtas11 prestare tenetur. 

Ittem dominus eorum habet unum pratum prope piscina Rosenczky, nonam quam falcare 

cumulare et introducere tenetur. 

Ittem circa festum Nativitatis Domini ligna singuli cum uno plaustraak ad castrum ducere. 

Idem arant in desstaal Drenowe vocato terras extirpatores, qui a singulis iugeribus solunt 

singulis annis mettretas 2. 

In eadem possessione habet dominus terrestris piscina 1. 

 

(pag. 14) 

In eademam territorio habet dominus eorum terrestris pratum unum, quem proppriis permiis 

falcare et cumulari et introducere tenetur. 

 

Wystok12 
 
In eadem possione sunt coloni sessnati censum solventes 45. 

In eadem possione medie sessionati censum solventes 19 ½. 

Inquilini domos non habentes 4. 

 

Census eorundem 
 
Circa festum sancti Georgiian singuli sessnati solunt per d. 20. 

 

 

 

                                                 
11 Porovnaním s urbármi Červeného Kameňa z rokov 1543, 1598, 1660 usudzujeme, že pojem „bwtas“ 
označoval jednu zo základných prác vo vinohrade – kopačku. Kopačka nebola na červenokamenskom domíniu 
povinnosťou poddaných, ale vykonávala sa na útraty majiteľov. Vo vinohradoch robotovali a súčasne od 
kopačky boli oslobodení obyvatelia z dedín Častá, Doľany, Dolné Orešany, Jablonec, Vištuk, Kaplná, 
Budmerice, Dubová. „Allain das grueben muessn wir auf der hern costen thon, sonnst nichts.“ „Dartzue soln 
inen Langendorff und Geβelβdorff mueβ all arbaiten thuen auβhalb gruben; das get auf der herrn costen.“ 
„Sonnst roboten sy wie annder muessen auch mit sampt denen von Capeln und Wistuch der herrn weingarten 
zue Wernerβdorff pawen. Alle arbait thuen, alain gehort das grueben den herrn.“ Slovenský národný archív 
(ďalej SNA), f. Panstvo Červený Kameň I (ďalej ČK I), kartón (ďalej k.) 33, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 66. 
SNA, f. ČK I, k. 64, inv. č. 142. Urbár hradného panstva Červený Kameň. In MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal, 
ref. 3, s. 71, 84, 123, 126, 129. 
ak Správne: plaustro. 
al Správne: deserto. 
am Správne: eodem. 
12 Vištuk, okres Pezinok. 
an Pisár sa pri zadávaní sviatku pomýlil. Pôvodné „Michaelis“ prečiarkol a doplnil v skrátenej forme „G.“ 
Georgii. 
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(pag. 15) 

Ad eiundem festum medii sessionati singuli solunt per d. 10. 

Circa festum Michaelis similiter singuli sessionati solunt per d. 20. 

In eiundem festum medie sessiones dant per d. 10. 

Idem de vineis domino nonam dant. 

Item qui deserta loca arant, in territorio eorundem a singulis iugeribus quale genus 

seminatumao fuerit, dant a singulo iugero Tyrnaviensis mettretas 2. 

Ibidem habet dominus terrestris eorum unum pratum, quem cum possione Kapolna 

unanimeterap falcare, cumulare et introducere tenentur. 

Ibidem habet dominus terrestris unam vineam in promontorio Dubowe, quam ipsi omnes 

labores prestare tenentur. 

Ibidem Georgius Magyar possidet unum pratum, a quo singulis annis tenetur domino dare d. 80. 

Idem tenentur ligna secare, sed non inducere. 

Ibidem Petrus Fazekas possidet unum pratum, a quo solvet per alium d. 30. 

 

(pag. 16) 

Item arare, seminare, metere eribus diebus et inducere tenentur. 

Ittem fimum ex alodio Podmerycz cum tempus postulaverit ad terras ducere tenetur. 

Idem cum dominus eorum terrestris postulaverit, omnes venatum ire tenentur. 

Ittem circa festum Pasche singuli dant ona 4. 

Medie sessiones circa eiundem festum ona 2. 

Idem vinum, quod remanebit a decima et nona eorundem, a singulo akone singuli dant per d. 2. 

Ibidem habet dominus terrestris in territorio eorundem piscinas 2. 

Sed modo unusar est dessta. 

 

(pag. 17) 

Helmes13 
 
In eadem possione sunt medie sessiones censum solventes 28. 

Inquilini domos habentes 2. 

Inquilini domos non habentes 3. 

                                                 
ao Správne: seminatarum. 
ap Správne: unanimiter. 
ar Správne: una. 
13 Jablonec, okres Pezinok. 
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Census eorundem 
 
Ittem circa festum sancti Georgii singuli medie sessiones dant per d. 10. 

Circa eiundem festum inquilini domos habentes solunt per d. 5. 

Circa festum Pasche singuli dant per ona 4. 

Inquilini singuli ona 2. 

Ittem de vineis eorundem nonam da(nt).as 

Idem qui arant in territorio eorundem, a singulis iugeribus dant mettretas 2. 

Ibidem habet dominus terrestris unum pratum, quem Coznoweri colunt, a quo anuatim dant 

domino per ipsum medium talentum. 

 

(pag. 18) 

Ibidem est molendinum unum, a quo molitor per anum debet dare mutones 4. 

Falcare unum pratum sub castrumat et cumulare tenentur et ad castrum inducere. 

Ittem unam vineam domini terrestris in promontorio Dubowe colunt. 

Idem arare, seminare, metere sicut ceteri tenentur. 

Finum quoque ex alodio Podmericz ad terras ducere tenentur. 

Ibidem habent fluvium, in quo cancri et alii pisculi continentur, prohibitum. 

 

(pag. 19) 

Hozzw falw14 
 
In eadem possione sunt coloni sessnati censum solventes 39. 

Inquilini domos habentes 2. 

Inquilini domos non habentes 2. 

Deserta 1. 

 

Census eorundem 
 
Ittem circa festum sancti Georgii singuli sessionati solunt per d. 30. 

Inquilini domos habentes singuli solunt ad eiundem festum per d. 15. 

Circa festum Pasche singuli pro munera dant ona 4. 

Inquilini domos habentes ona 2. 
                                                 
as Pisár pravdepodobne omylom atramentom začiernil osobnú koncovku slovesa. Zreteľný ostal len prézentný 
kmeň. 
at Správne: castro. 
14 Dlhá, okres Trnava. 
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Ittem circa festum Michaelis singuli sessionati solunt per d. 10. 

Inquilini per d. 5. 

Ittem de vineis eorundem domino terrestri nonam dant. 

Et quidquid de nona et decima eisdem remanserit, singuli a singulo akone vini dant per d. 2. 

 

(pag. 20) 

Ittem quicumque eorundem araverint, in territorio a singulis iugeribus quidcumque 

seminatum fuerit, dant domino Tyrnaviensis mettretas 2. 

Ibidem habet dominus terrestris prata sex et qui voluerit a domino in Petrare, dabit a singulis 

pratis per anum d. 25. 

Ibidem habent prata nonnulla. 

Quorum numerum rustici ignorant: quia prior officialis habet regestum super inde et ipse 

sciret quantum, quis ex istis solvere deberet. 

Ibidem habet dominus terrestris piscinas 2. 

Sed unusau ex iis modo exsicatumav est. 

Ittem arare, seminare, metere sicut ceteri villae tenetur. 

Vineam domini magnam in Ottental unacum ceteris villis omnes labores facere tenentur. 

Ittem unum vas vini, quod Tyrnavienses domino dariaw tenentur, horni vocato ad castrum 

ducere tenetur. 

 

(pag. 21) 

Idem ligna secare tenentur, sed inducere non tenentur. 

Idem tenentur fimum ducere singuli per dies 2. 

 

(pag. 22) 

Kapolna15 
 
In eadem possione sunt coloni sessionati censum solventes 19. 

Inquilini domos non habentes 4. 

 

 

                                                 
au Správne una. 
av Správne: exsicatam. 
aw Správne: dare. 
15 Kaplná, okres Senec. 
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Census eorundem 
 
Ittem circa festum sancti Georgii singuli eorum dant per d. 10. 

Circa festum Pasche singuli dant ona 4. 

Circa festum Michaelis similiter dant singuli per d. 10. 

Ittem de vineis eorundem domino terrestri nonam dant. 

Idem in promontorio Dwbowe vocato domini terrestris eorum omnem cultum prestare tenetur. 

Idem tenetur arare, seminare, metere sicut cetere ville. 

Idem uno die falcariax tenetur, sub arce nec cumulare. 

Fimum ut ceteri portare debetur. 

Ittem ligna secare, sed ad arcem non tenentur portare. 

 

(pag. 23) 

Podmerycz16 
 
In eadem possione sunt coloni sessnati censum solventes 29. 

Medie sessiones censum solventes 22. 

Inquilini domos non habentes 2. 

 

Census eorundem 
 
Ittem circa festum Michaelis singuli sessionati dant per d. 20. 

Circa eiundem festum medie sessionati singuli dant per d. 10. 

Circa festum sancti Georgii similiter singuli dant per d. 20. 

Medie sessionati similiter per d. 10. 

Circa festum Pasche singuli sessionati dant ona 4. 

Medie sessionati ona 2. 

Ittem de vineis eorundem domino terrestri nonam dant. 

Et quidquid a nona et decima remanebit, a singulo akone singuli solunt per d. 

 

(pag. 24) 

Idem unam vineam domini in promontorio Dwbowe colere tenentur. 

Ittem habet dominus eorum unum pratum in Dwbowa, quem falcare et cumulare 

et ad alodium domini portare tenetur. 

                                                 
ax Správne: falcare. 
16 Budmerice, okres Pezinok. 
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Idem arare, seminare et metere et ad alodium domini inportare tenentur. 

Idem habent nonulli in territorio eorundem terras et qui colunt. 

A singulis iugeribus solvent domino eorum mettretas 2. 

Idem habent prata nonnulla, quorum numerum ignorant, sed cui eorum domini terrestris dare 

voluerit, a singulis pratis solvent singuli per d. 25. 

Ittem in territorio eorundem sunt molendiniay 3, a quibus molitores singuli singulis annis 

solvent mutones 3. 

Ibidem singuli molitores solunt anuatim per fl. 3. 

 

(pag. 25) 

Idem ligna secant, sed ad castrum inportare non tenentur. 

Ibidem habet dominus terrestris eorum piscinas 3. 

Ibidem est fluvius parvus prohibitus. 

Ittem idem coloni habent vineas in promontorio Modor et qui domum deduxerint. 

A singulis akonibus singuli tenentur dare per d. 4 ½. 

Ibidem habet dominus terrestris alodium 1, in quo modo triticum ex aratura domini est, 

triticum, ordeumbk, avena attamen numerus capeciarum ignoratur. Ibidem est decima in parte 

sed huicquoque numerus capeciarum ignoratur. 

Ibidem est decima in parte, sed huic quoque numerus capeciarum ignoratur et fenum quoque 

ibidem usque adminus centum plaustra contenetur. 

Ibidem seminatura domini terrestris est attamen, numerus mettretarum ignoranaz. 

Ibidem thelonium est unum, a quo theloniator solvit per anum domino fl. 

Ibidem habet dominus terrestris pecora. 

 

(pag. 26) 

Oressan17 
 
In eadem possione sunt coloni integri sessionati censum solventes 7. 

Ibidem medie sessiones censum solventes sunt 25. 

Ibidem qui quarataliaba sessionum tenentes, sunt licet censum solventes 13. 

 

                                                 
ay Správne molendina. 
bk Správne: hordeum. 
az Správne: ignoratur. 
17 Dolné Orešany, okres Trnava. 
ba Správne: quartalia. 
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Census eorundem 
 
Circa festum sancti Georgii singuli sessionati solvunt per d. 30. 

Circa eiundem festum medie sessionati dant per d. 25. 

In eundem festum qui quartalia tenentes, singuli solvere debent per d. 12 ½. 

Ittem circa festum sancti Michaelis similiter singuli sessnati solunt per d. 10. 

In eiundem festum medii sessionati singuli dant per d. 5. 

Qui quartalia tenent, ad eiundem festum dant per d. 2 ½. 

 

(pag. 27) 

Item de vineis eorum domino terrestri nonam dant. 

Et quidquid a nona et decima remaseritbb eisdem, singuli a singulis akonibus solvent per d. 2. 

Ibidem Valentinus Magyar possidet unum pratum, a quo domino terrestri per anum dat d. 50. 

Ibidem Barthin similiter possidet unum pratum, a quo domino per annum solvere debetur d. 60. 

Ibidem Wlgangus Szwnker possidet pratum unum, a quo similiter domino solvit d. 40. 

Ibidem Osualdus Smiginit possidet unum pratum, a quo similiter per anum solvit d. 80. 

Ittem idem habent nonulli terras arabiles et qui eorum seminaverent, aliqui dant undecim 

metretas alii 8, alii 5, alii 4, alii 2. Qualecumque genus seminatumbc fuerit, tantum sex 

homines sunt. 

 

(pag. 28) 

Ibidem sunt extranei sicut Thyrnawienses, qui habent vineas in promontorio eorundem, 

qui colunt quartaliam vinee, singuli a singula vinea dant domino terrestri akonem 1. 

Similiter a singulis vineis idem extranei dant domino per d. 20 singuli, sed nonam solvere non 

tenentur. 

Ittem idem extranei a singula vasa integra vini, cum dominum deducere velint, dant domino 

singuli, qui nonam non solunt per d. 12. A media vasa vini per d. 6. 

Ittem tempore vindemie tota commutasbd Oressam dat domino pro munera vini akones 20. 

Ittem habet dominus eorundem unam vineam in promontorio Tordyos, cui ipsi omnem cultum 

prestare tenetur, praeter bwthas. 

Idem habent unum molendinum in territorio eorundem, de quo molitor dat per anum mettretas 40. 

Idem habent fluvium parvulum, in uno loco prohibitum. 

                                                 
bb Správne: remanserit. 
bc Správne: seminaturam. 
bd Správne: communitas. 
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Ittem ligna secant, sed introducere non tenentur. 

Vinum per anum 3 vasa educillant aut 4. 

 

(pag. 30) 

Oppidum Chezthe18 
 
In eadem possione sunt coloni censum solventes 25. 

Medie sessionati censum solventes 45. 

Inquilini domos non habentes 30. 

 

Census eorundem 
 
Circa festum sancti Georgii singuli sessnati dant domino terrestri per d. 30. 

Circa eiundem festum medie sesionati dant per d. 15. 

Ittem circa festum Michaelis singuli sessionati dant per d. 10. 

In eiundem festum medie sessionati dant per d. 5. 

Ittem tota communitas dat tempore vindemie domino akones vini 24. 

De vineis eorum dominom nonam solunt. 

 

(pag. 31) 

Ittem quidcumque vinum a decima et nona eisdem remanserint, singuli a singulis akonibus 

solunt domino per d. 2. 

Ibidem Jacobus Hwlmen possidet unum pratum, a quo per anum solvere tenetur d. 20. 

Ibidem Gregorius Prnichet possidet alium pratum, a quo solvet per anum d. 18. 

Ibidem Paulus Kynczer possidet unum pratum, solvet d. 25. 

Ibidem Nicolauus Horwat possidet unum pratum, a quo solvet d. 16. 

Idem alium possidet, de (quo) solvet anuatim d. 20. 

Ibidem Mathyas Swthy (?) possidet unum pratum, solvet d. 8. 

Ibidem Petrus Mezar possidet unum pratum, solvet d. 45. 

 

(pag. 32) 

Ibidem Folthin Czybzer possidet unum pratum, a quo domino terrestri tenetur solvere d. 32. 

Ibidem Joannes Crayczy possidet unum pratum, solvet d. 50. 

Ibidem Jacobus Zednik (?) possidet unum pratum, solvet d. 18. 
                                                 
18 Častá, okres Pezinok. 
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Ibidem est molendinum unum, a quo domino dat molitor singulis annis per fl. 1 d. 60. 

Ibidem habet dominus eorum terrestris unam vineam, cui omnes labores prestare tenetur 

absque bwthas facientes. 

Ittem habet dominus eorum unum pratum in territorio Ottental, quem ipsi falcare, cumulare 

et inportare tenentur. 

Ittem sunt aliqui homines capisteria et silendria laborantes, quibus licitum est in silviis ligna 

secare, scitu domini eorundem singuli eorum dant per anum domino per fl. 1 d. 60. 

 

(pag. 33) 

Et qui silindriabe parant, quintam partem domino terrestri dant. 

Ittem vinum educillant per anum 3 vasa vini. 

Ibidem est molendinum domini terrestris unum. 

 
 
 
The urbar of the Červený kameň (Red Stone) Castle Domain of 22. October 1559 
 
The urbaria (urbars) of the feudal domains inform about the relation between the lords and the serfs. 
They are one of the basic instruments of the economic administration. We distinguish three types of 
the urbars: the urbaria, which include the list of names of the serfs, their obligations (the feudal rent), 
the farm buildings (mills, farmsteads), list of the vineyards, meadows, fields; the urbarial registers; the 
accounting regulations. In general, we denote these documents as urbaria. For the Červený kameň 
Castle domain four the urbars from the 16th and 17th century (from the years 1543, 1559, 1598,1660) 
are preserved. We present the urbarial register, which was to instruct the Hungarian Chamber in the 
year 1559. Due to insufficient knowledge of the home conditions is this urbar incomplete. 
The urbar is stored in the National Archives of Hungary in the archival fond Urbaria et 
Conscriptiones. It is written in Latin. The transcription has been done according to the transcriptional 
rules of the written sources from the modern times. 
 
Keywords: Červený kameň Castle domain, urbaria (urbars), economic administration, feudal rente, 
                    serfs, landlords 
 
BENKOVÁ, Eva. Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559. Register príjmov 
a počtu sedliakov, tak želiarov a prináležitostí prislúchajúcich k hradu Červený Kameň spísaný 
22. októbra roku Pána 1559. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] 
Bratislava : Stimul, 2012, s. 195-213. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> 

                                                 
be Správne: silendria. 
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Urbár panstva hradu Orava z roku 1602 
 
Ľudmila Maslíková (ed.) 
 
 
Edičné poznámky 
 

V uvedenej prílohe uvádzame samotný prameň v plnom znení. Kvôli ľahšej orientácii 

a možnosti porovnávania s originálom uvádzame pri každej lokalite označenie fólie a paginy. 

Textové a vecné poznámky sú písané podľa pravidiel vydávania novovekých edícii.1 

Vo vecných poznámkach, ktoré sme označovali arabskými číslicami, sme okrem 

lokalizácie a uvádzaného okresu, resp. krajiny uvádzali aj vysvetlenie v prípade chybného 

označenia (possessio, oppidum) samotnej lokality. Pri lokalitách, kde chýbalo toto označenie 

sme ho nedopisovali. Textové poznámky sme označovali písmenami, ako je to pri edíciách 

zvyčajné. Poznámky, ktoré boli v prameni dopísané dodatočne sme uvádzali v textových 

poznámkach pod čiarou. 

V okrúhlych zátvorkách (....) napísané kurzívou, uvádzame všetky doplnky, teda to čo 

v urbári nebolo a malo by text doplniť alebo vysvetliť. 

Rozpisovali sme takmer všetky skratky, s výnimkou niektorých veľmi často sa 

vyskytujúcich termínov [lukno (luk.), denarius (d.), florenus (fl.), numero (no.) a sancti (s.)]. 

Skratky d. 2., d. 3., d. 4., d. 5., d. 6., Fer. sme nerozpisovali, keďže ich znenie nie je 

jednoznačné. 

Chyby, ktoré sa vyskytli v texte sme označili výkričníkom v okrúhlej zátvorke (!). 

Naopak slová, ktoré sa nám nepodarilo jednoznačne prečítať, sme označovali otáznikom (?). 

Písmená u, v, w  sme prepisovali vo funkcii samohlásky ako u, vo funkcii spoluhlásky v. 

Dvojhlásku ae sme prepisovali verne podľa predlohy. Spoluhlásku s a z sme prepisovali 

podľa dnešného pravopisu (napr. agasonum), hlásku j vo funkcii i sme prepisovali ako i a g 

vo funkcii j sme prepisovali ako j. 

Vlastné mená a miestne názvy sme prepisovali verne ako to uvádza urbár. Veľkým 

písmenom sme písali začiatok vety, vlastné mená, názvy dedín, lúk, vrchov, sviatkov a mená 

osôb. Názvy miest a dedín sme prepisovali podľa vzoru urbára z roku 1625,2 následne sme 

uviedli okres (v prípade slovenských) a štát (v prípade slovenských i poľských), ku ktorému 

dané mestečko alebo dedina v súčasnej dobe patrí. Pri týchto lokalitách sme bližšie 

                                                 
1 MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (ed.). Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku I. (XVI. storočie). 
Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 34-39. 
2 MARSINA, Richard – KUŠÍK, Michal (ed.). Urbáre feudálnych panstiev  na Slovensku II. (XVII. storočie). 
Bratislava : SAV, 1959, s. 153-231. 
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nešpecifikovali, či v minulosti boli alebo v súčastnej dobe sú, miestnou časťou niektorých 

väčších miest alebo dedín. 

Hoci uvedný účtovný predpis nemá všetky náležitosti urbára, ponechávame v edícii 

názov urbár, lebo sa tak sám označuje. 

 
Hodnota merných jednotiek: 
 

 denarius – drobná uhorská strieborná minca (v prvej polovici 18. storočia aj medená) 

a počtová jednotka. 

 dukát (aureus) – zlatá uhorská minca. V čase spísania urbárskeho účtovného 

predpisu mal  1 dukát = 3 florény a 60 denárov. 

 florenus – zlatý uhorský florén - počtová jednotka pre drobné mince v hodnote 

100 uhorských denárov. 

 toliar – veľká strieborná minca, razená v Uhorsku od roku 1553. V čase spísania 

urbárskeho účtovného predpisu mal 1 toliar = 1 florén a 80 denárov. 

 korec – pôvodne miera na sypaniny, 25-80 l, neskôr ustálená na 30 litrov alebo 25 kg. 

 libra (funt) – stará váhová miera. 1 libra = 32 viedenských lótov = 56,006 dkg. 

Lót = 4 kventlíky = 1, 750 dkg. 

 lukno – bol starý slovenský názov merice, doložený na Slovensku v 16. storočí. 

Jedno lukno v čase spísania urbárskeho účtovného predpisu mal 3 korce. 

 urna (okov) – miera na tekutiny. Uhorský okov mal 64 holieb, čiže 0,54 hl.alebo 54 l. 
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Edícia textu 
 

Urbár panstva hradu Orava z roku 1602 
 
 
Odpis na papieri z 20. marca 1836, latinsky, 75 fol., uložený v Magyar Országos Levéltári 
Budapest, Urbaria et Conscriptiones, fasc. 1, no. 12. 
 
 

  

                                                       
                                           allodia duo : Subarcensis et Ratiboriensis.4 
 

  (fol. 1, pag.6)                                          Urbarium arcis arva 1602 
       Possessio Hrussczin5   
In angaria s. Georgii: vigiliarum  fl. 10;  
                                 d. 2 salis vectura fl.  8, d. 70; 
         cerevisiae  urnas  9 fl. 18;  
         carnificis fl. 1;  
         decimae fl. 4,  d. 10; 
         pro agnis colonorum talleros 36 (fl.) 64,  d. 80. 
In angaria s. Johanis: d. 2 decimae ovium a no. 700 fl. 60,  d. 20; 
         a montibus Zobus hola dictis  fl. 2,  d. 25; 
         pro agnellis ,,3“ fl. 4,   d. 80; 
         pro satrapis   fl. 2,   d. 97; 
         pro victualibus fl. 6,    d. 70; 
         a  Jalovjarka hola dicta  fl. 10.  
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos ,,9“ fl. 32,    d. 40; 
         ab extirpatitiis (!) Drtkovskej dicto aureos 2 fl.  7,    d. 20; 

                                                 
3Urbár Oravského panstva z roku 1602, ktorý sa zachoval v odpise z  20. marca 1836, odpísaný Michalom 
Cziglerom, vicearchivárom Kráľovskej komory. Na tretenej strane (pagine) súpisu sú zapísané signatúry 
uloženia fasc. 1, no. 12. Urbár v úvode neobsahuje miestny register. 
4 Racibor, označenie majera v chotári obce Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín. 
5 Hruštín, okres Námestovo. 

   (pag.4)                                                    Paria Urbarii3 
                       bonorum arcis Arva 1602 
 

   (pag. 5)                 
                     Proventus oenopoliorum et vectigalium 

Subarcensis fl. 100. cerevisiae urnas no. 130; 
Lokcensis        cerevisiae urnas        no. 40; 
Slanicensis   fl. 32. cerevisiae urnas no. 40; 
Jabloncensis  fl. 140.  cerevisiae urnas;       
Oraviensis         cerevisiae urnas       no. 40; 
Trstjenensis    fl. 16.    cerevisiae urnas     no. 40;  
Thurdosiensis  cerevisiae urnas             no. 40;  
Dlholucensis   fl. 10. cerevisiae urnas             no. 60; 
Velicznensis  cerevisiae urnas             no. 40; 
Zasskoviensis fl. cerevisiae urnas no. 40; 
Zazriviensis  fl. 60. cerevisiae urnas no. 60; 
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         a media hola Drzatin  dicta aureos  ,,3“ fl. 10,  d. 80; 
         a Hluboke dicto aureum   ,,1“ (fl.) 3, d. 60; 
         pro bronza    fl. 5,  d. 40. 
In angaria Natali: a molis no. ,,2“   fl. 10;  
    pro faeno agasonum fl. 1, d. 50; 
 pro faeno equarum fl. 1;  
      a mola seraria pro 100 asseribus  fl. 10;  
      ab aucupatura fl. 5,  d. 47; 
      poradnich dictis   fl. 3,  d. 97; 
      trsstjarskich 2 a quavis mola 1 fl.   fl. 2;  
      pro avibus no. 11 fl. 2,   d. 75; 
                             schulteticis pro vectura vini  fl. 10;  
      pro non collimatione faeni in Klimnoska talleros  9; 
                                                             Id est floreni fl. 16,   d. 20; 
     Seczkarskich dictis   fl. 2,   d. 50. 
Nota bene ad frumentarium:  avenae pecuniarum luk. 16;   
                                               pro halecibus fl. 12.   

 
(fol. 2, pag.7)   Possessio Lomna6   

In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 5;  
                        d. 2 salis vectura (fl) 8,       d. 70; 
 pro agnis colonorum talleros 20 fl. 28,    d. 80; 
 pro cerevisiae urnis 5 fl. 9,      d. 60; 
 pro trabibus   fl. 8;  
 carnificis   d. 50; 
 decimae fl. 1,  d. 98; 
 pro uno ove   fl. 1,  d. 60. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 4 fl. 14,  d. 40; 
   pro bronza   fl. 2,  d. 40; 
   victualium fl. 3,   d. 83; 
   pro non collimatione faeni   fl. 7,      d. 20. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 1,   d. 32; 
   pro faeno agasonum  d. 50; 
   pro faeno equarum  fl. 1;  
   pro ratibus no. 12 fl. 24;  
   pro attaginibus no. 7   fl. 1,     d. 75; 
   vectura vini   fl. 10;  
   a mola  fl. 3,  d. 60; 
   pro aucupatura fl. 2,  d. 21; 
   pro fabro lignarum (!)   fl. 1;  
                             Seczkarskich dictis   d. 50. 
Ad frumentarium: avenae dant luk. 5;   
    pro halecibus   fl. 3.  

 
 
 
 
                                                 
6 Lomná, okres Námestovo. 
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(fol. 3, pag. 8)  Possessio Krussecznicza7   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 6;  
                                d. 2 vectura salis   fl. 8,   d. 70; 
           pro agnis colonorum talleros 28 fl. 50, d. 40; 
          pro trabibus   fl. 12;  
          pro cerevisiae urnis 6 fl. 11,  d. 52; 
          carnificis pecunis  fl., d. 70; 
          decimae fl. 2, d. 73. 
In angaria s. Johanis: decimae a no. 200  (ovium)  fl. 16;  
         a monte Holla dictis   fl. 1,   d. 12 ½; 
         pro agnellis no. ,,1“ fl. 1,   d. 20; 
         victualium fl. 4, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 6 fl. 21, d. 20; 
          a non collimatione faeni talleros  6 fl. 10, d. 80; 
          a mola aureum ,,1“ fl. 3, d. 60; 
          a mola collata aureos 2 fl. 7,     d. 20; 
          pro bronza talleros 2 fl. 3, d. 60. 
In angaris Natalium: Fer. (?) ordinarium fl. 2, d. 31; 
        pro faeno agasonum   fl. 1;  
        pro faeno equarum   fl. 1, d. 25; 
        pro ratibus no. 21 fl. 42;  
        ab aucupati fl. 4, d. 60; 
        pro fabro lignarum (!)   fl. 1;  
        pro attaginibus no. 9 fl. 2, d. 25; 
        vectura vini fl. 10;  
                                 Seczkarskich dictis fl., d. 45. 
(Ad) frumentarium:  avenae 10 cubulos et 2 coroz (!);   

        pro halecibus fl. 8, d. 40. 
    

(fol. 4., pag.9)              Possessio Wanjowka8   
In angaria s. Georgii: vigiliarum   fl. 5;  
                         d. 2 vectura salis   fl. 8,  d. 70; 
   pro agnis colonorum talleros  20 (fl) 36;  
   pro cerevisiae urnis 5 fl. 9, d. 60; 
   carnificis  d. 50; 
   decimae  fl. 2,   d. 36; 
   pro trabibus   fl. 8;  
   a montibus Holla dictis   fl., d. 56 ½. 
In angaria s. Johanis: decimae a no.  200 (ovium).   
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 5 fl. 18;  
             pro bronza   fl. 2, d. 40; 
             victualium   fl. 3, d. 67. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 1, d. 65; 
       pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
       pro ratibus no. 15   (fl) 30;  
       pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 

                                                 
7 Krušetnica, okres Námestovo. 
8 Vaňovka, okres Námestovo. 
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       Seczkarskich dictis   fl., d. 50; 
       vectura vini fl.10.  
(Ad) frumentarium: avenae coros  no.      21;  
       pro halecibus   fl. 3;  
       pro non collimatione faeni fl. 9.  
    

   (fol. 5., pag.10) Possessio Waszylow9   
In angaria s. Georgii: vigiliarum   fl. 5;  
                              d. 2 salis vectura   fl. 8, d. 70; 
       pro agnis colonorum talleros 20 fl. 36;  
       pro trabibus   fl. 10;  
       pro cerevisiae urnis 5 fl. 9, d. 60; 
       carnificis  d. 80; 
       decimae  fl. 2,   d. 85. 
In angaria s. Johanis:  a monte holla Klimnowka dictis                        fl. 27; 
        pro ovo   fl. 1, d. 60. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 5  fl. 18;  
          pro bronza   fl. 3;  
          victualium fl. 3, d. 67; 
          ordinarium fl. 1, d. 65; 
          pro non laboratione faeni seu collectura fl. nihil.  
In angaria Natalium: Fer. (?) pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
         a mola   fl. 5;  
         pro descriptione iudicum   fl. 3;  
         pro ratibus no. 15   fl. 30;  
         pro fabro lignarum (!) fl. 1;  
         pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
         vectura vini   fl. 10;  
         ab vacis Seczscocti (?) dictis;     
         avenae coros no. 38;  
         pro halecibus   fl. 3;  
         pro aucupatura   fl. 2, d. 21; 
         Quot  quot rates venduntur  a quavis solvunt  25 d.  

 
(fol. 6, pag.11) Possessio Babino10   

In angaria s. Georgii:  d. 4 termini   fl. 32, d. 40; 
 vigiliarum   fl. 7,   d. 50; 
 pro cerevisiae urnis 7 ½   fl. 13, d. 70; 
 carnificis  fl., d. 80; 
                        d. 2 vectura salis   fl. 8, d. 70; 
 decimae fl. 4,   d. 75. 
In angaria s. Johanis:  d. 4 termini   fl. 32, d. 40; 
 a Prislop dicto monte ducatum ,,1“ fl. 3,    d. 60; 
 decimae a no.  300 (ovium) fl. 25, d. 20; 
 a monte Holla dictis fl. 1,  d. 12 ½ ; 
 pro agnellis no. 2 fl. 3,  d. 20. 

                                                 
9 Vasiľov, okres Námestovo. 
10 Babín, okres Námestovo. 
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In angaria s. Michaelis:  d. 4 termini   fl. 32, d. 40; 
    ab aucupaturis fl. 5, d. 43 ½; 
                 deserto fundo   
       a vacante aureos 2 fl. 7, d. 20. 
In angaria Natali: d. 4 termini   fl. 32, d. 40; 
    pro ratibus no. 21 ½   fl. 43;  
    a mola   fl. 5;  
    pro bove   fl. 6;  
    pro fabro lignarum (!)   fl. 2;  
    victualium fl. 4,  d. 27; 
    ab extirpatitiis (!) aureum ,,1“   fl. 3, d. 60; 
    pro piscibus   fl. 2;  
    pro avibus no. 10 fl. 2, d. 50; 
    vectura vini   fl. 10.  
  (Ad) frumentarium:  avenae coros no.50;  
          pro halecibus   fl. 10;  
          pro equo et agazone  fl. 2, d. 50. 
    

(fol. 7, pag. 12)                  Possessio Lokcza11   
In angaria s. Georgii: d. 4 terminis   fl. 43, d. 30; 
   item   
   vigiliarum fl. 10;  
                          d. 4 vectura salis   fl. 17,   d. 40; 
   carnificis fl. 1,     d. 10; 
   decimae fl. 9,      d. 48. 
In angaria s. Johanis:  d. 5 termini   fl. 43, d. 30; 
   decimae a no.  500 ovium fl. 43;  
   a monte Holla no. 2plici   fl. 2,   d. 25; 
   polcopi;     
   pro agnellis no. 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: d. 5 termini   fl. 43, d. 30; 
                     deserto fundo   
             a vacante aureos  6 fl. 21,   d. 60; 
             victualium fl. 8,     d. 33. 
In angaria Natali: d. 5 termini   fl. 43, d. 30; 
    a molis fl. 10;  
    ab aucupaturis fl. 5, d. 47; 
    pro ratibus no. 30 fl. 60;  
    pro saevi libris 15 fl. 2, d. 35; 
    pro piscibus   fl. 2;  
    ab extirpatitiis (!) Zelenak dictis aureos 2 fl. 7,   d. 20; 
    ab extirpatitiis (!)  fl. 6, d. 60; 
    pro bove   fl. 8;  
    pro equarum (!) et pro faeno agasonum fl. 2,   d. 50; 
    pro fabro lignarum  (!) fl. 2;  
    pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
    a hola Budin dicta, una cum Nizna fl. 72;  

                                                 
11 Lokca, okres Námestovo. 
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              Nota bene Sorsgorsi   
       vectura vini fl. 20.  
Ad frumentarium: avenae coros no. 64;  
        pro halecibus   fl. 14, d. 40; 
        siliginis  luk. 10 (fl.) 6;  
        hordei    luk. 10;   
        avenae a scultetis  luk.  2.   

 
(fol. 8., pag.13) Possessio Kamenske12   

In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 5;  
                       d. 2 vectura salis fl. 8,   d. 50; 
 pro agnis colonorum talleros  20 fl. 36;  
 pro trabibus   fl. 12;  
 carnificis fl., d. 60; 
 decimae fl. 1, d. 98; 
 cerevisiae urnis 5 fl. 9,    d. 60. 
In angaria s. Johanis et Michaelis: pro martibus aureos 5                    fl. 18;         
        pro bronza   fl. 3;  
        victualium fl. 4,   d. 80; 
        ordinarium fl. 1,  d. 98. 
In angaria Natali: pro faeno agasonum fl. 1;   
    equarum similiter   fl. 1;   
    Seczkarskich dictis   fl. 4;    
    a duabus molis   fl. 10;    
    pro fabro lignarum (!)   fl. 2;  
    pro ratibus no. 15   fl. 30;  
    pro attaginibus no. 7 fl. 1,  d. 75; 
    pro aucupatura fl. 2, d. 21; 
    pro lignis   fl. 5;  
    pro non collectione faeni talleros 5   fl. 9;     
    vectura vini   fl. 10;    
    pro piscibus   fl., d. 50. 
(Ad) frumentarium: avenae coros no. 16;  
       pro halecibus   fl.  7/3,       d. 20;     
(Ad) frumentarium: a scultetis avenae luk. 2.   
   

(fol. 9., pag.14)                                    Possessio Breza13   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 7, d. 50; 
                                 d. 4 vectura salis   fl. 17, d. 40; 
          pro agnis colonorum talleros 30 fl. 54;  
          pro trabibus   fl. 15;  
          carnificis  d. 90; 
          cerevisiae urnas 7½   fl. 14, d. 40; 
          decimae fl. 2,   d. 98. 
d. 6. In angaria s. Johanis: decimae a no.  600 (ovium) fl. 51, d. 60; 
        a Holla no. 2plici   fl. 2,    d. 25; 

                                                 
12 Zákamenné, okres Námestovo. 
13 Breza, okres Námestovo. 
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        pro agnellis no. 3 fl. 4,    d. 80; 
        pro non collimatione faeni   fl. 12,  d. 50. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 7½   fl. 27;  
    nota bene ad adventum exactoris desertae sessiones  
    a media vacante aureos 2 fl. 7,   d. 20; 
    pro bronza   fl. 4,   d. 50; 
    victualium fl. 5,   d. 25. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 2, d. 64; 
    ab aucupio   fl. 5,   d. 47; 
    a mola   fl. 5;           
    a mola seraria asseros no. 100                            fl. 10;  
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2,  d. 50; 
    pro ratibus no. 22 ½ fl. 45;  
    pro descriptione scultetorum fl. 3;  
    pro exstirpatitiis   fl. 9;  
    pro fabro lignarum (!) fl. 2;  
    Seczkarskich dictis   fl., d. 60; 
    pro attaginibus  no. 10 fl. 2, d. 50; 
    vectura vini fl. 20;  
    ferini prohibiti.   
(Ad) frumentarium: avenae coros  no.  32;  
       pro halecibus   fl. 11, d. 40; 
 (fl.) 4, d. 50. 
(Ad) frumentarium: avenae a scultetis  luk. 2.       

 
(fol. 10,pag.15)                                     Possessio Tapessov14   

In angaria s. Georgii:  vigiliarum   fl. 6;  
                        d. 2. vectura salis   fl. 8,   d. 70; 
 pro  agnis colonorum talleros 24 fl. 43, d. 20; 
 pro trabibus   fl. 12;  
 cerevisiae urnas 6 fl. 11,  d. 52; 
 carnificis fl., d. 70; 
 decimae fl. 2,     d. 73. 
In angaria s. Johanis:  d. 4.decimae  a no. 500 (ovium) fl. 42, d. 40; 
 a monte Holla  dicto   fl. 11, d. 12 ½ ; 
 pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80; 
 polcopi.   
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 6   fl. 21, d. 60; 
    a Sigmontka hola dicta aureos  6 fl. 21, d. 60; 
    pro bronza   fl. 3,     d. 60; 
    victualium fl. 4, d. 20. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 1, d. 98; 
    ab aucupaturis fl. 2, d. 70; 
    pro faeno agasonum et equarum  fl. 2, d. 25; 
    a mola   fl. 5,  
    fabro lignarum (!)  fl. 1,  
       Seczkarskich dictis  fl., d. 20; 

                                                 
14 Ťapešovo, okres Námestovo. 
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       pro ratibus no. 18. fl. 36;  
       pro attaginibus  no. 8. fl. 2;  
       Scersgorsi (!);   
    Vectura vini   fl. 10;  
    pro halecibus   fl. 3,    d. 60. 
(Ad frumentarium): avenae coros    no. 32;  
          avenae a scultetis  coros no. 6;  
    pro non collectione faeni talleros 6 fl. 10, d. 80. 
    

