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ÚVOD
Začnem podľa očakávania s číselnou symbolikou: práve máte v rukách
desiate číslo zborníka Medea. Symboliku čísla desať však (10) nechápem, pre
históriu a archeológiu by sa skôr hodili iné čísla – napríklad by sme po vzore
niektorých antických filozofov mohli svätiť sedmičku. Ale ľudská spoločnosť 3.
tisícročia po Kristovi posvätila číslo desať a s tým už nič neurobíme. Napriek
tomu, že sa chcem vyhnúť bilancovaniu, na koniec tohtoročného úvodníka
uvediem aj členov všetkých redakčných rád v histórii Medey. Možno by bolo
zaujímavé zistiť, aké boli ich ďalšie životné dráhy, ale to by sa hodilo zrejme
pre iné periodikum. I keď v niektorých prípadoch by to bolo zaujímavé zistenie.
Číslo desať a aj určité životné skúsenosti by ma mohli viesť ku kritickému
tónu tohto úvodníka. Keďže sa venujem (ako i väčšina redakčnej rady) archeológii a čiastočne histórii už profesionálne, mohol by som kriticky porovnať moje
univerzitné predstavy s realitou „slovenského“, „vedeckého“ života. Ale nestačí,
ak sa moja kritika obmedzí na úvodzovky pri týchto slovách. Má to skutočne
zmysel? Nie je to len zbytočné plytvanie papiera? (Aj keď ten znesie všetko.)
Mám na to právo? Som sám na takej morálnej a inteligenčnej úrovni, že môžem
začať čistiť tento augiášovský chliev? Možno pred pár rokmi by som sa správal
radikálnejšie, ale teraz na tieto otázky odpovedať neviem. Keďže som ešte stále
príslušníkom mladej generácie, asi by som sa po vzore iných mohol pustiť do
kritiky „starých.“ Ale prečo by som mal? Žiadnu revolúciu v tomto úvodníku
robiť nechcem. Mohol by som sa pozastaviť napríklad nad prítomnosťou historikov velebiacich slovenský fašistický štát v niektorých historických ústavoch
a univerzitách, alebo do nevyčerpateľnej témy postojov v období komunizmu.
No opäť sa pýtam – mám na to právo? Nemal by som moju úvahu upriamiť skôr
na svoju generáciu? Moja vlastná skúsenosť hovorí, že postoje a charaktery
„mladej“ a „starej“ generácie sú rovnako variabilné. Poznám mnoho mladých
historikov a archeológov (a pochybujem, že v iných vedných disciplínách je to
inak), ktorí sa v intrigovaní, bezzásadových postojoch a v zlom kariérizme nelíšia od kritizovanej časti staršej generácie. Bolo by naivné myslieť si, že aj niektoré naše vlastné činy boli iné. Zlo je len jedno a nie je ani malé ani veľké. Na
druhej strane existujú stále historici a archeológovia (či už „starí“, či už „mladí“)
nakazení správnymi a dobrými postojmi, ktorí sa nevyznačujú radikalizmom za
každú cenu. Otázne je, či sa im bude chcieť neustále udierať hlavou proti múru.
Lákavá téma pre kritiku je postoj spoločnosti k histórii, ktorá bola niekoľkokrát spomínaná aj v Medey. Ale aj tu už bolo povedaných a napísaných veľa
zbytočných slov. Pretrvávajúce finančné suchoty sú neustále spomínané. Ale
prečo potom napriek tomu dokážu existovať niektoré príklady potvrdzujúce
opak? Napríklad slovenská archeologická expedícia v Kuvajte, projekt vydávanie prameňov k slovenským dejinám nemenovaného súkromného vydavateľstva
alebo existencia dvoch popularizačných časopisov (Z toho jeden je z veľkej časti
3
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financovaný zo súkromných zdrojov!). Prečo niektorí bádatelia dokážu vytvoriť
každé dva roky nejakú publikáciu a iní za celý život nič? Stále sú v tom len peniaze?
Ale dosť bolo pesimizmu, nakoniec aj tak rozhodne čas. To, čo je životaschopné, sa nakoniec presadí. Možno nás to bude stáť zopár krokov späť, ale
vývoj nikdy nepoužíva priamu cestu dopredu. Preto optimisticky na záver
dodám: raz niekto rozbije múr aj hlavou. Dúfame, že aspoň trochu pozitívneho
smeru dodalo slovenskej histórii aj tých desať rokov pôsobenia Medey.
Branislav Kovár
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Postavenie psa v spoločnosti doby halštatskej

POSTAVENIE PSA V SPOLOČNOSTI DOBY HALŠTATSKEJ
Petra Kmeťová
Pes domáci (Canis lupus f. familiaris) je najstarším zvieracím spoločníkom človeka. Domestikácia jeho predka, vlka obyčajného (Canis lupus L.), prebehla omnoho skôr ako zdomácnenie iných zvierat. V súčasnosti sa všeobecne
prijíma názor, že prvé domestikované psy sa objavujú v mezolite. Najstaršie európske nálezy psa pochádzajú z obdobia okolo 7500 pred Kr., prípadne už
skôr(?).1
S domestikáciou zvierat sú spojené zmeny vo veľkosti a stavbe tela. Prvé
zdomácnené psy boli oproti vlkom takmer o polovicu menšie. Až vedomým výberom sa neskôr začala dosahovať väčšia výška. Zmenšila sa im tiež veľkosť
mozgu (o 20–30 %), zmenšil sa počet a veľkosť zubov a skrátila sa tvárová časť
lebky. Dôležitým znakom domestikácie psa je aj vytáčanie chvostu dohora smerom k chrbtu, jav, ktorý sa nikdy nevyskytuje u vlkov. Ďalším zo znakov zdomácneného psa sú aj ovisnuté uši. Nie je ale isté, kedy sa tento jav objavuje,
a neplatí pre všetky druhy.2 Vyvinulo sa množstvo psích rás (dnes ich je okolo
400), s rôznou stavbou tela, farbou či kvalitou srsti, ale aj s rozdielne vyvinutými schopnosťami. Niektoré plemená majú veľmi starý pôvod. Napríklad chrt
sa objavuje už v starej Mezopotámii.3 V období európskeho praveku však nemožno hovoriť o konkrétnych rasách ale o typoch psov. Už v neolite možno rozoznať typy malých psov podobných dnešným špicom alebo stredne veľké typy,
podobné napríklad vyžlám. Postupne sa psy zväčšili a pribudli rôzne typy. Pripisuje sa to skôr náhodnému kríženiu ako zámernému výberu. K intenzívnejšiemu
šľachteniu rôznych plemien dochádza až v dobe rímskej.4
Pes sa výrazne odlišoval od ostatných domácich zvierat. Človek rýchlo
pochopil jeho potenciál a začal ho využívať. Už od najstarších čias bol pes
1

2
3
4

BÖKÖNYI, S.: History of Domestic Mammals in Central and Eastern Europe. Budapest
1974, s. 316–317; porov. MUSIL, R.: Evidence for the Domestication of Wolves in Central
European Magdalenian Sites. In: CROCKFORD, S. J. (Red.): Dogs Through Time: An
Archaeological Perspective. Proceedings of the 1st ICAZ Symposium on the History of
the Domestic Dog. Eighth Congress of the International Council for Archeaozoology
(ICAZ 98), August 23–29, 1998, Victoria, B. C., Canada, BAR International Series 889,
Oxford 2000, s. 21–28, (ktorý uvažuje o včasných domestikovaných psoch/vlkoch už
v magdaleniéne vo východnom Nemecku a českých krajinách v období cca 11–7 tisíc pred
Kr. Domestikáciu psa v tejto oblasti spája so špecializáciou magdaleniénskych spoločenstiev na lov koní.).
BÖKÖNYI, S.: History of Domestic Mammals..., s. 314–315.
Tamže, s. 316.
Tamže, s. 316 nn.; WYROST, P. – CHRZANOWSKA, W.: Hodowla zwierząt domowych
i łowiectwo w epoce brązu i wczesnej epoce Ŝelaza na Słowacji w świetle badań archeozoologicznych. Przegląd Arch. 47, Wrocław 1999, s. 27–43.

7

Medea – Studia MEDiaevalia Et Antiqua, IX, 2005
cenným pomocníkom pri love, stal sa však aj strážcom stád alebo ľudských
obydlí a v neposlednom rade aj verným priateľom človeka.
Koncom bronzovej a začiatkom halštatskej doby dochádzalo v strednej
Európe k výrazným zmenám. Spoločnosť sa čoraz výraznejšie hierarchizovala
a moc v rukách sústredila silnejúca elita. Omnoho viac sa začalo využívať
železo a kôň. K zmenám dochádzalo aj v kultovej oblasti. V dôsledku kontaktov
s oblasťou Stredozemného mora pribudli k domácim náboženským symbolom
nové. S tým súvisí aj antropomorfizácia božstiev. Jedným z prejavov kultu je aj
obrazové umenie. Po symbolickom umení kultúry popolnicových polí v mladšej
a neskorej bronzovej dobe vznikol v dobe halštatskej nový spôsob umeleckého
prejavu. Objavili sa ľudské postavy, zvieratá a symboly. Najdôležitejšou zmenou však bola naratívnosť zobrazení. Postavy sa stali súčasťou scén.
Jednou zo zvieracích postáv tejto ikonografie bol aj pes. Nevyskytuje sa
často, napriek tomu možno hovoriť o pomerne rozšírenom motíve. Istý fenomén
predstavujú zobrazenia psa v scénach lovu, v ktorých sa pes vyskytuje najčastejšie. Platí to pre väčšinu oblastí figuratívneho umenia.5 Keďže sa však touto rozsiahlou témou podrobne zaoberáme v inom príspevku,6 v tejto práci budeme
skúmať všetky ostatné zobrazenia psa. Chceme sa tak zamerať na význam psa
v dobe halštatskej z hľadiska bežného života, ale aj kultu a iných aspektov vo
vzťahu ľudskej spoločnosti ku psovi. Prehľad o pohreboch psov a informácie
o úlohách psa v mytológiách starovekých etník dotvoria celkový obraz o jeho
postavení v spoločnosti halštatskej doby.
Vo východoalpskej oblasti sa vytvorili v dobe halštatskej (720/700 až
450/400 pred Kr.) dve veľké kultúrne skupiny. Severovýchodoalpská halštatská
oblasť zaberala približne územie dnešného Dolného Rakúska, Burgenlandu,
stredného a severného Zadunajska, juhozápadného Slovenska a najjužnejšej čas5

6

Väčšinou sú psy zobrazení ako pomocníci pri love. V umení egejskej oblasti je motív lovu
známy už zo začiatku doby bronzovej a pokračuje aj v neskorších obdobiach. Je najstarším naratívnym motívom umenia villanovskej kultúry z konca bronzovej doby v Taliansku a často sa vyskytuje aj v nasledujúcich obdobiach kultúrneho vývoja Apeninského
polostrova. Častým motívom je v situlovom umení (najmä v „klasickom“ období situlového umenia) a v umení typu Sesto Calende – Kleinklein. Je známy z umenia kalenderberskej kultúry. Je jedným z mála motívov lužickej kultúry v dobe halštatskej a pomoranskej kultúry na území Poľska. Pomerne často sa lov so psom objavuje aj v umení skalných
rytín Álp alebo Švédska. Časté vyobrazovanie lovu na úkor iných činností je v protiklade
ku kostrovým zvyškom lovených zvierat zo sídlisk v tomto období, ktoré tvoria len
niekoľko percent (maximálne 10 %, zvyčajne oveľa menej) z celkového počtu zvieracích
kostí. Skôr, ako prostriedok, ktorý mal zaobstarať potravu, patril k prestížnym záležitostiam. Do istej miery mu možno pripísať aj posvätný charakter.
KMEŤOVÁ, P.: Pes ako súčasť loveckých motívov vo figurálnom umení doby halštatskej.
In: STUDENÍKOVÁ, E. (zost.): Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho
praveku na strednom Dunaji. In: Zborník referátov z konferencie z 9. novembra 2004
v Bratislave. Studia archaeologica et Mediavalia VII, Bratislava 2005, s. 106–139.
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ti Moravy. Značnú časť tvorí kalenderberská kultúra.7 Juhovýchodoalpskú halštatskú oblasť možno vymedziť približne na územie Štajerska, Korutánska,
takmer celého Slovinska a juhozápadnej Panónie.
Figurálne umenie východoalpskej halštatskej oblasti tvorila plastika a zob
razenia na nádobách. Keramika bola niekedy zdobená plasticky – býčími protómami (nádoby) alebo vtáčikmi (pokrievky sitúl). Objavuje sa aj hlinená alebo
olovená plastika vo forme ľudských a zvieracích postáv, aplikovaná na nejaký
podklad. V prípade ojedinelých bronzových figúrok nie je jasné, či boli na
nejaký podklad pripevnené. Sú vypracované celkom kvalitne, odráža sa v nich
vplyv talianskej bronzovej plastiky 7. storočia pred Kr. Výnimočné sú vozíky
s figúrkami.
Zobrazenia na nádobách patria k dvom hlavným typom. V kalenderberskej kultúre bolo rozšírené zdobenie keramiky maľovaním, rytím, technikou
radielkovania alebo vkolkovania. Postavy vo figurálnych scénach bývajú súčasťou jednej súvislej scény alebo sú od seba oddelené geometrickým vzorom.
Najčastejším motívom je tzv. adorantka, ďalej je to jazdec na koni/bojovník,
dvojica v pästnom súboji, hudobník, scéna tkania, lov, štvornohé zviera, vták
a rôzne symboly. Postavy sú značne schematizované a niekedy veľmi nejasné.8
Motívy sa pravdepodobne zhotovovali podľa určitých presných pravidiel
a schém. Zrejme zobrazovali mytologický príbeh alebo príbehy, ktorých obsah
dobre poznali nielen tvorcovia výzdoby keramiky, ale zrejme aj ostatné obyvateľstvo oblasti. Preto mohli byť stručne vyrozprávané formou zjednodušených
motívov a zobrazení symbolov.9 Zobrazenia sa datujú doobdobia od staršieho
halštatského stupňa až do začiatku mladohalštatského obdobia (HaC–HaD1).
Zaujímavé vyobrazenie psa sa zachovalo na črepe z Rabensburgu
v Dolnom Rakúsku.10 Jeho telo je naznačené jednoduchými vybodkovanými lí7
8

9
10

Lokalizovaná je do východných častí Dolného Rakúska, severného Burgenlandu, časti
Maďarska v okolí Sopronu a západnej časti juhozápadného Slovenska.
Pri interpretácii figurálnych zobrazení kalenderberskej kultúry narážame na istý problém.
Obrazy sú dosť schematické, preto je často ťažké určiť, čo daný motív predstavuje, najmä
u zvierat. Tradične sa interpretovujú kone podľa jedincov, na ktorých sedia jazdci. Iné
zvieratá zas možno identifikovať na základe charakteristických znakov, napr. podľa rohov
(tur) alebo parohov (jeleň). Pri vyobrazení psa prichádza do úvahy jedine jeho chvost,
zodvihnutý dohora, prípadne ohnutý smerom k chrbtu. Bez chvosta nie je jednoznačné, či
nejde o iné štvornohé zviera. Z porovnania s realistickými vyobrazeniami psa z iných
oblastí (viď nižšie) zároveň vieme, že pes nemusel byť vždy znázorňovaný s dohora
ohnutým chvostom. V tomto prípade sa dá uvažovať o psovi v scénach, kde je jeho
prítomnosť známa z iných analógií (hlavne lov). Inokedy treba uviesť všetky pravdepodobné identifikácie zvieraťa, aby sa predišlo prípadným vážnym chybám.
STUDENÍKOVÁ, E.: Motív stromu na halštatskej keramike. Sborník prací Fil. Fak. Brno
M4, Brno 1999, s. 210–211.
FELGENHAUER, F.: Eine hallstättische Wagendarstellung aus Rabensburg, N.-Ö. Mitt.
Anthr. Ges. Wien 98, Wien 1962, 93; NEUGEBAUER, J.-W., Fundber. Österreich 11, 1972,
s. 62 nn.; cit. podľa NEBELSICK, L. D.: Figürliche Kunst der Hallstattzeit am Nordostalpenrand im Spannungsfeld zwischen alteuropäischer Tradition und italischem Lebensstil.
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niami, má natiahnutý krk a hlavne zodvihnutý, dosť vykrútený chvost. Za psom
možno rozoznať časť ďalšieho, väčšieho zvieraťa s dlhším krkom. Dominantným motívom fragmentu je dvojkolesový voz ťahaný dvojzáprahom. Na ňom
stojí ithyphalická postava, ktorá voz poháňa.11 (obr. 2) Medzi obrazmi kalenderberskej kultúry nájdeme zobrazenie voza dvakrát. Na kompletne zachovanej
scéne z mohyly 28 (127 podľa nového číslovania) v západomaďarskom Soproni–Burgstalle12 motív štvorkolesového voza nasleduje za zobrazením lovu,
v ktorom predpokladáme prítomnosť psov. Podobná scéna by mohla byť
vyobrazená na črepe zo Sopronu–Burgstallu, mohyla 80 (140)13, pre neúplnosť
zachovania však o tom možno len uvažovať. Z rabensburského fragmentu
nevieme určiť, či išlo o podobnú scénu s lovom ako v spomínaných prípadoch.
Naznačuje to zviera pri psovi, ale len v prípade, že by to bol kôň s jazdcom. Ak
táto scéna pôvodne nebola súčasťou podobného výjavu ako z mohyly 28 (127)
v Soproni–Burgstalle (jazda na voze, lov a smútenie/tanec/zápasy), o interpretácii možno uvažovať len v súvislosti s motívom jazdy na voze. Názory bádateľov
na tento motív sú podobné: o voze s ľudskou postavou na týchto zobrazeniach
uvažujú ako o možnom voze mŕtveho, ktorý je na ceste do záhrobia.14 Nie je vylúčené, že ide o zobrazenie voza s mŕtvym počas pohrebných slávností.15 Zúčastňoval sa pes pohrebných obradov? Bol súčasťou odchodu nebožtíka na druhý
svet?

11
12

13

14
15

In: LIPPERT, A. – ŠPINDLER, K. (Hrsg.): Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Institutes
für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Univforsch.
Prähist. Arch. 8. Bonn 1992, pozn. 114. C. Dobiat nález kladie do stupňa HaC (DOBIAT,
C.: Menschendarstellungen auf ostalpiner Hallstattkeramik. Eine Bestandsaufnahme.
Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 34, Budapest 1982, s. 284).
FELGENHAUER, F.: Eine hallstättische Wagendarstellung aus Rabensburg, obr.1–2;
DOBIAT, C.: Menschendarstellungen auf ostalpiner Hallstattkeramik, obr. 4,3.
GALLUS, S.: Die figuralverzierten Urnen vom Soproner Burgstall. Archaeologia
Hungarica 13, Budapest 1934, s. 7 nn.; EIBNER-PERSY, A.: Hallstattzeitliche Grabhügel
von Sopron (İdenburg). Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 62, Eisenstadt
1980, s. 64; TERŽAN, B.: Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem/The Early Iron
Age in Slovenian Styria. Katalogi in Monografije 25. Ljubljana 1990, s. 169 nn.;
NEBELSICK, L. D.: Figürliche Kunst der Hallstattzeit am Nordostalpenrand..., s. 411,
pozn. 86; s. 415. Nové číslovanie sopronských mohýl zaviedla E. Patek v súvislosti
s novým výskumom tejto lokality (PATEK, E.: Neue Untersuchungen auf dem Burgstall
bei Sopron. Ber. RGK 63, Mainz am Rhein 1982, 174-176). Kvôli lepšej prehľadnosti
uvádzame staršie označenie mohyly prvé, a za tým v zátvorke nové číslovanie podľa E.
Patek. Staršie číslovanie je totiž už zaužívané najmä v prípade mohýl, z ktorých pochádza
figurálne zdobená keramika.
GALLUS, S.: Die figuralverzierten Urnen vom Soproner Burgstall, tab. II,5; DOBIAT, C.:
Menschendarstellungen auf ostalpiner Hallstattkeramik, obr. 9,1; porov. NEBELSICK, L.
D.: Figürliche Kunst der Hallstattzeit am Nordostalpenrand..., s. 411, pozn. 89.
GALLUS, S.: Die figuralverzierten Urnen vom Soproner Burgstall, s. 28–29.
FRANZ, L.: Leichenspiele in Alt-Europa. Der Pflug (Wien) 1926, s. 11 nn.; cit. podľa
EIBNER-PERSY, A.: Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg), s. 65–66.
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Veľmi nejasná je scéna na nádobe 5 z mohyly I v slovenských Nových
Košariskách (dnes Dunajská Lužná).16 Zviera v spodnej časti scény považujeme
za psa. Má štyri krátke nohy, vzpriamenú hlavu so vztýčenými ušami a hlavne
chvost mierne vyhnutý dohora. Na základe týchto znakov vylučujeme iné zviera
(najmä kôň sa v literatúre vyskytuje častejšie).17 Zložitejšie je určenie motívu
nad psom, ktorý nemá analógiu v umení kalenderberskej kultúry a navyše je aj
veľmi zlé zachovaná maľovaná vrstva. (obr. 1)
Výjav nad psom môže predstavovať človeka a zviera,18 vtedy by bol
pravdepodobný motív lovu. Nie je vylúčené, že znázornený je človek a jazdec
na koni. Zobrazenie koňa s chvostom smerujúcim dohora by bolo veľmi netypické v porovnaní s ostatnými obrazmi koňa z kalenderberskej oblasti.19 Postavami (jazdec a pes) by scéna mierne pripomínala zachované zobrazenie z Bieleho Kostola, mohyla I (pozri nižšie – obr. 4). Štylistické prevedenie postáv je
však rozdielne. V Bielom Kostole nepoznáme zvyšné postavy výjavu. Na spomínanej nádobe z Nových Košarísk je aj nadrozmerná postava v adoračnom
geste (adorantka príp. šaman?), ithyphalický hudobník a bojujúca (tancujúca?)
dvojica. Postavy v adoračnom geste sú súčasťou scény obetovania z mohyly 3
v sopronskom Warischbergu.20 Samotného aktu obety sa zúčastňujú dve ľudské
postavy, vpravo väčšia a vľavo menšia. Uprostred držia obetované zviera (?).
S istou rezervou by sa dalo takéto poradie aplikovať na skupinu postáv nad
psom z Nových Košarísk. No na sopronskom vyobrazení chýba pes, postavy
hudobníka a tanečníkov/zápasiacich a namiesto nich sa objavuje jazdec a kôň.
16
17

18
19

20

PICHLEROVÁ, M.: Nové Košariská. Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej. Bratislava
1969, s. 24, tab. IIIb.
Scéna sa niekedy prirovnáva k scéne z nádoby 11 z tej istej mohyly (PICHLEROVÁ, M.:
Nové Košariská, Tab. V). Jej súčasťou je hudobník, postava v adoračnom geste, dvojica
zápasníkov, ale aj jazdec na koni a pravdepodobne kôň. K dvojrozmerným zobrazeniam
koňa v kalenderberskej kultúre porov. napr. DOBIAT, C.: Menschendarstellungen auf
ostalpiner Hallstattkeramik; NEBELSICK, L. D.: Figürliche Kunst der Hallstattzeit am
Nordostalpenrand..., tab. 2. Z mohyly II v Rabensburgu pochádza maľované zobrazenie
koňa bez typického „tela z dvoch trojuholníkov“, s krátkymi nohami a dlhším telom; no
celkovým výzorom, najmä chvostom smerujúcim nadol, sa odlišuje od nášho zvieraťa
z nádoby 5 z Nových Košarísk, mohyly 1 (DOBIAT, C.: Menschendarstellungen auf
ostalpiner Hallstattkeramik, obr. 4,1). Takisto sa odlišuje od koňa zo spomínanej nádoby
11 z Nových Košarísk.
O ľudskej postave so štvornohým zvieraťom (?) uvažuje napr. C. Dobiat (DOBIAT, C.:
Menschendarstellungen auf ostalpiner Hallstattkeramik, s. 285)
Porovnaj aj so scénou na nádobe z Rabensburgu, mohyla II – silne štylizovaná ľudská
postava (?), jazdec na koni, štvornohé zviera (kôň?), časť ďalšieho zvieraťa, 2 adorujúce
postavy (SIEGFRIED-WEISS, A.: Der Ostalpenraum in der Hallstattzeit und seine
Beziehungen zum Mittelmeergebiet. Hamburger Beitr. Arch. 6, 1979, Hamburg 1980, tab.
13,3; DOBIAT, C.: Menschendarstellungen auf ostalpiner Hallstattkeramik, 284, obr. 4,1).
GALLUS, S.: Die figuralverzierten Urnen vom Soproner Burgstall, 42, tab. XVI,2;
DOBIAT, C.: Menschendarstellungen auf ostalpiner Hallstattkeramik, obr. 12; EIBNERPERSY, A.: Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (İdenburg), 64.
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Ak by motív naozaj predstavoval obetu, pes mohol byť jedným z dôležitých
kultových účastníkov. Pes v obetnom sprievode je aj na situle Certosa (obr. 6),
nie je však jasné, či predstavoval obetované zviera.21 Zdôrazňujeme, že scéna
zostáva stále málo zrozumiteľná, bez presnejších analógií. Mohyla I bola
datovaná na prelom 7./6. stor. pred Kr. až začiatok 6. stor. pred Kr.22
Približne v rovnakom období vznikla maľovaná keramika z nedávno
odkrytej mohyly I v slovenskom Bielom Kostole.23 Fragmentárne zachovaná
scéna na jednej z nádob zachytáva jazdca na koni a tri ďalšie zvieratá.24 (obr. 4)
Dve z nich – s dlhým krkom a chvostom podobným schematickým zobrazeniam
psa – považujeme za psov.25 Krk oboch zvierat je viditeľne dlhší ako u psa na
črepe z Rabensburgu a iných schematických zobrazeniach psa (viď nižšie). Ak
chcel tvorca zobraziť psa, je možné, že sa snažil zachytiť odlišnú rasu. Pripomína nám chrta alebo podobný druh vysokého štíhleho psa.26 Jazdec na koni
21
22

23

24
25

26

O psovi z Nových Košarísk ako o obetnom zvierati uvažuje M. Pichlerová
(PICHLEROVÁ, M.: Nové Košariská, s. 145 a 188).
M. Pichlerová mohylu I datovala do stupňa HaC2, príp. na začiatok HaD1 (tamže, s.191).
Jej datovanie sa však stretlo s kritikou: počnúc K. Kausom (KAUS, K.: Chronologie und
Bestattungssitten der Hallstattkultur in Niederösterreich und im Nordburgenland,
Dissertation Wien 1973; cit. podľa NEBELSICK, L. D.: Figürliche Kunst der Hallstattzeit
am Nordostalpenrand..., pozn. 87); cez A. Siegfried-Weiss (SIEGFRIED-WEISS, A.: Der
Ostalpenraum in der Hallstattzeit..., s. 10–11) – obaja presadzujú stupeň HaD; C. Dobiata
(DOBIAT, C.: Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. Schild
von Steier, 1, Graz 1980.); až po H. Parzingera a S. Stegmann-Rajtárovú, podľa ktorých
bola najmladšou na pohrebisku práve mohyla 1 – navŕšená v stupni HaD1 (PARZINGER, H.
– STEGMANN-RAJTÁR, S.: Smolenice-Molpír und der Beginn skytischer Sachkultur in der
Südwestslowakei. Prähist. Zeitschr. 63, Berlin – New York 1988, s. 168–169);
k rovnakému záveru dochádza aj B. Teržan (TERŽAN, B.: Starejša železna doba na
Slovenskem Štajerskem, s. 181).
Mohyla I bola odkrytá len sčasti, s časťou drevenej hrobovej komory a relatívne bohatým
keramickým inventárom. Na základe podobnosti nádob s keramikou z mohyly 1 v Nových
Košariskách ju J. Urminský datuje, podľa M. Pichlerovej chronológie Nových Košarísk,
do stupňa HaC2, prípadne na samý začiatok HaD1 (URMINSKÝ, J.: Halštatské mohylové
pohrebisko v Bielom Kostole. Sborník prací Fil. Fak. Brno M6, Brno 2001, s. 77–91,
k datovaniu pozri s. 89). V súčasnej dobe sa pre spomínanú mohylu z Nových Košarísk
prijíma datovanie H. Parzingera a S. Stegmann-Rajtárovej, podobne aj B. Teržan, do
stupňa HaD1 (pozri pozn. 22).
URMINSKÝ, J.: Halštatské mohylové pohrebisko v Bielom Kostole, obr. 3,2.
Určenie druhého zvieraťa z tejto dvojice je spornejšie – je možné, že slučkovite zahnutá
časť predstavuje chvost. Dnes je už ťažké zistiť, či šlo o zámer tvorcu alebo len o „pochybenie“ pri maľovaní. Tretie zviera je zachované neúplne, preto nemôžme s istotou
povedať, či je to kôň, iný kopytník alebo pes.
Porovnaj napr. so zobrazením chrta na freske z neskoromykénskeho paláca z Pyle
(BUCHOLZ, H.-G. – JÖHRENS, G. – MAULL, I.: Jagd und Fischfang. Archaeologia
homerica, Band I, Kapitel J, Göttingen 1973, obr. 38) alebo so psom na attickej miske
z obdobia okolo 525-520 pred Kr. (PERFAHL, J. (Hrsg.): Wiedersehen mit Argos und
andere Nachrichten über Hunde in der Antike. Kulturgeschichte der antiken Welt 15.
Mainz am Rhein 1983, obr. na s. 111).
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pripomína bojovníka alebo lovca. Na fragmente nevidíme okrem psov iné
postavy, preto nevieme povedať, či zobrazuje lov (a psa ako loveckého pomocníka) alebo iný motív, v ktorom hrali psy významnejšiu úlohu.
K ojedinelým nálezom v rámci kalenderberskej kultúry nesporne patrí
zdobené tkáčske závažie – idol, ktoré pochádza z objektu číslo 17 na hradisku
Molpír pri Smoleniciach.27 Jeho štyri bočné steny nemajú rovnakú rytú výzdobu.
Zaujímavá je najmä strana, na ktorej je schematicky vyobrazená ľudská postava
so zvieraťom pri nohách (obr. 3). Zviera má naznačené dve nohy, sklonenú
hlavu a chvost. S. Stegmann-Rajtárová uvažuje o psovi alebo vtákovi. Nemožno
jednoznačne hovoriť o psovi. Stojí však pri nohách človeka so zodvihnutými
rukami, ktorý pravdepodobne drží sekeru (jej koniec sa nachádza na bočnej
stene závažia).28 Ornament nad hlavou človeka pripomína parohy jeleňa, ktoré
mohli byť súčasťou rituálnej masky. Spomínaná autorka dáva výjav na idole do
súvisu s kultom. Ľudskú postavu považuje za bojovníka a nositeľa magickej
sily, ktorý zrejme vykonáva kultový obrad.29 Zviera (pes?) pri jeho nohách
pôsobí ako jeho spoločník. Z výjavu nie je zrejmé, akú funkciu má v scéne. Ak
motív naozaj zachytáva kultový obrad, respektíve obetu, mohol byť pes jeho
súčasťou? Z prostredia kalenderberskej kultúry nie je známa žiadna priama
analógia výjavu. Nahé postavy mužov so sekerou v ruke a s ozdobou hlavy
(čelenka z vtáčích pier?) sa nachádzajú vo výzdobe bronzovej pokrievky cisty
IX z mohyly Kröll-Schmiedkogel v rakúskom Kleinkleine.30 Pri nohách však nie
je žiadne zviera. Kvôli interpretácii týchto nejasných scén je potrebné porovnanie s inými oblasťami figurálneho umenia. Postavu adoranta, niekedy so zbraňou v ruke, poznáme vo viacerých prípadoch aj z umenia skalných rytín Valcamonicy alebo Škandinávie (pozri ďalej). Niekedy aj s „maskou“ na hlave, ktorá
by sa dala prirovnať k pokrývke hlavy, alebo maske z jeleních parohov z molpírskeho idolu.31 Porovnaním idolu z Molpíra s týmito zobrazeniami sa zdá, že
v postave adoranta so sekerou prevažuje kultová funkcia skôr ako úloha bojov27

28
29
30
31

Dom č. 17 sa odlišuje od ostatných domov na Molpíre: jednak malými rozmermi 3x3 m
a polohou bezprostredne v blízkosti kruhovej veže. Obsahoval tiež väčší počet žarnovov,
výnimočné sú najmä dve zdobené tkáčske závažia z hliny, jedno so symbolikou vodných
vtákov a druhé s ľudskou postavou. Predpokladá sa, že objekt nemal obytnú, ale inú,
zvláštnu funkciu. Závažia zrejme neboli súčasťou tkáčskeho stavu, ale mali symbolický
význam (STEGMANN-RAJTÁR, S.: Spinnen und Weben in Smolenice-Molpír. Ein Beitrag
zum wirtschaftlichen und religiös-kultischen Leben der Bewohner des hallstattzeitlichen
„Fürstensitzes“. Slov. Arch. XLVI-2, Nitra 1998, s. 269–271, obr. 5; 6).
Tamže, s. 280.
Tamže, s. 281–282.
Tamže, obr. 11,3.
Porov. vyobrazenie na stéle typu Extremadura z Fuente de Cantos, príp. z Torrejón El
Rubio (OLIVIEIRA JORGE, S.: Stelen und Menhirstatuen der Bronzezeit auf der Iberischen
Halbinsel: Diskurse der Macht. In: Götter und Helden der Bronzezeit. Europa im Zeitalter
des Odysseus, katalóg výstavy Kopenhagen – Bonn – Paris – Athen 1999, s. 114–122,
obr. 3,13; 3,12), kde má bojovník s mečom v ruke na hlave akési parohy.
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níka (sekera sa používala aj ako rituálny obetný nástroj). Preto aj zviera (psa?)
pri jeho nohách treba chápať v tomto zmysle. Nevieme, akú úlohu plnil v neznámom obrade. Či ako symbolická postava, ako aktívny účastník, alebo obetované
zviera, či vystupuje len ako spoločník, prípadne atribút svojho pána. Pravdepodobnejšia sa však zdá jeho aktívnejšia účasť.
Druhým typom zobrazení na nádobách zo staršej doby železnej sú výrobky tzv. situlového umenia. Sú to bronzové toreutické práce s figurálnou výzdobou. Najznámejšie z nich sú bohato zdobené situly (typ vedra). Tento štýl sa
používal aj pri zdobení iných nádob, ich pokrievok, kovaní opaskov, dýk/mečov,
náušníc, votívnych platničiek atď. Sú známe z dvoch hlavných oblastí, z juhovýchodoalpskej oblasti a z územia kultúry Este v severovýchodnom Taliansku.
Zriedkavejšie pochádzajú aj z vnútroalpských regiónov, ojedinele zo západohalštatského (prípadne už včasnolaténskeho) prostredia.
Plastická výzdoba na predmetoch situlového umenia sa zhotovovala
vytepávaním jednotlivých prvkov zvnútra smerom von, potom sa vyryli zvonka
obrysové línie. Niekedy sa ornamenty len ryli. Motívy na týchto predmetoch sú
rôznorodejšie ako v umení severovýchodoalpskej halštatskej oblasti. Popri už
známych motívoch sa objavujú najmä scény pitia, orania, posvätnej svadby, boja
a boja na lodi. Časté sú aj postavy bájnych zvierat, známe z umenia stredomorských kultúr (okrídlené levy, grify, sfingy a pod.). Motívy sú vypracované pomerne detailne, s realisticky zobrazenými časťami.
Situla Este-Benvenuti32 (Taliansko) patrí k najstarším pamiatkam situlového umenia, ktoré vznikli koncom 7. storočia pred Kr.33 Na tejto skupine pamiatok vidno silný vplyv orientalizujúceho umenia stredného Talianska (domáce
umenie ovplyvnené vyspelými stredomorskými kultúrami). Potvrdzujú to napríklad motívy obradného pitia, jazdy na voze, radov bojovníkov, posvätnej svadby, ale aj výzdobné prvky, ako napr. rastliny v papuliach zvierat, okrídlené by-

32

33

Situla pochádza z veľmi bohatého žiarového hrobu č. 126, ktorý pravdepodobne patril
žene (LUCKE, W. – FREY, O.-H.: Die Situla in Providence (Rhode island). Ein Beitrag zur
Situlenkunst des Osthallstattkreises. Röm.–Germ. Forsch. 26, Berlin 1962, s. 62; KOCH, L.
C.: Zu den Deutungsmöglichkeiten der Situlenkunst. In: VEIT, U. – KIENLIN, T. L. –
KÜMMEL, CH. – SCHMIDT, S. (Hrsg.): Spuren und Botschaften: Interpretationen
materieller Kultur. Tübinger Archäologische Taschenbücher (EGGERT, M. K. H. –VEIT,
U. Hrsg.) 4, Münster/ New York/ München/ Berlin 2003, s. 363, tam aj ďalšia lit.).
Tzv. ältere Este-Stil podľa O.-H. Freya: FREY, O.-H.: Die Entstehung der Situlenkunst.
Studien zur figürlich verzierten Toreutik von Este. Röm.-Germ. Forsch. 31, Berlin 1969;
KROMER, K.: Zur Chronologie der Situlendenkmäler. In: Situlenkunst zwischen Po und
Donau. Verzierte Bronzearbeiten aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. Internationale
Ausstellung Situlenkunst zwischen Po und Donau, Padova – Ljubljana – Wien 1962, s. 73
nn.; PARZINGER, H.: Inandiktepe – Este – Pozo Moro. Bemerkungen zur frühen Bilderzählung. Ber. RGK 72, Mainz am Rhein 1991, s. 12 nn.
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tosti a podobne.34 Zobrazujú sa väčšinou len zvieratá, preto sa niekedy označuje
ako tzv. zvierací štýl. Situla Benvenuti je výnimkou, ktorá zachytáva v scénach
aj ľudské postavy. Miešajú sa na nej pôvodné prvky, ktoré sa zdedili z obdobia
popolnicových polí, s novými, orientalizujúcimi. Nové prvky sa odzrkadľujú na
postavách bájnych sfíng, grifov alebo kentaurov. Aj celkový štýl sa odlišuje od
štýlu klasického obdobia situlového umenia. Má však mnohé spoločné motívy –
scény pitia, dvojicu v pästnom súboji, jazdu na voze, skupiny bojovníkov.
Scéna so psom35 nemá analógie v situlovom umení. Nachádza sa medzi
realistickými a bájnymi zvieratami (dobytok a jelenia zver na jednej strane
a okrídlené bytosti ako sfinga alebo grif na strane druhej). Pes je priviazaný na
obojku/povraze, ktorý vedie k mužovi sediacemu na tróne (?) s ohnutým predmetom v ruke – obr. 5. Trón a ohnutý predmet v ruke muža vyjadruje nepochybne určitý status tohto človeka. Z druhej strany muža sa pasie hovädzí
dobytok – symbol plodnosti. Symbolika plodnosti je dôležitá v spojitosti s postavami vládcov ako zachovávateľov rodu aj krajiny, ktorú symbolizujú. „Obojkom“ je zrejme naznačený vzájomný vzťah oboch. Je veľmi pravdepodobné, že
je tu znázornený muž vyššieho postavenia s jeho obľúbeným psom. Psy sa
v dvorských spoločnostiach veľmi cenili najmä pre zásluhy pri love. V Malej
Ázii bola dokonca vyčlenená pomerne významná funkcia „Pána psov“, ktorý
mal na starosti lovecké psy.36 Známy je príbeh Odysseovho verného psa Arga,
ktorému sa v šikovnosti žiaden iný nevyrovnal. Prostredníctvom Odysseových
úst Homéros zároveň uvádza, že niektorí páni si psov chovali len „pre pýchu“.37
Situla Certosa38 (Taliansko) má v rámci situlového umenia zvláštne postavenie vďaka zachovalosti, kvalitnému zhotoveniu a zobrazeným detailom.
Zaraďuje sa k najstarším pamiatkam tzv. klasického situlového umenia, jej
vznik sa datuje do obdobia okolo roku 500 pred Kr., prípadne už do 6. stor. pred
Kr.39 Vyobrazenia na situle (obr. 6) zachytávajú hneď dve veľmi podobné
34

35
36

37

38
39

K orientalizujúcim prvkom v situlovom umení pozri: DE’FOGOLARI, G.: Die orientalisierende Komponente in der Situlenkunst, In: Situlenkunst zwischen Po und Donau, s. 62–71;
FREY, O.-H.: Die Entstehung der Situlenkunst, s. 62 nn.; porov. aj: PARZINGER, H.:
Inandiktepe – Este – Pozo Moro, hl. s. 15.
LUCKE, W. – FREY, O.-H.: Die Situla in Providence (Rhode island), tab. 65 (kat. č. 7).
V staršom období ako prelom 5./4. stor. pred Kr. Pozri EIBNER, A.: Die Eberjagd als
Ausdruck eines Heroentums? Zum Wandel des Bildinhalts in der Situlenkunst am Beginn
der Latènezeit. In: GEDIGA, B. – MIERZWIŃSKI, A. – PIOTROWSKI, W. (Red.): Sztuka epoki
brązu i wczesnej epoki Ŝelaza w Europie środkowej. Wrocław – Biskupin 2001, s. 231–
279, pozn. 17.
HOMÉROS: Odysseia. Preložil Miloslav Okál. Bratislava 1966, 17.291–327 (Argos spozná
svojho pána po 20 rokoch, potom skoná); 17.307–310 („No naisto nemôžem rieknuť,/ či
tiež rýchlosťou v behu svojej kráse sa rovnal,/ alebo len taký, jak často možno ich vidieť/
pri stole pánov. Len pre pýchu si ich chovajú páni.“).
LUCKE, W. – FREY, O.-H.: Die Situla in Providence (Rhode island), 59, tab.64 (kat. č. 4);
Situlenkunst zwischen Po und Donau, s.50 nn., tab.14–16 (kat.č.17).
Situla pochádza z hrobu 68, odkrytom v 19. storočí. V hrobe bol okrem ďalších nálezov aj
attický lekythos, datujúci hrobový celok do rokov 490–480 pred Kr. (LUCKE, W. – FREY,
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postavy psa. Majú väčšiu postavu s huňatou šijou a chvostom ohnutým smerom
k chrbtu. Jeden je v loveckej scéne a sprevádza dvoch mužov nesúcich na žrď
uviazaného jeleňa v treťom vlyse. Ďalší pes je v zástupe ľudí a zvierat v druhom
figurálnom vlyse. Na prvý pohľad je jasné, že zámerom tvorcu bola symetria
(opakovanie), ale už nejde o loveckú scénu. Vlys sa delí na dve časti. Začiatok
každej skupiny by tvoril človek, ktorý vedie domáce zviera, býka alebo barana.
Nazvime skupiny „prvá“ (nasledujúca za býkom) a „druhá“ (za baranom).
Označenia sme zvolili len pre väčšiu prehľadnosť a poradie určili podľa smeru
zástupu. Za vedenými zvieratami nasledujú traja muži a tri ženy. Muži sú odetí
v dlhých odevoch so širokými klobúkmi na hlave (v prvej skupinke aj s predmetmi v rukách). Tri ženy nesú na hlavách rôzne predmety (ženy v prvej
skupinke nesú urnu v podobe domu, rebrovanú cistu a drevo a ženy v druhej
skupinke tri nádoby, zrejme na tekutiny). Ďalšie postavy sa už na prvý pohľad
odlišujú. Koniec prvej skupiny tvoria dve dvojice mužov, ktoré nesú objemné
nádoby. Prvá dvojica je v dlhých odevoch a širokých klobúkoch, muži z druhej
dvojice majú kratší, prepásaný odev a holú, zrejme vyholenú hlavu (sluhovia ?).
Na konci druhej skupiny sú dvaja muži v širokých klobúkoch a dlhých odevoch,
z ktorých jeden nesie menšie nádoby, druhý ražne a sekeru. Túto dvojicu dopĺňa
aj pes, na rozdiel od predchádzajúcej. Je treťou zvieracou postavou vlysu, ale na
rozdiel od býka a barana, ktorých vždy vedie jeden človek, kráča pes
samostatne.
Ako sme uviedli, opakovanie je zámerné. Nemožno však súhlasiť
s tvrdením40, že ide len o kompozičný prvok. Osoby v oboch skupinách nesú
rôzne predmety, tak, ako sú rôzne posledné postavy v skupinách. Snahu o symetriu možno pozorovať aj v prvom a treťom vlyse situly, niektoré rôzne časti
„protipólov“ však naznačujú, že rozdiely mali v scénach svoj presne stanovený
význam.41 Mali symetricky zostavené motívy podobný význam?
Certosa má v celom situlovom umení výnimočné postavenie. Aj zástup
rôznych ľudí a zvierat je taký výnimočný, ako na druhom vlyse. Ak, pravda,
nepočítame časti tohto zástupu, ktoré nájdeme na niektorých situlách známych
len z fragmentov.