(fol. 11,pag.16) a                                 Possessio Wawreczka15   
In angaria s. Georgii:  vigiliarum fl. 5;  
                       d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
 pro agnis colonorum talleros 20 fl. 36, d. 20; 
 pro trabibus   fl. 10;  
 carnificis  d. 60; 
 cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60; 
 decimae fl. 2,   d. 48. 
In angaria s. Johanis:  4 decimae a no.  200 (ovium) fl. 18, d. 40; 
 a  Hola  dicta   fl. 1, d. 12 ½; 
 pro agnellis no. 2 fl. 3,   d. 20; 
 polcopi.   
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 5 fl. 18;  
    a molendino aureum 1 fl. 13,   d. 60; 
    pro bronza   fl. 3;  
    victualium fl. 3, d. 67; 
    a Hovalka dictis a Sigmunci   fl. 16.  
In angaria Natali: ordinarium fl. 1, d. 65; 
       pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
       pro ratibus no. 15   fl. 30;  
       pro avibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
       ab aucupaturis fl. 2, d. 47; 
       fabro lignarum (!)   fl. 1;  
       Seczkarskich dictis    d. 60; 
       vectura vini fl. 10;  
       ab faeni non collectione 5 talleros    fl. 9.  
(Ad) frumentarium: avenae coros  no. 18;    
       pro halecibus   fl. 3.  
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum coros no. 6.  
    

(fol. 12, pag.17)                                    Jasenicza16   
In angaria s. Georgii:  vigiliarum fl. 5;  
                       d. 4 vectura salis   fl. 17, d. 40; 
 pro agnis  talleros  20 fl. 36;  
 pro trabibus   fl. 10;  
 carnificis  fl., d. 60; 

                                                 
a V ľavom hornom rohu dotatočne pripísané (pravdepodobne inou rukou): Nota bene ist mitrichtet worden. 
15 Vavrečka, okres Námestovo. 
16 Oravská Jasenica, okres Námestovo. 
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 cerevisiae urnas 5  fl. 9,   d. 60; 
 decimae fl. 3, d. 23. 
In angaria s. Johanis:  d. 4 decimae a no. 600 (ovium) fl. 51, d. 60; 
 polcopi;   
 a  holla  Rabc fl.  2, d. 25; 
 pro agnellis no. 3 fl.  4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 5.  fl. 18;  
    a Havrani monte dictis aureos 6 fl. 21, d. 60; 
    pro bronza   fl. 3;  
    victualium fl. 3, d. 67; 
    pro non laboratione circa faenum fl. 9.  
In angaria Natali: ordinarium fl. 1,   d. 65; 
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2,   d. 25; 
    a molendinis tribus   fl. 13, d. 60; 
    a mola seraria   fl. 10;  
    pro piscibus   fl. 1,  d. 50; 
    pro exscriptione scultetorum fl. 6;  
    fabro lignarum (!)  fl. 3;  
    pro attaginibus no. 7 fl. 1,  d. 75; 
    Seczkarskich dictis   fl. 1,  d. 25; 
    a fullonio   fl. 3;  
    pro aucupatura fl. 5, d. 73; 
    pro ratibus no. 15 fl. 30;  
    vectura vini   fl. 20;  
    pro halecibus                                                             fl. 3. 
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum  coros no. 6;  
       Faber solvit   fl. 1.  

 
(fol. 13,pag.18) b                   Mutne17   

In angaria s. Georgii:  vigiliarum  fl. 3;  
 pro vallachis perpetuis fl. 1, d. 65; 
                        d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
 pro  agnis  talleros 12 fl. 21, d. 60; 
 carnificis fl., d. 40; 
 decimae fl. 2, d. 48; 
 cerevisiae urnas 3 fl. 5, d. 76; 
 pro trabibus fl. 8.  
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 3 fl.10, d. 80; 
    pro bronza fl. 3;  
    victualium fl. 3;  
    pro attaginibus no. 5 fl. 1,  d. 25; 
    pro ratibus  no. 15 fl. 30.  
In angaria Natali: pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
       a molendino  fl. 5;  
       fabro lignarum (!) fl. 1;   
       pro aucupatura fl. 4, d. 42; 

                                                 
b V ľavom hornom rohu dotatočne pripísané: Vocetur pagus. 
17 Mútne, okres Námestovo. 
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       pro lignis non vehendis fl. 5;  
       Seczkarskich dictis fl. 1;   
       vectura vini fl. 10.  
(Ad) frumentarium:  avenae coros no. 9;  
        pro halecibus fl. 1, d. 80. 
(Ad)  frumentarium: avenae scultetorum  coros no. 6;  
    Nota bene Joanis: pecunia pro agnellis fl. 1,  d. 60; 
 ob non collectionem foeni fl. 5, d. 60; 
 ab vaccis in Polcotio (?).   
    

(fol. 14, pag.19) Possessio Weszele18   
In angaria s. Georgii:  d. 3 termini fl. 31, d. 80; 
  vigiliarum fl.;  
                        d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
  pro trabibus fl. 12;  
  carnificis fl.,  d. 70; 
  decimae fl. 3.  
In angaria s. Johanis:  3 termini fl. 31, d. 80; 
 decimae fl. 16.  
Nota bene : Namestovo a monte Hola cum Namestov fl. 1, d. 12 ½; 
 pro agnellis no. 2 fl. 3, d. 20; 
 pro non collectione foeni 6 talleros fl.10, d. 80; 
 polcopki.   
In angaria s. Michaelis: d. 3 termini fl. 3, d. 80; 
   pro ratibus  21 fl. 42;  
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
   a mola seraria fl. 5;  
   a molendino fl. 13.  
In angaria Natali: d. 3 termini fl. 31, d. 80; 
    pro bove fl. 8, d. 40; 
    victualibus fl. 5, d. 20; 
    pro aucupatura fl. 2, d. 75; 

   fabro lignarum (!) fl. 3;  
    Seczkarskich fl. 2;  
    cerevisiae urnas 6 fl. 11, d. 52; 
    pro avibus no. 8 fl. 2;  
    pro piscibus fl. 2, d. 50; 
    vectura vini fl.10.  
(Ad) frumentarium: avenae coros;                                                                          
       pro halecibus fl. 3, d. 60. 
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum  coros no. 6;  
       a montibus Ottho (!) 3 montes 3 dujl (?) fl. 10, d. 80. 
 
 
 
 
    

                                                 
18 Oravské Veselé, okres Námestovo. 
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(fol. 15, pag.20) Sihelnee19   
In angaria s. Georgii: d. 2 termini fl. 21, d. 20; 
   vigiliarum fl. 4;  
                         d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro trabibus fl. 8;  
   carnificis fl., d. 60; 
   decimae fl. 3.  
In angaria s. Johanis:  d. 2 termini fl. 21, d. 20; 
 cerevisiae urnas 4 fl. 7, d. 68; 
 pro bove fl. 5, d. 60; 
 pro culina (fl.) 1, d. 60; 
 a molendino fl. 5;  
 victualium fl. 3, d. 14; 
 polkopki.   
In angaria Michaelis: d. 2 termini fl. 21, d. 20; 
          pro ratibus no. 12 fl. 24;  
          ordinarium fl. 1, d. 32; 
          pro lignis fl. 4.  
In angaria Natali: d. 2 termini fl. 21, d. 20; 
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
    pro aucupatura fl. 2, d. 76; 
    fabro lignarum (!) fl. 1;  
    Seczkarskich dictis fl., d. 25; 
    pro avibus no. 6 fl. 1, d. 50; 
    vectura vini fl.10.  
(Ad) frumentarium: avenae coros no.12;  
       pro halecibus fl. 2, d. 40. 
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum  coros no. 6;  
       pro non collectione foeni  4 talleros fl. 7, d. 20. 

 
(fol.16, pag. 21) Possessio Namestowo20   

In angaria s. Georgii: vigiliarum fl.10;  
                         d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis talleros 40 fl. 72;  
   pro trabibus fl. 20;  
   carnificis fl. 1, d. 10; 
   cerevisiae urnas 10 fl. 19, d. 20; 
   decimae fl. 3, d. 98. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 2 fl. 41, d. 20; 
  a monte Holla no. 2 plici fl. 2, d. 25; 
  pro agnellis no. 4 fl. 6, d. 40. 
In angaria Michaelis: pro martibus aureos  10 fl. 36;  
  pro non collimatione faeni  10 talleros fl. 18;  
  polcopi;   
  a Wahanovo dicto aureos  4 fl. 14, d. 40; 
  ab extirpatitiis (!)  aureos  4 fl. 14, d. 40; 

                                                 
19 Sihelné, okres Námestovo. 
20 Námestovo, okres Námestovo. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 227

  pro bronza fl. 6.  
In angaria Natali: ordinarium        fl. 3, d. 70; 
    pro faeno agasonum et equarum fl. 3;  
    pro exscriptione scultetorum fl. 9;  
    a molendino fl. 5;  
    ab  aucupaturis fl. 8, d. 47; 
    pro ratibus no. 30 fl. 60;  
    victualium fl. 7, d. 73 ½; 
    pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
    pro saevi  libris 10 fl. 1, d. 50; 
    fabro lignarum (!) Seczkarske dictis fl. 1, d. 90; 
    pro lignis talleros  10 fl. 18;  
    vectura vini fl. 10.  
(Ad) frumentarium: avenae cori (!)                                                                          no. 35; 
       pro halecibus fl.  6.  
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum  coros no. 6;  
       pro piscibus fl. 2.  
    

   (fol. 17, pag. 22)                            Klinn21   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 7;  
                         d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis talleros  27 fl. 50, d. 40; 
   pro trabibus fl. 14;  
   cerevisiae urnas 7 fl. 13, d. 44; 
   carnificis fl., d. 80; 
   decimae fl. 2, d. 73. 
In angaria s. Johanis: decimae ad Usti ab alpibus fl. 23, d. 2; 
   pro agnellis no. 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos  7 fl. 25, d. 20; 
   pro non laboratione circa faenum talleros 7 fl. 12, d. 60; 
   collatis et relaxatis cum molendino aureos 3 fl. 10,  d. 80; 
   pro bronza fl. 4, d. 20; 
   victualium fl. 5, d. 83. 
In angaria Natali: ordinarium        fl. 2, d. 31; 
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
    pro  aucupaturis fl. 5, d. 42; 
    pro ratibus no. 21 fl. 42;  
    pro attaginibus no. 9 fl. 2, d. 25; 
    fabro lignarum (!) fl. 1;  
    Seczkarskich dictis fl., d. 60; 
    vectura vini fl. 10.  
(Ad) frumentarium: avenae  cori (!) no. 29;  
       pro halecibus fl. 4, d. 20. 
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum coros no. 6;  
      Ottholl (?) fl. 1, d. 12 ½. 

 
 
                                                 
21 Klin, okres Námestovo. 
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(fol. 18, pag. 23) Possessio Szlanicza22   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 7;  
   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis talleros 28 fl. 50, d. 40; 
   pro trabibus fl. 14;  
   carnificis fl., d. 80; 
   decimae fl. 2, d. 73. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 2 ab ovibus 300 fl. 25, d. 20; 
 a monte Hola  fl. 1, d. 12 ½; 
 pro agnellis no. 2 fl. 3, d. 20; 
 faenum colligunt (fl.) 12, d. 60. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 7 fl. 25, d. 20; 
                                pro bronzac fl. 4, d. 20; 
    victualium fl. 5, d. 13; 
    pro cerevisiae 7 urnis fl. 13, d. 44. 
In angaria Natali: ordinarium        fl. 3, d. 97; 
 pro faeano agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
 a molendino fl. 5;  
 pro exscriptione scultetorum fl. 3;  
 pro ratibus no. 21 fl. 42;  
 pro piscibus fl. 2;  
 pro attaginibus no. 9 fl. 2, d. 25; 
 pro bove fl. 7;  
 pro aucupatura fl. 5, d. 73; 
 fabro lignarum (!) fl. 1;  
 extra sectorum straminum fl. 1;  
       vectura vini fl. 10.  
(Ad) frumentarium: avenae cori (!)   no.                                               48;                           
       pro halecibus fl. 4, d. 20. 
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum  coros no. 6;  
       a telonio fl. 32.  
    

(fol.19, pag.24) Zubrohlawa23   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 8;  
                             d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
       pro trabibus fl. 16;  
       pro agnis colonorum talleros 32 fl. 57, d. 60; 
       carnificis fl., d. 90; 
       cerevisiae urnas 8 fl. 15, d. 36; 
       decimae fl. 2, d. 98. 
In angaria s. Johanis:  decimae d. 3 no. 300 (ovium) fl. 25, d. 80; 
    a monte Hola  fl. 1, d. 12 ½; 
    pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80; 
    polkopki.   
In angaria s.Michaelis: pro martibus aureos  8 fl. 28, d. 80; 

                                                 
22 Slanica, okres Námestovo. 
c Na okraji pripísané: inposterum ad examinandum. 
23 Zubrohlava, okres Námestovo. 
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         pro bronza fl. 4, d. 80; 
         pro non collimatione faeani  talleros 8 fl. 14, d. 40; 
         victualium fl. 5, d. 27. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 2, d. 97; 
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
    pro aucupatura fl. 4, d. 42; 
    pro ratibus no. 24 fl. 48;  
    pro attaginibus no. 10 fl. 2, d. 50; 
    a molendino fl. 5;  
    pro piscibus fl. 1;  
    ab exscriptione sessionum scultetorum fl. 12;  
    ab exstirpatitiis fl. 8, d. 40; 
    fabro lignarum (!) fl. 1;  
                    extra sectorum fl., d. 80; 
    pro lignis fl. 8;  
    vectura vini fl. 10.  
(Ad) frumentarium: avenae cori (!) no. 32;  
       pro halecibus fl. 4, d.  80. 
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum coros no. 6.  

 
(fol. 20, pag. 25)    Possessio Rabcza24   

In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 5;  
                         d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis   talleros 20 fl. 36;  
   carnificis fl., d. 60; 
   decimae      fl. 2, d. 48; 
   cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60; 
   pro trabibus fl. 10.  
In angaria s. Johanis et Michaelis: pro martibus aureos  5                   fl. 18; 
                            polkopki;   
           ab exstirpatitia Valdow (?) dicta aureum 1. fl. 3, d. 60; 
                           pro bronza fl. 3;  
                           a mola seraria fl. 10;  
                           pro non collimatione faeni  fl. 9;  
                           victualium fl. 3, d. 67; 
                           pro agno fl. 1, d. 60; 
                           pro piscibus fl. 1, d. 93. 
In angaria Natali: ordinarium        fl. 1, d. 65; 
 pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
 a molendino fl. 5;  
 pro aucupatura fl. 2, d. 73; 
 pro lignis fl. 5;  
 fabro lignarum (!) et sectorum fl. 2;  
 pro ratibus no. 15  fl. 30;  
 pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
 vectura vini fl. 10.  
(Ad) frumentarium: avenae cori (!)                                                       no.15; 

                                                 
24 Rabča, okres Námestovo. 
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       pro halecibus fl. 3.  
(Ad) frumentarium: avenae scultetorum coros no. 6.  
 
    

(fol. 21, pag. 26)           Rabczicze25   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 4;  
                         d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis talleros 16                                           fl. 28, d. 80; 
   carnificis fl., d. 60; 
   cerevisiae urnas  4 fl. 7, d. 68; 
   decimae fl. 2, d. 10; 
   pro trabibus fl. 8.  
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos  4 fl. 14, d. 40; 
      pro bronza fl. 2, d. 40; 
      victualium fl. 3, d. 17; 
      pro non collimatione faeni  fl. 7, d. 20; 
      pro ratibus no. 12 fl. 24;  
      pro extirpatitiis (!) fl. 36.  
In angaria Natali: ordinarium        fl. 1, d. 33; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
   a molendino fl. 5;  
   pro aucupatura fl. 2, d. 73 ½; 
   pro lignis fl. 4;  
   pro attaginibus no. 6 fl. 1, d.  50; 
   fabro lignarum (!) fl. 1;  
   sectorum fl., d. 80; 
   vectura vini fl. 10;  
   pro piscibus fl.,  d. 50. 
(Ad frumentarium): avenae coros no. 12;  
            pro halecibus fl. 3;  
            avenae scultetorum coros no. 6.  
In angaria s. Joannis: pro agno fl. 1, d. 60. 

 
(fol.22, pag. 27) Possessio Polhora26   

In angaria s. Georgii:  vigiliarum fl. 5;  
                        d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
  pro agnis colonorum  talleros  20 fl. 36;  
  carnificis fl.,  d. 60; 
  cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60; 
  decimae      fl. 2, d. 48; 
  pro trabibus fl. 10;  
  pro avibus ad culinam fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 5 fl. 18;  
    pro bronza fl. 3;  
    victualium fl. 3, d. 67. 
In angaria Natali: ordinarium        fl. 1, d. 65; 

                                                 
25 Rabčice, okres Námestovo. 
26 Oravská Polhora, okres Námestovo. 
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    pro faeno agasonum et equarum fl. 3;  
    a molendinis no. 2 fl. 10;  
    pro aucupatura fl. 3, d. 65; 
    pro ratibus no. 15 fl. 30;  
    pro lignis fl. 5;  
    pro extirpatitio (!) Laz dicto fl., d. 87; 
    pro non collimatione faeni fl. 9;  
    pro piscibus fl. 1, d. 60; 
                            pro exstirpatitiis in genered fl.,  d. 80; 
    fabro lignarum (!) fl. 2;  
    pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
    sectorum fl. 1;  
    vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros no.15;  
       pro halecibus fl. 3, d. 60; 
       avenae scultetorum coros                no. 6.  

 
(fol.23, pag. 28)         Possessio Buobrow27   

In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 6;  
                          d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
    pro agnis colonorum  talleros 24 fl. 43, d. 20; 
    pro trabibus fl. 12;  
    carnificis fl.,  d. 70; 
    cerevisiae urnas 6 fl. 1, d. 52; 
    decimae      fl. 3, d. 22. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 3  500 Schaf (ovium) fl. 41, d. 80; 
      a monte Holla fl. 1, d. 12 ½; 
      pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 6 fl. 21, d. 60; 
          victualium fl. 4, d. 20; 
          pro bronza fl. 3, d. 60; 
          a Krivanensibus aureos  6 fl. 21, d. 60; 
          pro non collimatione faeni  fl. 10, d. 80; 
          ordinarium fl. 2, d. 64. 
In angaria Natali: pro faeno agasonum et equarum   fl. 2;  
   a molendino fl. 5, d. 73 ½; 
   pro aucupatura fl. 5;  
   pro exscriptione scultetorum fl. 18;  
   pro ratibus no. 18 fl. 36;  
   pro exstirpatitiis  fl. 18;  
   pro piscibus fl. 3;  
   pro bove fl. 7, d. 50; 
   pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
      fabro lignarum (!) fl. 1;  
      vectura vini fl. 10;  
      sectorum fl. 1.  

                                                 
d Na okraji  pripísané: Nota bene in posterum ratione illarum 10 fl. injicere. 
27 Bobrov, okres Námestovo. 
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(Ad frumentarium):   avenae coros        no. (!) no. 48;  
            pro halecibus fl. 4, d. 20; 
            avenae scultetorum coros no. 6.  

 
(fol. 24, pag.29) Possessio Ustja28   

In angaria s. Georgii: termini   d. 4  fl. 39, d. 90; 
   vigiliarum fl. 6;  
                         d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
   carnificis fl.,  d. 70; 
   cerevisiae urnas 6 fl. 11, d. 52; 
   decimae fl. 5, d. 8. 
In angaria Johanis:  termini d. 4 700 (ovium) fl. 39, d. 90; 
   decimae d. 4 fl. 58, d. 40; 
   a monte Hola 3plici fl. 3, d. 37 ½; 
   pro agnellis no. 4 fl. 6, d. 40. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 4 fl. 39, d. 90; 
       pro exstirpatitiis aureos 6 fl. 21, d. 60; 
       victualium fl. 6.  
In angaria Natali: termini d. 4 fl. 39, d. 90; 
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
    a molendino fl. 5;  
    pro aucupatura fl. 7;  
    pro ratibus no. 18  fl. 36;  
    pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
    exscriptionales  scultetorum fl. 9;  
    prohibitionalium fl. 12;  
                            pro bove cum Slanica et Buobrow e fl. 14;  
    pro piscibus fl. 12;  
    fabro lignarum (!) fl. 1;  
    vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium):  avenae cori (!)                                                     no. 96;  
        pro halecibus fl. 4, d. 80; 
        avenae scultetorum  coros no. 6;  
        faber       1;  
        saevi 6 urnas  d. 60. 
    

   (fol. 25, pag.30) Zavada29   
In angaria s. Georgii: vigiliarum                                                        fl. 4 relaxantur  fl. 2;  

 
pro agnis colonorum talleros 16 penes        
relaxationem talleros 8 ;  

  (fl.) 28, d. 80; 
   pro trabibus                                                        fl. 8  relaxantur fl. 1; 
   carnificis fl., d. 70; 
   cerevisiae urnas 4 fl. 7, d. 68; 
                         d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 

                                                 
28 Ústie nad Priehradou, okres Tvrdošín. 
e Na okraji pripísané:  interogandum  provisorem. 
29 Závada, Poľská republika. 
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   decimae      fl. 2, d. 72 ½. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 4  fl. 14, d. 40; 
         pro bronza fl. 3, d. 60; 
         victualium fl. 4, d. 20. 
In angaria Natalium: Fer (?) ordinarium fl. 4;  
     pro non collimatione faeni fl. 7, d. 20; 
     pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
     a molendino fl. 5;  
     pro aucupatura fl. 5, d. 73; 
     a Krivanensibus aureos 3 fl. 10, d. 80; 
     pro ratibus no. 12  fl. 24;  
     pro attaginibus no. 6 fl. 1, d. 50; 
     pro exstirpatitiis  fl., d. 60; 
     fabro lignarum (!) fl. 1;  
     sectorum fl., d. 40; 
     vectura vini fl. 10;  
     metallicus a molendino fl. 60;  
     pro lignis talleros 4.   
(Ad frumentarium): avenae coros no. 24;  
       pro halecibus fl. 3;  
       avenae scultetorum coros no. 6.  
(In angaria s.) Joannis: pro agno culinario fl. 1,  d. 60. 
    

   (fol. 26, pag.31) Possessio Dolnja Lipnicae30   
In angaria s. Georgii: termini d. 6 fl. 33, d. 60; 
         vigiliarum fl. 11;  
                               d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
         carnificis fl. 1, d. 20; 
         cerevisiae urnas 18 fl. 34, d. 56; 
         decimae fl. 4, d. 93. 
In angaria s. Johanis: termini d. 6 fl. 33, d. 60; 
         decimae 400 (ovium) fl. 34, d. 40; 
         a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
         pro agnellis Paschalibus no. 4 fl. 6, d. 40. 
In angaria s. Michaelis: ab inquilinis aureos 9 fl. 32, d. 40; 
       a Krivjanow dictis aureos 4 fl. 14, d. 40; 
       victualium fl. 11, d. 54; 
       termini fl. 33, d. 60; 
       lini proventus fl. 6, d. 50. 
In angaria Natali: termini d. 6 fl. 33, d. 60; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 4;  
   a molendinis no. 2 fl. 10;  
   pro aucupatura fl. 5, d. 45; 
                           a mola seraria asseribus no. 100f fl. 10;  
      pro bove fl. 8, d. 20; 
      pro lignis fl. 11;  

                                                 
30 Dolná Lipnica, Poľská republika. 
f Na okraji pripísané: Nota bene cum sint 9 coloni cursionis (!) solvi (!) 6 rates. 
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      pro avibus no. 11 fl. 2, d. 75; 
      sectorum et fabro lignarum (!) fl. 4;  
      pro saevo libris 25 per d. 15 fl. 3, d. 75; 
      vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium):  avenae coros                                           no. 99 relaxantur coros 18; 
        pro halecibus fl. 6;  
        avenae scultetorum coros no. 6.  

 
(fol.27, pag. 32) Hornja Lipnicze31   

In angaria s. Georgii: termini d. 4 fl. 24, d. 90; 
   vigiliarum fl. 7;  
                        d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   carnificis fl., d. 80; 
   cerevisiae urnas 12 fl. 23, d. 4; 
          decimae  fl. 2, d. 97. 
In angaria s. Johanis: termini d. 4 fl. 24, d. 90; 
          decimae  300 (ovium) fl. 25, d. 80; 
          a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
          pro agnellis no. 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 4 fl. 24, d. 90; 
              victualium fl. 8, d. 80; 
              pro porcellis no. 9 fl. 2, d. 25. 
In angaria Natali: termini d. 4 fl. 24, d. 90; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
   a molendinis duobus  fl. 10, d. 60; 
   pro aucupatura fl. 5, d. 95; 
   pro vini (!) (fl.) 5, d. 50; 
   pro ratibus no. 3 ½  fl. 7;  
   pro attaginibus no. 9 fl. 2, d. 25; 
   a Krivjanow dictis cum Ustja aureum 1 fl. 3, d. 60; 
   a mola seraria asseribus  100 fl. 10;  
   pro lignis fl. 7;  
   fabro lignarum (!) et sectorum fl. 3;  
   saevi libras 10 per d. 15 fl. 1, d. 50; 
   vectura vini fl. 10;  
   a Koczer Warchi Wojtka fl. 18.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 20;  
       haleces fl. 4, d. 80; 
       avenae scultetorum coros no. 6;  
       pro bove (fl.) 5, d. 30. 
    

(fol. 28, pag. 33) Possessio Hornja Zubrzicza32   
In angaria s. Georgii: termini d. 4 fl. 19, d. 90; 
          vigiliarum fl. 7;  
                                d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
          carnificis fl.,  d. 80; 

                                                 
31 Horná Lipnica, Poľská republika. 
32 Horná Zubrica, Poľská republika. 
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          cerevisiae urnas  14 fl. 26, d. 88; 
          decimae      fl. 3, d. 73. 
In angaria s. Johanis: termini d. 4 fl. 19, d. 90. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 4 fl. 19, d. 90; 
          de lino proventus fl. 6, d. 50; 
          victualium fl. 6, d. 80; 
          pro porcellis no. 9 per d.  25 fl. 2, d. 25. 
In angaria Natali: termini d. 4 fl. 19, d. 90; 
 pro faeno agasonum et equarum fl. 3, d. 25; 
 a molendinis no. 3 cum seraria fl. 13, d. 60; 
 pro aucupatura fl. 7, d. 73 ½; 
 pro fullonio vulgo posztó törö malom fl. 1;  
 pro ratibus no. 3 ½  fl. 7;  
           Nota bene pro attaginibus no. 9 fl. 2, d. 25; 
 pro saevi libris 10 fl. 1, d. 50; 
 sectorum et fabris lignis fl. 3;  
 pro lignis fl. 7;  
 vectura vini fl. 10;  
         Nota bene antiquus Monjak decimae aureos 3 cum adjun (?) fl. 39;  
 pro agnellis no. 4 fl. 6, d. 40; 
 a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
       Inanium videlicet Daremnicz vocatur: fl. 1, d. 80. 
(Ad frumentarium): avenae coros no. 36;  
          pro halecibus fl. 4, d. 80; 
          avenae scultetorum      coros no. 6;  
          pro bove fl. 7.  

 
(fol.29, pag. 34) Dolnja Zubricza33   

In angaria s. Georgii: termini d. 4 fl. 19, d. 90; 
   vigiliarum fl. 6;  
                         d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   carnificis fl.,  d. 80; 
   cerevisiae urnas 18 fl. 19, d. 20; 
   decimae      fl. 3, d. 21. 
In angaria s. Johanis: termini d. 4 fl. 19, d. 90; 
   proventus de lino fl. 5, d. 50. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 4 fl. 19, d. 90; 
       victualium fl. 5, d. 74; 
       pro svillis no. 7 per d.  25 fl. 1, d. 75. 
In angaria Natali: termini d. 4 fl. 19, d. 90; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 3, d. 25; 
   a molendinis  fl. 10;  
   pro aucupatura fl. 2, d. 73; 
   pro saevi libris  10 fl. 1, d. 50; 
   pro ratibus no. 3 fl. 6;  
   pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
   pro lignis fl. 6;  

                                                 
33 Dolná Zubrica, Poľská republika. 
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   fabro lignarum (!) fl. 2;  
   sectorum fl. 1, d. 30; 
   vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae cori (!) no. 26;  
  (fl) 4, d. 20; 
 pro halecibus                                                        fl. 8, d. 40; 
 avenae scultetorum coros no. 6;  
 pro bove fl. 6, d. 40; 
 pro 4 ovibus fl. 6, d. 40. 
    

  ( fol. 30, pag. 35) Possessio Jablonka34   
In angaria s. Georgii: termini d. 5 fl. 70, d. 50; 
         vigiliarum fl. 18;  
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
   ab inquilinis fl. 4, d. 50; 
   cerevisiae urnas 24 fl. 46, d. 8; 
   carnificis fl. 1, d. 90; 
   decimae      fl. 8, d. 56. 
In angaria s. Johanis: termini d. 5 fl. 70, d. 50; 
   pro inquilinis fl. 4, d. 50; 
   a molendinio fl. 10;  
   proventus lini fl. 8, d. 50; 
   victualium fl. 11, d. 67. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 5 fl. 70, d. 50; 
    pro inquilinis fl. 4, d. 50; 
    pro faeno agasonum et equarum fl. 3, d. 50; 
    pro aucupatura fl. 5, d. 73 ½; 
    pro ratibus no. 12 ½  fl. 25;  
    pro saevi libris 25 fl. 3, d. 25; 
    pro attaginibus no. 20 fl. 5;  
    pro bove fl. 14,  
    pro extirpatitiis (!) fl. 3, d. 60; 
    fabro lignarum (!) fl. 2;  
    sectorum fl. 2;  
    pro ligno (fl.) 18;  
                                      inquilinus Kwiatek fl. 12;  
    vectura vini fl. 20.  
In angaria Natali: termini d. 5 fl. 70, d. 50; 
   pro iquilinis fl. 4, d. 50. 
(Ad frumentarium): avenae coros no. 168; 
      pro halecibus fl. 12;  
      avenae scultetorum coros no. 6;  
      pro ovibus 3 fl. 4, d. 80. 
 
 
 
    

                                                 
34 Jablonka, Poľská republika. 
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 ( fol. 31, pag. 36) Kulich35   
In angaria s. Georgii: termini d. 2 fl. 30, d. 40; 
    vigiliarum fl. 8;  
                          d. 2  vectura salis fl. 8, d. 70; 
    carnificis fl.,  d. 90; 
    cerevisiae urnas 12 fl. 23, d. 16; 
    decimae fl. 4, d. 47. 
In angaria s. Johanis: termini d. 2 fl. 30, d. 40; 
   decimae 350 (ovium) fl. 29, d. 80; 
   a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
   pro agnellis 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 2 fl. 30, d. 40; 
      proventus lini fl. 3, d. 50; 
      victualium fl. 5, d. 73 ½. 
In angaria Natali: termini d. 2 fl. 30, d. 40; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
   a molendino fl. 8, d. 60; 
   pro saevi libris 5 fl.,  d. 75; 
   pro ratibus no. 3 ½  fl. 7;  
   pro attaginibus no. 10 fl. 2, d. 50; 
   fabro lignarum (!) et sectorum fl. 1, d. 60; 
   vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae cori (!) no. 52;  
 pro halecibus fl. 4, d. 80; 
       avenae scultetorum coros no. 6;  
       pro lignis    fl. 8.  
    

  ( fol. 32, pag. 37) Possessio Harkabusz36   
In angaria s. Georgii: termini d. 4 fl. 24, d. 90; 
         vigiliarum fl. 6;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   carnificis fl.,  d. 70; 
   cerevisiae urnas 12 fl. 23, d. 4; 
   decimae fl. 3, d. 73. 
In angaria s. Johanis:  termini d. 4 fl. 24, d. 90. 
In (angaria) s. Michaelis: termini d. 4 fl. 24, d. 90; 
              proventus de lino fl. 3;  
              victualium fl. 4, d. 20. 
In angaria Natali: termini d. 4 fl. 24, d. 90; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
   a molendino fl. 5;  
   pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
   pro saevi libris 4 fl., d.  60; 
   pro ratibus no. 3 fl. 6;  
   pro lignis fl. 6;  
   fabro lignarum (!) et sectorum fl. 1, d. 60; 

                                                 
35 Kulich, starý názov lokality Orávka, Poľská republika. 
36 Harkabúz, Poľská republika. 
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   vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 28;  
      pro halecibus fl. 4, d. 40;g 
      avenae scultetorum  coros no. 6;  
      pro agnellis 2 fl. 3, d. 20; 
      pro bove (fl.) 6.  

 
(fol. 33, pag.38) Wilczek38   

In angaria s. Georgii: termini d. 5 fl. 70, d. 50; 
          vigiliarum fl. 18;  
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
      carnificis fl. 1, d. 90; 
      cerevisiae urnas 24 fl. 46, d. 8; 
      decimae fl. 8, d. 50. 
In angaria s. Johanis:  termini d. 5 fl. 70, d. 50; 
       decimae  400 (ovium) fl. 34, d. 40; 
       a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
       pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80; 
       pro fullonio fl. 3.  
In angaria s. Michaelis: termini d. 5 fl. 70, d. 50; 
         proventus de lino fl. 10, d. 50; 
         proventus victualium fl. 10, d. 87; 
         pro faeno agasonum et equarum fl. 3, d. 50. 
In angaria Natali: termini d. 5 fl. 70, d. 50; 
    pro bove fl. 14;  
    a molendinis fl. 10;  
    pro ratibus no. 9 fl. 18;  
    pro attaginibus no. 20 fl. 5;  
    pro saevi libris 10 fl. 1, d. 50; 
    pro aucupatura fl. 5, d. 60; 
    pro lignis fl. 18;  
    fabro lignarum (!) et sectorum fl. 2, d. 20; 
    vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 168; 
       pro halecibus fl. 12;  
       avenae scultetorum coros no. 6.  
    

(fol. 34, pag.39) Possessio Szarna39   
In angaria s. Georgii: termini d. 5 fl. 31, d. 28; 
      vigiliarum fl. 7;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
      carnificis fl.,  d. 90; 
      cerevisiae urnas 12 fl. 23, d. 14; 
      decimae fl. 4, d. 23. 
In angaria s. Johannis: termini d. 5 fl. 31, d. 28; 

                                                 
g Nad d. 40 nadpísané 20. 
38 Podvlk, Poľská republika. 
39 Sarna, Poľská republika. 
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        proventus de lino fl. 4;  
        victualium fl. 6, d. 33 ½. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 5 fl. 31, d. 28. 
In angaria Natali: termini d. 5 fl. 31, d. 28; 
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
    a molis fl. 10;  
    pro saevi libris 5 fl.,  d. 75; 
    pro ratibus no. 3 ½  fl. 7;  
    pro avibus no. 9 fl. 2, d. 25; 
    pro aucupatura fl. 2, d. 50; 
    pro lignis fl. 8;  
    fabro lignarum (!) et sectorum fl. 2, d. 50; 
    vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros   no. 36;  
       pro halecibus fl. 4, d. 80; 
       avenae scultetorum   coros no. 6;  
 pro bove fl. 7;  
 pro ovibus 2 fl. 3, d. 20. 
    

  (fol. 35, pag. 40) Bukovina40   
In angaria s. Georgii: termini d. 6 fl. 49, d. 20; 
      vigiliarum fl. 12;  
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
      carnificis fl. 1, d. 30; 
      cerevisiae urnas 18 urna talleros 1 d. 12 fl. 34, d. 56; 
      decimae fl. 4, d. 34. 
In angaria s. Johanis: termini d. 6 fl. 49, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 6 fl. 49, d. 20; 
         proventus de lino fl. 6, d. 50; 
         victualium fl. 9, d. 50. 
In angaria Natali: termini d. 6 fl. 49, d. 20; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 3;  
   pro ratibus no. 6 fl. 12;  
   pro saevi libris 4 fl.,  d. 60; 
   pro aucupatura fl. 3;  
                           pro lignis fl. 12;  
                           pro scultetia altera pro lignish fl. 7, d. 20; 
   pro attaginibus no. 14 fl. 3, d. 50; 
   a molendinis fl. 10, d. 60; 
   fabro lignarum (!) fl. 1;  
   sectorum fl. 2;  
   vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): avenae coros no.62;  
       pro halecibus fl. 9, d. 40; 
       avenae scultetorum  coros no. 6;  
 pro bove fl. 14;  

                                                 
40 Bukovina, Poľská republika. 
h Na okraji pripísané: pro coctura cerevisiae utitur in oraffia (?). 
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 pro 3 ovibus fl. 4, d. 80. 
 

(fol. 36, pag. 41) Possessio Pekelnik41   
In angaria s. Georgii: termini d. 5 fl. 46, d. 12 ½ ; 
      vigiliarum fl. 11;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
      carnificis fl. 1, d. 20; 
      cerevisiae urnas 18 fl. 34, d. 56; 
      decimae fl. 5, d. 21. 
In angaria s. Johanis:  termini d. 5 fl. 46, d. 12 ½;  
      decimae  400 (ovium) fl. 34, d. 40; 
      a monte Hola fl. 1, d. 12 ½;  
      pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 5 fl. 46, d. 12 ½;  
          proventus de lino fl. 6;  
                 victualium fl. 8, d. 40. 
In angaria Natali: termini d. 5 fl. 46, d. 12 ½;  
   pro faeno agasonum et equarum fl. 3;  
   a molendino fl. 5;  
   pro lignis fl. 11;  
   pro ratibus no. 5 ½    fl. 11;  
   pro attaginibus no. 13 fl. 3, d. 25; 
   pro saevi libris 6 fl.,  d. 90; 
   sectorum et fabro lignarum (!) fl. 1;  
   vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 62;  
       pro halecibus fl. 7, d. 24; 
       avenae scultetorum  coros no. 6;  
 pro bove (fl.) 14.  
    

(fl. 37, pag. 42) Possessio Chiznee42   
In angaria s. Georgii:  termini d. 2 fl. 11, d. 20; 
              vigiliarum fl. 4;  
                                   d. 4 vectura salis fl. 8, d. 70; 
      cerevisiae urnas 4 fl. 7, d. 68; 
      carnificis fl.,  d. 60; 
      decimae fl. 2, d. 11. 
In angaria s. Johanis: termini d. 2 fl. 11, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 2 fl. 11, d. 20; 
       victualium fl. 4, d. 20; 
       pro svillis no. 4 per d. 25 fl. 1.  
In angaria Natali: termini d. 2 fl. 11, d. 20; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
   a molendinis fl. 8, d. 60; 
   pro aucupatura fl. 5, d. 73 ½; 
   pro lignis fl. 4;  

                                                 
41 Pekelník, Poľská republika. 
42 Chyžné, Poľská republika. 
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   pro exstirpatitiis fl. 10, d. 80; 
   fabro lignarum (!) et sectorum fl. 1, d. 2; 
   pro avibus no. 6 fl. 1, d. 50; 
      vini vectura fl. 10.  
(Ad frumentarium):  avenae coros               nihil;  
        pro halecibus fl. 3;  
        avenae scultetorum    coros no. 6;  
        pro agnello 2 fl. 3, d. 20; 
              Nota bene pro ratibus  12 (fl.) 24;  
  provisor dicit quod debeat ad   
  fontem arcensem   
  a pascuatione soluebant fl. 60;  
  sed dicunt quod a comite Eliasházii sit relaxatum.   
    

(fol.38, pag. 43) Possessio Sucha Hora43   
In Cantis s. Georgii: termini d. 3 fl. 21, d. 80; 
        vigiliarum fl. 5;  
                                 d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
        carnifificis fl., d. 60; 
        decimae fl. 2, d. 73. 
In s. Johanis: termini d. 3 fl. 21, d. 80; 
     decimae  100 (ovium) fl. 9, d. 20; 
     a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
     pro agnellis 2 fl. 3, d. 20. 
In s. Michaelis: termini d. 3 fl. 21, d. 80; 
      proventus de lino fl. 2, d. 50; 
      victualium fl. 4, d. 20; 
      cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60. 
In  Natali: Fer. (?) termini d. 3 fl. 21, d. 80; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
   pro aucupatura fl. 5, d. 73 ½; 
   pro lignisj fl. 5;  
   pro extirpatitiis (!) fl. 1, d. 80; 
   a molendino et fabro lignorum fl. 2, d. 50; 
   pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
   sectorum fl. 1;  
   vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros                no. 32, d. 60; 
        pro halecibus fl. 3, d. 20; 
       avenae scultetorum   coros no. 6.  

 
 
 
 
 

                                                 
i Pravdepodobne ide o Štefana Ilešháziho. 
43 Suchá Hora, okres Tvrdošín.  
j Na okraji dopísané: ad tabernam pro coctura cerevisiae. 
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(fol.39, pag.44) Hladovka45   
In angaria s. Georgii: termini d. 3 fl. 20, d. 75;k 
       vigiliarum fl. 5;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
       cerevisiae urnas no. 5 fl. 9, d. 60; 
       carnificis fl., d. 60; 
       decimae fl. 2, d. 48. 
In angaria s. Johanis: termini d. 3 fl. 20, d. 55; 
       decimae fl. 9, d. 20; 
       a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
       pro agnellis fl. 1, d. 60. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 3 fl. 20, d. 55; 
          pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
          proventus de lino fl. 2, d. 50; 
          victualium fl. 4, d. 80. 
In angaria Natali: termini d. 3 fl. 20, d. 55; 
      a molendino fl. 5;  
      fabro lignarum (!) fl. 1;  
      pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
      vectura vini fl. 10;  
      pro aucupatura fl. 4;  
      sectorum fl. 1;  
      pro exstirpatitiis  fl. 28, d. 50. 
(Ad frumentarium): avenae coros                                                       no. 32, d. 60; 
          pro halecibus fl. 3, d. 20; 
          avenae scultetorum   coros no. 6;  
 pro ligno fl. 5.  

 
(fol. 40, pag.45) Possessio Witanowa46   

In angaria s. Georgii: termini d. 3 fl. 26, d. 80; 
   vigiliarum fl. 5;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   carnificis fl., d. 60; 
   cerevisiae urnas no. 5 fl. 9, d. 60; 
   decimae fl. 5, d. 23. 
In angaria s. Johanis: termini d. 3 fl. 26, d. 80; 
                                   decimae 350 (ovium) fl. 29, d. 80; 
         a monte Hola fl. 1, d. 12 ½;  
         pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 3 fl. 26, d. 80; 
       proventus de lino fl. 5;  
       pro victualium fl. 4, d. 80; 
       pro bove fl. 4, d. 20. 
In angaria Natali: termini d. 3 fl.26, d. 80; 
      pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 

                                                 
45 Hladovka, okres Tvrdošín. 
k Nad d. 75 je pripísané 55. 
46 Vitanová, okres Tvrdošín. 
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      a molendino fl. 5;  
      a  fullonio fl. 2;  
      a mola seraria asseribus 100 fl. 10;  
      pro aucupatura Thurdosiensis pendunt fl. 4, d. 45; 
      a Podhradsky dictis talleros 10 fl. 18;  
      pro exstirpatitiis talleros 8 fl. 14, d. 40; 
      fabro lignarum (!) et sectorum fl. 1;  
     pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
     vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 48, d. 60; 
          pro halecibus fl. 3, d. 20; 
          avenae scultetorum  coros no. 6;  
           In tabernam  pro ligno fl. 6.  
    

(fol.41, pag.46) Brezovicza47   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 10;  
         pro agnis colonorum talleros 40 fl. 72;  
         pro trabibus fl. 20;  
                               d. 4 vectura salis  fl. 17, d. 40; 
         carnificis fl. 1, d. 20; 
         cerevisiae urnas  10 fl. 19, d. 20; 
         decimae fl. 4, d. 22. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 5 fl. 43;  
         a monte Hola no. 2 plici fl. 2, d. 25; 
         pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos no. 10 fl. 36;  
      pro bronza fl. 6;  
      proventus de lino fl. 3, d. 50; 
      victualium fl. 7, d. 34. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 3, d. 70; 
       pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
       a molendinis fl. 10;  
       pro aucupatura fl. 5, d. 73 ½; 
       pro exstirpatitiis fl. 10, d. 80; 
       sculteti ab exstirpatitiis fl. 2, d. 40; 
       sectorum et fabro lignarum (!) fl. 2, if; 
       pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
       vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 64;  
          pro halecibus fl.  7, d. 40; 
          avenae scultetorum   coros no. 6;  
 pro non collectione faeni 10 talleros sed dicunt quod pratum colligunt. 
 
 
 
 
    

                                                 
47 Brezovica, okres Tvrdošín. 
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(fol. 42, pag.47) Possessio Liesek48   
In angaria s. Georgii: termini d. 6 fl. 53, d. 60; 
         vigiliarum fl. 10;  
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
         carnificis fl. 1, d. 10; 
         cerevisiae urnas  no. 10 fl. 19, d. 20; 
         decimae fl. 7, d. 47. 
In angaria s. Johanis: termini d. 6 fl. 53, d. 60; 
        decimae 350 (ovium) fl. 30, d. 10; 
        a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
        pro agnellis no. 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 6 fl. 53, d. 60; 
       proventus de lino fl. 5;  
       victualium fl. 7, d. 83 ½; 
       pro lignis fl. 10.  
In angaria Natali: termini d. 6 fl. 53, d. 60; 
  pro faeno agasonum et equarum fl. 3;  
  a molendinis fl. 10;  
  pro aucupatura fl. 5, d. 73 ½; 
  pro bove fl. 9, d. 80; 
  pro exstirpatitiis fl. 2, d. 60; 
  pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
  fabro lignarum (!) fl. 2;  
  sectorum fl. 1;  
  vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 96;  
      pro halecibus fl. 7, d. 20; 
      avenae scultetorum coros no. 6;  
  pro saevi 5 urnis  d. 75; 
  pro monte Sznioue (?) 20 talleros fl. 36.  

 
(fol. 43, pag.48) Zavidov49   

In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 7;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis colonorum talleros 28 fl. 50, d. 40; 
   pro trabibus fl. 14;  
   carnificis fl.,  d. 80; 
   cerevisiae urnas 7 fl. 13, d. 44; 
   decimae fl. 4, d. 4. 
In angaria s. Johanis: decima d. 4  500 (ovium) fl. 42, d. 40; 
   pro non collimatione faeni 7 talleros fl. 12, d. 60; 
   a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
   pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 7 fl. 25, d. 20; 
                                      pro Kremonal fl. 3;  

                                                 
48 Liesek, okres Tvrdošín. 
49 Zábiedovo, okres Tvrdošín. 
l Na okraji pripísané: cum Hubuka. 
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      pro bronza fl. 4, d. 20; 
      pro victualibus fl. 4, d. 74; 
      a Prislop dicto fl. 1, d. 80. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 2, d. 31; 
 pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
 a molendino fl. 5;  
 pro aucupatura fl. 3, d. 77 ½; 
 exstirpatitiarum fl. 6;  
 pro exscriptione scultetorum fl. 12;  
 pro avibus no. 10 fl. 2, d. 50; 
 fabro lignarum (!) et sectorum fl. 1, d. 60; 
 pro lignis fl. 12, d. 60; 
 metallicus fl. 25;  
 vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 49;  
   haleces fl. 4, d. 80; 
   avenae scultetorum  coros no. 6.  
    

(fol. 44, pag. 49) Oppidum Trstjenna50   
In angaria s. Georgii: termini  fl. 200,    Nota bene;
   vectura salis fl. 17, d. 40; 
   carnificis fl. 3;  
   decimae fl. 29, d. 72. 
In angaria s. Johanis: termini fl. 200;  
   victualium fl. 21, d. 34. 
In angaria s. Michaelis: termini  fl. 200.  
In angaria Natali: termini fl. 200;  
 pro bove                                                                  fl. 14;  
 pro piscibus                                                            fl. 4;  
 pro lignis                                                                 fl. 12;  
 pro saevi libris  30                                                 fl. 4, d.  50; 
 pro avibus no. 28                                                    fl. 7;  
 a molendinis                                                            fl. 10;  
 pro faeno equarum                                                  fl. 2;  
 fabro lignarum (!)                                                   fl. 2;  
 vectura vini                                                             fl. 20.  
(Ad frumentarium): avenae coros                             no. 192;  
   avenae scultetorum coros                                      no. 6;  
   pro halecibus                                                         fl. 17, d. 20. 
    

(fol. 45, pag. 50) Thurdossin51   
In angaria s. Georgii: termini fl. 247; 
   carnificis fl. 2, d. 60; 
   decimae fl. 21, d. 48; 
   victualium fl. 21, d. 34. 
In angaria s. Johanis: termini fl. 247,       d. 50; 

                                                 
50 Trstená, okres Tvrdošín. 
51 Tvrdošín, okres Tvrdošín. 
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   pro bove fl. 14, d. 50. 
In angaria s. Michaelis: termini fl. 247,       d. 50. 
In angaria Natali:  termini fl. 247,       d. 50; 
 pro lignis fl. 12;  
 pro aucupatura fl. 5, d. 77; 
 pro piscibus fl. 4;  
 aureos pisces ustos (?) volumina ,,6“ videlicet fl. 7, d. 20; 
 a molendino fl. 2, d. 50; 
 pro saevi libris 30 fl. 4, d. 50; 
 pro attaginibus no. 27 fl. 6, d. 75; 
 pro verso  ligonum (?) fl.,  d. 84. 
(Ad frumentarium): avenae coros no. 192;  
  pro fabro lignarum (!) fl. 1. 
    

(fol. 46, pag. 51) Possessio Zuberecz52   
In angaria  s. Georgii: vigiliarum fl. 5;  
    pro agnis talleros 20 fl. 36;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60; 
   carnificis fl., d. 60; 
   decimae fl. 2, d. 11. 
In angaria s. Johanis: decimae  300 (ovium) fl. 25, d. 80; 
   a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
   pro agnellis no. 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 5 fl. 18;  
      pro bronza fl. 3;  
      victualium fl. 3, d. 66. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 1, d. 65; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
   a molendino fl. 5;  
   pro aucupatura fl. 2, d. 86; 
   pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
   pro exstirpatitiis fl. 3, d. 60; 
   fabro lignarum (!) fl. 1;  
   sectorum fl. 1;  
                            pro asseribusm fl. 25;  
   pro lignis fl. 5;  
   vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros no.16;  
   pro halecibus fl. 3, d. 60; 
   avenae scultetorum   coros no. 6.  
 
 
 
 
    

                                                 
52 Zuberec, okres Tvrdošín. 
m Na okraji pripísané: Nota bene sunt asseres ad spitale. 
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(fol. 47, pag. 52) Habuowka53   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 5;  
   pro agnis talleros  20 fl. 36;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   carnificis fl.,  d. 60; 
   cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60; 
   decimae fl. 2, d. 48. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 2   150 (ovium) fl. 13, d. 20; 
   a monte Hola 2plici dictis fl. 2, d. 25; 
   pro agnellis no. 2 fl. 3, d. 20; 
                               a Pucowka dictan fl. 7, d. 2. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos 5 fl. 18;  
      pro bronza fl. 3;  
      victualium fl. 3, d. 66. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 1, d. 65; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
   a fullonio fl. 1;  
   a molendino fl. 5;  
 pro aucupatura fl. 2, d. 86; 
 pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
 scultetus pro exstirpatitiis fl. 1, d. 80; 
 fabro lignarum (!) fl. 1;  
 sectorum fl.,  d. 80; 
 pro asseribus fl. 25;  
 vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): pro halecibus fl. 3, d. 60; 
   avenae coros no. 38;  
   avenae scultetorum  coros no. 6.  
    

(fol. 48, pag. 53) Possessio Bieli Potok54   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 10;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
    pro agnis talleros 40 fl. 72;  
    carnificis fl. 1, d. 10; 
    cerevisiae urnas d. 10 fl. 19, d. 20; 
    decimae fl. 3, d. 10. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 6  600 (ovium) fl. 5, d. 60; 
    a montibus Hola  dictis  3bus fl. 3, d. 37 ½; 
    pro agnellis 5 fl. 8.  
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos  10 fl. 36;  
      pro bronza fl. 6;  
      victualium fl. 5, d. 34. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 3, d. 63; 
 pro bove fl. 14;  
 a molendinis fl. 10;  

                                                 
53 Habovka, okres Tvrdošín. 
n Na okraji pripísané: Exactoris explicato laborant. 
54 Biely Potok, okres Tvrdošín. 
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 pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
 pro lignis fl. 5;  
 pro aucupatura fl. 5, d. 60; 
 pro saevi libris 6 fl.,  d. 90; 
 pro exstirpatitiis  fl. 7, d. 50; 
 pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
 fabro lignarum (!) et sectorum fl. 2, d. 48; 
 pro asseribus fl. 50;  
 vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 48;  
   pro halecibus fl. 6, d. 60; 
   avenae scultetorum coros no. 6.  

 
(fol. 49, pag.54) Kriva55   

In angaria s. Georgii: termini d. 3 fl. 40, d. 80; 
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
         carnificis fl.,  d. 70; 
         cerevisiae urnas 6 fl. 11, d. 52. 
In angaria s. Johanis: termini d. 3 fl. 40, d. 80; 
         od hole  fl. 1, d. 12 ½. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 3 fl. 40, d. 80; 
   pro bove fl. 14;  
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2.  
In angaria Natali: termini d. 3 fl. 40, d. 80; 
  victualium fl. 8, d. 50; 
  a mola seraria et molendino fl. 5;  
  fabro lignarum (!) fl. 1;  
  pro piscibus fl. 6, d. 48; 
  pro avibus no. 8 fl. 2;  
  pro aucupatura fl. 4, d. 60; 
  pro saevi libris 5 fl.,  d. 75; 
  vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): siliginem   36 luk.  facit    108 coros;   
      avenae                                 48 coros;   
      hordei                                  40 coros;   
      pro halecibus fl.  4, d. 80; 
      AKicherkao  no. 2;   
      avenae scultetorum   coros no. 6;  
  pro 2 ovibus f. 3, d. 20. 
    

(fol. 50, pag. 55) Possessio Podbjela56   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 9;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
         pro agnis talleros 36 fl. 64, d. 80; 
         carnificis fl. 1, d. 10; 

                                                 
55 Krivá, okres Dolný Kubín. 
o Nasleduje pripísané inou rukou: taleri. 
56 Podbiel, okres Tvrdošín. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 249

         decimae fl. 3, d. 23; 
         cerevisiae urnas 9 fl. 17, d. 28. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 3  320 (ovium) fl. 27, d. 80; 
         a montibus Hola fl. 1, d. 12 ½; 
         pro agnellis 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: pro martibus aureos  9 fl. 32, d. 40; 
    pro bronza fl. 5, d. 40; 
    victualium fl. 4, d. 80. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 2, d. 97; 
  pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
  a molendino fl. 5;  
  pro aucupatura fl. 5, d. 73 ½; 
  pro attaginibus no. 11 fl. 2, d. 75; 
  pro exstirpatitiis fl. 4, d. 2; 
  fabro lignarum (!) et sectorum fl. 1;  
  pro piscibus fl. 12;  
  pro bove cum Bilipodok fl.;  
  vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros            no. 32;   
      hordei coros              no. 24;   
      pro halecibus fl. 6, d. 80; 
      avenae scultetorum  coros no. 6;  
      hordei   coros no. 28;  
  pro fabro  d. 50. 
    

(fol. 51, pag.56) Nižna Wesz57   
In angaria s. Georgii: termini fl. 92, d. 53; 
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
         carnificis fl. 1, d. 46. 
In angaria s. Johanis: termini fl. 92, d. 53; 
        decimae fl. 26;  
        a monte Hola  fl. 1, d. 12 ½; 
        pro agnellis fl. 4, d. 80; 
        a Budin dicta hola fl. 10.  
In angaria s. Michaelis: termini fl. 92, d. 53; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
   a molendinis   3 fl. 15;  
   pro victualibus fl. 14;  
   pro bove fl. 9, d. 70. 
In angaria Natali: termini fl. 92, d. 53; 
  pro saevi libris  9 fl. 1, d. 35; 
  pro exstirpatitiis fl. 32, d. 94; 
  fabro lignarum (!) fl. 2;  
  pro aucupatura fl. 3, d. 87; 
  pro piscibus fl. 5, d. 25; 
  pro attaginibus no. 17 fl. 4, d. 25; 
  vectura vini fl. 20.  

                                                 
57 Nižná, okres Tvrdošín. 
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(Ad frumentarium): avenae coros                    no. 99;   
      hordei  coros                     no. 60;   
      pro halecibus fl. 10, d. 20; 
      avenae scultetorum   coros no. 6;  
      tritici et cum Krasna  Huorka     luk. no. 66;  
      siliginis  semiliter                       luk. no. 88;  
      hordei similiter                           luk. no. 132. 

 
(fol. 52, pag.57) Possessio Krasna Huorka58   

In angaria s. Georgii: termini fl. 43, d. 30; 
         carnificis fl.,  d. 78. 
In angaria s. Johanis: termini fl. 43, d. 30; 
                                 d. 3 decimaep fl. 32;  
        a monte hola dictis fl. 1, d. 12 ½; 
        pro agnellis fl. 3, d. 20; 
        pro exstirpatitiis Lawrowho dicto fl. 10;  
        pro faeno agasonum fl. 1;  
        a molendino fl. 5.  
In angaria s. Michaelis: termini fl. 43, d. 30; 
         victualium fl. 7;  
         pro bove fl. 5;  
         pro aucupatura fl. 2, d. 93; 
         pro piscibus fl. 2, d. 75; 
         pro exstirpatitiis fl. 13, d. 72. 
In angaria Natali: termini fl. 43, d. 30; 
       pro saevi libris 6 fl., d. 75; 
       fabro lignarum (!) fl. 1;  
       pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75. 
(Ad frumentarium): avenae coros   
          pro halecibus fl. 4, d. 20. 
    

(fol. 53, pag. 58)  Combustusq                       Dluha Luka59   
In angaria s. Georgii: termini d. 6 fl. 73, d. 60; 
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
         carnificis fl. 1, d. 10; 
         decimae fl. 16, d. 88. 
In angaria s. Johanis: termini d. 6 fl. 73, d. 60; 
         a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
         decimae 260 (ovium) fl. 22;  
         pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 6 fl. 73, d. 60; 
          a Jastrabi dicto aureos 1 fl. 3, d. 60; 
          victualium fl. 10, d. 67; 
          pro exsriptione iudicis fl. 8, d. 75; 

                                                 
58 Krásna Hôrka, okres Tvrdošín. 
p Na okraji pripísané: Nota bene ad investigationem (!). 
q Napísané na hornom okraji strany. 
59 Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín. 
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          a molendinis duobus fl. 10;  
                                       fabro lignarum (!)r fl. 1.  
In angaria Natali: termini d. 6 fl. 73, d. 60; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 3;  
   pro aucupatura fl. 5, d. 73 ½; 
   pro saevi libris 15 fl. 2, d. 25; 
   pro piscibus fl. 10;  
   pro ratibus  no. 10 fl. 20;  
   pro bove cum Dubova fl. 14;  
   pro exstirpatitiis fl. 15;  
   pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
   a Ciczkow dicto aureos  6 fl. 21, d. 60; 
   vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): avenae coros              no. 63;   
            hordei                         no. 30;   
            pro halecibus       fl. 7, d. 20; 
            avenae scultetorum coros no. 6; 
            siliginis luk. 11;  
            hordei luk. 21. 
    

(fol. 54, pag. 59)          Possessio Dubova Sedlaczka61   
In angaria s. Georgii: termini d. 4 fl. 39, d. 90; 
         carnificis fl.,  d. 70; 
         decimae fl. 8, d. 86. 
In angaria s. Johanis: termini d. 4 fl. 39, d. 90; 
        decimae 375 (ovium) fl. 32, d. 40; 
        a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
        pro agnellis 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: termini d. 4 fl. 39, d. 90; 
         pro victualibus fl. 4, d. 43. 
In angaria Natali: termini d. 4 fl. 39, d. 90; 
      pro faeno agasonum fl. 1, d. 50; 
      a Jastrabi dicto aureos 1 fl. 3, d. 60; 
      pro exstirpatitiis fl. 2, d. 90; 
      pro piscibus fl. 12;  
           Nota bene a molendino fl. 5;  
      pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
           Nota bene a Czickova dicto fl. 10, d. 80. 
(Ad frumentarium): avenae coros  no. 32;   
     pro halecibus fl. 3, d. 60; 
     hordei    luk. 6;   
     vigiliarum fl. 6.  
 
 
 
    

                                                 
r Na okraji pripísané: laborat. 
61 Sedliacka Dubová, okres Dolný Kubín. 
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(fol. 55, pag. 60) Chlebnicze62   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 8;  
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
         pro agnis colonorum talleros  32 fl. 57, d. 60; 
         carnificis fl.,  d. 90; 
         cerevisiae urnas 8 fl. 15, d. 36; 
         decimae fl. 4, d. 10. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 10   1000  (ovium) fl. 102;  
        a monte Hola fl. 3, d. 37 ½.; 
        pro agnellis 5 fl. 8.  
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 4, d. 80; 
         victualium fl. 6, d. 33; 
         a Prislop dicto aureos 4 fl. 14, d. 40. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 2, d. 64; 
       pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
       pro aucupatura fl. 5, d. 73½; 
       a molendinis fl. 10;  
       pro saevi libris 3 fl., d. 45; 
       pro exstirpatitiis fl. 10, d. 80; 
       pro exscriptione scultetorum fl. 9;  
       sectorum et fabro lignarum (!) fl. 2, d. 60; 
       pro attaginibus no. 10 fl. 2, d. 50; 
            Nota bene a locis solidis fl. 10;  
     vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): avenae coros                           no. 64;   
          hordei coros                             no. 24;   
          pro halecibus  coros fl.  6;  
          avenae scultetorum                 coros no. 6;  
          hordei                                      coros no. 24.  
    

(fol. 56, pag. 61)  Possessio Malatina63   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 4;  
    pro agnis colonorum talleros 20 fl. 36;  
    carnificis fl.,  d. 60; 
    pro cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60; 
    decimae fl. 4, d. 67. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 4    1200  (ovium) fl. 98, d. 40; 
   a monte Hola  2plici fl. 2, d. 25; 
   pro agnellis 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 3;  
         victualium fl. 6, d. 27. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 4, d. 65; 
   pro faeno agasonum fl. 1;  
   pro molendino fl. 1;  
   fabro lignorum fl.,  d. 50; 
   pro exstirpatitiis fl. 9;  

                                                 
62 Chlebnice, okres Dolný Kubín. 
63 Malatiná, okres Dolný Kubín. 
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   pro attaginibus no. 5 fl. 1, d. 25; 
   pro saevi libris  4 fl.,  d. 60. 
(Ad frumentarium): avenae coros         no. 48;   
       pro halecibus fl. 3;  
           hordei                   coros no. 18.   
    

(fol. 57, pag. 62) Puczov64   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 9;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
         carnificis fl. 1;  
         cerevisiae urnas 9 fl. 17, d. 28; 
         pro agnis colonorum talleros  44 fl. 79, d. 20; 
         decimae fl. 4, d. 58. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 4   425 (ovium) fl. 36, d. 40; 
         a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
         pro agnellis 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 6;  
          pro inquilinis aureos 3 fl. 10, d. 80; 
          pro exstirpatitiis fl. 4, d. 80; 
          pro victualibus fl. 5, d. 40. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 4, d. 29; 
       pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
            Nota bene pro molendino fl. 10;  
       pro aucupatura fl. 5;  
       saevi libras 4 fl., d. 60; 
            Nota bene pro bove cum Pribiss fl. 14;  
       pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
       sectorum fl. 1, d. 33; 
           Nota  bene pro lignis    talleros 9 fl.;  
       vectura vini fl. 10;  
                            fabro lignarum (!)s fl. 1.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 48;   
          hordei   coros no. 24;   
          pro halecibus fl. 6;  
          avenae scultetorum  corost no. 6. 
    

(fol. 58, pag. 63) Possessio Prÿbiss65   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 6;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
         carnificis fl.,  d. 70; 
         cerevisiae urnas 6 fl. 11, d. 52; 
         pro agnis colonorum talleros 24 fl. 43, d. 20; 
         decimae fl. 3, d. 47. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 4   300 (ovium) fl. 26, d. 40; 

                                                 
64 Pucov, okres Dolný Kubín. 
s Na okraji pripísané: laborant. 
t Na okraji pripísané: In sequenti possessione in exstirpatitiis. 
65 Pribiš, okres Dolný Kubín. 
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         a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
         pro agnellis 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 3, d. 60; 
           pro bove fl. 5, d. 60; 
           victualium fl. 3, d. 20. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 2, d. 64; 
       pro occupatura fl. 3, d. 60; 
       a molendino fl. 5;  
       pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
       saevi libras 4 fl., d. 60; 
       pro exstirpatitiis fl. 10, d. 62; 
       pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
       sectorum fl.,  d. 80; 
       vectura vini fl. 10;  
       a novis exstirpatitiis talleros 20 fl. 36.  
(Ad frumentarium): avenae coros            no. 48;   
          pro halecibus fl. 4, d. 20; 
          avenae scultetorum  coros no. 6;  
          hordei  coros no. 18.  
    

(fol.59, pag. 64) Pokriwacz66   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 5;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
       pro agnis colonorum talleros 24 fl. 43, d. 20; 
       carnificis fl.,  d. 60; 
       cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60; 
       decimae fl. 2, d. 73. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 2  332  (ovium) fl. 27, d. 20; 
       a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
       pro agnellis  fl. 1, d. 60. 
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 3;  
           victualium fl. 3, d. 67. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 2;  
         pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
       pro attaginibus no. 7 fl. 1, d. 75; 
       vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae            coros  no. 32 fl. 5;  
          pro halecibus fl. 3, d. 60; 
          avenae scultetorum                                    coros no. 6;  
          hordei                                                         coros no. 15.  

 
(fol. 60, pag. 65) Possessio Mezi-Brodja67   

In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 5;  
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
   pro agnis colonorum talleros 24 fl. 43, d. 20; 
   carnificis fl.,  d. 80; 

                                                 
66 Pokryváč, okres Dolný Kubín. 
67 Medzibrodie nad Oravou, okres Dolný Kubín. 
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   cerevisiae urnas 5 fl. 9, d. 60; 
   decimae fl. 2, d. 85. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 3   300 (ovium) fl. 25, d. 80; 
   a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
   pro agnello  fl. 1, d. 60. 
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 3;  
      pro inquilinis aureos 1 fl. 3, d. 60; 
      victualium fl. 5, d. 20. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 2, d. 65; 
    a molendino fl. 5;  
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
    pro exstirpatitiis fl. 2, d. 56; 
    pro piscibus fl. 12;  
    pro aucupatura fl. 1, d. 36; 
    pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
    vectura vini fl. 20;  
    sectorum fl. 1;  
          Nota bene a terra extirpaticia Tatrarikowa vocata solvunt.   
(Ad frumentarium): avenae coros                      no. 26;   
 pro halecibus fl. 4, d. 20; 
 avenae scultetorum           coros no. 6;  
 hordei                                coros no. 15.  
    

(fol. 61, pag. 66) Knjaža68   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 6;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis colonorum talleros 24 fl. 43, d. 20; 
   ibidem heidmae (?) fl. 14, d. 40; 
   carnificis fl.,  d. 70; 
   cerevisiae urnas  6 fl. 11, d. 52; 
   decimae fl. 3, d. 21. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 4   425 (ovium) fl. 36, d. 40; 
   a monte Hola duplici fl. 2, d. 25; 
   pro agnellis 3 fl. 4, d. 80; 
   a Prikra dicta aureum 1 fl. 3, d. 60. 
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 3, d. 60; 
       victualium fl. 4, d. 86; 
      Gelssawa victualium fl. 4, d. 3. 
In angaris Natali: a molendino fl. 5;  
   ordinarium fl. 2, d. 97; 
   pro piscibus fl. 12;  
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 21; 
   pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
   pro bove cum Gellssawa fl. 4, d. 75; 
           Nota bene sectorum cum Gellssawa fl. 4, d. 17; 
   pro aucupatura fl. 4, d. 80; 
   vectura vini fl. 10;  

                                                 
68 Kňažia, okres Dolný Kubín. 
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          Nota bene Lawrinak a Zamalinik  pro prato fl. 3, d. 60. 
(Ad frumentarium): avenae coros                               no. 30;   
       pro halecibus fl. 4, d. 20; 
       avenae scultetorum                     coros no. 6;  
       hordei                                          coros no. 15.  
    

(fol. 62, pag. 67) Possessio Bzinna69   
In angaria s. Georgii: decimae fl. 2;  
    pro vacca illés fl.,  d. 32; 
   pro non vectura lignoris fl. 4;  
   pro sale illés fl.,  d. 12; 
   pro lupulo fl.,  d. 48; 
   ordinarium fl., d. 47; 
   pro nendo (?) fl. 1, d. 47; 
   pro agnis talleros 32 fl. 57, d. 60; 
   carnificis fl. 1, d. 10; 
   vigiliarum fl. 7;  
   cerevisiae urnas 6 fl. 11, d. 52; 
   decimae fl. 8, d. 90; 
   pro agnellis  300 fl. 25, d. 20. 
In angaria s. Johanis: a monte Hola fl. 1, d. 12 ½; 
   pro agnellis 2 fl. 3, d. 20. 
In angaria s. Michaelis: solutionis s. Michaelis fl. 2;  
      tabernaris fl. 8;  
       pro bronza fl. 4, d. 80; 
      pro martibus aureos 2 fl. 7, d. 20; 
      pro piscibus aureos 4 fl. 14, d. 40; 
      victualium fl. 5, d. 47. 
In angaria Natali: pro ordinarium fl. 2, d. 74; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
   solutionis Natalis fl. 2;  
   vectura salis fl. 2, d. 80; 
   a molendino aureum 1 fl. 3, d. 60; 
   pro bove fl. 9, d. 25; 
   vectura vini fl. 6, d. 50; 
   sectorum fl. 2, d. 50; 
   tabernarius fl. 8;  
   saevi libras 2  d. 30; 
   pro aucupatura fl. 2, d. 50; 
   pro piscibus cum Zmesno et Gnasno fl. 12;  
   pro attaginibus no. 11 fl. 2, d. 75. 
(Ad frumentarium): avenae luk. no.  20;   
       pro halecibus fl. 4, d. 20; 
       siliginis luk. no. 4;   
       hordei luk.  14.   
 
   

                                                 
69 Bziny, okres Dolný Kubín. 
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(fol. 63, pag. 68) Zaskalÿ70  
In angaria s. Georgii: decimae fl., d. 48; 
   pro non vectura lignoris fl. 4;  
   ordinarium fl. 1, d. 32; 
          Nota bene d. 2 vectura salis aureos 2 fl. 8, d. 70; 
  carnificis fl.,  d. 50; 
  decimae fl. 3, d. 98; 
  pro cerevisia fl. 7, d. 68. 
In angaria s. Johanis et Michaelis: a Prikra  dicta aureos                          fl. 7, d. 20; 
                        solutionis Michaelis fl.,  d. 96; 
                        vectura vini a colonis fl. 6;  
                        tabernarius fl. 8;  
                        pro inquilinis aureos 2 fl. 7, d. 20; 
                        victualium fl. 4, d. 63 ½. 
In angaria Natali: solutionis fl.,  d. 96; 
   tabernarius fl. 8;  
   vectura salis a colonis fl. 2, d. 80; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2;  
   pro piscibus fl. 4;  
   a molendino fl. 5;  
   pro attaginibus no. 6 fl. 1, d. 50; 
   sectorum fl.,  d. 50; 
   vectura vini fl. 20;  
   pro sale illés dicto.   
(Ad frumentarium): avenae  coros no. 24 fl. 8;  
       pro halecibus fl. 3;  
       avenae scultetorum                   coros no. 6;  
       hordei                                        coros no. 12.  

 
(fol. 64, pag. 69) Oppidum Kubin71   

In angaria s. Georgii: termini fl. 100;  
   carnificis fl. 1, d. 40; 
   decimae fl. 9, d. 88. 
In angaria s. Johanis: termini fl. 100;  
   victualium fl. 13, d. 17; 
   a monte Hola fl. 50.  
In angaria s. Michaelis: termini fl. 100.  
In angaris Natali: termini fl. 100;  
   pro martibus aureos 8 fl. 28, d. 80; 
   saevi libras 23 per d. 15 fl. 3, d. 45; 
   a Kramarowskeg dicta fl. 31;  
   a Strabko dicto fl. 31;  

                                                 
70 Záskalie, okres Dolný Kubín. 
71 Dolný Kubín, okres Dolný Kubín. 
Označenie oppidum je dôkazom toho, že majitelia Oravského panstva považovali túto lokalitu za mestečko už 
v tomto období, hoci Dolný Kubín získalo toto výsadné postavenie až v roku 1633, keď Ferdinand II. vydal 
privilégium, ktorým ho povýšil na mestečko a udelil mu trhové a jarmočné právo.  MV SR, Ša BY, pobočka DK, 
fond: archív mestečka Dolný Kubín, 24. decembra 1633, Ferdinand II. vydal Dolnému Kubínu privilégium..., 
šk.1,inv.č. 3. 
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               Nota bene a Midjelka dicta fl. 31;  
     pro bove fl. 14;  
     pro piscibus fl. 12, d. 50; 
     pro avibus no. 15 fl. 3, d. 75; 
     tabernarius fl. 21, d. 60. 
(Ad frumentarium): hordei                           coros  no. 42;   
          avenae                          coros  no. 48;   
          hordei illés dicti           coros  no. 45;   
          avenae similiter            coros  no. 48;   
          siliginis                         coros  no. 42;   
 molendino fl. 5;  
 pro pipere  2 urnis fl. 2.  
    

(fol. 65, pag. 70) Possessio Jasenowa72   
In angaria s. Georgii: decimae fl. 6, d. 50; 
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
   a netricibus fl. 3, d. 30; 
   pro caseis pressis fl.,  d. 49; 
   pro sale victualium fl.,  d. 30; 
   pro non vectura lignoris fl. 10;  
   pro lupulo fl. 1, d. 20; 
   carnificis fl. 1, d. 10; 
   decimae fl. 10, d. 48. 
In angaria s. Michaelis: solutionis Michaelis fl. 6, d. 50; 
       tabernarius fl. 20;  
       vectura salis a colonis fl. 7;  
       a molendino fl. 5;  
       pro attaginibus no. 12 fl. 3.  
In angaria Natali: a fullonio fl. 1;  
    solutio Natalis ordinaria fl. 6, d. 50; 
    pro bove fl. 7;  
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
    vectura vini a colonis  fl. 15;  
    victualium fl. 6, d. 50; 
    vectura vini fl. 20;  
    ordinarium:quia soluti sunt a labore (fl.)72;  
    tabernarius Natali fl. 20.  
(Ad frumentarium): hordei  coros    no. 60;   
        avenae coros    no. 40;   
        pro halecibus fl. 7;  
        avenae scultetorum         coros no. 6;  
        siliginis                            coros no. 30;  
        avenae illes dicti              coros no. 40.  
 
 
 
    

                                                 
72 Jasenová, okres Dolný Kubín. 
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(fol. 66, pag. 71) Possessio Poruba73   
In angaria s. Georgii: decimae fl. 2, d. 54; 
                                   d. 4 vectura salis fl. 17, d. 40; 
   pro caseis  pressis fl., d. 21; 
   pro vacca fl. 2;  
   pro non vectura lignoris fl. 10;  
   pro sale vectuali fl.,  d. 30; 
   pro lupulo fl. 1, d. 20; 
   a natricibus proventus fl. 3, d. 30; 
   carnificis fl. 1, d. 10; 
   decimae fl. 10, d. 84. 
In angaria s. Johanis: solvunt ordinarium pro labore fl. 40.  
In angaria s. Michaelis: solutionis Michaelis fl. 2, d. 54; 
      tabernarius fl. 20;  
      vectura  vini a colonis fl. 15;  
      pro victualibus fl. 6, d. 50. 
In angaria Natali: tabernaris fl. 20;  
    ordinarium fl. 2, d. 54; 
    vectura salis a colonis fl. 7;  
    a molendino fl. 5;  
    pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
    pro bove fl. 7;  
    pro exscriptione scultetorum fl. 6;  
    pro exstirpatitiis fl.,  d. 80; 
    pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
    vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium):avenae coros            no. 78;   
       pro halecibus fl. 7, d. 20; 
       siliginis coros          no. 30;   
       hordei coros             no. 60;   
       avenae scultetorum  coros no. 6.  
    

(fol. 67, pag. 72) Zabrež74   
In angaria s. Georgii: decimae fl. 2, d. 37; 
   pro vacca fl.,  d. 56; 
   pro non vectura lignoris fl. 7;  
                                   d.4. vectura salis fl. 17, d. 40; 
   pro sale illés dicto fl.,  d. 21; 
   pro lupulo similiter fl., d. 84; 
   carnificis fl., d. 80; 
   decimae fl. 7, d. 84. 
In angaria s. Michaelis: solutionis Michaelis fl. 2, d. 32; 
         tabernarius fl. 14;  
         vectura vini a colonis fl. 10, d. 50; 
         solutionis s. Jacobus fl. 6, d. 35; 
         pro victualibus fl. 4, d. 70; 

                                                 
73 Oravská Poruba, okres Dolný Kubín. 
74 Zábrež, okres Dolný Kubín. 
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         tabernarius fl. 14.  
In angaria Natali: pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
   a molendino fl. 5;  
   saevi libras 3 fl.,  d. 45; 
   pro piscibus fl. 5;  
   a netricibus proventus fl. 2, d. 34; 
   pro martibus aureos 2 ½  fl. 9;  
   vectura salis fl. 4, d. 90; 
   solutionis Natalis fl. 2, d. 32; 
   solvunt pro non laboratione fl. 21;  
   pro attaginibus  no. 9 fl. 2, d. 25; 
   vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): hordei    coros no. 18 fl.;  
       avenae    coros no. 32;   
       siliginis  coros no. 12;   
       avenae scultetorum coros no. 6;  
               Nota bene pro halecibus fl. 4, d. 20. 
    