40
41

O.-H.: Die Situla in Providence (Rhode island), s. 59), O.-H. Frey výrobu situly posúva
k roku 500 pred Kr. (FREY, O.-H.: Die Entstehung der Situlenkunst, s. 88) a najnovšie
talianski autori kladú jej výrobu podľa tvaru nádoby do 6. stor. pred Kr. (BARTOLONI, G. –
MORIGI GOVI, C.: Etruria and Situla Art: The Certosa Situla – New Perspectives. In:
SWADDLING, J. – WALKER, S. – ROBERTS, P. (red.): Italy in Europe: Economic Relations
700 BC – AD 50. London 1995, s. 159–176, pozn. 17; cit. podľa KOCH, L. C.: Zu den
Deutungsmöglichkeiten der Situlenkunst, s. 349).
KOCH, L. C.: Zu den Deutungsmöglichkeiten der Situlenkunst, s. 363 nn.
V 1. vlyse: zástup bojovníkov so štítmi je usporiadaný symetricky okolo pomyselnej stredovej osi, a po stranách na ľavej strane dvaja jazdci, na pravej štyri postavy bez štítov, len
so sekerami. V 3. vlyse: uprostred motív hudobného agonu (súťaže hudobníkov), zároveň
s motívom pästného súboja, po stranách muži nesúci ulovené zabité zvieratá (v jednej
scéne vyššie spomínaný pes), ale ďalej – na ľavej strane oranie, na pravej lov zajaca.
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Interpretácie motívov na situle hovoria najčastejšie o „Situlenfest“
(situlovej slávnosti, alebo lepšie povedané, slávnosti, ktorú zobrazuje situlové
umenie). Tento názor súvisí s istou skupinou interpretácií situlového umenia ako
celku. Niektoré interpretácie hovoria o odraze reality,42 iné o odraze náboženských predstáv alebo sveta mýtov.43 Názory autorov na obsah a význam
situlového umenia sa líšia, jeho interpretácia vyžaduje komplexné štúdium
všetkých aspektov. V súvislosti s vyobrazením psa na situle Certosa preto bude
vhodnejšie venovať sa skôr druhému vlysu s motívom psa. Zvieratá vedené
mužmi a ľudia, ktorí nesú rôzne predmety (nádoby na vodu, drevo alebo urnu
v tvare domu) evokujú obetný sprievod. Na základe analógií vieme, že pri obetovaní sa používala sekera aj ražne, teda nástroje, ktoré nesie jeden z mužov.44
V literatúre sa stretneme aj s názorom, že nejde o ražne, ale o meče. Zobrazené
rukoväte predmetov tomu však protirečia. O použití týchto predmetov pri
rituálnom zabíjaní zvierat sa uvažuje aj v súvislosti s výbavou pohrebu
významného muža z juhonemeckého Hochdorfu.45 Ražne sa mohli používať na
napichnutie zvyškov obetného zvieraťa, ako to opisuje Homér.46 Väčšina autorov sa zhoduje v názore, že scéna predstavuje obetný sprievod. Rozchádzajú sa
v otázke, pri akej príležitosti sa obeta konala. Mohla sa konať pri príležitosti
pohrebu významnej osoby.47 Motív pohrebu nie je naznačený žiadnym prvkom
ako smútenie za mŕtvym alebo jeho vystavenie za týmto účelom, známe
z egejských vyobrazení. Na druhej strane, obetovať sa mohlo aj pri príležitosti
kultovej slávnosti, o čom uvažuje napr. A. Eibner.48 Autorka predpokladá
42

43

44

45

46
47
48

Život miestnych obyvateľov alebo oslavy vyšších vrstiev, príp. kultová kmeňová slávnosť,
porovnateľná s podobnými oslavami mediteránneho sveta, alebo pohrebné rituály – k jednotlivým interpretáciám bližšie: KMEŤOVÁ, P.: Pes vo figurálnom umení doby halštatskej.
Diplomová práca – Filozofická fakulta UK Bratislava, 2005, s. 43.
Obrazovému rozprávaniu situlového umenia prisudzujú niektorí autori podobný význam
ako mali známe literárne eposy Gilgameš alebo Ílias a Odysseia. Zobrazenia situlového
umenia nie sú chápané ako uzavretý celok, ale ako súbor malých epických jednotiek. Tie
predstavujú jednotlivé udalosti alebo príbehy v mozaike eposu. Napr. TERŽAN, B.: Heros
der Hallstattzeit. Beobachtungen zum Status an Gräbern um das Caput Adriae. In:
Chronos. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa.
Festschrift für Bernhard Hänsel. Internationale Archäologie. Studia Honoraria 1,
Espelkamp 1997, s. 653–669 (tam ďalšia lit.).
Predmet, ktorý muž nesie, svojím vzhľadom pripomína tvar sekery, prípadne rituálnej
lopatky. Pozri: EIBNER, A.: Darstellungsinhalte in der Kunst der Hallstattkultur, s. 265,
pozn. 33; porov. aj: TERŽAN, B.: Heros der Hallstattzeit, s. 655.
KRAUSSE, D.: Hochdorf III. Das Trink- und Speiseservice aus dem späthallstattzeitlichen
Fürstengrab von Eberdingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg). Stuttgart 1996, s. 303 nn.,
k scéne zo situly Certosa pozri s. 305.
HOMÉROS: Ílias. Preložil Miloslav Okál. Bratislava 1962, I.458 nn., II.421 nn.; cit. podľa
EIBNER, A.: Darstellungsinhalte in der Kunst der Hallstattkultur, pozn. 32.
KASTELIC, J.: Die Situlenkunst vom Po bis Donau. In: Situlenkunst zwischen Po und
Donau, s. 19–55; TERŽAN, B.: Heros der Hallstattzeit, s. 655.
EIBNER, A.: Darstellungsinhalte in der Kunst der Hallstattkultur, s. 265 nn.
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kultový obsah pre scény situlového umenia všeobecne, predovšetkým ale pre
skupinu Certosa, ktorú vyčlenila. Zároveň naznačuje súvislosť s kultovými kmeňovými slávnosťami, aké sa praktizovali v antických mediteránnych kultúrach.
Tie súviseli s rituálmi, zabezpečujúcimi plodnosť.
Prečo bol v tomto obetnom sprievode pes? Ostatné zvieratá zástupu (baran a býk) ovládali ľudia, preto sa predpokladá, že sú to obetné zvieratá. Pes
však kráča voľne, zdá sa, že bez prinútenia. Ak prijmeme, že zástup ľudí
a zvierat je zámerne delený na dve časti, objaví sa otázka, či mohli paralelné
postavy z oboch skupín navzájom súvisieť. Dá sa vôbec uvažovať o tom, že skupina dvoch mužov so psom mala podobný význam alebo funkciu ako jej ekvivalent v podobe dvoch dvojíc mužov s veľkými kotlami? Bol tento pes dôležitou
súčasťou rituálneho obetovania (iných) zvierat? Niečo naznačuje aj ornamentálna symbolika. Nad postavou psa je znázornená rozeta. Symbol, ktorý vo
východostredomorských kultúrach znamenal princíp života a smrti zároveň. Je
v ňom vyjadrený kolobeh života a prírody: život, smrť i znovuzrodenie do nového života. Na situle nájdeme aj ďalší rozšírený symbol. Postavu vtáka, ktorá vo
figurálnom umení môže asociovať smrť. Na situle sa nachádza štyrikrát. Za
druhým jazdcom v prvom vlyse, v druhom nad obetným (?) býkom, v treťom
nad prvým dobytkom a sediaci vták nad zabitým diviakom.49 Ak tvorca poznal
význam tejto symboliky, naozaj by mohlo ísť o obrady rituálneho zabíjania zvierat. Letiaci vták sa nachádza aj na iných pamiatkach klasického situlového
umenia.50 Vidíme ho napríklad nad oboma jeleňmi z loveckej scény situly z Kapiteljskej njivy v Novom meste v Slovinsku, aj pri loveckom psovi, v tomto
prípade však nevieme, či nepatril k susednému motívu. Ďalší sedí na obetnom (?) baranovi a na dvoch laniach zo situly Vače a letí nad obetnými (?) koňmi51 tej istej situly. Podobné umiestnenie možno nájsť aj na situle Magdalenska
gora. Vták s dlhým krkom je aj v scéne nesenia zabitej lane, ktorá sa nachádza
na nedávno objavenom fragmente bronzovej nádoby z rakúskeho Dürrnbergu.
Zdá sa, že tvorcovia týchto predmetov vyjadrovali význam spomínaných symbolov. Všetci výrobcovia sitúl nemuseli poznať hlbší zmysel týchto symbolov
a mohli len napodobňovať cudzie predlohy bez poznania ich významu. Zdá sa,
že aspoň tvorcovia spomínaných sitúl o nich mohli vedieť, a tak ich zámerne
použili na zdôraznenie zamýšľaného významu. Bol pes prítomný pri obete ako
symbol obnovenia života a životného cyklu? Xenofón z Efezu uvádza, že psy sa
49
50

51

Pozri napr.: tamže, s. 267, pozn. 35; TERŽAN, B.: Heros der Hallstattzeit, s. 657.
KRIŽ, B.: Novo Mesto IV. Kapiteljska njiva. Gomila II in gomila III, Novo Mesto. Carniola
Archaeologica 4, 1997, s. 32 nn., príl. 3. (Novo mesto, Kapiteljska njiva, mohyla III, hrob
12); LUCKE, W. – FREY, O.-H.: Die Situla in Providence (Rhode island), s. 78, tab. 73
(Vače); s. 71–72, tab. 68 (Magdalenska gora, mohyla XIII, hrob 55); ZELLER, K.: Der
Dürrnberg bei Hallein. Ein Zentrum keltischer Kultur am Nordrand der Alpen, Hallein
2001, s. 80, obr. 51; cit. podľa EIBNER, A.: Die Eberjagd als Ausdruck eines Heroentums?
(Dürrnberg), obr. 3,8.
Naznačovala by to sekera na pleci jedného z mužov, podobne aj pri baranovi.
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zúčastnili sprievodu občanov k Artemisiu (Artemidinmu chrámu). Šli hneď za
dievčaťom odetým ako lovkyňa Artemis.52 O priamej paralele však nemožno
hovoriť. Pes nasleduje za mužom s ražňami a sekerkou/rituálnou lopatkou. Hoci
sú v treťom páse situly scény lovu, prípadne scény, ktoré s ním súvisia, priama
súvislosť s kultom Artemis, o ktorom budeme hovoriť neskôr, nie je zreteľná.
Prítomnosť psa pri kultovom sprievode nie je v tomto prípade jasná. Pri rituáli
obetovania prichádza do úvahy ešte jedna možnosť. Sú známe obrady indoeurópskych etník, pri ktorých boli obetované tri zvieratá alebo tri druhy zvierat
(pozri ďalej). Pes nepatril k najčastejším obetným zvieratám. Ale bol obetovaný
napríklad pri rímskom pastierskom sviatku Luperkálie, spolu s kozou a capom.
Spolu s ovcou obetovali psy pri slávnosti roľníkov Robigalia. Oba obrady mali
slúžiť na dosiahnutie dobrej úrody a plodnosti. Rituálne zabíjanie psa malo súvis
aj s pohrebnými obradmi, o čom svedčia niektoré nálezy z hrobov. Nemožno
teda vylúčiť, že pes bol v sprievode tretím obetným zvieraťom.
Na kovaní opasku zo Stičny v Slovinsku53 je pes vo výnimočnom postavení. Výjav na kovaní zobrazuje zástup 15 mužov a jednej ženy, ktorý smeruje
k nadrozmernej postave psa, prípadne vlka. Očividným cieľom zástupu je
zviera, otočené k ľuďom (obr. 7). Zo zobrazenia nie je celkom jasné, či ide
o psa. Zviera totiž sedí a nemá naznačený chvost. Je v pokoji a nič nenasvedčuje
tomu, že je to dravec. Na krku má srsť zdôraznenú zvislým ryhovaním. Zdá sa,
že v situlovom umení má podobne naznačenú srsť na krku len pes kráčajúci pod
jeleňom zo situly Certosa a psovité šelmy jej spodného vlysu. Práve prítomnosť
prvku u šeliem navádza k domnienke, že ide o vlka. No ako sme už uviedli,
zobrazenie je mierne zjednodušené a nedá sa s istotou povedať, či je na ňom
zobrazený pes alebo vlk. Nevylúčime preto ani jednu z týchto možností.
Scénou na kovaní sa podrobnejšie zaoberala B. Teržan.54 Podľa nej je na
zobrazení viacero odkazov na smrť, záhrobie a heroizáciu jednotlivca. V rade 15
mužov sú postavy odlíšené odevom (šrafovaný a bez šrafovania), pokrývkami
52
53

54

BEVAN, E.: Representations of Animals..., s. 115.
V starších prácach sa ako miesto nálezu spomína ešte všeobecne Kraňsko, S. Gabrovec
však dokázal, že pochádza zo Stičny: pozri TERŽAN, B.: Überlegungen zum sozialen
Status des Handwerkers in der frühen Eisenzeit Südosteuropas. In: Festschrift für OttoHerman Frey zum 65. Geburtstag. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 16,
Hitzeroth 1994, s. 665, obr. 4. V práci W. Luckeho a O.-H. Freya (LUCKE, W. – FREY, O.H.: Die Situla in Providence (Rhode island), s. 71; tab. 33,20) bol ešte publikovaný ako
stratený nález zo zbierok Berlínskeho múzea, so schematickým náčrtom niekoľkých
postáv; až F. Geupel publikoval jeho prekreslenú verziu, ešte „z Kraňska“ (pozri TERŽAN,
B.: Überlegungen zum sozialen Status des Handwerkers..., s. 665). Priradenie kovania R.M. Weissom ku konkrétnemu hrobu – hrobu s pancierom z lokality Stična-Šentvid však B.
Teržan považuje za nepodložené (TERŽAN, B.: Heros der Hallstattzeit, s. 665, pozn. 44 –
tam ďalšia lit.).
TERŽAN, B.: Überlegungen zum sozialen Status des Handwerkers..., s. 665 nn.; TERŽAN,
B.: Heros der Hallstattzeit, s. 665 nn., TERŽAN, B.: Richterin und Kriegsgöttin in der
Hallstattzeit. Versuch einer Interpretation. Prähist. Zeitschr. 76-1, Berlin 2001, s. 74–86.
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hlavy aj predmetmi, ktoré niektorí z nich nesú. Traja z nich v rovnakom odeve
(šrafovaný odev a plochá čiapka) na rôznom mieste v zástupe nesú tri zbrane
(prípadne nástroje). Prvý kopiju, ďalší sekeru a posledný z nich dvojitú sekeru
alebo sekeromlat. Túto následnosť autorka nepokladá za náhodnú, pretože ju
možno nájsť aj vo výbave niektorých bohatých hrobov. Sú to pravdepodobne
symboly statusu, buď všetky na rovnakej úrovni, alebo odstupňované, v poradí
kopija – sekera – dvojitá sekera. Nie je vylúčené, že mali symbolizovať božské
atribúty. Tieto predmety sa nachádzajú na viacerých pamiatkach Itálie a možno
ich nájsť aj v gréckej mytológii.55 Na smrť a nadpozemský svet odkazuje aj
ornamentálna výzdoba kovania. Symbolický význam má pletenec, ktorý
ohraničuje celú výzdobu. Ide o dve nadrozmerné postavy dravého vtáka, v jednom prípade spojené s bukraniom (motívom zvieracích – asi býčích – rohov),
ktorý sa nachádza aj pri psovi/vlkovi v pravom rohu scény. Zvláštny význam by
mala aj čiapka v tvare rohov u tretieho muža. Je možné, že v sprievode zastával
výnimočné miesto. Zaujímavý je aj motív rozety alebo symbolu z koncentrických krúžkov pri psovi/vlkovi. Iná rozeta, symbol smrti i (nového) života, je
zobrazená aj pri psovi z obetného (?) sprievodu situly Certosa. Gesto prvého
z mužov, ktorý sa rukou dotýka psa, odkazuje na božskú, prípadne démonickú
podstatu zvieraťa. Scéna by tak mala mytologický obsah, znamenala by kontakt
s iným svetom. Posledná v rade kráča jediná žena. B. Teržan uvažuje o nej ako
o možnej obeti (a poslednom atribúte) zomrelého héroa. Tak by scéna mala
nepriamy súvis s posvätnou svadbou, ktorú poznáme z niektorých výrobkov
situlového umenia. Autorka ešte naznačuje možnosť, že šrafovanie a nešrafovanie odevov ľudí symbolizuje rozlíšenie medzi postavami sveta živých a sveta
tieňov, ako ho opisuje Homér pri ceste Odysea do podsvetia.56 Šrafovanie postáv
v situlovom umení však môže odlišovať jednoducho len postavy stojace vedľa
seba.57
Situlové umenie na niektorých miestach prežíva aj do mladšej doby
železnej. Popri ojedinelých kusoch z bývalej oblasti halštatskej kultúry, ktoré
pochádzajú už z laténskeho prostredia, nachádza najtrvalejšiu odozvu na území
kultúry Este v severovýchodnej Itálii. V neskorom období svojho vývinu pretrváva najmä na bronzových votívnych platničkách a iných menších predmetoch,
pochádzajúcich predovšetkým z venétskych svätýň. Viacerí autori sa nazdávajú,
že ku koncu svojho vývinu situlové umenie čiastočne degenerovalo a jeho obsah
stratil svoj pôvodný význam.58

55
56
57
58

K tomu pozri: TERŽAN, B.: Heros der Hallstattzeit, s. 666.
HOMÉROS, Odysseia, 11. spev.
Pozri: KOCH, L. C.: Zu den Deutungsmöglichkeiten der Situlenkunst, s. 361.
EIBNER, A.: Darstellungsinhalte in der Kunst der Hallstattkultur, s. 282; L. Koch uvádza
ďalšiu literatúru: KOCH, L. C.: Zu den Deutungsmöglichkeiten der Situlenkunst, s. 356.
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K týmto predmetom patria aj štyri okrúhle platničky z Montebelluny v severnom Taliansku zo 4.–3. stor. pred Kr.59 V centre výjavu je postava ženy so
závojom a kľúčom v ruke. Po oboch stranách ju sprevádzajú dve zvieratá, väčší
vták a pes/vlk. Celý motív rámcujú rastlinné úponky – obr. 8. H. Kriss v texte
uvádza štylisticky veľmi podobného psa z fragmentu bronzovej votívnej doštičky z blízkej lokality Gurina. Zo scény sa zachoval len jazdec so psom, preto
nevieme, čo nasledovalo ďalej. Mohli však byť súčasťou loveckej scény.60 Ak sa
zobrazenie zvierat na týchto dvoch predmetoch naozaj zhoduje, po boku ženy
bude zrejme pes. Ženská postava na platničke je s veľkou pravdepodobnosťou
zosobnením venétskej bohyne Reitie. Toto trimorfné božstvo je typom bohyne –
Panej zvierat, známej z mnohých starovekých náboženských systémov. Mala
moc nad prírodou aj nad opakujúcim kolobehom života. S tým súvisia aj jej
zvieracie atribúty. Egejskú Pani zvierat – potnia theron – pôvodne pes nesprevádzal. Jej funkcie neskôr prešli na viaceré bohyne klasického gréckeho panteónu,
ktoré boli jej dedičkami. Jednou z najvýznamnejších z nich bola Artemis, bohyňa lovu ale aj plodnosti. Pes patril medzi jej atribúty. Postavy psov (alebo
v tomto prípade sučiek) stoja po bokoch Artemis Efezskej na geme z prelomu
letopočtov61 (obr. 13). Zobrazenie symbolizuje plodnosť. Pes bol však aj atribútom Hekaté, temnejšieho vtelenia Artemis. Práve Hekaté bola strážkyňou nebeskej brány (strážkyňa kľúča), vládkyňou noci a smrti. Vták stojaci z druhej strany
ženskej postavy z Montebelluny tiež patril k symbolom smrti. Zobrazovalo sa
pod silným vplyvom antického Grécka,62 preto je veľmi pravdepodobné, že zobrazená bohyňa mala s gréckymi obdobami veľa spoločného. O význame psa
v kulte tejto bohyne budeme ešte hovoriť.
Pri skúmaní zobrazení psa vo figurálnom umení východoalpskej halštatskej oblasti sa treba oboznámiť s motívom aj v okolitých oblastiach. Jednotlivé
regióny sa navzájom ovplyvňovali, preto možno vo figurálnom umení pozorovať viaceré podobné prvky. V niektorých oblastiach sa pes nachádza iba v scénach lovu. Pri ostatných zobrazeniach sa nedá určiť, najmä keď zvieracie postavy nie sú dostatočne odlíšené. Hovoríme najmä o figurálnom umení lužickej
a západohalštatskej kultúrnej oblasti. V umení Apeninského polostrova, egejskej
oblasti alebo v umení skalných rytín však nájdeme aj postavy psa v iných než
v loveckých motívoch.
Západohalštatský kultúrny okruh je v porovnaní s východoalpskou halštatskou oblasťou chudobnejší na figurálne scénické motívy. Jedinou výraznej59
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Situlenkunst zwischen Po und Donau, s. 68, 85, 125–126; TERŽAN, B.: Polmesečaste
fibule. O kulturnič povezavah med egejo in Caput Adriae. Arh. vestnik 41. Ljubljana
1990, s. 88.
Situlenkunst zwischen Po und Donau, tab. 56,62 (kat. č. 62).
BEVAN, E.: Representations of Animals in Sanctuaries of Artemis and other Olympian
Deities. BAR International Series 315, Oxford 1986, s. 126, obr. 20.
Situlenkunst zwischen Po und Donau, s. 68.
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šou oblasťou je Horné Falcko, s výzdobou keramiky odkazujúcou na kontakty
s prostredím kalenderberskej kultúry. Častejšia je figurálna výzdoba na bronzových predmetoch. Bronzové kovania opaskov bývajú pokryté štylizovanými
zobrazeniami radov adorujúcich (?) postáv a štvornohých zvierat, zrejme koní,
okraje širokých mís zase motívom vodných vtákov a iných symbolov. Zvieracie
postavy z rukovätí dýk alebo z polmesiačikových spôn sú plastické. Zvláštnosťou sú plastiky zvierat a v jednom prípade jazdca na koni na bronzových sekerkách z Hallstattu, ktorých veľkosť a ozdobnosť naznačuje ich reprezentatívny
charakter. Vo všetkých prípadoch sú pravdepodobne vyobrazené kone.63
Bronzová pokrievka situly je zaujímavým nálezom, ktorý pochádza
z bohatého pohrebiska v rakúskom Hallstatte (hrob 697).64 Jej vrchná strana je
po celom obvode zdobená radom rovnakých postáv psov. Sú vyšší, majú dlhší
krk a chvost ohnutý k chrbtu. Celá pokrievka je zároveň zdobená pukličkami
a ružicami (obr. 9). Veľmi podobný predmet pochádza aj z územia severotalianskej kultúry Este (Prà d'Este).65 Zvierat je menej, pretože vlys, na ktorom sa
nachádzajú, je umiestnený bližšie ku stredu. Na základe rovnakej techniky, identických zobrazení zvierat a podobných výzdobných prvkov sa predpokladá, že
sú oba predmety výrobkami jednej dielne, ktorá pravdepodobne sídlila na území
kultúry Este. Svojím zobrazením radu psov predstavujú pokrievky ojedinelý typ
bez analógií. H. Polenz uvažuje o rade bežiacich koní, ktoré mali na konci
chvosta uzol. Svoje tvrdenie dokladá zobrazeniami radov koní na viacerých
typoch halštatských bronzových predmetov, medzi inými aj pokrievok.66 Kone
však majú chvosty dolu. Je teda otázne, či na oboch predmetoch sú zobrazené
psy ako ojedinelý motív na podobných predmetoch, alebo či sú netradičným
a zvláštnym spôsobom znázornené kone (z estetických dôvodov?).
Na figurálne umenie východoalpskej halštatskej oblasti malo nezanedbateľný vplyv umenie Apeninského polostrova.67 Vznik a vývoj figuratívneho
zobrazovania tam súvisel s miešaním domácej tradície s cudzími vplyvmi z východného Stredozemia. Vývoj smeroval od schematických scén lovu z prostredia villanovskej kultúry v závere bronzovej doby, cez bohatšiu bronzovú plasti63
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Pozri napríklad KOSSACK, G.: Südbayern während der Hallstattzeit. Röm.-Germ. Forsch.
24, Berlin 1959; KROMER, K.: Das Gräberfeld von Hallstatt. Firenze 1959; KILIANDIRLMEIER, I.: Die hallstattzeitlichen Gürtelbleche und Blechgürtel Mitteleuropas, PBF
XII, 1, München 1972.
KROMER, K.: Das Gräberfeld von Hallstatt, tab. 128,1.
POLENZ, H.: Einige Bemerkungen zum figuralverzierten Bronzedeckel aus Grab 697 von
Hallstatt. Mitt. Anthr. Ges. Wien 108, Wien 1978, s. 129 nn.; obr. 2.
Tamže.
Pozri napr. SIEGFRIED-WEISS, A.: Der Ostalpenraum in der Hallstattzeit..., hl. s. 112-120,
tab. na s. 123; AIGNER-FORESTI, L.: Der Ostalpenraum und Italien: Ihre kulturellen
Beziehungen im Spiegel der anthropomorphen Kleinplastik aus Bronze des 7.Jh.s v. Chr.
Firenze 1980, 73-87; NEBELSICK, L. D.: Figürliche Kunst der Hallstattzeit am
Nordostalpenrand... s. 401 nn.
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ku 8. a 7. stor. pred Kr., obrazové rozprávanie situlového umenia, až po detailne
prepracované vyobrazenia antických mýtov v etruskom umení. Na najstarších
zobrazeniach figurálneho umenia sa pes vyskytuje len v scénach lovu. Až s nástupom viacerých motívov sa objavuje aj v iných pozíciách.
Tzv. situla Plikašnu z Chiusi má fénický pôvod. Je na nej zobrazený zástup ľudí a zvierat, ktorý pripomína obetný sprievod na situle Certosa (viď vyššie). Pes v tomto sprievode nie je, ale vidno ho na spodnom vlyse po boku pastiera svíň, ktorý hrá na píšťalu. Pes je zobrazený ako pastiersky pomocník, scéna
má však aj mytologický charakter.68
Pes figuruje aj na zobrazeniach z hrobiek v Etrúrii, vo forme malieb alebo
reliéfov na stenách. Je na hostinách, zvyčajne pod stolom, pri ktorom hoduje
manželský pár – obr. 15.69 Jedno z takýchto zobrazení sa nachádza aj na reliéfne
zdobenom vápencovom sarkofágu z Chiusi z prvej polovice 5. storočia pred
Kr.70 Interpretácia tohto motívu súvisí s významom zobrazení z etruských hrobiek, ktoré veľmi živo vykresľujú hostinu, tanec s hudbou, zápasy, motívy lovu
a rybolovu. Napriek tomu sa zdá, že súviseli so smrťou, prípadne s pohrebnými
obradmi. V niektorých hrobkách sú doložené pozostatky po obradoch, ktoré
zrejme pravidelne vykonávali pozostalí na počesť svojho mŕtveho predka
(predkov), nemožno vynechať ani samotné miesto „exponovania“ zobrazení –
etruské hrobky, chápané ako domy mŕtveho. Aj spomínaný chiuský sarkofág nás
stavia bližšie k teórii o súvislosti so smrťou. Na jeho druhej reliéfnej strane je
totiž zobrazená scéna obradného smútenia za zomrelým – prothesis. Hostina by
tak mohla byť znázornením pohrebnej hostiny. No mnohé symboly naznačujú,
že veľmi pravdepodobná je aj súvislosť s predstavami o druhom svete, o ceste
do podsvetia (tieto javy sú očividné najmä na mladších etruských hrobkách
približne od 4. storočia pred Kr.). Nemožno vylúčiť ani možnosť, že celá táto
viera bola súčasťou kultu a náboženských predstáv o večnom kolobehu života,
smrti a znovuzrodenia.71 Motív tak môže znázorňovať aj hostinu na druhom
svete. Pes sa zobrazoval v podobných súvislostiach aj v egejskej oblasti – ako
sprievodca pri smrti na pohrebných stélach a reliéfoch héroov. Často býva
zobrazený pri hostine zomrelého hrdinu. Motívy hostiny – symposion, ale aj
prothesis sa sem dostali z oblasti Prednej Ázie.72 V súvislosti s etruským umením treba spomenúť aj zobrazenia trojhlavého psa Kerbera, strážiaceho vchod
do podsvetia, z reliéfov v mladších hrobkách,73 alebo desivej psovitej šelmy,
ktorá útočila na ľudí. Nemožno zabudnúť ani na etruskú vlčicu, známu z nes-
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EIBNER, A.: Die Eberjagd als Ausdruck eines Heroentums? s. 240, obr. 11,1.
Pozri napr. KRAUSSE, D.: Hochdorf III, obr. 107 (reliéfna platňa z Velletri).
SPIVEY, N.: Etruscan Art. London 1997, obr. 124–125.
Tamže, hl. s. 104 nn.
Pozri: tamže, obr.3.
Hrobka reliéfov, Cerveteri, pol. 4. stor. pred Kr. (tamže, obr. 81).
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koršieho rímskeho mýtu o založení Ríma, ktorej motív prebrali Rimania od
Etruskov.74
Výnimočné postavenie v rámci európskeho umenia má figurálne umenie
egejskej oblasti. Zachytávalo rôzne vplyvy kultúr Predného východu a zároveň
ovplyvňovalo umenie v iných oblastiach Európy. Určité vplyvy sú dokázané aj
vo východoalpskej halštatskej oblasti. Motív psa tu bol obľúbený už v dobe
bronzovej, s rozvinutým realistickým štýlom zobrazovania. V umení minojskej
kultúry ho nájdeme už začiatkom bronzovej doby na vrchnáku pyxidy zo Zakrosu alebo na vrchnáku z Mochlosu. Často sa vyskytuje aj na minojských pečatiach, okrem lovu aj v scénach s ľudskými alebo posvätnými postavami. Psy majú často obojok. Na Kréte aj v pevninskom Grécku boli dokonca zhotovované
rhytóny v tvare psej hlavy.75 Zobrazenia psov možno nájsť aj medzi maľbami na
stenách mykénskych palácov. Dajú sa rozoznať aj niektoré rasy, príp. typy psov,
z ktorých najvýraznejší je chrt (obr. 10).76
Zánikom mykénskej kultúry nastal útlm figurálneho umenia. Nový rozvoj
sa objavil až začiatkom 1. tisícročia pred Kr. v tzv. geometrickom období, nazvanom podľa charakteristického výzdobného štýlu. Postavy maľované čiernou
farbou na povrch keramiky sú silne štylizované a schematické. Typickými
motívmi sú smútočné obrady, bojové scény, scény lovu a zobrazenia lodí. Pes sa
vyskytuje väčšinou v scénach lovu. Na attickej geometrickej váze z 3. štvrtiny 8.
stor. pred Kr., v súčasnosti uloženej v New Yorku, by sa mohla nachádzať aj
scéna obetovania psa. Vedľa motívu prothesis stojí rad bojovníkov, medzi ktorými sú štyri malé štvornohé zvieratá (obr. 11). Zobrazenie je veľmi schématické, J. Boardman predpokladá, že zvieratá sú mŕtve a že by to mohli byť psy.
Ďalej stojí muž s predmetom pripomínajúcim nôž so širokou čepeľou, iní muži
a vedľa nich vtáky. V tomto prípade by mohla byť zobrazená pohrebná obeta.77
Spolu s rozvojom gréckeho vázového umenia v archaickom a hlavne klasickom období, pribúdajú aj zobrazenia psov. Postavy sú znázornené realisticky
a detailne, motívy sú veľmi bohaté, inšpirované mytológiou, ale aj bežným životom. Tieto predmety tvorili výraznú súčasť gréckeho importu do rôznych častí
vtedy známeho sveta. Dokladajú to napríklad nálezy z južného Talianska, Galie,
pričiernomorskej oblasti atď. Viaceré zobrazenia hovoria napríklad o využití
psov pri boji, dokonca pes zdobí aj štít bojovníka (obr. 12). O tom, ako mohol
74
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Známa bronzová plastika Kapitolskej vlčice (ešte bez postáv Romula a Réma), prípadne
vlčica nadájajúca jedného chlapca na pohrebnom reliéfe z Bologne má etruský pôvod,
koniec 4. stor. pred Kr. (tamže, obr. 136).
DAY, L. P.: Dog Burials in the Greek World. Am. Journal Arch. 88, New York 1984, s.
21–32.
BUCHOLZ, H.-G. – JÖHRENS, G. – MAULL, I.: Jagd und Fischfang, s. 112–114, obr. 38
(freska neskoromykénskeho paláca v Pyle).
BOARDMAN, J.: Attic Geometric Vase Scenes, Old and New. Journal Hellenic Stud. 86,
London 1966, s. 1–5, scéna so psami (?) na obr. IIb.
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pes pomáhať vojakovi počas boja, hovoria niektoré antické pramene. Plínius
napríklad uvádza, že psov využil v boji kráľ Gramantu. Obyvatelia Kolofónu
v Malej Ázii využívali stáda psov vo vojne „a tieto bojovali bez reptania na čele
boja a boli najvernejší druhovia v boji, ktorí si ani raz nepýtali žold.“78 Aj
Claudius Aelianus uvádza niekoľko spoločenstiev, ktoré využívali psy pri boji.79
V obrazoch vázového umenia nechýbajú ani psy v známych mýtoch, ako
napríklad o Odysseovom psovi Argovi alebo o roztrhaní Aktaióna jeho vlastnými psami. Nájdeme ho priviazaného na obojku alebo ako verného druha po boku
hudobníka. Objavujú sa aj samostatné zobrazenia psa.80 Ako sme už uviedli, pes
býva aj na zobrazeniach hostiny zomrelých (?)81 z neskorších dôb.
V mladších obdobiach, najmä v klasickom a helénistickom, sa zmenil celkový postoj voči psovi, čo sa odrazilo aj v obrazovom umení. Od konca 6. stor.
pred Kr. sa pes sa objavuje na náhrobných stélach alebo v podobe náhrobných
plastík. Tento sentimentálny vzťah k obľúbenému zvieraťu vedie v neskorohelénistickom období až k vytváraniu samostatných náhrobných stél pre psov, s oslavnými nápismi pre svojich miláčikov.82
Zvláštnym fenoménom v európskom umení najmä doby bronzovej
a železnej sú skalné rytiny. Sústreďujú sa do viacerých centier, z ktorých najväčší význam má Škandinávia alebo alpské údolia. Najznámejším juhoalpským
údolím je Valcamonica v Taliansku. V záverečnom období popolnicových polí
(10.–9. stor. pred Kr.), ale hlavne v železnej dobe vznikli tisícky rytín na skalách. Ich vývoj sa dá rozdeliť do niekoľkých štýlov, s vrcholom v staršej dobe
železnej.83 Obrazce zachytávajú postavy ľudí a zvierat, alebo zbraní či rôznych
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Plínius, Pes a pán. Voľne preložené podľa: PERFAHL, J. (Hrsg.): Wiedersehen mit Argos...,
s. 14.
Claudius Aelianus, O využití psa vo vojne. In: PERFAHL, J. (Hrsg.): Wiedersehen mit
Argos..., s. 42.
Tamže, obr. na s. 38, 43, 44, 64, 72 a ďalších.
BECATTI, G.: The Art of Ancient Greece and Rome. From the Rise of Greece to the Fall of
Rome. London 1968, obr. 21.
DAY, L. P.: Dog Burials in the Greek World, s. 29 – tam ďalšia lit.
Pre skalné rytiny vo Valcamonice vypracoval pôvodnú chronológiu E. Anati (pozri
PAUSE, C.: Bemerkungen zur Datierung der Felsbilder in der Valcamonica. Arch. Korrbl.
27, Mainz 1997, s. 245–264 – tam aj staršia lit.; pozri aj ANATI, E.: Valcamonica Rock
Art. A New History for Europe. Studi Camuni Vol. 13. Capo di Ponte 1994.): za najstarší
stupeň považuje „epipaleolitický“ štýl, ďalej 4 vlastné stupne – od neolitu až po prelom
letopočtov a „postcamúnsky“ štýl pre storočia po Kr. Jeho systém niektorí autori preberajú
podnes. Väčšinou sa však stretol s rozsiahlou kritikou (k vývoju názorov na datovanie
rytín pozri PAUSE, C.: Bemerkungen zur Datierung..., hl. s. 245-246). Podľa chronológie,
ktorú vypracovali R. De Marinis a A. Fossati, a ktorú ešte čiastočne upresnil C. Pause
(pozri PAUSE, C.: Bemerkungen zur Datierung... s. 245 nn.) - nasleduje po najstaršom
“chalkolitickom” štýle (z neskorého neolitu až včasnej doby bronzovej) približne 1000ročný hiát. Nové zobrazenia sa objavujú až koncom popolnicových polí, zrejme v. 10.–9.
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symbolov. V staršom období, koncom bronzovej doby, sa častejšie zobrazujú
jednoduchšie samostatné motívy. V dobe železnej sa začína scénické zobrazovanie: skupinky ozbrojencov, jazdci na koňoch, bojujúce postavy, lov, záprah
voza alebo pluhu, domy, nadrozmerné postavy, obrysy chodidiel. Pokračujú aj
početné symboly (?) v podobe zbraní, symboly „piestov“ – rituálnych lopatiek,
motív slnka, príp. kolesa a pod. Medzi bohatstvom obrazových motívov nachádza svoje miesto aj pes. Najčastejšie vystupuje ako lovecký pomocník, najmä pri
love jelenej zveri. Nechýbajú ani iné motívy. Prvé postavy psov sa objavujú už
začiatkom figurálneho umenia v údolí, po niekoľkostoročnej prestávke od
eneolitu. Pôvodne tzv. „neolitický štýl“ bol nedávnym výskumom priradený na
záver doby bronzovej, t.j. do 10.–9. stor. pred Kr. Psy sa nachádzajú v skupinkách spolu so štylizovanými ľudskými postavami (adoranti). Postavy sú zobrazené ešte v schematickom štýle z jednoduchých rytých línií.84 Títo ľudia majú
podobný postoj ako postava z tkáčskeho závažia zo smolenického Molpíra.
Dokonca niektoré z nich držia zvláštne predmety (kultového charakteru?). Je
možné, že rytiny znázorňujú podobnú scénu, príp. rituál, ako spomínané závažie. Nezdá sa, že by postavy na nich držali zbrane (sekeru). Okrem spomínaných
postáv sa tu vyskytujú aj býčie protómy a zobrazenia orania. Postupným vývojom v staršej dobe železnej pribúdajú v umení údolia Valcamonica nové motívy,
ale prežívajú aj niektoré zo staršieho obdobia. Takým je i motív záprahu s pluhom. V scéne orania môže byť aj pes, ako to dokazuje rytý obraz zo susedného
údolia Bedolina.85 Oproti predchádzajúcim obdobiam je zobrazený už oveľa realistickejšie. Pes sa zobrazuje ako nízke zviera so vztýčenými ušami a zodvihnutým zatočeným chvostom.
Skalné rytiny v Škandinávii86 nie sú až tak naratívne ako rytiny v údolí
Valcamonica. Jednotlivé motívy sú zastúpené nespočetnými rytinami lodí, bojovníkov, ale aj „adorantov“, nadrozmerných postáv, zvierat, záprahu s pluhom,
vozom, šľapají, slnečných motívov, „odtlačkov šálok“ a podobne. Aj odtiaľto
pochádzajú schematické obrazy psov – menších zvierat s chvostom ohnutým
dohora. Pes sa na nich vyskytuje najčastejšie v loveckých scénach. Zdá sa, že
bol aj pomocníkom bojovníkov. Na zobrazení z Fossum87 (Bohuslän, Švédsko),
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stor. pred Kr. Asi 80 % rytín pochádza z doby železnej. Chronológia platí predovšetkým
pre postavy ľudí a časť zvierat.
ANATI, E.: Valcamonica Rock Art, obr. 122.
Tamže, obr. 68 (skala 17) – nevieme však, či nie je súčasťou samostatného výjavu
s mužmi so zbraňami (?) v ruke.
Severoeurópske skalné rytiny sa nachádzajú v oblasti od severného Nemecka po severnú
Škandináviu, s najdôležitejšími enklávami v južnom Švédsku a južnom a strednom
Nórsku (CAPELLE, T.: Geschlagen in Stein. Skandinavische Felsbilder der Bronzezeit.
Hannover 1985, s. 11–12, obr. 2).
CAPELLE, T.: Die Felsbilder des Nordens. In: Götter und Helden der Bronzezeit. Europa
im Zeitalter des Odysseus, katalóg výstavy Kopenhagen/Bonn/Paris/Athen 1999, s. 153–
154, obr. 1; porov. COLES, J. – BENGSTSSON, L.: Bilder vergangener Zeiten. Ein Wegweiser zu den Felsritzungen und anderen Altertümern in Nord Bohuslän. Skrifter utgivna
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stojí jeden pes vedľa každého z troch ithyphalických mužov vyzbrojených sekerami a mečmi – obr. 16. Pes s mužmi, zrejme bojovníkmi, je aj v scéne z lokality
Backa (Bohuslän vo Švédsku).88 Ťažisko vzniku týchto rytín leží v škandinávskej bronzovej dobe, najmä v jej mladšej fáze89, teda v širšom období okolo
prelomu 2. a 1. tisícročia pred Kr.90
Z oblasti juhozápadnej časti Pyrenejského polostrova pochádzajú kamenné stély typu Extremadura, zdobené rytou výzdobou.91 Predpokladá sa, že ich
vývoj prebiehal v niekoľkých fázach počas dlhšieho obdobia v neskorej dobe
bronzovej. Od najstaršieho obdobia sa zobrazujú zbrane (meč, kopija/oštep,
štít(?), prípadne luk). V ďalších fázach sa objavujú aj ľudské postavy a motív
voza. Najkomplexnejšie sú scény poslednej, štvrtej fázy z 9. a 8. stor. pred Kr.
Postavy bojovníkov/mužov so zbraňami sú zobrazené v pohybe. Lukostrelec
strieľa na neidentifikovateľnú skupinu, zrejme zvieratá. Ďalšia postava hádže
oštepom. Pri nohách týchto bojovníkov sa nachádzajú nízke štvornohé zvieratá.
V jednom prípade vieme, že je to pes.92 Nie je vylúčené, že aj ďalšie z týchto
zvierat budú psy ako pomocníci bojovníka alebo lovca.
Postavy človeka so psom nájdeme aj v širšom eurázijskom priestore,
napríklad v kaukazskej oblasti v 3. a 2. tisícročí pred Kr.93
Priamo z prostredia halštatskej kultúry nie sú známe žiadne plastiky psa.
Časté sú zvieracie protómy na bronzových kovaniach, no v žiadnom z nich
nevidíme postavu psa. V dobe halštatskej je oveľa rozšírenejší kult koňa. Aj
z početných analógií predpokladáme, že na týchto predmetoch je zobrazený kôň
(poprípade vták). Taktiež sa nám zdá veľmi pochybné určovať totožnosť zvieraťa len na základe zachovanej hlavičky, ak nie je známa analógia v plastike
celej zvieracej postavy. Zo strednej Európy je ďalej známy väčší počet hlinených zvieracích plastík, nedá sa však s istotou povedať, že zobrazujú psa.
Jediná výnimka, ktorá sa v literatúre často označovuje ako spona so psom,
pochádza z pohrebiska v Hallstatte (hrob 307).94 Zviera, ktoré zdobí oblúk bron-
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av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund Nr.35, Uddevalla 1994, s. 63;
ULLÉN, I.: Horse and Dog in the Swedish Bronze Age. A Close-up Study of the Relation of
Horse and Dog to Man in the Bronze Age Settlement of Apalle. Arch. Korrbl. 26/2, Mainz
1996, s. 145–166.
Zobrazenie z Fossum: CAPELLE, T.: Die Felsbilder des Nordens, obr. 1; porov. COLES, J.
– BENGSTSSON, L.: Bilder vergangener Zeiten, s. 63; ULLÉN, I.: Horse and Dog in the
Swedish Bronze Age, s. 156–157; zobraz. z lok. Backa: COLES, J. – BENGSTSSON, L.:
Bilder vergangener Zeiten, s. 57, obr. 30.
ULLÉN, I.: Horse and Dog in the Swedish Bronze Age, 157–158; CAPELLE, T.: Die
Felsbilder des Nordens, s. 153.
CAPELLE, T.: Geschlagen in Stein, 12 nn., hl. 14.
OLIVEIRA JORGE, S.: Stelen und Menhirstatuen der Bronzezeit..., s. 117 nn., obr. 3.
Tamže, obr. 3,14.
Pozri napr.: MANASERIAN, N. H. – ANTONIAN, L.: Dogs of Armenia. In: CROCKFORD, S. J.
(Red.): Dogs Through Time, s. 227–235, obr. 9; 10; 12.
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zovej spony, má hranatý pysk a vztýčené uši, ale chvost mu v miernom sklone
smeruje nadol. Oči, a na niektorých miestach i telo, sú zvýraznené puncovaním.
Nemôžeme tvrdiť s istotou, že je to pes: hlava s hranatým pyskom pripomína
psa, protikladom je najmä chvost ohnutý nadol v miernom oblúku. Druhá
podobná spona z Hallstattu je stratená. Preto sa nemožno presvedčiť, či bolo
ohnutie chvosta zámerné. Podobná spona sa našla v rakúskom Horne,95 hlavička
zvieraťa však skôr pripomína zobrazenia koní alebo vtákov ako psa. Inú sponu,
ktorá by znázorňovala psa, z prostredia halštatskej kultúry ani okolitých kultúr
nepoznáme.96 Naproti tomu spony s postavou koňa sú veľmi časté v nálezoch
z juhovýchodoalpskej halštatskej oblasti aj z Apeninského polostrova.97 Sponu
z Hallstattu zatiaľ nemožno jednoznačne zaradiť ku psom, pokiaľ sa nenájdu
analógie, ktoré by jej problematiku pomohli vyjasniť.
Zaujímavá je situácia na pohrebisku japodskej skupiny Prozor98 v Chorvátsku. Odtiaľ pochádza niekoľko identických bronzových plastík, ktoré pripomínajú psa (obr. 14). Zvieratá majú dlhý krk, hlavu otočenú dozadu a chvost
ohnutý v podobnom oblúku smerom k chrbtu. Plastiky majú na chrbtovej časti
dve vyčnievajúce ušká, ktoré slúžili pravdepodobne na prišitie k odevu.99 Všetky
sú rovnaké, pravdepodobne pochádzajú z lokálnej dielne so sídlom v Prozore
alebo blízkom okolí. Z pohrebiska pochádzajú aj podobné figúrky koní. Majú
otočenú hlavu dopredu a chvost smeruje symetricky dozadu (dolu).100 Ak
porovnáme tieto dve skupiny, plastiky „psa“ majú dve ušká na chrbte, štyri nohy, ohnutý chvost a otvorený pysk. Plastiky koňa majú jedno uško na chrbte,
dve nohy, zatvorený pysk alebo len slabo naznačený. Na tomto mieste nás
napadá, či rozdielne otočené hlavy a chvosty nie sú kvôli symetrii, alebo na
rozdielne použitie príveskov. Nie je vylúčené, že všetky prívesky znázorňujú
koňa. Na druhej strane, anatómia koňa protirečí chvostu, ktorý je ohnutý k chrb94
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KROMER, K.: Das Gräberfeld von Hallstatt, s. 86, tab. 53,8.
GRIEBL, M.: Siedlungsobjekte der Hallstattkultur aus Horn (Niederösterreich).
Notbergungen auf dem Gelände der Ziegelei Thalhammer und den benachbarten Flächen
in den Jahren 1888/89 bis 1976. Wien 1997, s. 97 nn., obr. 34.
Vo viacerých publikáciách sa objavujú zmienky o sponách so psom. Najčastejšie sa
odvolávajú na staršie práce, menovite na M. Ebertov „Reallexikon der Vorgeschichte“
alebo príručky J. Décheletteho. K „sponám so zvieratami“ uvádza M. Ebert (EBERT, M.:
Reallexikon der Vorgeschichte. III, Berlin 1925, s. 296, § 26, tab. 105.) kone, ale aj psy
a vtáky. Na vyobrazení sú však len spony s koňom! J. Déchelette uvádza spony, ktoré
zobrazujú jazdcov na koni alebo len kone. Žiadne spony so psom nespomína
(DÉCHELETTE, J.: Manuel d'Archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine. III.
Premier age du ferou époque de Hallstatt. Paris 1927, obr. 353; 354).
Pozri napr. TERŽAN, B.: Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem, s. 220, obr. 17.
DRECHSLER-BIŽIĆ, R.: Nekropola praistorijskih Japoda u Prozoru kod otočca. Vjesnik
Arh. Muz. Zagreb 3, VI–VII, Zagreb 1972/1973, s. 1–54.
Tamže, tab.VIII,6 (hrob 3); X,5 (hrob 9); XI,3 (hrob 5); XII,11 (hrob 13); 1987,
tab.XLV,1.
Tamže, tab. XIII,4; DRECHSLER-BIŽIĆ, R.: Japodska grupa. In: Praistoria Jugoslavenskih
zemalja V, Željezno doba. Sarajevo 1987, s. 391–441, tab. XLV,8; 9.
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tu. Dnes je už ťažké určiť, či v Prozore staršej doby železnej101 existoval lokálny
kult psa, alebo sú plastiky len prispôsobené ich použitiu.
Početné figúrky psa v egejskej oblasti pochádzajú zo svätýň.102
Najčastejšie zo svätýň Artemis, uctievanej ako bohyňa lovu, ale nechýbajú ani
chrámy iných božstiev. Plastiky sa tam dostali hlavne ako votívne predmety,
keď boli obetované jednotlivým božstvám. Vyrábali sa z hliny, bronzu alebo
iných materiálov. Datujú sa do geometrického a archaického obdobia, ale aj
neskorších storočí. Pes bol nielen sprievodcom lovkyne Artemis, ale aj atribútom iných božstiev. Zobrazuje sa najmä ako symbol Artemidinho temnejšieho
prevtelenia – Hekaté. K spojitosti psa s kultom a náboženstvom sa ešte dostaneme.
Drobné figúrky psa boli obľúbené v laténskom prostredí (napr. Devín,
plastiky z Čiech, zo stredného Porýnia a pod.).103
Ďalšie informácie o postavení psa v spoločnosti doby halštatskej nám
poskytnú jeho pohreby a kostrové zvyšky z archeologického hľadiska.104
Prvé rituálne pohreby psa (alebo človeka so psom) sa objavujú už v najstarších obdobiach. Ojedinelé hroby človeka a psa pochádzajú z mezolitických
kultúr magdalenien v Európe a natufien v Prednej Ázii. V jednom prípade bol
dokonca pes pochovaný samostatne a posypaný okrom, tak, ako sa to zvyklo pri
ľudských pohreboch.105 Počet psích pohrebov z hrobov ľudí narastá najmä
v mladšom neolite. Okrem toho boli psy pochovávané aj v jamách, rituálnych
101
102
103

104

105

Nálezy pochádzajú z hrobov, ktoré boli datované do obdobia, zodpovedajúceho stupňu
HaD1 (DRECHSLER-BIŽIĆ, R.: Japodska grupa, s. 408).
BEVAN, E.: Representations of Animals..., s. 118 nn.
PIETA, K. – ZACHAR, L.: Mladšia doba železná (laténska). In: ŠTEFANOVIČOVÁ, T. A KOL.:
Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava 1993, s. 143–209, obr. 112; POLENZ, H.:
Latènezeitliche Hundeplastiken aus Süd- und Rheinhessen. Fundber. Hessen 14, 1974,
Wiesbaden 1975, s. 255–307, obr. 1; 2,1; 3; 6; 7,2; 8,5; 8,1; 9; 10,1; 18,1-3, 5.
Tejto problematike sa venovala T. Węgrzynowicz v rámci jej práce o pohreboch zvierat
v obdobiach žiarového pohrebného rítu (WĘGRZYNOWICZ, T.: Szczątki zwierzęce jako
wyraz wierzeń w czasach ciałopalenia zwłok. Warszawa 1982). Ďalšia poľská autorka, M.
Andrałojć, sa zaoberala výlučne pohrebmi psov od neolitu až po dobu rímsku
(ANDRAŁOJĆ, M.: The Phenomenon of Dog Burials in the Prehistoric Times on the Area
of Middle Europe. Ollodagos 1. Bruxelles 1993 – štúdia je anglickým prepracovaným
a doplneným vydaním jej starších prác z rokov 1984 (dipl. práca) a 1986). Zamerala sa na
východnú časť strednej Európy (územie približne medzi riekami Labe a Bug a medzi
stredným a dolným Dunajom a Baltským morom), no so zjavným dôrazom na územie
Poľska. Do práce zahrnula aj výskumy a nálezy z okolitých oblastí, preto možno považovať výsledky jej práce za relatívne objektívne a použiteľné aj pre širšiu oblasť
strednej Európy. Mytológiou psa najmä v severnej Európe, ale aj jeho vyobrazeniami a
kostrovými zvyškami od neolitu po historické etniká sa zaoberal J. Maringer (MARINGER,
J.: Der Hund in der Mythologie der vorgeschichtlichen Menschen. Acta Praehist. et Arch.
11/12, Berlin 1980/1981, s. 37–42). Súhrnnú prácu k pohrebom psa z egejskej oblasti
publikovala L. P. Day (DAY, L. P.: Dog Burials in the Greek World.).
ANDRAŁOJĆ, M.: The Phenomenon of Dog Burials..., s. 36–37.
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jamách, alebo v domoch. Niekedy sa prevŕtané psie zuby vo forme príveskov
alebo náhrdelníkov dávali mŕtvym ako amulety. V dobe bronzovej má pochovávanie psov mierne klesajúcu tendenciu. Pochováva sa približne tak, ako v neolite. K výraznejšej zmene dochádza v mladšej/neskorej dobe bronzovej, kedy
sa začína presadzovať žiarový rítus aj pri pohreboch zvierat. Situácia pretrváva
aj v dobe halštatskej: zdá sa, že stále prevažujú kostrové pohreby, ale popri nich
majú svoj význam aj žiarové. Väčšina pohrebov psa pochádza z pohrebísk, kde
boli súčasťou ľudských hrobov, alebo zo sídlisk. Časť pochádza aj z rituálnych
miest ako obetné šachty, studne či močiare. V dobe laténskej počet psích pohrebov narastá. Prevažná väčšina nálezov pochádza z kultových miest a o niečo
menej zo sídlisk nielen v strednej Európe, ale aj v jej širšom okolí. Pochovávanie psov je rozšírené aj v dobe rímskej/v dobe rímskych vplyvov na severe
strednej Európy. Veľkú úlohu pri tom zohrávajú sídliská, a to jednak obytné
objekty, hospodárske objekty, ale aj miesta výroby.
V egejskej oblasti doby bronzovej boli pomerne rozšírené pohreby psa
v hrobkách ľudí. Hovoríme o mykénskom období, kedy sa zvyk pochovávania
psov do vnútra tholových hrobiek alebo do ich prístupových chodieb rozšíril
z pevninského Grécka aj na Krétu. Zvyk prežíva na Kréte aj po zániku mykénskej civilizácie, ale čiastočne modifikovaný. Psy sa už nepochovávajú spolu
s človekom, ale v samostatnej jame v tej istej hrobke. Existujú aj spoločné
pohreby psov s koňmi alebo oslami. Ojedinele sú psy z gréckej pevniny z geometrického obdobia stále v spoločnom hrobe s človekom, alebo umiestnené nad
ním. Po tomto období v Egeide zaniká zvyk pochovávať psov takto. Od archaického a hlavne klasického obdobia silnie tendencia sentimentálneho vzťahu ku
psom. Je známych niekoľko samostatných pohrebov psa ako domáceho miláčika.106
Pri analýze kostrových zvyškov psa nemožno obísť ani problém jedenia
psieho mäsa. Akokoľvek mohol byť pes človeku nápomocný, od najstarších dôb
je doložená konzumácia jeho mäsa. Obľúbeným doplnkom potravy bol najmä
v období neolitu a doby bronzovej. Preferovanou lahôdkou bol hlavne mozog.
Podľa viacerých autorov107 k istej zmene došlo koncom doby bronzovej, kedy sa
začalo postupne upúšťať od konzumácie psieho mäsa. Ale ani v nasledujúcich
obdobiach tento zvyk celkom nezanikol. Sú o tom doklady z doby halštatskej aj
laténskej. Vo všeobecnosti sa odhaduje, že v týchto obdobiach sa psie mäso
konzumovalo oveľa menej ako predtým.108 Niekedy sa psie mäso jedlo počas
106
107

108

DAY, L. P.: Dog Burials in the Greek World, s. 29 nn.
BÖKÖNYI, S.: History of Domestic Mammals..., s. 320; DAY, L. P.: Dog Burials in the
Greek World, s. 29 (ohľadom egejskej oblasti); OLSEN, S. L.: The Secular and Sacred
Roles of Dogs at Botai, North Kazakhstan. In: CROCKFORD, S. J. (Red.): Dogs Through
Time, s. 71–92 (pre eurázijské stepi).
BÖKÖNYI, S.: History of Domestic Mammals..., s. 320; POLENZ, H.: Latènezeitliche
Hundeplastiken..., s. 290; WĘGRZYNOWICZ, T.: Szczątki zwierzęce..., s. 212; DAY, L. P.:
Dog Burials in the Greek World, s. 29; ANDRAŁOJĆ, M.: The Phenomenon of Dog
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slávností keltských kmeňov a pri veštení, čo malo zabezpečiť priaznivé
veštby.109
V rôznych obdobiach, prípadne kultúrach, boli rituály spojené so psom
rozdielne. Kvôli zameraniu našej práce na dobu halštatskú sa budeme bližšie
venovať niektorým zaujímavým pohrebom psa práve v tomto období.
Kostra psa sa našla pri výskume mohyly z doby halštatskej v severozadunajskej lokalite Süttö.110 Miesto so svojimi dvoma sídliskami a pohrebiskom
bolo dôležitým oporným bodom nad Dunajom. Mohyla s kamennou hrobovou
komorou a prístupovou chodbou z konca stupňa HaC, príp. z HaD1,111 patrila
podľa všetkého staršiemu mužovi. Jeho starostlivo povyberané zhorené ostatky,
rovnako ako ostatky mladej ženy, ležali na hlinenej lavici vo vnútri hrobovej
komory. Celý pohreb doprevádzala bohatá keramická výbava vo vnútri a zvyšky
zvieracích aj ľudských obetí v mieste pohrebnej hranice. Jej zvyšky sa nachádzali sčasti pod hrobovou komorou. Medzi obetovanými spálenými zvieratami
bol aj pes. Oveľa zaujímavejšia je neprepálená kostra psa, ktorá sa našla v násype mohyly takmer tesne nad rovnou strechou hrobovej komory. Blízko psa sa
našla kostrička dieťaťa a tri páry železných halštatských zubadiel.112 Významnému mužovi bol vystrojený veľkolepý pohreb, zrejme s obetou najbližších príbuzných a s ďalšími ľudskými i zvieracími obetami. Detská kostra nad strechou
hrobovej komory nebol v tomto priestore ojedinelý jav. Asi dvojročné dieťa
bolo pochované v sediacej polohe nad hrobovou komorou mohyly I v Nových
Košariskách (Dunajskej Lužnej), odkiaľ pochádza figurálne zdobená keramika
s postavičkou psa. Deti sú pochované aj nad hrobovou komorou mohyly VI,
ktorá mohla patriť žene.113 Čo však robil v tejto spoločnosti pes? Zdá sa, že jeho
prítomnosť spolu s kostrou dieťaťa a zubadlami konského postroja nie je náhodná. Z viacerých lokalít sú známe pohreby psa, umiestnené nad samotným hrobom človeka.114 Na aténskom Areopágu ležala kostra psa priamo nad žiarovým
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Burials..., s. 28, pozn. 217 a 218, s. 36; OLSEN, S. L.: The Secular and Sacred Roles of
Dogs at Botai, s. 88.
ANDRAŁOJĆ, M.: The Phenomenon of Dog Burials..., s. 34.
V. VADÁSZ, É.: Elözetes jelentés egy koravaskori halomsír feltárásáról Süttön. (Vorbericht über die Erschliessung eines früheisenzeitlichen Hügels in Süttö. Auszug.) Commun.
Arch. Hungariae, Budapest 1983, s. 19–54 (predbežná správa).
É. V. Vadász mohylu datovala na koniec HaC2 – na koniec 7. stor. pred Kr. (Tamže, s.
54); B. Teržan na koniec stupňa HaC až HaD1 (TERŽAN, B.: Starejša železna doba na
Slovenskem Štajerskem, s. 166).
M. Andrałojć nesprávne uvádza pri mohyle Süttö tri čiastkové neprepálené pohreby psa
(ANDRAŁOJĆ, M.: The Phenomenon of Dog Burials..., tab. „Late Bronze Age and Early
Iron Age“, č. 21). Z textu É. V. Vadász, ktorá nález publikovala, je však jasné, že šlo o
kostru jedného psa, ktorá sa porušila v dôsledku prepadu strechy hrobovej komory (V.
VADÁSZ, É.: Elözetes jelentés..., s. 20 nn., 50–51, 53).
PICHLEROVÁ, M.: Nové Košariská, s. 19 nn.; k tomu porov. TERŽAN, B.: Starejša železna
doba na Slovenskem Štajerskem, s. 174 nn.; 136–137.
Pozri ďalej; porov. aj: MARINGER, J.: Der Hund in der Mythologie..., s. 40–41.
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hrobom ženy.115 V oblasti eurázijských stepí možno pozorovať podobný úkaz.
Z pohrebiska mladšej doby bronzovej v Sintašte boli v komorách spolu s ľuďmi
pochované viaceré druhy zvierat. Psy však boli vždy vylúčené z hrobovej
komory, ich zvyšky sa našli vo výplni nad hrobmi. To isté platí pre túto oblasť
aj v dobe železnej. Bolo to zrejme dôsledkom odlišného ponímania psa oproti
iným zvieratám.116 V Süttö nie je výnimočná ani prítomnosť častí konského
postroja, ani ohorených kostí koňa, nachádzajúcich sa medzi zvyškami pohrebnej hranice. Pes je vo viacerých prípadoch pochovávaný spolu s koňom. Tento
zvyk sa objavuje v gréckom prostredí koncom doby bronzovej a vo včasnej dobe
železnej.117 Zachytil ho aj Homér pri opise Patroklovho pohrebu. Achiles vybral
dvoch psov z Patroklových obľúbených deviatich, ktorých pri pohrebe obetoval
na hranici. Medzi ďalšími obetovanými zvieratami boli aj štyri kone.118 Kombinácia pes – kôň sa často objavuje aj v prostredí eurázijských stepí.119 Pes z mohyly v Süttö bol zrejme súčasťou pohrebu muža z hrobovej komory. Možno bol
pochovaný len kvôli dieťaťu, ktorého telo bolo uložené nad hrobovou komorou.
Nie je celkom známe, prečo sa to robilo takto. Mohli by to objasniť niektoré
súvislosti v kulte a mytológii.
Ani prepálené zvyšky psa z mohyly v Süttö ako súčasť zápalnej pohrebnej
obety nie sú v tomto období výnimkou. Kosti psa medzi zvyškami pohrebnej
zvieracej obety nájdeme napríklad aj v oblasti stredného Balkánu v niektorých
mohylách zo 6.–5. stor. pred Kr. V glasinackej mohyle I, hrob 5, v Čitluci
(Bosna a Hercegovina) sa kosti psa nachádzali spolu s kosťami koňa vo výplni
plášťa mohyly.120 V kosovskej lokalite Boka pri Prčeve sa kostra psa našla
v centre mohyly.121 Úlohu psa v pohrebných rituáloch podčiarkuje aj nález
obetnej konštrukcie zo srbskej Atenice. Pochádza z veľkej mohyly II, ktorá
patrila vysoko postavenému mužovi. Neďaleko stála aj menšia mohyla I, patriaca bohatej žene, ktorá mohla byť jeho manželkou. Konštrukcia pozostávala zo
štyroch pravouhlých priestorov so zvyškami žiaroviska. Nachádzala sa na
umelej plošine, na ktorú bola neskôr navŕšená aj mohyla. V priestoroch plošiny
sa našli kosti troch druhov zvierat – tri kusy dobytka, dve svine (rôzneho
pohlavia) a jeden pes. S. Čače, ktorý toto obetisko spracoval, uvádza analógie
115
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zvieracích obiet z Ríma, Umbrie a Indie. Tam bol rozšírený typ obety troch
druhov zvierat, známy aj z iných kultúr širšieho indoeurópskeho priestoru.
Obeta bola v Ríme nazývaná suovetaurilia – obetovanie ošípanej, ovce a dobytka. Tieto rituály sa konali na počesť bohov, buď jediného boha ako v Ríme
(Mars), alebo jedného mocného boha, popri ktorom mali svoje funkcie v obrade
aj ďalšie božstvá. Niekedy bol obrad spojený aj s očistou prítomného ľudu
(Umbria). V rôznych kultúrach nemuseli byť obetované vždy tie isté druhy zvierat. Sviňa mohla byť zamieňaná za kozu alebo kanca. V Atenici boli obetované
svine, dobytok a pes. Je možné, že pes bol náhradou, alebo mal podobnú funkciu
ako ovca.122
O rituálnej úlohe psa sa uvažuje aj v súvislosti s nálezom kostry psa zo
studne z halštatského sídliska v katastri obce Ivanka pri Dunaji (zasahovalo aj
do katastra obce Bratislava – Vajnory). O kultovom využití studne svedčia nálezy zlomkov mesiačikovitých idolov, fragmenty keramiky (aj typy, ktoré poznáme výlučne z výbavy hrobov), časť kamennej plastiky a množstvo zvieracích
kostí. Medzi kostrovými zvyškami zvierat boli lebka a ďalšie kosti hovädzieho
dobytka a oviec/kôz, množstvo kostí ošípaných, koňa a väčšia časť kostry psa.
Tieto nálezy pochádzajú hlavne z horných vrstiev výplne studne.
Podobná situácia je, hoci v menšej miere, aj u ďalších dvoch studní na
sídlisku. Studne sa zrejme po prirodzenom zanesení spodných vrstiev s pitnou
vodou začali využívať na kultové účely, spojené s vodnou obetou. Pes tak bol
zrejme súčasťou rituálnych obiet, vykonávaných v kultovej studni.123 Nemožno
vylúčiť, že tam pes jednoducho spadol.
Východonemecká lokalita Lossow (súčasť Frankfurtu nad Odrou) bola
významným strediskom kultu v rámci göritzskej skupiny lužickej kultúry.
V súčasnosti je odtiaľ známych približne 60 obetných šácht z konca obdobia
popolnicových polí až doby halštatskej, ale predpoklad je oveľa vyšší (500–600
šácht). Šachty hlboké 3–7 m boli z prepálených vrstiev, ktoré obsahovali kosti,
časti kostier a celé kostry zvierat, ale aj ľudí. Medzi zvieratami výrazne
prevažoval hovädzí dobytok, no nie sú zriedkavé ani zvyšky ošípanej,
ovce/kozy, koňa, psa, jeleňa a iných zvierat. Prítomnosť psa nie je náhodná, čo
dokazujú nielen nálezy celých kostier, ale aj ich častí a jednotlivých kostí.
Vrstvy bohaté na nálezy bývajú spravidla tesne pod prepálenými vrstvami, čo
naznačuje opakujúce sa obetné rituály. Šachty vyhĺbené hlboko do zeme evoko-
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vali kontakt so silami prípadne božstvami podzemného sveta a mohli byť spájané aj s rituálmi plodnosti.124
Podobne mohli pôsobiť aj jaskyne. Zahĺbené do skaly mali nesporne
tajomnú atmosféru, mohli pôsobiť ako akýsi vstup do podzemného sveta. Ľudia
ich považovali za výnimočné miesta a často im prisudzovali kultový charakter.
Takou bola alpská jaskyňa – priepasť Durezza neďaleko Villachu v rakúskom
Korutánsku. Má tvar hlbokého komína, takže do nej obetné dary vhadzovali
zhora. Niektoré z nich dobre datujú využívanie priepasti v mladšej dobe
halštatskej až včasnom laténe, a to po dobu maximálne 200 rokov. Medzi
nálezmi bronzových predmetov, sklenených perál, tkáčskych závaží a fragmentov keramiky sa v jaskyni našli aj početné zvieracie a ľudské kosti. Zo zvierat
dominovali domáce zvieratá. Najväčšie zastúpenie medzi nimi má pes. Osteologicky sa zistilo 45 jedincov psov. Väčšinou išlo o zdravé dospelé zvieratá.125
Pohreby psa odhaľujú len časť rituálov, v ktorých figuroval. Súvisia najmä s jeho prítomnosťou v hroboch ľudí a so symbolikou ukončenia života ľudí.
Nedozvedáme sa však o príčinách, ktoré k týmto praktikám viedli a aká v nich
bola jeho skutočná úloha. Figurálne zobrazenia psa zase niečo napovedajú
o jeho využití v živote človeka (lovecký pomocník, strážca stád, atď.). Ale sú to
len scény, známe aj v súčasnosti. Pri interpretácii iných motívov so psom, ktorých obsah nie je celkom jasný, prichádza preto do úvahy využitie iných súdobých prameňov. Nápomocné sú pri tom najmä písomné pramene a poznatky
o mytológii a kultových súvislostiach. Východoalpská oblasť v dobe halštatskej
takéto pramene nemá. Preto je vhodné pomôcť si mytológiou Grécka, starovekej
Itálie (Ríma) alebo Keltov. Sú halštatskej kultúre najbližšie, preto je možné, že
aspoň niektoré prvky boli podobné aj u obyvateľov východoalpskej oblasti doby
halštatskej.
Pes zosobňuje v indoeurópskych náboženských systémoch dvojaký princíp. Bol posvätný a uctievaný ako spoločník bohov, na druhej strane sa považoval za prekliateho tvora, nečistého požierača mŕtvol. Spája sa v ňom vernosť
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a oddanosť človeku, schopnosť strážiť a iné užitočné vlastnosti, ktorými je
ľuďom nápomocný, s nebezpečnou povahou šelmy, lovca a mŕtvoložrúta.126
V spoločenstvách starovekého sveta je pes často symbolom chtonických
božstiev. V gréckej mytológii vystupuje ako spoločník bohyne prírody a lovu
Artemis.127 Spojenie panej lovu so psom je pochopiteľné. V jednom z Homérskych hymnov je bohyňa opísaná ako „potešenie/povzbudenie loveckých psov“.
Mala svoju vlastnú svorku psov, ktorú jej daroval Pan. V ikonografii bývajú psy
zobrazené po boku Artemis o niečo menej ako jej najčastejšie atribúty, jeleň
alebo luk a tulec so šípmi. Napriek tomu boli súčasťou kultu bohyne. Artemis je
jednou z dedičiek Panej zvierat – potnia theron, bohyne egejskej bronzovej
doby. Zdá sa, že pôsobnosť tohto starého božstva nad celou prírodou a všetkými
jeho stránkami zahrňovala aj lov. V ikonografii však býva Pani zvierat zobrazovaná iba medzi zvieratami alebo vtákmi, držiac ich za krk alebo zadnú nohu,
prípadne v priateľskejšom postoji k nim. Pes medzi nimi nefiguroval. Tu neboli
až tak dôležité zobrazované zvieratá, ako skôr vyjadrenie jej moci nad celou
prírodou. Neskôr jej funkcie prešli na viacero bohýň, a zdá sa, že lov zostal
Artemis. O výlučnom vzťahu Artemis v mladšom, klasickom a helenistickom
období svedčia jej početné zobrazenia, poľujúcej so svojimi psami.128 Lovecké
psy sa v Grécku vysoko cenili a považovali za dar bohov. Rímskou loveckou
obdobou Artemis bola Diana. Pes býva aj spoločníkom keltských bohýň lovu,
Abnoby a Arduinny.129
Artemis necharakterizoval len lov. Spája sa aj so smrťou. Symbolika lovu
ako aktu zabíjania je predsa blízka k symbolike smrti. Naturalistické spojenie
lovu a smrti ako aktu zabíjania je prirodzené. Pes ako symbol smrti sa tu skôr
spája s Artemidinou temnejšou stranou Hekaté (rímska Trivia). Bola bohyňou
mesiaca, noci, smrti a strážkyňou brán.130 V noci sa preháňala po cestách
v sprievode svojich čiernych psov.131 Niekedy bola dokonca sama zobrazovaná
v podobe čierneho psa (feny), alebo ako ľudská postava so psou hlavou, ako
požiera mŕtveho.132 Týmto spôsobom bola pravdepodobne naznačená chtonická
sila bohyne. Nazývali ju „pes, ktorý vedie mŕtveho“. Jej príchod ohlasovalo
zavýjanie psov.133 Na niektorých kultových miestach jej boli obetované psy
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a obzvlášť šteniatka.134 Úloha strážcu brán a moc smrti je prepojená nielen u
Hekaté, ale aj u psa, a to v postave hrôzostrašného psa Kerbera, strážcu brány do
podsvetia. Podľa niektorých prameňov mal až tri hlavy, hadovitú hrivu, štekal
na svetlo a zo sliny, ktorá mu stekala z pysku, vyrastal jedovatý blen.135 Pred
vstupom do ríše mŕtvych čakal na prichádzajúcich ako dobrý ovčiarsky pes,
ktorý vie, koho má zahnať do Hádových stád a koho odohnať. Prvých vítal, ale
ak sa chcel niekto vrátiť späť do sveta živých, zožral ho.136 Mýtus o psovi –
netvorovi z podsvetia – bol rozšírený v mnohých indoeurópskych aj indoázijských mytológiách. Pes, prípadne pár psov, býva strážcom podsvetia, poslom
smrti a spoločníkom záhrobných božstiev.137 Ako postavu netvora z podsvetia
ho nájdeme v etruskom umení, vo výzdobe galsko-rímskych hrobiek alebo vo
forme figúrok z niektorých hrobov v západokeltskej oblasti.138 Vystupuje ako
démon smrti v írskych povestiach,139 ako strážca podsvetia Garm, sprievodca
germánskej bohyne Hel, alebo ako spoločník thráckeho božstva, považovaného
za lovca duší.140
Spojitosť psa so smrťou, zároveň aj ľudský strach zo smrti, sú vyjadrené
aj obrazom psov (a vtákov) požierajúcich telá mŕtvol. V Homérovej Iliade sa na
mnohých miestach141 spomínajú psy a vtáky, ktoré žerú telá zomrelých, ako
symbol zneuctenia mŕtvych tiel nepriateľov. Ponechanie tela napospas psom
a vtákom sa považuje za najväčšiu hrozbu a hanbu zomrelého.142 Trójsky kráľ
Priamos považuje za obzvlášť desivý svoj sen, v ktorom vidí vlastných psov
požierať časti jeho mŕtveho tela.143 Podľa niektorých indoeurópskych mytológií
duše, ktoré sa nedostanú na druhý svet a blúdia nepokojne po svete, sa stávajú
psami alebo vlkmi a takto škodia ľuďom.144
Pes bol zároveň sprievodcom duší na ceste na druhý svet. Bytosťou, ktorá
im zabezpečí bezpečnú a správnu cestu do ríše mŕtvych a nenechá ich blúdiť
medzi dvoma svetmi. Táto úloha bola odvodená zrejme od priateľskej stránky
psa ako verného spoločníka človeka. Takto sa niekedy vysvetľujú pohreby alebo
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zobrazenia psov v ľudských hroboch.145 V prípade „gréckeho“ podsvetia sa
akoby so zvieratami ani nepočítalo (podobne ako s otrokmi a deťmi), a ich úloha
pri pohrebe mohla byť len sprievodná (očista ?).146 Naopak, v niektorých indoeurópskych mytológiách sa pes alebo dvojica psov spomína ako sprievodca
mŕtvych.147
Artemis a hlavne jej vtelenie Hekaté je zároveň bohyňou zrodu a narodenia. Chránila ženy pri pôrode a starala sa o duše zomrelých pri pôrode. Rovnako
však mohla aj škodiť a spôsobovať utrpenie. Jej atribútom je fena, v tomto
prípade nie ako symbol smrti, skôr ako symbol ľahkého pôrodu. Z jej svätýň je
známe množstvo figúrok bohyne so psom pri nohách.148 Aj pre Hekaté – bohyňu
narodenia a pre jej obdoby – sa obetovali psy. Plútarchos uvádza, že fena bola
obetovaná bohyni zvanej Geneta Mana, „duchu starajúcemu sa o vznik a narodenie bytostí, ktoré umreli“. Odkazuje aj na výrok Sokrata, že fena bola obetovaná
bohyni zrodu, pretože s ľahkosťou vrhne svoje mláďatá.149
Podobné prepojenie materských bohýň (ktoré boli zároveň aj božstvá
smrti) so psom/fenou existovalo aj v iných náboženských systémoch. Matka–
bohyňa sa často zobrazuje v podobe feny, vrhajúcej mláďatá. Keltské materské
bohyne Nehalennia, Pritona a sčasti aj Epona sa niekedy zobrazujú so psíkom
pri nohách alebo v lone.150 Pes je aj atribútom niektorých božstiev plodnosti
a úrody, ktoré majú zároveň záhrobný charakter. Psy sa objavujú vedľa bohýň
s granátovým jablkom alebo rohom hojnosti. Niekedy sú atribútom keltského
Sucella („boh–bijca“), aj Cerunna (boh–jeleň).151 V tejto súvislosti spomeňme
zobrazenie efezskej Artemis, na ktorom stojí bohyňa s mnohými prsníkmi,
symbol plodivej sily, medzi dvoma fenami.152 Aj plodnosť a dobrú úrodu malo
zabezpečovať obetovanie psa počas niektorých rímskych kultových slávností.
Psa spolu s kozou a capom zabíjali pri jarnom pastierskom sviatku Luperkálií,
zameranom na ochranu stád pred vlkmi, ale aj na zaistenie plodnosti zvierat
a prítomných ľudí.153 Hrdzavé psy/feny boli obetované spolu s ovcou pri rituáli

145
146
147
148
149
150
151
152
153

MARINGER, J.: Der Hund in der Mythologie..., s. 41; DAY, L. P.: Dog Burials in the Greek
World, s. 27; ANDRAŁOJĆ, M.: The Phenomenon of Dog Burials..., s. 30.
VERMEULE, E.: Aspects of Death..., s. 59 nn.
SCHLERATH, B.: Der Hund bei den Indogermanen, s. 27 nn.; OLSEN, S. L.: The Secular
and Sacred Roles of Dogs at Botai, s. 89.
BEVAN, E.: Representations of Animals..., s. 119.
PLÚTARCHOS: Moralia. 277B; cit. podľa BEVAN, E.: Representations of Animals..., s. 117.
EUSKIRCHEN, M.: Epona. Ber. RGK 74, 1993, Mainz am Rhein 1994, s. 731; ANDRAŁOJĆ,
M.: The Phenomenon of Dog Burials..., s. 31, tam ďalšia lit.
MARINGER, J.: Der Hund in der Mythologie der vorgeschichtlichen Menschen, s. 37;
ANDRAŁOJĆ, M.: The Phenomenon of Dog Burials..., s. 30–31, tam ďalšia lit.
BEVAN, E.: Representations of Animals..., s. 118, obr. 20 (pozri obr. 13 tejto práce).
Encyklopedie antiky, s. 353–354; ANDRAŁOJĆ, M.: The Phenomenon of Dog Burials..., s.
31; COOPER, J. C.: Zwierzęta symboliczne i mityczne, s. 205.

37

Medea – Studia MEDiaevalia Et Antiqua, IX, 2005
roľníkov Robigalia. Obeta zvierat mala presvedčiť boha Robiga, aby ochránil
úrodu pred obilnou hrdzou.154
V postave (Artemis) Hekaté alebo materských bohýň sa tak spája narodenie, smrť a zrejme aj znovuzrodenie do nového života. Rovnakú symbolickú
úlohu možno pripísať aj psovi. Na jednej strane je fena symbolom pôrodu a narodenia, na druhej strane nesie pes pečať nositeľa smrti a sprievodcu do záhrobia. Bohyne, ktoré sprevádza, sú s ním symbolom večného kolobehu života.
Od týchto mytologických funkcií nie sú vzdialené ani asociácie zvieraťa
s liečivými silami. Psiemu jazyku, ktorý lízal rany, sa pripisovali liečivé vlastnosti.155 Pes bol atribútom babylonskej bohyne liečiteľstva Guly a dokonca sa
obetoval jej kultu. V jej svätyni v Isine sa odkryli celé série pohrebov psa.
Egejskou obdobou bohyne by mohla byť Héra, prípadne ďalšie bohyne, ktoré sa
zaoberali liečením.156 Najdôležitejšiu úlohu v tomto ohľade však mal pes v kulte
Asklépia, hlavného antického boha liečiteľstva a lekárov. Asklépios, božský
lekár, liečil smrteľníkov a mal aj moc vzkriesiť mŕtveho.157 Často sa objavuje po
boku psa. Ten sa nachádza už v mýte o jeho narodení. Podľa jednej verzie ho na
hore Kynortion (kyón = pes) kojila fena, až kým ho nenašli lovci so svojimi
psami.158 Podľa inej ho kojila koza a strážil ovčiarsky pes. Zvieratá patrili
pastierovi, ktorý ich s božským dieťaťom neskôr našiel.159 V Asklépiových
chrámoch sa držali psy, ktoré liečili prichádzajúcich pútnikov. Lízali im rany
alebo slepé oči. Niekedy stačil len ich dotyk, prostredníctvom ktorého liečil sám
boh. Používali ich aj na odhalenie záhadných chorôb. Po stretnutí psa s chorým
zviera zabili a preskúmali, pretože verili, že sa infikovalo chorobou.160 Pes bol
zasvätený aj Apolónovi, staršiemu božstvu liečiteľstva. Cesty oboch sa stretávali
aj pri love, pretože Apolón bol podobne ako jeho sestra Artemis bohom lovu.161
V mytológii a kulte Keltov je pes spojený aj s liečivými silami. Na viacerých
lokalitách Galie a Británie sa našli psie kosti alebo figúrky v prameňoch minerálnych alebo termálnych vôd. Nálezy sú interpretované ako votívne dary božstvám prameňov a vodných tokov z vďaky za vyliečenie, alebo ako vyjadrenie
viery v liečivé schopnosti psa.162
Ďalšou dôležitou oblasťou pôsobnosti psov bolo stráženie domov alebo
stád. V rímskej mytológii boli ochrancami domov a strážcami rodinného krbu
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domáci bôžikovia lares. Niekedy boli znázorňovaní v odeve zo psej kože.163
Podľa niektorých bádateľov164 to boli duše mŕtvych, úlohy psa sa teda prepájajú
aj v tomto prípade. V kulte ochrany domu a rodiny mali svoju úlohu aj niektoré
spomenuté božstvá, ktorých atribútom bol pes. Takou je babylonská Gula,
liečiteľka, ale aj ochrankyňa domu a rodiny pred démonmi. Zviera samotné
alebo spolu s bohyňou býva zobrazované na hraničných kameňoch. Ochranné
úlohy mala aj Hekaté, obzvlášť pri ochrane ciest a rázcestí. Na zabezpečenie
ochrany a očisty pred čarodejníctvom a zlými silami jej na rázcestiach obetovali
psov.165
Zriedkavejšie nájdeme psa aj po boku iných božstiev. Pes sprevádza
dobrého pastiera Herma (Merkúra), boha stád a zároveň božského posla a vládcu
vetrov.166 Obety psov boli súčasťou kultu boha vojny Area/Enyalia v Sparte
a zrejme aj na iných miestach. Mali očistnú funkciu, pretože odstraňovali znečistenie rán, spôsobené zbraňami. V niektorých častiach Grécka, ale aj u Chetitov a zrejme aj v Perzii, sa psia obeta používala na očistenie celej armády. Zabitého psa rozdelili na dve časti, medzi ktorými prepochodovalo celé vojsko.
Psy boli obetované aj pri spomínanom pohrebe Patrokla, ktorý padol v boji.167
Pes bol teda symbolom božstiev spojených so smrťou a podsvetím, ale aj
božstiev spojených s narodením, prípadne obnovou života, s liečením chorôb,
a s očistou a ochranou pred zlom. Tieto základné funkcie sa tesne prelínajú.
V predstavách starovekých ľudí neboli od seba až tak vzdialené. Narodenie
a smrť, večne sa opakujúci kolobeh života. Božstvá mohli pomáhať a ochraňovať, ale takisto aj škodiť. S rovnakou nádejou mohli ľudia prosiť o vyliečenie zo
zhubnej choroby, očistu pred temnými silami spôsobenými zbraňami, zlými
démonmi alebo čarodejníctvom, ale aj o spásu pred temnotou smrti a o pokojný
nový život na druhom svete. Pes im k tomu mal dopomôcť ako prostredník
medzi bohmi, sprievodca a pod.
Údaje o pohreboch psa a jeho význame v kulte a mytológii prispeli ku
komplexnejšiemu pohľadu na problematiku psa v dobe halštatskej. S ich pomocou nadobudnú skúmané zobrazenia ďalší rozmer.
Zobrazenia sú veľmi rozdielne. Na situle Este-Benvenuti je pes zobrazený
ako cenný spoločník svojho pána (?), zrejme významnej osoby. Zobrazenia človeka so psom sú známe aj z mykénskeho a geometrického umenia egejskej
oblasti. Z gréckej maľovanej keramiky približne z polovice 1. tisícročia pred Kr.
pochádzajú obrazy psov, ktorí sprevádzajú svojich pánov. V dielach viacerých
antických autorov sa zachovali mnohé príbehy o obdivuhodnej vernosti psa,
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ktorá prekoná aj smrť.168 Pes ako verný spoločník človeka vystupuje aj v scénach hostiny z etruských hrobiek a sarkofágov, ale aj na vyobrazeniach z Egeidy
aj Predného východu. Zvyčajne sú pod stolom hodujúcich a je veľmi pravdepodobné, že scény zachytávajú pohrebnú hostinu, prípadne hostinu na druhom
svete. Je preto možné, že postava psa mala zároveň vyjadriť túto súvislosť so
smrťou. V staršom období skalného umenia v údolí Valcamonica býva pes zobrazený spolu s postavami „adorantov“. Nie je však jasný význam motívu.
Obraz človeka so psom poznáme aj z kaukazských skalných rytín.
Niekedy je pes pri bojovníkoch. Na švédskych skalných rytinách aj na
španielskych kamenných stélach sú psy zobrazené vedľa bojovníkov. Podobný
vzťah možno nájsť v gréckom umení. Známe je aj zobrazenie štítu klasického
gréckeho bojovníka s obrazom zraneného psa (obr. 12). Práve v tomto je naznačená aj jeho úloha liečiteľa a ochrancu pred zraneniami.
Vyobrazenie muža so zvieraťom, ktoré by mohlo predstavovať psa, na
tkáčskom závaží – idole zo Smoleníc–Molpíra by mohlo patriť do tejto kategórie. Odlišuje sa však v niektorých detailoch. Muž zrejme predstavuje bojovníka (?), ktorý vykonáva kultový obrad. Pes bol asi súčasťou tohto obradu, ale
nevieme povedať, či v ňom figuroval len symbolicky aktívne, čo je pravdepodobnejšie. Postava adoranta, niekedy so zbraňou v ruke, je známa vo viacerých
prípadoch aj z umenia skalných rytín údolia Valcamonica alebo Škandinávie.
Niekedy aj s „maskou“ na hlave.
Predstavu o výskyte psa v scénach spojených s kultom poskytujú niektoré
ďalšie zobrazenia. Pes je súčasťou scén, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou
predstavujú obetu. Na situle Certosa je jednou z postáv v zástupe ľudí a zvierat,
podľa všetkého obetného sprievodu, a nie je vylúčené, že bol dôležitým aktérom
rituálu alebo dokonca jedným z obetných zvierat. V prípade zobrazenia
z Nových Košarísk (Dunajskej Lužnej) uvažujeme o scéne obety, ktorej sa
nejakým spôsobom zúčastňuje aj pes. Je to však veľmi nejasné. Výzdoba
gréckeho geometrického krátera, uloženého v New Yorku, naznačuje obetu
zvierat pri pohrebných obradoch. Vedľa postáv bojovníkov pri scéne prothesis
sú štyri malé štvornohé zvieratá (psy?), zrejme mŕtve. Predmet v ruke ďalšieho
z mužov pripomína nôž so širokou britvou. Z archeologických nálezov poznáme
obety psa pri pohreboch ako súčasti zápalnej obety, napríklad z mohýl Süttö,
Čitluci, Atenica a pod. Psy boli obetované aj pri Patroklovom pohrebe v Homérovej Ílias. Scéna na kráteri možno zachytáva podobný rituál.
Pes bol obetovaný aj v súvislosti s pohrebom mocného muža zo zadunajskej lokality Süttö. Okrem prepálených zvyškov z pohrebnej hranice sa neprepálená kostra pôvodne celého zvieraťa našla nad hrobovou komorou spolu s kostrou dieťaťa a troma pármi konských zubadiel. Buď bol súčasťou výbavy pohrebu muža ako celku, alebo len pohrebu dieťaťa. Pohreby psov v zásype nad
samotným hrobom človeka sa objavujú aj v iných kultúrach. S. Olsen uvažuje
168
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pri podobných pohreboch v eurázijských stepiach,169 či psa nepochovali k zomrelému ako sprievodcu do ríše mŕtvych. Zároveň sa však báli jeho temnejšej
stránky ako mytologického strážcu podsvetia, a preto ho nevložili priamo k človeku, ale zostal len vo výplni nad hrobovou komorou. Je otázne, či podobné
tvrdenie možno použiť aj pre mohylu v Süttö, pretože pes bol pochovaný spolu
s dieťaťom. Nie je vylúčené, že ho tam uložili ako sprievodcu dieťaťa na cestu
na druhý svet. Bol považovaný aj za ochrancu pred nečistými silami, za symbol
očisty. V prostredí kultúry s takmer výlučne žiarovým pohrebným rítom je preto
lákavé uvažovať o psovi ako o prostriedku, ktorý mal očistiť a ochrániť mŕtve
dieťa tak, ako by to symbolicky urobil oheň.
Priamy vzťah k božstvu vyjadruje zobrazenie votívnych platničiek z Montebelluny. Bohyňa s kľúčom, interpretovaná ako venétska Reitia, je typom chtonickej bohyne, podobnej ako grécka Hekaté, pani noci, smrti a strážkyňa nebeskej brány, ale zároveň aj ochrankyňa rodičiek a narodenia. S božstvom môže
súvisieť aj pes (prípadne vlk) z kovania opasku zo Stičny. Viaceré symboly
odkazujú na smrť, záhrobie a kontakt s nadreálnom. Pes/vlk mohol vystupovať
vo funkcii posvätného zvieraťa, atribútu bohov. Uvažuje sa aj o postave z druhého sveta, démonickej bytosti. Nie je vylúčené, že v nej dokonca môže byť stelesnené samotné božstvo. Napríklad grécka Hekaté mohla byť zobrazovaná
v podobe čierneho psa. Priame spojenie psa s božstvom chtonického charakteru
vystupuje aj v prípade niektorých zobrazení iných oblastí. So psom bývajú
vyobrazované keltské materské bohyne, ktoré boli zároveň bohyňami smrti. Pes
niekedy vystupuje ako atribút egejských chtonických bohýň, z ktorých chrámov
pochádzajú niektoré plastiky psa.

Summary
The formation of the Hallstatt culture was represented by several cultural
changes. Changes in religion and cult sphere were important parts of this process. The emergence of figural art particularly in the East Alpine region is
generally considered to be one of them or to be the result of these changes.
Symbolic art of imaging in the Urnfield culture was replaced by new way of
artistic communication. And the most important innovation was the narration of
the figural art. Human and animal figures and variety of symbols became part of
the narrative scenes.
The dog was one of more animal figures of this iconography. It was
present in the variety of scenes and hunting is the most widespread of them (this
is a subject of our other work, see note 5). Motives such as hunting are relatively
easy to recognize. But there are several scenes their content is obscure due to
lack of present comparisons. Therefore parts about dog burials as well as infor169

OLSEN, S. L.: The Secular and Sacred Roles of Dogs at Botai, s. 89.

41

Medea – Studia MEDiaevalia Et Antiqua, IX, 2005
mation from mythology and cult of mainly antique ethnics are also taking its
part in this work.
Representations of dogs are very diverse. There are motives depicting
a dog as a companion of a human, e.g. the representation on situla from EsteBenvenuti. Some scenes on Mycenean and geometric vessels and on Greek
painted pottery from half of the 1st millennium BC also belong to this category.
Image of man and dog is known from Valcamonica or Caucasus rock art as well.
The works of many antique writers contained a number of stories about particular fidelity of a dog. Dog was also highly appreciated in the courtly societies of
the ancient world. Keeping of dog of extraordinary beauty, strength or skill or of
valuable breed marked exalted persons. The relationship between man and dog
is apparently represented in scenes of a symposion on the painted wall-decoration of the Etruscan tombs as well as on Aegean and Near-Eastern representations. In this case sphere of the other world is very probable and dog may also
represent the connection to the Underworld.
Sometimes dog can be depicted standing alongside the warriors such as on
representations in the Greek art or in the art of rock carvings in Scandinavia and
Spanish Extremadura-type stelas. Antique writers refer to a number of cases
people used dogs as hand-mate in war conflicts.
Representation of a man and a dog on handloom weight – idol from
Smolenice–Molpír seems to fit into this category. But there are some details like
an axe in hand of the man, his mask from deer antlers or his position in
adoration gesture that refer to a different – cult function of the man. The role of
dog in this ritual is unclear. It might be just a symbolic figure, or active participant of the rituals, or just a companion or an attribute of its master. But there are
more other representations of dogs connected with cult and ritual sacrifice. The
second figural frieze on situla Bologna-Certosa shows a procession of animals
and people that very probably represents a sacrificial procession. Dog walking at
the end of the procession does not seem to be animal sacrifice. But this
possibility can not be excluded. During rituals of many Indo-European ethnics
three animals or three animal species were ritually killed. In some of them, e.g.
Lupercalia in Rome, dogs were sacrificed. It was supposed to ensure good
harvest and fertility. The scene of direct sacrifice of animals is depicted on
geometric kratér recently deposited in New York. Dead animals, probably dogs
and birds, are placed between each of a human figure. The group is depicted
near the scene of prothesis. Killing dog during a funeral ceremony was not
uncommon. Burned burials of dogs as parts of human burials are known from
Iron Age tombs in Süttö, Čitluci, Atenica etc. Sacrificed remains of dogs were
also burned on pyre of Patroklos. The possible connection of the dog-representation from Nové Košariská (Dunajská Lužná) with the sacrifice was remarked.
But the obscurity of the image can neither confirm nor negative this version. In
beliefs of the ancient peoples dog was regarded as a guide and a guardian of a
deceased to the Underworld, as a purifying animal and a protector from evil. In a
42