(fol. 68, pag. 73) Possessio Zasskov75   
In angaria s. Georgii: termini fl. 100;  
   decimae fl. 20;  
   vectura salis fl. 15;  
   a molendinis fl. 8, d. 60; 
   faeni equarum et fabro lignarum (!) fl. 3, d. 50. 
In angaria s. Johanis: termini fl. 100;  
   a Scrabakowski dicto fl. 20;  
   vectura vini fl. 20.  

 
 
 

(Adfrumentarium): hordei   coros no. 60                      illies dicti coros no. 30; 
                               avenae  coros no. 64                       similiter   coros  no. 26; 
                               siliginis coros no. 72. 
  

(fol. 68, pag. 73) Possessio Kralowanÿ76   
Solvunt in universum fl. 150; 
 decimae fl. 87;  
 a molendino fl. 5;  
 a mola seraria fl. 5;  

 
Est ibi quoque diversorium, a quo annuatim cum telonio 
dominio solvunt fl. 70.  

 
(fol. 69, pag. 74) Zazriva77   

In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 17;  
                     Nota bene              
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis colonorum talleros  44 fl. 79;  
   carnificis fl. 1, d. 10; 

                                                 
75 Žaškov, okres Dolný Kubín. 
76 Kraľovany, okres Dolný Kubín. 
77 Zázrivá, okres Dolný Kubín. 
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   decimae fl. 2, d. 97. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 2 700 (ovium) fl. 60, d. 20; 
   a montibus Hola  2plici fl. 2, d. 25; 
   pro agnellis no. 5 fl. 8.  
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 6;  
       victualium fl. 8, d. 34; 
       pro  non collimatione faeni 11 talleros fl. 19, d. 80. 
In angaria Natali: ordinarium fl. 3, d. 97; 
   pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
   a molendinis no. 2 fl. 10;  
   fabro lignarum (!) fl. 2;  
   pro aucupatura fl. 5, d. 73 ½; 
   sectorum fl. 1;  
   pro attaginibus no. 13 fl. 3, d. 25; 
    vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros no. 48   
       pro halecibus fl. 7, d. 20; 
       scultetus avenae  coros                      no.  6.  
    

(fol.70, pag. 75) Possessio Parnicza78   
In angaria s. Georgii: decimae fl. 1, d. 30; 
   pro caseis pressis fl. 1, d. 50; 
   pro vacca illes dicta fl. 2, d. 64; 
   obedneho dicto fl.,  d. 50; 
   pro sale fl., d. 39; 
   pro non vectura lignorum fl. 16;  
   pro lupulo fl. 2;  
   a netricibus proveniunt fl. 5, d. 28; 
   decimae fl. 14, d. 60; 
   carnificis fl. 1., d. 60. 
In angaria s. Johanis: decimae ab ovibus no.  600 fl. 52, d. 20; 
   a montibus Hola 2 fl. 2, d. 23; 
   pro agnellis 3 fl. 4, d. 80; 
   termini s. Jacobei fl. 13, d. 50. 
In angaria s. Michaelis: termini alteris fl. 2, d. 80; 
       tabernarius fl. 30,  
       vectura vini a colonis fl. 22, d. 50; 
                              d. 4 vectura salis scultetorum fl. 17, d. 40. 
In angaria Natali: tabernarius fl. 30,  
  ordinarium cons (?) fl. 2, d. 80; 
  a molendino et sera et asseribus  fl. 10;  
                                                       150 fl. 15;  
  pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
  pro exstirpatitiis  3 fl. 10, d. 80; 
  item  d. 80; 
  pro Zahraboweu aureos  ½  fl. 1, d. 80; 

                                                 
78 Párnica, okres Dolný Kubín. 
u Zahrabovo bolo súčasťou obce Párnica, okres Dolný Kubín. 
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  a parva dictis pascuis fl. 8;  
  pro piscibus fl. 6;  
  pro attaginibus no.  17 fl. 4, d. 25; 
  ordinarium quod non laborant fl. 52;  
           Nota bene pro trutis 250   
  pro bove fl. 14;  
  vectura salis a colonis fl. 10, d. 50; 
  vectura vini fl. 20;  
  a fullonio fl. 2;  
  pro victualibus fl. 12, d. 6. 
(Ad frumentarium): avenae coros no. (!)   
   pro halecibus fl.  9;  
   hordei illés coros  75;   
   siliginis      coros  45.   
    

(fol. 71, pag. 76) Oppidum Welka Wes79   
In angaria s. Georgii: termini fl. 187, d. 50; 
   carnificis fl. 3;   
   decimae fl. 15, d. 36; 
   superadditamenta aureos  4 fl. 14, d. 40. 
In angaria s. Johanis: termini fl. 187, d. 50; 
   victualium fl. 21, d. 33½.
In angaria s. Michaelis: termini fl. 187, d. 50; 
       pro bove fl. 14;  
       pro piscibus fl. 7;  
       pro attaginibus no. 22 fl. 5, d. 50; 
       a molendinis fl. 70;  
       saevi libras  30 per  d. 15 fl. 4, d. 50. 
(Ad frumentarium): avenae coros no. 63;   
 hordei coros  no. 60;   
                   Nota bene pro halecibus fl. 13, d. 20. 
In angaria Natali: termini fl. 187, d. 50. 
    

(fol. 72, pag. 77) Nagy Bistjerecz80   
In angaria s. Georgii: decimae fl. 5, d. 98 ½; 
   pro vacca illies dicta fl.,  d. 72; 
   pro sale similiter illies fl., d. 27; 
   pro non vectura lignoris fl. 11;  
   pro lupulo fl. 1, d. 8; 
   a netricibus proventus fl. 2, d. 97; 
   fabriles fl. 1;  
   carnificis fl. 1, d. 10; 
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   decimae fl. 10, d. 84. 
In angaria s. Johanis: a Jarjabkova pascuaone aureos  3 fl. 10, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: solutionis fl. 7, d. 2; 

                                                 
79 Veličná, okres Dolný Kubín. 
80 Veľký Bysterec, okres Dolný Kubín. 
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     tabernarius fl. 18;  
     pro martibus aureos  9 fl. 32, d. 40; 
     vectura vini a colonis fl. 13, d. 50; 
     victualium fl. 7, d. 90. 
In angaria Natali: tabernarius fl. 18;  
  pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 25; 
  termini Natalis fl. 7, d. 2; 
  pro exstirpatitiis fl. 1, d. 54; 
  pro piscibus fl. 7;  
  vectura salis colonorum fl. 6, d. 30; 
  pro attaginibus no. 12 fl. 3;  
  vectura vini scultetorum fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros  no. 63;   
      hordei  coros  no. 45;   
      pro halecibus fl. 6;  
      scultetus avenae   coros  no. 6;  
      siliginis  coros   no. 27.  
    

(fol. 73, pag. 78) Dubova Walaska81   
In angaria s. Georgii: vigiliarum fl. 6;  
                                   d. 2 vectura salis fl. 8, d. 70; 
   pro agnis colonorum talleros 24 fl. 43, d. 20; 
   carnificis fl.,  d. 70; 
   cerevisiae urnas 6 fl. 11, d. 52; 
   decimae fl. 3, d. 69. 
In angaria s. Johanis: decimae d. 6 500 (ovium) fl. 43;  
   a montibus Hola 2bus fl. 2, d. 25; 
   pro agnellis no. 3 fl. 4, d. 80. 
In angaria s. Michaelis: pro bronza fl. 3, d. 60; 
      inquilinorum 5 aurei (!) fl. 18, v d. 80; 
      pacti a Sarkani Johanis relicte fl. 1, d. 50; 
      a fullonio fl. 2;  
      victualium fl. 6, d. 63. 
In angaria s. Natalium: a molendino fl. 5;  
     pro aucupatura fl. 5, d. 73½;
     saevi libras 3 fl., d. 45; 
     pro faeno agasonum et equarum fl. 2, d. 50; 
     a netricibus fl. 1, d. 98; 
     ab exstirpatis fl. 3;  
     sectorum fl. 1, d. 50; 
     pro attaginibus no. 8 fl. 2;  
     vectura vini fl. 10.  
(Ad frumentarium): avenae coros        no. 32;   
 pro halecibus fl. 4;  
 avenae scultetorum coros no. 6;  
                Nota bene Oskasniza Boskani   

                                                 
81 Valaská Dubová, okres Ružomberok. 
v Nad 18 fl. je nadpísané 10. 
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                                 decimae.   
    

(fol. 74, pag. 79) Benjo Lehota82   
 vectura salis fl. 17, d. 40; 
 carnificis fl.,  d. 20; 
 a molendino fl. 5;  
 a fullonio fl. 1;  
 pro faeno agasonum fl. 1;  
 victualium fl. 1, d. 50; 
 decimae fl. 1, d. 24; 
                 Nota bene fabro lignarum (!) fl. 1;  
 pro attaginibus et leporibus fl. 2;  
 vectura vini fl. 20.  
(Ad frumentarium): avenae coros             no. 15;   
 pro halecibus fl. 1, d. 26. 
    

( fol. 74, pag. 79)                           Kis Lehota83   
                   Solvunt in universum fl. 200;  
 decimam dant fl. 2, d. 4; 
 exstirpaticii (fl.) 1, d. 80. 
(Ad frumentarium): avenae    coros no. 60;  
 tritici      coros no. 15;  
 siliginis  coros no. 15;  
 cerevisiae 4 urnae (!) fl. 7, d. 68. 
    
 
 

 

 
Coram me  
Joanne Makowicski Conventus Beatae Mariae Virginis de Turocz 
manu propria, ac Nicolao Medwedsky iudicem nobilium comitatus 
Arvensis manu propria locus sigili Alexandro Abbaffii iurato 
assessore comitatus Arvensis in apella manu propria. 

    
  Praesentem 
   

( fol. 75, pag. 80)    
 
 
 

Praesentem copiam cum suo originali per me collatam eidemque in 
omnibus conformem esse in fidem subscriptus testor, appresso officii 
sigillo Signatum Budae die 20a Marcii anno 1836. 

  
                                                           Michael Czigler manu propria 
                                                      vice-archivarius Regiae Cameralis 

 
 
 
 
 

                                                 
82 Beňova Lehota, okres Dolný Kubín. 
83 Dolná Lehota, okres Dolný Kubín. 
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The Urbarium of the Orava Castle Domain from the year 1602 
 
From a formal viewpoint the urbaria are very important historical material with high explanatory 
power. It is particularly important for providing information about a broad range of social life with a 
high degree of credibility since they were the basic instruments in the county administration. Their 
formal execution and contents differs depending on the time and specific circumstances of their 
creation. From the first half of the 17th century we have preserved the six urbars of the Orava County 
(from 1602, 1607, 1619, 1624, 1625, and 1626). In addition to our edition we present previously 
unpublished accounting standard from 1602, which has been kept in the depreciation on 20th of March, 
1836. The content has inventory character of accounting standard, because it contains information 
only about the duties of the serfs and reeves (scultetus) which they owed to their landlords. From 
formal aspect, the accounting standard has 75 folios, 80 pages and it is written in Latin. A handwritten 
font type “humanistic semi-cursive” was being used there. The urbarium is stored in the National 
Archives of Hungary in the archival fond Urbaria et Conscriptiones, fasc. 1, no. 12. The transcription 
of accounting standard has been done according to the transcriptional rules of modern editions. 
 
Keywords: Orava County, urbaria, serfs, reeves, feudal rente, landlord, 17th century 
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Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina 
 
Peter Podolan (ed.) 
 

Predložený text Sborník o histórii obce Lubina predstavuje doteraz neznámy prvý 
pokus o syntetické spracovanie vlastivedno-historického portrétu obce Lubina (okres Nové 
Mesto nad Váhom). Jeho autorom či skôr zostavovateľom bol Vendelín Briška (1933 – 1996), 
ktorý v tom období pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa základnej školy v Lubine, ktorým 
bol František Dekan (1930 – 1970). V. Briška bol vysokoškolsky vzdelaným učiteľom 
(kombinácia slovenský jazyk – dejepis), ktorý na škole vyučoval dejepis. Sám však nebol 
rodákom obce Lubina, pochádzal z vidieckeho prostredia v okolí Piešťan. Nebol tak očitým 
svedkom skorších udalostí, nemohol si ich pamätať, a preto vlastný prínos pri zostavovaní 
textu môžeme vylúčiť. Na druhej strane bol už naturalizovaným občanom obce a vzdelanie 
mu určite umožnilo lepšie pochopiť niektoré podrobnosti historického vývoja obce. Určite sa 
tiež zúčastňoval na obľúbených partizánskych besedách a tiež stretnutiach širšieho spektra 
odborníkov, pamätníkov a politikov všetkých úrovní, pretože na vrchu Roh sa každoročne 
konali slávnosti spojené s pietnymi aktmi pri tamojšom pamätníku Slovenského národného 
povstania. Preto je možné, že niektoré z v texte uvedených historiek zachytil z týchto zdrojov. 

Hlavný zdroj informácií pre svoj príspevok uvádza sám autor – je to Kronika obce 
Lubina, spisovaná Adamom Špitkom (1887 – 1973) v rokoch 1951 – 1965, resp. Pamätná 
kniha obce Lubina (od najst. čias po rok 1950), ktorú taktiež viedol A. Špitka. Je otázne či 
V. Briška použil aj materiály z ďalších kroník spísaných A. Špitkom ako Kronika ev. 
a v. ľudovej školy lubinskej (1924 – 1953) a Kronika ev. a. v. cirkvi lubinskej (1957). Ďalším 
zdrojom informácií o hospodárení oboch JRD v obci bola zrejme Kronika JRD Lubina (1957 
– 1977). V texte samotnom spomínaný „titul“ Dr. [Gyula] Ethey. – Vagujhely és vidéke (Nové 
Mesto a okolie) V. Briška prevzal priamo z textu A. Špitku. Už ten pravdepodobne zamenil 
názov, lebo Vagujhely és vidéke boli noviny, ktoré boli vydávané v Novom Meste nad Váhom 
tlačiarňou Horovitz Adolf Ny. v rokoch 1907 – 1915. „Dejepisnou knižôčkou“ tak najskôr 
mohla byť Etheyiho práca Vágujhely története és a szomszédos várak. (Nitra, 1926). 

Iba povrchnou analýzou textu sme dokázali identifikovať ešte ďalšie zdroje, ktoré 
pri koncipovaní textu kroniky využil A. Špitka. Informácie o „husitskom“ kostole 
v Hrušovom (časť obce Bzince pod Javorinou) pochádzajú pravdepodobne z príspevku Jozefa 
Holubyho – Údajne „husitský“ kostol haluzický uverejneného v Tranovskom evanjelickom 
kalendári na rok 1916 (Liptovský svätý Mikuláš, Tranoscius, 1915). Informácia o kostole 
na styku troch chotárov zasa evidentne pochádza z práce Ladislava Paulinyho – Dejepis 
superintendencie nitrianskej (Senica, Ružomberok, 1891 – 1894). 

Text pri silne syntetickom podaní samozrejme nezohľadňuje hlbší historický ponor, 
čo má iste korene i v pozadí jeho vzniku. De facto ide o výťah z materiálov A. Špitku 
(čo jasne pripomína na 6. strane textu). O dobe vypracovania textu nemáme žiadne doklady, 
podľa našej domnienky však dôvodom na jeho vypracovanie bola zrejme nejaká výzva 
na urýchlené spísanie stručných dejín obce niektorou z centrálnych štátnych organizácií – 
pravdepodobne to súviselo s etablovaním sa štruktúry Krajských stredísk štátnej pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody, ktoré boli založené v roku 1960. Svedčí o tom fakt, že bol 
po dokončení (7. jún 1963) veľmi rýchlo evidovaný (10. jún 1963) na pobočke KSŠPSOP 
v Trenčíne. 

Dokument sa v roku 2004 nachádzal v knižnici Krajského pamiatkového úradu 
Trenčín a mal by sa tam nachádzať aj v súčasnosti. Po formálnej stránke ide o strojopis 
(resp. preklepovú kópiu strojopisu) na papieroch formátu A4. 
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Edičné poznámky 
 

Predložený text dokumentu sme sa snažili prepísať tak, aby si po obsahovej stránke 
zachoval pôvodný charakter, často archaický, teda aj maximum jazykových zvláštností 
a nárečových prvkov (zachytenie tvrdej výslovnosti a tak i absencia príslušných diakritických 
znamienok). Opravovali sme (vždy s odkazom na pôvodnú podobu výrazu) iba evidentné 
preklepy. 

Po formálnej a pravopisnej stránke sme síce striktne nesledovali pôvodnú podobu 
(strojopis), pôvodný rozsah a obsah riadkov, ale zachovali sme pôvodné rozdelenie na strany. 
Podobne sme zachovali aj niektoré evidentné nedostatky ako napr. zbytočné interpunkčné 
znamienka, nedoplnili sme chýbajúce interpunkčné znamienka, ponechali sme zbytočné 
medzery a odsadenia interpunkčných znamienok, ale aj naopak chýbajúce medzery napr. 
medzi vetami. Znak spojovníka ( - ) sme nenahradili prislúchajúcim znakom pomlčky ( – ). 
Podobne sme ponechali a neupravovali ani z dnešného hľadiska zrejmé chyby v písaní 
diakritických znamienok a podobne vôbec celých slov. V texte sme ponechali aj ojedinelé 
výrazy – chyby (zvýraznené prečiarknutím), ktoré opravil sám autor (preškrtnutie, resp. 
prepísanie „x“), ale ostatné opravené preklepy sme už nesledovali a neoznačovali. Neprevzali 
sme systém delenia slov na prelome riadkov – v našej edícii delenie slov vôbec nepoužívame 
(s výnimkou kopírovania pôvodného ukončenia riadku na konci strany textu). 

Poznámkový aparát má dve úlohy – technickú (upozornenia na opravenú formu slova 
textu a jeho pôvodnú podobu) a vysvetľujúcu. Tu sme sa snažili vysvetliť všetky skratky 
nachádzajúce sa v texte, bližšie charakterizovať všetky geografické a miestne názvy a iba 
čiastočne upozorniť a doplniť informácie obsiahnuté v texte. Nejde tak v žiadnom prípade 
o kritickú edíciu. 
 
 
Edícia textu 
 

[prezentačná pečiatka*]    1. 
S b o r n í k  o histórii obce Lubina 

 
Zemepisný opis obce a okolia.1 
 

Obec Lubina 2 leží v severozápadnej strane Slovenska, kde hraničí s Moravou., 
na severovýchode s chotárom bzinským, na juhu s Hrušovím a na západe so Starou Turou.3 
Od moravskej strany venčia chotár Biele Karpaty a od juhu zvyšky Malých Karpátov. 
Najvyšší končiar je Javorina. Celý chotár lubinský je pahorkovitý, s vyčnievajúcimi 
kopcami.Tučkovec a Roh. Kotlinou tečie potôčik a ponáhla sa do Hrušového a Bziniec. 
Po oboch stranách potoka sa rozkladajú neveľké roviny. Cesta z Nového Mesta do Bziniec 
vedie do Lubiny,4 kde sa rozvetvuje; jedna do Starej Turej a druhá do kopaníc. 
 
                                                 
* [prezentačná pečiatka] V pravom hornom rohu 1. strany dokumentu je odtlačok bežnej prezentačnej pečiatky, 
s niekoľkými ohraničenými plochami s pripravenými formulárovými riadkami. V najvyššie uloženom priestore 
je uvedené: Trenčín (pečiatka). Nižšie sa nachádzajú iba čiastočne vyplnené formulárové riadky: Došlo: 10. VI. 
1963 (pečiatka); Číslo: nevyplnené; Prílohy: nevyplnené. 
1 Opravený preklep – pôvodné „oklia“. 
2 Obec Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, v dobe spisovania dokumentu okres Trenčín. 
3 Hrušové, časť obce Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom, v dobe spisovania dokumentu okres 
Trenčín. 
4 Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, v dobe spisovania dokumentu okres Trenčín; 
Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom, v dobe spisovania dokumentu okres Trenčín. 
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Prírodopisný opis obce a jej okolia. 
 

V okolí obce sa nachádza vápenec. Ťaží sa v malom kamenolome na Podkozinciach.5 
Minerálnych prameňov niet. Po stránke botanickej opísal okolie Dr. Holuby a jeho práce sú 
uložené v múzeu v Martine, časť v Prahe a časť odkúpila Rumunská akadémia vied. 

Na úpätí Javoriny možno ešte dnes nájsť odtlačky drobných morských živočíchov, 
čo svedčí o tom, že tu bolo v dávnych dobách more. Vŕšky Tučkovec a Roh sú 
pravdepodobne sopečného pôvodu.6 Nasvedčuje tomu pomenovanie svahu Tučkovca - 
„Podvinohrady“, pretože vinná réva sa darí na sopečných svahoch. 

Sú tu rozšírené niektoré užitočné vtáky ; sýkorky, ďatle, bažanty, ojedinele rybárik. 
Popri týchto sú tu však rozšírené i dravce a to krahulec a myšiar. 

Z rýb sa tu vyskytujú pstruhy a hlaváče. Z obojživelníkov je rozšírený predovšetkým 
skokan zelený. Z hadov možno pozorovať užovku a na Javorine aj vretenicu. Z ostatných 
zvierat sa tu vyskytujú zajace, divé svine, srnce a jelene. 
 
História obce a okolia. 
 

Sťahovanie Slovanov do Lubine sa dialo podľa uvádzania Muzeálnej spoločnosti 
v Martine približne v 6. a 7. storočí. Podľa historika Dr. Etheyho Slovania v tomto kraji boli 
oboznámení už i s učením cyrilometodejským, ktoré tu bolo rozšírené právdepodobne 
v tunajších troch obciach / Lubina, Hrušové, Bzince /. Tomu nasvedčuje kostol, / spoločný / 
postavený na styku chotárov troch spomenutých obcí, spomínaný v kronike bzinskej 
a v dejinách superintendenta.7 Zo spomenutých troch obcí Lubina bola spočiatku najmenšia, 
poneváč celý chotár bol zarastený hustými lesmi, zvlášť dubami. Ešte i dnes je spomínané 
motto „Dubina, dubina, bude z teba Lubina“. Chotár bol síce obydlený už predtým niekoľko 
sto rokov, čo dokazujú urny, vykopané v chotári na Nehvanci. Tieto ale boli pravdepodobne 
pozostatkami prechodiacich niektorých germanských kmeňov.8 

Sama obec Lubina pozostáva z dvoch častí a to z dediny a rozsiahlych kopaníc. 
Dokonca starí ľudia tvrdia, že prvé osady boli založené nie ani v priestore dnešnej obce, 
ale na svahu Javoriny, podnes známych kopaníc Dúbravy. 

2         
Hlavnú rolu z troch obcí malo Hrušové, pretože tam občas bývalo panstvo z čachtického 
hradu, ktorému podliehali medzi mnohými osadami aj spomínané tri obce 

O vývoji Lubiny do roku 1617 žiadnych písomných pamiatok /okrem spomenutého 
kostola / sa nezachovalo. V roku 1617 v Lubine / v dedine i na kopaniciach / bolo osadených 
61 rodín. Jednotlivé mená sú uvedené v obecnej kronike. Podľa pôvodnej zmluvy “Séssia“, 
                                                 
5 Ide o dnes už nefunkčný kameňolom Podkozince – U Setvákov, alebo Setvákech skala pri miestnej časti 
Lubiny – Podkozince. 
6 Táto informácia sa nezakladá na pravde, v celej širšej oblasti sa nenachádzajú horniny sopečného pôvodu. 
Vrch Tučkovec – 380 m n.m.; vrch Roh – 487 m n. m. 
7 O tomto kostole – „husitskom“ sú ďalšie informácie aj na 2. strane textu. Základy sčasti odkryté 
archeologickým výskumom sú dnes voľne prístupné. Archeologický výskum však doložil vybudovanie stavby až 
v barokovom období. 
8 Lokalita Nehvanec, približne SSZ nad časťou Hrnčiarové, alebo V nad časťou Podkozince. V prípade 
spomínanej vykopanej keramiky a kovovej industrie išlo o pozostatky žiarového pohrebiska lužickej kultúry 
z mladšej a neskorej doby bronzovej (BD – HA1). WILLVONSEDER, Kurt. Spona typu spindlerfeldského 
z Lubiny. In Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, č. 34-35; Turčiansky Sv. Martin : 1940-1941, s. 132-137; 
PAULÍK, Jozef – CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Spindlerfeldské spony na Slovensku. In Zb. SNM – História 11, 
LXV, 1971, s. 25-46; VELIAČIK, Ladislav. Die Lausitzer Kultur in der Slowakei. Nitra : AÚ SAV, 1983, 
s. 182; VELIAČIK, Ladislav – ROMSAUVER, Peter. Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských 
popolnicových polí na západnom Slovensku I – Katalóg. Nitra : Aú SAV, 1994, s. 94; FRAŇOVÁ – 
HRABOVSKÁ, ref. 12, s. 13. 
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opatrovanej u historika Dr. Etheyho, František9 Nádaždy, majiteľ čachtického panstva, 
rozdelil aj Lubinu medzi syna Štefana a dcéru Katarínu, vydatú za grófa Juraja Drughetta, nie 
podľa rozsahu chotára, ale podľa počtu poddaných rodín. Z týchto rodín dodnes žije v Lubine 
11, ovšem rozvetvených pod rôznymi prímenami. Napr. Trúsikovcov žije v Lubine asi 
50 rodín. 

Lubina je dnes spomedzi troch obcí najobydlenejšia. Osídlili ju najmä z Čiech 
a Moravy vypovedaní protestanti / exulanti /, ktorí po bitke na Bielej Hore /v roku 1620/ 
húfne obsadzovali Malé a Biele Karpaty, tak aj Lubinu a Bzince. Z ich menami sa stretávame 
v rôznych zmluvách a v cechových knihách už v roku 1630. Títo exulanti boli istotne 
kultúrnejší, ako tunajší obyvatelia. Na Slovensko priniesli rôzne remeslá. V Lubine 
a v Bzinciach zaviedli súkenníctvo a mlynárstvo. Založili si hneď na počiatku súkennícky 
a mlynársky cech, ktorý podľa mena a zavedených zvykov / pri pohreboch / ešte dosiaľ je 
zachovaný - nesenie horiacich faklí. 

O rímskych výpravách do Trenčína a na územie dnešného Slovenska v obci žiadnych 
prameňov ani spomienok niet. Husiti pri svojich výpravách na Slovensko zablúdili 
právdepodobne i na Slovensko do Lubiny. Dosiaľ je spomínaný husický kostol, postavený 
na hrušovskom cintoríne. Základy sú podnes zachované, hoci Dr. Jozef Holuby, ktorý ten 
kostol ešte osobne pamätal, lebo ako chlapec tunajšieho bývalého farára s ním na pohreby 
chodieval, na zvonici zvonieval, tvrdí, že ten kostol bol ešte pred husitmi postavený, ačkoľvek 
hovorí, že v tom kostole české a husitské kázne odzneli. Tento kostol bol v roku 1861 
na príkaz rim. kat. farára v Bzinciach zrúcaný, zvony a kameň odvezený čiastočne 
do Hrušového a čiastočne do Bziniec. Jeho kópija je dosiaľ zachovaná v Haluziciach. 

Za vlády Turkov ani tunajší kraj istotne neobišiel nasucho. Dr. Ethey vo svojej 
dejepisnej knižôčke / Nové Mesto a okolie - Vagujhely és vidéke / uvádza, že keď Turci išli 
rabovať do Lubiny, z hrušovského kaštieľa vypálili na nich z dela a zabili ich veliteľa. Turci 
sa zľakli a odtiahli do Nového Mesta. 

Lubina brala značnú účasť i na povstaní v roku 1848 - 49. Svedčí o tom najmä tabuľa 
na školskéj budove bývalej starej fare Karola Holubyho, syna bývalého lubinského farára, 
ktorého Maďarská garda, keď sa priznal, že je on hurbanovský dobrovoľník, chytila, odviedla 
do Nového Mesta a pri Leopoldove popravila. Hľadala vlastne jeho otca, ale ten bol s celou 
rodinou újdený na kopaniciach u Koníkov. Maďarská garda sa na Lubine tak vypomstila, 
že niektorých mužov povraždila a celú dedinu vypálila. V Hurbanovom vojsku okrem 
Holubyho otca bolo aj viac dobrovoľníkov. 

V Lubine, okrem obrábania skromných roličiek, domácej výroby kuchyňského riadu 
a súkenníctva10, značná čiastka obyvateľstva sa dala na podomový obchod, načo dostala 
povolenie “ Patent“ ešte od Márie Terézie, pretože obyvateľstvo zaľudnenej obce ani role ani 
súkenníctvo vyživiť nemohli. Ľud bol chudobný.Majetnejší boli len prisťahovalí Židia, ktorí 
dostali od štátu koncesie na krčmy a rôzne slobody. 
 

3             
Niektorí mali až 7 zdrojov prímov, napr. krčmu, obchod, pálenicu, majetok, skupovanie 
dreveného riadu, asekuláciu11, obchod s dobytkom a pod. O osude obce rozhodovali takmer 
oni sami, lebo boli zväčša v obecnej rade virilisti / t.j. neboli volení, ale podľa dane boli ex 
offo členmi obecnej rady /./ sibirilisti /. Obec Lubinu opustili na konci I. svetovej vojny, keď 
tunajší rozhorčení ľudia ich z obce vypudili. Po I. svetovej vojne v Lubine, okrem nadšenia, 
že z tisícročnej národnej poroby stal sa aj náš ľud slobodný, začal sa nový život. Dotiaľ, ako 
                                                 
9 Opravený preklep – pôvodne „Trantišek“. 
10 Opravený preklep – pôvodne „súkenístva“. 
11 Asekulácia – azda skomolená verzia pojmu „asekurácia“, teda poistenie, zábezpeka (ručenie), v širšom zmysle 
poskytovanie finančných služieb. 
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má obecný kronikár poznamenané, od založenia obce v Lubine len jeden človek vyštudoval. 
Teraz hromadne posielali rodičia svoje deti do slovenských škôl, na remeslá a rôzne účilištia. 
Viacerí drobní roľníci kolonizovali rôzne majetky, ktoré podľa zákona niektorí veľkostatkári 
museli vypustiť. Vážnejšie robotnícke hnutie v Lubine nebolo. Jediný veľký väčší statok 
Špingerovský12 si hneď občania na kopaniciach rozparcelovali, v dedine role od židov 
vykúpili. 

V Lubine mala ohlas aj VOSR13, ale verejne neúčinkovala až pred II. svetovou 
vojnou.bol založený SČSP14, do ktorého sa prihlásili viacerí, zvlášť mladí ľudia. 

Robotnícke revolučné hnutie v Lubine nebolo, nakoľko drobní roľníci veľkostatok 
na kopaniciach si hneď v roku 1919 rozparcelovali, židovské majetky / pôdu a staviská/ 
v dediny vykúpili, v továrnach nepracovali, lebo väčšina ľudí podomovým obchodom si 
chlieb vyhľadávala. 

Za tkz. slovenského štátu obyvateľstvo obce spočiatku s malými výnimkami pasívne 
i aktívne stálo v odboji proti nemeckému fašizmu. Svedčia o tom desiatky uväznených 
v Novom Meste, v Senici, na Morave, a povraždených Lubinanov, pochovaných v masových 
hroboch v Novom Meste, v Trenčíne a najmä v tunajšom chotári na Rohu. Hneď na počiatku 
II. svetovej vojny niektorí lubinskí mládenci pokúsili sa újsť za hranice /M. Uher, A. Slávik 
a i/ a pripojiť sa k protinemeckému vojsku, ale boli v Maďarsku polapení a domov 
eskortovaní. Odpor a nenávisť proti Nemcom a vlastenecké povedomie sa ale v Lubine 
najkrajšie prejavilo v Slovenskom národnom povstaní, keď na prvý povel vyše 40 mladých 
ľudí sa vyzbrojilo a pod vedením mladého muža, pozdejšieho kapitána, Miloša Uhra, uchýlilo 
do hôr Javoriny partizánčiť, skutočný odboj viesť proti Nemcom, ich plány ničiť a rady 
stenčovať. O zásobovanie partizánov sa obyvatelia obce postarali a to nielen potravinami, 
ale i strelivom, hoci v tom čase bola v dedine nemecká posádka, ubytovaná v kultúrnom dome 
a v škole. Stráže mala postavené na každej ceste. Partizáni však i tak všetko dostávali, 
čo potrebovali. Ako sa to dialo, hádam patrí do neuveriteľných povestí. Uvediem dva zvláštne 
prípady : V škole boli Nemci. V sečkárni, priľahlej k maštali mali uložené strelivo. Na dvore 
bola celú noc stráž a predsa ráno spozorovali, že jedna kôpka streliva im chýba. To sa 
opakovalo niekoľkokrát. Upodozrievali už rodinu, ale tá cez noc ani dvere neotvorila. 
Konečne po čase zistili z natrúseného sena z povale, že seno bolo strelivo bolo odnášané 
ponad maštaľ a na druhej strane vo farskej záhrade podávané a prenášané na bezpečné miesta. 
Prichytili pri tom chlapca 13 ročného, školského mendíka. Vzali ho na výsluch, bili ho, 
cukrovinkami kŕmili, sľubovali mu hory - doly, aby zradil, komu to dával, ale nevyzradil. 
Keby to bol zradil, hádam z Lubiny by boli druhé Lidice. Chlapec - už dnes muž - žije dosiaľ, 
opravdivý hrdina, ale 
 

4             
odmeny sa mu žiadnej nedostalo. 
Druhý prípad : Nemci došli na výzvedy do jedného ím podozrivého domu. Gazdiná ím 
povedala, že nevie15, kde je manžel. Zavolala ich do izby a počastovala ich chutným 
pokrmom a tou " domácou destilovanou ". Pokiaľ oni hodovali, zatiaľ manžel vyviezol 
zo šopy voz, naložený chlebom a ukoristeným strelivom partizánom. Na konci dediny 
povedal vojenskej stráži, ktorá ho poznala ako ím neškodného človeka, povedal, že čosi vezie 
na kopanice kmotrovi. Partizáni často z Javoriny dolu prichádzali, osožné výzvedy i prepady 
na Nemcov robili /Stará Turá /, ich plány križovali, s nimi sa dosť často potýkali a ich rady 

                                                 
12 Majer patril rodine Fould-Springer a mal rozlohu 200 katastrálnych jutár (katastrálne jutro = 0,5754 ha). Podľa 
FRAŇOVÁ, Ľudmila – HRABOVSKÁ, Oľga. Lubina 1392 – 1992. Lubina . Obecný úrad Lubina, 1992, s. 72. 
13 VOSR – Veľká októbrová socialistická revolúcia. 
14 SČSP – Sväz československo-sovietskeho priateľstva. 
15 Opravený preklep – pôvodné „navie“. 
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stenčovali, ale zradou a presilou nemeckou i oni vo februári 1945 veľkú stratu v boji v Cetuni 
na bzinských kopaniciach utrpeli. Padlo síce mnoho Nemcov, ale i partizáni mali viac 
padlých. Medzi nimi bol i ich veliteľ, kapitán Miloš Uher. V spoločnom hrobe sú pochovaní 
na kopci Roh-u, odkiaľ mávali výhľad i pozorovacie miesto po celom širokom okolí. Ich 
spoločný hrob je označený pekným pomníkom a slúži za pútnické miesto ich príbuzným, 
známym, ale i širšiemu vďačnému obyvateľstvu tohto kraja 

Po porážke Nemcou Sovietskou armádou pri Stalingrade a desným ich ústupom 
na západ už bolo všeobecne známe úplné rozdrvenie ich moci a oslobodenie ujarmených 
národou. Preto i v Lubine už v júni v 1944 roku revolučný výbor si vyvolil za provizorného 
starostu Jána16 Slávika, ktorého po kapitulácii Nemcov definitívne potvrdil riadne zvolený 
MNV17. 

Nemecká vojenská posádka nočnou hodinou 5. apríla [1945] z Lubiny odišla, keď už 
spoza Váhu delá Sovietskej armády hrmeli. 6. apríla sa tu ešte potulovali nemeckí vojaci, 
ale v noci, pokiaľ sme sa mi skrývali pred strelami po pivniciach, do rána došiel rumunský 
predvoj, ktorému naše ženy z vďačnosti do poľa prinášali raňajky. Na druhý deň ešte bolo 
počuť streľbu spoza Javoriny a keď konečne prišla istá čiastka aj sovietskeho vojska 
do dediny na oddych, radosť obyvateľov sa znásobila. 9. mája bola vyhlásená úplná nemecká 
kapitulácia a prímerie. Aj Lubina si vydýchla a začala nový život. 
 
Hospodársky a sociálny vývoj v Lubine. 
 

Lubina ešte pred I. svetovou vojnou bola zaľudnatená obec s pomerne malým 
chotárom, z ktorého ľudia vyžiť nemohli. V roku 1911 mala obec 3600 obyvateľov. Boli to 
všetko drobní roľníci. Najmajetnejší majitelia rolí / okrem jedného krčmára - žida / vlastnili 
najviac 5 - 6 há ornej pôdy, ostatní dorábali živobytie na pôde v rozlohe od 0,5 do 4 há pôdy. 
Preto veľa chodievali do úrodnejšich krajov na žatevné práce a keď si obrobili aj vlastné 
roličky, odchádzali do Viedne, Pešti, ale i po celom Rakúsko - Uhorsku s podomovým 
obchodom. Predávali výšivky, ovocie, plátno, kuchynský drevený riad a i.Povolenie na tento 
podomový obchod dátujú ešte od Márie Terézie. Do priemyselnej výroby nechodili, lebo 
nemali kam. Stovky obyvateľov sa vysťahovalo do Ameriky. Po I. svetovej vojne rodičia 
začali posielať deti do stredných škôl a na remeslá. Viacerí roľníci kolonizovali 
na rozparcelovaných veľkostatkoch. Dnes obyvatelia 
 

5             
stredného veku, približne na 50 - 60 % pracujú v závodoch na Starej Turej, v Novom Meste 
n.V. a takmer po celej ČSR. Od II. svetovej vojny, keď každé dieťa po skončení základnej 
školy si volí životné povolanie, odliv obyvateľstva je ešte väčší, lebo po apsolvovaní školy 
alebo iného učilišťa [sa] dotyčný tam, kde nájde zamestnanie i ožení a usadí. Tak sa stalo, 
že počet obyvateľov klesol okolo 1200 duší. V obci niet žiadneho závodu. 

V roku 1957 boli v obci založené dve JRD18 - v dedine i na kopaniciach. Dedinské 
družstvo obsieva 697,70 há pôdy a kopanické 592,43 há pôdy. Obidve JRD dorábajú zvlášť 
obilniny, krmoviny, zemiaky, ľan, repu / obojakú / a niektoré druhy zeleniny. Zo živočišnej 
výroby v dedine i na kopaniciach je kráv 168+110 ks, junčoviny 223+183 ks, koní 17+19 ks, 
prasníc 47+55 ks, stav prasiec k 31.XII.1962 bol 405+318 ks, oviec 162+215 ks. Stav hydiny 
sa mení. Obe JRD sú vybavené strojovými zariadeniami. 