Petra Kmeťová

Postavenie psa v spoločnosti doby halštatskej

tomb of a wealthy man in Süttö – right above the tomb roof - there was also a
burial of complete unburned animal next to the skeleton of a young child. Based
on the above mentioned it is very probable to suppose dog was these to protect
and to guide the child.
Direct connection of a dog to the deity is expressed on a representation on
votive disc from Montebelluna. Goddess with a key regarded to be Venetian
Reitia is type of chtonic deity, mistress of the Underworld as well as protectress
of fertility. Dog as her companion and one of her sacred animals symbolized the
same, death as well as life. Similar interpretation of the dog (or wolf) figure is
attributed to the scene on the bronze belt plate from Stična. The figure may even
represent embodiment of chtonic deity. Dogs and chtonic goddesses are
connected also on representations from Celtic and Greek world.
The representations of dogs indicate that roles of this animal in the life of
Early Iron Age society were diverse. Dog served as a companion of a human, as
an appreciated hunter, a helper in fights, as well as animal with deeper symbolic
meaning, as a sacrificial animal and as an attribute of gods. However, figural art
in general was connected to cult therefore all this motives are somehow linked
to cult. In most of the representations the connection to death, funeral ceremonies or life after death or “images from life of the deceased” is very probable.
And dog in these terms stood for any of symbols of death. But at the same time
the animal was the symbol of birth, healing and purification. It seems that in
some of the dog representations also these principles were embodied, in figure
of an animal connecting both life and death.
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Obr. 1. Nové Košariská (Dunajská Lužná); 2. Rabensburg; 3. Smolenice – Molpír; 4. Biely
Kostol; 5. Este – Benvenuti; 6. Bologna – Certosa, 7. Stična
(cit. podľa: pozri pozn. 16; 11; 27; 24; 35; 38; 53)
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Obr. 8. Montebelluna; 9. Hallstatt; 10. Pylos; 11. kráter z New Yorku; 12. attická
čiernofigúrová amfora; 13. grécko-rímska gema; 14. Prozor; 15. Velletri; 16. Fossum
(cit. podľa: pozri pozn. 60; 64; 76; 77; 80 (obr. na s. 43); 61; 99 (tab. VIII,6); 69; 87)
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OSTROGÓTI A ICH SPOLOČNOSŤ V PÍSOMNÝCH
PRAMEŇOCH
Marko Mižičko
Po príchode Ostrogótov na Apeninský polostrov a po porážke Odoakera
Theodorich (454–526) vedel, že musí vyriešiť dva problémy. Prvým bolo usadenie jeho bojovníkov a ich postupné začlenenie do rímskej spoločnosti. Druhým
problémom bolo spojenie dvoch úplne odlišných spoločenských štruktúr.
Je dôležité si uvedomiť, že spoločenské väzby a byrokratický aparát Rímskej ríše existovali aj po jej zániku a Odoakerovej vláde. Theodorich, podobne
ako Odoaker pochopil výhody, ktoré plynuli z tohto fungujúceho systému a zachoval ho len s drobnými zmenami (odstránil niektoré nefunkčné úrady). Najmenej zasiahol do fiskálnej politiky. Neváhal pohroziť aj silou a neplatičov tak
„povzbudiť“1 k plneniu povinností.
Nás zaujímajú a do veľkej miery poukazujú na stratifikáciu spoločnosti
(predovšetkým Ostrogótskej) úrady a funkcie, ktorými Theodorich doplnil rímsky aparát. Prvým a najčastejšie sa vyskytujúcim úradom v prameňoch je comes.2
V prípade postavenia comesa musíme brať do úvahy predovšetkým dve
teórie. Každá z týchto teórií predstavuje iný model fungovania ostrogótskeho
štátneho aparátu a chápe comesa inak. Podstatou prvého modelu je hierarchia,
na ktorej čele stojí kráľ a do tejto hierarchie sú zaradení aj jednotliví comites,
ktorých význam určuje ich označenie comes primi ordinis, comes secundi ordinis, comes tertii ordinis.3 Správou väčších územných celkov je poverený comes
Gothorum.4 Pre tento model však nemáme v prameňoch priamy dôkaz. Druhá,
pravdepodobnejšia teória popiera túto predstavu hierarchie a z toho vyplývajúcu
deľbu moci. Predpokladá centralizovanú vládu, kde bol každý comes podriadený
iba panovníkovi.5 Označenie comes primi ordinis vyjadruje tak skôr vznešenosť
a dôležitosť.
Ako naznačujú pramene, comes je akousi gótskou obdobou praefecta, aj
keď je veľmi pravdepodobné, že mal omnoho rozsiahlejšie právomoci (v určitých prípadoch bol napríklad vojenským veliteľom6). V okrajových oblastiach
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http://www.halsall@fordham.edu/Medieval source book/Letters of Theodoric.htm (6. 3.
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mal comes okrem vojenských aj súdne právomoci7 a do ich kompetencie patrili
aj niektoré administratívne úkony. Funkcia sa udeľovala dočasne, pravdepodobne na rok. Funkčné obdobie mohlo byť za zásluhy predĺžené.8 V oblasti blízko
hranice bolo asi dlhšie.
Pred uvedením konkrétnych príkladov gótskych comites sa pokúsime
načrtnúť, ako vznikol tento úrad a na akú spoločenskú vrstvu sa viazal. Tacitus
píše o germánskych náčelníkoch, ktorí stáli na čele menších právnych jednotiek
vo vnútri väčších kmeňov.9 Ammianus Marcellinus nám podáva správu o gótskych reiksoch, akými boli napríklad Alavius, Fritigern, Alatheus a Safrax.10
Pochádzali z nobility, ktorá sa doformovala v 3. storočí. Mená posledných
dvoch spomínaných nasvedčujú, že nerozhodoval len pôvod (významná rodina),
ale aj osobné schopnosti. Alatheus a Safrax pravdepodobne neboli Góti.11
Vojenský spôsob života v období hunskej nadvlády posilnil dôležitosť
bojovníckej vrstvy bez ohľadu na to, či jednotlivé skupiny Gótov boli, alebo
neboli pod hunskou kontrolou. Do tohto obdobia sme mohli v teoretickej rovine
uvažovať o dožívaní rodovej spoločnosti, respektíve prežívaní niektorých aspektov rodovej spoločnosti. Huni však definitívne rozrušili posledné rodové väzby.
Po bitke pri rieke Nedao v roku 454 postupne nárastla moc a prestíž rodu
Amalov. Ostatné významné rodiny, ktoré boli pretendentmi na prípadnú vládu
nad všetkými Ostogótmi, sa museli podriadiť a tým prijať vládu Amalov, alebo
vstúpiť do otvorenej konfrontácie. Príkladom kráľovského uchádzača, ktorý sa
podriadil, bol Gesimund (Gesemund). Aj napriek vznešenému pôvodu sa vzdal
nárokov. Význam Gesimunda a jeho príbuzných nedokázala zakryť ani
amalovská „propaganda“, ktorá ich radšej prijala do rodiny ako jednu z vetiev.
Samotný Gesimund velil neskôr v službách Theodoricha vojsku s titulom comes
alebo taktiež dux.12 Ostrogót, ktorý sa odmietol vzdať a disponoval zhruba rovnakou vojenskou silou ako Amalovia, bol Theodorich Strabo.
Z toho vyplýva, že funkcia comesa sa viazala na potomkov týchto elít,
ktorí boli najvernejšími spolubojovníkmi Theodoricha. Theodorich akceptoval aj
postavenie ich potomkov, avšak iba v prípade, že preukázali určité schopnosti,
alebo mali dostatočnú mocenskú základňu. Pôvod a kumulovanie bohatstva
pomohli k titulu comes Theodahadovi, aj keď jeho osobné a charakterové vlastnosti boli sporné. Vďaka Cassiodorovi máme správy o ďaľších, ktorí zastávali
úrad comesa a plnili rôzne úlohy. Napríklad comes Colosseus bol veliteľom
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BURNS, T.:A history of the Ostrogoths, s. 174.
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malého vojska v Panónii a zásobovaním tohto vojska bol poverený comes
Senarius.13 Mená týchto dvoch comesov na prvý pohľad nasvedčujú, že išlo
pravdepodobne o Rimanov. Musíme si však uvedomiť, že nie je vždy možné na
základe mena posudzovať etnickú príslušnosť. Z istotou nemôžeme vylúčiť, či
naozaj práve títo dvaja nepatria k Rimanom, ktorým sa podarilo preniknúť do
tejto funkcie. Ich rímsky pôvod je však sporný, pretože Theodorich zakázal
rímskemu obyvateľstvu vojenskú službu14 a ich úrad mal výrazne vojenský
charakter.
Comesovi podliehalo niekoľko nižších úradníkov, tzv. priorov. Ich právomoci boli obmedzené a väčšinou spravovali určité územie alebo mali presnú
úlohu, napríklad výber daní.15 Priora volili Góti a panovník túto voľbu len
schvaľoval.16
Oveľa komplikovanejšie a dnešnou historiografiou nie úplne vyjasnené je
postavenie comesa Gothorum.17 Nie je ľahké presne určiť, či v prípade takéhoto
označenia išlo o vymedzenie kompetencií, ktoré by sa vzťahovali iba na Gótov,
alebo o určenie etnického pôvodu. Možno išlo o akéhosi najvyššieho comesa.
Pramene skôr nasvedčujú, že išlo o najvyššieho kráľovho zástupcu v súdnych
sporoch medzi Gótmi.18
Comes mal zabezpečiť prepojenie medzi dvorom a slobodnými Gótmi,
respektíve ľudom. Realita však bola iná. Väčšina predstaviteľov tejto funkcie
vzhľadom na svoj pôvod a väzby k nobilite postupovala samostatne a pracovala
vo svoj prospech. Najvýznamnejších Theodorichových odporcov z radov ostrogótskej nobility môžeme preto hľadať ďaleko od Ravenny. V pohraničí boli
zamestnaní obranou, čo eliminovalo veľkú časť ich prípadných aktivít, namierených proti kráľovskému dvoru.
Kráľ však potreboval oddaných mužov, schopných plniť jeho príkazy.
Vytvoril preto úrad kráľovského posla, tzv. saia. Prístup k tejto funkcii
neobmedzoval pôvod. Väčšina kráľovských saiones neboli vznešení muži. Hlavným kritériom bola zjavne oddanosť kráľovi a osobné kvality. Oficiálne podliehali praefectovi praetorio tak, ako všetky úrady kráľovského dvora,19 ale z titulu
kráľovského poverenia disponovali neobmedzenou mocou a stali sa tak akousi
predĺženou rukou kráľa.
Vďaka Cassiodorovi sa nám zachovalo veľké množstvo správ o jednotlivých saiones aj o ich povereniach pre konkrétne úlohy. Len v niektorých prípadoch sa dozvedáme o ďalších funkciách a postavení týchto kráľových mužov.
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Saio Quidial bol menovaný priorom miest Raete a Nursia,20 saio Tutizar bol
defensorom civitatis.21 Presnejší obraz o kráľovských saiones získame, ak sa
zameriame na ich spôsob riešenia jednotlivých problémov. Najčastejšie asistovali pri výbere daní najmä vtedy, keď sa kráľovskí vyberači dostali do problémov
s neplatičmi.22 Často mali aj vojenské právomoci, napríklad v prípade trestnej
výpravy proti bývalému praefectovi praetorio Faustovi, ktorú viedol saio Grenoda.23 Ako kráľova predĺžená ruka plnil saio úlohu garanta dodržiavania kráľovských nariadení.24
O rozsahu právomocí, ktorými disponovali saiones, svedčí aj proces,
ktorý viedol saio Duda proti Theodorichovmu synovcovi Theodahadovi.25 Aj
napriek tomu, že proces bol neúspešný a Theodahad bol zbavený obvinení, už
to, že bol namierený proti členovi kráľovského rodu a možnému Theodorichovmu nástupcovi, nasvedčuje, že právomoci a autorita týchto kráľovských
úradníkov boli veľké.
Po Theodorichovej smrti sa postupne vytrácala autorita kráľovskej rodiny
a vážnosť tejto funkcie klesla. Spôsobilo to prílišné spojenie saiones s kráľom.
Nesmieme podceňovať ani to, že po Theodorichovej smrti došlo k určitému
„morálnemu“ úpadku, ktorý vyplýval z oslabenia centrálnej moci. Zjavne sa mu
nevyhli ani saiones. Niektorí z nich zneužívali svoje právomoci, začali svojvoľne vyberať dane a obohacovať sa.26 Podľa Cassiodora dokonca bola ich pýcha
taká veľká, že: „...trestali ľudí, ktorí sa im na ulici pozreli do očí.“27
Nanešťastie sa nám nezachovali správy o kráľovských saiones z obdobia
vlády Witigesa a jeho nástupcov. Môžeme však predpokladať, že previazanosť
kráľovskej autority s autoritou saiones viedla k postupnej degradácii až zániku
tejto funkcie a tým aj spoločenskej vrstvy, ktorá sa takto formovala. Nezanedbateľnú úlohu zohrali aj desaťročia bojov z Justiniánom, ktoré viedli k rozpadu
gótskej správy Apeninského polostrova. Saiones ako jej súčasť, nemohli prežiť
pád kráľovského dvora a jeho administratívy.
O sociálnom postavení ženy sme v predchádzajúcich obdobiach gótskych
dejín pre nedostatok prameňov mohli skôr iba špekulovať. Po presune na
Apeninský polostrov sa však situácia čiastočne zlepšuje. Edictum Theodorici
a Variae nám poskytujú určitý obraz postavenia ženy v ostrogótskej spoločnosti.
Ako vyplýva z prameňov, ženy boli de facto rovnocenné mužom predovšetkým v hospodárskej rovine. Mohli nakladať so svojím majetkom.28 Chránil
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ich zákon v prípade únosu29 a znásilnenia.30 Z týchto, ale aj ďalších zákonov je
zrejmé, že ich postavenie v spoločnosti bolo pevne stanovené. Komplikovanejšie je však posúdiť mieru ich spoluúčasti na „politickom“ dianí. Vláda kráľovnej
– regentky Amalasuinthy bola v silno vojensky organizovanej ostrogótskej
spoločnosti v 5. a 6. storočí výnimkou. Ženy určite mohli vyjadriť verejne svoj
názor na počínanie svojich manželov,31 no priamo do politiky zasahovať
nemohli. Z tohto pohľadu sa musíme pozerať i na vládu Amalasuinthy. Pomohlo
jej aj to, že bola priamym potomkom Theodoricha, ktorý spolu so svojim
dvorným historikom Cassiodorm vytváral mýtus o božskom predurčení Amalov.
V období, keď vládla ako regentka v mene svojho syna, viacmenej viedla samostatnú domácu a zahraničnú politiku. Jej samostatné vystupovanie však malo
svoje hranice. Potvrdzuje to aj korešpondencia, ktorú viedla v mene svojho
syna.32 Amalasuinta vystupovala otvorene ako kráľovná len krátko, po smrti syna v roku 534.33
Je isté, že významný podiel na riadení ostrogótskeho štátu si uzurpovala
práve v období regentskej vlády nobilita.34 Kráľovnin zákrok proti najbohatším
členom35 jej autorite nepomohol, skôr uškodil. Politickej prestíži Theodorichovej dcéry a postaveniu neprospelo ani jej druhé manželstvo s Theodahadom.
Bolo by príliš zjednodušujúce označiť za príčinu Amalasuinthineho neúspechu
konzervatívnosť ostrogótskej spoločnosti. Postupný rast mocenských ambícií
nobility zapríčinil stratu autority kráľov. Amalasuinthin príklad dokazuje, že
v určitej situácii mohla žena vzhľadom na svoje postavenie a pôvod úspešne
zasahovať do politiky Ostrogótskeho kráľovstva.
Asi k najvýznamnejšej zmene v ostrogótskej spoločnosti došlo v postavení obyčajných gótskych vojakov, tzv. exercitus gothorum. Po usadení stratili
kontakt s kráľovským dvorom, čo viedlo k určitej konzervácii spoločenskej
štruktúry.36 V procese postupnej feudalizácie strácali schopní jedinci šancu
presadiť sa a postúpiť na spoločenskom rebríčku.
Postavenie vojakov bolo relatívne zabezpečené, pokiaľ slúžili v armáde.
Inak však bola ich pozícia neistá. Dostávali sa do podobnej situácie ako kolóni.
Je preto logické, že väčšina Ostrogótov sa snažila byť súčasťou Theodorichovho
vojska, aby tým aspoň čiastočne zabezpečila seba a svoje rodiny. To bolo zrejme
aj jedným z dôvodov Theodorichovho nariadenia, ktoré obmedzovalo prístup
Rimanov k vojenskej službe.
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Situácia sa začala zhoršovať už za Theodorichovho života. Zotročovanie
slobodných bojovníkov bohatou ostrogótskou nobilitou bolo bežné.37 Zasiahnuť
v prospech obyvateľstva mohol často iba kráľ.38 Vždy to však nebolo možné.
Slabá vláda Theodorichovych nástupcov neznamenala zlepšenie.
Je pravdepodobné, že ambície vládnuť všetkým Ostrogótom nemal len
Theodorich. Zvyčajne sa však označuje za hlavného strojcu tzv. amalskej kráľovskej propagandy, ktorá zdôrazňovala bohom posvätenú vládu39 a ich
predurčenie.40 Nasvedčuje tomu myšlienka o „predurčenosti“ rodu, s ktorou
prišla už predchádzajúca generácia Theodorichovho otca a strýkov. Slovotvorným základom mena Theodorichovej sestry Amalafridy sa stalo meno rodu.
Nemenej dôležité sú však i mená ostatných príslušníkov Theodorichovho rodu.
Mená ako Thiudimer, Theodorich, Theodahad priamo poukazujú na spätosť
s kmeňom vzhľadom na príbuznosť s označením najvyššieho náčelníka thiudans. Podobný základ nachádzame aj v slove Gothtiud, čo znamená zem alebo
vlasť. Išlo o symboly, ktoré mali očividne poukázať na aké úlohy boli „predurčení“ ich nositelia a k akej spoločenskej vrstve a tradícii sa hlásli. Symbolicky
v tomto svetle potom vyzerá boj dvoch Theodorichov (Theodorich znamená
v gótčine kráľ všetkých ľudí41), pričom úspešný bol nakoniec Theodorich Amal.
Dokladom, že tradícia nebola ešte úplne zakorenená je skutočnosť, že Theodorichovho synovca nezachránil ani „božský“ pôvod –odstránili ho samotní Ostrogóti.
Postaveniu kráľa medzi Ostrogótmi porozumieme najlepšie, ak si priblížime niekoľko momentov z obdobia Theodorichovej vlády. Theodoricha zvolili
za kráľa dvakrát.42 Po prvý raz po smrti svojho otca v roku 474, čo nasvedčuje,
že minimálne v tomto období bola kráľovská funkcia, respektíve funkcia reiksa,
u Ostrogótov dedičná. Svoje vodcovské umenie však osvedčil ešte za života
svojho otca Thiudimera vojenskou výpravou proti Sarmatom,43 čo určite jeho
voľbe výrazne pomohlo. V roku 474 bol Theodorich pravdepodobne vládcom
polovice Gótov, ktorí neskôr vytvorili kmeň Ostrogótov. Vďaka politike jeho
otca a strýka došlo k spojeniu troch zo šiestich nám známych skupín Gótov.44
Thiudimer prevzal vládu po bratovi Valamerovi a zbavil sa najmladšieho z bratov, Vidimera.45 Thiudimer tak vytvoril dostatočne silnú mocenskú základňu pre
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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svojho syna Theodoricha. Predpokladáme, že podobný proces prebehol aj
v skupine, ktorej vládol druhý z Theodorichov, Strabón. Táto skupina bola približne taká veľká, ako skupina okolo Amala.46 Druhá Theodorichova voľba
prebehla až po porážke Theodoricha Strabóna a Odoakera v roku 493 a táto
voľba mala niekoľko dôvodov. K najdôležitejším patrí to, že za dvadsať rokov
(474–493) sa pridalo množstvo gótskych, ale aj ďalších bojovníkov rozličného
etnického pôvodu. Mnohí z nich neboli pri jeho prvom zvolení.47 Touto voľbou
mu bojovníci preukázali úctu. Môžeme tiež usudzovať, že druhej Theodorichovej proklamácii za kráľa pomohli dve desaťročia politických a vojenských
úspechov. Ak bol Theodorich v roku 474 len jedným z reiksov, v roku 493 ho
väčšina kmeňa chápala ako thiudansa. Svedčí o tom aj rozhodnutie tráckych
Gótov Theodoricha Strabóna z roku 489, pridať sa k Amalovi.48
Po usadení Ostrogótov sa však situácia čiastočne zmenila. Vojakov
zvyknutých na každodenný kontakt s kráľom rozmiestnili po celom Apeninskom
polostrove. Kráľ si zriadil tri rezidencie,49 aby udržal svoj kult stále živý a nestratil tak úplne kontakt so svojimi vojakmi.50 Rozmiestnenie palácov malo
zrejme aj mocenský rozmer a jeho úlohou bolo zabrániť odstredivým a trieštivým tendenciám ďalších významných gótskych rodov. Mýtus, ktorý Theodorich
pre Ostrogótov vytvoril, však v ďalších desaťročiach nestačil na udržanie
vernosti.51 Tú si panovník zabezpečoval jednoducho a prozaicky – peniazmi
a bohatými darmi.52 Na ovládnutie mocných gótskych prívržencov Theodorich
využíval taktiež svoj dvor – comitatus. Išlo v podstate o podobnú taktiku, akú
používali vtedajší byzantskí panovníci. Deti významných šľachticov slúžili ako
rukojemníci a zabezpečovali lojalitu svojich otcov. „Správna výchova“ častokrát
zabezpečila i vernosť takto vychovaných detí.53 Comitatus prebral ešte jednu
funkciu, ktorá patrila kráľovi. Stal sa najvyššou súdnou inštanciou pre Ostrogótov, ale aj Rimanov, pretože bolo nereálne, aby všetky súdne procesy, ktoré sa
dostali na kráľovský dvor, viedol kráľ osobne.54
Okrem časti súdnych právomocí, ktoré sa preniesli na comitatus, môžeme
Theodorichovi pripísať ešte jeden významný akt. Obvykle sa považovuje za
autora zbierky nariadení Edictum Theodorici. Je to súbor zákonov a nariadení,
z ktorých niektoré majú pôvod v gótskom zvykovom práve, avšak veľká časť
má korene v rímskej právnickej praxi. Edikt obsahuje 154 zákonov, prológ
a epilóg. Hneď v prológu je vysvetlený dôvod vzniku a zdôrazňuje sa jeho
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platnosť pre barbarov aj Rimanov.55 Najjednoduchšie zhodnotíme Theodorichovu vládu nad Ostrogótmi porovnaním niektoré znakov s vládou jeho nástupcov.
Mladému Amalovi veľmi pomohol v úspešnom vládnutí jeho pôvod.
Nezaručoval kráľovi nedotknuteľnosť (viď Theodahad), ale zohral dôležitú
úlohu, keďže aj Vitiges „posvätil“ svoju vládu manželstvom s Athalarichovou
sestrou Matasunthou.56 Theodorichovi zaručilo vládu množstvo úspechov. Bolo
ich tak veľa, že zaručili vládu aj jeho dcére ako regentke. Žiadny Theodorichov
nástupca nezískal takú autoritu ako on. Obdobie od roku 526 do polovice 6.
storočia je charakteristické nárastom moci nobility, najmä popredných predstaviteľov najmocnejších rodov.57 Nebolo by správne pripisovať vinu za túto situáciu len Theodorichovým nástupcom. Theodorich nebol schopný zakročiť proti
nim účinnejšie a vysielal ich zväčša len na hranice, čo potvrdzuje, že aj napriek
autorite, ktorej sa tešil medzi Ostrogótmi, nebol neobmedzeným vládcom. Korene neskoršieho vývoja môžeme preto hľadať už na sklonku jeho vlády.
Postavenie mužov v ostrogótskej spoločnosti akými boli napríklad Ildibald alebo
Uraias,58 sa odvíjalo od staršej tradície, nasvedčujúcej existencii ďalších významných rodov, o ktorých však naše pramene mlčia.

Summary
Goth society has gone through great changes between 5th and 6th century.
The old tribal structures were definitely destroyed and a process of creation of
new Ostrogothic tribe started. Key person of this change was Theodoric the
Great from Amal family. He led his men through Balkan to their new home in
Italy. There, the Ostrogoths defeated Odoaker and there their last period of
social changes started. Homogeneous tribe was spread on entire foreland.
Optimacy wich was in 5th century controled by Amala kings started to build
their dominion. The situation became worse after Theodoric dead. King´s
saiones lost support from royal house and at the bottom was abolished. Reign
was formaly in the hand of king but all kings after Theodoric was controled by
optimacy from noble families. The possition of freemens (members of army)
was getting worse. They lost their rights and their was exposed to terror from
optimacy. It is hard to say wether was this situation the reason of Ostrogothic
fall, but together with force from Byzantium and Franks it meant the destruction.

55
56
57
58

Edictum Theodorici.
PROKOPIOS: Válka s Góty, s. 142.
HEATHER, P.: Gótové, s. 259.
PROKOPIOS: Válka s Góty, s.1 73.

54

Peter Ivanič

Komunikácie na Poiplí v období stredoveku

KOMUNIKÁCIE NA POIPLÍ V OBDOBÍ STREDOVEKU
Peter Ivanič
Suchozemské a vodné komunikácie majú dodnes nepopierateľný vplyv na
vývoj a prosperitu území a regiónov. Ich rozvoj priamo súvisí s vývojom osídlenia. Komunikačné siete sa výrazne podieľali na formovaní sídelnej štruktúry.1
Problematikou cestnej siete v stredovekom Uhorsku sa zaoberali viacerí
bádatelia2 Cestnej sieti na Pohroní sa venovali V. Hanuliak, B. Klein, P. Ivanič a
O. Tomeček.3 Informácie o stredovekých komunikáciách na Poiplí poskytujú aj
práce I. Bakácsa, G. Györffyho a V. Šmilauera.4
Definujme si najskôr dva základné pojmy: cesta (komunikácia) a cestná
(dopravná, komunikačná) sieť. Pod pojmom cesta (komunikácia) rozumieme určitý upravený alebo neupravený pozemok a vodnú plochu slúžiacu na prepravu
ľudí, zvierat alebo nákladu. Cestnú (dopravnú, komunikačnú) sieť definujeme
ako zoskupenie ciest (komunikácií) určitého územia, ktoré slúži na prepravu ľudí, zvierat alebo nákladu.
V slovenskej a českej literatúre chýba základné rozdelenie stredovekých
komunikácií. Len J. Hunka a M. Ruttkay rozdeľujú cesty z hľadiska lokalizácie
a významu na vnútorné komunikácie v sídliskovom areáli a vonkajšie medzi
sídliskovými areálmi, mikro-, mezo-, a makroregionálnymi strediskami, vrátane
medzinárodných komunikácií.5 Podrobné delenie rozpracoval nemecký bádateľ
D. Denecke. Zaradil ich podľa rôznych faktorov do viacerých skupín a podskupín. Na základe regionálneho významu ich rozdelil na diaľkové obchodné,
1
2
3
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predmestské obchodné, lokálneho významu a miestne; podľa reliéfu na horské,
údolné, svahové, okrajové a vstupné (priesmykové). Z postavenia ciest v cestnej
sieti rozoznával hlavné, vedľajšie a priečne. Na základe prirodzeného stavu
a charakteru výstavby rozlišoval prirodzené a umelé. Medzi prirodzené zaradil
vyhĺbené, koľajové, pieskové, blatové, trávnaté; medzi umelé hradskú, kamenné,
doskové, násypové. Podľa charakteru dopravy rozoznával vozovky, nákladné,
jazdecké a pešie cesty. Vozovky rozdelil na vozové a kočové; pešie na horské
chodníky a ulicovky. Z funkčného hľadiska rozoznával cesty nadregionálneho
významu (púťové, vojenské, obchodné a poštové), regionálneho významu
(kostolné, poľnohospodárske, industriálne, regionálneho obchodu). Podľa
právnej kvalifikácie ich rozdelil na verejné (via publicae), pravé vojenské
(strata legitima), zakázané (napr. zlodejské), colné, sprievodné, vicinálne
a privátne.6 Stredoveké komunikácie môžeme rozdeliť podľa spôsobu dopravy
na suchozemské a vodné a podľa významu na diaľkové a lokálne.
Vznik ciest a priebeh ich trás je podmieňovalo predovšetkým prírodné
prostredie a historický vývoj oblasti, ktorou prechádzajú. Z prírodných podmienok boli najdôležitejšími faktormi vodné toky, pohoria a neosídlené lesné
komplexy. Stredoveká cesta nebola najpriamejšou a ani najkratšiou spojnicou
medzi dvoma sídlami. Obchádzala aj najmenšie terénne prekážky a vyhýbala sa
mokrému terénu v blízkosti vodných tokov. Cez pohoria a vodné toky prechádzala len na najvhodnejších miestach.7 Súčasná dopravná sieť sa na niektorých
územiach len veľmi málo zhoduje so stredovekou. Predovšetkým v nížinných
oblastiach sa trasy ciest menili. Treba vziať do úvahy, že komunikácie prechádzali premenou aj v tomto období. So zahusťovaním osídlenia danej oblasti
narastal aj ich počet a význam. Pri rekonštrukcii komunikácií v stredoveku treba
využiť viaceré pramene.
S komunikáciami súvisí cestovanie. Cesty sa nepoužívali počas celého
roka. Začiatkom jari boli cesty ťažko schodné, roztápal sa na nich sneh. Postupne sa však podmienky zlepšovali. Cesty vysychali a nižšie priesmyky boli
opäť schodné. Rozpúšťal sa aj ľad na riekach a sneh vo vyšších polohách, takže
bol dostatok vody pre riečnu plavbu.8 Najvhodnejším obdobím pre cestovanie
bolo leto, pretože deň trval dlhšie ako noc. Schodné boli aj vyššie položené
priesmyky.9 Cestovanie na jeseň malo veľa výhod. Dni boli ešte dlhé a počasie
teplé. Cesty boli suché a na horských cestách nebol sneh. Vďaka žatve klesli
6
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ceny obilia. Na druhej strane sa v tomto období konali vojnové ťaženia.10 V novembri už musel človek počítať s dažďom a mrazom. Cesty sa stali rozbahnené
a mráz ich ešte nespevnil.11 V zime mráz síce spevnil cesty, ale snehová prikrývka zotrela hranice medzi cestou a inými pozemkami. Veľa sídlisk zostávalo
v zime odrezaných od okolitého sveta, pretože povoz zapadal do snehu.12
Trasu stredovekých ciest dokladajú najmä sídliská. O ich existencii vo
včasnom stredoveku svedčia hlavne archeologické pramene, menej písomné. Vo
vrcholnom a neskorom stredoveku sú hlavným zdrojom informácií zachované
písomné pramene. Cesty sa v nich spomínajú predovšetkým pri metáciách
pozemkov jednotlivých sídlisk. Z ich pomenovania môžeme určiť význam, ale
aj aký povrch mali, prípadne na akú prepravu slúžili. Správy sa zmieňujú predovšetkým o významných diaľkových cestách. V listinách sa vyskytujú nasledujúce pomenovania: via (cesta), maxima via (najväčšia cesta), magna via (veľká
cesta), via communis (verejná cesta), via publica (verejná cesta), via forensis
(verejná cesta), via civilis (hradská), ampla via (široká cesta), parva via (malá
cesta), magna strata (krajinská cesta), semita (cestička), via castrensis
(hradská), via arenosa (piesková cesta) atď.13 Ďalším dokladom existencie ciest
sú zmienky o mýtnych a colných staniciach, mostoch, prechodoch a prievozoch,
o umiestnení brán v meste a názve ulíc a o hostincoch. Okrem hlavných a lokálnych komunikácií spomínaných v prameňoch, existovali aj prístupové cesty na
pole a lesné komunikácie. U niektorých sa dá predpokladať v prameňoch označenie via bez udania smeru.
Pri lokalizácii ciest v krajine zohráva dôležitú úlohu rozmiestnenie včasnostredovekých hradísk a hradov, hrádkov, miest, kláštorov z nasledujúcich
období stredoveku. Boli dôležitými komunikačnými centrami. Ležali v blízkosti
hlavných komunikácií. Hradiská, hrady a hrádky boli postavené na vyvýšených
miestach a zároveň slúžili ako orientačné body v teréne.
Ďalšie informácie o komunikáciách nám poskytujú toponymá. Niektoré
obecné, chotárne a terénne názvy nám priamo svedčia o trasách ciest.14 Treba
spomenúť najmä pomenovanie cesta, hradská. Sem patrí aj slovo draha, drahy.
Toto toponymum je známe z celého územia Slovenska. Jeho význam sa však
líšil. Okrem cesty znamenalo chodník; cestu pre dobytok, pásy neobrábanej pôdy s vyšliapanými chodníkmi atď.15 Ďalšie slová v terénnych názvoch pre označenie cesty sú závoz, úvoz, súvoz, vývoz. V terénnych názvoch sa používajú
hromadne. Ich základný význam vysvetľuje M. Majtán ako „hlboká poľná alebo
10
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lesná cesta (úsek cesty), zarezávajúca sa do terénu“.16 Cestu označuje aj slovo
púť alebo pút používané v ustálených spojeniach ako napr. Krivá púť, Pod
púťou, Hradská púť.17 Chodníky vyšliapané dobytkom alebo zverinou sa
v slovenčine označujú ako prť, pirť, slač.18 Miestne názvy odvodené od slova
suchý označovali suché miesta a priechody vhodné na prepravu a mali aj
orientačný význam.19 S cestami treba spájať aj pomenovania typu „Stráž“.20
Toto toponymum sa používalo pre označenie vrchov v blízkosti ciest, odkiaľ bol
dobrý výhľad na okolitú krajinu. V niektorých prípadoch tu existovali strážne
objekty, prípadne veže.21 V oblastiach južného Slovenska sa vyskytuje
maďarské pomenovanie Örhegy. Ďalší miestny názov, ktorý dokladá existenciu
stredovekých ciest, je odvodený od tŕstia, rastúceho v močaristých a vlhkých
územiach. Názvy typu Trstená, Trstenice a Tŕstie sa vyskytujú predovšetkým
v blízkosti hraníc. B. Klein predpokladá, že trstina mala na stredovekých
cestách dôležitú funkciu obranného prostriedku.22 Slovo šance môže takisto
dokladať existenciu komunikácií. Ďalším ukazovateľom smeru a trás
stredovekých ciest sú miestne názvy typu prosiek, prosek, proseč. Tieto možno
spájať budovaním zásekov, priesekov z kameňov a stromov v prípade vojenského nebezpečenstva na cestách. Na existenciu ciest a prechodov poukazujú aj
miestne a chotárne názvy významovo a funkčne odvodené od jablone, ako
napríklad Jablonica, Jablunkov a podobne. Už B. Varsik poukázal na skutočnosť, že tieto názvy sa vyskytujú na dôležitých prechodoch a cestných spojoch,
ktoré spájali Uhorsko so zahraničím. Jablone zohrávali v stredoveku osobitnú
úlohu pri obrane krajinských hraníc a ciest smerujúcich za hranice. Divo
rastúce jablone sa používali na budovanie zásekov a prekážok na stredovekých
cestách. Podobnú úlohu mali aj divo rastúce slivky. Stredovekí strážcovia hraníc
mohli vybudovať prekážky z kmeňov jabloňových a slivkových stromov na
dlhšom úseku cesty len v tom prípade, keď rástli v hustých alejach na okrajoch
ciest.23 Okrem tejto základnej a strategicko-vojenskej úlohy, slúžili jablká a slivky ľuďom i zvieratám aj ako ovocie na uhasenie smädu v horúcich letných
dňoch. Na prospešnosť ovocných stromov stojacich pri cestách nadviazali ďalšie
generácie. Vysádzanie ovocných stromov, predovšetkým na miestnych komunikáciách a cestách pretrvalo do súčasnosti. Divo rastúce hrušky mali v pohraničných oblastiach podobnú funkciu ako jablone a slivky. Miestne a chotárne
názvy odvodené od tejto dreviny sú tiež vo väčšine prípadov umiestené na
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dôležitých stredovekých cestách, najmä vojenského významu.24 Na stredoveké
trasy ciest poukazujú aj časté výskyty miestnych a chotárnych názvov typu mních, -mníšek, -remata, lat. heremitarum. Tieto frekventované názvy na
celom území Slovenska dokazujú existenciu kláštorov, resp. pustovní mníšskych rádov, ktoré okrem svojej kristianizačnej funkcii, plnili aj úlohu útulkov
pre stredovekých cestujúcich. 25
Medzi toponymá svedčiace o cestách možno zaradiť aj názvy odvodené
od pomenovania cudzích etník. Tieto etniká boli usadené pri dôležitých komunikáciách, prechodoch cez rieky a na obranných pohraničných zásekoch. O príslušníkoch ruskej národnosti svedčia názvy Ruzska, Orozs, Ruskov.26 O prítomnosti Pečenehov svedčia pomenovania Pečeňady, Pečenice, Pečeňany, Bešeňov.27 Ďalším etnikom, ktoré vykonávalo strážnu funkciu boli Sikulovia po
ktorých sa zachoval názov Sekule (okr. Senica).28 Po Plavcoch (Kumánoch) sa
zachovali miestne názvy Plaveč a označenie dedín s prívlastkom Plavecký.29 Na
južnom Slovensku vznikli v 10. a 11. storočí názvy dedín podľa jednotlivých
kmeňov staromaďarského kmeňového zväzu. Konkrétne ide o pomenovania
Magyar, Gyarmat, Nyék (z toho slovenské Nekyje), Kér (z toho slovenské Kiar),
Keszi (z toho slovenské Kosihy), Kürt. Menej sa vyskytujú Jenı a Tarján.30 R.
Krajčovič sem zaraďuje ešte Varsány a Tárkány.31
Oblasť Poiplia tvoria nasledujúce geomorfologické jednotky: Burda, Podunajská pahorkatina, Krupinská planina, Juhoslovenská nížina a Cerová vrchovina na juhu; Štiavnické vrchy, Javorie, Ostrôžky, Veporské vrchy, Stolické
vrchy, Revúcka vrchovina na severe.
Základné informácie o dopravnej sieti v oblasti Poiplia vo včasnom stredoveku poskytujú archeologické pramene. Na základe rozloženia dnes známych
archeologických lokalít možno predpokladať existenciu hlavnej komunikácie
popri pravom toku Ipľa. Táto vychádzala pravdepodobne tak ako v súčasnosti,
z oblasti dnešného Štúrova. Odtiaľ smerovala na východ a pri Kamenici nad
Hronom prechádzala na pravú stranu Hrona. Ďalej viedla k Salke a popri toku
Ipľa cez Ipeľský Sokolec, Kubáňovo a Vyškovce nad Ipľom do oblasti dnešných
Šiah, pričom prechádzala cez prítoky Hrona Štiavnicu a Krupinicu.32 Zo Šiah
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cesta pokračovala smerom na východ dvoma trasami. Prvá viedla cez Veľké
Túrovce,33 Pláštovce,34 Kosihovce,35 Čebovce,36 Dolné Plachtince37 do oblasti,
kde dnes existuje obec Muľa. Tu sa stretla s komunikáciou, ktorá viedla popri
Ipli. Jej trasu dokladajú archeologické lokality v Ipeľskom Predmostí, Balogu
nad Ipľom, Kosihách nad Ipľom, Veľkej Čalomiji, Kolároch, Slovenských Ďarmotách, Želovciach, Kiarove, Kováčovciach, Čelárovciach a Veľkej nad
Ipľom.38 Ďalšiu trasu možno iba predpokladať, pretože chýbajú archeologické
doklady o osídlení. Pravdepodobne smerovala do Lučenca a odtiaľ do Rimavskej Soboty. Odbočka z Lučenca viedla zrejme cez Fiľakovo do Salgotariánu.
Svedčí o tom pohrebisko a sídlisko v Prši39 a sídlisko v Šávoli.40 Archeologické
lokality svedčia aj o cestách lokálneho významu. Na dolnom Poiplí viedla cesta
z Kamenice nad Ipľom do Chľaby.41 O ďalších cestách svedčia lokality z 9.–10.
storočia zistené v Bátorovej, Dolinke, Kiarove, Lesenici, Malej Čalomiji, Olovároch, Opátovskej Novej Vsi, Sečiankach, Sklabinej, Stredných Plachtinciach,
Vinici.42
Z vrcholného a neskorého stredoveku pochádzajú viaceré písomné zmienky o cestách. Z roku 1135 pochádza prvá písomná správa o veľkej ceste do
Zvolena, ktorá existovala v oblasti stredného Poiplia. Zachovala sa nám v listine
Bela II., ktorou potvrdil majetky premonštrátskeho kláštora v Bzovíku (Bozouk).43 Kláštor v Bzovíku je jedným z najstarších na Slovensku. Zasvätený bol
sv. Štefanovi kráľovi. Založil ho comes Lampert z rodu Hunt-Poznanovcov
s manželkou Žofiou niekedy v rokoch 1124–1131. Pôvodne tu pôsobili benediktíni.44 Hoci sa metácia v spomínanej listine pokladá za sfalšovanú,45 dá sa
predpokladať, že uvedená cesta bola už v tomto období používaná. Túto mienku
potvrdzuje metačná listina šahanských premonštrátov z roku 1245, kde je opäť
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uvedená ako magna via.46 V roku 1424 sa spomína pri Šahách ako magna via
antiqua.47 B. Klein ju považoval za hlavnú spojnicu medzi centrálnymi časťami
Uhorska a Zvolenom ako komitátnym sídlom.48 Na územie Slovenska vstupovala cesta pri Šahách. Tu existoval premonštrátsky konvent Blahoslavenej
Panny Márie. Fundátorom kláštora bol bán Martin z rodu Hunt-Poznanovcov,
ktorý ho založil pravdepodobne v rokoch 1236–1238.49 V roku 1266 sa konventu udelilo právo vyberať mýto na rieke Ipeľ v Šahách (tributum pontis, prope
monasterium de Saagh, in fluvio Ipul).50 V roku 1318 sa tu spomína most cez
rieku Ipeľ.51 Prechod cez Ipeľ dokladá aj listina datovaná do roku 1414, kde
sa uvádza „magna via, que de dicta possessione Barathy transiret ad villam
Saagh“.52 V Bernecebaráti sa na túto veľkú cestu pripájala komunikácia z mesta
Dregelypalánk (Dragol), ktoré ležalo pod hradom Dregely. Táto sa uvádza
v roku 1468.53 Šahy získali v roku 1405 právo konať raz do roka jarmok.54 Zo
Šiah pokračovala cez Hrkovce (Guereky), kde sa v roku 1277 spomína „magna
via, per quam itur in Egeg“.55 Potom viedla cez Tupú (Thompahaza), kde sa
uvádza v roku 1338.56 Jej trasa je podrobne doložená aj v ďalších metáciách.
Pod označením magna via je označená pri metácii Slatiny (Zalathna) v roku
1327.57 Ako magna via, vedúca do Hontianskych Moraviec (villae Magoud) sa
spomína pri Hokovciach v roku 1265.58 Tu sa križovala s cestou z Levíc do
Lučenca. Pod označením magna via sa uvádza v roku 1301 pri Dudinciach
(Gyuk),59 v roku 1249 pri Hontianskych Tesároch (villa Pyr),60 v roku 1279 pri
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metácii Dvorníkov (minor Teszer)61 a v roku 1291 pri Hontianskych Nemciach
(Nympthy seu Thoti).62 Odtiaľto viedla cez Devičie do Krupiny. Komunikácia
zo Šiah do Krupiny je uvedená ako via v listine z roku 1331.63 V roku 1358 je
doložená pri ohraničení Tarčian (Ztarchan)64 ako cesta medzi Krupinou
a Ostrihomom (Strigonium).65 Zo Šiah do Krupiny viedla popri hlavnej
dopravnej tepne aj menej významná cesta popri Pláštovciach (possessio Palast),
ktorá sa uvádza v roku 1331 pri ich metácii.66 Takisto sa toto spojenie uvádza
v roku 1475.67 Z Krupiny viedla cesta cez Pliešovské sedlo do Babinej a Dobrej
Nivy.68 Tieto pôvodne dediny získali postupne mestské výsady. Najvýznamnejšia bola Krupina (Kurpona), ktorá získala mestské práva pravdepodobne
v roku 1238.69 V roku 1393 dostala výsadu – v tomto období zriedkavú – konať
slobodný týždenný trh.70 V tej istej listine sa spomína aj právo konať výročný
trh.71 Privilégiá poukazujú okrem iného aj na dôležitosť a zároveň frekventovanosť komunikácie do Zvolena. Babiná (Babasceky) a Dobrá Niva (Dobruna)
dostali spoločné mestské výsady až v roku 1254.72 V Dobrej Nive existoval aj
hrad, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1306 (castrum Dobronya).73 V. Hanuliak sa domnieva, že cesta do Zvolena mala dve vetvy. Východná viedla údolím
rieky Litava, pod hradom Litava, cez Pliešovovce a Sásu a k západnej vetve sa
pripájala v Dobrej Nive.74 Prvá správa o hrade Litva (castrum Haradnak) je
z roku 1276 a spomína správcu komesa Derša z rodu Huntovcov.75 Cesta
z Krupiny (Corpona) do Litvy (Lythua) sa uvádza pri metácii Cerova (Chery)
v roku 1368.76 V tejto listine sa spomína aj cesta nazývaná Zalathna a druhá
pomenovaná via Pollena.77 Na základe prvého pomenovania možno predpokladať komunikáciu do dnešnej Slatiny a druhý názov pravdepodobne možno spá61
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jať s cestou smerujúcou do oblasti Poľany. Z Dobrej Nivy cesta smerovala
priamo do Zvolena. B. Varsik sa domnieval, že po tejto ceste smerovalo aj
osídľovanie z Hontu na územie stredného Slovenska, najprv Zvolenskej stolice
a neskôr Liptova a Turca.78
Do Zvolena smerovala aj cesta z východu, ktorá viedla dolinou rieky
Slatina. Spájala Zvolen s Lučencom. Viedla cez Lieskovec, Zvolenskú Slatinu,
popri dnešnej Detve, cez Kriváň, Pílu, Mýtnu, Lovinobaňu, popri Podrečanoch,
Tomášovciach a Vidinej do Lučenca. Nepriamo sa spomína v súvislosti
s nariadením Mateja Korvína obsiahnutom v mandáte z roku 1465. Zakazuje sa
v ňom zvolenským kastelánom nútiť osoby, ktoré vezú tovar z Novohradu do
Banskej Bystrice, prechádzať cez Zvolen. Umožňuje im tam ísť bližšou cestou
cez Vígľaš, Zolnú a Mičinú.79 V roku 1525 sa spomína v súdnom spore odbočka
z Mýtnej (Mautdorf) na Vígľaš (Wiglesch), cez ktorú sa dalo obísť zvolenské
mýto.80 Vo Vígľaši existoval hrad. V staršej literatúre sa za prvý doklad o ňom
pokladala zmienka z roku 1299 o „arx Vigles“.81 V novšej literatúre sa predpokladá, že zámok vznikol koncom 14. storočia. Prvú písomnú zmienku uvádza M.
Ďurková z roku 1390 (in castro Wegles).82 Okrem Vígľašu bol pri tejto ceste
hrad aj v Divíne. Vznikol v 13. storočí a prvá zmienka o ňom pochádza z roku
1329 (castrum Dyun).83 Okrem hradu sa podarilo archeologickým prieskumom
a následným výskumom doložiť aj existenciu neskorostredovekého hrádku
s predsunutým opevnením. Okrem toho sa tu zachovali relikty banskej ťažby.84
Vo Vidinej existoval hrádok, ktorý vznikol v období, keď tu pôsobili bratríci.85
Dôležitá komunikačná tepna viedla popri samotnej rieke Ipeľ. Vychádzala
zo Štúrova, pri Kamenici nad Hronom prechádzala na ľavý breh Hrona. Tu sa k nej
pripájala cesta z Chľaby (villa Helumba), ktorá viedla popri Dunaji a spomína sa
v roku 1262. V listine sa uvádzajú cesty do Leli (Leled) a maďarského Ipolydamásdu (Damas).86 To znamená, že pri Chľabe existoval priechod na ľavý breh Ipľa.
Z Kamenice nad Hronom viedla hlavná cesta popri Bajtave, Salke, Malých
Kosihách, Pastovciach, Bielovciach do Ipeľského Sokolca, kde sa k nej pripájala
spomínaná cesta z Levíc. Trasa zo Salky (Zalka) do Pastoviec (Paztho) je doložená
pri metácii Malých Kosíh (Kezew) v roku 1454.87 Pri Salke existoval takisto
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priechod na ľavý breh Ipľa. Dokladá to zmienka o ceste zo Salky (Zalka) do
Ipolytölgyesu (Thewlgyes) z roku 1462 v metácii Dávidrévu (DauidRewe).88 Tento
názov sa dá preložiť aj ako Dávidov brod. Dodnes tu je hraničný priechod.
Z Ipolytölgyesu (Saagysidow) viedla hlavná cesta popri ľavom brehu Ipľa do
dnešného Nagybörzsönyu (Bersen). Táto sa uvádza v roku 1258.89 Odtiaľto
smerovala do Kemence, kde sa uvádza v roku 1230.90 Po pravom brehu viedla
cesta zo Salky do Ipeľského Sokolca. Z Ipeľského Sokolca viedla komunikácia
popri Lontove, cez Kubáňovo, Sazdice do Vyškoviec nad Ipľom. Cesta
z Kubáňova (Zethet) do Lontova (Lontho) sa uvádza v roku 1510.91 V tejto listine
sa spomína aj názov via Sooswth.92 Mohlo by ísť o cestu, ktorá sa uvádza v roku
1331 ako komunikácia vedúca z Trhyne (Turgunye)93 do Vámosmikoly (Mykola).94
Cesta prechádzala na druhú stranu Ipľa práve pri Vámosmikole a Pastovciach.
Dokladá to existencia tunajších mýtnych staníc, ktoré sú uvedené v roku 1412. 95 Z
Vyškoviec nad Ipľom smerovala hlavná komunikácia Poiplím do Šiah, kde sa
križovala s cestou do Zvolena. Úsek medzi Vyškovcami nad Ipľom a Šahami je
doložený aj písomne. V roku 1414 sa spomína „via publica vulgo Warbokvta
vocata, per quam de Saagh itur ad villam Wysk“.96 Zo Šiah smerovala popri dnes
zaniknutej dedine Parasa, kde sa pri metácii jej územia uvádza ako via publica
v roku 1358.97 Pri Tešmáku (terra Tysmogh) sa spomína v roku 1272 ako „via
magna iuxta fluvium Ipul“.98 Odtiaľto viedla do Ipeľského Predmostia. V Ipeľskom
Predmostí sa k nej pripájala cesta z Krupiny, ktorá viedla cez Bzovík a Plášťovce.
Plášťovce boli dôležitou križovatkou v tejto časti Poiplia. Komunikácia zo Šiah do
Krupiny popri Plášťovciach sa spomína, v roku 133199 a takisto v roku 1475.100
V roku 1282 sa pri metácii Plášťoviec (Palasth) hľadá aj ako cesta, ktorá vedie do
Bzovíka (Buzauk).101 Táto sa uvádza v roku 1309 ako via publica de Bozoch.102
V roku 1331 sa spomína ako cesta z farnosti sv. Juraja v Plášťovciach (ecclesia
sancti Georgy de Palast) do Bzovíka (Bozowk)103 a spolu s ňou je tu uvedená aj
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publica strata z Ipeľského Predmostia (Hydweg) do Plášťoviec (Palast).104 V tejto
listine sa spomína aj cesta z Plášťoviec do Veľkých Turoviec (Tur),105 ktorá
pokračovala do Šiah. Táto časť sa uvádza v roku 1424 ako cesta z Túroviec do
Šiah.106 Spojenie Plášťoviec a Bzovíka je doložené aj v listine z roku 1475.107
Z Plášťoviec išla dôležitá cesta do Slatiny, kde sa pripájala k hlavnej ceste do
Zvolena. Možno ju spájať s označením antiqua via, ktoré sa vyskytuje v metačnej
listine Slatiny (possessio Zalathna) z roku 1327.108 Hlavná komunikácia Poiplím
viedla od Ipeľského Predmostia cez Balog nad Ipľom do Kolároviec (terra
Koarzeg), kde sa spomína v roku 1244 ako magna via.109 Pri Balogu nad Ipľom
existoval priechod na druhý breh. Dokazuje to zmienka o ceste do dnešného
Ipolyvecu (Vezche) a komunikácii medzi Ipolyvecom a Veľkou Vsou nad Ipľom
(Nagfalwa) z roku 1400.110 Ďalej hlavná komunikácia smerovala do dnešnej dediny
Slovenské Ďarmoty. Tu sa rozdelila. Severná trasa viedla cez Záhorce, Želovce,
Sklabinu do Veľkého Krtíša. Pripájala sa k nej cesta, ktorá ju spájala s hlavnou
komunikáciou zo Šiah do Zvolena. Táto viedla od Babinej cez Sásu, Pliešovce,
Senohrad, Dačov Lom a Modrý Kameň do Veľkého Krtíša. Na tejto komunikácii
existoval hrad Modrý Kameň. V roku 1278 sa uvádza ako castrum comitis Petri.111
Hrad patril až do 19. storočia rodine Balašovcov. Z Veľkého Krtíša smerovala
hlavná komunikácia popri Pôtori, Slovenských Klačanoch, Ľuboreči, Lehôtke,
Haliči do Lučenca. V Halíči existoval dôležitý hrad. Hoci jeho počiatky kladú
niektorí autori do 12. storočia, uvádza sa až v polovici 15. storočia. Patril rodu
Tomajovcov.112 Pri Slovenských Klačanoch sa k hlavnej komunikácii z Veľkého
Krtíša do Lučenca pripájala dôležitá cesta zo Senného, doložená v roku 1271 pod
názvom „magna via, que veniet de Zynna et vadit in Lusunch“.113 V tejto listine je
doložená pri metácii Senného aj iná cesta do Lučenca.114 V prípade veľkej cesty zo
Senného do Lučenca ide o komunikáciu, ktorá sa odpojila pod hradom Vígľaš
z hlavnej cesty zo Zvolena do Lučenca. Od Vígľašu viedla cez dnešné Slatinské
Lazy, Starú Hutu, Horný Tisovník Príboj, Senné, Brusník, Hornú Strehovú do
Slovenských Kľačian.
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Zo Slovenských Ďarmôt viedla do Lučenca druhá trasa popri Olovároch,
Kiarove, Vrbovku, Čelároch, Bušinciach, Muli, Trenči, Veľkej nad Ipľom
a Panických Dravciach. Spomína sa ako antiqua via v metácii Olovárov (Olwar)
v roku 1266.115 V roku 1292 sa uvádza už ako magna via.116 Trasa po ľavom brehu
Ipľa je doložená aj pri metácii Vrbovka (terra Vrbou) v roku 1327.117 Pri Lučenci
sa v roku 1327 uvádza „magna via que intrat ad plateam ville seu civitates
Luchunch“.118 V tej istej listine sa uvádzajú aj dve iné cesty do Lučenca.119
Lučenec bol teda dôležitou križovatkou ciest. Vo Vlastivednom slovníku obcí
Slovenska sa uvádza, že mestečkom sa stal od polovice 15. storočia.120
V maďarskej historickej literatúre sa niekedy spomína, že sa tak stalo už v roku
1290. V roku 1327 sa uvádza pod názvom villa seu civitatis Luchunch.
V nasledujúcich rokoch sa pomenovanie mesto nevyskytuje. Až v roku 1451 sa
uvádza ako oppidum. V tomto roku vojsko Jána Jiskru z Brandýsa porazilo vojsko
Jána Hunyadiho. Do dnes zaniknutej dediny Opátová sa kladie existencia kláštora
cistercitov. Tento v roku 1442 ovládli bratríci a prestavali ho na pevnosť.121 Do
Lučenca viedla dôležitá cesta z Levíc. Z roku 1300 je záznam o ceste
z Hokoviec (Egheg) do Levíc (Lewa).122 Táto cesta viedla popri dnešnej
Santovke a Demandiciach. V roku 1276 sa totiž uvádza veľká cesta do
Hokoviec pri metácii Maďaroviec (Magarad)123 a v roku 1317 pri metácii
Demandíc (Demyen).124 Z Hokoviec viedla hlavná komunikácia ďalej na
východ do Lučenca. V roku 1279 je doložená pri Plášťovciach (Palasth) ako
magna via.125 Ako publica strata sa uvádza v roku 1296 pri Čelovciach
(Chal).126 Pri metácii Lučenca (Luchunch) v roku 1327 sa uvádza ako magna
via.127 Z Lučenca viedla hlavná cesta cez Rimavskú Sobotu, Tornaľu, Rožňavu,
Moldavu až do Košíc. Pravdepodobne sa pod označením via antiqua uvádza pri
metácii Poltára (possessio Poltaar) v roku 1332.128 Ďalšia komunikácia smerovala
na juh cez Fiľakovské Kováče, Fiľakovo, Radzovce, Šiatorskú Bukovinku do
Šalgótarjánu. Odtiaľto viedla táto cesta až do Budína. Na ceste do Šalgótarjánu stál
115
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dôležitý hrad vo Fiľakove. V roku 1242 sa prvýkrát objavuje v prameňoch pod
označením castrum de Philek.129 Hrad však existoval ešte pred tatárskym vpádom,
ktorý prežil, a patril istému Fulkovi z rodu Kačicovcov. V roku 1246 mu ho zobral
Belo IV.130 V nasledujúcich obdobiach stredoveku patril viacerým rodom. Doterajší archeologický materiál dokladá využívanie hradu od 12. do 17. storočia.131
Pod hradom bola podhradská dedina, ktorá sa postupne vyvinula na mesto. V roku
1423 získal výsady. V listine sa uvádza ako oppidum Fylek. Hrad aj mesto sa
spoločne spomínajú v roku 1435. V roku 1470 povolil kráľ Matej Korvín rehole
Františkánov usadiť sa v meste. Ich kláštor sa uvádza v roku 1470.132 V roku 1255
sa spomína „via, quae vadit ad Filek“.133 Nad obcou Somoskö stál hrad Somoška,
ktorý sa prvýkrát uvádza v roku 1323 ako castrum Sumusku.134 Menej známe sú
hrádky v Holiši, Radzovciach.135 Pri Šiatorskej Bukovinke v polohe Köszegö
existoval v 12.–13. storočí ďalší hrádok.136
Paralelne viedla v oblasti stredného Poiplia aj dôležitá komunikácia popri
ľavom brehu Ipľa. Už v roku 1274 sa spomína pri metácii Podlužian137 a dnes zaniknutej dediny Pöstény138 (terras suas Pehchen et Podlusan) ako „magna via,
qne venit de Wodkerth (dnes Érsekvadkert), et vadit in Hugog (dnes Hugyag)“.139
Z Pöstény viedli dve cesty, jedna do Podlužian a druhá do Ďarmôt.140 V tejto listine
je uvedená aj cesta, ktorá oddeľovala Pöstény od dediny Szügy.141
Z Lučenca viedla aj komunikácia cez Stolické vrchy popod hrad
Muráň ďalej do Spiša. Pri metácii Poltára z roku 1332 sa uvádza ako veľká cesta
z Tmavého lesa cez České Brezovo.142 Bolo na nej viacero hrádkov. V Brezničke
existoval hrádok priamo v intraviláne obce. Nálezy z neho sa datujú do 12.–14.
storočia.143 Južne od dnešného Poltára existovala dnes už zaniknutá stredoveká
dedina Dolný Poltár. Jej súčasťou bolo aj šľachtické sídlo. Archeologickým výskumom sa odkryla veža z 13. storočia a dva objekty z 15.–16. storočia.144 Pravdepo129
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dobne ďalší stredoveký hrádok existoval aj v Českom Brezove.145 Z Poltára viedla
cesta aj do dnešného Ozdína a Malínca a odtiaľto možno smerom na Zvolen. Svedčí o tom predovšetkým existencia stredovekého hradu Ozdíne. Prvýkrát sa v prameňoch objavuje v roku 1279 ako castri Ouzden. V listine sa spomína delenie majetkov a hradných budov Káčikom a Mikulášom, synmi Etchuruha z rodu Kálnai.146
Povrchovým zberom sa zistil materiál z 13.–15. storočia. Hrad zanikol v roku 1460,
keď ho dobil Matej Korvín.147 V Malínci existoval v období pôsobenia bratríkov
hrádok.148
V oblasti Štiavnických vrchov bolo mesto Banská Štiavnica dôležitým komunikačným uzlom. Mestské výsady získalo zrejme už v roku 1238.149 Priamy
doklad o existencii privilégií je z roku 1255, keď dostala výsady Banská Bystrica.150 V polohe Staré mesto nad mestom sa dlhodobým archeologickým výskum
podarilo doložiť existenciu hradu na štyroch hektároch. Z prvého stavebného
horizontu sa odkryli dve fortifikačné veže, ktorých výstavba je na základe
nálezov datovaná do 12. storočia. V blízkosti nich bola v 13.–14. storočí postavená obytná veža s neskoršími prístavbami a cisterna. V rovnakom období boli
vybudované ďalšie fortifikačné a sídliskové objekty. Paralelne so zemným násypom bol postavený múr. Touto výstavbou vzniká hrad, ktorý bol v polovici 15.
storočia zničený.151 V Banskej Štiavnici existoval kláštor dominikánov. Z roku
1275 pochádza listina, ktorú vystavil richtár a 12 prísažných v Banskej Štiavnici
(cives Banenses). Uvádza sa v nej, že kostol sv. Mikuláša (Capellam S. Nicolai
de Bana) sa dominikánom (fratres ordinis Praedicatorum) vracia do užívania.152
Na základe tejto zmienky sa usudzuje, že mendikantský rád tu pôsobil skôr.153
Príchod dominikánov treba spájať s príchodom hostí do oblasti Banskej Štiavnice ešte pred udelením mestských výsad panovníkom Belom IV. Ak vychádzame
z predpokladu, že Banská Štiavnica ich dostala zrejme už v roku 1238, začiatok
ich pôsobenia treba klásť pred tento rok. V. Mencl uvádza, že to mohlo byť
krátko po roku 1222, keď prišla rehoľa do Uhorska.154 Stavbu kostola sv. Miku-
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láša pritom kladie do 1. tretiny 13. storočia.155 Prvýkrát sa o cestách v tejto
oblasti dozvedáme v roku 1266. Spomínajú sa dve cesty označené ako magna
via smerujúce z Banskej Štiavnice cez Banský Studenec (Kulpah) do Dobrej Nivy
a do Krupiny. Okrem nich sa uvádza aj cesta z Ilije (villa Sancti Egidi) do Banskej
Štiavnice.156 Ďalšie spojenie Banskej Štiavnice a Krupiny dokladá metácia dnešných Hontianskych Nemiec (Nempty et Thouty) z roku 1286, keď sa cesta spomína
v blízkosti Sebechlieb (Zebheleb) ako „via magna, qua itur in Zebnech Bana“.157
Táto komunikácia viedla cez Beluj (Beel). Odtiaľto smerovala jedna trasa do
Ladzian a druhá do Sebechlieb.158 Tu sa cesty pripájali ku dôležitej komunikácii
z Levíc do Krupiny. Viedla cez Žemberovce, Ladzany a Sebechleby do Hontianskych Nemiec, kde sa pripájala na veľkú cestu do Zvolena. V roku 1353 sa
uvádza ako „vna magna via venient de Zebeklib in villa Legeen“.159 Zachovala
si funkciu hlavnej cesty dodnes. Pri Rakovci (Rakolch) sa uvádza v roku 1324
cesta s názvom Banautha.160 Z roku 1361 je doložené spojenie medzi Banským
Studencom (Kolpach) a Krupinou po cestičke (semita).161 Dôležitá cesta smerovala
do Banskej Štiavnice zo Starého Tekova a Levíc. Jej trasu dokladá existencia
kráľovninho trhu (mercatu regine) v dnešných Bátovciach, ktorý sa prvýkrát
spomína v roku 1086162 a banského mesta s trhom v Pukanci. Trhové mýto v Bátovciach bolo na večné časy udelené opátstvu v Bakonybély. V 14. storočí
požiadali obyvatelia Bátoviec opáta spomínaného kláštora, aby oslobodil
účastníkov jarmoku, ktorý sa tu konal 1. augusta, od platenia povinného mýta
sedem dní. Opát im však nevyhovel.163 Pukanec sa pod názvom Baka spomína
už v roku 1075 v zakladacej listine hronskobeňadického opátstva. V roku 1321
daroval Karol Róbert bane na striebro v Pukanci comesovi Julovi a jeho bratovi
Ondrejovi. V listine je uvedené aj právo jednej míle a spomenutý tamojší trh.
Pôvodné mestské privilégiá sa nezachovali. Predpokladá sa, že ich Pukanec
získal pred rokom 1331. V archíve Pukanca sa zachovala len listina z roku 1513.
Podľa nej si obyvatelia Pukanca môžu voliť richtára a dvanástich prísažných,
majú právo na užívanie územia v okruhu jednej míle a právo slobodného
týždenného trhu.164 Cesta z Banskej Štiavnice do Levíc je nepriamo doložená
z neskoršieho obdobia v zázname o kongregácii siedmich stredoslovenských
banských miest z roku 1535, kde sa spomínajú časté prepady v Žemberovciach
155
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160
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a Bátovciach.165 Je zakreslená aj na mape Tekovského komitátu.166 Verejná cesta
z Pukanca do susedných Devičian je uvedená v roku 1565.167 Ďalšiu cestu v oblasti Banskej Štiavnice nepriamo dokladá existencia Žakýlskeho hradu a hradu
v Sklených Tepliciach. Obidva hrady sa nachádzajú medzi Banskou Štiavnicou
a Hliníkom nad Hronom. Hrad Sklené Teplice sa nachádza v polohe Pustý hrad
západne od obce. Prvá zmienka o ňom je až z roku 1456, keď sa ho zmocnili
Jiskrove vojská. V tom istom roku Ján Huňady prikázal kremnickej komore vyplatiť sumu na jeho opravu. O hrade Žakýľ v dnešnom Podhorí je jediná písomná
zmienka až z roku 1560, keď sa spomína chotárna studnička pod starým hradom. Dispozične sa podobá hradom Breznica a Rudno nad Hronom. Hrad mohol
vzniknúť na popud prudkého rozvoja ťažby striebra v okolí Banskej Štiavnice
koncom 12. alebo na začiatku 13. storočia a mohol zabezpečovať ochranu
oblasti a zároveň byť miestom zhromažďovania vzácnych kovov pri ich transporte do Kremnice.168 Komunikácia z Banskej Štiavnice cez Banský Studenec,
Kozelník do Železnej Breznice je zakreslená na mape Zvolenského komitátu.169
Pri cestách lokálneho významu treba spomenúť najmä spojnice medzi dôležitými sídliskami sledovanej oblasti. Zo Santovky (Zantho) viedla cesta do
Demandíc, ktorá sa uvádza v roku 1338.170 V roku 1496 je doložená pri
ohraničení Tarčian (Felsewztharchan)171 cesta medzi Hornými Semerovcami
(Felsewzemered) a Domandicami (Dalmad). Zrejme s touto komunikáciou
súvisí aj názov Dalmadywth, ktorý sa uvádza v tej istej listine.172 V rokoch
1353 a 1354 pri metácii dnešných Hontianskych Moraviec (possessio Marouth)
spomína cesta do Maďaroviec (villa Magyarod).173 Komunikácia do Maďaroviec sa uvádza aj pri metácii Hokoviec z roku 1416. V tejto listine je zmienka
o ceste nazývanej Butyanvta.174 S názvom Bathi vtth sa stretávame aj v roku
1493.175 Podľa názvu sa dá predpokladať, že ide o cestu do Bátoviec. Viedla cez
Hontianske Moravce, Hontianske Trsteňany, Žemberovce. V roku 1339 sa uvá165
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dza v blízkosti Súdoviec (Sciud) ako magna via.176 Doložená je aj pri metácii
Hontianskych Trstian (Nadas) ako via Bath v roku 1343 a v roku 1496 ako via
Bwttyan wtha alias Bathwtha. V roku 1393 sa uvádza ako cesta z Hokoviec do
Bátoviec.177 V Hokovciach sa táto komunikácia z Bátoviec pripájala k spomínanej hlavnej ceste z Levíc. Do Hokoviec viedla aj cesta z Demandíc (Damyand),
ktorá sa spomína v roku 1343 pri ohraničení zeme Egres (Egrus).178 Táto sa
uvádza aj v roku 1344.179 V metácii Mýtnych Ludán (Lodan) v roku 1268 je
doložené spojenie Levíc s Ipeľským Sokolcom (Sokol).180 V roku 1301 sa pri
metácii Hokoviec uvádza cestička (semita), ktorá vedie do Hontianskych Moraviec
(Marouth).181 V roku 1339 sa spomína spojenie medzi Súdovcami (Sciud) s Hontianskymi Moravcami.182 V roku 1429 sa pri metácii Hontianskych Tesárov
(Thezer) uvádza cesta medzi Súdovcami (Vsvd) a Drážovcami (Daraz).183 Za miestnu komunikáciu možno považovať aj spojenie medzi Vinicou (Njek) a Balogom
nad Ipľom (Balogh), ktoré sa spomína v roku 1486.184 V tejto listine sa zachoval aj
dôkaz o spojení dvoch častí dediny, keď sa tu uvádza via ad Felseo Nyek.185 Pri
metácii zaniknutej dediny Ináncs186 z roku 1481 sa uvádza cesta medzi Balogom
nad Ipľom a zaniknutou dedinou Neklinc (Neklyncz).187 V roku 1412 sa uvádza
spojenie medzi Kamennými Kosihami (Kezew) a Vinicou.188 Zmieňuje sa o ňom aj
listina z roku 1418.189 Aj v roku 1415 sa uvádza táto komunikácia spolu s druhou
cestou do Ďurkoviec (villa Gyuk).190 V roku 1498 sa spomína komunikácia do Semeroviec (Zemered) pri Kráľovičovej (Kyralyfya).191 Z roku 1520 sa zachoval údaj
o spojení Hrkoviec (Gyerwrky) do Dolných Turoviec (Kysthwr).192 V roku 1470 je
doložená cesta z Hrkoviec (Gyewrky) do Tupej. Tu sa spomína aj cesta z Hokoviec
do Šiah.193 Do Chorvatíc (Horwath)194 viedla cesta zo Šiah cez Tupú. Spomína sa
v roku 1484.195 Možno predpokladať, že bola paralelná s veľkou cestou do Zvo176
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lena. Popri nej viedla aj cesta medzi Hontianskymi Tesármi a zaniknutou dedinou
Pir, ktorá je doložená v roku 1502.196 V roku 1409 sa pri metácii Opátovskej Novej
Vsi uvádzajú Kyszauothuth a Nagzauozutha.197 Mohlo by ísť o miestne komunikácie do dnešných Záhoriec. Zo Slovenských Ďarmôt (possessio Gyarmath) viedla
komunikácia do Opátovskej Novej Vsi, ktorá sa pravdepodobne uvádza v roku
1247.198 Z Opátovskej Novej Vsi cez Nenince, Čebovce a Sucháň smerovala aj
komunikácia do Dačovho Lomu. Cesta do Dačovho Lomu (Loom) sa uvádza pri
dnes zaniknutej dedine Lehotha v roku 1338.199 V tejto listine sa spomína aj cesta
do Senohradu (Scenerag).200 V tejto oblasti sa v roku 1430 uvádza spojenie
Príbeliec (Pribel) so Selcami (Zelche), Dolných Príbeliec (Alsopribel) s Čebovcami
(Chab) a s Čechmi (Chehy).201 V roku 1373 sa spomína pri Neninciach (Nyenye)
via Chehy.202 Tento názov jasne svedčí o ceste do uvedených Čiech. Tu je zmienka
aj o komunikácii s názvom Berchuth.203 V roku 1270 sa pri metácii Selian (terra
Scelen) uvádza cesta do Kosihoviec (Kezu).204 V roku 1429 je zmienka o komunikácii do Litavy (Lithwa) pri metácii Bzovíka (Bozok).205 Z Malého Krtíša cez
Veľké Straciny, Malé Zlievce do Bušiniec viedla cesta, ktorá spájala dve hlavné
trasy komunikácie Poiplím. Na nej existoval hrádok v Malých Zlievciach
v polohe Várhegy. Archeologické nálezy sa rámcovo datujú do 13.–14. až na
začiatok 15. storočia.206
V roku 1238 sa spomína, že Sasi z Krupiny vyberajú mýto v Briači (terra
Bracku – zaniknutá lokalita v katastri Krupiny). V tomto roku si na poplatky
z neho nárokoval aj kláštor v Bzovíku. Mýto bolo nakoniec prisúdené Sasom,
ale museli kláštoru platiť každoročne 20 mariek.207 V roku 1266 bolo premonštátskemu konventu v Šahách udelené právo vyberať mýto na rieke Ipeľ (tributum pontis, prope monasterium de Saagh, in fluvio Ipul).208 V roku 1318 sa
spomínajú mýta v Hokovciach (Egech), Honte (Hunth) a Banskej Belej (Bela).209 Na Poiplí existovalo mýto aj vo Vyškovciach nad Ipľom (Wysk). Spomí196
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na sa v roku 1324.210 V roku 1342 sa medzi majetkom hradného panstva Litava
uvádzajú mýta v Antole (Zenthanthal), Senohrade (Zinerad), Čabradskom Vrbovku (Worbok), Domanikách (Damanyk) a Litave (Chabrad).211 Z roku 1387
sa jedinýkrát spomína mýto v Čelovciach (Chaal).212 Zoznam mýtnych staníc
na území Hontu pochádza z roku 1412. V tomto období sa mýto vyberalo vo
Svätom Antole (Zenthantal), Vyškovciach nad Ipľom (Wysk), Pastovciach
(Pazthoh), Hokovciach (Egeeg), Ipeľskom Predmostí (Hydwegh), Šahách
(Saagh); v Szobe (Zoob) a Vámosmikole (Mykola) na území dnešnej Maďarskej
republiky.213 V roku 1415 sa uvádza mýto v Medovarciach (Myzmeuelew,
Myzmelew), takisto aj v rokoch 1463, 1483, 1511.214 V roku 1474 sa spomína
výber mýta v Hontianskych Nemciach (Nempthy).215 V roku 1492 sa uvádza
mýto v Iliji.216 Názov Mýtna svedčí, že dedina vznikla pri mýte, ktoré sa
vyberalo pod Divínskym hradom. V roku 1525 sa spomína v súdnom spore ako
Mautdorf , cez ktorý sa dalo obísť zvolenské mýto.217
Trasy stredovekých ciest a ich význam dokladajú aj nálezy mincí. Z obdobia pred vznikom Uhorského kráľovstva treba spomenúť hromadný nález zo
Zemianskeho Vrbovka. Obsahoval 17 miliarensí Konštanta II. a hexagramy
Konštantína IV. Pogonata a Hercalia. Okrem toho depot obsahoval strieborné
šperky, misky, kalich, fragmenty rôznych predmetov a striebornú surovinu.
V literatúre sa nález najčastejšie interpretuje ako poklad byzantského kovotepca.
Uloženie do zeme sa datuje do poslednej štvrtiny 7. storočia.218 Tento depot
dokladá dôležitosť hlavnej komunikácie zo Šiah smerom na Zvolen už v tomto
období. Z denárového obdobia (1001–1301) pochádzajú zo sledovanej oblasti
nálezy mincí z Banskej Štiavnice, Chľaby, Ilije, Krupiny, Malých Kosých,
Pastoviec, Salky, Santovky–Malinovca.219 Významné sú predovšetkým dva
depoty. Z roku 1907 pochádza z Krupiny z polohy Na pijaviciach nález šálky so
652 mincami a 76 kusmi sekaného striebra. Okrem denárov Bela III. a Ondreja
II. tu boli zastúpené uhorské napodobneniny friesachských fenigov, friesachské
fenigy a denár Dietricha II. arcibiskupstva v Trevíry. Pri výskume zo stredovekého kostola v polohe Na Petre sa získal denár Ondreja II., dva denáre Ladislava
210
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IV., friesachský fenig a neznáma minca z 13. storočia.220 Dôležitý depot 81
mincí a 16 kusov sekaného striebra sa našiel pri ceste medzi Santovkou a Malinovcom. Išlo tu o výlučne cudzie razby. Podarilo sa zachrániť len 12 mincí. Ide
o rakúske razby Bertolda z Aquileji a Henricha IV. (1200–1228), arcibiskupstva
v Salzburgu – Eberhard II. (1200–1246), biskupa Gurku a vojvodu Bernharda
(po roku 1228), friesachský fenig. Tento nález upozorňuje na obchodné styky
s rakúskymi krajinami.221 Okrem toho sa nachádza blízko dôležitej komunikácie
z Levíc do Hokoviec, ktorá sa uvádza aj metácii dnešného Malinovca v roku
1276. 222 Do grošového obdobia (1301–1526) sa datujú nálezy z Banskej Štiavnice, Hontianskych Moraviec, Ilije–Sitna, Šiah.223 Okrem uhorských mincí sa
v nálezoch vyskytujú aj razby rakúske, poľské a české. Novšie nálezy z tohto
obdobia sú z Ozdína.224 Stredoveké mince obsahovali aj nálezy, uložené do
zeme v neskoršom období. Na začiatok 17. storočia je datovaný hromadný nález
strieborných mincí z Boľkoviec, ktoré sa nachádzajú v blízkosti cesty z Lučenca
do Rimavskej Soboty. Našli sa tu razby Ferdinanda I. (3 kusy), Maximiliána II.
(2 kusy), Rudolfa II. (2 kusy), Mateja II. (17 kusov), poľský šesťgroš Žigmunda
III., trojgroš z Bydgoszczu a polgroš slobodného mesta Svidnica z obdobia
panovania Ľudovíta II.225
Na Poiplí sa vyskytuje viacero ojkonym226 odvodených od jednotlivých
kmeňov staromaďarského kmeňového zväzu. Na dolnom Poiplí sa nachádzajú
Malé Kosihy. V písomných prameňoch sa objavujú v roku 1248 (Kezw aliter
Kyrd, Kerd).227 Súčasťou Santovky je osada s názvom Malinovec, ktorá sa
nazýva aj ako Maďarovce. V prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 1245 ako
Mogorod.228 Severovýchodne od dnešných Šiah sú Kamenné Kosihy. Prvá
zmienka o nich je z roku 1270 (Kezu).229 Severovýchodne od nich sa nachádzajú
Kosihy nad Ipľom, ktoré sa uvádzajú v roku 1326 pod názvom Kezeu.230
Severne od nich sú Kosihovce. Tieto sa prvýkrát spomínajú v roku 1135 ako
predium Kukezu.231 Podľa názvu kmeňového zväzu Nyék bola pomenovaná
dnešná Vinica. Ako Nek sa uvádza v roku 1135. V období stredoveku existoval
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Horný Nyék (Felseö Nyék) a Dolný Nyék (Alsó Nyék).232 Na maďarskoslovenských hraniciach sa nachádzajú Slovenské Ďarmoty. Oproti nim leží
maďarská obec Ballasagyarmath. Dnes tu existuje prechod do Maďarskej republiky. Ta sa spomína v roku 1244 dedina Gyormoth.233 V ich susedstve dnes sú
Chrastince, ktoré sa podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku uvádzajú
v roku 1290 ako Harastigyormoth.234 Východne je Kiarov. Prvá zmienka o ňom
je z roku 1271 (Keer).235
Severne od vrchu Sitno sa stretávame s názvami Za bielou cestou a sedlo
Krížna.236 Suchý vrch sa nachádza v blízkosti cesty z Banskej Belej do
Kozelníka.237 Názov Suchý potok sa nachádza južne od Bzovíka.238 Juhovýchodne od Hontianskych Nemiec sa vyskytuje pomenovanie Hradská púť.239 Obidve
toponymá možno spájať s cestou zo Šiah cez Plášťovce do Bzovíka. Názov
Hradská púť možno teda spájať s pútnymi cestami do kláštora sv. Štefana kráľa
v Bzovíku. Pomenovanie Priesek sa vyskytuje v Litave,240 Závostie v Mýtnej241
a Stráž v Poltári.242 Severne od Hrušova sa vyskytuje chotárny názov Krížne cesty.243 Západne od Domaník je pomenovanie Železná cesta a medzi Sebechlebmi
a Šipicami zas Šipická cesta.244 Názov nad cestou sa vyskytuje západne od Fiľakovských Kováčov pri hlavnej komunikácii z Lučenca do Fiľakova.245 Vrch
Stráž sa nachádza severne od Vinice a Strážna hora nad Trenčom a západne od
Brusníka.246 Medzi Dolnými Semerovcami a Vyškovcami nad Ipľom je vrch
s názvom Holá stráž.247 Pomenovanie Örhegy (Strážna hora) sa vyskytuje medzi
miestnymi časťami Fiľakova.248 Pomenovania typu Stráž dokladajú trasu cesty
popri rieke Ipeľ.
Dôležité chotárne a terénne názvy sú zaznamenané aj na mapách Druhého
vojenského mapovania prebiehajúceho medzi rokmi 1819–1869. Pomenovanie
Palásti út a Stará Hradská sa tu používa pre označenie cesty z Plášťoviec do
232
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Badína východne od Rakinčíc a Medovariec249 a názov na Unjatinskjm cestě pre
pokračovanie tejto komunikácie z Badína do Bzovíka.250 Vrch Stražijštje sa nachádza severozápadne od Dačovho Lomu251 a vrch Straž východne od Lučatína.252 Medzi Dolnou Strehovou a Závodou je zakreslený vrch s názvom Örhegy.253 Vrch s názvom Kopasz Örhegy a Puszta Örhegy sa nachádza medzi
Vyškovcami nad Ipľom a Dolnými Semerovcami.254 Spomínaná Puszta Örhegy
mohla slúžiť ako strážny dom. Poloha Pod Krjžom je zakreslená severovýchodne od cesty medzi Ladzanmi a Sebechlebmi.255 Názov pod križem sa vyskytuje
juhozápadne a pomenovanie u križe severozápadne od Hontianskych Nemiec.256