                                                 
16 Opravený preklep – pôvodné „jána“. 
17 MNV – Miestny národný výbor. 
18 JRD – Jednotné roľnícke družstvo. 
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Autobusová doprava Nové Mesto19 - Stará Turá cez Lubinu je dobrá. Má 22 spojov 
z Nového Mesta na Lubinu a práve toľko späť. Prvý autobus začal chodiť v roku 1919 
/ súkromný /. Zvýšená autobusová preprava bola zavedená v roku 1948. Elektrizácia obce 
bola zavedená do dediny v roku 1925 a na kopanice neskoršie. Koncom roku 1962 bolo 
v celej obci 510 rádiových prijímačov, 101 televízorov a 25 osobných áut . 
 
Kultúrny vývoj obce. 
 
Školstvo : Prvá škola v dedine bola založená v roku 1783 s jedinou triedou, ktorú 
navštevovalo 150 detí. Prvý diplomovaný učiteľ bol / rektor / Juraj Beňa. Nová školská 
budova pre dve triedy bola postavená v roku 1885. Za bývalej ČSR boli 3 triedy s počtom 
žiactva 240. Vybavená bola knižnicou žiackou i učiteľskou, obrazmi a učebnými pomôckami 
podľa predpisu. Starostlivosť o vzhľad školy mala na starosti cirkev. Táto starostlivosť bola 
však nepatrná. Sociálna starostlivosť o žiakov nebola žiadna. Táto sa v plnej miere začala 
uskutočňovať až po II. svetovej vojne. V roku 1958 sa začalo učiť v terajšej škole 
/ novostavbe /, ktorá má v súčasnej dobe 9 tried a 1 DM20. Školu navštevuje 256 žiakov. 
Na škole vyučuje 13 učiteľov. Škola je vybavená množstvom učebných pomôcok. 
Starostlivosť o školu má štát. Všetky učebné pomôcky, ako i učebnice majú žiaci zadarmo. 
Okrem toho je v obci materská škola, určená pre deti od 3 rokov. Dochádzka do tejto je 
dobrovoľná. 
Školské budovy na kopaniciach boli postavené až v druhej polovice minulého storočia, 
v ktorom štátni učitelia vyučovali v jazyku maďarskom. Do tých čias deti vyučovali 
po domoch laici. Preto v Lubine i do I. svetovej vojny nebolo skoro analfabetov. V Lubine sú 
dve kiná - v dedine i na kopaniciach. Premietanie filmov začalo v roku 1957. Tiež sú 
postavené dva kultúrne domy / v dedine i na kopaniciach /. V dedine stavebníkom bol 
Čitateľský spolok, založený v roku 1920. Postavený bol horlivosťou predsedu tohto spolku, 
riaditeľa školy, Adama Špitku zväčša z úspor ochotníckych divadelných predstavení. 
Kultúrny dom, stavaný v roku 1934 - 35 je poschodový. Celá stavba stála 300 tisíc Kčs, načo 
štát, okres a obce prispeli spoločne podporou v sume 99 tisíc Kčs. Kultúrny dom 
na kopaniciach bol stavaný o dva roky pozdejšie, pri štátnej podpore, z finan- 
 

6             
čných obetí a svojpomocou obetavých občanov v kopaniciach. Obyvatelia obce tak v dedine , 
ako i na kopaniciach, boli už od dávnejších čias až doposiaľ kultúrne pokročilejší, ako možno 
v ostatných uzavretých dedinách. Pokrok a kultúru si osvojovali vo svete pri domovom 
obchode. Svoje poznatky a skúsenosti vo svete uplatňovali doma pri zariaďovaní domácností 
a pod. Národne boli uvedomelí, v požívaní liehových nápojov mierni, pohostinní. Najviac 
z obavy pred odnárodnením, ale i z finančných nedostatkou svoje deti do maďarských 
stredných škôl neposielali. Takže od nepamäti založenia obce do I. svetovej vojny len jeden 
chlapec absolvoval vysokú školu. Po vojne rodičia hufne posielali deti do slovenských škôl. 
Takže na začiatku II. svetovej vojny vysokú školu skončilo 11 apsolventov, maturantov bolo 
hodne vyše 100 a mnoho iných študentov obojeho pohlavia, hlavne učiteľov a učiteliek. 
Od II. svetovej vojny sa tieto počty zdvojnásobili 

Ľud lubinský od nepamäti rozprával západoslovenským nárečím. Dnes už mladá 
generácia si vo veľkej miere osvojila spisovnú slovenčinu. 

Vynikajúcich kultúrnych a politických činiteľov Lubina nemala. Prírodovedec 
Dr. Jozef Holuby je síce lubinský rodák, ale žil v Zemianskom Podhradí21. Aj rodičia 
                                                 
19 Opravený preklep – pôvodné „mesto“. 
20 DM – pravdepodobne Družina mládeže. 
21 Obec Zemianske Podhradie, okres Nové Mesto nad Váhom. 
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Ľudovíta22 Štúra sa tiež narodili i žili v Lubine, ale sám Ľudovít23 Štúr sa už narodil 
v Zajuhrovci24. 

Zo stavieb vynikajú len spomenuté 2 kultúrne domy. Z pamätihodností zaznamenávam 
pamätnú tabuľu národovcov a rodákov lubinských Dr. Jozefa a Karola Holubyho, ktorý bol 
popravený v roku 1848 v Leopoldove, ako hurbanovský dobrovolník, socha postavená 
na pamiatku padlých vojakov z I. svetovej vojny, pomník padlých partizánov na Rohu 
a nálezište niekdajšieho hradu pri Setvákovie skale.25 

V Lubine je ešte zachovaný, ale len pri zvláštnych slávnostiach a príležitostiach 
používaný, vkusný mužský i ženský kroj. 

 
Už za I. ČSR boli v Lubine zakorenené bunky komunizmu, ale vyklíčili až 

po II. svetovej vojne. Otvorene, legálne propagátori komunizmu vystúpili až po politickom 
prevrate v roku 1948, keď bola založená DO KSČ26. Jej prvým predsedom bol Pavel Súpek. 
Keď dostal miesto školníka, odsťahoval sa do Košíc. 

 
 
Všetky tieto záznamy sú podrobne zachytené a opísané v obecnej kronike, ktorú 

dosiaľ starostlivo vedie bývalý riaditeľ školy, Adam Špitka. 
 
 
 
       Briška Vendel, z.r.š.27                                                             V Lubine 7. júna 1963. 

           spracoval 
 
 
 
The Forgotten Document about the History of Lubina Village 
 
The edition presents the transcription of the document composed in the year 1963 acording to the 
chronicles from 20th century. It contains concise information about the geographical location, 
environment and the character of the settlement in the intravillan of the village. It also describes the 
history of the village from the most ancient times up to the second half of the 20th century. It monitors 
the economical, social and cultural development in the village. The transcription has been done 
according to the current transcriptional rules. 
 
Keywords: Lubina village, historia of village, regional history, 1963 
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
PODOLAN, Peter. Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina. In Štúdie k slovenským dejinám. 
Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 266-273. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> 

                                                 
22 Opravený preklep – „ľudovíta“. 
23 Opravený preklep – „Ľudivít“. 
24 Obec Zay Uhrovec (Zayugróc), dnešný Uhrovec, okres Bánovce na Bebravou. 
25 Ide o dnes už neexistujúcu lokalitu, ktorú zničil už spomínaný kameňolom (ref. 5). Išlo o kamenný stredoveký 
hrádok, o ktorom máme v súčasnosti iba málo informácií. Pozri FRAŇOVÁ – HRABOVSKÁ, ref. 12 , s. 14, 
17-19; FRAŇOVÁ, Ľudmila – HRABOVSKÁ, Oľga. Lubina 1392 – 1992 – 2002. Lubina . Obec Lubina, 2002, 
s. 10. 
26 DO KSČ – Dedinská organizácia Komunistickej strany Československa. 
27 z.r.š. – zástupca riaditeľa školy. 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
Konferencia Klasické jazyky ako kultúrny most pre strednú Európu v 21. storočí. 
Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 25. november 2011 
 
Tomáš Klokner 
 

Dňa 25. novembra 2011 sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 
konala konferencia Klasické jazyky ako kultúrny most pre strednú Európu v 21. storočí. 
Podujatie pripravila Katedra klasických jazykov domácej univerzity a Okalianum – centrum 
medievalistických a neolatinistických štúdií v spolupráci s Katedrou klasickej a semitskej 
filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedrou romanistiky 
a klasickej filológie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenskou 
jednotou klasických filológov, Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie 
vied a Encyklopedickým ústavom Slovenskej akadémie vied. 

Podujatie otvorila Marta Dobrotková, dekanka Filozofickej fakulty Trnavskej 
Univerzity, ktorá vo svojom príhovore poukázala na postavenie klasických jazykov 
v minulosti i dnes a vyzdvihla ich funkciu mostov k dnešným, moderným jazykom. Okrem 
toho v súvislosti s názvom konferencie na margo spomenula exilový časopis Most, ktorý 
spájal amerických Slovákov s ich domovinou. 

Samotný priebeh konferencie môžeme rozdeliť na tri časti: vedeckú, populárno-
vedeckú a divadelnú. 

V rámci prvej (vedeckej) časti odzneli tri príspevky pozvaných autorov. Ako prvý 
vystúpil Daniel Škoviera s príspevkom Poznámky k vyučovaniu latinčiny v univerzitnom 
štúdiu do reformy školstva v roku 2008, v ktorom zosumarizoval priebeh a súčasný stav 
výučby latinčiny na slovenských univerzitách za posledných 90 rokov. V centre jeho 
pozornosti stálo predovšetkým vysoké školstvo (najmä situácia na Univerzite Komenského 
v Bratislave), ale prítomné publikum čiastočne oboznámil aj so situáciou v strednom školstve. 
Ako dôležité vnímame najmä jeho poznámky zahrňujúce obdobie po roku 1989, keďže pri ich 
formulovaní vychádzal z vlastných skúseností a problémov, s ktorými sa potýkal. 

Ľudmila Buzássyová predniesla referát na tému Pripravovaný Slovník starogréckych 
a latinských mien – hlavné transkripčné zásady a problémy spojené s tvorbou hesiel. 
Prítomným najprv vysvetlila štyri základné zásady, ktorých sa pri tvorbe slovníka riešiteľský 
kolektív pridržiava (dvojstupňovosť kodifikácie, prístup k adaptácii a k adaptovanosti, miera 
zásahov na zvukovej a tvarovej rovine v procese adaptácie a analógie) a následne 
na konkrétnych príkladoch ilustrovala problémy s prepisom antických gréckych a latinských 
mien osôb, názvov lokalít a ich odvodenín, ktoré sa objavujú pri vytváraní príslušných hesiel. 
Podľa početných ohlasov v nadväzujúcej diskusii môžeme konštatovať, že predstavený 
systém práce má medzi klasickými filológmi zástancov, ale aj odporcov. Všetci diskutujúci sa 
však zhodli na potrebe riešiť tento stále zanedbávaný problém, ktorý za posledných 50 rokov 
nezaznamenal výraznejší pokrok vpred. 

Ako posledný sa slova ujal František Šimon, ktorý spolu so svojou kolegyňou Elenou 
Marečkovou (in absentia) pripravil príspevok Auctoritas aliter quam Graece medicinam 
tranctantibus non est alebo mystérium grécko-latinskej lekárskej terminológie. Zaoberali sa 
v ňom prehľadom odbornej terminológie v lekárskej oblasti od najstarších čias až 
po súčasnosť. Okrem iného poukázali na skutočnosť, že grécka lekárska terminológia sa 
neprestala používať ani po začlenení územia Grécka do Rímskej ríše a mala svoje 
opodstatnenie aj v neskoršom období. Upozornili aj na predstavu, keď sa používanie gréckych 
(v staroveku) a latinských (v novoveku) lekárskych slov bez bližšieho porozumenia stalo 
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kritériom učenosti a dôvery v schopnosti lekára. Zároveň ilustrovali takéto situácie 
na príkladoch z lekárskej a krásnej literatúry od antiky do novoveku. Na záver zdôraznili 
zmenu a posun vo vzťahu lekár – pacient, ktorý sa v súčasnom období dostáva do pozície 
partnerstva, t.j. obaja účastníci liečebného procesu sa považujú za rovnocenných. 

Po krátkej prestávke sa začala druhá časť konferencie, ktorú môžeme charakterizovať 
ako populárno-vedeckú. V rámci nej prebehla prezentácia dvoch publikácií vydaných 
Katedrou klasických jazykov FF TU v roku 2011. Najprv organizátori predstavili siedmy 
zväzok zborníka Sambucus s podtitulom Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky 
a neolatinistiky, potom nasledovalo uvedenie slovenského prekladu spisu Zrod Trnavy 
od Štefana Čibu, ktorý pripravil mladý slovenský klasický filológ Jozef Kordoš (publikácia 
vyšla v rámci bilingválnej edície Scrinium latino-slovacum). Okrem toho sa organizátori 
v tejto časti rozhodli pripomenúť si jubileum významnej osobnosti klasickej filológie 
na Slovensku profesora Daniela Škovieru, ktorý sa v týchto dňoch dožíval 65. rokov. 
Laudatio na jubilanta predniesol Pavol Valachovič a vo svojom prejave vyzdvihol nielen 
vysokú vedeckú erudíciu oslávenca, ale najmä jeho osobné charakterové vlastnosti a vzťah 
ku kolegom. Pri tejto príležitosti prišli organizátori s veľkým prekvapením. Bez vedomia 
jubilanta pripravili tretie Supplementum zborníka Sambucus (Decus Sapientiae), do ktorého 
prispeli jeho kolegovia, žiaci a priatelia zo Slovenska i zahraničia, a spoločne mu ho venovali. 

Posledná časť konferencie bola mimoriadnym zážitkom pre všetkých zúčastnených 
a tou povestnou čerešničkou na torte. Išlo o divadelné predstavenie v latinčine s názvom 
Chrysopoterion (Zlatý pohár), ktoré naštudovali študenti klasickej filológie a príbuzných 
odborov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením Alexandry 
Dekanovej. Oproti premiére, ktorú predstavenie zažilo v roku 1670 na evanjelickom lýceu 
v Prešove, bol jeho text skrátený a modifikovaný. 

Na záver zostáva len konštatovať, že konferencia sa organizátorom vydarila a bohatá 
účasť z domácich i zahraničných pracovísk bola tým najlepším ocenením ich úsilia. Osobne 
vyjadrujeme želanie, aby sa v budúcnosti uskutočnili ďalšie podujatia podobného typu 
a jubilantovi želáme vivat, crescat, floreat! 
 
 
 
Medzinárodná konferencia 
Stredoveká Rus: Halič a Volynsko v rámci systému medzinárodných vzťahov v 11. až 15. storočí, 
Ivano-Frankovsk, 20. – 22. októbra 2011 
 
Zuzana Orságová 
 

Vedecká konferencia, konajúca sa v októbri v Ivano-Frankovsku úspešne nadviazala 
na podobné podujatie, ktoré v minulom roku výborne zorganizovalo Koło Naukowe, spolok 
študentov Historického inštitútu Jagellovskej univerzity v Krakove. Rovnaký 
spoluorganizátor figuroval aj v rámci druhého ročníka, ktorý sa uskutočnil na pôde 
Prikarpatskej národnej univerzity Vasyla Stefanyka – v tomto prípade v spolupráci s tamojšou 
Študentskou vedeckou historickou spoločnosťou, ako hlavným organizátorom pod vedením 
dr. Myroslava Voloshchuka. 

Tematicky i chronologicky nadväzovala konferencia na predchádzajúcu krakovskú –
podobne bola zvolená i štruktúra podujatia, ktorého kľúčová časť pozostávala z príspevkov 
študentov (doktorandov i študentov magisterského štúdia), prednášok profesorov z viacerých 
zúčastnených univerzít (okrem Univerzity Komenského v Bratislave, napríklad z Univerzity 
Ivana Franka v Ľvove, Varšavskej univerzity, Univerzity v Pécsi či Univerzity Kazimíra 
Veľkého v Bydgoszczi) a ich diskusií v rámci niekoľkých tematických okruhov. Príspevky 
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odzneli okrem ukrajinčiny i v angličtine a ruštine a spektrum prednášajúcich bolo skutočne 
medzinárodné, keďže okrem účastníkov z Ukrajiny, Poľska, Slovenska, Srbska či Ruska, 
pricestovali na konferenciu aj hostia z Maďarska, Litvy a Nemecka. 

Konferencia neoficiálne odštartovala už 19. októbra prehliadkou Ivano-Frankovska, 
ktorú pre nás zorganizovali členovia Študentskej vedeckej historickej spoločnosti. Oficiálne 
bolo podujatie otvorené nasledujúci deň sériou príhovorov, ktoré odštartoval dr. Voloshchuk 
ako hlavný koordinátor a prorektor Prikarpatskej univerzity, profesor Ivan Myronjuk. 
Otvorenie konferencie zavŕšila prezentácia zborníka z cyklu Colloquia Russica, v ktorom boli 
publikované príspevky z predchádzajúceho podujatia v Krakove, a ktorý predstavil dr. Vitaliy 
Nagirniy z Jagellovskej univerzity. 

Po skončení oficialít sa otvorila vedecká časť konferencie prednáškou profesora 
Dariusza Dąbrowského z Univerzity Kazimíra Veľkého, ktorý sa ako odborník na dynastickú 
politiku Rurikovcov venoval predovšetkým rodinným vzťahom v rámci politiky dynastie 
do polovice 13. storočia. Jeho prednášku uviedla ďalšia rešpektovaná autorita v rámci 
skúmania dejín stredovekej Rusi a jej susedov, profesor Leontiy Voytovych z Univerzity 
Ivana Franka v Ľvove. Po krátkej prestávke odštartovali bloky študentských príspevkov, 
trvajúcich podľa zvoleného jazyka príspevku desať až pätnásť minút, nasledované diskusiou. 
Ďalším bodom programu bola debata, ktorej sa zúčastnili profesorka Márta Font z Univerzity 
v Pécsi a profesor Aleksander Majorov zo Štátnej univerzity v Petrohrade. Témou podnetnej 
debaty bola zahraničná politika haličských a volynských kniežat v druhej polovici 11. a v 12. 
storočí. 

Po diskusii okolo „okrúhleho stola“ nasledoval blok študentov z Univerzity 
Komenského, ktorý odštartovala Zuzana Orságová s príspevkom, rozoberajúcim životné 
osudy rurikovských princezien, ktoré sa stali kráľovnami Uhorska v arpádovskom období. 
Univerzitu Komenského výborne reprezentovali študenti magisterského štúdia, Angelika 
Herucová a Viktor Adamovič, ktorý vystúpil s referátom blízkym téme svojej diplomovej 
práce: „Opavská výprava Daniela Romanoviča v rámci politicko-vojenských ambícii 
Uhorského kráľovstva.“ Angelika Herucová prezentovala výsledky svojho bakalárskeho 
i magisterského výskumu v príspevku „K otázke kooperácie haličských, poľských 
a uhorských vládcov proti Přemyslovi Otakarovi po roku 1270“ a orientáciu v téme 
podčiarkla precíznou powerpointovou prezentáciou. 

Posledné referáty v rámci štvrtkového programu sa orientovali na nomádsku 
problematiku – napríklad Serhyi Kozlovskyy z Ľvovskej univerzity, ktorý sa venoval téme 
„Matrimoniálne zväzky haličských a volynských kniežat s kočovníkmi južného 
pričiernomoria“ či Andriy Zhyvachivskyi z Varšavskej univerzity, prezentujúci príspevok 
„Polovci ako spojenci haličských a volynských kniežat v 11.-13. storočí.“ Štvrtkový program 
uzavrela oficiálna slávnostná a veľmi bohatá spoločná večera. 

V rámci piatkového predpoludnia odzneli doktorandské príspevky, zaoberajúce sa 
témami, prepájajúcimi Halič a Volynsko s dejinami Poľska a Litvy, spomedzi všetkých 
výborných referátov možno spomenúť napríklad Ivannu Papu z Univerzity vo Ľvove: 
„Gediminovci na Haliči a vo Volynsku v 14.-15. storočí“, alebo Paula Srodeckeho 
z Giessenskej univerzity (Nemecko): „Obraz Haličsko-Volynska ako hradby kresťanstva 
a jeho včlenenie do poľského kráľovstva v 14. storočí.“ 

Nasledovali tri profesorské prednášky – túto sériu odštartovala profesorka Márta Font 
z Univerzity v Pécsi, odborníčka na kyjevskorusko-uhorské interakcie v stredoveku, 
prezentujúc tému: „Princípy a spôsoby politiky uhorského kráľa Ondreja II. vo vzťahu 
k Haličsko-Volynskej Rusi“. Na jej príspevok nadviazal profesor Martin Homza, 
reprezentujúci Univerzitu Komenského v Bratislave, s prednáškou „Koloman – kráľ Haliče.“ 
Vďaka tematickej blízkosti oboch prednášok sa následne rozbehla živá a podnetná diskusia, 
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prerušená obednou prestávkou, po ktorej zaznela prednáška profesora Voytovycha 
„Stredovýchodná Európa v posledných rokoch kráľa Daniela (1258-1264).“ 

Ďalším bodom programu bola diskusia s účasťou profesora Dąbrowského a doktorov 
Voloshchuka a Nagirného na tému „Územie haličsko-volynských Romanovičovcov v rámci 
medzinárodných vzťahov 13. – 1. polovice 14. storočia.“ Na podnety a poznatky bohatý 
program zakončil posledný blok doktorandských príspevkov, medzi ktorými odznel referát 
doktoranda Adama Mesiarkina „Slovenská historiografia o stredovekej Haliči a Volyni“, 
vyčerpávajúco sumarizujúci súčasný stav, avšak žiaľ zo zdravotných dôvodov 
neprezentovaný samotným autorom. Tejto úlohy sa však dobre zhostil ďalší z bratislavských 
doktorandov, Dominik Blanár. 

Posledný deň konferencie odštartovalo posledné kolo referátov, orientujúce sa 
prevažne na vojenskú tematiku. Ako posledný odznel polhodinový príspevok Bogdana 
Tomenchuka z hostiteľskej univerzity, venujúci sa stredovekej Haliči očami archeológie. 
Nasledovali prezentácie študentských periodík spolkov z Prikarpatskej i Jagellovskej 
univerzity a konferenciu slávnostne zakončil Dr. Voloshchuk jej zhodnotením. Skvelí 
organizátori si na koniec pripravili ešte výlet do Haliča a všetkých zúčastnených tak najlepšie 
naladili na budúcoročné pokračovanie tejto série podujatí, ktoré by sa malo uskutočniť 
na pôde Varšavskej univerzity. 
 
 
 
Medzinárodné vedecké sympózium o živote a diele Ivana Bujnu, 
Nadlak, 23. september 2011 
 
Michal Zajden 
 

Dňa 23. septembra 2011 sa v malom rumunskom mestečku Nadlak uskutočnilo 
medzinárodné vedecké sympózium, ktoré si stanovilo za cieľ zmapovať život a dielo 
evanjelického farára a kultúrneho pracovníka Ivana Bujnu. 

Nadlak je asi sedemtisícové mestečko, kde sa začiatkom 19. storočia po vyhnaní 
Turkov prisťahovali v rámci osídľovania Dolnej zeme Slováci z rôznych končín vtedajšieho 
Uhorska. Do konca druhej svetovej vojny ich počet postupne narástol až na deväťtisíc. 
Po ukončení vojny sa zhruba polovica z nich presťahovala na Slovensko. Napriek 
nepriaznivému demografickému vývoju v posledných desaťročiach dodnes žije v tomto 
mestečku asi štyritisíc Slovákov, ktorí tak tvoria najpočetnejšiu slovenskú enklávu 
v Rumunskej republike. 

Vďaka dlhodobo veľkorysému prístupu rumunskej vlády k riešeniu národnostnej 
otázky sú v Nadlaku všetky typy slovenských škôl. Sú tam slovenské materské škôlky a tiež 
Školské stredisko Jozefa Gregora Tajovského, ktorého súčasťou je slovenská základná škola 
a slovenské gymnázium. Treba zdôrazniť, že na rozdiel od Maďarska, kde sa na slovenských 
školách slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk, v Rumunsku sa všetky predmety učia 
v slovenčine. Rumunčina je síce povinný vyučovací jazyk, ale učí sa ako cudzia reč. 
V Nadlaku je dokonca možné študovať v slovenčine bakalársky stupeň odboru sociálna práca, 
ktorý našim krajanom sprostredkúva Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety. 

Okrem škôl majú naši krajania aj bohatý spolkový život. Všetky krajanské spolky 
zastrešuje Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, ktorý koordinuje činnosť 
krajanských združení a angažuje sa aj politicky. V každom volebnom období má aspoň 
jedného poslanca v rumunskom parlamente a väčšinou celkom úspešne obhajuje požiadavky 
slovenskej menšiny na príslušných úradných miestach. 
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Práve Demokratický zväz Slovákov a Čechov, v spolupráci so Školským strediskom 
J. G. Tajovského a Slovenskou evanjelickou cirkvou v Rumunsku zorganizoval vedecké 
sympózium pri príležitosti 130. výročia narodenia Ivana Bujnu. Rodák z Pukanca pôsobil 
v rokoch 1916 – 1946 ako evanjelický farár v Nadlaku. Jeho účinkovanie spadalo 
do zlomových rokov dvadsiateho storočia. Výraznou mierou sa pričinil o pripojenie Nadlaku 
k Rumunsku po skončení prvej svetovej vojny. Svojou celoživotnou prácou významne prispel 
k zachovaniu slovenskej identity našich krajanov v Rumunsku. Preto si Nadlačania na jeho 
život a prácu dodnes živo spomínajú a pripravili aj toto vedecké sympózium. 

Na sympóziu odznelo osem referátov, ktoré by mali vyjsť aj v chystanom zborníku. 
Teraz si ich bližšie predstavíme: 

Prvý príspevok predniesol Mgr. Juraj Dušan Vanko, ktorý je evanjelickým farárom 
v Butíne, malej slovenskej dedinke blízko Temešváru a zároveň doktorandom na univerzite 
v Kluji-Napoca, ktorá je najväčšou univerzitou bývalého Sedmohradska. Vo svojom 
príspevku Život a dielo Ivana Bujnu v Nadlaku urobil prierez životom a dielom Ivana Bujnu 
a predstavil ho ako politického kultúrneho a duchovného pracovníka, ktorý vedome 
nadväzoval na tradíciu martinského národného centra. S predstaviteľmi tohto národného 
centra mal jeho otec Martin Bujna veľmi blízke vzťahy a táto tradícia sa preniesla aj na jeho 
syna Ivana. 

Na predrečníka nadviazal Dr. Pavol Husárik, stredoškolský profesor zo Školského 
strediska J. G. Tajovského v Nadlaku. Vo svojom príspevku Ivan Bujna v nadlackom kontexte 
prerozprával niekoľko príbehov zo života Ivana Bujnu, ako si ich pamätajú starší Nadlačania, 
ktorí ho ešte osobne poznali. 

Následne vystúpila Doc. dr. Dagmar Maria Anoca s príspevkom Ivan Bujna 
v kultúrnom kontexte Slovákov v Rumunsku. Doc. Anoca je vysokoškolskou pedagogičkou 
na bukureštskej univerzite, kde prednáša slovenský jazyk a literatúru. Vo svojej štúdii nám 
predstavila literárnu a žurnalistickú tvorbu Ivana Bujnu, ktorá významnou mierou formovala 
literárny život rumunských Slovákov v medzivojnovom období. 

Ďalší z prednášateľov, Mgr. Dušan Saják je v súčasnosti evanjelickým farárom v Iloku 
v Chorvátsku. Avšak pochádza z Nadlaku, kde taktiež dvadsať rokov pôsobil ako duchovný. 
Vo svojom príspevku Ivan Bujna ako kňaz a senior Evanjelickej cirkvi v Nadlaku opísal 
duchovnú službu Ivana Bujnu a jeho kňazské pôsobenie medzi dolnozemskými Slovákmi. 

Doc. PhDr. Juraj Porubský, CSc. pôsobil ako pedagóg na Trnavskej univerzite. 
Vo svojom vystúpení Osídlenie Slovákov na Dolnej zemi opísal akým spôsobom prebiehalo 
osídľovanie Dolnej zeme Slovákmi. 

Príspevkom Bujnovci a Pukanec veľmi dôkladne prítomných uviedol do kontextu 
bujnovskej rodiny, ktorá bola spriaznená s mnohými významnými slovenskými rodinami 
najmä v Liptovskom Mikuláši, Ján Kukučka, ktorý je taktiež stredoškolským profesorom 
v nadlackom Školskom stredisku J. G. Tajovského. Podrobne vykreslil prácu Martina Bujnu 
v Pukanci, kde pôsobil nielen ako kňaz, ale aj ako významný kultúrny a osvetový pracovník. 

Mgr. Michal Zajden, doktorand z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, priblížil v rovnomennom príspevku politickú 
a náboženskú situácia na Slovensku počas detských a študentských rokov Ivana Bujnu 
(na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia). 

Posledným príspevkom a zároveň akýmsi zlatým klincom programu bol príspevok 
Ivan Bujna a Slovensko, ktorý predniesol PhDr. Peter Zelenák CSc. rovnako z Katedry 
slovenských dejín FiF UK. Zameral sa na vplyv, aký mala literárna tvorba Ivana Bujnu 
na Slovensku v medzivojnovom období. 

Bolo pre nás zaujímavou a podnetnou skúsenosťou vycestovať medzi našich krajanov, 
zúčastniť sa na vedeckom sympóziu mapujúcom výsek slovenských dejín z nielen ich života 
a zároveň prežiť medzi nimi tri prekrásne dni. 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
KRAPFL, James. Revolúcia s ľudskou tvárou. 
Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989. 
Bratislava : Kaligram, 2009, 302 s. ISBN 978-80-8101-253-2 
 
Peter Kulan 
 

Už dva roky sa možno na pultoch našich kníhkupectiev stretnúť s knihou kanadského 
historika Jamesa Krapfla Revolúcia s ľudskou tvárou. Problematika nežnej revolúcie z roku 
1989 je v dnešnej dobe v záujme historickej obce. Ide však o to, kto a ako interpretuje túto 
revolúciu, a či ju vôbec možno takto nazvať. V predloženej knihe sa autor pokúsil 
o priblíženie revolúcie z pohľadu „zdola“, t. j. z pozície bežných miest a bežných ľudí. 

Už v úvode sa Krapfl sústreďuje na problém, kto bol v pozadí revolučných udalostí. 
Pri svojom približovaní udalostí sa neustále pokúša vyrovnávať s otázkou, či ich dianie bolo 
vedené na jednej strane hŕstkou iniciatívnych politikov alebo na strane druhej ľudom. Svojím 
prezentovaním udalosti na problematiku roku 1989 kladie dôraz na to, že hlavnými aktérmi 
neboli politici, ale tisíce obyčajných ľudí, čo sa nebáli ísť do ulíc a postaviť sa 
komunistickému režimu (s. 19-20). Podľa Krapfla sa dnes práve na týchto ľudí zabúda. 
Na základe svojho výskumu sa Krapfl pokúšal pátrať po stopách týchto jednoduchých ľudí 
a odhodlane zisťoval, čo táto veľká masa vlastne chcela dosiahnuť. 

Kniha je rozdelená do šiestich samostatných kapitol. V prvej kapitole s názvom 
Rétorika revolúcie predstavuje Krapfl svoje chápanie pojmu revolúcia a uvažuje, či sa 
novembrové udalosti z roku 1989 dajú tiež nazvať revolúciou. Revolúcia predstavuje akúsi 
zmenu v usporiadaní spoločnosti, ktorá má veľkú závažnosť. Krapfl pri tejto súvislosti skúma 
výroky občanov Československa o revolúcii počas jej trvania. Pre čitateľa je zaujímavé 
sledovať, ako sa podľa Krapflovej optiky snažili občania meniť význam udalostí už počas ich 
priebehu. Podľa Krapfla rozlišujeme tri pohľady na revolúciu roku 1989: revolúcia ako 
romanca (ktorá mala prívlastky veselá, študentská, očistná, detská a napokon nežná, 
v Čechách sametová). Pri „romanci“ rozoberá otázku vzniku a činnosti Občianskeho fóra 
(OF) a Verejnosti proti násiliu (VPN). Možno podotknúť, že autor až príliš preceňuje 
dichotómiu OF a VPN (s. 34-35). 

Zároveň autor podáva pohľad na revolúciu ako komédiu, najmä v súvislosti 
so zostavovaním vlády Ladislavom Adamcom a dosadzovaním Václava Havla za prezidenta. 
Domnieva sa, že ľud chcel na prezidentské miesto Dubčeka, ale VPN a OF chcelo dosadiť 
Havla, preto sa v zákulisí odohrala akási „komédia“, ktorá presadila svojho kandidáta. 
Zároveň sa tu stretávame s autorovým presvedčením, že revolúcia neskončila po dosadení 
Havla, ale pokračovala aj v nasledujúcom období. V tejto rovine by sme autorovi mohli 
vytknúť, že sa až príliš odvoláva a spolieha na selektívnosť pri významoch odpovedí očitých 
svedkov, kde netreba zabúdať, že sú to bežní ľudia, ktorí si radi domýšľajú udalosti 
a okolnosti. 

V druhej kapitole s názvom Spolupatričnosť, posvätnosť a zrod symbolického vesmíru 
môže čitateľ dospieť k názoru, že OF v Prahe nemalo prehľad o tom čo sa deje na Slovensku, 
nemalo prehľad o činnosti VPN v Bratislave a v ďalších mestách. S týmto názorom autor 
nesúhlasí a pripomína, že i keď Praha nemala prehľad o dianí na Slovensku, určite sa 
predstavitelia OF snažili koordinovať činnosť v celom Československu. Vzhľadom na rýchly 
spád udalostí dôsledná koordinácia nemohla byť realizovateľná. S týmto autorovým názorom 
sa možno viacerí čitatelia nestotožnia. Zároveň Krapfl na druhej strane poukazuje na fakt, 
že revolúcia sa nediala len v Prahe, hoci v špecializovanej zahraničnej literatúre vystupuje ako 
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hlavné centrum diania. Upozorňuje, že revolučné aktivity prebiehali rovnako intenzívne aj 
na Slovensku – od Bratislavy cez Banskú Bystricu až po Košice či Prešov. Podľa neho bol 
nepochybne veľkým dňom 27. november, keď sa na dve hodiny zastavil čas počas 
generálneho štrajku, ktorý ale nemal uškodiť štátu a spoločnosti. Bol to štrajk plný solidarity, 
spolupatričnosti a posvätnosti, ktorý odmietal násilie zo 17. novembra. Generálny štrajk bol 
najväčšou prezentáciou kolektívnej činnosti revolúcie. (s. 76). 

Krapfl zdôrazňuje, že táto revolúcia bola svojou povahou prevažne idealistická. 
Významným impulzom pre konanie ľudí bolo, že Česi a Slováci sa chceli mať lepšie, 
dovolávali sa spravodlivosti a vyšetrenia násilia z roku 1968 a aj zo 17. novembra 1989. 
„Západ bol akýmsi ideálom“, píše Krapfl, „ktorý slúžil ako plátno, na ktoré mohli Česi 
a Slováci premietať svoje vlastné obrazy čistej a ideálnej spoločnosti. Videli tam to, čím sami 
chceli byť, namiesto toho, čo tam skutočne bolo“(s. 92). Komunizmus degradoval 
Československo z medzivojnového postavenia hospodárskej veľmoci na úroveň 
„nemoderných“ krajín. Nerešpektoval ľudský život ako dal jasne najavo 17. novembra. 
(s. 93). Ako je to v histórii známe, aj tu došlo k prezliekaniu kabátov, ľudia čo dvadsať rokov 
tvrdili jedno, cez noc sa naučili hovoriť niečo iné. (s. 94). 

V tretej kapitole s názvom Ideály novembra sa autor venuje analýze letákov, článkov 
a textov, ktoré študoval v päťdesiatich archívoch v bývalom Československu. Upozornil 
na fakt, že v literatúre sa ideály novembra pripisujú disidentom, pričom analyzované texty 
letákov a bulletinov dokazujú skôr opak. Domnievame sa, že autor sa trochu nechal uniesť 
prejavom propagandy tejto svojráznej skupiny prameňov. Komentátori revolučných udalostí 
tvrdili, že obyvatelia v zmene režimu videli príležitosť, šlo o dosiahnutie životnej úrovne 
Západu, čiže materialistické hodnoty. V protiklade s týmto názorom stojí Krapflov pohľad, 
kde vyzdvihuje ideály ako ľudskosť a humanita (s. 135). Prečo je teda táto revolúcia odlišnou 
od všetkých ostatných? Autor sa vracia do histórie a porovnáva revolúcie z rokov 1789 
a 1917. Vo Veľkej francúzskej revolúcii v roku 1789 ľudia neváhali zvrhnúť staré zvyklosti 
v mene „osvietenstva a rozumu“. V roku 1917 Rusi nemali rozpaky používať násilie 
pri pretváraní ľudskej spoločnosti v súlade s ich novou ideológiou. Od všetkých týchto 
revolúcií sa ale táto líšila, lebo ľudská dôstojnosť sa sama stala základnou ideológiu a dala sa 
dosiahnuť jedine bez násilia. 

V štvrtej kapitole s názvom Hranice spolupatričnosti sa autor venuje problematike 
rivality miest a snahe zastupovať spoločenstvo po revolúcii. Táto rivalita medzi mestami, ako 
píše Krapfl, bola kľúčovým faktorom pri rozdelení pôvodne jednotného československého 
spoločenstva na čoraz menšie komunity (s. 196). 

V posledných dvoch kapitolách sa autor dostáva k Moci na ulici a Vôli ľudu zmeniť 
spoločenstvo pre lepší život. Venuje sa analýze občianskemu úsiliu harmonizovať pomery 
v zemi v decembri 1989 a januári 1990. Sleduje rozpor medzi revolučným obyvateľstvom 
a elitami snažiacimi sa revolúciu ukončiť. Spracúva svedectvá občanov a hovorcov 
občianskych združení a zachytáva ich snahu presadiť vôľu a ideu ľudu v rokoch 1989 a 1991. 

Na záver Krapfl odmieta hodnotenia kritikov ako sú François Furet, podľa ktorého táto 
revolúcia nepriniesla nové pokrokové myšlienky. Podľa Krapfla ale o to úplne nešlo, keďže 
ideálom revolúcie sa stalo práve nenásilie a ľudskosť. 

Kniha Revolúcia s ľudskou tvárou predstavuje prínos vzhľadom na svoj osobitý 
pohľad na jedno zaujímavé a dynamické obdobie z nedávnych dejín. Z nášho pohľadu autor 
kládol príliš veľký dôraz na výpovede a svedectvá dejinných aktérov, ktoré môžu byť 
poznačené jednostrannosťou. 

Záverom možno konštatovať, že aj napriek týmto malým nedostatkom sa autorovi 
podarilo vytvoriť reprezentatívne dielo, v ktorom je predstavený pokus o komplexnejší 
pohľad „zdola“, t.j. z pozície regiónov a miest. Práca je doplnená zoznamom literatúry 
k danej téme a taktiež rôznymi grafmi a tabuľkami zaoberajúcimi sa rôznymi anketami 
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a politickým vývojom. Pre kohokoľvek, kto by sa pokúsil o skúmanie udalostí spojených 
s nežnou revolúciou je táto kniha zaujímavým sprievodcom a podnecujúcim čítaním. 
 