Summary
Comunications had unquestionable influence on the development and
prosperity of territories and regions. Their development is straight connected
with the development of settlement. Comunications networks have played an
impotant part on forming of their settlement structure. Mediaeval communications are divided according to the style of traffic to water and going traveling
and according to the importance on local and long distance. Genesis of routes
and course their path depended on natural enviroment and historical development of the area, which they cross.
Archeological and historical sources prove the existence main route,
which led alongside river Ipeľ. The road entered the Slovak near Šturovo. The
second main route led from Šahy to Zvolen along the flow of river Krupinica.
The another main route led from Levice to Lučenec. The main networks knots
were Banská Štiavnica, Hokovce, Krupina, Lučenec, Plášťovce, Šahy, Veľký
Krtíš. From them led roads of the local importance too.
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ŽIDIA V PRÁVNYCH NARIADENIACH ARPÁDOVCOV
Marcel Eliáš
Bádateľ, ktorý skúma problematiku Židov, naráža na úskalia hneď na
začiatku svojej práce. Prvé úskalie ho čaká pri správnom použití a gramatického
tvaru slova Žid. Z etnického pohľadu sa rovnako ako pri ostatných etnikách píše
Žid. Z religiózneho pohľadu pristupujeme k skupine ako k jednému z náboženstiev, takže používame slovo žid. Hlavným problémom je podľa nás jedinečná
prepojenosť etnického a religiózneho aspoktu židovskej komunity. Každý, kto
vyznáva židovské náboženstvo sa aj etnicky považuje za Žida a naopak, kto je
etnicky Žid, vyznáva aj židovské náboženstvo. Pre potreby tejto práce sme sa
rozhodli sledovať etnický aspekt, ktorý podporuje aj vystupovanie Židov v stredovekých prameňoch ako Iudeis, preto budeme používať označenie Žid.
V stredovekej spoločnosti Židia tvorili samostatnú skupinu, ktorá sa od
ostatných odlišovala nielen náboženstvom, ale aj zvykmi, oblečením a rečou.
Postupne sa dostávala do izolácie z vlastnej vôle alebo z vôle väčšinovej
spoločnosti. Spôsobovalo to, že korene akéhokoľvek sociálneho alebo ekonomického problému, hľadala spoločnosť často v židovskej komunite. Nezanedbateľným sa stal aj teologický aspekt. Koncept Židov ako vyvoleného národa sa
zdal byť kresťanom provokáciou, na druhej strane sa kresťania riadili slovami
„Len ich nepobíjaj, aby môj Ľud nezabudol; rozožeň ich mocou svojou a zraz
ich“ (Ž 59,12), ktorými argumentovali predurčenie Židov k tomu, aby trpeli.1 Židia sa obviňovali aj z otravy studní, rozširovania moru, rituálnych vrážd a únosov detí.2
Aj keď k židovskej problematike vyšlo mnoho kníh a štúdií, je zaujímavé,
že počas trvania slovenskej historiografickej školy sa prvé dielo, ktoré sa
zaoberalo problematikou Židov v nariadeniach uhorských kráľov, objavilo až
v roku 2000 z pera autorky S. Šimekovej.3 Zároveň to bol aj posledný takýto
pokus. Iní autori, ktorí sa vo svojich dielach zaoberali židovskou problematikou,
túto oblasť spomenuli len okrajovo a nerozpracúvali ju. Ani S. Šimeková sa
nevyhla zjednodušovaniu. Hoci sa vo svojej štúdii snažila aj interpretovať jednotlivé nariadenia, často ich len voľne prerozprávala bez hlbšieho objasnenia
problematiky.
V tejto práci sme sa rozhodli ako základ použiť štúdiu S. Šimekovej, ale
snažili sme sa spomínané nariadenia vysvetliť podľa skutočných udalostí, ktoré
1
2
3

KRIEGEL, M.: Židé. In: Encyklopedie středověku. Ed. J. LE GOFF – J.-C. SCHMITT. Praha,
2002, s. 900–901.
GEREMEK, B.: Lidé na okraji společnosti. In: Středověký člověk a jeho svět. Ed. J. LE
GOFF. Praha, 1999, s. 314.
ŠIMEKOVÁ, S.: Židia v právnych pamiatkach Uhorska za Arpádovcov. Historický časopis
48, 2000, s. 401–416.
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mohli mať na ne či už reálny alebo hypotetický vplyv. Ide o obdobie od prvých
zmienok o židovskom obyvateľstve v Uhorsku, príp. v oblasti Panónie po vymretie Arpádovcov v roku 1301 Ondrejom III.
Nie je známe, kedy sa Židia dostali na naše územie. Predpokladá sa, že to
bolo v období, keď Rímska ríša zasahovala až na naše územie.4 XV. rímska
légia, ktorá v roku 70 n. l. dobyla Jeruzalem v tzv. Židovskej vojne mala práve
v tomto období stanice v Stupave, Iži a Rusovciach. Časti légie sa vrátili naspäť
na svoje stanice a privliekli so sebou aj mnoho Židov, ktorí padli do rímskeho
otroctva.5
Prvé zmienky o prítomnosti Židov v oblasti Panónie nachádzame
v písomných prameňoch až od 9. storočia: 1. Metodov preklad zákonníka Nomokanonъ. 2. Grécka legenda o živote sv. Klimenta. 3. Raffelstetenská colná tarifa.
4. Relácia Ibrahima Ibn Jakuba. 4. List Hasdaia ben Šapruta.
Metod podľa posledných výskumov preložil Nomokanonъ počas pobytu
na Veľkej Morave s cieľom dať svojmu misijnému dielu pevnú cirkevnoprávnu
štruktúru.6 Nomokanonъ sa venuje otázke Židov v titule XXXVII, v ktorom
uvádza niektoré kánony laodicejského snemu kánony apoštolské.
Kánon laodicejský 37:
„Že sa od Židov nemá prijímať nekvasený chlieb, alebo sa účastniť ich
bezbožností.“7
Kánon apoštolský 65:
„Ak vojde niektorý klerik alebo kresťan do synagógy židovskej alebo kacírskej, aby tam konal modlitby, (onen) nech je zbavený hodnosti a (tento)
exkomunikovaný.“8
Kánon apoštolský 71:
„Ak prináša niektorý klerik alebo kresťan do pohanského obetiska alebo
do synagógy židovskej (na ich sviatok) olej alebo zapáli sviecu, nech je exkomunikovaný.“9
Kánon apoštolský 70:
„Ak sa postí niektorý biskup alebo kňaz alebo ktorýkoľvek člen kléru so
Židmi alebo prijíma od nich presný chlieb ich sviatku alebo niečo iné také, nech
je zbavený hodnosti. Ak to však je laik, nech je exkomunikovaný.“10
Keďže v Metodovom preklade chýba viac ako tretina gréckych kánonov,
domnievame sa, že Metod pri preklade použil len kánony, ktoré sa týkali každo4
5
6
7
8
9
10

Tento predpoklad je založený na náleze dvoch svietnikov v rímskom tábore v Rusovciach.
BÁRKÁNY, E. – DOJČ, Ľ.: Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava 1991, s. 13.
MLYNÁRIK, J.: Dějiny Židů na Slovensku. Praha, 2005, s. 16.
VAŠICA, J.: Literární památky epochy velkomoravské. Praha, 1996, s. 72.
Magnae Moraviae Fontes Historici, Tom. IV, Ed. Lubomír Havlík, Brno 1971, s. 326.
Tamže, s. 327.
Tamže.
Tamže, s. 327–328.
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denného života na Veľkej Morave.11 Podľa J. Vašica bol Nomokanonъ zákoníkom pre cirkevnú hierarchiu, zatiaľ čo Zakon sudnyj ljudem plnil funkciu civilnej zložky v rámci Nomokanonu.12 Z toho vyplýva, že už v tom čase sa v oblasti
Panónie vyskytovali Židia, ktorí tu mali postavené vlastné synagógy. Existenciu
židovských synagóg však kvôli absencii písomných prameňov trestnej povahy
z Veľkej Moravy nemáme doloženú. Domnievame sa však, že židovskí kupci,
s ohľadom na praktikovanie svojej viery, vlastnili aspoň vo veľkých kupeckých
centrách domy, príp. skupiny domov, kde prespávali počas svojich obchodných
ciest. V rámci nich potom mohli existovať aj synagógy. K tomuto názoru nás
privádza prax kupcov iných národov, ktorí takéto domy, príp. dvory mali. Ide
napríklad o Benátky, ktoré mali kupecké dvory na mnohých miestach východného Stredomoria a Čierneho mora, hornonemeckí kupci mali dvor v Benátkach
v paláci Dei Tedeschi, hanza v Bergene, Londýne a Novgorode. Práve v spomínanom Novgorode sa v areáli kupeckého dvora nachádzal aj vlastný kostol sv.
Petra, určený pre hanzovných kupcov.13 Tieto dvory mali aj funkciu akýchsi
skladov kupeckého tovaru a slúžili aj ako útočisko kupcov pri hroziacom
nebezpečenstve od vonkajších nepriateľov, alebo od nepriateľsky naladených
obavateľov miest.
Grécka legenda o živote sv. Klimenta uvádza, že po Metodovej smrti
a vyhnaní jeho učeníkov ich 200 predali franskí kňazi Židom.14 Ako predpokladá M. Kučera, pravdepodobne ich predali do otroctva.15 Z textu vyplýva, že
Židia vystupovali ako obchodníci v oblasti Panónie už v období po smrti
Metoda.
Ďalšia správa o Židoch na území okolitých štátov pochádza z rokov 903 –
905. Ide o tzv. raffelstetenskú colnú tarifu. V nej sa hovorí: „Kupci, t.j. Židia
a ostatní kupci, odkiaľkoľvek by prišli z tejto krajiny alebo z iných krajín, nech
platia tak z otrokov, ako aj z iného tovaru riadne clo, aké sa vždy platilo za
predošlých čias kráľov.“16 Aj v tomto texte vystupujú Židia ako obchodníci,
ktorí držali v rukách obchod s otrokmi.
Prvá zmienka o Židoch v okolitých krajinách pochádza od arabského
kupca židovského pôvodu Ibrahima Ibn Jakuba, ktorý sa dostal aj do Prahy
niekedy okolo roku 965. Vo svojom cestopise napísal: „...z krajín Turkov (Uhorska) do nej prichádzajú moslimovia, Židia a Turci a prinášajú tovar a zlato.“17
11
12
13
14
15
16

17

Tamže, s. 236.
VAŠICA, J.: Literární památky epochy velkomoravské, s. 89.
OHLER, N.: Cestování ve středověku. Praha, 2003, s. 96 – 97.
STANISLAV, J.: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Martin, 1950, s. 121–122.
KUČERA, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974, s. 272.
„...Mercatores, id est Iudei et ceteri mercatores, undecunque venerint de isla patria vel de
aliis patriis, iustum theloneum solvant tam de mancipiis, quam de aliis rebus, sicut semper
in prioribus temporibus regum fuit...“ Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 1. Ed.
R. MARSINA, Bratislava 1971, s. 38, n. 41; Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Ed. a trans.
P. RATKOŠ. Bratislava, 1968, s. 201.
Arabské správy o Slovanoch (9.–12. storočie). Ed. J. PAULÍNY, Bratislava 1999, s. 117.
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Z uvedeného vyplýva, že Židia do Prahy prichádzali z Uhorska a v Prahe
nakupovali otrokov, s ktorými odchádzali naspäť. Účasť židovských kupcov na
pražskom trhu spomínajú aj životopisci sv. Vojtecha. Sv. Bruno sa sťažuje na
ľudí, ktorí „kresťanských otrokov neveriacim Židom predávajú.“18 Podobne sa
vyjadruje aj Ján Kanaparius.19
Prvá písomná zmienka o Židoch, usadených na území Uhorska pochádza
z listu Hasdaia ben Šapruta, vojenského dôstojníka židovského pôvodu na dvore
cordóbskeho kalifa Abd ar-Rahmana III., kráľovi Chazarov. Tento list je datovaný do doby okolo polovice 10. storočia.20 Píše sa v ňom: „... a keď sa dozvedeli
o mojej starosti, potešili ma hovoriac: daj nám tvoje listy, odovzdáme ich kráľovi, ktorý z úcty k tebe odošle tvoj list Izraelitom bývajúcim v kraji uhorskom...“21
Z týchto prameňov vyplýva, že už v 2. polovici 9. storočia sa v oblasti
Panónie a Českej kotliny pohybovali Židia, ktorí fungovali ako skutoční kupci,
prípadne toto zamestnanie používali len ako zástierku pre iné úlohy, s ktorými
prišli do tejto oblasti. Cez územie Uhorska prechádzala obchodná cesta z Byzancie do Prahy, ktorá podporovala pohyb kupcov. Cestu pozdĺž dolného Dunaja22
alebo staršiu vetvu cez Belehrad a Sirmium na Veľkú Moravu23 poznal veľmi
dobre aj Konštantín Porfyrogenetos. Týmito cestami, ktoré spájali strednú Európu s východnými trhmi, prúdil obchodný život a zúčastňovali sa ho aj židovskí
kupci a v neskôr aj uhorskí.24
Dokonca môžeme predpokladať, že existovali akési „židovské štvrte”,
v ktorých sa sústreďovali židovskí kupci a mali v nich vlastné cirkevné stavby,
ako vyplýva z Metodovho prekladu Nomokánona. Vo všetkých prameňoch
vystupujú Židia ako kupci – či už s otrokmi25 alebo s inými tovarom, ktorý bol
súčasťou medzinárodného obchodu: „...moslimovia, Židia a taktiež i Turci (Uhri) (...) vyvážajú od nich otrokov, cín a rôzne kožušiny...“26

18

19
20
21
22
23
24
25
26

Sv. Vojtech zanevrel na svoju diecézu pre tri príčiny. Posledná z nich bola: „...tertia
propter captivos et mancipia christianorum, quos mercator Iudeus infelici auro emerat
emptosque tot episcopus redimere non potuit.“ Fontes rerum Bohemicarum (ďalej FRB),
T. I. Ed. Josef Emler, Praha 1873, s. 244.
FRB I, s. 273, 275.
LEWICKI, T.: Źródla hebrajskie do dziejów Slowian i niektórych innych ludów środkowej
i wschodniej Europy. Wroclaw – Warszawa, 1956, s. 54.
Monumenta Poloniae Historica. Tom. I. Ed. a trans. A. BIELOWSKI, Lwów 1864, s. 65.
De administrando imperio. Ed. GY. MORAVCSIK – H. JENKINS, Budapest 1949, s. 54–55.
Tamže, s. 176–177.
MACKAY, A.: Atlas of Medieval Europe. London 1997, s. 150–152.
Problematike otrokov na území bývalej Veľkej Moravy po jej zániku sa zaoberal KUČERA,
M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy, s. 259 – 334.
Relatio Ibrahim Ibn Jakub de itinere Slavico, quae traditur apud Al-Bakri. Monumenta
Poloniae Historica (nova ser.). Tom. II. Ed. T. KOWALSKI, Kraków 1946, s. 145.
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Ranoarpádovské právne pamiatky majú v porovnaní so situáciou v ostatných krajinách strednej a východnej Európy výsostne špecifické postavenie.27
Ťažko môžeme hovoriť o akomsi pôvodnom a ucelenom uhorskom právnom
systéme v 11. storočí. V zákonníkoch z tohto obdobia existuje veľmi tesné prepojenie dobového svetského a cirkevného práva, charakteristické posudzovaním
trestného činu zároveň ako hriechu, teda urážku Boha. Ku svetskej sankcii sa
preto pripájala i sankcia cirkevná.28
Vtedajšia právna aktivita nebola výsledkom premyslenej legislatívnej
koncepcie, ale len momentálnou reakciou na potreby konkrétnej situácie.29 Išlo
o opakované právne pokusy s cieľom riešiť konkrétne problémy v spoločnosti.30
Je otázne, či sa skutočne podľa nich aj žilo, či sa dodržiavali. Kvôli nedostatku
prameňov sa nedá uspokojivo odpovedať na túto otázku.
K sústavnému spisovaniu nariadení uhorských kráľov a listín právnej
povahy začalo dochádzať až počas panovania sv. Ladislava a najmä Kolomana,
t. j. až na konci 11. a na začiatku 12. storočia. O starších zákonníkoch teda
nevieme povedať, či boli spísané, alebo sa nám len nezachovali. Z ranoarpádovského obdobia poznáme preto len nariadenia sv. Štefana, sv. Ladislava a Kolomana. Domnievame sa však, že v zákonníkoch, ktoré sa nám nezachovali, neboli
nariadenia, ktoré pojednávali o židovskom obyvateľstve. V neskorších nariadeniach sa totiž nevyskytujú odvolávania na zákonníky starších kráľov, ktorí takéto nariadenia mohli vydať.
Neberieme pritom do úvahy sedem zákonov kráľa Ondreja I. (1046–
1060), o ktorých nás informuje Bonfini. Nevieme, nakoľko sú v tomto prípade
Bonfiniho hodnoverné a či ich cieľom bola náprava politických a cirkevných
pomerov v Uhorsku po tzv. pohanských povstaniach. Ide v nich o znovuvybudovanie otrasených základov uhorského kráľovstva a kresťanstva. Svojím obsahom nijako neprekračujú porovnateľné normy zo svätoštefanskej legislácie.31
Zároveň však treba upozorniť, že Ondrej I. nepochybne nejaké zákony vydal.
Odvoláva sa na ne aj Ladislav I. v 37. článku/kánone svojho I. zákonníka. Problémom je, že z Ondrejovej legislácie sa okrem sporného Bonfiniho zápisu nič
nenašlo.32
Nariadenia sv. Štefana sa zaoberajú predovšetkým stabilizačnými tendenciami v Uhorskom kráľovstve. Budeme sa preto zaoberať troma zákonníkmi
27
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V týchto krajinách boli zákonodarné aktivity súdobých panovníkov zaznamenané
sekundárne v kronikárskych záznamoch Kosmasa, resp. Galla Anonyma. Pozri ŽELEZKOVÁ, G. – BLAHO, P. – ČARVAGA, V.: Všeobecné dejiny štátu a práva. I. a II. časť. Bratislava 1997, s. 114–115.
MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava 2004, s. 40.
MAKK, F.: Magyarország a 12. százádban. Budapest 1986, s. 37.
Tento názor zastáva Gy. Györffy. Pozri Magyarország törtenete I/2. Elözmények és
magyar törtenét 1242-ig. Budapest 1984, s. 903.
Corpus Iuris Hungarici – Magyar törvénytár I. (1000–1526) (ďalej CIH). Ed. D. Márkes,
Budapest 1899, s. 45–47.
JÁNOSI, M.: Tövényalkotás a korai Árpád-korban. Szeged 1996, s. 97–103.
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Ladislava I. Svätého a dvoma zákonníkmi kráľa Kolomana, v ktorých sa prvýkrát objavujú nariadenia týkajúce sa židovského obyvateľstva Uhorska. Texty
týchto uhorských zákonníkov sa zachovali len v neskorších odpisoch. Okrem
jednej výnimky v nich nie je žiadny priamy odkaz na presné datovanie ich
vzniku. Na základe posledných výskumov, môžeme pre vznik jednotlivých zákonníkov prijať časové vymedzenie, ktoré prináša V. Múcska vo svojej
monografii:33
Pri zákonníkoch sv. Ladislava je treba upozorniť na fakt, že vznikli
v opačnom poradí, než sú tradične číslované. Ako prvý bol prijatý tzv. III.
zákonník, posledný tzv. I. zákonník, ktorý vlastne obsahuje ustanovenia synody
v Szabolcsi z roku 1092.
Pravdepodobné termíny vzniku Ladislavových zákonníkov sú prijímané
34
takto:
– III. zákonník: v čase nastúpenia, alebo dokonca ešte pred nastúpením
Ladislava na trón
– II. zákonník: prvé roky Ladislavovho panovania
– I. zákonník: 20. mája 1092 (jediný zákonník, pri ktorom sa uvádza presný
dátum vzniku)
Z obdobia panovania kráľa Kolomana sa zachovali dva zákonníky:35
– I. zákonník: obsahuje uznesenia synody v Tarcali, je zo začiatku panovania
toho panovníka, teda z obdobia krátko po roku 1095
– II. zákonník: vznikol niekedy ku koncu jeho vlády, teda pred rokom 1116. Je
len neskorším spísaním výsledkov viacerých zákonodarných aktov. Obsahuje
tzv. židovský zákonník, zlomok z istých synodálnych kánonov a kánony tzv. II.
ostrihomskej synody.
Prvé zákony, ktoré vyslovene pojednávajú o Židoch preto nájdeme až
v zákonníkoch kráľa Ladislava I. (1077–1095), a to v prvom zákonníku v článkoch X. a XXVI. Obsahuje výlučne cirkevno-právne nariadenia. Išlo tu však aj
o normy, ktoré sa týkali celého obyvateľstva. Regulovali vzájomné spolužitie
rôznych etník na území Uhorska bez toho, aby sa dotýkali náboženských premís
v úzkom zmysle slova.
Článok X:
„O manželstve Židov a kresťanských žien. Ak si Židia zoberú za manželky
kresťanky alebo inú kresťanskú osobu prijmú do služby, tieto sa im odnímu,
dostanú slobodu a kupcom budú peniaze z predaja odobraté a pripadnú do
pokladnice biskupa.“36
33
34
35
36

Pre informácie o literatúre k tejto problematike pozri MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné
reformy, pozn. 101.
Tamže, s. 42.
Tamže.
CIH, s. 52. X. „De coniugio iudeorum et christianarum mulierum. Si iudei uxores christianas sibi associaverit, aut aliquam personam christianam in servitio apud sa detinuerint,
ablata ab eis, libertati reddantur, venditoribus eorum pretium tollatur et in sumptum epi-
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Článok XXVI:
„O prácach Židov vo sviatky. Ak niekto nájde v deň Pánov alebo v iné
veľké sviatky pracovať Žida, a tým pohoršuje kresťanov, nástroje, s ktorými
bude pracovať, mu majú byť odňaté.“37
V týchto zákonoch Ladislav v prvom rade upravil rodinné právo a zakázal
manželstvá medzi Židmi a kresťanmi. Podporil tým zvyk Židov vstupovať do
manželstiev iba v rámci svojho náboženstva. V prvom článku však pripojil aj
problematiku vlastnenia kresťanského sluhu. V tomto článku, aj v článkoch zákonníkov ostatných uhorských kráľov, je striktný zákaz pre všetkých Židov, aby
vlastnili, kupovali alebo predávali kresťanských otrokov. Toto rozhodnutie sa
pridržiavalo záverov snemu v Szabolcsi v roku 1092. Presný dátum uskutočnenia snemu v Szabolcsi nie je známy. Niektorí autori uvádzajú 20. 5. 1092, iní 21.
5. 1092, príp. 13. 5. 1092.
Do tohto obdobia spadá aj konsolidácia uhorského cirkevného kalendára
a zavádzanie nových cirkevných sviatkov. Pre pochopenie nariadenia o práci
v nedeľu a vo sviatky je dôležité vysvetlenie genézy uhorského kalendára, preto
ju aspoň v stručnosti načrtneme. Budeme sa venovať sláveniu nedele a ostatným
cirkevným sviatkom.
Svätenie nedele, ako pripomienky Kristovho zmŕtvychvstania a zoslania
Ducha svätého, má svoj pôvod v Novom zákone a zaznamenávajú ho už
starokresťanské cirkevnoprávne pamiatky.38 Povinnosť svätiť nedeľu je
v Uhorsku doložená už v najstarších zákonníkoch a veriacemu ľudu v tejto súvislosti zakazujú pracovať. Porušenie tohto zákazu sa trestalo odňatím ťažného
zvieraťa a náradia.39 Cirkevnoprávne zbierky však obsahujú iba všeobecne
formulované zákazy nedeľnej práce bez udania sankcií. Tieto však čiastočne
vychádzajú podľa odborníkov z germánskych koncilových kánonov,40 ktoré obsahujú presné vymenovanie prác, ktoré v nedeľu nie je možné vykonávať.41
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scoporum veniat.“ Všetky slovenské preklady znení zákonníkov sú prebraté podľa
ŠIMEKOVÁ, S.: Židia v právnych pamiatkach Uhorska za Arpádovcov, s. 401–416. Všetky
znenia zákonov uhorských kráľov sú citované zo zbierky uhorských zákonníkov CIH.
Budapest, 1899.
CIH, s. 58. XXVI. „De laboris iudeorum in festivitatibus. Si in die dominico aut aliis
maioribus festivatibus iudaeum laborantem aliquis invenerit, ne scandalizetur
christianitas, cum quibus instrumentis laboraverit, illa amittat.“
ADAM, A.: Das Kirchenjahr mitfeiern (Seine Geschichte und seine Bedeutung nach der
Liturgieerneuerung). Freiburg – Basel – Wien 1991, s. 35 a nasl.
MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné reformy, s. 76.
Pre podrobnosti pozri ZÁVODSZKY, L.: A Szent István, Szent Lásyló és Kálmán korabeli
törvények és zsinati határozatok forrásai. (Függelék: A törvények szövege) Budapest
1904, s. 22. Citované podľa MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné reformy, s. 76.
V literatúre sa takýto zoznam zakázaných prác nenachádza a pri písaní tejto práce sme
bohužiaľ nemali prístup k edíciám predpisov. Pre podrobné informácie pozri MÚCSKA, V.:
Uhorsko a cirkevné reformy, pozn. 321.
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Opätovne sa otázkou dodržiavania nedele zaoberajú kánony szabolcskej
synody.42 Szabolcsská synoda navyše zavádza aj zákaz obchodovania v nedeľu,
v dovtedajší tradičný trhový deň.43 Nedodržanie zákazu sankcionuje – podobne
ako pri delikte nedeľnej práce – jednak odobratím hospodárskeho zvieraťa a tiež
neuznaním zisku, či dokonca finančnou pokutou.
Počnúc I. zákonníkom sv. Ladislava sa v uhorských zákonníkoch objavujú
aj ďalšie cirkevné sviatky, ktoré sa okrem nedele majú sláviť.44 Tieto nariadenia
môžeme považovať za vznik uhorského cirkevného kalendára.
Porovnaním tohto kalendára s podobnými z iných európskych štátov sa
ukazuje, že uhorský zoznam sviatkov obsahuje všetky už všeobecne ustálené
sviatky západného liturgického roka 11. storočia. Päť sviatkov Pána (Narodenie
– 25. 12., Obrezanie – 1. 1., Zjavenie – 6. 1., Zmŕtvychvstanie – Veľká noc,
Nanebovstúpenie), tri sviatky Panny Márie (Narodenie – 8. 9., Očisťovanie – 2.
2., Nanebovzatie – 15. 8.), sviatky tzv. Comites Christi (sv. Štefan Prvomučeník
– 26. 12., sv. Ján Evanjelista – 27. 12., Neviniatka – 28. 12.), sviatky dvanástich
apoštolov a jeden sviatok svätej Trojice.45
Od ostatných európskych kalendárov, resp. súpisov sviatkov sa uhorský
zoznam odlišuje prítomnosťou sviatkov uhorských svätcov – sv. Štefana kráľa,
sv. Gerarda a sv. Imricha, ktorých kanonizácia sa uskutočnila v roku 1083.
Druhou zvláštnosťou uhorského kalendára je skupina sviatkov, ktoré sa dajú
kvalifikovať ako sviatky východného pôvodu. Podľa P. Vasiľa by medzi ne mali
patriť sviatok sv. Mikuláša, sviatok Obrezania Pána, sviatok Povýšenia sv. Kríža
a štvordňové slávenie Veľkej noci.46
Sviatok sv. Mikuláša sa však do uhorského cirkevného kalendára dostal
pravdepodobne vďaka jeho silnému lokálnemu kultu v Ostrihome. Zrodil sa
medzi usadenými cudzími obchodníkmi z Flámska, Francúzska a Itálie, ktorí
myrského biskupa uctievali ako svojho patróna. Sviatky Obrezania Pána, Povýšenia sv. Kríža a štvordňové slávenie Veľkej noci zase majú svoje pendanty
v západných súpisoch cirkevných sviatkov. Viažu sa k benediktínskemu kláštornému prostrediu v tých oblastiach, v ktorých mali svoj domov predlohy najstarších uhorských liturgických pamiatok.47 Môžeme predpokladať, že tieto sviatky,
tradične spájané s východnou liturgiou, sa do uhorského liturgického kalendára
dostali vďaka silnému vplyvu benediktínskeho kalendára.48
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Sancti Ladislai Liber Primus (ďalej SL1): 11, 12, 15, 16, 25. In: CIH, s. 52 a nasl.
Maďarské označenie nedele „vasárnap“ (t. j. deň trhu) vzniklo ešte v predkresťanskom
období. Por. A magyar nyelv törteneti-etymológiai szótára III. Budapest, 1976, s. 1096.
SL1: 37, 38.
MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné reformy, s. 77.
VASIĽ, P. C., S.J.: Fonti canoniche della Chiesa cattolica bizantino-slava nelle eparchie di
Mukačevo e Prešov a conforto con il Codex canonum ecclesiarum orientalium. Roma,
1996, s. 80. Citované podľa MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné reformy, pozn. 331.
MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné reformy, s. 78.
MÚCSKA, V.: Osobitosti uhorského liturgického kalendára v 11. storočí. In: Nitra v
slovenských dejinách. Ed. R. MARSINA. Martin 2002, s. 181–189.
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Ďalšou zvláštnosťou uhorských kultových obyčajov súvisiacich s cirkevnými sviatkami je stanovenie nezvyčajne rozsiahlych trojdňových vigílií pri
sviatkoch sv. Martina a sv. Petra,49 ktoré súvisia s popularitou oboch svätcov na
území Uhorska. Sv. Martin patril medzi najpopulárnejších svätcov Uhorska,
keďže sa podľa legendy narodil v Panónii. Sviatok sv. Petra môže súvisieť s misiou pápeža Leva IX. do Uhorska v roku 1052.50
Posledné ustanovenie, ktoré sa týka cirkevného kalendára, pochádza
z obdobia vlády Kolomana a týka sa sviatku Sv. Trojice, ktorý sa mal sláviť po
turíčnej oktáve, t. j. po prvej nedeli po Turíciach.51
Druhý článok vlastne zakazoval pracovať Židom nielen v sobotu, ale aj
v nedeľu a počas veľkých kresťanských sviatkov. Toto nariadenie vyšlo z iniciatívy kresťanov, ale pre Židov, pre ktorých bola sviatočným dňom sobota, nemalo toto nariadenie opodstatnenie. A navyše, nepracovať dva dni v týždni (v sobotu a v nedeľu) pre nich určite znamenalo finančnú stratu pri obchodoch. Zo
znenia nariadenia vyplýva, že sa Židom zakazovalo pracovať aj počas kresťanských cirkevných sviatkov. Pri dodržiavaní tohto zákona boli Židia nútení
nepracovať podstatnú časť roka, takže ich ekonomická aktivita bola potlačená.
Po smrti kráľa Ladislava I. nastúpil na trón Koloman (1095–1116). Tento
pokračoval v kodifikácii uhorského práva a vydal spolu päť právnych kníh.
Tieto sú však bez konkrétneho datovania. Problematike Židov a ich právneho
postavenia sa venoval najmä v prvom a druhom dekréte a v druhej knihe
zákonov. V prvom dekréte kráľ Koloman upravil hospodárske pomery v Uhorsku. Problematiky Židov sa bezprostredne dotýkajú len dva články, a to článok
LXXIV a LXXV.
Článok LXXIV:
„Židom nie je dovolené kúpiť alebo predať kresťanského otroka, alebo ho
držať v službe. Kto má takého otroka v službe, má ho predať v stanovenej lehote.
Ak tak neurobí, musí ho predať.“52
Článok LXXV:
„Ak niektorí zo Židov vlastnia polia, majú ich obrábať pomocou pohanských otrokov. Židia, ktorí si môžu kúpiť pozemky, majú ich mať v sídle biskupa.“53
Z týchto článkov vyplýva, že v tomto období v Uhorsku fungoval trh
s otrokmi, a že kráľ sa snažil odizolovať Židov od kresťanov. Zároveň sa snažil
49
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SL1: 37.
Bližsie pozri MÚCSKA, V.: Uhorsko a cirkevné reformy, s. 78.
Tamže.
CIH, s. 116. LXXIV. „Nullus iudaeus christianum manicipium emere vel vendere audeat,
aut in suo servico tenere sinatur. Nunc vero qui habet, si interea datis sibi induciis non
vendat, amittat.“
Tamže, LXXV. „Agriculturam autem si quis eorum habet, paganis hanc mancipiis
exornet. Possessiones quidem iudaei, qui possunt emere, habeant, sed ipsi nusquam, nisi
ubi sedes episcopalis manere sinantur.“
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dostať Židov pod kontrolu tým, že im povolil obrábať pôdu len v sídle biskupa.
Biskup ako autorita cirkvi poskytoval ochranu Židom na svojich pozemkoch,
pritom však dával pozor, aby Židia neovplyvňovali kresťanov, aby ich nemohli
nabádať na odpadlíctvo od viery.54
V období vlády Kolomana už existovala sústava biskupstiev, ktoré sa
začali formovať už počas vlády sv. Štefana. Pri vzniku biskupstiev vo
svätoštefanskom období musíme počítať aspoň s tromi fázami. Štyri najstaršie –
Vesprím,55 Ostrihom, Kaloča a Vacov boli založené v prvej fáze. Tvorili základ
uhorskej cirkevnej provincie. V druhej fáze v roku 1009 pribudli Ráb, Päťkostolie (obe vydelené z územia Vesprímskej diecézy), Jáger (dnešný Eger) a Bihar.
(Sedmohradské biskupstvo vzniklo zrejme ešte pred rokom 1009)56 V tomto
roku potvrdil novú podobu uhorskej cirkevnej organizácie pápežský legát. Posledným uhorským biskupstvom, ktoré založil sv. Štefan, bolo Čanádske biskupstvo v roku 1030. Po založení tohto biskupstva bola Kaloča povýšená na arcibiskupstvo.
V období vydania nariadenia o vlastnení pozemkov Židmi výlučne v sídle
biskupa, existovalo jedenásť miest v Uhorsku, kam sa mohli Židia presťahovať.
Je dôležité, že už v tomto období šlo o významné centrá vnútroštátneho a medzinárodného obchodu.
V druhom dekréte sa Židov dotýkajú taktiež dva články, I. a LXIII.
Článok I:
„Židom nie je dovolené kúpiť, predať alebo držať v službe kresťanského
sluhu každého druhu, reči a národnosti. Kto prestúpi toto nariadenie, bude znášať stratu tohto sluhu.“57
Článok LXIII:
„Židia nesmú vlastniť kresťanských sluhov a slúžky ani vlastných, ani na
predaj, ani najatých za mzdu.“58
Týmito článkami, ktoré nadväzovali na všeobecné ustanovenia cirkevných
koncilov,59 sa kráľ snažil zabrániť predávaniu kresťanov Židmi do otroctva
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Rovnaký názor je zastávaný v The Jewish Encyclopedia Vol. VI. New York – London,
1925, s. 494. Heslo Hungary.
Pôvodne bol Vesprím sídlom misijného biskupa, nebol teda biskupstvom v pravom
zmysle slova. Pre informácie o Vesprímskom biskupstve pozri STEINHÜBEL, J.: Vznik
Uhorska a Nitrianske kniežatstvo. Historický časopis 47, 1999, s. 596; STEINHÜBEL, J.:
Uhorské kráľovstvo a Nitrianske kniežatstvo za vlády Štefana I. Historický časopis 48,
2000, s. 6–7, pozn. 24.
MÚCSKA, V.: O prvých uhorských biskupstvách. Historický časopis 51, 2003, s. 17–18.
CIH, s. 120. I. „Ut nullus iudaeus deinceps praesumat christianum mancipium,
cuiuscunque linguae vel nationis emere aut vendere, aut in servitio suo retinere; et quis
hoc decretum transgrediatur, damanum christiani mancipii apud eum inventi paciatur.“
ŠIMEKOVÁ, S.: Židia v právnych pamiatkach Uhorska za Arpádovcov, s. 404. LXIII.
„Iudei servos vel ancillas, neque proprios, neque venales, neque mercennarios christianos
habere audeant.“
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a chránil ich pred prozyletizmom (prestúpením na židovskú vieru). Ale je možné,
že tým nakoniec pomohol samotným Židom. Tí sa radšej začali venovať
obchodovaniu ako práci na poli, najmä preto, lebo práca na poli si vyžadovala
pomoc sluhov. Podľa židovského náboženstva však nemôže mať Žid židovského
sluhu v nevoľníckom postavení. V neskorších časoch sa s nimi stretávame najmä
ako s obyvateľmi miest. Ich nezáujem o poľnohospodársku činnosť spôsobilo aj
to, že pôdu mohli obrábať len v sídle biskupa, čím sa prakticky dostávali pod
kontrolu cirkvi.
V druhej knihe svojich zákonov Koloman upravil obchodné vzťahy medzi
kresťanmi a Židmi v hlave II a III. V druhej hlave Koloman uzákonil presné
podmienky pri uzatváraní zmlúv v článkoch II. a III.
Článok II:
„Ak by kresťan Židovi alebo Žid kresťanovi chcel požičať hodnotu dvoch
alebo troch pénz,60 nech dostane od dlžníka zálohu a nech si k jeho svedectvu
priberie svedkov kresťanských a tiež židovských. Ak by v budúcnosti jeden
druhému popieral pôžičku, pravda sa dokáže prostredníctvom danej zálohy
a svedectvom oboch strán.
§ 1. Ak by jeden druhému požičal viac ako tri penzy, je potrebné vyžiadať
si zálohu a svedectvo kresťana i Žida. Navyše je potrebné do kartuly zapísať
požičanú sumu, mená svedkov a kartulu opatriť pečaťou veriteľa aj dlžníka. Toto
je dôležité pre prípad, ak by chcel jeden druhému v tejto veci poškodiť. Pravda
sa dokáže spisom a pečaťou oboch strán.“61
V týchto článkoch vidíme, že Koloman zrovnoprávnil postavenie kresťanského a židovského obchodníka pri uzatváraní zmlúv. Je zaujímavé, že pri požičiavaní menšej sumy peňazí stačila prítomnosť nielen kresťanských svedkov, ale
aj židovských. Pri väčších sumách však už okrem svedkov zálohy bolo potrebné
potvrdenie o prevzatí peňazí, tzv. kartula, ktorá musela byť opatrená pečaťou
oboch zúčastnených strán. Kartula potom slúžila nielen ako potvrdenie, ale aj
ako dôkaz o pôžičke pri prípadnom súdnom procese.
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Synoda v Rouen v roku 1074 s odvolaním na Gregora I. Veľkého zopakovala dávny
postulát, že Židia nemajú mať kresťanských otrokov. Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio. T. XX. Ed. MANSI, J. D. Paris – Leipzig 1902, s. 399.
1 penza mala v tej dobe približne hodnotu 1 byzantského solidu, neskôr sa jej hodnota
zmenšila.
CIH, s. 120. I. „Si christianus iudeao, aut iudaeus christiano duarum vel trium
personarum prectium accomodare voluerit, mutuator et mutuante vadimonium recipiat, et
testes christiani ac iudaei in testimonium asuuamant, ut si forte alter alteri quod
mutuaverat, denegaverit, vadimonio et testibus utriusque comprobetur.
§ 1. Si autem ultra tres pensas alter alteri quidquam accomodaverit, vadimonium at testes,
ut praedictum est, assumant et quantitatem pecuniae ac nomina testium in chartulam
scribere, ac sigillo utriusque, mutuatoris scilitet et mutuantis sigillari faciant; ut si
quando alter alteri in hac re vim inferre voluerit, scripto ac sigillo utriusque veritas
comprobetur.“
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Tieto nariadenia svedčia o tom, že aj napriek segregácii a istým obmedzeniam, ktorým boli Židia vystavení pred jeho vydaním, v hospodárskej oblasti
sa mohli solídne etablovať. Bolo to pravdepodobne spôsobené aj tým, že po
príchode križiakov 1. krížovej výpravy do Čiech mnoho Židov hľadalo útočisko
pred nimi v Uhorsku. Je dokonca možné, že práve príchod bohatých českých
Židov prinútil Kolomana, aby reguloval obchodné a bankové transakcie medzi
Židmi a kresťanmi.62
III. hlava v druhej knihe zákonov sa zaoberá súdnym procesom a jeho
náležitosťami. Postupom pri súdnom procese medzi Židmi a kresťanmi sa
zaoberajú až tri paragrafy tejto hlavy, a to konkrétne paragraf I., II. a III.
Článok III :
„Ak by chcel Žid od kresťana alebo kresťan od Žida niečo kúpiť, má tak
urobiť v prítomnosti spoľahlivých svedkov kresťanských i židovských a túto vec,
mená svedkov má zapísať do kartuly. Kartulu označenú pečaťou oboch strán –
kupca aj predajcu – nech si stráži. Ak by bol niekedy v tomto obchode obvinený
z ukradnutia danej veci, nech predvedie pôvodného vlastníka ukradnutej veci
a a j svedkov, a potom bude oslobodený.
§ 1. Ak nebude môcť predviesť pôvodného vlastníka označenej ukradnutej
veci, môže byť zbavený viny, ak sa preukáže kartulou a prísahou svedkov.
§ 2. Ak by nepredviedol kresťanských svedkov, ale predviedol by
spoľahlivých židovských svedkov, ktorí by zložili prísahu podľa zákonov Židov,
nech je onen Žid zbavený viny. Ale ako trest, že nemal kresťanských svedkov,
nech zaplatí pokutu – štvornásobnú cenu ukradnutej veci.
§ 3. Ak by nenašiel pána označenej ukradnutej veci ani by nepredložil
spečatenú kartulu, nech je súdený podľa práva a nech zaplatí pokutu
dvadsaťnásobne vyššiu, ako bola hodnota veci.“63
V týchto článkoch je aj presný postup nakladania s kartulou, ale aj postup
pri súdnom procese. Podľa zákonných článkov v druhej hlave sa nám môže
zdať, že postavenie Židov a kresťanov bolo rovnoprávne. Články však dokazujú
opak. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy boli Židia aj kresťania v rovnoprávnom
postavení, ale pred súdom boli Židia diskriminovaní na úkor kresťanov. Vidno
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The Jewish Encyclopedia Vol. VI. New York – London 1925, s. 494. Heslo Hungary.
CIH, s. 120–121. III. „Si iudeus a christiano, aut christianus a iudeo aliquid emere
voluerit, coram ydoneis testibus christianis et iudeis rem venalem emat, eademque rem et
nomina testium in chartula scribere faciat, et chartulam illam cum sigillo utriusque,
venditoris scilicet emptoris insignita, apud se custodiat, ut si quando in hac empcione furti
reus aliquo arguatur, dominum rei furtive, que apud se recognita est, et testes
praenominatos producat et liberetur.
§ 1. Si autem dominum furtivae rei et recognitae producere non poterit, chartulam vero
sigillatam ostenderit, iuramento testium inscriptorum purgatus evadat.
§ 2. Si autem testes christianos non habuerit, et iudeos produxerit, iuramento eorum
secundum legem iudaeorum puragatus, furti compositionem quadrupplo persolvat.
§ 3. Quod si nec dominum recognite rei invenerit, nec chartulam sigillatam produxerit,
more patriae diiudicetur: compositionem furti duodecies persolvat.“
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to najmä v pokutách pri nedostavení kresťanského svedka. Tieto poplatky
niekoľkonásobne prevyšovali skutočnú cenu predmetu zmluvy. Takéto znenie
zákonov umožňovalo rôzne machinácie na súdoch, čo však nie je témou tejto
práce. V dekréte sa aj spomína zaujímavá židovská prísaha, ktorá mala svoje
presné pravidlá.
Aj keď je inštitút prísah zakotvený už v spomínanom článku Kolomanovho dekrétu a využívanie prísah v právnych sporoch Židov s nežidmi je známe už od 9. stor.,64 definitívne spísanie presného znenia takejto prísahy nájdeme
až v tretej časti Verbıciho Tripartita z roku 1517.65
Prísaha pred súdom predstavovala dôkazový materiál a v niektorých oblastiach sa zachovala až do 19. storočia.66 Pre Židov aj pre kresťanov znamenala
prísaha volanie Boha za svedka na podoprenie pravdivosti výpovede. Židia pri
prísahe položili ruku na posvätnú Tóru, pričom odriekali slová prísahy. Text
pozostával zo stereotypnej formuly zvolávania nejakého zla na prisahajúcu
osobu, ak by nehovorila pravdu: „Ak som niečo urobil/neurobil, nech sa mi za to
stane to a to, nech ma Boh potresce.“ (Jób 31) Prísaha bola obohatená počtom
vlastných formúl želania s pripomenutím starozákonných udalostí. Židia v Starom zákone prisahali na meno Pánovo (Dt 6,13; 1Sam 20,3), čím sa prísaha stala
slávnostným vyznaním viery v jedného Boha. Porušenie prísahy danej Bohu bolo urážkou majestátu Boha. Takéto ponímanie prísahy bolo a je blízke aj samotným kresťanom.67
Autor Tripartita Štefan Verbıci v úvode prísahy zdôvodňuje, prečo je
potrebné, aby Židia v súdnych procesoch prisahali. Hovorí, že mnohé židovské
64
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ŠIMEKOVÁ, S.: Židia, s. 410.
„Item, quanquam ex parte Judaeorum, non sint instituti mei quicquam annotare, eum
Iudaei varia est diversa habere dignoscantur, super eorum legibus privilegia, plesrisque
in locis saluti contraria et alius perniciosum videatue de usuris iudicare: Ex quo
saepenumero contiguit Judaeis contra christianos juramentum imponi, et adiucari,
formam juramenti Judaeorum in calce opusculi hujus apponendam censui.
§ 1. Ubi sciendum, quod Judaeus juramentum praestare volens contra varti, et nudipes
stare debet, chlamide, cel pallio indutus, et pileum iudaicum in copite suo habens:
volumenque legis (quod tabulam Mysis vocant) manu sua tangat, atque teneat et sic dicat:
§ 2. Ego T. Iudaeus juro per Deum vivum, per sanctum, per Deum omnipotentem qui fecit
couelum, et terram, mare, et omnia, quae in eis sunt; quod in hac causa me hic
Christianus inculpat, innocens sum penitus, et immunit. Et si reus sum, terra me
absorveat, quoe Dathan, et Abyron absorbuit. Et si reus sum, paralysis et lepra me
invadat, que precibus Helisaei, Naaman Syrum dimisit, et Jezzii puerum Helisaei invasit.
Et reus sum; cadus morbus, fluxus sanguinis, et gutta repetina me tangat, et mors
subitanea me rapiam dispereamque in corpore, in anima, ac rebus meis, et in sinum
Abrahae nunquam perveniam. Et si reus sum, lex Moysi in Monte Synai sibi data, me
deleat, et omnis scriptura, quae in quinque libris Moysi scripta est, me confundat. Et si
illud juramentum meum non est verum, et justum; me deleat Adonay, et Deitatispotencia.
Amen.“ CIH, s. 105–106.
ŠIMEKOVÁ, S.: Židia, s. 410.
HERIBAN, J.: Príručný lexikón biblických vied. Rím, 1992, s. 843. Heslo prísaha.
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zákony škodia blahu kresťana, predovšetkým ich zákony o pôžičkách nežidom
a vedú k úžere. Prísaha mala slúžiť ako ochrana pred židovskými praktikami.
Prisahať musel zrejme iba Žid, ktorý bol obvinený z porušenia zákona. K tomuto názoru nás doviedla forma prísahy. Hovorí sa v nej o uplatňovaní v sporoch
s kresťanmi. Ak na Žida padlo podozrenie zo spáchania nejakej krivdy, Žid
v prísahe vyznával: „ak som vinný“.
Aj v uhorskej židovskej prísahe sa vyskytujú typické prvky starozákonnej
prísahy, o ktorej sme sa už zmienili. Treba pripomenúť aj špecifickú a presne
popísanú vonkajšiu formu prísahy. Žid, ktorý prisahal, musel byť bosý, obrátený
k slnku, odetý v židovskom plášti a na hlave musel mať židovskú čiapku. Ruku
položil na Mojžišov zákon a odriekal stanovenú formulu prísahy. Prisahal na
Boha živého, svätého a všemohúceho, čím vlastne aj pred kresťanmi vyznávali
vieru v toho istého Boha, a tým ich slová mali získať istú dôveryhodnosť. Hneď
na to sa vyjadril k svojej nevine a čistote v záležitosti sporu s kresťanmi, a ak by
jeho slová boli nepravdivé, zvolával na seba trest boží: „Ak som vinný, nech ma
pohltí zem ako Dátana a Abirona,68 nech ma postihne ochrnutie a lepra, od
ktorého očistil prorok Elizeus Námana Sýrskeho, a ktorým bol potrestaný Giezi,
sluha Elizea,69 nech ma zastihne choroba, výron krvi, nech ma zastihne
nečakaná smrť, nech navnivoč vyjde moje telo a duša a do lona Abrahámovho
nech nikdy neprídem. A ak som vinný, nech ma zničí zákon Mojžiša jemu na
hore Sinaj daný a každé písmeno z jeho piatich kníh nech ma prekľaje. A ak
moja prísaha nie je pravdivá a spravodlivá, nech ma zničí Boh a jeho sila.“
Takéto znenia zákonov sú však pochopiteľné najmä z hľadiska toho, že
mnoho ich článkov, najmä z posledných rokov panovania Kolomana reflektovali
výsledky I. ostrihomskej synody.70 Bol to najmä článok LXIV.
Článok LXIV:
„Žiaden kresťan nesmie kúpiť od Židov mäso alebo jedlo, ktorým oni
opovrhujú.“71
Obradné potravinové židovské zákony nedovoľovali Židom jesť bravčové
mäso ako aj iné zákonom označené jedlá. Článok I. ostrihomskej synody oslovuje predovšetkým kresťanov, aby od Židov nekupovali alebo iným spôsobom
nezískavali mäso, alebo iné jedlá, ktorými oni opovrhujú, a aby ich tak vlastne
nepodporovali v náboženských prejavoch.

68
69
70
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Num 16,1-32; Dt 11,6. Takýto trest postihol Dátana a Abirona, ktorí sa vzbúrili proti
Mojžišovi. Bol to trest za rúhanie sa samotnému Bohu.
2Kr 5, 1-27. Giezi bol potestaný kvôli klamstvu, na základe ktorého sa finančne obohatil.
Presný termín konania nielen I. ostrihomskej synody, ale aj II. ostrihomskej synody nie je
presne známy. Je však isté, že nadväzovala na závery synod reformného pápežstva
v Piacenze (1095) a v Poitiers (1110). K problematike bližšie pozri ŠIMEKOVÁ, S.: Židia,
pozn. 12.
LXIV. „Nullus christianus carnes vel cibus iudaeorum ab eis emere praesumat.“ Židia,
pozn. 34.
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Nasledujúci králi len potvrdzovali, prípadne dopĺňali zákonníky predchádzajúcich vladárov, ale problematike právneho postavenia Židov v Uhorsku sa
špeciálne nevenovali. V ich zákonníkoch nenájdeme články, ktoré sa venovali
židovskému obyvateľstvu v Uhorsku. S takýmto zákonom sa stretávame až u On
dreja II. (1205–1235).
Ondrej II. vo svojej Zlatej bule z roku 1222 venoval problematike židovského obyvateľstva jeden článok, a to článok XXIV.
Článok XXIV:
„Župani peňažnej a soľnej komory i vyberači daní majú byť zo šľachty
nášho kráľovstva.
§ 1. Izmaeliti a Židia sa nemôžu stať správcami týchto úradov.“72
Toto uznesenie de iure zakázalo príslušníkom iných náboženstiev zastávať úradnícke posty v Uhorsku. Ondrej II. ho vydal aj v roku 1231.73 Vo
vydaniach výslovne zakázal Židom a Izmaelitom vykonávať funkcie: županov
peňažnej komory, soľnej komory a nemohli byť vyberačmi daní. Funkcie boli
vyhradené pre uhorskú šľachtu. Napriek týmto zákonom finančná situácia
v Uhorska nútila panovníka, aby Židom prenajímal mincovne. Už v roku 1226
pri nedostatku financií pre kráľovskú pokladnicu neváhal Ondrej II. porušovať
vlastné zákony ohľadom zákazu vykonávania vysokých úradov Židmi.74
Dokonca dával do zálohy kráľovské pozemky. Pri týchto transakciách udržiaval
panovník úzke kontakty hlavne so židovskými obchodníkmi v Rakúsku. Niektorí z nich sa usadili v Uhorsku a boli dokonca povýšení medzi uhorskú šľachtu.75
Aj vďaka týmto obchodom sa Židia stali hospodársky významnou skupinou v stredovekej uhorskej spoločnosti. Spolu s Izmaelitmi postupne ovládli
koncom 12. a začiatkom 13. storočia soľnú komoru, kráľovské mincovníctvo,
vyberanie daní a spravovanie štátnych úradov (napr. Žid menom Teka zastával
počas Ondrejovej vlády úrad kráľovského komorníka).76
Cirkev v Uhorsku nevedela čeliť tomuto problému, preto sa obrátila o pomoc na pápežskú kúriu, aby vplývala na uhorského kráľa a získala ho na svoju
stranu na boj proti Židom. Kúria prostredníctvom legátov dosiahla isté ústupky
u Ondreja II.77 Situáciu to však nezmenilo. V marci 1231 pápež Gregor IX.
napísal ostrihomskému arcibiskupovi Róbertovi list, v ktorom ho žiada, aby
odstránil Židov a Saracénov zo spoločnosti veriacich.78 Nariadil arcibiskupovi,
„aby pomáhal skrotiť vplyv Saracénov v Uhorsku, ktorí skupujú pôdu
72
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CIH, s. 152. XXIV. „Comites camerari monetarum, salinari et tributarii, nobiles regni
nostri sint.
§ 1. Ismaeliate et iudaei fieri non possint.“
Monumenta Hungariae Judaica (ďalej MHJ). Ed. Á. FRISS. Budapest 1903, s. 12, n. 13.
The Jewish Encyclopedia Vol. VI. New York – London 1925, s. 494. Heslo Hungary.
Dejiny Slovenska 1. Ed. R. MARSINA, Bratislava 1986, s. 258.
The Jewish Encyclopedia Vol. VI. New York – London 1925, s. 494. Heslo Hungary.
KUČERA, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974, s. 277, pozn. č. 65.
CDSl I., s. 263–264, n. 371 alebo MHJ I. s. 10–12, n. 12.
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a donucujú na nej žijúcich kresťanov odpadnúť od viery, nedovoľujú im krstiť
vlastné deti, zavaľujú kresťanov neznesiteľnými poplatkami, v núdzi ich nútia
predať Saracénom synov a dcéry, takže slobodní sa stávajú otrokmi a kresťania
mohamedánmi. Kostoly kráľovstva sú stíhané krivdami a súžením natoľko, že ak
nenastane rýchla náprava, sotva budú môcť dýchať.“79
Pápež nariadil arcibiskupovi v Ostrihome, aby sa všetkými dostupnými
spôsobmi usiloval skrotiť toľkú trúfalosť Saracénov, ak by bolo treba aj za
pomoci svetského ramena (brachii saecularis), kresťanských spojencov Saracénov treba zas stíhať cirkevnými trestami.80
V listine sa ďalej pápež ponosoval na skutočnosť, že Židia a Saracéni
poškodzujú dôstojnosť cirkvi a kráľovstva, keď panujú nad kresťanmi. Oni žijú
v blahobyte, zatiaľ čo kresťania padajú pod ťarchou ich poplatkov. Pápež poukazuje na nebezpečenstvo apostázy – odpadlíctva kresťanov, ktorí pre lepšie podmienky Židov a Saracénov, prestúpia k ich náboženstvu. Podľa pápežovho varovania hrozí Uhorsku narušenie náboženskej slobody a kresťanských základov.
Pápež Gregor IX. ďalej poukázal v tejto listine na porušovanie nariadenia
toledského koncilu, ktorý Židom zakazuje spravovať verejné úrady, ale napriek
tomu v Uhorsku Židia a Saracéni tieto úrady spravujú. Nariadenie Zlatej buly
z roku 1222 bolo teda neúčinné.
V závere sa pápež ponosoval aj na samotných uhorských kresťanov, ktorí
spôsobujú bolesť cirkvi, lebo udržiavajú styky so Saracénmi. Arcibiskupovi
odporúča, aby zasiahol proti týmto veriacim cirkevnými trestami.81
Uhorská strana k tomu zaujala stanovisko v septembri 1231 v obnovenej
Zlatej bule Ondreja II. Tento dokument zohľadňoval predovšetkým záujmy cirkevnej hierarchie. Listina zopakovala zákonný článok, ktorý sa týkal Židov
a verejných úradov z roku 1222.82 V závere sa pozmenilo ustanovenie Zlatej
buly z roku 1222 o práve šľachty na odpor voči kráľovi v prípade porušenia
ustanovení Zlatej buly na hrozbu exkomunikácie ostrihomským arcibiskupom.83
Ostrihomský arcibiskup Róbert využil čoskoro po vydaní toto pozmenené
ustanovenie. Listinou z februára 1231 uvalil na Uhorské kráľovstvo interdikt
a exkomunikoval Ondreja II., lebo nenapravil krivdy páchané v Uhorsku.84 Podľa jeho slov Ondrej ponechal Židov a Saracénov aj naďalej vo verejných úradoch a postavenie Saracénov sa údajne ešte zlepšilo od predchádzajúceho pápež-
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CDSl I., s. 263.
ŠIMEKOVÁ, S.: Židia, s. 412.
Všetko toto je v spomínanej listine pápeža Gregora IX. Pozri pozn. 78.
„Iudei et Saraceni nec monetarum nec salinarum cameris nec aliis publicis officiis preficientur. Monete et salibus ac aliis publicis officiis.“ CDSl I., s. 268, n. 375 a MHJ I., s. 12,
n. 13.
PURŠ, J. – KROPILÁK, M.: Přehled dějin Československa I/1. Praha, 1980, s. 256.
CDSl I., s. 273–275, n. 384.
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ského upozornenia.85 Cirkev takto chcela chrániť kresťanov od útlaku Saracénov
a Židov, ale dokument chránil aj cirkevné majetky a benefíciá. V listine sa spomína, že sa cirkvi odoberali kvôli Saracénom. To bol tiež jeden z dôvodov,
prečo bola listina vydaná.86
Situácia v Uhorsku bola po exkomunikácii kráľa napätá. Pápež vyslal do
Uhorska svojho legáta Jakuba, ktorý tu mal zaviesť poriadok a listinou z 12. 8.
1233 vyzval Ondreja II., aby rešpektoval rozhodnutia legáta.87 Zároveň ako
akési gesto dobrej vôle obmedzil právo ostrihomského arcibiskupa vo veci
exkomunikácie. Výsledkom tohto konfliktu a ďalších rokovaní bola tzv.
Berežská zmluva vydaná 20. 8. 1233, v ktorej sa okrem iného píše, že Židia
a Saracéni nemôžu vlastniť kresťanského sluhu, uzatvárať manželstvá s kresťanmi a nemôžu byť uprednostňovaní vo verejných úradoch.88 Tým de facto len
potvrdil znenie starších nariadení svojich predchodcov na kráľovskom tróne.
Posledná zmienka o Židoch z čias panovania Ondreja II. je nariadenie
z roku 1235 a týka sa platenia cirkevného desiatku biskupovi. V tomto nariadení
sa píše, že ho musia platiť všetci bez rozdielu rasy, povolania a vierovyznania.89
Po smrti Ondreja II. nastúpil na trón jeho syn Belo IV. (1235–1270). Aj na neho
sa v roku 1239 obrátil pápež Gregor IX. s požiadavkou, aby neustanovoval do
verejných úradov Židov.90 Belo IV. však túto požiadavku pápeža nerešpektoval
a Židom vychádzal v ústrety.
Práve v období štyridsiatych až šesťdesiatych rokov 13. storočia prichádza
k zmenám na medzinárodnom poli, ktoré ovplyvnili aj postavenie Židov v rámci
spoločnosti. Po smrti pápeža Gregora IX. v roku 1241, ktorý sa dostal do sporu
s Ondrejom II. pri zasahovaní do vnútorných záležitostí Uhorského kráľovstva,
nastúpil v roku 1243 po krátkom pontifikáte Celestína II. nový pápež Inocent
IV. (1243–1254). Ten v rokoch 1247 a 1253 vydal dve buly, v ktorých odmietal
akékoľvek prejavy zvôle voči obyvateľom ghet, zakazoval nútiť ich ku krstu,
pripravovať o majetok, fyzicky napádať, vyrušovať pri bohoslužbách a zo sobot85
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„In dicta vero constitutione inter cetera specialiter statutum est et insertum, ne Iudei et
Sarraceni camere vel salibus vel aliis publicis officiis preferantur. Sarraceni preficiantur
camere et publicis officiis, ymo conditione eorum facta melior quan antea.“ Tamže, s. 274.
ŠIMEKOVÁ, S.: Židia, s. 413.
CDSl I.,s. 293–295, n. 406.
CDSl I., s. 295, n. 407.
„Item precipimus omnes officiales ecclesie, qui decimatores vocantur, si voluerint cum
homine palatini vel comitis parochiani dicare decimas, possint iidem, si voluent, quia
forsitam ecclesie expendire non cognoscatur, nullatenus compellantur...“
„...liber homo vel servus, sarachenus incola regni nostri vel Sclavus, Rusticus, Hebreus,
christianus, plenissime, secundum sacrorum canonum sancciones, quia in regno christiano manent et vivunt, de omnibus bonis eorundem, quecunque dominus ipsis cocesserit,
iustas decima solvant, videcilet de omni frugrum genere: scilet tritico, siligine, hordeo,
avena, mylio, sicut horrea continent eorundem, leguminum prorsus gerere nullo excepto,
item de vineis seu de vino, item de agnis et hoedis, item porcis, item de apibus, item de
anseribus et gallinis...“ MHJ, s. 19–20, n. 18.
CDSl II, s. 42, n. 58.
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ného pokoja, zneuctievať ich pohrebiská a pod. Bula z roku 1247 sa považuje za
prvý oficiálny cirkevný dokument, ktorý Židov bránil pred obvinením z rituálnej
manipulácie s ľudskou krvou a z krádeží detí, zakazovala Židov pre akékoľvek
obvinenie bez súdov a priznania trýzniť, mrzačiť a upaľovať.91 Vydávanie
takýchto búl na ochranu Židov však existovalo aj predtým. Prvým pápežom,
ktorý vydal takúto bulu bol Kalixtus II. (1119–1124), po ktorom bulu Constitutio pro Judeis vydalo päť pápežov v 12. storočí a všetci pápeži v 13. storočí.92
Okrem toho sa začína meniť aj postavenie Židov v spoločnosti. V západnej Európe sa už od posledného desaťročia 11. storočia začínajú Židia považovať za výlučný a osobný „majetok“ panovníka. Prvé takéto zachované ponímanie Židov sa objavuje v privilégiu cisára Henricha IV. pre Worms z roku 1090,
kde sa píše, že Židia „náležia k našemu pokladu.“93 S týmito slovami sa môžeme
stretnúť aj v Kosmovej kronike pri popise konfiškácie majetku Židov v prospech
kniežaťa Břetislava II.: „Cokoli ve chvíli této je mé, jest úplně mé.“94 Podobne sa
v listine z roku 1176 vyjadruje fuero z Teruelu, v 13. storočí je to anglický kráľ
Henrich III. a francúzsky kráľ Ľudovít IX. Svätý.95
Tieto argumenty o vlastníctve Židov sú však pozoruhodné aj inak: implikujú totiž zreteľne názor, podľa ktorého patrí majetok Židov, v tej dobe ešte
osobne slobodných, nie im, ale krajine, v ktorej ho získali, resp. rozmnožili, t.j.
jej panovníkovi. Od 13. storočia sa tento názor uplatňoval dôsledne a kodifikoval v právnych predpisoch.96
V tomto období okolo polovice 13. storočia, využijúc priaznivé podmienky, vyšli v oblasti Strednej Európy štyri dôležité privilégiá97 vydané pre Židov.
Bolo to privilégium Fridricha II. Rakúskeho z roku 1244, tzv. Židovské privilégium uhorského kráľa Bela IV., Statuta Judaeorum vydané českým kráľom
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„...mandamus, quatinus eis vos exhibentes favorabiles et benignos, quicquid super
premissis contra eosdem Judeos per predicatos prelatos, nobiles et potentes inveneritis
temere attemptatum, in statum debitum legitime revocato, non permittatis ipsos de cetero
super hiis vel similibus ab aliquibus indebite molestarii, molestatores huiusmodi per
censuram ecclesiasticam appelatione postposita compescendo...“ BONDY, B. – DVORSKÝ,
F.: K historii Židů v Čechách, na Moravě a v Slezsku 906 – 1620, I, Praha 1906, s. 9–10.
Český preklad v PĚKNÝ, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha, 2001, s. 22.
KRIEGEL, M.: Židé, s. 901.
Tamže.
„Interea quecumque mea sunt, sunt mea cuncta.“ Cosmae Pragensis Chronica Boemorum.
Ed. B. BRETHOLZ. MGH SS rerum Germanicarum nova Series II. Berlin, 1923, s. 166.
KRIEGEL, M.: Židé, s. 902.
PĚKNÝ, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, s. 18.
Problematickou zostáva otázka nezachovaného privilégia Václava I., na ktoré sa odvoláva
vo svojom privilégiu Přemysl Otakar II. Medzi takéto privilégiá by sa mali počítať aj
privilégiá vydané v 90-tych rokoch 13. storočia kniežatami v Sliezsku. Týmito sa však
zaoberáme na inom mieste práce.
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Přemyslom Otakarom II. v roku 1262,98 a tzv. Charta Boleslava Zbožného
v Poľsku v roku 1264.
V Uhorsku Belo IV. v roku 1251 Židom podľa vzoru privilégia Fridricha
II. Rakúskeho z roku 1244 udelil tzv. Židovské privilégium. Toto privilégium
zaručovalo Židom v Uhorsku významné hospodárske a spoločenské postavenie.
Najdôležitejšie ustanovenia privilégia sú:
„Po prvé nariaďujeme, že v akýchkoľvek sporoch dotýkajúcich sa majetku
alebo osoby Žida nemožno pripustiť svedectvo kresťana proti Židovi, ale len
(:svedectvo:) kresťana a Žida, (:pravda:) ak len nejde o skutočnosť známu
a zrejmú, ktorú nemožno spochybniť a netreba dokazovať.
Ak kresťan napadne Žida, že mu dal záloh a Žid to popiera, a ak kresťan
na jednoduché slovo Žida to nechce pripustiť, Žid prísahou dokáže svoje
stanovisko a je tým oslobodený. Ak kresťan dal Židovi záloh tvrdiac, že ho zálohoval za menšiu sumu než hovorí Žid, má Žid prisahať o zverenom zálohu a čo
odprisahá, to sa mu kresťan nemá zdráhať zaplatiť.
Kdekoľvek sa Žid pohybuje v rámci nášho panstva, nikto mu nesmie robiť
prekážky a ťažkosti. Ale ak vezie tovar alebo iné veci, z ktorých treba platiť
mýto, na všetkých mýtnych miestach platí také mýto ako mešťan z toho mesta,
v ktorom Žid v tom čase býva.
Ak kresťan vztiahne ruku na Židovku, treba ho potrestať primeraným
trestom, čím je zmrzačenie ruky.
Ak Žid požičiava peniaze na majetky magnátov kráľovstva a dokáže to
svojou listinou a pečaťou, priznávame Židovi zálohované majetky a budeme ich
obhajovať pred násilnosťami a dovolíme, aby z nich bral plody (:úrodu:) dovtedy, kým sa nenájde kresťan, ktorý by (:ich:) chcel vykúpiť, alebo všetky majetky rovnako vziať do zálohu. Na takýchto majetkoch chceme, aby nad tam bývajúcimi kresťanmi nemal Žid nijakú právomoc.“99
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Podrobné informácie ohľadom vydania Štatútov pozri PĚKNÝ, T.: Historie Židů v Čechách
a na Moravě, s. 23, pozn. 1.
„Ut pro pecunia, mobili aut pro re inmobili, aut in causa querimondi, que tangit personam
aut res Iudei, nullus Christianum contra Iudeum, nisi cum Christiano et Iudeo in testimonium admittatur.
Item si Christianum Iudeum impetit asserens, quod ei sua pinora obligavit et Iudeis hoc
diffitetur, si Christianus Iudei simplici verbo fidem adhibere voluerit, Iudeus iuvando super equivalente sibi obligato suam intencionem probabit et transeat absolutus. Item si
Christianus obligaverit pignus Iudeo affirmans, quod Iudeo pro minori pecunia obligavit,
quam Iudeus dicat, iurabit Iudeus super pignore sibi obligato et quod iurando probaverit,
christianus ei solvere non recuset. Item si Iudeus Christianum testibus non asumptis dicat
se pignus obligasse et ille negaverit super hoc, Christianus sui solius iuramento se
expurget.
Item ubicunque Iudeus dominium nostrum transierit, nullus ei aliquod impedimentum
prestabit nec molesciam inferat nec gravamen. Sed si aliquas merces vel alias res duxerit,
de quibus tributa debeant, provenire, per omnia tributorum loca non nisi debitum solvat
tributum, quod solveret unus civium illius civitatis, in qua Iudeus eo tempore demoratur.
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Okrem týchto ustanovení Belo IV. vyriešil aj otázku straty zálohy, súdneho vyrovnania v prípade útoku na židovskú osobu a aj otázku súdenia sporov
medzi Židmi samotnými. Podľa tohto privilégia ich mohol súdiť len kráľ alebo
najvyšší komorník.
Práve na tomto privilégiu môžeme vystopovať, ako sa postavenie Židov
zmenilo. Stali sa zvláštnou skupinou obyvateľstva, postavenou mimo dovtedajší
hierarchický rebríček a zatlačenou na okraj spoločnosti. Ako osobne neslobodní
servi camerae regiae100 boli podriadení priamo panovníkovi. Židia sa stali úplne
závislými na vôli panovníka: naďalej boli legálne len jeho zásahy do židovských
záležitostí, majetkových alebo populačných, len s jeho povolením sa mohli
v krajine usadiť, pracovať a sťahovať sa. Za všetko museli odvádzať poplatky,
hlavne za povolenie usadiť sa a za prísľub právnej ochrany, vždy len dočasný
a často iba formálny. Panovník si vymedzoval na Židov obdobné právo, ako
napr. na banícke podnikanie, na ražbu mincí, na mostné a cestné mýto. Tento
regál patril vedľa urbury, poplatkov z miest, pokút, colných a mýtnych dôchodkov a odúmrtí k hlavným zdrojom panovníkových príjmov a bolo v jeho záujme
zaistiť pokiaľ možno pokojné spolunažívanie kresťanských a židovských obyvateľov krajiny.
Na nasledujúcich riadkoch sa budeme bližšie venovať otázke, prečo v odlišných podmienkach Českého kráľovstva mohlo vzniknúť privilégium, ktoré sa
veľmi podobá privilégiu uhorského kráľa Bela IV.
Domnievame sa, Přemysl Otakar II. mal k vydaniu takéhoto privilégia
niekoľko dôvodov. Napríklad v Rakúsku, ktorého vojvodom bol Přemysl od roku 1251, takéto privilégium existovalo už od roku 1244, keď ho vydal Fridrich
II. Bojovný. Přemysl sa preto mohol snažiť o zosúladenie právneho postavenia
Židov v rakúskych a českých krajinách. Tu sa vynára otázka, prečo takéto
privilégium vydal až v roku 1262 a nie skôr.101
Ďaľšie príčiny mohli byť pragmatickejšie. Přemyslovi mohlo ísť o upevnenie hospodárskej a finančnej situácie v Čechách, ktoré by nepochybne Přemyslovi vyhovovalo.102 Nasvedčuje tomu aj to, že po vydaní Statuta Judaeorum
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Item si Christianus aliqui Iudee mamnum inicierit violentam, pena condiga, que quammodo troncacioni manus respondeat, volumus condempnari.“ ČAPLOVIČ, D.: Dokumenty
slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava : Literárne informačné centrum, 1998,
s. 136–137. Latinské znenie zákona v CDSl II, s. 263– 264, n. 278.
Tento výraz ako prvý použil Fridrich II. Rakúsky v roku 1236 ako odpoveď na náuku
pápeža Gregora IX. o „večnom otroctve” Židov, ktorú vykladal v prospech cirkvi.
KRIEGEL, M.: Židé, s. 902.
Statuta Judaeorum boli podľa Bondyho–Dvorského a ďaľších vydané 29. marca 1254.
Historička Jana Zachová došla na základe rozboru textu k názoru, že skutočný dátum
vydania je treba posunúť o osem rokov, teda na marec roku 1262. Najvážnejším
argumentom pre túto verziu je zistenie, že titul v preambule privilégia používal panovník
až v rokoch 1262–1269. Pre podrobnosti pozri PĚKNÝ, T.: Historie Židů, s. 23, pozn. 1.
Tento názor zastáva vo svojom diele aj NOVOTNÝ, V.: České dějiny, I/4, Praha 1937, s.
387 a BONDY, B. – DVORSKÝ, F.: K historii Židů, s. 15.
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boli Židia panovníkovi patrične vdační. Platili mu vysoké dane, podporovali ho
výdatne v jeho bojoch (napr. s Uhorskom) a pôsobili v štátnych finančných úradoch.103
Domnievame sa, že pohnútky nielen Přemysla Otakara II., ale aj Fridricha
II. a Belu IV. na vydanie skoro identických privilégií pre židovské obyvateľstvo
v ich krajinách boli mierne odlišné. Spomínaní panovníci využili priaznivú
politickú situáciu na to, aby v týchto privilégiách definovali právny status a postavenie Židov v rámci spoločnosti, ktorej vládli. Za najvýznamnejší argument
považujeme ustanovenie tzv. židovského sudcu, ktorý mal v jurisdikcii nižšie
kriminálne prečiny židovského obyvateľstva104 a slovné spojenie – ad nostram
cameram pertineat, et nostra defensione et presidio egeant – ktorým, sa dostali
pod priamu správu panovníka.105 Odzrkadlilo sa to aj v tom, že židovské
privilégium Přemysla Otakara II. neskôr použil aj knieža Henrich pre
Vratislavsko, kniežať Boleslav II. pre Svidnícko v roku 1295 a knieža Henrich
III. v roku 1299 pre Hlohovsko106 a zostalo základom pre postavenie Židov
v českých krajinách až do 18. storočia.107
V tomto období sa v oblasti Strednej Európy stretávame so zriedkavým
fenoménom úzkeho prepojenia privilégií panovníkov rôznych krajín, ktoré
vzájomne súvisia a je dokonca možné, že pochádzajú z jedného zdroja.108 Vďaka týmto privilégiám sa stretávame aj so zbližovaním podmienok a postavenia
Židov v jednotlivých krajinách. Neskôr bol vývoj odlišný. v Rakúsku sa
privilégium nedodržiavalo už počas života Přemysla Otakara II.,109 v Čechách
došlo k zhoršeniu postavenia židovského obyvateľstva po Přemyslovej smrti
v roku 1278.110 V Uhorsku, ako bude spomenuté nižšie, nastáva zhoršenie až po
vymretí Arpádovcov v roku 1301.
Napriek tomu zostal zákonník Bela IV. najvýznamnejším privilégiom pre
Židov a na tento zákonník sa Židia odvolávali aj v nasledujúcich obdobiach.
Prinieslo im zlepšenie spoločenského a hospodárskeho postavenia v krajine. Počas vlády Bela IV. Židia zastávali vysoké úrady bez toho, aby to vzbudilo
nesúhlas pápeža a cirkvi. O ich silnej pozícii v tom čase svedčí aj to, že úrad
103
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PĚKNÝ, T.: Historie Židů, s. 25.
Takéto nariadenie sa nachádza jako v Statuta Judaeorum, tak aj v tzv. Židovskom
privilégiu Bela IV.
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, T. V, 3. Pragae, 1982, s. 138, č. 566.
BONDY, B. – DVORSKÝ, F.: K historii Židů, s. 16, pozn. 11.
NOVOTNÝ, V.: České dějiny, I/4, s. 387.
Privilégium – výsadný list Václava I., na ktorý sa Přemysl dovoláva nepoznáme; vieme,
že knieža Fridrich v roku 1244 novým nariadením potvrdil postavenie Židov v rakúskych
krajinách; a keďže sa Přemysl Otakar II. v spomínanej listine odvoláva len na nariadenie
svojho otca a nijako sa nezmieňuje o rakúskom, podľa Bondyho–Dvorského bolo
privilégium rakúskych Židov odvodené od výsadnej listiny Václava I. BONDY, B. –
DVORSKÝ, F.: K historii Židů, s. 15-16, pozn. 11.
NOVOTNÝ, V.: České dějiny, I/4, s. 386.
Tamže, s. 387.
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najvyššieho komorníka zastával Žid menom Honul a istý Wölfel so svojimi
synmi Altmannom a Nickelom vlastnili hrad v Komárne spolu s majetkom
náležiacim k hradu.111 Taktiež Belo zveril jednu z mincovní samotným Židom.112 Potvrdenie celokrajinských výsad Židov vydal Belo IV. o tri roky
neskôr roku 1256 na žiadosť Židov zo Stoličného Belehradu (Alba Regia).113
Posledné uznesenia týkajúce sa Židov v období panovania Arpádovcov sú
z Budínskej synody v roku 1279. Prvé uznesenie nariaďuje Židom, aby si na
ľavú stranu hrudníka vrchného oblečenia prišili kruh červenej farby na odlíšenie
od kresťanov.114 Bez neho mali zakázané vychádzať na verejnosť. Ak neboli
označení, kresťania s nimi nesmeli obchodovať, pretože im hrozil interdikt.115
Je zaujímavé, že v Uhorsku sa prijalo toto nariadenie prijaté až v roku
1279, aj keď cirkevný koncil prijal už v roku 1215 na IV. lateránskom koncile
nosenie odlišovacieho znamenia. Vyše šesťdesiatročný rozdiel medzi týmito
dvoma aktami podľa nášho názoru svedčí o relatívne dobrom postavení Židov
v spoločnosti aj v posledných dekádach 13. storočia.
Označenie, ktoré museli Židia nosiť, malo v rozličných dobách
a krajinách rôznu, často dosť bizarnú podobu. Židia museli povinne nosiť buď
zvláštny odev (plášte, závoje, kukly, čapice, špicaté klobúky s rolničkou, v moslimských oblastiach žlté turbany a pod.) alebo farebné znamenia na odeve (stuhy, žlté alebo červené kolieska, náramenníky, výložky a i.). Nariadenia o zvláštnych odevoch a označeniach (príkazy sa niekedy týkali aj fúzov a účesov) sa
vydávali v Európe pomerne často, ale zdá sa, že sa vždy nedodržiavali. Približne
od začiatku 13. storočia mohli Židia naďalej žiť len v uzavretých „židovských
uliciach“ alebo v malých štvrtiach. V najťažších dobách prekračoval tento rámec
len určitý obmedzený počet privilegovaných osôb. Boli to najbohatší obchodníci, niekedy lekári, výnimočne učenci a umeleckí remeselníci. Aj oni však
mohli pôsobiť mimo daných mestských častí len za priaznivých okolností
a v medziach daných zvláštnymi privilégiami.116
Druhé nariadenie Budínskej synody znova zakazovalo Židom, Izmaelitom, ale aj odpadlíkom od viery zastávať verejné funkcie.117
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The Jewish Encyclopedia Vol. VI. New York – London 1925, s. 494. Heslo Hungary.
Tamže, s. 494. Domnievame sa, že tento akt mohol prebehnúť aj na základe povolenia na
razbu mincí, ktoré im podľa správy Iehudu ha-Kohena udelila už kráľovná Gizela okolo
roku 1028. Pre túto teóriu však nemáme dostatok dôkazov. Por. KUČERA, M.: Slovensko
po páde Veľkej Moravy, s. 278 a pozn 66.
CDSl II, s. 362–363, No. 523.
MHJ, s. 52–53, n. 29. „...iudei utriusque sexus... portent unum circulum de punno ruboe
pro signo.“
MHJ, s. 52–53, n. 29. „Christiani vero, qui contra constitutionem huiusmodi prefatis iudes
in merciis commutare, aut... ipso facto sciant sibi ingressum ecclesie interdictum.“
PĚKNÝ, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, s. 20.
„Ne iudei tributa recipiant... tributa, vectigalia, telonea seu pedagia vel quevis alia publica officia iudeis, sarracenis, ismaelitis, schizmaticis... nulate nus commitantur, et specia-
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Po smrti Bela IV. a jeho syna Štefana V. nasledujúci králi Arpádovskej
dynastie vážnejšie nezasahovali do znenia pôvodných zákonníkov a obmedzili
sa len na potvrdenie predchádzajúcich zákonov. Žiadny z nich sa vo svojich
dekrétoch nevenoval problematike postavenia židovského obyvateľstva v uhorskom kráľovstve.