 
 
DZINO, Danijel. Becoming Slav, Becoming Croat. 
Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia. 
Leiden – Boston : Brill, 2010, 271 s., ISBN 978-90-04-18646-0 
 
Adam Mesiarkin (rec.) 
 

Danijel Dzino pôsobí na Katedre staroveku Macquire University v Sydney. Publikoval 
články na témy politickej a sociálnej histórie rímskeho Illyrica, cez čo sa dostal k etnikám 
neskorej antiky a včasného stredoveku. Ako sám hovorí, problematike počiatkov chorvátskej 
identity sa venuje poldruha roka. Jeho knižka kritizuje niektoré postupy, ktoré sú stále 
prítomné v historickej vede (nie iba chorvátskej) a vnáša racionálne odľahčenie do veľmi 
citlivej a živej témy etnických identít juhovýchodnej Európy. Na stranách ôsmych kapitol sa 
snaží podať iný, ale nie úplne nový pohľad na začiatok chorvátskych dejín. 

Už v úvode pristupuje k potrebnému spresneniu prístupov a teórií. Objavenie sa 
nových etnických mien na západnom Balkáne sa tradične vníma ako výsledok premiešania 
ilýrskeho obyvateľstva so záplavou Slovanov. Správne tvrdí, že meno „Ilýr“ je pseudo-
etnický grécko-rímsky konštrukt a tiež sa odkláňa od modelu migrácie slovanskej masy 
do regiónov západného Balkánu. Avizuje, že pre snahu objasniť tvorenie nových identít bude 
používať socio-antropologický prístup k etnicite, aký je vlastný hlavne západnej historickej 
vede. 

Prvá kapitola Chorvátsky pôvod v chorvátskej predstavivosti podáva cenný prehľad 
literatúry a teórií o počiatkoch chorvátskych národných dejín. Naskytá sa nám obraz, ktorý 
podáva svedectvo o politickej a ideologickej atmosfére, v ktorej diela a ich obsah vznikali. 
Dva okruhy teórií pomenúva ako model autochtónny a model migračný. Autochtónny model 
bol živý v intelektuálnych kruhoch Dalmácie konca 14. a začiatku 15. storočia, viaže sa 
na kontinuitu Illyrica. Bol veľmi populárny v 19. storočí pre Ilýrske hnutie Ljudevita Gaja, 
podporovaný historikmi, hlavne Tadijom Smičiklasom. Transformovaná ilýrska predstava, 
obohatená o slovanskú migračnú teóriu rozkvitla v 19. storočí na vlne panslavistických nálad 
(a tiež vďaka kritickému spoznávaniu prameňov). Príchod Chorvátov, ako súčasti 
slovanského „tela“ na územie Chorvátska sa traduje od 15., resp. 16. storočia, od poľského 
a českého humanizmu, od Galla Anonyma zakomponovaného do diela Tomáša Splitského. 
Od Jána Dlugosza a Martina Cromerusa našla svoje miesto v De Regno Dalmatiae 
et Slavoniae, Johannesa Luciusa (Lučića). Presvedčenie o spoločnom príchode Chorvátov 
a Srbov a nájdenie „pustého domu“, pestované v okruhu arcibiskupstva v Dakove, v Bosne 
a Srieme slúžilo ako ideologický podklad pre jednotu južných Slovanov a ich odčlenenie sa 
od Rakúsko-Uhorska. Rački v Documenta historiae Chroaticae periodum antiqua illustrantia 
potvrdil tento koncept pre Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Slovansko-chorvátska 
teória hovorí o dvojitej migrácii, najprv Slovanov, neskôr nasledovaných Chorvátmi (toho 
názoru bol už P. J. Šafárik, alebo u neho presnejšie, Slovania boli autochtónami a neskôr 
nasledovala vlna chorvátskych osadníkov). Teória slovanských Chorvátov, ktorí doputovali 
s akýmsi vrodeným rozdielom od iných Slovanov, bola za B. Tita nahradená ideológiou 
jednoty odlišných bratských slovanských národov. Gótsky pôvod Chorvátov fungoval 
pochopiteľne v časoch NDH (Nezavisna Država Hrvatska). Pri iránskej teórii (ožila 
po odhalení dvoch gréckych spisov od Čierneho mora, datovaných do 2. a 3. stororočia, ktoré 
spomínajú mená Horoathos a Horouathos – predstaviteľov mesta Tanais) dáva autor malý 
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priestor aj rozboru samotného mena „Chorvát“. Prikláňa sa k lingvistovi Ottovi 
Kronsteinerovi (jeho tézy využil Walter Pohl), keď hovorí o avarsko-turkickom pôvode mena 
Chorvát. V 90-tych rokoch sa stali populárne ne-slovanské teórie (Ivan Mužić), aj kvôli 
mentálnemu vyhradeniu sa voči Srbom a „Juhoslovanom“. 

Kapitola Teoretický rámec a pramene sa venuje multidisciplinárnemu prístupu, 
prehľadu najnovších prác venujúcich sa zmene identity v neskorej antike a včasnom 
stredoveku, archeologickým a historickým štúdiám so zreteľom na región. Nutnosťou je 
spomenúť Fredrika Bartha, otca socio-antropologického inštrumentalizmu, ktorý sa 
pravidelne vyskytuje (aj) v citátoch u autorov zaoberajúcich sa identitami včasného 
stredoveku. Barth prijíma model etnickej identity formovanej interakciou mnohých skupín 
a sebaidentifikáciou. Etnická skupina sa vytvára vnútorne a následne manipuluje s kultúrou, 
ktorú si prisvojí. Tak je manipulovaná ona sama a využívaná ako politický a sociálny 
inštrument. Autor predstavuje termín Pierra Bordieua – habitus. Vo všeobecnosti je to veľmi 
široký a ťažko uchopiteľný archeologický termín pre súbor návykov, sociálneho správania, 
zvykov, myslenia; sociálny vzorec alebo jednoducho povedané „štýl života“. Nemá byť 
znakom etnickej identity, ale má byť jej podložím. Tento termín autor veľmi často spomína 
v súvislosti so Slovanmi, ktorí sú pre neho len „spôsobom života“. Na mieste je kritika 
Kossinovej školy, keďže vieme, že jednotlivé artefakty a pohrebné obyčaje odrážajú skôr 
sociálny a individuálny kontext, než (kultúrno) etnický. Pri kritike písomných prameňov tvrdí, 
že odrážajú nielen to, čo majú zaznamenať, ale aj osobné zainteresovanie, politické prostredie 
v ktorom vznikali, konvencie žánru a historicko-politické stereotypy, ktoré obklopovali 
autora. Mýty zapísané cez origo gentis (Kassiodorus, Beda Ctihodný, Gregor z Tours, Pavol 
Diakon, Anonymus) hovoria viac o autoroch a ich dobe, než o legendárnych činoch, ktoré sa 
snažili opisovať. Autor ale zabúda, že tieto mýty síce nemusia odrážať reálne historické 
udalosti, ale boli často mentálným fundamentom tvorenia nových identít. Príchod Slovanov 
vidí triezvo v malých skupinách bojovníkov, nemajú ale pre neho spoločnú identitu, vedomie 
spoločného pôvodu, majú iba podobný štýl života. V tomto je jeho pohľad veľmi ovplyvnený 
W. Pohlom, sú pre neho bandami podobne „vyzerajúcich“ barbarov. Súčasná debata sa točí 
hlavne okolo analýzy De administrando imperio (DAI), ktoré opisuje príchod Chorvátov 
a Srbov na západný Balkán s povolením cisára Herakleia. Nasleduje výpočet autorov, ktorí sa 
snažili príchod datovať na pozadí historických udalostí strednej a juhovýchodnej Európy 
v rozmedzí 7. a 9. storočia (Lj. Hauptmann, B. Grafenauer, L. Margetić, N. Klaić, 
T. Živković, I. Mužić, M. Ančić, W. Pohl, J. van A. Fine, N. Budak). V závere sa autor 
prikláňa k Walterovi Pohlovi a Nevenovi Budakovi. Teória hovorí o slovanskej vojenskej 
skupine na okraji Kaganátu, (u Pohla sú Chorváti sociálnou identitou Kaganátu, elitná skupina 
vojakov) organizovanej na avarskom princípe, ktorá sa stala politickou silou a tým vytvorila 
etnickú skupinu. Vymenúva tiež zástupy archeológov, ktorí hľadajú odpovede v pohrebnom 
ríte, ale veľkým problémom je pre nich práve absencia materiálu z obdobia slovanskej 
migrácie, 6. a 7. storočia. 

Tretia kapitola s názvom Identity Illyrica pred Slovanmi je venovaná vývinu 
skupinových identít od neskorej doby železnej, cez časy rímskej dominancie a sociálnym 
a politickým zmenám, ktoré na tieto identity vplývali až do sklonku antiky. Po skončení 
ilýrskych vojen v roku 9 a rozdelení na provincie bolo obyvateľstvo nazývané Panóncami, 
Ilýrami, Dalmátčanmi. Dobyté územia bývali organizované v civitates na základe regionálno-
etnickom, podľa pred-rímskych identít. Neznamená to ale, že vždy odrážali skutočný stav 
a nie iba rímsky pohľad a politický zámer. Ľudia sa stotožnili s týmito regionálnymi menami, 
ako dôkaz podáva náhrobky námorníkov – natione delmata, natione pannonius. Treba dodať, 
že tak isto bol rozdiel medzi Dalmáciou a Panóniou. Tá bola hraničnou provinciou, 
s množstvom pevností a mestských posádok, s čím súvisí aj prítomnosť kultúry a architektúry. 
Málo priestoru dáva identite gótskej, ktorá bola zaiste veľmi vážnym politickým faktorom 
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na dunajskej hranici. Gótska identita s Amalovcami bola atraktívnou reakciou pre skupiny 
v dunajskom pohraničí na Justiniánovu identitu rímsku, ktorá bola voči nim nastavená 
nepriateľsky (v čom možno vidieť neskoršiu analógiu pri Slovanoch). 

Tak ako hovorí názov štvrtej kapitoly Illyricum a Dalmatia 378 až 600: Veľmi stručný 
prehľad, ide o prehľad historických udalostí od pádu dunajskej hranice a postupného odchodu 
Rimanov z Panónie po dobytie Sirmia Avarmi. Opisuje udalosti spojené s expanziou Gótov, 
reconquistou Justiniána, longobardskou správou Panónie a príchodom Avarov. Od tejto doby 
(r. 620) sa počítalo s usadením sa Slovanov a tiež Chorvátov. Autor zdôrazňuje menšiu 
kontroverziu, a to skutočnosť, že vzhľadom na archeologické pramene vyzerá Dalmácia 
nedotknutá (až na pár výnimiek nálezov) avarskými či slovanskými nájazdmi alebo 
osídľovaním. Zmena postrehnutá archeológiou nastáva v budovaní malých pevností 
a v novom opevnení miest napr. Hvar, Split a Dubrovnik. Od 7. storočia je možné sledovať 
zmenu vzorca osídľovania predstavovanú ústupom do lepšie bránených horských opevnení, 
alebo obývaním starších opevnení. Z písomných prameňov (okrem DAI a Tomáša Splitského) 
spomína Theofylaktos Simokattes jeden útok Avarov v r. 597. Pápež Gregor Veľký varuje 
listom Maxima, biskupa Splitu. Píše o nájazde Slovanov na Istriu, ale neskoršia 
korešpondencia nespomína túto hrozbu pre Dalmáciu, pretože asi nebola prítomná. 

Kľúčom k slovanskej prítomnosti zostáva preto tradične ručne tvarovaná keramika 
a zemnice. Doplnil by som autorovu kritiku s tým, že zemnice sa objavujú od neolitu 
po neskorý stredovek a sú odrazom ekonomických, geografických (klimatických) 
a sociálnych faktorov. V kontexte 6. a 7. storočia tieto obydlia ukazujú spôsob života, realitu 
roľníckych spoločenstiev rôznej identity, nie migráciu Slovanov, ...rozpadom infraštruktúry 
Illyrica sa zmenil model hospodárskej organizácie. Ekonomická fragmentarizácia zapríčinila 
vznik menších rurálnych spoločenstiev v porovnaní s predchádzajúcou realitou rímskych 
miest. Autor konštatuje, že prítomnosť Slovanov a Avarov nie je odrazom archeologického 
výskumu, ale potrebou podporiť písomné pramene hovoriace o modeli (topos) zaplavenia 
prázdneho post-rímskeho Illyrica Slovanmi. 

Stranou číslo 92 začína piata kapitola Písomné pramene o migrácii Slovanov v 6. a 7. 
stor. v západnom Ilyriku a Dalmácii. V rámci prvých správ o Slovanoch autor prináša krátky 
prehľad grécky a latinsky písaných prameňov a hodnotí ich hodnovernosť. Veľkým 
nedostatkom je, že sa pri „slovanskej téme“ drží výhradne záverov Florina Curtu, necituje ani 
jedného (!) archeológa či historika zo Slovenska, Čiech, Poľska alebo Ruska či Nemecka. 
Nesprávne tvrdí, že nemáme doklad o samo-identifikácii Slovanov až do vrcholného 
stredoveku. Mínusom je tiež opomenutie prameňa, v ktorom sa prvýkrát tento pocit identity 
objavil (Povesť vremennych let), a nie je mu známy ani podklad pre Nestorovu prácu, ktorou 
je (podľa Šachmatova) Povesť o preložení kníh z 9. storočia. Doplnil by som ešte zaujímavý 
detail z textu Theofylakta Simokatta o zadržaní slovanských špehov s hudobnými nástrojmi – 
zajatci samému cisárovi na otázku kým sú, odpovedali, že sú Slovania. Pred rozborom 
hlavného prameňa, ktorým je DAI, venuje autor priestor kronike Popa Dukljanina a Tomáša 
Splitského. Ich kroniky viac hovoria o prostredí, v ktorom písali, ako o skutočných 
udalostiach, ktorými má byť pád Salony a príchod Slovanov. Tomášov odpor voči 
Slovanom/Chorvátom bol skôr odporom rímskeho „mešťana“ voči „nemešťanom“. Jeho 
rozprávanie je vysvetlením opustenia Salony a založenia Spalata, v Diokleciánovom paláci. 
Má podklad v staršej legende o putovaní Salončanov, zachovanej v stredoveku (napríklad 
na dalmátskych ostrovoch sa elita pokladala za potomkov Salončanov ešte v 15. storočí). 

De administrando imperio je jediným dôkazom o mene „Chorvát“ pred 9. storočím. 
Príchod Chorvátov je tu prerozprávaný s niektorými odlišnosťami v kapitolách 29, 30 a 31. 
Originálne etnografická knižka, bola učebnicou pre Romana II., syna Konštantína 
Porfyrogeneta. V súvislosti s dokazovaním byzantského práva na územie Illyrica sa patrilo 
nové etniká ukázať ako privandrovalcov z ďalekých krajín. Slávny cisár im dovolil usadiť sa, 
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vybral spomedzi nich vodcov a dal ich pokrstiť. Kapitola 29 sa sústredí na pád Salony do rúk 
Avarov/Slovanov a korene rímskej identity v pobrežných mestách. Kapitola 30 je venovaná 
origo gentis Chorvátov. Potom čo Avari obsadili Salonu, prichádza z Bieleho Chorvátska päť 
bratov a dve sestry, vyháňajú Avarov a obsadzujú aj Panóniu. Príchod Chorvátov a Srbov nie 
je nič viac ako vysvetlenie etnických zmien, ktoré chcel Konštantín svojmu synovi vysvetliť 
cez šablónu a možno s pomocou origa Bulharov Theofana Vyznávača. Je chorvátskym 
mýtom, v ktorom sa vysporiadavajú s avarskou minulosťou. Kapitola 31 je manifestom 
imperiálnej ideológie, čerpá z oboch kapitol a je predhovorom k nasledujúcim. 

Šiesta kapitola „Temné obdobie“: 7. a 8. storočie v post-rímskej Dalmácii nadväzuje 
na predchádzajúcu kapitolu a potvrdzuje ju archeologickými svedectvami. Ponúka prehľad 
nálezísk datovaných od r. 650 do r. 800. Zdôrazňuje stále nové pribúdajúce lokality hlavne pri 
pobreží. Väčšina archeológov uznáva jednoduchú schému: Slovanov so žiarovým 
pochovávaním, prineseným z pravlasti a neskoršiu fázu kostrových pohrebov ako dôkaz 
christianizácie. Dôkazy sú skôr pre koexistenciu oboch metód pochovávania súčasne, 
čo naznačuje, že žiadna z nich nemusí byť signifikátorom etnickej identity. Môže byť vecou 
výberu, mocenského rozvrstvenia v spoločnosti, kultúrneho a náboženského zvyku, 
regionálnej príslušnosti, praktického riešenia (choroby). Podľa autora zmena pohrebného rítu 
znázorňuje sociálnu transformáciu prítomnú v širokom post-rímskom svete. Nesymbolizuje 
príchod alebo odchod obyvateľstva, pohanstva či kresťanstva. Zmena nastáva pri nálezoch 
datovaných približne od roku 775. Všeobecne ide o nálezy mečov franského typu, ostrôh 
a dýk v mužských hroboch. Tieto hroby s jazdeckou výbavou a zbraňami predstavujú zmenu, 
ktorá je typická pre širšie územie okolo Avarského kaganátu, pre Dalmáciu, pre Moravu 
a podobné črty sú doložené i v bulharskej Pliske. Objavuje sa snaha o novú interpretáciu 
symbolov moci, akými sú jazdecké vybavenie a zbrane. Pri klasifikácii sa znovu inšpiroval 
termínmi F. Curtu (tieto antropologické kategórie pôvodne aplikoval Marshall Salins 
v 60. rokoch na vodcov v Polynézii a Melanézii). V polovici 8. storočia malo prísť k zmene 
z „big men-ov“ na „chief-ov“, pretože tí sú schopní koncentrovať svoju vojenskú a politickú 
silu, opretú o materiálne zabezpečenie, ktoré je značne vyššie ako u predchádzajúceho typu 
elity. Dokumentovať to má existencia komplexnejšiej administratívy – županjí. 

Siedma kapitola nesie ten istý názov ako kapitola predchádzajúca, iba pribrala „sufix“: 
Stať sa Slovanom. Odráža sa to na jej obsahu, keď rekapituluje už spomenuté postuláty. 
Oproti starým komunitám so zabehnutou sociálnou stratifikáciou, tradíciou rímskej minulosti 
a kresťanstvom v rímskych mestách začal tvoriť nový spoločenský systém so svojimi 
vodcami vo vnútrozemí Dalmácie. Títo vodcovia našli spôsob ako centralizovať 
a organizovať neskôr svoju moc cez županje. W. Pohl (aj aktuálny autor D. Dzino) sa snažil 
vysvetliť príťažlivosť Slovanov cez ich sociálnu rovnosť a úspešné poľnohospodárske 
metódy. Tieto tvrdenia sú jasne vyvrátené existenciou cudzích vodcov, alebo „vlastných“ 
slovanských vodcov ozbrojených skupín. Zmenu toponým, vlastných mien a šírenie sa 
slovanského jazyka v Dalmácii vysvetľuje (nie jeho vlastnou) teóriou, že slovanský jazyk bol 
lingua franca Avarského kaganátu a komunít s ním prepojených. Premenu názvov a mien 
v Dalmácii preto nepripisuje záplave slovanských novousadlíkov. V 7. a 8. storočí bolo 
výhodnejšie používať ako sused Kaganátu jeho lingua franca. 

Záverečná ôsma kapitola sa nazýva výstižne Deviate storočie: Chroati ex machina. 
Trpimír, je ako dux Chroatorum doložený v listine z polovice 9. storočia, zachovanej 
v manuskripte z 16. storočia. Jej jazyk poukazuje na viacpočetné autorstvo a nezrovnalosti 
s diplomatickou terminológiou Trpimírovej éry, preto zostáva najstarším dôkazom 
chorvátskej identity titul Branimíra dux Cruatorum, nájdený na stene lode baziliky v Šopote 
v regióne Ravni Kotari datovaný do roku 880. Ríšsky mechanizmus pracoval s miestnymi 
elitami, inštitucionalizoval ich moc cez svoje úrady a tým vytváral polycentrický systém 
svojej vlády. Autor zdôrazňuje zaujímavý fakt, že nie Chorváti, 
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ale Gačani/Gadčani/Guduscani (z okolia dnešného regiónu Lika) boli prvými spojencami 
Karolovcov v Dalmácii. Spája preto prenos politickej sily smerom na juh, do regiónu Ravni 
Kotari, s objavením sa chorvátskej identity. V súvislosti s povstaním Ljudovíta spomína autor 
kontroverziu okolo príslušnosti franského spojenca Bornu. Rôzne preklady franských Annales 
ponúkajú viacero možností pre výklad jeho titulu. Je spomínaný ako dux Dalmaciae, dux 
Dalmatiae et Liburniae a dux Guduscanorum. Historiografia ho opisovala ako vodcu 
Chorvátov pod titulom dux Dalmaciae, ktorý rozšíril svoj moc aj na Gačanov/Guduscanov 
na severe, a preto získal titul dux Liburniae. Autor podáva jednoduchšie rozuzlenie. Titul dux 
Dalmatiae et Liburniae bol pre Frankov presným odrazom neskoro antickej politickej 
geografie území spadajúcich pod Friulskú marku a dux Guduscanorum bol znakom jeho 
politickej-etnickej identity. Podobne ako existovali v literatúre snahy urobiť Chorváta 
z Bornu, mal byť Chorvátom aj Ljudevit, čo autor rezolútne odmieta. Trojuholník medzi 
Kninom, Ninom a Skradinom v Ravni Kotari je podľa neho najlepším kandidátom pre jadro 
moci prvých chorvátskych kniežat, Mislava (je spomínaný ako predchodca Trpimíra 
v neskorších benátskych prameňoch a Trpimírovej listie) a Trpimíra. Vykazuje najväčšiu 
koncentráciu kostolov, cintorínov a budov z 9. storočia. Bornova rodina bola vymenená 
Mislavom a Trpimírom, tak Chorváti nahradili Gačanov/Guduscanov v spravovaní dukátu 
s Karolovcami ako nominálnymi vládcami. Správne zvýrazňuje rozdiel medzi dokladmi 
sebaidentifikácie a pomenovaním zvonka. Poskytuje prehľadný zoznam názvov obsiahnutých 
v latinských prameňoch, franských análoch, Životoch Karola Veľkého a Ľudovíta Pobožného, 
listoch pápeža Jána VIII., správach benediktínskych mníchov putujúcich cez Dalmáciu 
a Dejinách Benátčanov Jána Diakona z 10. stor. Vlastné vnímanie dalmátskej elity 
predstavujú listiny Trpimíra a Muncimíra (z roku 892, kde je Croatorum dux) a zaujímavá 
zmienka z 15. storočia o pustovníkovi Jánovi, ktorý sa nazýval Chorvátom (Joannes 
Chroatus) a mal žiť 40 rokov na území Čiech v 9. storočí. Dokladmi sú aj epigrafické nápisy, 
ktoré zaznamenávajú slovanskú podobu mien županov a kniežat, ktoré (ak sa identifikujú) sa 
identifikujú ako Chorváti. Väčšina latinských prameňov používa pre opis dalmátskeho 
obyvateľstva stereotypy ako Dalmátčan a Slovan. Trpimír je v 40-tych rokoch 9. stor. rex 
Sclavorum, Mislav, Domagoj a Branimír sú pre Jána Diakona principes alebo duces 
Sclavorum, v listoch pápeža je adresátom comes, dux alebo princeps Sclavorum až do roku 
925, keď je spomenutý episcopus Chroatorum a rex Chroatorum. V závere hovorí, 
že Chorvátov vidí ako jednu z identít politickej elity 9. storočia, ktorá bojovala o dominanciu 
nad včasnostredovekou Dalmáciou. Využila príležitosť po Gačanoch a upevnila svoje pozície 
v Dalmátsko-Liburnskom dukáte. Doplním, že chorvátska identita vznikla v rámci nových 
politicko-organizačných štruktúr a legitimizovala svoje pozície cez manipuláciu so silným 
mýtom migrácie a obsadenia prázdneho územia. 

Knižka Danijela Dzina je cennou pre postupy, ktoré používa pri rekonštrukcii tvorenia 
identít a pre triezvy pohľad na chorvátsky mýtus. Dopĺňa aj s pomocou archeologických 
nálezov názory W. Pohla a N. Budaka. V súvislosti s archeológiou je však spomenutých málo 
metodologických prác. Pozitívom je zoznam literatúry vedcov i amatérov zainteresovaných 
etnogenézou Chorvátov. Veľkým nedostatkom je spracovanie slovanskej otázky, ktorá, ako 
vyplýva z názvu, mala predstavovať polovicu práce. Chýba širší záber prameňov, analýza 
tých spomenutých nie je prítomná a znalosť (alebo citovanosť) iných historikov a archeológov 
okrem F. Curtu je nízka. 
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DOBROTKOVÁ, Marta. A Slovak woman and America. Destinies of Slovak women in the 
U.S. between 1891 to 1939. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011, 151 p., 
ISBN 978-83-7490-382-0 
 
Hana Palkovičová (rec.) 
 

Postavenie ženy v spoločnosti bolo v každom historickom období špecifické 
a nemožno tvrdiť, že vždy rovnocenné vo vzťahu k mužom. Istý posun v nazeraní na ženu 
a jej miesto v európskej spoločnosti nastal až v 19. storočí. Koncom storočia, v roku 1893 
získali ženy právo voliť, aj keď to bolo mimo Európu – na Novom Zélande. V Európe boli 
priekopníkmi udelenia volebného práva ženám Fíni, ktorí im ho poskytli v roku 1906. 
Skutočný obrat a odstraňovanie predsudkov prišlo až počas obdobia 1. svetovej vojny, 
keď ženy prejavili schopnosť nahradiť mužov i vo fyzicky namáhavých povolaniach. 
Recenzovaná práca A Slovak woman and America. Destinies of Slovak women in the U.S. 
between 1891 to 1939 [Slovenská žena a Amerika. Osudy slovenských žien v USA v rokoch 
1891 – 1939] je prínosná už z toho dôvodu, pretožeže nám jasne dokazuje, že sa žena 
dokázala rovnako dobre ako muži aklimatizovať v neznámom prostredí a svojou činnosťou 
a schopnosťami prispieť nielen k rozvoju kultúry a osvety, ale byť i dôležitou súčasťou 
odboja Slovákov počas 1. svetovej vojny. Autorka práce sa problematikou amerických 
Slovákov zaoberá dostatočne dlhú dobu nato, aby predkladanou prácou skutočne prispela 
k osvetleniu doteraz nie veľmi známeho osudu slovenských žien na pôde USA, čo zároveň 
sprístupňuje i početnej skupine amerických Slovákov a Sloveniek, keďže práca je písaná 
po anglicky. 

Autorka monografiu prehľadne rozdelila do viacerých tematických častí, v ktorých 
čitateľovi priblížila činnosť aktívnych slovenských žien v USA. Už v úvode ozrejmuje, 
že demokratické Spojené štáty boli pre slovenské ženy optimálnou krajinou na vlastný rozvoj, 
keďže muži – slovenskí prisťahovalci začali postupne a prirodzene preberať „americký“ 
postoj k ženám založený na úcte a rovnocennosti. 

V prvej kapitole Slovenské ženy v Amerike v prvých etapách vysťahovalectva autorka 
podrobne popisuje, ako vyzeral typický deň Slovenky v Amerike, ktorá sa starala o tzv. 
burdigošov. Burdový spôsob života bol z pohľadu Američanov zaostalý a práve jeho zánik 
súvisí s rozhodnutím ženy usadiť sa v USA so svojím mužom natrvalo ako rodina. Skoro 
každá slovenská žena sa po príchode do USA zamestnala ako krajčírka, slúžka či kuchárka, 
keďže na rozdiel od Američaniek vynikala svojou pracovitosťou. 

Nosnou časťou monografie je pokus zachytiť ženské spolky v USA, medzi ktorými 
prvenstvo nesie Živena (1891). Jej zakladateľom sa stal jeden z buditeľov a organizátorov 
slovenského kultúrneho života v Amerike – Peter Víťazoslav Rovnianek. Prínosom tejto časti 
práce je, že sa autorke podarilo predstaviť i jej konkrétne členky – Máriu Kmeťovú a Paulu 
Novomeskú. Obe prispeli k rozvoju Živeny, rozbehli jej činnosť naplno a práve vďaka nim 
získala „čestné“ miesto medzi ženskými spolkami v USA. Autorka sa činnosti tejto najväčšej 
organizácii slovenských žien v USA venuje detailne a neopomína ani Živenou organizované 
kultúrne podujatia. 

Prvá katolícka slovenská ženská Jednota, ktorá bola založená v roku 1892 Štefanom 
Furdekom, je názov ďalšej osobitne zaujímavej kapitoly. Ženská Jednota priniesla nielen 
naplnenie misionárskeho úsilia jej členiek, ale stala sa i aktívnou podporovateľkou národných 
cieľov Slovákov. Medzi zakladajúcimi členkami obzvlášť vynikala pracovitosťou Anna 
Hurbanová. Hlavným cieľom spolku bolo v prvom rade pomôcť ženám, vdovám v núdzi 
finančnou a materiálnou podporou. Autorka si v tejto časti všíma i ďalšie členky, a to 
obzvlášť Františku Jakabčinovú, vďaka ktorej získal spolok certifikát ako životná poisťovňa. 
Pozornosť je venovaná i valným zhromaždeniam a schôdzam ženskej Jednoty, pričom možno 
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sledovať postupný vzrast jej členstva a popularity. V závere tejto časti je spomenutá 
i svätovojtešská misia v New Yorku v roku 1937, avšak iba okrajovo. 

Nasledujúca časť má názov Starostlivosť o mládež, v rámci ktorej sa dozvedáme 
o činnosti panenských oddelení I. KSŽJ, ktoré podporovali deti a mládež. Názov ďalšej časti 
je Ženská pennsylvánska slovenská rímsko a gréckokatolícka jednota. Táto organizácia bola 
prirodzeným vyvrcholením debát viacerých žien, ktoré sa nechceli zmieriť so svojím 
nedobrým sociálnym postavením a zároveň chceli pomôcť svojim členkám vo finančných 
ťažkostiach. Podobne ako i ďalšie organizácie, aj ona bojovala počas svojej existencie 
s finančnými problémami a s dočasným poklesom členstva, čo sa jej podarilo prekonať vďaka 
húževnatosti a oddanosti jej vedenia. Od roku 1938 začala vydávať aj svoj oficiálny tlačový 
orgán – Morning Star (Zornička). Autorka opisuje aj činnosť Evanjelickej slovenskej ženskej 
jednoty, ktorá síce patrila k menším, ale nemenej významným organizáciám. Jej súčasťou boli 
i panenské oddiely pre dievčatá. Zaujímavosťou je, že každá pobočka spolku mala svoje 
typické pomenovanie podľa významných slovenských spisovateliek a počas oslobodzovacej 
akcie boli jej členky zároveň členkami Včielok, príp. Červeného kríža a Slovenskej ligy 
v Amerike. V časti Ženy – členky slovenských sokolských organizácií (slovenské sokolky), 
medzi ktorými vynikala hlavne Veronika Kalufútová, sa autorka sústredila na ich činnosť 
zameranú nielen na telocvičné aktivity, ale i na usporadúvanie rôznych kurzov a výstav 
slovenských výšiviek. O tom, že slovenské ženy neboli nečinné pri česko-slovenskom odboji 
za spoločný Česko – Slovenský štát svedčia i obzvlášť prínosné  kapitoly, v ktorých autorka 
prezentuje sociálnu pomoc česko-slovenským legionárom od Slovenských priadok 
a Slovenských včielok, ktoré zasielali slovenským legionárom oblečenie, šili bielizeň, plietli 
a zapájali sa do finančných zbierok. V tejto časti nezabudla autorka opísať ani politickú 
situáciu po vstupe USA do vojny v roku 1917 i akciu Slovenskej ligy v Amerike, do ktorej 
činnosti sa živo zapojili i americké Slovenky. V nasledujúcej časti práce sa autorka venuje 
slovenským ženským reholiam a kongregáciám v USA, medzi ktoré patrila Matúšom 
Jankolom založená Rehoľa sv. Cyrila a Metoda. Táto rehoľa sa podieľala na založení vyššej 
dievčenskej školy v Danville, ktorá začala s výučbou v roku 1922 a venovala i pozornosť 
životu na Slovensku a podieľala sa na zachovávaní slovenských tradícií a kultúry. Posledná 
časť práce je venovaná najstaršej reholi slovenských katolíkov v Amerike – Kongregácii 
Milosrdných sestier sv. Vincenta, ktorá sa starala napríklad o náboženskú výchovu dievčat 
i o nevyliečiteľne chorých pacientov, Provincii školských sestier III. rádu sv. Františka, 
no a v neposlednom rade Kongregácii sestier III. rádu sv. Dominika. 

V monografii nechýbajú ani obrazové prílohy zobrazujúce vedúce predstaviteľky 
slovenských žien v Amerike a ani miestny a menný register, ktoré celú prácu sprehľadňujú. 
V záverečnej časti je umiestnený i kompletný zoznam slovenských i českých organizácií 
na pôde USA, podobne ako zoznam slovenských novín, ktoré boli v USA vydávané. 
Dobudúcna sa ponúka možnosť prácu rozšíriť o ďalšie obdobia a o výskum v USA, ktorý by 
mohol priniesť nové pohľady a poznatky týkajúce sa činnosti amerických Sloveniek. Veľmi 
vkusná je aj formálna stránka monografie. Na záver treba dodať, že jej vydanie treba hodnotiť 
výlučne pozitívne, keďže na základe analýzy archívnych materiálov uložených v Archíve 
literatúry a umenia v Martine a početnej dobovej tlače pútavo a komplexne približuje doteraz 
nie veľmi docenenú činnosť slovenských žien v Amerike v rokoch 1891 – 1939. Práca sa 
zároveň môže stať ďalšou inšpiráciou a pevným základom, na ktorom môžu stavať historici 
zaoberajúci sa osudmi slovenských žien v Amerike. 
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BOJTÁR, Endre. „Vysnívali sme si vlasť a národ...“ 
Osvietenstvo a romantizmus v stredo- a východoeurópskych literatúrach. 
Bratislava : Slovac Academic Press, 2010, 164 s., ISBN 987-80-8095-060-6 
 
Peter Podolan (rec.) 
 

Predložená práca skúma fenomény zjavné zo samotného názvu skôr literárno-
historickým spôsobom, pre historiografiu 19. storočia však akékoľvek ideologické uchopenie 
tejto problematiky prináša nové impulzy do diskurzu. Autor tiež zo spojenia „literárna 
história“ vyzdvihuje práve slovo „história“ a prináša zaujímavú úvahu o svojom (ne)literárno-
historickom prístupe (s. 7-9). Zaujímavé je napokon aj zameranie na širší stredo- resp. 
východoeurópsky región, ktoré ponúka možnosť porovnania v tomto rozsiahlom rámci. 
K vymedzeniu, ktoré ku teritóriu načrtol, nie je nutné veľa dodávať, azda iba upozorniť 
na absenciu Fínska, ktoré bolo pomerne dlhú dobu v ruskom područí (Rusi dokonca v snahe 
pretrhnúť jeho spätosť so Švédskom presadzovali fínčinu v úlohe spisovného jazyka proti 
zaužívanej švédčine.), a ktoré by si teda zaslúžilo minimálne zvláštne, ak nie pridružené 
postavenie v rámci načrtnutej skupiny (s. 9-10). Tá súvisí s hodnotením zrejme skôr 
na základe dnešného a nie dobového geo-kultúrno-politického nastavenia (a „nášho“ 
stredoeurópskeho pohľadu), keďže zo strednej Európy vytesnuje tak Nemecko, ale aj 
Rakúsko. Genéza práce má dlhšiu históriu, keďže text z roku 1986 bol rozšírený v roku 2008 
a v našom prípade ide o slovenský preklad maďarského originálu. Preklad miestami snahou 
o doslovné uchopenie myšlienky narúša plynulosť jazykového úzu. 

Okrem úvodu a záverečných slov práca obsahuje 16 kapitol, ktorých názvy jasne 
evokujú obsah. Nájdeme tu kapitoly venované jazykovo-politickej situácii a reformám, 
modelu národa, kapitoly k problémom klasicizmu, sentimentalizmu, romantizmu, 
ale i kapitoly venované osobitne postaveným autorom prózy, poézie i drámy či žánru 
historického románu a „národnej“ lyriky. Niektoré z nich sú veľmi krátke a ich vydelenie je 
vlastne iba akýmsi zvýraznením ich nosnej myšlienky. Vítaným doplnkom je potom zoznam 
použitej a odporúčanej literatúry a menný register. Špecifickým je množstvo úryvkov najmä 
z poézie, ktoré slúžia ako konkrétne príklady popisovaných skutočností. 

Vysloviť sa ešte musíme k pomerne uvoľnenému esejistickému štýlu písania, ktorý 
trochu sťažuje prácu recenzenta pri uchopení niektorých veľmi originálnych, vzletných 
a štylisticky pôsobivých vyjadrení. Táto recenzia bude preto prísne sledovať štruktúru práce 
tak, ako ju usporiadal autor. 

Ten v prvej kapitole venuje pozornosť terminologickému uchopeniu základných 
pojmov ako osvietenstvo a romantizmus. Stotožniť sa určite môžeme s jeho názorom, 
že vzhľadom na vnútornú diferenciáciu týchto ideológií a nimi inšpirovaných hnutí by bolo 
možné radšej hovoriť o „osvietenstvách či romantizmoch“ (s. 12). V spojitosti s regiónom je 
pozitívom načrtnutie akýchsi fázových posunov v rámci jednotlivých národných literatúr. 
Na tomto mieste by zaujímavo vyznelo práve porovnanie s nemeckou literatúrou, ktorá bola 
celkom určite nositeľkou silných impulzov do nášho prostredia, hoci vzťah k nej samotnej bol 
často (aj v slovanskom prostredí) ambivalentný. Ak uvážime, že v nemeckom prostredí 
vrcholí okolo roku 1800 „raný romantizmus“ a porovnáme s u nás ešte pôsobiacimi prvkami 
rokoka či snáď formujúcim sa klasicizmom, posun je jasný. Problematické, ale nesmierne 
zaujímavé je tiež miešanie jednotlivých prúdov v rámci rôznych generácií, ale dokonca aj 
v tvorbe jednotlivcov. Tieto detaily komplikujú snahy o jednoznačné zaškatuľkovanie. Čo sa 
týka historického pozadia, isto treba v 19. storočí zvýrazniť posilnenie ruského vplyvu 
v Európe. 

Je prínosným, že autor v ďalšej kapitole venovanej drobným i zásadným apelom doby, 
prízvukuje multinacionalitu najrôznejších území, pri vymenovávaní žiaľ nepostupuje podľa 
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početného zastúpenia etník. Tento malý detail mohol takto vybudovanému odseku priniesť 
z hľadiska výpovednej hodnoty ďalší rozmer. Ak mal totiž autor zámer usporiadať etniká 
v oblasti (logicky) týmto spôsobom, potom nepostupoval systematicky (s. 17-18). V prípade 
Horného Uhorska mali výpočtu dominovať Slováci, v prípade Vojvodiny je situácia menej 
zreteľná, ale je otázne či aj v tomto priestore boli hegemónmi Maďari. 

Autor tiež sčasti sumarizuje dejiny istých predelov v prostredí Srbska, Poľska. 
V prípade vraždy D. P. Karađorđevića M. Obrenovićom (s. 18) nie je isté, či sa za motívmi 
skrývala „starosť“ o smerovanie politiky krajiny, či skôr iba „obyčajná“ obava o moc. Nie 
neznámymi sú v súvislosti s „hľadaním“ nacionality mnohé ďalšie príbehy, než len tie, ktoré 
naznačil autor (s. 22-23): zaujímavé kontrapunkty tak priniesol život Jozefovi Dobrovskému, 
Františkovi Palackému, ale i Alexandrovi Petrovičovi (neskôr Sándor Petőfy), Jánovi 
Kollárovi a mnohým iným v tom či onom ohľade. Rozpory medzi tradíciou, snahou o zmeny, 
ale aj adaptáciou a oportunizmom zrejme boli v iba málo dejinných obdobiach takto 
vyhranené. 

Nasleduje kapitola o jazykovo-politickom vývoji v regióne v prípade Čechov, 
Slovákov, Poliakov, Litovcov, Estóncov, Lotyšov, Bielorusov, Ukrajincov, Rumunov, 
Maďarov, Slovincov, Chorvátov, Srbov a Grékov. V prípade jazykového vývoja na území 
Slovenska tvrdenie (s. 25), že až do polovice 18. storočia neexistovala slovenčina v písomnej 
forme neobstojí. Je zrejmé, že neexistovala vo forme zastrešujúceho a unifikujúceho 
spisovného jazyka v jednotnej forme, nič menej jazyk sa používal (hoci často vo viac či menej 
bohemizovanej forme). Konečne práve z literárneho hľadiska môžeme aj češtinu bez 
problémov nazvať spisovným jazykom aspoň časti slovenských vzdelancov. 

Tiež motívy kodifikácie spisovného jazyka, ktoré autor vidí v obrane proti maďarizácii 
ľudových vrstiev (koncom 18. storočia!) sú nesprávne (s. 25). Prvé pokusy o využitie 
slovenčiny v prípade náboženských textov a prekladov určite nesledovali tento zámer, 
ale vychádzali z aktuálnych potrieb (cca polovica 18. storočia). Podobne kodifikácia 
bernolákovčiny má niekoľko koreňov – jedným je zrejme aj vyhranenie sa proti nemčine ako 
jedinej nástupkyni univerzalizmu latinčiny v Uhorsku. Podstatnejším však bola snaha 
panovníka Jozefa II. podporovať vzdelanie v materinskom jazyku ako predstupeň vzdelania 
v nemčine a tiež podpora materinských jazykov tam, kde si to situácia vyžadovala, zvlášť 
v prípade komunikácie prostého ľudu s kňazmi, ktorí mali predstavovať jednu 
zo špecializovaných zložiek panovníkovej moci. Prvé zákony v prospech používania 
maďarčiny sa zjavili definitívne až po tomto skutku, čiže medzi kodifikáciou a maďarizáciou 
nemožno hľadať takúto priamu príčinnú súvislosť (a ak áno, skôr v opačnom vnímaní). 

Podobne musíme upresniť jazykovú orientáciu Jána Kollára, ktorá nebola tak striktne 
česká, ako sa snaží naznačiť autor. Naopak jej koncepcia počítala s bližšou unifikáciou 
Čechov a Slovákov, ktorá mala byť založená aj na prirodzenom miešaní sa oboch jazykov. 
Je pravda, že takto nastolená konštrukcia vo vývoji neobstála a bola de facto odmietnutá 
z oboch strán. Aj keď Kollár horlil za jazykovú jednotu Čechov a Slovákov – pričom 
základom mala byť čeština, alebo skôr česká jazyková báza, neváhal charakter češtiny 
vo viacerých svojich prácach podrobiť kritike. Samozrejme fakt, že väčšina katolíckych 
intelektuálov češtinu odmietala, je na mieste. 

Vonkoncom nesúhlasíme s výrokom „ostro protimaďarský Ján Kollár“, ktorý silne 
zjednodušuje pomerne komplikovaný vzťah Jána Kollára tak k Nemcom ako i Maďarom. 
V multinacionálnom prostredí Pešti, kde prežil Kollár zhruba 30 rokov života takéto 
vyhranenie ani nebolo dobre možné. Napriek niektorým negatívnym postrehom k aktuálnemu 
dianiu (i historickej retrospektíve) mal Kollár hneď niekoľko nemeckých i maďarských 
priateľov. V tomto prípade sa skôr príslušníci maďarského národného hnutia vyhranili 
„protikollárovsky“ a vytvorili stereotyp o Kollárovom nepriateľstve voči Maďarom. 
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Podobne sporným je vyjadrenie o skutočnosti, že Bernolákova jazyková kodifikácia 
vzbudila odpor „protimaďarských“ evanjelikov – totiž je pravda, že slovenským evanjelikom 
sa bernolákovčina príliš nepáčila, problematické (opäť stereotypné) je opäť tvrdenie 
o ich protimaďarskosti. V období na konci 18. storočia až do tlaku účinnejších 
maďarizačných (unifikačných) zákonov v 30-rokoch 19. storočia nemožno hovoriť zo strany 
slovenských evanjelikov (či Slovákov vo všeobecnosti) o akýchkoľvek protimaďarských 
náladách. Mierový stav sa zmenil práve po roku 1840, kedy silnel tlak o vytlačenie 
„slovenskosti“ zo slovenskej evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania a v tomto prípade išlo 
o čisto defenzívne akcie. 

Nesporne zaujímavou je časť venovaná vývoju maďarčiny, azda aj kvôli skutočnosti, 
že popisuje u viacerých etník nostalgické až zúfalé výkriky spojené s predstavou blízkeho 
zániku toho-ktorého jazyka. V uhorskom rámci je tiež užitočné vysvetlenie dôležitosti 
latinčiny ako univerzálneho jazyka v úradnom styku i intelektuálnych kruhoch. Prehnaným je 
však snáď tvrdenie o hrozbe zániku maďarčiny, ktorý mal trvať až do roku 1847! (s. 31). 
Vlastne sa dostávame nepriamo k téze, že začiatok zásadného maďarizačného úsilia po 1830 
bol vedený iba zúfalstvom pri záchrane poddimenzovaného, nevyvinutého a nepoužívaného 
maďarského jazyka – tak tomu ale dozaista nebolo (napriek niektorým emotívnym dobovým 
vyhláseniam). Pre vývoj v Uhorsku bolo skutočne zásadným presadenie sa etnického modelu 
národa viazaného na jazyk, ktorý v mnohonárodnostnej krajine znamenal problémy, ale aj 
nastolenie silne maďarizačného tlaku po roku 1830, ktorý autor nazýva „výzvou proti 
latinčine a národnostiam“ (s. 32). 

V nasledujúcej kapitole sa snaží autor uchopiť rozdiely medzi „štátnym“ 
a „kultúrnym“ národom. Veľmi dobre a plasticky tu načrtáva oba modely a ich aplikáciu 
v širšom stredoeurópskom prostredí. Keďže s „etnickým“ modelom národa súvisel aj jazyk, 
plynulo potom prechádza k literatúre. Využívanie viacerých jazykov, pričom ten propagovaný 
„etnický“ mal často v societe iba sekundárnu či parciálnu funkciu je zobrazené v polohe 
akéhosi paradoxu, ale veľmi funkčne. Pozastaviť sa musíme iba pri označení Šafárika ako 
„počešteného Slováka“ (s. 42), čo síce sčasti pravda s ohľadom na dlhodobý pobyt v Prahe, 
ale takto „česky“ by potom pôsobili celé generácie slovenských evanjelikov. Podobné 
premiešania konečne autor zobrazil rovnako nevyrovnane už predtým (s. 22-23). 

Delenie národných literatúr na základe prítomnosti či neprítomnosti módnych smerov 
na úplné či neúplné tiež nie je celkom vyvážené (s. 45-46). Medzi neúplné, kde zdôrazňuje 
absenciu klasicizmu a slabé zastúpenie sentimentalizmu a oneskorenie o 20-30 rokov, radí aj 
slovenskú literatúru. Je to pomerne zvláštne, ak autor pozná mená ako Ján Kollár či Ján Hollý 
(s. 76). Hoci uchopenie sentimentalizmu v našom prostredí je diskutabilné (s ohľadom 
na náplň), jeho určité prvky a s nimi spojených autorov by sme určite našli (napr. Bohuslav 
Tablic); konečne jeho čistá esencia je ťažko definovateľná aj pre autora (s. 81-92). Pravda, ak 
toto delenie napĺňal iba na základe štúrovskej kodifikácie slovenského jazyka a vylúčil česky 
píšucich autorov, je toto jeho hodnotenie pochopiteľné, ale nesprávne.1 

V ďalšej kapitole autor opäť nastoľuje veľmi dobrú otázku – či išlo v prípade 
osvietenského hnutia v Uhorsku o „národné obrodenie“ – ale iba v názve kapitoly, pretože 
text samotný má iné smerovanie. Oboznamuje tu so základnými tézami, upozorňuje znovu 
na fázový posun, keď na „Západe“ už podliehali kritike inštitúcie, ktoré na „Východe“ ešte 
ani neboli naplno etablované (s. 51). 

Šiesta kapitola je venovaná vývoju literatúry v Rusku, ktorý bol podľa autora trochu 
odlišný ako v zvyšku západnejších častí regiónu. Hlavným prvkom je existencia národného 
štátu, čo vlastne anulovalo nacionalistický program a naopak aj kvôli charakteru vlády 

                                                 
1 Porovnaj podobný názor – FORDINÁLOVÁ, Eva. Ľudovít Štúr a Ján Hollý. In SEDLÁK, Imrich (ed.). 
Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. Martin : Matica slovenská, 1997, s. 57-58. 
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a ruským pomerom obrátilo pozornosť na jednotlivca a vykresľovanie pomerov (s. 57), s čím 
súvisí aj skoré a výrazné etablovanie sa realizmu (s. 60). 

V siedmej kapitole autor približuje jazykové reformy a ich sprievodné javy. 
V maďarskom priestore bola reforma skončená okolo roku 1815 a jazykovedné práce neskôr 
už neboli tak početné ako pri iných jazykoch s odlišným tempom vývoja (s. 64). Autor 
vytvára akýsi prehľad národných gramatík, slovníkov, prekladov a tiež zbierania ľudovej 
slovesnosti. Pozitívom je, že na konkrétnych príkladoch ukazuje univerzalitu osvietenského 
prístupu a jeho nenacionálnosť (s. 66). Realitu nacionálneho mýtu dobre približuje aj ponor 
do ľudovej slovesnosti, ktorá často nemala tak dávnu minulosť ako sa predpokladalo, resp. 
bola odvetvím, ktoré naopak veľmi často preberalo „zahraničné“ črty a bola tak vlastne 
medzinárodnou (s. 67-70). Prekladom na tomto mieste venoval pomerne málo priestoru, 
ale zdôraznil aplikovanie čŕt antickej literatúry klasicizmom (s. 71). 

Kratučká ôsma kapitola Literatúra pred jazykom je vlastne iba zamyslením 
nad polohou a úrovňou literatúry a nemožnosti jej absolútneho porovnávania, keďže existuje 
množstvo autorov, ktorí vytvorili často iba zopár básní, ale v domácom prostredí sa stali 
legendami. 

Nasledujúce kapitoly sú venované vždy jednému slohu či literárnej módnej epoche. 
Klasicizmus autor označuje za prakticky neumelecký v stálom synkretizme s vedou a tiež sa 
silne statický a konzervatívny. Zdôrazňuje snúbenie sa umelca, vedca a publicistu v jednej 
osobe spisovateľa (s. 74). Upozorňuje tiež na tematické zameranie v hľadaní dávnej slávy 
a menuje témy jednotlivých národných eposov vychádzajúcich z dôb domnelej slávnej 
národnej minulosti (s. 76). Azda nejde o nič nové, ale prepojenie všeobecných atribútov slohu 
s konkrétnymi príkladmi môže byť užitočné. 

Zvlášť náročné bolo pre autora uchopenie sentimentalizmu, čomu sa nemožno 
čudovať. Autor opäť opakuje tézu o meškaní či premiešavaní sa slohov, predostiera, že prvky 
sentimentalizmu možno nájsť predovšetkým v (klasicistických) stredných žánroch 
a paródiách vysokých (s. 82). V tomto prípade však možno argumentovať, že ide skôr o istý 
smer klasicizmu než o striktne nový, odlišný sloh. Nájdeme tu výpočet divadelných hier, 
heroikomických diel, paródií či komických eposov. Až v strede kapitoly sa dostávame 
k pokusu o definovanie odlišností klasicizmu a sentimentalizmu. Autor sentimentalizmus 
označuje za jeden z najneplodnejších štýlov vôbec, ale paradoxne práve spolu s klasicizmom 
ho pokladá za obdobie najvýraznejších počinov v literatúre (s. 86). Problematické je potom aj 
de facto stotožnenie sentimentalizmu s preromantizmom (s. 89) a tiež načrtnutie jeho 
rozdielov (hlavne vrelý a spontánny emocionálny prejav) s romantizmom – ten mal totiž tiež 
niekoľko verzií a znaky niektorých by sa vlastne mohli stotožnovať aj so sentimentálnym 
uchopením. S ohľadom na časové vymedzenie potom autor svoju koncepciu ešte viac 
znejasňuje, keď sa pohybuje dokonca na začiatku 20. storočia, resp. spomína rozmach žien – 
spisovateliek v poslednej tretine 19. storočia (s. 91). 

Pomerne príťažlivo je predstavený romantizmus. Autor popisuje typy romantických 
hrdinov a ich genézu, treba uznať, že veľmi sugestívne zvýrazňuje dobový rozmer 
„myšlienkového sveta“ a jeho rozporov so skutočnosťou. Zaujímavým je porovnanie 
„postavy“ sedliaka v klasicizme, sentimentalizme a romantizme (s. 103) a presun 
od nevzdelaného hlupáka k strážcovi či „konzerve“ národného charakteru. Ďalším 
významným bodom je opis vnímania akéhosi „národného“ náboženstva, teda skutočnosť, 
že sa nacionalizmus vlastne snažil absorbovať náboženstvo, urobiť z neho jeden z národných 
atribútov či aspoň vlastnú, národnú verziu (s.104), konkretizuje to aj na príklade poľského 
mesianizmu. Pomenúva tu pojmy ako národná smrť (s. 105) či jednota národa (s. 109). 

Následná kapitola Rozklad romantizmu je určite výnimočná svojím sotva 
jednostránkovým rozsahom. Autor tu načrtáva ďalšiu existenciu romantizmu, prežívanie jeho 
prvkov a opäť fázovo posunutý nástup realizmu. 
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Trinásta kapitola ponúka prístup k dráme a vykresľuje symboliku v divadelných hrách 
Zygmunta Krasińského a Imreho Madácha. Je ale otázne, či obe drámy skutočne neobsahujú 
žiadne prvky národného života či „národa“ v akejkoľvek esencii (s. 114, 122), o čom sa nás 
autor snaží presvedčiť. Podobne fenomén vyobcovaných básnikov potom približuje 
cez Cypriana Norwida a Mihaia Eminescu, ale i ďalších básnikov obdobia postromantického 
rozkladu (s. 126). 

Posledná skupina kapitol potom približuje jednotlivé zásadné žánre: historický román 
a národnú lyriku. Priblíženie historického románu, jeho charakteru a úloh je bezpochyby 
dobrým zhrnutím s pridanou hodnotou. Podobne dobrým, užitočným a zaujímavým je 
načrtnutie „klasickej“ národnej lyriky a jej realisticko-romantického charakteru, kde zdanlivo 
realistické poňatie vlastne iba kryje zásadný romanticky ladený obsah. Tu tiež menuje žánre, 
kde došlo prechodom k realizmu k zásadným zmenám vyznenia. 

Záver patrí skutočne filozoficky poňatému textu, kde autor priznáva svetovosť 
z celého rámca literatúr strednej a východnej Európy iba knihe Jaroslava Haška Osudy 
dobrého vojaka Švejka, teda práve dekompozícii či krivému odrazu celého obrazu, ktorý 
vytvorilo osvietenstvo a romantizmus. 

Pri neľahkom hodnotení tohto diela je nutné povzniesť sa na vyššie uvedené výhrady 
a skonštatovať, že práca pomerne dobre (a synteticky) oboznamuje hneď s niekoľkými 
literárnymi slohmi komparatívne na rozsiahlom teritóriu národných literatúr a aj vďaka 
početným príkladom umožňuje rýchly ponor do problematiky. Sama esejistickosť podania 
napriek miestami sťaženému porozumeniu, čo samozrejme nutne spôsobuje aj preklad, 
pri abstraktne podaných témach nie je prekážkou, zrejmé je ale, že čitateľ musí byť s autorom 
aspoň čiastočne naladený na rovnakú vlnovú dĺžku. Prácu tak určite nemožno odporučiť 
úplnym laikom, napriek tomu, že solídne syntetizuje všetky základné prvky obsahu 
na všetkých úrovniach štruktúry literatúry. Na malom priestore je tu možné nájsť veľa 
zaujímavého, autor mapuje, načrtáva pojmy a hlavne sa nebojí nastoľovať vlastné tézy, 
s ktorými samozrejme čitateľ môže, ale nemusí súhlasiť. Odpoveď na otázku, či sa túto prácu 
oplatilo preložiť pre slovenské publikum preto znie – áno. 
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FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi.“ 
Pracovné zápisky archivára z Humenného. 
Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, 107 s., ISBN 978-80-970666-1-1 
 
Peter Podolan (rec.) 
 

Predložená práca D. Fukasovej kombinuje poetiku textov skupiny Bukasový masív 
s ľahkosťou prístupu Stanisława Lema v Hviezdnych denníkoch (Ijona Tichého) a tušenou 
monštrozitou Haškových Osudov dobrého vojaka Švejka. Analógií vyznenia by sa iste našlo 
i viac (staré dobré Kocúrkovo), no hrozivosť opísaných obrazov naberá dávivo ťažkú podobu 
pri uvedomení si skutočnosti, že tu nejde o autorskú fikciu, ale o skutočnosť. 

Predložená knižka je v skutočnosti pomerne vydarenou edíciou bezo sporu 
zaujímavého textu, pričom treba zdôrazniť, že kapitoly „úvodnej štúdie“ a komentáre k edícii 
tvoria väčšiu polovicu celej práce a so samotnou edíciou vhodne zrastajú. 

Na začiatku sa musíme pristaviť aj na sympatickej jemne nostalgickej podobe knižky. 
Formát, hrúbka štruktúra papiera, tmavá obálka a štítok (všetko s naznačením mramorovania 
tak často spôsobeného premočením) pripomínajú klasický starý zošit. Nie je to iste náhoda, 
pretože edované zápisky boli zapísané v presne takomto médiu (s. 52). Pri vizuálnej stránke 
musíme spomenúť celkovo 12 vyobrazení v texte vo vhodnej čiernobielej úprave. Nájdeme tu 
podobizne, obrázky výzoru kaštieľa v Humennom a niekoľko fotografií edovaného rukopisu, 
ako aj prípisov a detailov iných dokumentov. 

Práca, ako sa dozvedáme z krátkeho textu R. Ragača na prednej záložke obálky, je tiež 
prvou lastovičkou edície predstavujúcej významné (či zaujímavé) osobnosti slovenského 
archívnictva. Túto snahu je nutné oceniť. Pre úplnosť dodávame, že zadná záložka obsahuje 
krátku vizitku autorky. 

Štruktúra práce je pomerne jednoduchá a prehľadná. Uvádza ju predslov, nasledujú 
kapitoly predstavujúce osobnosť Otmara Gergelyiho, činnosť Pôdohospodárskeho archívu 
i jeho oblastnej pobočky práve vo väzbe na Gergelyiho. Najväčšiu kompaktnú časť 
predstavuje už spomenutá edícia pracovného denníka O. Gergelyiho, ktorú nasledujú potrebné 
edičné poznámky. Záver práce patrí zoznamu skratiek. 

Musíme vyzdvihnúť, že žiadna z kapitol nemá dominantné postavenie, v zmysle že by 
si uzurpovala celý objem rozprávania, čo však sčasti teba vidieť aj ako handicap, pretože sa 
zaujímavé detaily nachádzajú roztrúsené doslova v celom diele (celú prácu je ale možné 
prečítať na jedno posedenie). Texty ladia a všetko do seba príjemne zapadá. Ďalšiu pochvalu 
si zaslúži fakt, že sa autorka vyhla inak častej chybe – paralelnému prerozprávaniu edovaného 
textu. Ten však zachytáva vlastne iba zhruba rok z rámca širšieho časového obdobia. 

Prvá kapitola venovaná životopisu Otmara Gergelyiho (1919 – 1995) je rozsahom 
pomerne útla. Možno až priveľmi stručne informuje o jeho školských rokoch, štúdiu 
na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, kontaktoch s vtedajšou univerzitnou elitou 
a chronologicky linkuje jeho činnosť na Ústredí Pôdohospodárskeho archívu v Bratislave, 
služobné preloženie do Humenného, vedenie novovzniknutej Oblastnej pobočky 
Pôdohospodárskeho archívu v Humennom a správu celého objektu kaštieľa, preloženie 
do Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Nitre so sídlom v Bojniciach, prácu 
v Štátnom archíve v Nitre až do roku 1965, post historika v Pôdohospodárskom múzeu, 
pôsobenie na VŠMÚ v Bratislave (externý učiteľ organológie a dejín organov) a externý 
úväzok v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave (výskum 
historických organov). 

Priam asketicky stručný životopisný medailón by si určite zaslúžil rozšírenie. 
Dozvedáme sa síce o fondoch, na ktorých záchrane sa podieľal, ale chýba analýza Gergelyiho 
vedeckého diela, ktorú nemôže nahradiť odkaz na personálnu bibliografiu. Okrem početných 
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archívnych prameňov a mála faktografie, ktorú skoncentrovali hlavne skoršie jubilejné 
životopisné náčrty je škoda, že autorka ako prameň nevyužila aj výpovede Gergelyiho 
známych, starších či mladších rovesníkov v zmysle oral history. Táto skladba by umožnila 
lepšie načrtnutie povahy Gergelyiho, pretože hoci sú isté (sympatické) črty dobre zreteľné 
zo samotného edovaného dokumentu aj vďaka ich ďalšiemu zdôrazneniu autorkou (s. 13-14, 
101, 104), o celkovom vyznení zrejme pomerne samorastlej povahy sa nedozvedáme skoro 
nič. Keďže sú aj ostatné kapitoly voľne viazané s osobou O. Gergelyiho, časť zaujímavej 
matérie nájdeme aj v nich. 

Detailný záber na život a dielo O. Gergelyiho iste nebol primárnym cieľom práce 
a chýbajúce fakty priam vyzývajú na návštevu príslušných archívnych fondov a vlastnú účasť 
pri detektívnej práci kompletovania mozaiky a hľadania odpovedí. Aj vyvolanie tohto pocitu 
je dozaista kladom tejto práce. 

Vráťme sa ale k obsahu práce – kapitola o Pôdohospodárskom archíve mapuje 
okolnosti jeho vzniku, špecializácie (knižnice a archívy skonfiškovaných majetkov) a činnosti 
(záchrana, triedenie, ochrana písomných pamiatok) i rozloženie jeho pobočiek. Popisuje aj 
mimoriadne kruté a nekultúrne spôsoby zaobchádzania s nebohými archiváliami (najmä 
všeobecne obľúbené podkurovanie) (s. 19-21, 100-101, 102) a kultúrnymi pamiatkami vôbec 
(s. 100). Čiastočne (nie na vlastnej koži) si tiež môžeme predstaviť pracovné podmienky 
a spôsob práce pracovníkov archívu. 

Osobitná kapitola venovaná Oblastnej pobočke Pôdohospodárskeho archívu 
v Humennom čitateľa ešte viac približuje dobovým takmer bojovým podmienkam. Autorka 
prináša stručný prehľad dejín stavby, opisuje jeho interiér, knižnicu a archívne jednotky, ktoré 
sa tu nachádzali a (nielen pre kaštieľ) nešťastné udalosti spojené s vojenskými operáciami. 
Paradoxne najväčšie škody spôsobil kaštieľu požiar v roku 1947, ktorý vážne poškodil 
strechu. V júni roku 1948 sem bol vyslaný O. Gergelyi, aby skatalogizoval Andrássyho 
knižnicu a vybudoval vlastnú pobočku. Činnosť spojená s rekonštrukciou budovy bola ešte 
sťažená (ne)súčinnosťou ďalších organizácií, ktoré boli do budovy nasťahované, ale aj 
pomalým a nedostatočným uvoľňovaním pridelených finančných prostriedkov (s. 33, 97). 
Gergely sa tak nielen pokúšal katalogizovať knižnicu, zachraňovať iné ohrozené fondy, 
ale musel sa starať aj o nesmierne pomalú rekonštrukciu a adaptáciu budovy.1 Archívnej 
činnosti sa tak naplno začal venovať až koncom roku 1949, pričom najviac času zabralo 
triedenie spomenutej knižnice. Všetkým útrapám archívu však ešte nebol koniec – naopak 
nasledovalo tragikomické finále – v júli 1950 kvôli kompetenčným sporom mali byť fondy 
archívu presťahované do Levoče. Po ich zabezpečení a príprave na cestu (zbalenie) však 
koncom rovnakého mesiaca došlo k zmene a tak bol všetok materiál opäť vybalený. Takmer 
rovnaký postup sa opakoval v marci 1952, kedy mala kaštieľ prevziať armáda. Po zbalení 
celého fondu v máji toho istého roku bola požiadavka stornovaná a fondy boli opäť vybalené. 
K sťahovaniu (a opakovaniu balenia) však nakoniec predsa došlo, ale až v novembri toho 
istého roku, čo znamenalo aj zánik pobočky archívu. 

Dostávame sa tak k edícii pracovného denníka. Ten zachytáva relatívne pokojné 
obdobie od 21. apríla do 6. júna 1950.2 V úvode nájdeme edičné informácie o vzhľade 
rukopisu, jeho vizuálnej stránke, popisy použitých pečiatok a niektorých vyobrazení 
v pôvodnom texte (s. 51-52). Prepis denníka čitateľovi veľmi presne sprostredkúva dobové 
                                                 
1 Keď sa ústrediu nepozdávalo tempo prác – Gergelyi na výčitky reagoval: „Netvrdím, že situácia v Humennom 
je beznádejná, konštatujem však, že tu ide všetko slimačím tempom a to nie obyčajným, lež asi takým, ako keď 
slimáci idú padlému slimákovi v smútočnom sprievode na pohreb...“ FUKASOVÁ, Daniela. „Prípomínam, 
že neide o aprílový vtip! Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára z Humenného. Bratislava : Slovenský národný 
archív, 2011, s. 37. 
2 Je otázne, či by kvôli množstvu rafinovaných vulgarizmov bolo možné publikovať texty podobných denníkov 
z rokov 1950 či 1952. Gergelyi iba pomerne rezignovane reagoval na druhé sťahovanie textom, ktorý prevzala 
autorka ako názov celej práce. Tamže, s. 47. 
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strasti a slasti archivárskeho pešiaka na vysunutej bašte záchrany cenných archiválií a iných 
kultúrnych pamiatok. Dozvedáme sa o každodennom živote (kradnutie a rúbanie dreva, 
kúrenie) a rytme práce (práca v sobotu a často aj v nedeľu, pracovný čas viac ako 16 hodín 
denne) i niektorých špecifikách (doprava archiválií na traktore aj desiatky kilometrov). 
Detaily autorka čiastočne vysvetľuje poznámkami. Obsah textu je svojrázny vďaka veľmi 
zaujímavému prístupu Gergelyiho k pracovným a služobným písomnostiam vôbec. 

Pisateľský štýl Gergelyiho je charakteristický drobnokresbou a citom pre zachytávanie 
nečakaných detailov. Je absolútne jasné, že na jednej strane si Gergelyi doslova uťahoval 
z celého byrokratického systému administratívy, súčasne pre neho pracovné písomnosti 
prestavovali akýsi ventil pri pomerne zložitom postavení a podmienkach. Zachytenie reality 
samozrejme tiež slúžilo ako nemá výčitka k iba pomaly sa meniacim nevyhovujúcim 
pomerom. Rovnako odvážne však Gergelyi viedol aj služobnú komunikáciu najmä 
v korešpondencii. Dokazoval tak ústrediu a svojim nadriadeným, že ak budú svojich 
podriadených zaťažovať nezmyselnými požiadavkami, nariadeniami či pokarhaniami, budú 
musieť (hoci zaobalene) zhltnúť často horkú medicínu podávanú vo väčších či menších 
dávkach v služobných hláseniach a korešpondencii.3 Aj v dnešnej dobe stále platí že v teplej 
kancelárii vzdialenej míle či poschodia od zemskej reality sýty hladnému neverí. 

Gergely tak vystupuje ako pozorný pozorovateľ a komentátor pomerov, možno až 
príliš precízne popisujúci skutočnosti.4 K jeho (archivársky) systematickej polohe konania 
potom treba pripočítať (archeologicky – a là Indiana Jones) šialene odvážne no i nerozvážne 
skutky.5 Toto všetko však bolo korunované veľkým zmyslom pre povinnosť a skutočne 
osobným zápalom pre poslanie zachraňovať aspoň tie čriepky minulosti, ktoré mohol vidieť 
vo svojom okolí.6 Jadrný, skutočne originálny štýl písania má blízko k reportážnemu podaniu 
a hravým umeleckým textom. Skutočne odporúčame každému, aby si texty prečítal osobne, 
keďže nechceme z koláča vyjesť všetky maliny. 

Celá práca je sofistikovaná, vtipná a zábavná, nielen obsahom, ale aj formou 
spracovania, no aj pri tomto poňatí má na zreteli cieľ byť skôr serióznou vedeckou prácou než 
literárnou hračkou. Tento výkyv bol ale zrejme aj s ohľadom na charakter edovaného 
dokumentu zámerný a podiel zábavy, ktorý poskytne už podpriemernému intelektuálovi, 
je nadpriemerný – treba iba čítať pozorne. 

Heroikomika je stále jediným spôsobom boja s neľudským systémom v situácii 
bez možností reálneho odporu. Jej výsledky na rozdiel od revolúcie neprinášajú požieranie 
vlastných detí a krvavé vnútornosti na uliciach. 

                                                 
3 Porovnaj napr. reakciu na pokarhanie, že osobne neprivítal návštevu z ústredia – jednak tu veľmi pregnantne 
zhrnul aktuálne problémy svojho pracovného nasadenia, ale neodpustil si aj poznámku k prostej nemožnosti 
existovať na dvoch miestach súčasne. Informáciu, že sa už začal cvičiť v umení bislokácie, spolu s odporúčanou 
literatúrou kabalistického charakteru, zrejme na ústredí patrične neocenili. Viac pozri FUKASOVÁ, ref. 1, s. 13-
14. Podobne radikálny bol aj pri (ne)riešení situácie so zdravie archiválií i a zamestnancov ohrozujúcou záplavou 
potkanov. Tamže, s. 104. 
4 K takýmto popisom možno radiť opis pátrov sídlacich v premonštrátskom kláštore v Jasove – podľa 
Gergelyiho boli dvaja z nich duševne chorí /šialení/ a tretí (hlavný administrátor) zasa vyhláseným korheľom. 
Tamže, s. 101. 
5 V Malej Bare sa s petrolejkou v zuboch vyšplhal bez istenia 18 metrov po lane až k zvonu vo veži, aby mohol 
prepísať nápisy, ktoré sa na ňom nachádzali. Takýto výkon by iste ocenili aj piráti v Karibiku. Tamže, s. 101-
102. 
6 Nepriaznivé podmienky pri práci predstavovali prácu a ubytovanie pri nízkych teplotách, ale i obhliadky 
objektov napr. pri teplote - 27 °C. Tamže, s. 34, 73, 77, 103. 
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Papiergeschichte und Wasserzeichen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. 
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Eva Šefcová (rec.) 
 

Ako píše Sven Limbeck vo svojej štúdii Digitalisierung von Wasserzeichen als 
Querschnittsaufgabe. Überlegungen zu einer gemeinsamen Wasserzeichendatenbank 
der Handschriftenzentren.1 (Digitalizácia vodoznakov ako prelomová úloha. Myšlienky 
k spoločnej databáze vodoznakov centier rukopisov), papier právom patrí medzi 
najdôležitejších nositeľov kultúrnej tradície v Európe. Napriek rozmachu digitalizácie 
v poslednom desaťročí je táto písacia látka stále prirodzenou súčasťou každodenného života 
človeka. A práve o papieri a jeho špecifikách je publikácia kolektívu autorov Ochsenkopf 
und Meerjungfrau. Papiergeschichte und Wasserzeichen vom Mittelalter bis zur Neuzeit 
(Býčia hlava a morská panna. Dejiny papiera a vodoznakov od stredoveku až do novoveku). 

Dielo má podľa autorov slúžiť ako sprievodca k výstavám, ktoré sa uskutočnili 
v Stuttgarte, Viedni, Fabriane, Ríme, Miláne a Haagu. Skupina odborníkov, ktorí sa primárne 
venujú výskumu papiera, spracovala údaje o jeho vzniku a o pôvode filigránov (vodoznaky), 
ktoré s ním veľmi úzko súvisia, na vysokej profesionálnej úrovni. Vydanie z roku 2009 je už 
tretím vydaním tejto publikácie a nadväzuje na tie predchádzajúce z rokov 2006 a 2007, kedy 
boli publikované v nemčine a taliančine. Tretie vydanie spolu s nemeckým vyšlo aj 
v angličtine. 

Práca obsahuje 7 kapitol, ktoré čitateľa uvádzajú do sveta výroby papiera, vzniku 
filigránov a ich výskumu. V úvode autori predkladajú otázky, ktorým sa budú v diele venovať 
a ktorými sa v súčasnosti bádatelia zaoberajú. Čo je momentálnou prioritou ich výskumu? 
Aké metódy by mali využívať pre čo najpresnejšie datovanie filigránov? Ako tento fakt môže 
prispieť k bádaniu rukopisov a listín? (s. 9) V úvode diela poukazujú na tradíciu výskumu 
a na prvú zmienku v spise Tractatus de insignis et armis (1355), ktorý napísal Bartolus 
Saxoferrato (1314 – 1357). (s. 11) V ňom spomína označovanie papiera filigránmi, ktoré malo 
slúžiť na rozlíšenie jeho pôvodu a jeho kvality. 

V druhej kapitole s názvom Papiergeschichte und Papierherstellung vom Mittelalter 
bis zur Neuzeit (História papiera a jeho výroby od stredoveku až do novoveku) (s. 12-27) sa 
v troch podkapitolách dozvieme, kedy a kde papier vznikol, kto ho vymyslel, ako sa vyrábal 
a z čoho. Následne môže čitateľ sledovať cestu tohto prevratného vynálezu do Európy, ale aj 
detailný opis rôznych druhov jeho výroby. Autori nám predstavujú najkvalitnejší papier, ktorý 
sa v druhej polovici 13. storočia začal vyrábať vo Fabriane (Taliansko). Zisťujeme aké 
inovácie boli pri jeho výrobe použité, a prečo bol považovaný za najkvalitnejší. Aby majstri 
ochránili svoj výrobok, začali ho aj označovať a to tým, že pri výrobnom postupe pripevnili 
na načieracie sito obrázok z vytvarovaného drôtu, ktorý sa vtlačil do papiera a tým vznikol 
vodoznak. Dozvedáme sa aj o výstavbe mlynov, ktoré úzko súviseli s výrobou papiera, a to 
najmä v Nizozemsku. Prierez vývoja končí v 19. storočí, kedy vznikol prvý stroj na jeho 
výrobu. 

Die Welt im Wasserzeichen (Svet vo vodoznakoch) (s. 29-32) je názov krátkej tretej 
kapitoly. V nej nás autori uvádzajú do sveta filigránov a do ich vývoja. Nadväzujú 
na predchádzajúcu kapitolu a naznačujú, aké vyobrazenia sa postupne začali používať, a ktoré 
sa neskôr rozšírili z územia dnešného Talianska za Alpy do Nemecka a Francúzska. 
                                                 
1 LIMBECK, Sven. Digitalisierung von Wasserzeichen als Querschnittsaufgabe. Überlegungen zu einer 
gemeinsamen Wasserzeichendatenbank der Handschriftenzentren. In Das Mittelalter. Berlin : Akademie Verlag, 
Bd. 14, H. 2, 2009, s. 146-155. 



HISTORIA NOVA  II – 2011 – 2 

 297

V štvrtej kapitole Wasserzeichen und Handschriftenforschung (Vodoznaky a výskum 
rukopisov) (s. 33-65) hľadajú autori paralelu medzi používaním filigránov a ich využitím 
pri výskume manuskriptov, keďže filigránológiu považujeme za pomocnú vedu historickú. 
Opisujú vlastnosti papiera a ako vyzeral kvalitný papier. S kvalitou úzko súvisela cena a tým 
pádom aj ochrana spotrebiteľa pred falšovaním a poškodzovaním dobrého mena spoľahlivých 
výrobcov. Na konkrétnych príkladoch sa dozvedáme aj rozdiel medzi variantmi a identickými 
filigránmi. Ako vieme určiť, že papier, napriek deformácii drôtu či jeho zlého pripevnenia 
na načieracie sito, pochádza práve z jednej a tej istej výrobne. V ďalších podkapitolách sa 
dozvedáme, aký typ papiera sa využíval na rôznych miestach, napríklad v kanceláriách, 
kláštoroch, v tlačiarňach, ako s ním zaobchádzali umelci. Všetky tieto poznatky aplikujú 
na konkrétne príklady. 

Piatu kapitolu Wasserzeichenaufnahmeverfahren, Wasserzeichensammler und ihre 
Sammlungen (Spôsoby vyobrazenia vodoznakov, zberatelia a ich zbierky) (s. 67-86) by sme 
mohli rozdeliť do dvoch častí, ktoré uvádzajú čitateľa do praktickej roviny tejto problematiky. 
V prvej sa dozvedáme, aké metódy sa využívajú pri pokusoch o vyobrazenie filigránov, čiže 
akými spôsobmi je možné vodoznaky zobraziť. Ktorý z nich je najefektívnejší, najrýchlejší 
a najlacnejší. Autori ponúkajú aj názorné príklady niektorých metód a princíp, na ktorom 
fungujú. Porovnávajú ich navzájom. V ďalšej časti sa stretávame so zbierkami, ktoré 
na základe týchto metód mohli vzniknúť, ale aj s ich zberateľmi. V krátkych medailónikoch 
sa dozvedáme, kto bol priekopníkom v tomto smere a vďaka komu môžeme hovoriť 
o filigranológii ako o pomocnej vede historickej, ale aj o tom, čím do nej prispel každý jeden 
z týchto zberateľov. Zároveň je pod každým medailónikom uvedená aj bibliografia 
spomínaných bádateľov. 