Summary
Jews were a unique group of inhabitants in medieval society, which was
different not only with religion, but also with their habits, clothes and language.
Gradually, this group was more and more isolated either their own will or will of
majority. This trend caused the explanation of every social or economical
problem occured in society was founded in jewish community. In spite of a fact
that Jews were only a small part of society, there were existing a lot of laws
refer to this community. It is used a study from S. Simekova as a basis of our
thesis, but we endeavoured to partly explain this laws and to set them to
medieval reality with explanation of several facts and events, which could really
or hypothetically affected this laws. Using a chronological method, whole
Arpadian legislation could be divided into two phases: first, Ladislaus I The
Saint`s and Koloman`s legislation and second, legislation of Andrew II and Bela
IV with mild overlap into seventies of 13th century. Although this split comes
automatically from chronology, these two phases are different also with their
content, which is processed in this study. This problematic is observed in a timeperiod from the first reference to Jews here in Pannonia to die-out of Arpadian
dynasty in 1301 with adumbration of Jews-Connected legislation in a timeperiod of Great Moravia and from the beginning of 10th century to the
beginning of the 11th century.

liter prelati ecclesiarum reditus seu provenus eis vendere non audeant.“ MHJ, s. 53–54, n.
30.
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OBRAZ MNÍŠSTVA V LISTOCH BERNADRA Z CLAIRVAUX
Dušan Zupka
Stredovekého mystika Bernarda z Clairvaux (1090–1153), prezývaného
doctor mellifluus, považovalo jeho okolie i neskoršia tradícioa za veľkého
reformátora mníšstva a najlepšieho rečníka Západu od čias Ciceróna.1 Tento
večne chorý, no charizmatický mních, kňaz, opát, kazateľ, literát a politik v službách pápežstva po sebe zanechal monumentálny korpus mystických spisov
a teologických traktátov a taktiež rozsiahlu korešpondenciu. Práve vďaka týmto
listom sa dozvedáme mnoho osobných a neštylizovaných informácii o živote
opáta i o svete okolo neho. V dlhých listoch pripomínajúcich gramatické cvičenie, ale aj v krátkych a narýchlo napísaných odkazoch sa najlepšie prejavuje
Bernardova osobnosť a jeho názory na vtedajšiu spoločnosť i na to, ako by mala
ideálna kresťanská spoločnosť vyzerať.
Približne päťsto dodnes zachovaných a overených listov nesúcich podpis
opáta z Clairvaux tvorí podľa bádateľov asi polovicu z celkového počtu, ktoré
napísal.2 Dochovalo sa aj niekoľko odpovedí na ne.
Korešpondencia nám umožnila pokus o rekonštrukciu autentických
opátových názorov len na základe jeho osobných názorov bez neskorších
nánosov a rôznorodých výkladov. Mohli sme sa vyhnúť prekrúcaniu a zjednodušovaniu niektorých súčasných historikov, ktorí vnímajú Bernarda z Clairvaux
a jeho činnosť negatívne a jednostranne. Väčšina jeho korešpondencie bola určená širšej verejnosti, autor počítal s tým, že sa dostane do rúk viacerým adresátom – k priateľom i cudzím osobám. Len časť z nej bola písaná ako dôverné
správy a oznámenia pre konkrétnych ľudí. Cítiť z nich vždy niečo viac, čo
presahovalo tému a zámer listu a formovalo každého adresáta.3 Listy opisovali
mnísi už za jeho života a kolovali s jeho dielami po Európe. Vďaka vyjadrovaciemu talentu sú Bernardove listy ľahko rozoznateľné a nezameniteľné a uľahčuje odlíšiť ich od prípadných falošných dokumentov.4
1

2
3
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Z nepreberného množstva historickej produkcie venujúcej sa životu Bernarda z Clairvaux
spomeňme aspoň najnovšie monografie: FRIZOT, J. – PERRIN, T.: Sur les pas de Bernard
de Clairvaux et des Cisterciens. Rennes 2006; AUBÉ, P.: Saint Bernard de Clairvaux.
Paris 2003; DAVY, M.: Bernard de Clairvaux. Paris 2001, či klasickú prácu LECLERCQ, J.:
St. Bernard et l´esprit cistercien. Paris 1998.
The Letters of St.Bernard of Clairvaux. ed. Bruno Scott James. Stroud 1998, s. xxvii.
Nesmieme zabudnúť, že opát bol predovšetkým kazateľ. Množstvo listov, ktoré posielal
do všetkých kútov sveta, malo za úlohu šíriť jeho posolstvo na miestach, kam sa osobne
nemohol dostať. Napríklad list L 458 bol poslaný českému kniežaťu Vladislavovi,
všetkým šľachticom a celému českému ľudu so zámerom, aby bol predčítaný po celej
krajine.
Podrobne o štýle písania a gramatickej štruktúre pozri The Letters of St. Bernard of
Clairvaux, s. xxiv-xxv.
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Úlohou a snahou každého významného cirkevného autora bolo definovanie cirkvi a načrtnutie vlastnej vízie a chápania tejto inštitúcie. Bernard z Clairvaux sa s tým musel tiež vysporiadať vo svojich dielach, aj v korešpondencii.
Základné bolo rozdelenie na cirkev nebeskú, ktorá je spoločenstvom všetkých
zosnulých a spasených ľudí (resp. ich duší), na druhej strane na cirkev pozemskú, ktorá putuje v čase na tomto svete. Bernardovým ideálom bolo dosiahnutie
nebeského Jeruzalema už na tomto svete, čo bolo možné len v komunite asketicky žijúcich mníchov.5
Mníšstvo malo v 12. storočí v západnej Európe pevné postavenie a prežívalo jedno z období najväčšieho rozkvetu. Opieralo sa o vyše šesťstoročnú tradíciu benediktínskej tradície a rozvetvená rodina kláštorov spojená pod ochranou
kláštora v Cluny bola najväčším hierarchicky zoskupeným spoločenstvom.
Vznik viacerých nových rádov na prelome 11. a 12. storočia mu dodával nový
impulz a životnú silu.6
Okrem každodenného štúdia Biblie bola najdôležitejšou knihou pre
mnícha Rehoľa svätého Benedikta (Regula Benedicti). Rehoľa7 určovala do
detailov spôsob života, povinnosti a poslanie mnícha. Jej dôsledné dodržiavanie
a poslušnosť k svojmu opátovi boli hlavným poslaním mníchov. Svoj neodmysliteľný význam mala aj požiadavka sľubu doživotného zotrvania v komunite.
Vznik nových rádov a spoločenstiev však priniesol i nové prístupy a pokusy
o vysvetľovanie Benediktovej duchovnej príručky a jej prispôsobenie miestnym
pomerom a životným podmienkam.8 Viedlo to k sporom a diskusiám o postavení a poslaní mnícha v cirkvi a celej spoločnosti. Hľadala sa odpoveď, či mních
môže existovať ako samostatný človek, alebo sa má vzdať okrem majetku aj
svojej vôle a konať len to, čo mu dovolí, či prikáže opát na základe Benediktovej Rehole.
Do tohto sporu zasiahli významne práve cisterciti, ktorí od svojho počiatku veľmi zdôrazňovali úplné dodržiavanie nariadení Rehole bez neskorších prí5
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„Et, si vultis scire, Clara-Vallis est. Ipsa est Jerusalem, ei quae in coelis est, tota mentis
devotione, et conversationis imitatione, et cognatione quadam spiritus sociata.“ L 64.
Číslovanie a citácie z listov sú podľa vydania v Patrologia Latina, tomus CLXXXII, col.
1-367, s prihliadnutím k prekladovému vydaniu The Letters of St. Bernard of Clairvaux, s.
1–521.
Spomeňme aspoň najznámejšie rády kartuziánov, premonštrátov, cistercitov, rôzne pustovnícke spoločenstvá hľadajúce inšpiráciu v púštnych Otcoch. Taktiež novovznikajúce
mníšsko-rytierske rády templárov a johanitov prinášajú nové formy askézy a duchovnej
služby Bohu. Podrobnejšie v LAWRENCE, H.: Dějiny středověkého mnišství. Praha 2001, s.
145–215.
Keďže v priebehu času vzniklo niekoľko mníšskych reholí od rôznych autorov, budeme
Benediktov text odlišovať veľkým začiatočným písmenom – Rehoľa. Podľa nami
používaného vydania Regula Benedicti/Řehole Benediktova. Praha 1998.
Treba si uvedomiť, že Benedikt písal svoju Rehoľu na troskách antického sveta a prispôsobil ju životným podmienkam v strednej Itálii.
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davkov, ktoré sa postupne udomácnili v mníšskych komunitách. Upustenie od
doslovného aplikovania Rehole a zavádzanie nových zvyklostí benediktínmi
prinútilo do tejto diskusie vstúpiť aj sv. Bernarda. V týchto otázkach sa Bernard
drží pevne svojho veľkého predchodcu sv. Benedikta z Nursie. Cisterciti sa
považovali za pravých pokračovateľov jeho odkazu. Opát z Clairvaux vyslovil
požiadavku, aby sa ani tu nezabúdalo na plnú autoritu Písma, ktoré je nadriadené
akýmkoľvek hierarchickým príkazom alebo rehoľným ustanoveniam.9 Morálna
prevaha a usilovnosť v manuálnej práci mali cistercitom zabezpečiť víťazstvo
v dlhodobom spore s clunyjskými mníchmi.10
Sv. Bernard bol predstaviteľom nového reformného mníšstva a celých tridsaťosem rokov viedol ako opát kláštor v Clairvaux. Bol teda dokonale oboznámený s každodenným chodom a starosťami svojej komunity. Okrem toho navštívil desiatky opátstiev po Európe a mohol objektívne porovnávať pomery,
ktoré v nich vládli. Aj preto sa naňho obracali s prosbou o radu opáti z iných
komunít. Bernard sa vo svojich listoch často zaoberal týmito záležitosťami.11
Základnú predstavu o Bernardových názoroch na mníšstvo si môžeme urobiť
z listu, ktorý poslal rehoľnému kanonikovi Ogerovi:
„Dobrá je takáto hra, ktorá je smiešna pre ľudí, ale veľmi pekným pohľadom pre anjelov. Vravím, že je to veľmi dobrý druh hry, vďaka ktorému sa
staneme objektom nadávok bohatých a zosmiešnenia pyšných. V skutku, čo iné si
laici myslia, že robíme, ak to nie je hra, keď utekáme od toho po čom oni najviac
túžia, a to, pred čím utekajú, my si želáme. Ako žongléri a tanečníci, ktorí s hlavami dole a s nohami hore, na rozdiel od zvyku ľudí, stoja alebo chodia po svojich rukách a tým priťahujú k sebe všetky oči.“12

9
10

11

12

„Melius est obedire Deo, quam hominibus.“ L 7; porovnaj Sk 5,29.
K známej konfrontácii cistercitov s clunyakmi pozri BREDERO, A. H.: Christenheit und
Christentum im Mittelalter. Stuttgart 1998, s. 109–122; DAVY, M.: Bernard de Clairvaux,
s. 69–76; LAWRENCE, H.: Dějiny středověkého mníšství, s. 197–204.
Zachovalo sa vyše sto listov, ktoré sa priamo, alebo okrajovo zaoberajú mníšstvom.
Bernard ich písal už ako opát a sú adresované opátom a iným klerikom po celej Európe.
Z listov sa teda môžeme dozvedieť veľa o pomeroch v kláštoroch napríklad i v Anglicku,
Írsku či v Španielsku, no pomerne málo sa z nich dozvieme o situácií v samotnom Clairvaux, keďže sa jej venuje len niekoľko zmienok.
„Bonus ludus, qui hominibus quidem ridiculum, sed Angelis pulcherrimum spectaculum
praebet. Bonus, inquam, ludus, quo efficimur opprobrium abundantibus, et despectio superbis. Nam revera quid aliud saecularibus quam ludere videmur, cum, quod ipsi
appetunt in hoc saeculo, nos per contrarium fugimus; et quod ipsi fugiunt, nos appetimus?
More scilicet joculatorum et saltatorum, qui capite misso deorsum, pedibusque sursum
erectis, praeter humanum usum stant manibus vel incedunt, et sic in se omnium oculos
defigunt.“ L 87. List pochádza z roku 1140.
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Opát z Clairvaux teda jasne definuje rolu a postavenie mnícha vo vtedajšej spoločnosti. Svojím obrátením (conversio) od sveta k duchovnému životu sa
vzdáva akéhokoľvek vzťahu s minulosťou. Musí pretrhnúť všetky zväzky a prekážky, ktoré by ho mohli ťahať späť do sveta. Stáva sa úplne novým človekom
a pre obyčajného laika zaneprázdneného každodennými starosťami sa naozaj
môže javiť ako čudák. Musí zaprieť sám seba, vzdať sa vlastnej vôle a považovať sa za najnehodnejšieho z ľudí.
Tieto náročné požiadavky neboli každému po vôli. Bernard tak rozlišuje
mnícha dobrého a zlého (resp. nedokonalého). Dobrý mních je láskavo naladený, pokorný, zbožný, horlivý v čítaní, pozorný v modlitbe, vrúcny v bratskej láske (charitas). Nehodný brat však intriguje, je falošný, uhundraný (murmurans),
spurný, neposlušný, nespokojný, nestály a nehanebne jediaci chlieb lenivosti.13
Len človek úplne oslobodený od svetských záväzkov môže slúžiť naplno
Bohu. Preto sa sv. Bernardovi nepozdávalo, ak sa mnísi zaoberali záležitosťami
svetského kléru. V súvislosti so sporom o výnosy z oltára medzi kňazmi
a mníchmi z opátstva v Marmoutier, píše Bernard ich opátovi Odovi, že nie je
správne, aby si mnísi nárokovali podiel z týchto výnosov, lebo „je lepšie pre
kresťana a zvlášť pre mnícha, aby vlastnil málo v pokoji, ako veľa v konfliktoch“
a ďalej, že „by potom museli aj krstiť novonarodených, pochovávať mŕtvych,
navštevovať chorých, sobášiť novomanželov, opravovať chybujúcich, exkomunikovať pyšných, dať rozhrešenie napraveným, utešovať kajúcnikov, a tak budú
mnísi otvárať ústa uprostred cirkvi, aj keď ich povinnosťou (officium) je zostávať v ústraní a dodržovať ticho.“14
Opát z Clairvaux rozlišuje nielen medzi klerikmi a laikmi, ale obhajuje aj
výnimočné postavenie mníchov v spoločenstve duchovných. Dokonca aj mníchov rozdeľuje na časť umiernených, ktorí dodržiavali Rehoľu „vlažne“ (benediktíni, rehoľní kanonici) a dokonalých, ktorí prísne nasledovali príklad svätého
Benedikta (cisterciti). Byť mníchom je pre Bernarda najdokonalejšou formou
služby Bohu a cirkvi bez rutinného plnenia náboženských povinností (čo je
prípad väčšiny), dobrovoľným a úprimným dodržiavaním všetkých nariadení
a plnenia povinností bez nároku na vlastný prospech:
„Je oveľa jednoduchšie nájsť množstvo ľudí zo sveta, ktorí sa obrátili od
zlého k dobrému, ako nájsť jedného rehoľníka, ktorý by postúpil od dobrého
k lepšiemu.“15

13
14
15

L 143. List je adresovaný mníchom v Clairvaux počas Bernardovho pobytu v Itálii okolo
roku 1135. FRIZOT, J. – PERRIN, T.: Sur les pas de Bernard de Clairvaux, s. 66–69.
Obidve citácie sú z listu L 397, ktorý nie je presne datovaný. Uvádza sa rozpätie rokov
1124–1137.
„Nisi quod multo facilius reperias multos saeculares converti ad bonum, quam unum
quempiam de religiosis transire ad melius.“ L 96.
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Mníšske povolanie má aj dôležitý symbolický význam. Svätý a bezúhonný život mnícha je najdokonalejším stelesnením významného kresťanského
ideálu nasledovania Krista, tzv. imitatio Christi. Svojou chudobou, zrieknutím
sa blízkych a rodiny, a jednoduchým evanjeliovým životom, sa mnísi naozaj
mohli považovať za pravých pokračovateľov apoštolskej tradície. Celý život
a myseľ mali byť upreté na Boha tak, aby s ním postupne splynuli.16 Keď írsky
arcibiskup a budúci svätec Malachiáš z Armaghu prosil Bernarda z Clairvaux,
aby poslal niekoľkých cistercitských mníchov do jeho diecézy, musel počkať.
Bernard mu odpísal, že by sa s nimi nerád rozlúčil „pokiaľ v nich nebude Kristus
plnšie vyformovaný (donec plenius in eis formetur Christus)“.17 S touto snahou
je spojené aj úsilie dosiahnuť nebeský Jeruzalem, ktorý je dokonalejšou formou
toho pozemského. Kláštorná komunita v Clairvaux sa zdá opátovi, že je tým Jeruzalemom, spojeným s nebeským oddanosťou celého srdca, zhodným životom
a určitou duchovnou spriaznenosťou. Všetkým, čo márne hľadali cestu do
svätého mesta, odporúčal sv. Bernard vstup do Clairvaux ako najrýchlejšiu
skratku (compendiem viae).18
Do Clairvaux neustále prúdili listy so žiadosťami o radu či zásah
v konkrétnej veci. Bernard musel často riešiť spory medzi kláštormi, ale aj
konflikty vo vnútri rehoľných spoločenstiev. Ako rešpektovaná autorita vystupoval v každodenných rozbrojoch i dlhodobo vlečúcich sa prípadoch.19 Keďže
vo väčšine konventov mali bratia ďaleko k dokonalému životu ideálnych mníchov, jedným z najčastejšie konzultovaných problémov bola mníšska disciplína
a naprávanie jej porušenia.20
Bernard z Clairvaux sa snažil postupovať mierne, ale obozretne. Hriešneho mnícha treba potrestať, no zároveň musí dostať šancu na nápravu a odčinenie
svojich pokleskov. Takáto „liečba“ má prebehnúť v rámci komunity za pomoci
všetkých bratov. Len ak by mal opát podozrenie, že dotyčný mních je zdrojom
pohoršenia pre ostatných, musí byť po dobu svojej nápravy poslaný do inej komunity.21 Až keď bude úplne „vyliečený“, môže sa vrátiť späť do domovského
kláštora. Hlavnú úlohu pri takejto náprave má zohrať samozrejme opát:
16
17

18
19
20

21

Podrobnejšie v CALMETTE, J.: Saint Bernard. Paris 1979, s. 116-158.
L 341. Nasledujúci list poslaný Malachiášovi (L 357) nám podáva zaujímavý pohľad na
náboženskú situáciu v Írsku, ktoré bolo v ranom stredoveku nazývané ostrovom svätcov.
Bernard tu popisuje krajinu, ktorá nie je zvyknutá na monastický spôsob života (terra tam
insueta, imo et inexperta monasticae religionis), a z ktorej odchádzajú cudzí mnísi, kvôli
neprispôsobivosti domorodých spolubratov.
L 64.
THOMAS, R.: Vie de Saint Bernard. Dijon 1984, s. 121.
Že to nebolo ničím novým dosvedčuje aj fakt, že už Benedikt vo svojej príručke venuje
pokleskom a trestom pre mníchov až osem článkov. Regula Benedicti/Řehole
Benediktova, s. 75–84.
L 79. Tento list je odpoveďou na konkrétny prípad z premonštrátskeho kláštora v Cuissy.
Pozoruhodnou zmienkou je to, že svätý Bernard odmieta návrh, že by tomuto hriešnemu
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„Rob pre brata všetko čo láska vyžaduje, nešetri láskavosťou, užitočnými
radami, napomenutiami v súkromí, povzbudeniami na verejnosti, ak bude treba
ani ostrými slovami a bičovaním (verborum et verberum), ale predovšetkým, čo
je v týchto prípadoch zvyčajne účinnejšie ako všetko ostatné, sa zaňho ty a tvoji
bratia modlite k Bohu.“22
Keby však žiaden z týchto liekov nezabral a padlý mních by stále zostával
v hriechu, má opát pristúpiť k jeho vyhnaniu z komunity, aby pre skazenosť
jedného nezahynulo celé spoločenstvo.23
Podobné stanovisko zaujal Bernard i v otázke prijímania novicov. Ak sa
kandidát už dlhšie snaží o vstup do mníšskeho rádu a stále nejaví potrebné
známky pokory a bezúhonnosti, ale naopak je na ňom viditeľná stopa zla,
nesmie ho opát za žiadnu cenu pripustiť k večným sľubom. Môže ho pokojne
poslať preč, alebo mu dať ešte jednu šancu, no len v takom prípade, že to neohrozí integritu celej komunity.24
Rovnako zmierlivo sa malo pristupovať aj k ľuďom, ktorí začali nový
život ako jednoduchí mnísi po strate svojho postavena v spoločnosti (v zmysle
príslovia, že tí čo sa ponižujú budú povýšení a naopak),25 alebo keď hrozilo, že
by nejaký opát pod ťarchou toho, že nezvládol svoj úrad, mohol riešiť svoj
problém útekom.26 Bernard sa tu stavia do úlohy matky, ktorá žiada o navrátenie
svojho syna.27
Jediný dochovaný doklad, podľa ktorého nedával opát z Clairvaux previnilému mníchovi žiadnu šancu na záchranu, bola zrada jeho vlastného dlhoročného sekretára Mikuláša. Ten písal v Bernardovom mene falošné listy, ukradol

22

23
24

25

26
27

mníchovi pomohol prechod z premonštrátskeho rádu k cistercitom. Otázkou zostáva, či to
bol len ojedinelý prípad, alebo či bolo zvykom, že neposlušní mnísi boli posielaní „za
trest“ k cistercitom, ktorí boli známi tvrdými životnými podmienkami. Túto domnienku
by mohol potvrdzovať aj list L 84, asi z roku 1125, adresovaný opátovi Simonovi zo St.
Nicolas, kde Bernard píše, že „nespokojný mních môže byť rýchlo uzmierený so životom
vo svojom kláštore zakúsením niečoho trochu prísnejšieho niekde inde.“
„Itaque aggredere fratrem omni officio charitatis; videlicet beneficiis, salutaribus monitis,
secretis increpationibus, publicis inhortationibus, duris etiam et verborum et verberum
correptionibus; quodque efficacius esse solet, tuis ad Deum pro eo fratrumque piis
orationibus.“ L 102.
Tamže.
L 325, adresovaný Robertovi z Dunes, nástupcovi sv. Bernarda ako opáta v Clairvaux
(1153–1156). Pozri. Chronicon Clarevallense, Patrologia Latina, tomus CLXXXV, col.
1247.
To je prípad Filipa, biskupa z Tarentu, ktorý bol degradovaný za podporu protipápeža
Anakleta II. Vstúpil teda kajúcne ako mních do Clairvaux, kde sa napokon stal prepoštom
(prior). L 257. The Letters of St. Bernard of Clairvaux, s. 411.
Prípad mních Rualena, ktorý bol poslaný do Itálie na opátske miesto uvoľnené po zvolení
Bernarda z Pisy pápežom. L 258.
„Nolite mirari hoc; una anima sumus, nisi quod ego mater, ille filius.“ Tamtiež.
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mu pečate, nahonobil si zlato a peniaze a keď začal tušiť, že ho prekukli, utiekol.
V liste pre pápeža Eugena III., kde ho o všetkom Bernard informuje, žiada pre
Mikuláša doživotné uväznenie a rozsudok večného mlčania (Nullus perpetua
dignior inclusione, nihil ei perpetuo silentio justius).28
Cisterciti zvlášť zdôrazňovali dve nariadenia z Benediktovej Rehole ako
základ pre fungovanie rehoľnej komunity. Išlo o povinnosť bezpodmienečnej po
slušnosti (oboedientia)29 opátovi a plnenie všetkých jeho nariadení bez reptania
a o záväzok doživotného zotrvania v tom kláštore, kde mních zložil svoje večné
sľuby (stabilitas loci).30
Zachovávanie týchto podmienok bolo jednou z hlavných starostí sv.
Bernarda ako duchovného pastiera. Môžeme predpokladať, že vo vlastnej
komunite nemal vážnejšie problémy s dodržiavaním Rehole. Jeho názory na
tieto veci sa nám zachovali prevažne z listov, určených pre iných opátov.
Hneď v prvých rokoch vo funkcii opáta bol Bernard z Clairvaux svedkom
obrovského škandálu, ktorý sa ešte dlhé roky podával ako odstrašujúci príklad
vzbury mníchov. Na prelome rokov 1124–1125 odišiel nespokojný opát z Morimondu Arnold so skupinou mníchov zo svojho kláštora a vydal sa údajne na
púť do Svätej zeme. Cestou však zahynul, jeho mnísi zostali na cestách a odmietali sa vrátiť do kláštora. V tomto momente do sporu zasahuje aj Bernard.31
V počínaní mníchov vidí porušenie oboch základných pravidiel mníšskeho
života. Útekom z opátstva v Morimond porušili sľub stability a vydali sa na púť,
na ktorú nemali povolenie, čím sa previnili proti láske (charitas) rozvratom
jednoty v komunite. Neobstojí ani tvrdenie, že len plnili pokyny svojho opáta.
Teraz, keď je už Arnold mŕtvy, neexistuje žiadny dôvod pre zotrvávanie mimo
kláštornej komunity. Bernard sa dokonca snaží dokázať, že ani poslúchnutím
opátovho rozkazu v tomto prípade nekonali mnísi dobre:
„Z toho teda vyplýva, že nikto nemá byť počúvaný, ak prikazuje zlo,
špeciálne, keď sa zdá, že tým poslúchame človeka, v skutočnosti ale neposlúchame Boha, ktorý zakázal všetko zlo... pretože aj Apoštol tvrdil, že je lepšie poslúchať Boha ako človeka.“32
28
29
30
31

32

L 298. K celej afére týkajúcej sa Mikulášovho podvodu podrobnejšie v AUBÉ, P.: Saint
Bernard de Clairvaux, s. 541–543.
Regula Benedicti/Řehole Benediktova, s. 33–35.
Tamže, s. 137.
Celý nasledujúci odstavec podľa listu L 7, ktorý bol adresovaný mníchovi Adamovi. Ten
sa stal po Arnoldovej smrti akýmsi vodcom utečencov. List sa vďaka svojmu rozsahu
považuje za samostatný spis o mníšskej poslušnosti. Pozri úvod k listu v The Letters of St.
Bernard of Clairvaux, s. 26.
„Ex his ergo liquido apparet, mala imperantibus non esse parendum, praesertim dum
pravis obtemperans imperiis, in quo homini videris obediens, Deo plane, qui omne quod
perperam agitur interdixit, inobedientem te exhibes...non sic Apostoli. Clamant quippe
dicentes: Melius est obedire Deo, quam hominibus.“ L 7.
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Porušila sa aj rádová hierarchia, keď opát z Morimondu neposlúchol svojho predstaveného opáta zo Citeaux, ktorý mu je nadradený „ako otec svojmu
synovi, učiteľ svojmu žiakovi a ako opát svojim mníchom.“33 Autorita generálneho opáta je teda pre rozhodovanie sporov kľúčová. Bernard ostro odsudzuje
zasahovanie do týchto záležitostí z vonku, aj keby išlo o pápeža. Na podporenie
svojich názorov ironizuje, že nikto nemôže beztrestne páchať zlo, lebo má na to
pápežské povolenie.34 V otázke vzťahu a právomoci pápeža voči rehoľným
rádom podľa Bernarda z Clairvaux platí, že mnísi majú byť plne oddaní a poslušní voči pápežovým prianiam a nariadeniam. Tieto nároky však nesmú odporovať Biblii, Benediktovej duchovnej príručke a snahe mníchov o charitas. Konkrétnym príkladom môže byť napríklad voľba generálneho opáta v Citeaux,
ktorú cisterciti uskutočnili slobodne medzi sebou. Opát z Clairvaux už len
dodatočne informuje pápeža o tomto čine a prosí ho o formálne potvrdenie ich
voľby posvätením.35
Poslušnosť sa teda musí dodržiavať, ale len pokiaľ neodporuje dobru
a láske (charitas), a v neposlednom rade i zdravému rozumu.36 V takýchto
prípadoch má charitas prednosť pred opátom, lebo je lepšie ohroziť poslušnosť
ako riskovať stratu zbožnosti a porušiť večné sľuby. Mníšske sľuby sa predsa
neskladajú na opátov príkaz37, ale sú vzácnym putom medzi mníchom a Bohom.
Zhrnutie svätého Bernarda je nasledovné:
„Nevšímajúc si všetko ostatné, sú dve hlavné veci podávané nám, čo
pobývame v kláštoroch s obzvláštnou observanciou. Prvou je podriadenosť opátovi, druhou stálosť v našom kláštore. A tieto dve majú byť dodržiavané tak, aby
medzi nimi nebolo žiadnych sporov. To znamená, že by si nemal byť vedený
stálosťou k pohŕdaniu svojej podriadenosti opátovi, alebo svojou podriadenosťou opátovi stratiť stálosť.“38

33
34
35

36

37
38

Tamže.
Tamže.
L 270, pápežovi Eugenovi III. z roku 1151. Bernardov vzťah k pápežstvu vo svojich
dielach podrobne rozoberajú viacerí historici. OLDENBOURG, Z.: Saint Bernard. Paris
1982, s. 57–66; LECLERCQ, J.: St. Bernard, s. 63–65; CALMETTE, J.: Saint Bernard, s. 56–
87.
Bernardove argumenty v týchto miestach vyznievajú až komicky: „Povedz mi, prosím ťa,
ak ti tvoj opát dá do ruky meč a prikáže ti, aby si mu podrezal hrdlo, alebo ťa požiada,
aby si ho strčil hlavou do ohňa, poslúchneš ho?“ L 7.
„...non etiam ad nutum ipsius fit cujusque professio.“ L 7.
„Siquidem, ut caetera taceam, duo praecipua nobis in monasterio conversantibus observanda traduntur; subjectio abbati, et stabilitas in loco: et ita observanda, quod neutrum
praepediat alterum, nec alterutrum sibi praejudicent. Ut, verbi gratia, sic te stabilem in
loco exhibeas, ut abbati subjici non contemnas: sic obedias subjectus abbati, ut stabilitatem non amittas.“ Tamže.
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Napriek prísnemu lipnutiu cistercitov na doslovnom prežívaní Rehole bol
teda opát z Clairvaux ochotný posudzovať každý prípad podľa konkrétnych
okolností a dbal o to, aby nedošlo k narušeniu súladu Rehole a Písma Svätého.
Dôležitá bola aj neustála snaha každého opáta o starosť a duchovné vedenie
svojich bratov, dohliadanie na ich výlučné zameranie na Boha a neutíchajúce
pokusy stále sa zdokonaľovať a napredovať k dobru, pretože „keď sa už nesnažíme byť lepší, prestávame byť dobrí.“39
Okrem týchto všeobecných úvah trval Bernard z Clairvaux i na praktickom dodržiavaní absolútnej chudoby a tvrdej manuálnej práce každého mnícha,
zatiaľ čo opát sa mal okrem svojich bežných úloh zaoberať aj starosťou o chudobných a utláčaných.40 Pri zaobstarávaní prostriedkov pre núdznych je
povolené dokonca i vziať a predať kostolné náradie (čo však neprekvapuje pri
Bernardovom postoji k ozdobám, drahým výrobkom a iným „márnivostiam“).41
Cisterciti sa vedome snažili o nápravu starého benediktínskeho mníšstva.
Zavádzali reformy, zakladali nové fundácie a naprávali pomery v zanedbaných
komunitách. Svojím striktným dodržiavaním Rehole a naprávaním neduhov
v cirkvi si rýchlo získali priazeň pápežov (ktorí ich vyňali spod právomoci
diecéznych biskupov), reformne zmýšľajúcich biskupov (ktorým pomáhali
urovnávať rozbroje medzi rehoľnými komunitami a šľachtou, či spory vo vnútri
samotných konventov), niektorých šľachticov (zaľudňovaním dovtedy neobývaných území) i ľudové vrstvy (svojou ochotou k fyzickej práci a prijímaním
množstva konveršov). Postupne vytláčali benediktínov z monopolného postavenia v rehoľnej sfére. Získali veľa nových konvertitov, ale aj čiernych mníchov,
nespokojných s laxným náboženským životom vo svojich opátstvach. Napätie
medzi silnejúcim rádom zo Citeaux a stále mocným zoskupením kláštorov pod
vedením opáta z Cluny postupne rástlo.42
Rozbuškou, ktorá preniesla tento konflikt do otvorenej konfrontácie bol
útek (alebo únos) Bernardovho synovca Roberta z Clairvaux do Cluny okolo
roku 1124.43 Vieme si predstaviť obrovskú radosť clunyakov z tohto činu a po39

40

41
42

43

L 91. List je adresovaný paradoxne bendiktínskym mníchom, ktorí sa okolo roku 1130
zišli na synode Soissons, aby rokovali o prijatí cistercitského zvyku každoročnej generálnej kapituly.
Viac o týchto a ďalších názoroch, aj podľa iných prameňov, nájdeme v knihe CALMETTE,
J: Saint Benard, s. 22–55; celkový obraz života v cistercitskom kláštore vykresľuje kniha
KAMENÍK, M.: Burgundsko – kraj mnichů. Citeaux a Bernard z Clairvaux. Praha 2002, s.
200–252.
L 407. Pozri slávnu knihu DUBY, G.: Saint Bernard. L´art cistercien. Paris 1979.
Clunyaci dokonca obviňovali cistercitov, že ich oslobodením od platenia desiatku pápežom Inocentom II. stratili až jednu desatinu svojich príjmov. Pozri The Letters of Saint
Bernard of Clairvaux, s. 429.
Celý priebeh tohto sporu bol dosť komplikovaný. Robert zo Chatillonu (bol v skutočnosti
Bernardovym bratrancom, no kvôli veľkému vekovému rozdielu bol známy ako jeho
synovec) bol ako dieťa sľúbený za obláta do Cluny, avšak nedošlo k formálnemu aktu.
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búrenie i sklamanie svätého Bernarda a jeho bielych mníchov. Odpoveďou bol
opátov rozsiahly a dodnes najviac citovaný list, v ktorom prvýkrát verejne
vystupuje proti clunyjskému spôsobu života. Aj keď bol list adresovaný
synovcovi Robertovi, je evidentné, že hlavným adresátom bol vtedajší opát
v Cluny Peter z Montboisier, zvaný Ctihodný, ktorého Bernard považoval spolu
s prepoštom Matejom za hlavného strojcu tohto činu.
Spočiatku sa usiluje presvedčiť Roberta k návratu a ľutuje, že tak prísne
vyžadoval tvrdú disciplínu od mladého chlapca. Útekom do Cluny nič nezískal,
lebo len „vymenil hrubý hábit za jemný odev, jedlo z korienkov za pochúťky,
proste chudobu za bohatstvo.“44 Tu už začína konfrontácia spôsobu života
v Clairvaux a v Cluny, ktorých najmarkantnejším rozdielom bol prístup k chudobe a bohatstvu. Pokračuje uvádzaním prípadov pokleskov veľkých ľudí (kráľ
Dávid, Šalamún, Adam). Nemá sa nechať oklamať tým, že ho v Cluny zahrnuli
bohatstvom a slávou,45 lebo pri poslednom súde zaváži viac dobré svedomie ako
plný mešec (conscientia bona, quam marsupia plena). Robert zrušil svoj sľub
kvôli sľubu rodičov, ale súdený bude za svoje vlastné rozhodnutia a skutky, nie
za ich. Mladík sa stal obeťou zvádzania falošnými sľubmi a pozemskými darmi
prepošta, ktorý sa k nemu dostal „ako dravý vlk v ovčej koži (lupus rapax in
vestimentis ovium).“46 Tu prichádza ďalší Bernardov výpad proti zvykom
mníchov v Cluny:
„Kázal nové evanjelium. Odporúčal opilosť a zatracoval odriekanie.
Nazval dobrovoľnú chudobu úbohou a vysmieval sa pôstom, vigíliám, tichu
a telesnej práci. Na druhej strane nazýval záhaľku rozjímaním, obžerstvo, rečnenie, zvedavosť a všetku nestriedmosť odporúčal ako obozretnosť.“47
A hneď zatým dáva návod, ako si môže (a mal by) aj jemný a mladý
mních zvyknúť na mníšsky život podľa predstáv cistercitov:

44
45
46
47

Neskôr sa ale rozhodol vstúpiť do Citeaux. Po dvoch rokoch čakania (kvôli nízkemu
veku) a absolvovaní noviciátu, zložil večné sľuby v Clairvaux. No postupne začínal klesať
na mysli kvôli nezvládaniu tvrdého a náročného života u cistercitov a vábený clunyakmi
pomýšľal na odchod do ich komunity pod zámienkou plnenia sľubu svojich rodičov. To sa
nakoniec aj udialo, keď Clairvaux navštívil, počas Bernardovej neprítomnosti, prepošt
z Cluny Matej, ktorý odišiel domov aj s mladým Robertom. Podrobnejšie tomuto prípadu
i celému vzťahu oboch rádov sa historici venujú v početných nových prácach. BROSSE, J.:
Histoire de la Chrétienté d´Orient et d´Occident. Paris 1995, s. 699–703; AUBÉ, P.: Saint
Bernard de Clairvaux, s. 130–133.
L 1.
Robert bol vnímaný ako vzácna korisť v tomto konflikte. Tamže.
L 1. Ide o Bernardove obľúbené prirovnanie.
„Novi evangelii praedicator commendat crapulam, parcimoniam damnat; voluntariam
paupertatem, miseriam dicit; jejunia, vigilias, silentium, manuumque laborem, vocat insaniam: e contrario otiositatem, contemplationem nuncupat; edacitatem, loquacitatem,
curiositatem, cunctam denique intemperantiam nominat discretionem.“ L 1.

110

Dušan Zupka

Obraz mníšstva v listoch Bernarda z Clairvaux

„Tvrdé cvičenia prinavrátia jedlu chuť, ktorú zahnala lenivosť. Veľa
z toho, čo by si odmietol jesť, keď nemáš čo robiť, poteší ťa po náročnej práci.
Lenivosť robí jedného vyberavým, náročná práca zase hladným. Je to zázračné,
ako dokáže tvrdá drina urobiť sladkým jedlo, ktoré záhaľka považuje byť bez
chuti. Zelenina, fazule, korienky, chlieb a voda môžu byť chudobným jedlom pre
niekoho, kto žije pre vlastné potešenie, ale tvrdá práca ich robí vzápätí
vynikajúcimi. Nebol si zvyknutý na naše oblečenie a teraz sa ho obávaš ako
priveľmi studeného v zime a priveľmi teplého v lete. Ale či si nečítal, že na tých
čo sa boja mrazu, na tých bude padať sneh? Bojíš sa našich vigílií, pôstov
a ručných prác, ale tie nie sú ničím pre toho, kto si predstaví pekelný oheň.“48
Záverom ešte Bernard povoláva za sudcu ich zákonodarcu, svätého
Benedikta (legislator noster Benedictus), aby rozhodol čo je viac podľa
poriadku. Sľub urobený za dieťa, keď bolo ešte priveľmi malé, aby o tom niečo
vedelo, alebo slovo dospelého človeka, ktorý si uvedomuje, čo koná.49 Bernard
z Clairvaux využíva osobný spor a v liste kritizuje všetky neduhy starého rádu:
„Prepych, hromadenie majetkov a bohatstva, nemiernosť v jedle, pití a obliekaní, mrhanie peňazí na výzdobu chrámov a zanedbávanie pomoci chudobným.“
Doklady o súperení a konfrontácii bielych a čiernych mníchov sa zachovali aj z iných listov.50 Žiaľ, nie vždy zostalo len pri slovných polemikách,
niekedy sa takéto zrážky končili tragicky. V roku 1152, teda len rok pred svojou
smrťou, informuje svätý Bernard pápeža Eugena III. o ozbrojenom útoku mníchov z clunyjskeho prepošstva v Gigny na cistercitské opátstvo Miroir51. Mnísi
sa vraj týmto spôsobom dožadovali strateného zisku so svojich majetkov. Miroir
bolo doslova vydrancované a benediktíni spôsobili obrovskú materiálnu škodu.
48

49
50

51

„Reddet quippe sapores rebus exercitium, quos tulit inertia. Multa quae respuis otiosus,
post laborem sumes cum desiderio. Siquidem otium parit fastidium, exercitium famem; fames autem miro modo dulcia reddit, quae fastidium facit insipida. Olus, faba, pultes,
panisque cibarius cum aqua, quiescenti quidem fastidio sunt, sed exercitato magnae videntur deliciae. Jam forte tunicis dissuetus exhorres nimium eas, tam propter hiemis
frigus, quam propter aetatis ardorem: sed nunquid legisti, Qui timet pruinam, veniet super
eum nix? Vigilias times et jejunia, manuumque laborem: sed haec levia sunt meditanti
flammas perpetuas.“ L 1.
Tamže.
Samozrejme najznámejším i najdôležitejším prameňom je takzvaná Apológia. Apologia
ad Guillelmum Sancti-Theoderici abbatem. Patrologia Latina, tomus CLXXXII, col. 893–
918. Kľúčová časť tohto diela vyšla nedávno pod názvom Malby, sochy, zlato a stříbro
v klášterech v českom preklade v knihe Skutky opáta Sugera. ed. P. ŠOUREK. Praha 2003,
s. 127–130.
L 283.
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Napriek pokusom Bernarda i Petra z Cluny52 o zmierenie, nebola záležitosť do
smrti opáta z Clairvaux vyriešená.
Jedna celá skupina listov sa zaoberá útekmi mníchov z benediktínskych
kláštorov do cistercitských. Benediktova Rehoľa zakazovala prijímať mníchov
zo známych kláštorov. Opáti boli povinní takýchto mníchov vrátiť do ich
domovského kláštora.53 Tento zvyk sa snažili dodržiavať i cisterciti. Sv. Bernard
povoloval v jedinom prípade prijať cudzieho mnícha: keď túžil po lepšom (t. j.
prísnejšom) dodržiavaní Rehole a autentickom mníšskom živote, lebo na pôvodnom mieste nebol možný. Keď Bernard píše mníchovi Drogovi, ktorý z týchto
dôvodov prešiel k cistercitom, až prehnane mu gratuluje, že „teraz si opustil svoj
kláštor, tak ako laik opúšťa svet.“54 Týmto zveličeným prirovnaním chcel zdôrazniť podstatný rozdiel medzi observanciami clunyakov a bielych mníchov.
Bernard prijíma s otvorenou náručou aj laických konvertitov. Jeho
charizma a dobré meno mu zaručovali, že nikdy nemal o túto skupinu novicov
núdzu.55 Každý takýto obrátený človek bol ďalšou zachránenou dušou, ktorá
odvrhla svetské prekážky, aby mohla vstúpiť do nebeského príbytku. Nemusia
mať strach z ťažkého života u cistercitov, lebo opát z Clairvaux im bude „otcom
i matkou, bratom i sestrou (Ego ero illi pater, ego mater, ego frater et soror)“.56
Za formu úteku považoval svätý Bernard aj snahu niektorých mníchov
o vykonanie púte do Svätej zeme bez povolenia opáta. Nepovažoval to za
potrebné, pretože v latinských štátoch v Palestíne je treba viac bojujúcich
vojakov ako spievajúcich mníchov. Preto nechápe, prečo hľadajú svetskú slávu,
keď sa rozhodli ležať zabudnutí v Božom dome.57 Bernard sa nikdy krížového
ťaženia nezúčastnil. Naopak, počas celého života zámerne uprednostňoval
takzvaný nebeský Jeruzalem pred tým pozemským. Mníchom, ktorí by napriek
zákazu tak urobili, hrozila pápežská exkomunikácia.
Pre 12. storočie je veľmi nezvyčajný vzťah svätého Bernarda k židom.
Každé nadšenie spôsobené križiackym ťažením bolo spojené s vyvolávaním
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Za vyššie popísaných okolností je možno trochu prekvapivé konštatovanie, že v súkromí
vystupujú obaja vedúci opáti ako nerozluční priatelia. Nasvedčuje tomu hlavne ich
vzájomná korešpondencia (L 228, 387, 389), plná vzájomných chvál a úprimného obdivu.
Taktiež v odporúčajúcom liste, ktorý Bernard z Clairvaux napísal pre Petra Ctihodného pri
jeho ceste do Ríma k pápežovi roku 1151, o ňom píše, že „nemôže ísť nikam bezo mňa,
pretože som mu tak veľmi dlžný za priazeň jeho priateľstva.“ L 277. LECLERCQ, J.: St.
Bernard, s. 52–54.
O tom, že to takýto navrátený mních nemal vôbec ľahké svedčí zmienka z listu opátovi
Simonovi, ktorého Bernard prosí, aby upustil od zvyčajných ťažkostí, ktoré sa robia pri
znovuprijímaní utečeného mnícha. L 84.
L 34. Zachovali sa aj listy adresované Drogovmu pôvodnému i novému opátovi (L 32,33).
Vita Prima I, 65. Patrologia Latina, tomus CLXXXII, col. 1061n.
L 108.
L 544.
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protižidovských nálad a častých útokov na ich majetky i životy.58 Podobne
konali aj niektorí mnísi. Jedného z nich, mnícha Raoula z Porýnia, opát z Clairvaux ostro odsúdil. V liste mohučskému arcibiskupovi Henrichovi píše, že za
židov sa treba neustále modliť, presviedčať ich a dobrovoľne obracať na vieru,
ale v žiadnom prípade ich nemožno ničiť mečom (Nonne copiosius triumphat
Ecclesia de Judaeis, per singulos dies vel convincens, vel convertens eos, quam
si semel et simul consumeret eos in ore gladii?).59 Židia majú svoje miesto
v spoločnosti a nesmú sa vyháňať ani zabíjať. Mníchom majú živo pripomínať
biblické udalosti a Kristov život.
Cistercitské materské kláštory boli neúnavnou „továrňou“, kde sa
pripravovali stále nové a nové fundácie. Za tridsaťosem rokov (1115–53) sa
založilo asi 350 nových komunít60, čo napĺňalo Bernarda z Clairvaux optimizmom a veľkými očakávaniami. Veril, že nová generácia mníchov vydrží tvrdé
požiadavky, ktoré na ne kládol, a tým sa priblíži nebeskej dokonalosti. Mníšsky
život bol preňho najvernejšou kópiou alebo napodobnením evanjeliového ideálu
jednoduchého, nesebeckého, pokojného života v absolútnej chudobe. Len v rámci takejto komunity sa mohol človek oslobodiť od všetkých záväzkov, pokušení
a najmä zbytočného bohatstva, ktoré boli hlavnou prekážkou pre skutočný
kresťanský život.61 Najdokonalejším ideálom bol pre clairvauxského opáta stav,
keď sa človek úplne odrezal od okolitého sveta, pretrhol všetky putá a v pokojnom rozjímaní sa pripravoval na mystické splynutie s Bohom. Tento stav bol
vyhradený pomerne malej skupine mníchov a pustovníkov, ktorí sa vzdali
všetkého a mohli svoj sen naplniť. Pozemská cirkev bola každodenne konfrontovaná s rôznymi problémami a musela reagovať na stále nové podnety a Bernard
sa pokúšal ovplyvniť jej konanie aj v tomto smere. Okrem formovania ideálnych
modelov v dokonalých podmienkach musel pristúpiť aj k riešeniu konkrétnych
otázok prítomnosti. Svojimi početnými listami a osobnou angažovanosťou sa
mu podarilo reformovať množstvo kláštorov, zakladať nové konventy, úspešne
rozširovať svoj rád a formulovať nový ideál dokonalého mnícha.