Už názov šiestej kapitoly Wasserzeichen in digitaler Präsentation (Digitálna 
prezentácia vodoznakov) (s. 87-98) nám naznačuje, že sme sa preniesli v čase. Zbierky, ktoré 
autori predstavili v predchádzajúcej kapitole postupne dostávajú virtuálnu podobu. 
Zdigitalizovali sa hlavné zbierky Charlesa Briqueta a Gerharda Piccarda a vznikli aj nové. 
Ich konkrétny opis, inštrukcie k internetovým stránkam, na ktorých sú prezentované pomáha 
čitateľovi lepšie sa zorientovať v praktickej rovine využitia týchto stránok. Záverečná 
podkapitola sa venuje projektu Bernstein, ktorý má integrovať tieto jednotlivé zbierky. 
Zároveň sú tu spomínané aj inštitúcie, ktoré sú jeho súčasťou a akú úlohu má každá z nich 
v tomto projekte. 

Posledná, siedma kapitola Bernstein (s. 99-112) sa venuje projektu Bernstein ako 
takému. Okrem jeho cieľov približuje aj spôsob, akým má projekt fungovať, z čoho je 
financovaný, aký program bol využitý na vyhľadávanie. Inštruuje čitateľa pri práci 
s doterajšou databázou. 

Po odbornom texte nasleduje zoznam výberovej bibliografie spolu so slovníkom, ktorý 
pomáha čitateľovi ozrejmiť niektoré pojmy. V tomto prípade treba podotknúť, že pre lepšiu 
orientáciu je na konci každej podkapitoly uvádzaná aj základná literatúra k danej 
problematike. 

Publikácia má slúžiť hlavne ako sprievodca dejinami výroby papiera 
a s ňou súvisiacimi filigránmi. Autori funkciu sprievodcu veľmi dobre vystihli a čitateľovi 
ponúkajú základný prehľad, no na vysokej odbornej úrovni. Tento fakt nás však privádza 
na otázku, pre koho je táto publikácia určená. Zainteresovaný odborník môže publikáciu 
vnímať ako inšpiratívny podklad pre ďalší výskum, nájde si v nej to svoje. Laik sa však môže 
stratiť v množstve odborných termínov, ktoré sú však v závere diela vysvetlené podrobnejšie. 
Bežnému čitateľovi by navyše pre pochopenie textu mohol pomôcť aj obrazový materiál, 
ktorý je v diele použitý vo veľkej miere. Aj jednotlivé názorné ukážky, ako napríklad princíp 
vyobrazovania filigránov a jeho metódy (s. 68-69) sú veľmi nápomocné. Čo môže naopak 
záujemcu zmiasť je fakt, že v publikácii sa často spomínajú tie isté informácie. Je preto 
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otázne, či bolo zámerom autorov neustálym pripomínaním v čitateľovi utvrdiť isté pojmy 
a situácie, alebo či je to len neklamný znak toho, že každej kapitole, či podkapitole sa venoval 
iný odborník, ktorý si nepreštudoval materiály svojich kolegov. 

Výskum papiera a filigránov môže byť nápomocný v mnohých smeroch historického 
bádania. Otvárajú sa nám ním nové možnosti, najmä ohľadom datovania manuskriptov 
a spolu s paleografickou analýzou dokumentov nás môžu doviesť k presnejšej informácii 
o ich vzniku. Na Slovensku sa výskumu filigránov venoval len Viliam Decker, ktorý zostavil 
menšiu zbierku filigránov, ktoré využívali tunajšie papierne. V budúcnosti by nás mal 
inšpirovať k tomu, aby sme sa aj my zapojili do projektu Bernstein a preskúmali poklady naši 
archívov a knižníc aj z tohto hľadiska. Bude to však ešte ďaleká a náročná cesta, pretože 
vydané zbierky filigránov až na tú Deckerovu na Slovensku úplne absentujú. Dúfajme teda, 
že si výskum s touto problematikou nájde aj u nás čoskoro svoje miesto. 
 
 
 
KUCÍK, Štefan. Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku 
(1918 – 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 146 s., ISBN 978-80-8128-015-3 
 
Martin Vašš (rec.) 
 

Problematika amerických Slovákov v období rokov 1918 – 1938 a vzťahov medzi 
nimi a slovenským autonomistickým hnutím je dodnes málo skúmanou a reflektovanou témou 
slovenskej historiografie. Monografia Štefana Kucíka Podiel amerických Slovákov 
na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938) preto predstavuje v rámci tejto 
problematiky zreteľný prínos. Autorovi sa podarilo absolvovať archívny výskum v Spojených 
štátoch amerických a okrem toho aj v českých a slovenských archívoch. Uvedená skutočnosť 
sa prejavila aj na výsledkoch jeho práce, ktoré sú v mnohých ohľadoch vedecky zaujímavé 
a prínosné. 

Autor v prvej kapitole Vznik Pittsburskej dohody ako jedno z východísk 
autonomistického hnutia na Slovensku poukazuje na viacero dôležitých skutočností. 
Reflektuje najprv význam Memoranda Slovenskej ligy v Amerike z rokov 1914 – 1915, ktoré 
bolo jasným signálom, že americkí Slováci ním samostatne vystúpili v mene celého 
slovenského národa a postavením myšlienky autonómie Slovenska ako základnej platformy 
riešenia slovenskej otázky prevzali iniciatívu pri jej riešení. Autor upozorňuje na skutočnosť, 
že napriek čoraz väčšej inklinácii amerických Slovákov k myšlienke česko-slovenskej 
štátnosti sa v tejto súvislosti objavovali aj obavy z českej supremácie, ktoré pramenili 
z konceptu československej národnej jednoty, voči ktorej mali tendenciu zaujať obdobný 
ostražitý postoj, ako voči koncepcii uhorského politického národa. (s. 16-17). 

Výsledkom prvého zbližovania organizácií amerických Slovákov a Čechov bola 
Clevelandská dohoda z 22. októbra 1915. Autor poukazuje v tejto súvislosti na viacero 
okolností: iniciatíva k jej uzavretiu vzišla z českej strany, dokonca od samotného T. G. 
Masaryka. Na základe Clevelandskej dohody malo dôjsť k česko-slovenskej federácii 
na základe vzťahu, aký je medzi Spojenými štátmi americkými. Nie náhodou preto Ignác 
Gessay tvrdil, že podľa vzoru USA majú byť vytvorené „Spojené Štáty Česko-Slovenské“ 
(s. 18). Š. Kucík však upozorňuje na dôležitú okolnosť, že napriek formálnemu súhlasu už 
v čase uzavretia Clevelandskej dohody T. G. Masaryk s federatívnym modelom 
pravdepodobne nesúhlasil (s. 19). V nasledujúcom období boli podmienky obsiahnuté 
v Clevelandskej dohode čoraz viac zatláčané do úzadia presadzovaním koncepcie 
československého národa v politickom aj etnickom zmysle. Uvedená tendencia spôsobila aj 
rozčesnutie amerických Slovákov na dva tábory: na skupinu orientovanú na štátnu koncepciu 
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T. G. Masaryka (predovšetkým skupina pod vedením M. Gettinga v New Yorku) a na jeho 
oponentov, ktorí sa pozerali na túto koncepciu značne odmietavo. Uvedený odmietavý postoj 
začal najvýraznejšie tlmočiť redaktor týždenníka Jednota Jozef Hušek (s. 21-22). Práve 
Hušekovo zásadné stanovisko voči koncepcii „Veľkej Čechie“ bol podľa Š. Kucíka hlavným 
impulzom, ktorý viedol T. G. Masaryka k uzavretiu Pittsburskej dohody 31. mája 1918 
(s. 22). 

Za mimoriadne prínosnú časť monografie považujem autorovu reflexiu nad skutočným 
obsahom a významom Pittsburskej dohody. Upozorňuje na často obchádzaný fakt, že napriek 
tomu, že Pittsburská dohoda neobsahuje pojem „autonómia“, v slovenskej historiografii sa 
udomácnil názor, že predstavuje ústupok voči Clevelandskej dohode smerom od federácie 
k autonómii. Podľa autora ide o dezinterpretáciu toho, ako vnímali Pittsburskú dohodu 
samotní americkí Slováci. Š. Kucík dospel na základe viacerých pramenných materiálov 
ku konštatovaniu, že americkí Slováci nerobili rozdiel pri ich vnímaní Pittsburskej 
a Clevelandskej dohody a podľa ich koncepcie mal byť česko-slovenský štát federáciou 
(s. 25). Na základe amerického chápania bol totiž snem, ktorý je spomenutý v Pittsburskej 
dohode, nositeľom suverenity (s. 26). Koncepcia česko-slovenskej federácie je tak podľa 
autora v Clevelandskej dohode vyjadrená explicitne a v Pittsburskej dohode implicitne 
vo forme slovenského snemu (tamže). Ako ďalší dôležitý argument v prospech federatívneho 
výkladu autor uvádza skutočnosť, že v Clevelandskej dohode sa pojmy „federácia“ (v zmysle 
federatívneho zväzku štátov) a „autonómia (v zmysle národnej autonómie Slovenska) 
vyskytujú paralelne popri sebe, čo ho vedie k záveru, že požiadavka autonómie Slovenska 
bola fakticky požiadavkou dualistického (symetrického) usporiadania Č-SR (s. 27). 

Uvedené tvrdenie Š. Kucíka sa mi zdá byť relevantné aj z hľadiska môjho výskumu 
domáceho slovenského autonomizmu, kde som prišiel k podobnému hodnoteniu. Dospel som 
totiž k uzáveru, že zo štrukturálneho hľadiska slovenským autonomistom (aj vzhľadom 
na neustále prítomnú požiadavku symetrického česko-slovenského vzťahu) išlo fakticky 
o federáciu. Uvedenú skutočnosť viac-menej potvrdzujú (s výnimkou „núdzového“ 
2. oficiálneho návrhu HSĽS na autonómiu z roku 1930) takmer všetky návrhy HSĽS 
na autonómiu Slovenska. V súvislosti so závermi Š. Kucíka ma zároveň hneď napadol aj 
Tisov prejav v poslaneckej snemovni na konci roku 1937, v ktorom na základe svojich 
nadobudnutých skúseností počas jeho cesty do USA začal interpretovať Pittsburskú dohodu 
vo federalistickom kóde. A to práve na základe informácií od amerických Slovákov, ktorí ako 
vzor pre budúcu Č-SR uvádzali štátoprávny zväzok USA. 

V druhej kapitole autor analyzuje prvé kontakty amerických Slovákov 
s autonomistickým hnutím na Slovensku. Tu čitateľa zaujme najmä postoj delegácie 
amerických Slovákov k politicko-spoločenskej realite na Slovensku tesne po vzniku ČSR, 
keď boli prekvapení tvrdým politickým bojom medzi slovenskými prívržencami 
československej národnej jednoty na čele s Vavrom Šrobárom a autonomistami na čele 
s Andrejom Hlinkom. V tejto súvislosti je najmä zaujímavé, že americkí Slováci tiež hovorili 
o potrebe politickej jednoty malého národa, aj keď samozrejme tým skôr sledovali 
geopolitické súvislosti a uvedomovali si krehkosť novovzniknutého česko-slovenského štátu 
(s. 32). Š. Kucík tu poukazuje na skutočnosť, že Jozef Hušek a aj ďalší predstavitelia mali 
napriek ich autonomistickému postoju voči A. Hlinkovi viaceré výhrady, napr. pre jeho 
protičeskú agitáciu, ostrý politický boj proti ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska 
Vavrovi Šrobárovi a prítomnosť maďarónov v jeho strane. Slovenská liga v Amerike 
negatívne hodnotila aj Hlinkovu cestu do Paríža (s. 40). Okrem analýzy postojov delegátov 
Slovenskej ligy v Amerike k domácemu autonomistickému hnutiu autor v druhej kapitole 
analyzuje stanovisko Slovenskej ligy v Amerike k otázke štátoprávneho usporiadania česko-
slovenského štátu tesne po jeho vzniku a hodnotí misiu delegátov SĽS v Amerike v roku 
1919. 
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V kapitole Slovensko-americké katolícke organizácie verzus Slovenská liga v Amerike 
autor analyzuje narastanie názorových rozdielov medzi slovensko-americkými katolíckymi 
organizáciami a Slovenskou ligou v Amerike v otázke autonómie Slovenska. Súčasne 
vykresľuje okolnosti a priebeh cesty Alberta Mamateya do ČSR 10. decembra 1919 –
 14. marca 1920. V tejto súvislosti poukazuje na názorový rozkol medzi Jozefom Hušekom 
a Albertom Mamateyom, ktorý na XIII. kongrese Slovenskej ligy v Amerike odporučil ďalej 
nezasahovať do vnútorných záležitostí ČSR a otázku autonómie a realizácie Pittsburskej 
dohody nechať na domácich slovenských reprezentantov (s. 50). Podľa Š. Kucíka mala 
na zmenu postoja A. Mamateya rozhodujúci vplyv rezolúcia Klubu slovenských poslancov 
so sfalšovanými podpismi SĽS, v rámci ktorej sa tvrdilo, že ústava ČSR z roku 1920 splní 
s výnimkou slovenského snemu všetko, čo je obsiahnuté v Pittsburskej dohode (s. 51). 

Kapitola Príklon Slovenskej ligy v Amerike k autonomistickému hnutiu na Slovensku je 
analýzou faktorov a okolností príklonu Slovenskej ligy v Amerike k autonomistickému hnutiu 
na Slovensku v období rokov 1921 – 1925. Ako významné impulzy tohto príklonu označuje 
osamostatnenie SNS a SĽS v priebehu roku 1921 (s. 52-53). Uvedená tendencia podľa autora 
vyvrcholila na XIV. kongrese Slovenskej ligy v Amerike, ktorý sa konal 28. – 30. júna 1922 
v Pittsburghu. Výsledkom kongresu bolo zaslanie memoranda Slovenskej ligy v Amerike 
čs. vláde a národnému zhromaždeniu, v ktorom sa požadovalo včlenenie Pittsburskej dohody 
do ústavy v plnom rozsahu (s. 54-55). Autor v tejto súvislosti analyzuje pôsobenie Antona 
Kompánka v USA, ktorého hlavným cieľom bolo zjednotenie politického postupu 
slovenských autonomistov doma i v USA (s. 55-57). K vylúčeniu centralistov zo Slovenskej 
ligy v Amerike v roku 1923 podľa autora prispelo založenie Výboru priateľov slovenskej 
slobody na čele s predsedom Hušekom (tamže). 

Uvedenú skutočnosť potvrdil XV. Kongres Slovenskej ligy v Amerike, ktorý sa konal 
27. – 29. mája 1924 (s. 58). Š. Kucík sa za ďalší významný faktor v tejto súvislosti označil 
činnosť Združenia slovenských novinárov v Amerike (tamže). Faktograficky zaujímavá je aj 
analýza okolností ciest J. Rudinského a V. Šrobára do USA v roku 1923 v kontraste voči 
nevydanému pasu biskupovi Vojtaššákovi, ktorý chcel tiež absolvovať cestu do USA 
za slovenskými katolíkmi. Autor tiež odhaľuje pozadie a reakcie amerických katolíckych 
Slovákov na uvedenú politickú blamáž (s. 59-63). Uvedenú kapitolu autor zakončuje 
analýzou podpory amerických Slovákov slovenským autonomistickým stranám vo voľbách 
v roku 1925. 

Kapitola s názvom Americkí Slováci a Andrej Hlinka v Spojených štátoch amerických 
je venovaná analýze Hlinkovej cesty do USA v roku 1926. Autor v nej hodnotí najmä 
Hlinkovo prednáškové turné, ktoré sa nieslo v znamení agitácie za autonómiu Slovenska 
a finančných zbierok. Š. Kucík hodnotí Hlinkovu cestu objektívne, keď okrem jej prínosu 
pre autonomistické hnutie poukazuje aj na jej menej vydarené stránky, ako klesajúci počet 
poslucháčov jeho prednášok, sklamanie z výsledku finančných zbierok a neúspešný pokus 
urovnať spory u slovenských katolíkov v USA (s. 78). 

V nasledujúcej kapitole s názvom Americkí Slováci na stanovisku autonómie 
Slovenska autor analyzuje percepciu vstupu HSĽS a Tukovej aféry americkými Slovákmi, 
pričom v jej závere analyzuje XVIII. Kongres Slovenskej ligy v Amerike a jej memorandum 
V záujme pravdy!. Kapitola je tak analýzou rokov 1927 – 1930. 

Kapitola s názvom Americkí Slováci a autonomistické hnutie na Slovensku v čase 
hospodárskej krízy je analýzou náročného obdobia rokov 1930 – 1934, v ktorých bola činnosť 
Slovenskej ligy v Amerike paralyzovaná dôsledkami svetovej hospodárskej krízy. Kapitolu 
autor zakončuje opisom priebehu XIX. kongresu Slovenskej ligy v Amerike z roku 1934, 
na ktorom predsedníctvo namiesto odstupujúceho I. Bieleka prijal P. Hletko.  

V nasledujúcej kapitole Slovenská liga pod novým vedením a otázka autonómie 
Slovenska Š. Kucík hodnotí aktivity Slovenskej ligy v Amerike pod vedením P. Hletka 
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v rokoch 1934 – 1938. Analýzu autonomistických aktivít a vývoja Slovenskej ligy v Amerike 
autor završuje kapitolou venovanou návšteve delegácie Slovenskej ligy v Amerike v ČSR 
v roku 1938. 

Posledná kapitola monografie Š. Kucíka je venovaná analýze podielu kanadských 
Slovákov na autonomistickom hnutí v rokoch 1918 – 1938. Autor v nej poukazuje 
na rozdielny vývoj utvárania spolkov Slovákov v Kanade, kde vznikla Slovenská liga 
v Kanade až v roku 1932, a ktorá sa po jej oficiálnom uznaní kanadským parlamentom 
premenovala na Kanadskú slovenskú ligu (s. 110, 114). Za najväčší politický akt Kanadskej 
slovenskej ligy v 30. rokoch 20. storočia autor spolu s Anthonym X. Sutherlandom označuje 
vypracovanie a zaslanie autonomistickej rezolúcie Spoločnosti národov v roku 1935 (s.116). 

Treba tiež oceniť, že monografia Š. Kucíka obsahuje v rámci prílohy aj fotografický 
materiál, ktorý mapuje vývoj a kľúčové osobnosti česko-slovenského zahraničného odboja 
a slovenského autonomistického hnutia v Amerike aj na Slovensku. Na záver mi ostáva už iba 
zopakovať, že monografia Štefana Kucíka Podiel amerických Slovákov na autonomistickom 
hnutí na Slovensku (1918 – 1938) predstavuje zaujímavé a prínosné dielo. 
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miscellanea 
––––––––––––––––––––––– 
 
Itineráre grófov zo Svätého Jura a Pezinka* 
 
Daniel Gahér 
 
 
Itinerár grófa Juraja III. zo Svätého Jura a Pezinka  
 
3. X. 1432  Rust   vydavateľ listiny   DF 202.522 

4. X. 1432  Rust   vydavateľ listiny   DF 202.520 

11. III. 1433  Pezinok   vydavateľ listiny   AMB, č. 1253 

7. VIII. 1433  Pezinok   vydavateľ listiny   DL 43.970 

1. X. 1435  Rust   vydavateľ listiny   Házi I/3, num. 136 

7. X. 1435                         Rust  vydavateľ listiny   Házi I/3, num. 139 

25. III. 1438  Budín   relátor    DF 270.254 

8. IX. 1439  voj. tábor pri Tüdővrev relátor    DL 13.438 

31. X. 1438/30. X. 39?      Višegrád  vydavateľ listiny   AMB, č. 2169 

9. XI. 1439  Visegrád  relátor    DL 13.457 

1. II. 1440  Pezinok   spoluvydavateľ listiny  DL 44.280 

31. V. 1440  Pezinok   spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 1706 

6. VI. 1440                        Pezinok                              spoluvydavateľ listiny  DL 44.291 

29. VI. 1440                      Bratislava  vydavateľ listiny   Házi I/3, num. 240 

20. IX. 1441  Pezinok   spoluvydavateľ listiny  QGStW II/2, num. 2827 

4. I. 1442  hrad Óvár1  vydavateľ listiny   DL 44.329 

24. II. 1442  hrad Óvár  zmienka v listine   Vach, s. 216 

14. III. 1442  okolie Svätého Jura zmienka v listine   Vach, s. 218 

15. V. 1442  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 1824 

26. V. 1442  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 1827 

30. V. 1442  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 1828 

28. I. 1443  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.341 

1. II. 1443   hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.342 

25. VII. 1443  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 1899 

6. VIII. 1443  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 1901 

29. XI. 1443  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 1912 

5. III. 1444  hrad Červený Kameň  vydavateľ listiny   AMB, č. 1927 

25. IV. 1444  Pezinok   vydavateľ listiny   AMB, č. 1941 

22. V. 1444  hrad Červený Kameň vydavateľ listiny   DL 44.364 

12. VI. 1444  hrad Červený Kameň vydavateľ listiny   AMB, č. 1955 

                                                 
* Príspevok je výstupom projektu „Tvorcovia slovenských dejín“ – VEGA 1/0245/10. 
1 hrad Óvár (nem. Altenburg) – stredoveký hrad prestavaný na kaštieľ v meste Mosonmagyaróvár. 
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14. XII. 1444  Pezinok   vydavateľ listiny   DL 44.386 

16. XII. 1444  Svätý Jur  vydavateľ listiny   DL 44.387 

17. XII. 1444  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 1982 

9. I. 1445  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.388 

26. I. 1445                         Pezinok  vydavateľ listiny   AMB, č. 1645* 

10. II. 1445                        hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.389 

22. II. 1445  hrad Červený Kameň vydavateľ listiny   AMB, č. 1654* 

19. III. 1445  Kittsee (Kopčany) vydavateľ listiny   AMB, č. 2005 

9. IV. 1445                        hrad Červený Kameň zmienka v listine   Chaloupecký, s. 17 

VII-VIII. 1445     Viedenské Nové Mesto zmienka v listine   AMB, č. 2045 

11. IX. 1445  hrad Óvár  zmienka v listine   AMB, č. 2052  

 8. X. 1445  Viedeň   zmienka v listine   AČ II, s. 409 

7. III. 1446  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 24.535 

5. VI. 1446  Pešť – Rákošové pole zmienka v listine   AČ II, s. 412-413 
10. V. 1447  Svätý Jur  vydavateľ listiny   DL 44.464 

4. I. 1448  hrad Červený Kameň vydavateľ listiny   AMB, č. 2309 

29. X. 1448  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 2405 

13. I. 1450  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 982* 

19. I. 1450  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 1303* 

24. IX. 1450  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 2563 

28. X.  1450   hrad Eberhard2  spoluvydavateľ listiny  DL 14.416 

29. XI. 1450  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 1304* 

6. V. 1451  hrad Óvár  vydavateľ listiny (transumpt) SNA, Ba Kap. C? F? No 32 

15. VIII. 1451  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 2666 

12. VIII. 1452  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 2762 

19. VI. 1455  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3039 

21. VI. 1455  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3041 

?23. VI. 1455  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3048 

25. VI. 1455  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, (dodatky) 

27. VII. 1455  hrad Eberhard  vydavateľ listiny   AMB, č. 3047 

23. VIII. 1455  hrad Eberhard  vydavateľ listiny   AMB, č. 3058 

30. IV. 1456  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3085 

17. VII. 1458  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3230 

2. X. 1458  Svätý Jur  vydavateľ listiny   DL 44.894 

10. XI. 1458  Svätý Jur  vydavateľ listiny   Házi I/4, num. 397 

17. II. 1459  Viedenské Nové Mesto spoluvydavateľ listiny  pozri odkaz pod čiarou3 

14. IV. 1459  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3285 

26. XI. 1459  Svätý Jur  vydavateľ listiny   DL 44.933 
                                                 
2 hrad Eberhard – stredoveký hrad prestavaný na kaštieľ v obci Malinovo. 
3 Listina o zvolení cisára Fridricha III. Habsburského uhorským kráľom. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/AT-HHStA/AUR/AUR_1459_II_17/charter> 
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14. VII. 1460  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3331 

21. VII. 1460  hrad Eberhard  vydavateľ listiny   AMB, č. 3332 

6. VIII. 1460  hrad Eberhard  vydavateľ listiny   AMB, č. 3339 

6. IX. 1464  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3462 

5. II. 1465  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3470 

7. IV. 1465  Svätý Jur  spoluvydavateľ listiny SNA, Ba K, HM, C. 63. F7S, N.1 

 
Itinerár grófa Jána III. zo Svätého Jura a Pezinka 
 
28. X.  1450  hrad Eberhard  spoluvydavateľ listiny  DL 14.416 

24. III. 1451  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 2616 

24. XI. 1452  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 2793 

28. XI. 1452  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.646 

10. XII. 1452  Viedeň   vydavateľ listiny   DF 202.932 

24. VIII. 1453  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 2890 

27. IX. 1454  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 2989 

19. VIII. 1455  hrad Červený Kameň spoluvydavateľ listiny  DL 14.985 

?. VI. 1456  Šopron   zmienka v kronike  Baumkircher, s. 78 

15. I. 1457  Viedenské Nové Mesto transumpt   pozri odkaz pod čiarou4 

17. III. 1458  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 3200 

9. II. 1459  Trnava   vydavateľ listiny   DL 44.907 

17. II. 1459  Viedenské Nové Mesto spoluvydavateľ listiny  pozri odkaz pod čiarou5 

20. XI. 1459  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 242.672 

2. XII. 1459  Trnava   vydavateľ listiny   DL 24.543 

25. IV. 1460  Viedeň   spoluvydavateľ listiny  DF 286.335 

9. V. 1460  Viedeň   spoluvydavateľ listiny  DF 286.336 

27. II. 1461  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.969 

10. XI. 1462  Bruck an der Leitha spoluvydavateľ listiny  DF 258.611 

17. IV. 1464  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 3450 

12. VII. 1464  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 203.584 

8. VIII. 1464  Šopron   spoluvydavateľ lisitiny  DL 88.400 

10. VIII. 1464  Šopron   spoluvydavateľ listiny  DL 24.549 

11. VIII. 1464  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 203.592 

17. VIII. 1464  hrad Katzenstein  vydavateľ listiny   Házi I/5, num. 163 

24. X. 1464  Turda (Rum.)  vydavateľ listiny   pozri odkaz pod čiarou6  

13. XII. 1464  Kittsee   spoluvydavateľ listiny  DF 203.615 

17. VI. 1465  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 203.674 

                                                 
4 Listina Ulricha Grafenecka. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.mom-ca.unikoeln.de/mom/CZNA/RM/3063/charter?q=wiener%20neustadt> 
5 Listina o zvolení cisára Fridricha III. Habsburského uhorským kráľom, ref. 3. 
6 Listina sedmohradského vojvodu Jána zo Svätého Jura a Pezinka. [online] 
Dostupné na internete: <http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf3469.pdf> 
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6. X. 1465  Turda   vydavateľ listiny   DF 277.596 

20. I. 1466  Zăbala (Rum.)  vydavateľ listiny   DF 246.997 

27. I. 1466  Braşov (Rum.)  vydavateľ listiny   DL 45.191 

? 2. II. 1466  Kittsee   spoluvydavateľ listiny  DL 24.551 

11. II. 1466  Braşov   vydavateľ listiny  Urkunden, pag. 234, num. 3454 

18. III. 1466 Kluž (Cluj-Napoca, Rum.)  vydavateľ listiny   DF 260.976 

26. III. 1466  Turda   vydavateľ listiny   DF 260.771 

10. V. 1466  Turda   vydavateľ listiny   DF 260.997 

3. VIII. 1466 Aiud (Nagy Enied, Rum.)  vydavateľ listiny   DL 62.887 

9. VIII. 1466  Sibiu (Rum.)  vydavateľ listiny   DF 277.561 

12. VIII. 1466 Orăştie (Szászváros, Rum.) vydavateľ listiny   DL 62.890 

13. VIII. 1466  Sibiu   vydavateľ listiny   DF 244.887 

18. VIII. 1466  Turda   vydavateľ listiny   DL 27.041 

20. VIII. 1466  Turda   vydavateľ listiny   DF 244.886 

21. VIII. 1466  Turda   vydavateľ listiny   DF 244.888 

4. IX. 1466  Kluž   vydavateľ listiny   DF 244.889 

5. IX. 1466  Kluž   vydavateľ listiny   DF 244.891 

17. IX. 1466  Turda   vydavateľ listiny   DF 244.899 

18. IX. 1466  Turda   vydavateľ listiny   DL 27.914 

18. IX. 1466  Turda   vydavateľ listiny   DF 277.508 

25. IX. 1466  Kluž   vydavateľ listiny   DF 244.896 

25. X. 1466  Sibiu   vydavateľ listiny   DL 29.827 

12. XII. 1466 Rimetea (Torockó, Rum.)  vydavateľ listiny   DL 62.889 

12. XII. 1466  Orăştie   vydavateľ listiny  Urkunden, pag. 270, num. 3509 

28. I. 1467  Kluž   vydavateľ listiny   DF 244.900 

5. VI. 1467 Căpîlna de Jos (Kápolna, Rum.) vydavateľ listiny   DL 104.806 

5. VI. 1467  Căpîlna de Jos  vydavateľ listiny   DF 261.003 

14. VII. 1467  Sibiu   transumpt   DF 281.082 

4. VIII. 1467  Căpîlna de Jos  vydavateľ listiny   DF 257.741 

24. IV. 1470  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  DL 45.398 

23. I. 1476  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 3715 

?. VIII. 1477  Neapol   zmienka v listine   MKD II, num. 226 

24. IV. 1481  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  DL 18.473 

1. II. 1482  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  DF 258.188 

1. IX. 1482  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 3807 

29. X. 1482  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3811 

24. VIII. 1486  Baden   vydavateľ listiny   QGStW II/3, num. 5126 

10. II. 1490  hrad Červený Kameň spoluvydavateľ listiny  DF 279.743 

5. VII. 1490  Neusiedl am See   vydavateľ listiny            QGStW II/3, num. 5352bis 

7. III. 1492  Budín   spoluvydavateľ listiny  DF 287.343 
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Itinerár grófa Žigmunda zo Svätého Jura a Pezinka 
 
28. X. 1450  hrad Eberhard  spoluvydavateľ listiny  DL 14.416 

2. II. 1454  hrad Červený Kameň vydavateľ listiny   AMB, č. 2919 

27. IX. 1454  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 2989 

19. VIII. 1455  hrad Červený Kameň spoluvydavateľ listiny  DL 14.985 

28. IV. 1456  Praha   relátor    DL 37.629 

17. XII. 1456  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3109 

1. XII. 1457  hrad Óvár  vydavateľ listiny   QGStW II/2, num. 3748 

15. XII. 1457  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3170 

17. III. 1458  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 3200 

3. V. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3210 

25. V. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 242.608 

23. VI. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 242.616 

27. VI. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   QGStW II/3, num. 3789 

5. VII. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   QGStW II/3, num. 3790 

17. VII. 1458  Svätý Jur  vydavateľ listiny   AMB, č. 3230 

25. VII. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.881 

27. VII. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   QGStW II/3, num. 3803 

25. VIII. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   QGStW II/3, num. 3810 

9. VIII. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3234 

13. IX. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3239 

15. IX. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   QGStW II/3, num. 3816 

6. X. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.895 

14. XI. 1458  Pezinok   vydavateľ listiny   AMB, č. 3256 

15. XI. 1458  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3257 

8. I. 1459  Bratislava  vydavateľ listiny   DF 203.353 

17. II. 1459  Viedenské Nové Mesto spoluvydavateľ listiny  pozri odkaz pod čiarou7 

3. VII. 1459  hrad Óvár  vydavateľ listiny   pozri odkaz pod čiarou8 

10. XI. 1459  Neusiedl am See  vydavateľ listiny   DF 203.436 

15. XI. 1459  Neusiedl am See  vydavateľ listiny   Házi I/4, num. 501. 

25. IV. 1460  Viedeň   spoluvydavateľ listiny  DF 286.335 

9. V. 1460  Viedeň   spoluvydavateľ listiny  DF 286.336 

20. VI. 1460  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.942 

30. VII. 1460  hrad Devín  vydavateľ listiny   DF 242.687 

14. VIII. 1460  hrad Devín  vydavateľ listiny   AMB, č. 3343  

18. XI. 1460  Trautmansdorf  vydavateľ listiny   DL 107.567 

6. XII. 1460  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.955 

                                                 
7 Listina o zvolení cisára Fridricha III. Habsburského uhorským kráľom, ref. 3. 
8 Listina grófa Žigmunda.[online] Dostupné na internete: 
<http://www.archive.org/stream /urkundlichebeit00palagoog#page/n210/mode/1up> 
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18. XII. 1460  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 258.148 

2. I. 1461  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3365 

6. III. 1461  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3376 

29. III. 1461  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 44.973 

14. I. 1462  Wörtsch   vydavateľ listiny   AMB, č. 3413 

24. VII. 1462  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 15.754  

10. XI. 1462  Bruck an der Leitha spoluvydavateľ listiny  DF 258.611 

17. IV. 1464  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 3450 

13. XII. 1464  Kittsee   spoluvydavateľ listiny  DF 203.615 

11. VIII. 1464  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 16.044 

4. I. 1465  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 203.618 

20. IX. 1465  Neusiedl am See  vydavateľ listiny   DF 203.692 

3. X. 1465  Kittsee   vydavateľ listiny   DF 203.695 

8. X. 1465  Kittsee   vydavateľ listiny   DF 203.698 

2. II. 1466  Kittsee   spoluvydavateľ listiny  DL 24.551 

24. IV. 1470  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  DL 45.398 

7. IV. 1472  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3637 

17. III. 1473  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 242.868 

6. XI. 1473  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3669 

12. XI. 1473  hrad Óvár  vydavateľ listiny   AMB, č. 3670 

23. I. 1476  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 3715 

30. XI. 1476  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 45.669 

20. VI. 1477  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 203.854 

24. IV. 1481  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  DL 18.473 

19. VI. 1481  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DL 95.586 

1. II. 1482  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  DF 258.188 

1. IX. 1482  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  AMB, č. 3807 

11. XI. 1486  hrad Óvár  vydavateľ listiny   DF 279.727 

10. II. 1490  hrad Červený Kameň spoluvydavateľ listiny  DF 279.743 

25. VIII. 1492  hrad Óvár  spoluvydavateľ listiny  DL 19.878 
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Poznámky 
 
* – predtým nedatované listiny z AMB s mojím datovaním 
 
 
Skratky 
 
AČ – PALACKÝ, František (ed.). Archív český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů 

domácích i cizích II. Praha : Vydal František Palacký, 1842. 
 
AMB – Archív mesta Bratislavy; Zbierka stredovekých listín. 
 
Baumkircher – HALLER-REIFFENSTEIN, Brigitte. Kaiser Fridrich III. und Andreas Baumkircher. In Andreas 

Baumkircher und seine Zeit, Heft 67, 1983, s. 63-104. 
 
DF – Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai fényképgyüjtemény (Maďarský krajinský archív, 

Zbierka fotokópií stredovekých listín pochádzajúcich mimo územia Maďarska) 
 
DL – Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai levéltár (Maďarský krajinský archív, Zbierka 

stredovekých listín). 
 
Haller – HALLER, Brigitte. Kaiser Friedrich III. und die Stephanskrone. In Mitteilungen des österreichischen 

Staatsarchivs. Wien : -, band 26, 1973, s. 94-147. 
 
Házi – HÁZI, Jenö (ed.). Sopron szabad királyi város története I/3; 4; 5. Sopron : Székely és társa 

konyvnyomdája, 1924-1926. 
 
Chaloupecký – CHALOUPECKÝ, Václav (ed.). Středověké listiny ze Slovenska. Bratislava : Učená společnost 

Šafaříkova, 1937. 
 
MKD II – NAGY, Iván – NYÁRY, Albert (ed.). Magyar diplomacziai emlékek Mátyás király korábol 1458-

1490 II. Budapest : MTA, 1877. 
 
QGStW – UHLIRZ, Karl (ed). Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. II. Abtheilung. Regesten aus dem 

Archive der Stadt Wien. 2.; 3. Wien : Verlag und Eigenthum des Alterthums-vereines zu Wien, 1900-
1904. 

 
SNA, Ba K, HM – Slovenský národný archív, fond Bratislavská kapitula – Hodnoverné miesto. 
 
Urkunden – GÜNDISCH, Gustav (ed.). Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 6. Band 

(1458-1473). Bukarest : Verlag der Akademie der sozialistischen Republik Rumänien, 1981. 
 
Vach – VACH, Miloslav. Jan Jiskra z Brandýsa a politický zápas Habsburků z Jagellovci o Uhri v letech 1440-

1442. In Historické štúdie, roč. 3, 1957, s. 172-227. 
 
 
Rum.  – Rumunsko 
 
nem.  – nemecky 
 
voj.  – vojenský 
 
 
 
GAHÉR, Daniel. Itineráre grófov zo Svätého Jura a Pezinka. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia 
nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 302-308. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> 
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o autoroch 
––––––––––––––––––––––– 
 
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. Daniel Gahér 
pôsobí ako interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Odborné 
zameranie: stredoveké dejiny územia západného Slovenska – najmä neskorý stredovek, 
šľachtické rody – grófi zo Svätého Jura a Pezinka, vývoj hradov v Uhorsku, regionálne dejiny 
– dejiny Svätého Jura a Pezinka. 
 
 
Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD. 
pôsobí na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Venuje sa dejinám raného 
novoveku v západnej a strednej Európe, predovšetkým politickým a sociálnym dejinám 
západnej Európy s osobitým zameraním na dejiny Anglicka a Francúzska. 
 
 
PhDr. Tomáš Klokner 
interný doktorand na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa dejinami 
rímskeho principátu, najmä sociálnymi pomermi v 2. storočí n. l. Témou jeho dizertačnej 
práce je alimentačný program ako jedno z najdôležiteších opatrení v domácej politike tzv. 
adoptovaných cisárov. 
 
 
Bc. Peter Kulan 
študuje odbor História na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Zaujíma sa o svetové a slovenské dejiny 19. a 20.storočia. 
 
 
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. Adam Mesiarkin 
je interným doktorandom na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jeho 
dizertačnej práce je úloha vojenských elít pri etnogenéze Slovanov. Zaujíma sa o politické 
dejiny včasného stredoveku a etnicitu včasnostredovekých gentes. 
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PhDr. Peter Mráz, PhD. 
vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra na FiF UK v Bratislave. Publikoval viacero 
štúdií doma aj zahraničí. Venuje sa špeciálne príležitostnej poézii najmä v dielach Jána 
Hollého a Bohuslava Tablica, konštrukcii mýtov spojených s týmito spisovateľmi a slohovým 
zvláštnostiam literatúry v prvej polovici 19. storočia. 
 
 
PhDr. Zuzana Orságová, MA 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá 
sa dejinami Uhorska v arpádovskom období so zreteľom na ženské predstaviteľky dynastie. 
 
 
Mgr. Hana Palkovičová 
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre histórie FiF Trnavskej univerzity v Trnave. 
Témou jej dizertačnej práce je Slovenská liga v Amerike a slovenská otázka v rokoch 1907 – 
1926. Venuje sa tiež problematike vysťahovalectva Slovákov do USA a dejinám amerických 
Slovákov. 
 
 
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. Eva Šefcová 
pôsobí ako doktorandka denného štúdia na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. 
Venuje sa stredovekej kronikárskej spisbe so zameraním na kroniku Jána z Udine 
a neskorostredovekú uhorskú kronikársku spisbu. Prednáša dejiny Apeninského polostrova 
v stredoveku. 
 
 
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. Michal Zajden 
je interným doktorandom na Katedre slovenských dejín na FiF UK. Témou jeho dizertačnej 
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