58
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61

Prvé pogromy začali už pri prvej výprave roku 1096. The Oxford Illustrated History of the
Crusades. ed. Jonathan Riley-Smith. Oxford – New York 1997, s. 64.
L 365, z leta 1146. Tento kladný vzťah k židom a snaha o ich ochranu počas kázania
priniesli Bernardovi ich úctu a rešpekt. Na prejav vďaky dávali niektorí z nich svojim
synom meno Bernard. The Letters of St. Bernard of Clairvaux, s. 465.
BREDERO, A. H.: Christenheit und Christentum im Mittelalter, s. 111. Je zaujímavé, že
vlna cistercitského nadšenia opadáva krátko po svätcovej smrti a v 13. storočí je rád už len
odleskom bývalej slávy. LAWRENCE, H.: Dějiny středověkého mníšství, s. 190–196.
L 7, L 1, L 142.
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Summary
The subject of this study is the reflection and perception of the medieval
monasticism in the works of one of the most influential churchmen and religious
writers of the twelfth century. Bernard of Clairvaux was the leading person in
the Church, European society and the cultural life of his time. My point was to
compare, analyze and try to elucidate diversified opinions and judgements in
confrontation with Bernard´s letters, which are well known for their unique style
and strong influence. Bernard, himself a monk, had a warm and profound
attitude to all kinds of monastic discipline, orders and spirituality. Monk was the
perfect personification of the imitatio Christi ideal, which fascinated the
medieval man for centuries. Being a monk was the best way to follow God’s
commandments. Bernard´s requirements on the white monks, as the Cistercians
were called, were so high that the observation of the Regula Benedicti
interpreted by him was a very hard task even for the most suitable and
courageous followers. In addition to the Bible, the most important demands on
the monks were the oboedientia and stabilitas loci (the vow of obedience to the
abbot and promise to never leave the monastery to which the monk was
admitted). Considerable part of the study deals also with Bernard´s perception of
the monastic reform and the quarrel between the new and the old form of
monastic life (i.e. Cistercians against Benedictines).
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POČIATKY FORMOVANIA MESTSKEJ SOCIETY
V STREDOVEKEJ BRATISLAVE (ÚVOD DO
PROBLEMATIKY)
Žofia Lysá
Hlavné mesto Slovenska čaká už vyše sto rokov na komplexné spracovanie dejín stredoveku.1 Posledným uceleným spracovaním problematiky bolo monumentálne, 3 500 stranové dielo Teodora Ortvaya2. Hoci v mnohom predbehlo
svoju dobu,3 malo by sa konfrontovať s výsledkami archeologických, jazykovedných a topografických výskumov posledného polstoročia a po sto rokoch sa znovu pozrieť na otázku formovania a vzniku stredovekého mesta. Ortvay pokladal
Bratislavu za mesto už za vlády Štefana I.4
Koncom 19. storočia vzniklo okrem Ortvayovej ešte niekoľko, dodnes
cenných vedeckých prác k dejinám Bratislavy. Nemožno vynechať takmer
zabudnutý rukopis diplomatára od bratislavského archivára Štefana Rakovského5 a jeho štúdiu k dejinám mestskej stredovekej správy.6 János Király sa
zaoberal mestským právom Bratislavy v stredoveku a vo svojej knihe sa nevyhol
ani počiatkom mesta.7 Ferencz Kováts sa venoval hospodárskym dejinám Brati1
2
3

4
5

6

7

Takmer polstoročná myšlienka Dariny Lehotskej vydať desaťzväzkové Dejiny Bratislavy
sa doposiaľ nezrealizovala.
ORTVAY, T.: Geschichte der Stadt Pressburg. Deutsche Ausgabe. Band I., II. 1. – 4., III.,
IV., Preßburg 1892–1912.
Či už po formálnej stránke (používanie poznámkového aparátu s odkazmi na archívne
i edované pramene), ale aj po obsahovej stránke, keď autor vo svojej práci vyslovil viacero logických predpokladov, ktoré o polstoročie preukázali napríklad výsledky archeologických výzkumov. Za všetky príklady hovorí jeho predpoklad o existencii slovanského
kostola na hradnom kopci. Trojloďová bazilika bola odkrytá archeologickým výskumom
B. Pollu, T. Štefanovičovej, A. Fialu započatým v roku 1958.
ORTVAY, T.: Geschichte, Band I., s. 69.
RAKOVSKÝ, Š.: Diplomatarium Posoniense. Ex chartis et monumentis coaevis archivi l. r.
civitatis Posoniensis compilatus usque ad cladem Mohacsiensem, 28. febr 1884 (zv. I.
1236–1400, zv. II. 1401–1450, zv. III. 1451–1526). Nachádza sa v Archíve mesta
Bratislavy.
RAKOVSKÝ, Š.: Das Pressburger Rathaus und der Stadtrat, dessen Geschichte.
Entwicklung und Verhältnisse im Mittelalter, Pressburg 1872. Š. Rakovský uverejnil
v roku 1877 aj sériu článkov v Pressburger Zeitung pod názvom Geschichtliches über
Pressburg. Altertümliche Überlieferungen von Pressburg.
KIRÁLY, J.: Pozsony város joga a középkorban. Budapest 1896. Tu vyslovil domnienku,
že „osada, ktorá sa vyvinula pod bratislavským hradom, bola hneď od začiatku nezávislá
od hradného županstva a za Arpádovcov sa vyvíjala ako samostatná obecná organizácia,
už v tejto dobe mala určitú nezávislosť a samostatnosť.“ (Citát podľa prekladu A. Gácsovej v štúdii GÁCSOVÁ, A.: Vznik mesta Bratislavy a jeho spoločenská a hospodárska
štruktúra do konca XIII. storočia. Historický zborník 10, 1952, s. 299).
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slavy, najmä stredovekým daňovým zoznamom a hospodárskym knihám.8 Cenným príspevkom k počiatkom stredovekej Bratislavy by určite bola jeho
neuverejnená štúdia, ktorú napísal pre maďarský vedecký časopis Századok.
Domnieva sa v nej, že prví mestskí richtári Bratislavy označovaní v prameňoch
titulom comes, mohli zohrať pri formovaní privilegovaného mesta podobnú
úlohu ako škultéti pri zakladaní dedín.9 Jeho štúdia sa žial nikde neuverejnila.
Vedecká pozostalosť po F. Kovátsovi, uložená v Maďarskej akadémii vied je
dodnes neusporiadaná a preto štúdia nie je prístupná.
Otázky počiatkov Bratislavy sa okrajovo dotkli z historikov prvej
polovice 20. storočia Václav Chaloupecký,10 František Bokes a Štefan Fekete.11
Z nich sa najpodrobnejšie zaoberal dejinami Bratislavy v 13. storočí Václav
Vojtíšek, ktorý výkladom pojmu burgum použitým v pápežskej listine v roku
1221, striktne chápanom ako podhradie, zamietol teórie vzniku mesta Bratislavy
pomalým prirodzeným vývojom. Privilégium z roku 1291 pokladal teda za
zakladacie privilégium.12 Václav Mencl a Darina Menclová vo svojej spoločnej
práci kládli vznik mesta naopak už do 70. rokov 13. storočia, teda do obdobia po
okupácii osídlenia Přemyslom Otakarom II.13 V neskoršej práci posunuli mestotvorný proces ešte o niekoľko desaťročí skôr.14
V 60. až 70. rokoch minulého storočia vzniklo aj viacero štúdií k počiatkom a stredovekým dejinám Bratislavy, sprevádzaných aj rozsiahlymi archeologickými prieskumami.15 Vzniku mesta Bratislavy sa venovala Alžbeta Gácsová,
8

9

10

11

12
13
14
15

KOVÁTS, F.: Városi adózás a középkorban. Pozsony 1900. Tenže: Pressburger Grundbuchführung and Liegenschaftsrecht im Spätmittelalter. Sonderabdruck aus der Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. 40, 1918, s. 67–68 a ďaľšie.
Na štúdiu poukázal András Kubinyi, na základe korešpondencie J. Holuba a F. Kovátsa
z roku 1944. Pozri KUBINYI, A.: Die Anfänge Ofens. In: Giessener Abhandlungen zur
Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, Band 60, Berlin 1972, s. 96.
Predpokladal, že nemecká osada pod bratislavským hradom získala mestské práva až na
konci 13. storočia (1291). CHALOUPECKÝ, V.: Staré Slovensko. Bratislava 1923, s. 250.
Najstarším dejinám Bratislavy, najmä etymológii názvu Bratislavy a kronikárskym
záznamom k dejinám Bratislavy z 11.–12. storočia sa venoval aj v samostatnej štúdii.
CHALOUPECKÝ, V.: K nejstarším dějinám Bratislavy. Sborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského – Historica, 1, 1922, č. 9, s. 3–23.
BOKES, F.: Vývin osídlenia Bratislavy. Sborník Muzeálnej slovanskej spoločnosti 32–33,
1938–1939, s. 33–34. FEKETE, Š.: Pôdorysný vývoj Bratislavy a národnostný vývoj
obyvateľstva. Slovanská Bratislava I, Bratislava 1948, s. 46–48. Obaja autori sa dejinám
mesta stredoveku venujú len okrajovo.
VOJTÍŠEK, V.: Bratislavské burgum. Sborník na počesť Jozefa Škultétiho, Turč. sv. Martin
1933, s. 249–268.
MENCL, V. – MENCLOVÁ D.: Bratislava. Stavební obraz města a hradu. Praha 1936, s. 37–
38.
MENCL, V. – MENCLOVÁ D.: Bratislava. Stavebný vývin a pamiatky mesta. Bratislava
1961, s. 55.
Boli publikované najmä na stránkach ročenky Slovanská Bratislava (Slovanská Bratislava
I. 1948. II.–III. 1949/1950) či Mestským múzeom vydávanej ročenke Bratislava
(Bratislava 1.–8/9. 1965–1972).
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ktorej práca z roku 1952 je dodnes najkonkrétnejšou vedeckou štúdiou k tejto
problematike.16 Autorka vníma vývoj predprivilegiálnej Bratislavy ako proces
postupnej premeny podhradskej osady na mestskú ekonomicko-spoločenskú
a právnu štruktúru, ktorá sa postupne osamostatňuje od bratislavského župného
hradu. Autorka zdôrazňuje vzájomné rozpory medzi hradom a obyvateľmi podhradia, ktoré tento proces podľa nej sprevádzali.17 Je presvedčená, že privilégium z roku 1291 „neustanovuje založenie nového mesta, ale má za cieľ povzniesť
a upevniť už existujúcu organizáciu a uzákoňuje teda stav dosiahnutý už pred
rokom 1291.“18
Najstarším dejinám Bratislavy, najmä problematike mestskej správy sa vo
viacerých štúdiách venovala Darina Lehotská.19 Uviedla najstarších predstaviteľov vedenia mesta a mestského patriciátu, a načrtla otázku ich pôvodu a majetkového zázemia.
V 70. rokoch napísal viacero štúdií o počiatkoch Bratislavy Vendelín Jankovič. Zahrnul do nich najmä výsledky svojich topografických prieskumov.20 Na
rozdiel od Alžbety Gácsovej mal k dispozícii aktuálne výsledky archeologických výskumov a odvážil sa konkrétnejšie formulovať predstavu o predprivilegiálnom meste. Vyslovil predpoklad – čiastočne podopretý archeologickými prieskumami – o dvoch urbanizačných vlnách pred rokom 1291. Najprv sa formovalo pôvodné podhradské osídlenie, ktorého existenciu predpokladal už v 10.
storočí a jeho kryštalizačné jadro sa nachádzalo v okolí dnešného dómu sv.
Martina, v miestach, kam na začiatku 13. storočia presunuli kostol sv. Salvátora.
16

17
18
19

20

GÁCSOVÁ, A.: Vznik mesta, s. 294–310. Pozri tiež tá istá autorka: K problematike mestskej
chudoby v Bratislave v prvej polovici XV. storočia. Historický časopis 1, 1953, č. 2, s.
177–217. V tejto štúdii publikovala poprvýkrát vo väčšej miere údaje z daňového súpisu
obyvateľstva predmestia Bratislavy z roku 1379. V nasledujúcich rokoch upriamila A.
Gácsová svoj výskum na spoločenskú štruktúru východoslovenských miest, najmä
Bardejova, Prešova a Kežmarku a k výzkumu dejín Bratislavy sa už nevrátila.
GÁCSOVÁ, A.: Vznik mesta, s. 298.
Tamže, s. 309.
LEHOTSKÁ, D.: Mestská správa a bratislavské meštiactvo do konca 14. storočia.
Historické štúdie 14, 1969, s. 179–207. Ďalej tiež: Jakubovci bratislavská patricijská
rodina (1279–1420). In: Bratislava VI, 1970, s. 29–115. Hospodársky, spoločenský
a kultúrny vývin Bratislavy. In: Bratislava. Stavebný vývin a pamiatky mesta. Bratislava
1961, s. 11–35. Vývoj bratislavskej mestskej kancelárie do roku 1526. Historické štúdie 4,
1958, s. 222–274. K počiatkom vedenia mestských kníh. (Najstaršia Bratislavská mestská
kniha 1364–1538.) Historické štúdie 5, 1959, s. 325–346. K problematike spoločenských
vzťahov v Bratislave v 14. a 15. storočí. Slavín 1, 1965, s. 14–27. Počiatky a vývoj
mestskej listiny a listu na Slovensku do roku 1526. Slovenská archivistika 14, 1964, s. 88–
118. Stredoveké privilégiá Bratislavy. Bratislava 1990.
JANKOVIČ, V.: Z dejín bratislavského podhradia a mesta. In: Bratislava 6, 1970, s. 11–34.
Pozri tiež ten istý autor: Zásady a postup rekonštrukcie miestopisu historického jadra
Bratislavy v stredoveku. In: Molnumentorum Tutela 7, 1971, s. 19–51. Ulice a námestia
historického jadra Bratislavy. Zborník Slovenského národného múzea – História 12, 1972,
s. 187–236. Výskum topografie historického jadra Bratislavy v 14. – 16. storočí.
Historický časopis 21, 1973, č. 3, s. 369–385.
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Súčasťou tohto tzv. románskeho mesta bola podľa Jankoviča aj dnešná Ventúrska a Michalská ulica. V polovici 13. storočia sa rozšírilo románske podhradie smerom na východ za túto čiaru do definitívnej stredovekej rozlohy
ohraničenej hradbami. Novým centrom gotického mesta sa stalo dnešné Hlavné
námestie. Mesto bolo podľa neho v roku 1291 už urbanisticky dokončené.
Opevnenie podhradia predpokladal už v prvej tretine 13. storočia.21 Bratislava
ako slobodné kráľovské mesto existovala nielen pred rokom 1291. Keďže
pohnuté 60. a 70. roky 13. storočia neboli vhodným obdobím na mestotvorný
proces, k rozšíreniu mesta muselo dôjsť v 50. rokoch, prípadne skôr.22 Hlavnou
oporou pre tézy o mestotvornom procese Bratislavy už v polovici 13. storočia je
sfragistický rozbor najstaršej mestskej pečate zachovanej na listine z roku 1302.
Jozef Novák ju typologicky zaradil práve do polovice 13. storočia a na základe
toho predpokladal, že „Bratislava sa radí medzi plnoprávne mestá už v polovici
13. storočia.“23
Téme Bratislavského hradného županstva a dejinám Bratislavy do roku
1291 sa venoval Vincent Sedlák. Skúmal najmä nedostatočne využité naračné
pramene k dejinám Bratislavy v 11.–13. storočí.24 Formovaniu mesta sa venoval
len okrajovo.25
Dovtedajšie poznatky k raným dejinám bratislavského podhradia a predmestí zhrnula vo viacerých štúdiách Mária Stieberová.26 Vyslovila a argumentačne v nich podoprela hypotézu o existencii starších osád na mieste neskorších
bratislavských predmestí s kostolmi Sv. Michala, Sv. Vavrinca, Sv. Andreja,
21
22
23
24

25

26

JANKOVIČ, V.: Z dejín bratislavského podhradia a mesta, s. 20–24.
JANKOVIČ, V.: Vznik mesta Bratislavy. In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Referáty zo
sympózia 28.–30. októbra 1986. Zost. V. HORVÁTH. Bratislava 1986. s. 189.
NOVÁK, J.: K počiatkom Bratislavy – mesta. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského – Historica, 15, 1964, s. 127–138.
SEDLÁK, V.: Bratislavské hradné županstvo a Bratislava do roku 1291. Bratislava VI,
1970, s. 35–58. Centrálne postavenie bratislavského hradu do konca 13. storočia. In:
Najstaršie Dejiny Bratislavy, s. 157–168. Die historische Entwicklung Preßburgs bis zum
Jahre 1291. MARSINA, R. (Ed.): Städte im Donauraum. Sammelband zum 700 Jahresfeier
des Stadtgrundprivilegs von Preßburg 1291–1991. Bratislava – Preßburg 1993, s. 63–89.
Domnieva sa, že „podhradské sídlisko veľmi skoro smerovalo k vývinu na mesto a mestský
ráz dosiahlo dávno pred vydaním privilégia. Privilégium z roku 1291 už len kodifikovalo
dlhoročný proces.“ Pozri SEDLÁK, V.: Bratislavské hradné županstvo, s. 56. Neskôr
vyslovil domnienku, že Bratislava zrejme vlastnila privilégium už pred rokom 1291,
pričom ostáva podľa autora otvorené a nedoriešené, či to bolo v písomnej alebo len ústnej
forme. Zdôranil tiež úlohu silného postavenia pohraničného hradu, ktoré vplývalo na
pomalší proces osamostatňovania sa podhradia. Pozri SEDLÁK, V.: Die historische
Entwicklung, s. 78–79.
STIEBEROVÁ, M: Z dejín bratislavského podhradia od najstarších čias do konca 16.
storočia. In: Bratislava VII, 1971, s. 39–59. Pozri tiež tá istá autorka: Bratislavské
predmestia v období rozvinutého feudalizmu. Slovenská archivistika, 18, 1983, č. 2, s. 92–
109. Predpoklady vzniku bratislavských predmestí. In: Najstaršie dejiny, s. 211–219. Die
Siedlungsentwicklung der Stadt Preßburk bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. In: Städte
im Donauraum, s. 81– 89.
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a sv. Gotharda (Széplak).27 Zhodne s ostatnými autormi predpokladá existenciu
mesta resp. „výsad a mestskej samosprávy, obmedzovaných však ešte bratislavským županom“ už v polovici 13. storočia. Za potvrdenie existencie samosprávy
pokladá opäť najmä najstaršiu pečať z roku 1302.28 Podobne ako V. Sedlák
predpokladala, že Bratislava nejaké privilégium dostala už skôr, ale počas častých obliehaní ho stratila.29
Na prelome 80. a 90. rokov sa venuje Bratislave opäť náležitá pozornosť.
Sympózium v roku 1986 zhrnulo výsledky dovtedajších archeologických a archívnych výskumov k najstarším dejinám mesta od praveku do konca 13.
storočia.30 Najvýznamnejším výsledkom je vďaka archeológii a topografickým
analýzam preukázanie mestskej urbanistickej štruktúry už v 13. storočí.31
V súvislosti so sedemstoročným výročím udelenia mestského privilégia
mestu Bratislave sa uskutočnilo viacero edičných projektov. Spomeňme zhrnutie
výskumov Vladimíra Horvátha32 či Bela Pollu a Adriana Vallašeka33 v knižnom
vydaní. Bratislava sa dočkala aj prvého slovenského spracovania a kompletného
vydania mestského privilégia z roku 1291, ktoré spracoval Vladimír Horváth.34
Hoci autor nemal ambíciu vyriešiť otázku vzniku Bratislavy, v krátkom predslove k privilégiu prináša listinné doklady „mestského charakteru Bratislavy“
z 11.–13. storočia, pričom sa dopúšťa viacerých terminologických omylov.35
27
28
29
30
31

32

33
34
35

STIEBEROVÁ, M.: Predpoklady vzniku bratislavských predmestí, s. 211–215.
STIEBEROVÁ, M.: Z dejín bratislavského podhradia, s. 45.
Tamže, s. 44–45.
Pozri vydaný zborník Najstaršie dejiny Bratislavy. Referáty zo sympózia 28.–30. októbra
1986. Ed.: V. HORVÁTH. Bratislava 1987.
Pozri najmä články: MELICHERČÍK, M.: Stredoveké vežové domy v Bratislave. Príspevok k
problematike vzniku a vývoja býv. Hlavného námestia. In.: Najstaršie dejiny, s. 137–145.
Historické závery z archeologických a topografických výskumov vyvodil JANKOVIČ, V.:
Vznik mesta Bratislavy, s. 187–197.
HORVÁTH, V.: Bratislavský topografický lexikón. Bratislava 1990. Miestopisom Bratislavy
a jej okolia sa venoval vo viacerých štúdiách: Územie mesta a životné prostredie
v Bratislave v 14. a 15. storočí. Historický časopis 34, 1986, č. 6, s. 885–896. Vznik
a vývoj cintorínov v Bratislave do roku 1918. In: Bratislava VI, 1970. Rast stredovekého
mesta. In: Najstaršie dejiny, s. 199–206. Pokus o využitie reambulačných prameňov 13.
a 14. storočia pre lokalizovanie bratislavských stredovekých osád Parachan – Warachan
– Zeleus. Slovenská archivistika, 26, 1991, č. 1, s. 78–90. Bratislava´s Bauentwicklung bis
Ende des 15. Jahrhunderts. In: Städte im Donauram, s. 90–96.
POLLA, B. – VALLAŠEK, A.: Archeologická topografia Bratislavy. Bratislava 1991.
HORVÁTH, V.: Bratislavské mestské privilégium. Bratislava 1991.
Tamže najmä na strane 8 a 9. Mylnou je najmä interpretácia listiny z roku 1138, v ktorej
podľa autora ide o spor „pannonhalmského kláštora s obyvateľmi Bratislavy a Nitry
o územia obcí Toscun (dnes Matúškovo), Vdvory (časť dnešnej Šale) a Jeneu (časť
dnešnej Šale) pričom z prameňa vytrhnuté pojmy „iobagiones et populi qui pertinent ad
castrum Posoniumi“ a „civiles Posonienses“ prekladá ako „jobagióni (vojenskí velitelia)
a ľudia, ktorí patria k Bratislavskému hradu na jednej strane a obyvatelia mestečka
Bratislavy“ na druhej strane. V listine pritom v skutočnosti ide o vytýčenie hraníc zeme
spomínaného kláštora, ktorú neoprávnene zaujali poddaní Bratislavského a Nitrianskeho
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V ďalších znakoch mestskosti Bratislavy sa zhoduje s predošlými autormi.
Vladimír Horváth nastolil aj problém odchýliek textu mestského privilégia
z roku 1291 a jeho prvého odpisu z roku 1313, aj otázku interpolácie mestského
privilégia.36 Pri príležitosti 700. výročia udelenia mestských výsad Bratislave sa
uskutočnila medzinárodná konferencia k dejinám Bratislavy, ktorej výsledkom
je zborník príspevkov Städte im Donauraum.37 Okrem príspevkov slovenských
historikov (Vincent Sedlák, Mária Stieberová, Vladimír Horváth, Ján Lukačka,
Fratišek Oslanský) sú zaujímavé aj niektoré postrehy a porovnania zahraničných
bádateľov, najmä Erika Fügediho, Ferdinanda Oppla a Katalin Szende, ktoré
naznačili doposiaľ nevyčerpané smery bádania dejín Bratislavy.38
V súčasnosti sa stredovekým dejinám Bratislavy venujú okrem Juraja
Šedivého39 a Miriam Hlavačkovej40 (ktorých výskum je zameraný na dejiny
Bratislavskej kapituly) najmä maďarskí historici.41 Nové súvislosti k počiatkom

36
37
38

39
40

41

hradu (jobagiones, popules, civiles), žijúci v spomínaných dedinách. Obdobne aj
interpretácia listiny z roku 1214 opäť vzbudzuje v autorovi dojem, akoby existovali dva
druhy obyvateľov v Bratislave: „vojenskí hodnostári s Kucarom a bratislavskí obyvatelia
mestečka“ („iobagiones cum Khucar et civiles Posonienses“). Pritom sa v listine jedná
o vytýčenie hraníc dedín Stará a Udvorce v spore medzi pannonhalmským opátom
a bratislavskými jobagiónmi v oblasti dnešnej Šale nad Váhom. Ani zmienku „homines
castri posoniensis“ z roku 1215 nemožno pokladať za relevantnú pre dejiny mesta, pretože
ide opäť len o poddaných bratislavského hradu v Kračanoch. Hľadanie súvislosti týchto
zmienok s najstaršími dejinami mesta Bratislavy teda nie je opodstatné, pretože ide
o bežné spory rôznych skupín obyvateľstva, ktoré patria do jurisdikcie Bratislavského
hradu. Porovnaj texty listín: MARSINA, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae
(ďalej CDESl) I., Bratislava 1971, n. 78, p. 75; n. 192, p. 151–152; n. 198, p. 155–156.
Tamže, s. 10–11.
MARSINA, R. (Ed.): Städte im Donauraum. Sammelband zum 700 Jahresfeier des
Stadtgrundprivilegs von Preßburg 1291–1991. Bratislava – Preßburg 1993.
Erik Fügedi naznačil vo svojom príspevku možnosť plánovitého vzniku novšej gotickej
časti mesta. Pozri FÜGEDI, E.: Die Städte im mittelalterlichen Ungarn Versuch einer
Forschung Bilanz. In: Städte im Donauraum, s. 38–54. Vývoj Bratislavy a Viedne
porovnal Ferdinand Oppl a na paralely vo vývoji Bratislavy a Šoprone upozornila Katalin
Szende. (Pozri: OPLL F.: Preßburg und Wien im Mittelalter – Unterschiede, Paralellen
und Begegnungen. In: Städte im Donauraum, s. 97–120. SZENDE K.: Beziehungen
zwischen Preßburg und Ödenburg im späteren Mittelalter. In: Städte im Donauraum, s.
135–148.)
Prehľad jeho štúdií pozri poznámky č.42 až 45.
HLAVAČKOVÁ, M.: Vzdelanostná úroveň členov Bratislavskej kapituly v 15. storočí.
Historický časopis 49, 2001, č. 3, s. 433–452. Oltárne benefíciá v bratislavskom dóme sv.
Martina v 15. storočí. In: Galéria. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave,
2001, s. 85–99. Bratislavská kapitula – centrum kultúry a vzdelanosti v 15. storočí. In:
Pamiatky a múzeá, 3, 2002, s. 24–30.
Judith Majorossy a Katalin Szende sa zaoberajú výskumom bratislavských testamentov
a Renáta Skorka hospodárskymi dejinami. MAJOROSSY, J.: Bratstvo Božieho tela a jeho
miesto v živote mešťanov stredovekej Bratislavy. In: Z Bardejova do Prešporku.
Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13.–17. storočí. (Ed.: CSUKOVITS, E. – T.
LENGYELOVÁ). Prešov – Bratislava 2005, s. 176–210. SZENDE, K.: Otthon a városban.
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Bratislavy ukázal Juraj Šedivý, ktorý sa venuje najstarším dejinám Bratislavskej
kapituly a jej vzťahom k formujúcemu sa mestu.42 Pri výskume písomnej
produkcie bratislavskej kapituly jednoznačne vyvrátil optimistické predstavy
starších autorov, že mesto malo vlastnú kanceláriu už v druhej polovici 13.
storočia.43 Vyslovil aj predpoklad, že kostol Sv. Salvátora na hrade, v doterajšej
literatúre označovaný ako farský kostol rodiaceho sa mesta, slúžil ako kostol
svetskej lokálnej elity. Na území neskoršieho gotického mesta fungovalo už
pred 13. storočím aj viacero cirkevných stavieb s farskou funkciou (rotundy na
mieste neskoršieho kostola sv. Mikuláša a sv. Vavrinca).44 Na základe novších
archeologických výskumov doplnil domnienku Márie Stieborovej o vzniku
bratislavských predmestí zo sídliskových celkov o predpoklad, že nielen predmestia, ale aj samotné mesto mohlo vzniknúť z viacerých pôvodných osád.45
Načrtnúť sociálnu štruktúru miest v počiatočnej fáze ich vývoja, teda
v 13. storočí, je komplikované pre nedostatok vhodných prameňov.46 Napriek

42

43

44
45
46

Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen.
Társadalom – és mővelıdéstörténeti tanulmányok 32, Budapest 2004. Prehľad jej štúdii
pozri na stranách 268–269. SKORKA, R.: Pozsony gazdásagi szerepe a 15. század elsı
felében a zálogszerzadé sek tükrében. Századok 138, 2004, č. 4, s. 433–464.
ŠEDIVÝ, J.: Die Anfänge des Pressburger Kapitels. In: East Central Europe at the Turn of
1st. and 2nd Millennia. (Ed.: Múcska, V.). Acta historica posoniensia II, Bratislava 2002, s.
107–117.
ŠEDIVÝ, J.: Die Anfänge der Beurkundung im Mittelalterlichen Pressburg (Bratislava).
In.: Wege zur Urkunde. Beiträge zur europäischen Diplomatik des Mittelalters (Ed. K.
Hruza – P. Herold), s. 81–113. Závery mohol skoncipovať aj vďaka faktu, že pri výskume
archívu Bratislavskej kapituly objavil 4 originály zo 6 najstarších mestských listín,
o ktorých sa myslelo, že sa stratili alebo zničili. ŠEDIVÝ, J: Najstaršie listiny mesta
Bratislavy „znovu objavené“. In: Studia Historica Tyrnaviensia III., 2003, s. 132–141.
ŠEDIVÝ, J.: Cirkev v stredovekej Bratislave. In: Kapitoly z dejín Bratislavy. (Ed.: CZOCH,
G. – KOCSIS, A. – TÓTH, A.). Bratislava 2006, s. 93–126.
Tamže, s. 106–107.
Relatívny nedostatok písomných prameňov ukazuje aj krátka štatistika zmienok Bratislavy
v listinných prameňoch: z 11. storočia sa zachovalo 16 listín vzťahujúcich sa na územie
dnešného Slovenska, z toho jedna spomína Bratislavu (CDES I., n. 50, p. 47–48.), v 12.
storočí z 51 zachovaných listín k územiu Slovenska sa 13 viaže na dejiny Bratislavy
(Porovnaj CDES I. n. 67, p. 62; n. 76, p. 73; n. 76, p. 75; n. 80, p. 78; n. 89, p. 85–86; n.
98, p. 92–93; n. 105, p. 96–97). Pramennú bázu pre dejiny Bratislavy v 13. storočí, kedy
dochádza k nárastu spísomňovania, tvoria listiny štyroch vydavateľských okruhov: 1.
listiny kráľovskej kancelárie; 2. dokumenty vydané bratislavským županom (v 13. storočí
vydali bratislavskí župani spolu 72 listín); 3. písomnosti Bratislavskej kapituly ako
hodnoverného miesta (do roku 1250 vydala kapitula len 33 listín. Od 60. rokov 13.
storočia produkcia kapituly prudko stúpla, keď do roku 1300 vydala spolu 140 listín); 4.
Písomnosti ktorých vydavateľom bola mestská rada, resp. listiny uložené v Archíve mesta
Bratislavy (do roku 1300 je to len 22 listín, ktoré sa týkajú dejín mesta, pričom žiadnu
nevydáva mesto).
Naproti tomu v 14. storočí možno zaznamenať prudký nárast písomností využiteľných pre
dejiny Bratislavy. Len Bratislavská kapitula vydala do roku 1350 niečo vyše 500
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tomu si možno vytvoriť relatívne ucelenú predstavu o dejinách Bratislavy
a o formovaní jej mestskej society v 13. storočí.
Kľúčovým prameňom k dejinám Bratislavy v 13. storočí a vtedajšej
spoločnosti je privilégium kráľa Ondreja III. z roku 1291.47 Skôr, ako sa budeme
zaoberať jeho obsahovou stránkou, musíme najprv upozorniť na niekoľko
dodnes v historiografii nedoriešených faktov ohľadom originálu listiny, ktorému
doposiaľ historiografia nevenovala náležitú pozornosť.48 Zachovaný originál
listiny49 je v pravom hornom rohu značne poškodený. Táto časť, ktorá tvorí asi
jednu osminu textu, je ťažko čitateľná. Staršie edície prameňov preto ako podklad na prepis listiny nepoužili poškodený a ťažko čitateľný originál privilégia
z roku 1291, ale jeho konfirmáciu z roku 1313, ktorá sa však líši od pôvodného
textu z roku 1291. Prepisy originálu v starších edíciách sú teda nesprávne.50
Pracovníkom Archívu mesta Bratislavy sa podarilo pomocou infračervených
a ultrafialových lúčov pri niekoľkonásobnom zväčšení prečítať niekoľko nečitateľných slov, napriek tomu ostalo šesť až osem slov (na konci 5. a 7. riadku)
dodnes nečitateľných.51 Poškodenie listiny vyvoláva dohady o prípadnom

47

48

49

50

51

písomností, v Archíve mesta Bratislavy je 107 listín s vročením do roku 1350 (desať
z nich vydáva mestská rada) a do roku 1400 už 638 listín, z ktorých sú mnohé využiteľné
aj pre najstaršie dejiny mesta. Porovnaj LEHOTSKÁ, D. – HANDZOVÁ, D. – HORVÁTH, V. –
MERGLOVÁ, N.: Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností. Praha
1956. Štatistiku troch vydavateľských okruhov pozri ŠEDIVÝ, J.: Vzťahy v písomnej
kultúre Bratislavskej kapituly a mesta. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste.
(Ed.: J. RAGAČOVÁ), Bratislava 2005, s. 215–225.
Originál sa zachoval a je uložený v Archíve hlavného mesta Bratislavy (ďalej AMB),
Zbierka listín, č. 12 Porovnaj fotokópia listiny v Magyar Országos Leveltár (ďalej MOL
DF) 238 636. Doterajšie vydania bratislavského privilégia pozri: ENDLICHER, S. L. (Ed.):
Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana (ďalej RHMA), Sangalli 1849, s. 623–627;
FEJÉR G.: Codex diplomaticus Hungariae ecclessiasticus ac civilis (ďalej CDH) VI/1,
Budae 1829, s. 107–111. JUCK, Ľ.: Výsady miest a mestečiek na Slovensku I. (1238–1350).
Bratislava 1984, č. 77, s. 74–76. Naposledy pozri latinsko–slovenské vydanie: HORVÁTH,
V.: Bratislavské privilégium, s. 13–15.
Podrobnejšie sa obsahu privilégia zaoberali Teodor Ortvay (Geschichte Pressburg, Band
II., s. 1–37), Alžbeta Gácsová (Vznik mesta Bratislavy, s. 301, 304–305) Naposledy ho aj
po formálnej stránke predstavil Vladimír Horváth (Bratislavské privilégium).
Originál na pergamene má rozmery 57,6 X 30,4 X 3,9 cm, šírka pliky je v priemere 3,8
cm. Pisár použil železno-dubienkový atrament. Veľká pečať pôvodne privesená na
tmavozelených, fialových a bielych hodvábnych dvojvláknach sa zachovala len v malom
fragmente. (HORVÁTH V.: Bratislavské privilégium, s. 12)
Pozri napr. CDH VI./1 s. 108; RHMA, s. 110–111. Nesprávny text slúžil ako podklad pre
preklad privilégia aj Ovídiovi Faustovi. Pozri: FAUST, O.: Zo starých zápisníc mesta
Bratislavy. Bratislava 1933, s. 59–61.
Ako prvej sa to podarilo pracovníčke Archívu mesta Bratislavy Hedvige Hudákovej, ktorá
tiež ako prvá poukázala na nezhody textu originálu a komfirmácie z roku 1313. Výsledky
svojich prieskumov však nepublikovala.
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zámernom poškodení a následnom sfalšovaní niektorých častí textu privilégia.52
Podozrenie vyvolávajú aj okolnosti okolo prvej konfirmácie privilégia Karolom
Róbertom z roku 1313.53 Z konfirmácie sa dozvedáme, že pred kráľa predstúpil
so žiadosťou o potvrdenie bratislavský a ostrihomský kanonik Tybold v mene
hostí mesta Bratislavy, nie mešťania, ktorých pri takomto závažnom akte zväčša
zastupoval richtár.54 Nepredložil originál listiny z roku 1291 ale jeho odpis spečatený ostrihomským arcibiskupom. V originále sa však nezachoval. Fakt, že
panovník nepotvrdzoval pôvodnú originálnu listinu, ale len jej odpis, nie je
neobvyklý a vyplýva z prirodzenej snahy mestskej komunity uchovať originál
v bezpečí. Ani pri neskorších kráľovských potvrdeniach kráľovská kancelária
nemala k dispozícii originál, a potvrdzovala práve konfirmáciu z roku 1313,
resp. z roku 1223.55 Je však zvláštne, že text z roku 1291 a text inzerovaný
v konfirmácii z roku 1313 sa na viacerých miestach nezhodujú. Ide o drobné
zmeny (pozri porovnanie oboch textov v prílohe),56 ktoré nemenili zmysel textu.
52

53

54

55

56

Ľubomír Juck uvádza, že text v časti o oslobodení od platenia mýta v bratislavských
prístavoch bol zmytý. Na jeho miesto bol vpísaný nový text a k interpolácii prišlo pred
vydaním prvej konfirmácie. Pozri JUCK, V.: Výsady, s. 75. Podobne predpokladala
Hedviga Hudáková (žiaľ len v rozhovore pre populárno-vedný časopis Historická revue),
že Bratislavčania si privilégium „vylepšili” nielen v časti o platení daní, ale aj v článku
o voľbe richtára a platení poplatkov za výčap nápojov. (Pozri rozhovor, ktorý poskytla pre
Historickú revue: DVOŘÁKOVÁ, D.: Z hlbín archívov. Záhada Bratislavského privilégia.
Historická revue 3, 1992, č. 2, s. 34–35.) Oproti tomu Vladimír Horváth došiel k záveru,
že nemožno tvrdiť, či bola alebo nebola listina interpolovaná. HORVÁTH, V.: Bratislavské
privilégiu, s. 11.
AMB č. 23; MOL DF 238 656; CDH X/7, p. 762, n. 364; KNAUZ, F.: Monumenta
ecclesiae Strigoniensis (ďalej MES) II., Strigonii 1874–1882, p. 692, n. 780; SEDLÁK, V.:
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae (ďalej RDES) I. Bratislavae 1980, p.
491, n. 1152.
Potvrzujú to napríklad aj neskoršie konfirmácie privilégia. V roku 1323 predstúpili pred
kráľa so žiadosťou o prepis privilégia „Jacobus Judex, et universi fideles Cives nostri de
Civitate nostra Posoniensi“ (AMB č. 40, MOL DF 238 664). Pri nasledujúcom potvrdení
v roku 1352 to bol „Jacobus filius Nicolai filii Jacobi Judex posoniensis dilectus nobis
fidelis sua et universorum civium ac hospitum nostrorum“ (AMB č. 118, MOL DF 238
737). Podobne aj v iných prípadoch v priebehu 13. a 14. storočia Bratislavčania prednášali
žiadosti vždy v zastúpení richtára či predstavených komunity a nie tretej duchovnej osoby.
Podobne v prípade iných mestských komunít. Porovnaj JUCK, Ľ.: Výsady miest.
Pozri konfirmáciu Karola Róberta z 31. marca 1323, ktorú vystavil za základe listiny
z roku 1313 (AMB č. 40, MOL DF 238 664). Tento odpis z roku 1323 následne potvrdil
Ľudovít I. 30. januára 1352 (AMB č. 118, MOL DF 238 737) a 18. januára 1357 (AMB
138, MOL DF 238 757); a 9. apríla 1347 ho prepísala Bratislavská kapitula (AMB č. 94,
MOL DF 238 715). Listinu z roku 1357 prepísala Bratislavská kapitula 20. augusta 1382
(AMB 453) a tento odpis sa predkladal pri nasledujúcich potvrdeniach Žigmunda z 24.
júna 1389 (AMB č. 524) a z augusta 1412 (AMB 802). Originál z roku 1291 sa v priebehu
14. a 15. storočia do rúk pisárov kráľovskej kancelárie nedostal.
Zámeny litery (napr. u za v, v za w a pod.) skrátenie datovania (namiesto millesimo
ducentesimo skratku M CC), či drobné zámeny slovosledu. Jednotlivé zmeny a doplnky
v prílohe sú vyznačené tučne.
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Pri odpisoch listín sa s nimi stretávame bežne. V niekoľkých prípadoch pisár
doplnil text tak, že doplnil aj jeho význam. V 16. riadku doplnil „contra ipsos
cives nostros“ o „et ad eos pertinentes“. Vetu v 21. riadku pozmenil nasledovne: „Si qui autem in eadem civitate residere voluer(i)nt, aut in suburbys
civitatis permaneant, et fruantur eadem libertate, quali cives de ipsa civitate
perfruuntur.“ V 22. riadku: „Sed si qui in eadem civitate residentes aut in
pertinentiis civitati se de libertate civium nostrorum predictorum pretextu
servitii vel occasionis alterius alicuius eximere vel retrahere voluerint,...“ V 25.
a 26. „Item nec per nos nec per Barones nostros super ipsos hospites nostros de
Posonio nec super ad eos pertinentes descensum volumus fieri violentum. Item
volumus, quod ydem hospites nostri, et ad eos pertinentes iudicio palatinat(us)
in nullo astare teneantur.“ 57 Najpodstatnejšie odchýlky od pôvodného textu sú
na prvých jedenástich riadkoch privilegiálnej listiny a preto ich na porovnanie
uvádzame:
Porovnanie listín z rokov 1291 a 1313.58
Privilegiálna listina Ondreja III. z 2.
decembera 1291
1. Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie,
Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie,
Comanie, Bulgarieque rex omnibus Christi
fidelibus presentes litteras inspecturis salutem
in omnium Salvatore. (Regie sublimitatis) immensitas,
2. cuius est in subiectorum et populorum multitudine gloriari, solet suorum formam libertatis subiectorum et solucionum numerum misercorditer moderari, ut numerus populorum
eius augeatur, fruencium certa lege. Proinde
(ad universorum noticiam harum)
3. serie volumus pervenire, quod cum hospites
nostri de civitate Posoniensi per sevitiam sev
furiam Teotonicorum tempore guerre inter dominum regem Ladislaum, fratrem nostrum pa57

58

Inzerovaná listina z Konfirmácie Karola
Róberta z roku 1313.
Andreas dei gratia Hungarie, Dalmatie,
Croatie, Rame, Serue, Gallicie, Lodomerie,
Cumanie, Bulgarieque Rex. Omnibus
Christifidelibus presentes litteras inspecturis,
Salutem in omnium saluatore. Regie
sublimitatis immensitas
– cuius est insubieccorum et populorum multitudine gloriari, solet suorum formam subiectorum libertatis et solutionum numerum
misericorditer moderari, vt num(er)us populorum eius augeat(ur) fruentium certa lege.
Proinde ad vniuersorum notitiam harum
– serie volumus peruenire. quod cum hospites
nostri de Ciuitate Posoniensi per seuiciam seu
furiam theothonicorum tempore guerre inter
dominum Regem Ladizlaum fratrem nostrum

Rozdiely v oboch textoch pomenoval Vladimír Horváth (Bratislavské privilégium, s. 11–
12). V. Horváth predpokladal, že „pisár prepisu privilégia Karola I. v roku 1313 mal
k dispozícii ešte čitateľné – aspoň nie natoľko poškodené ako dnes – pôvodné privilégium
Ondreja III.“, pričom nepostrehol, že pisár mal k dispozícii – ako sa uvádza v samotnej
Karolovej komfirmácii – nie originál, ale len odpis Ondrejovho privilégia, spečatený
ostrihomským arcibiskupom.
Zátvorkou je naznačený text, ktorý je ťažko čitateľný, doplnený podľa zmyslu, resp. podľa
konfirmácie z roku 1313. Vybodkovaný sa dodnes neprečítal. Text, ktorý sa podarilo
prečítať archivárom AMB, je vyznačený tučne. Kurzívou je vyznačená časť textu na
pravom hornom okraji listiny, ktorá bola značne poškodená a je dnes ťažko čitateľná
voľným okom.
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patruelem, et Regem Boemorum habitae necnon per Albertum ducem
– Austrie et Stir dispersi extitiss(e)nt, et in
conbustione domorum suarum, ac in amissione aliorum bonorum suorum magnum dampnum perpessi fuissent, ipsorum congregationi
inuigilare cupientes, vt congregati valeant
commorari et congregandi securitatem omnimo
5. dam habeant veniendi, hanc ex regia libera- – dam habeant veniendi. Hanc ex regia liberalitate et munificencia statuimus libertatem et litae et munificentia statuimus libertatem et
gratiam duximus eisdem faciendam
graciam eiusdem duximus faciendam:

truelem et regem (Bo)hem(orum habite, necnon per Albertum, ducem)
4. Austrie et Stirie dispersi extitissent et in
conbustione domorum suarum ac in amissione
aliorum bonorum suorum magnum dampnum
perpessi fuissent, ipsorum congregacioni invigilare cupientes, ut congregati valeant (commorari et congregandi securitatem omnimo)-

Quod intra spacium annorum decem a dato (Časť „Quod (...) teneatur“ je úplne vynechapresencium d(e solucione terragii..........)
ná)
6. Transactis autem ipsis d(ecem annis) in
quolibet anno in festo videlicet sancti Georgii
martyris non nisi tria pondera racione terragii
de qualibet mansione sol(vere teneantur).
Pretera concessimus, quod racione sylve, vel (Veta „Pretera........teneatur“ je presunutá
pozri nižšie*)
lignorum (aut quorumlibet edi-)
7. ficiorum comiti venatorum pro tempore
constituto nullum debitum et nullam solucionem dare teneantur.
Ceterum volumus, quod de tabernis omni(bus (Veta „Ceterum......debeant“ je vynechaná)
pocius curialibus...........)
8. tributum nullamque exaccionem dare debeant.
Item villicum sev iudicem inter se a festo
sancti
Georgii
martiris
usque
anni
recolucionem duraturum (eligant de communi,
qui)
9. omnes causas ipsorum et etiam
extraneorum exortas inter ipsos, vel intra
metas civitatis more hospitum aliorum cum
duodecim iuratis concivibus suis possit
iudicare. Ordinamus eciam et concessimus, ut
de vineis ipsorum antiquis, de novo plantatis
vel plantandis
10. nullum debitum, scilcet nec acones, qui
vulgariter chybriones dicuntur, vel aliquam
aliam exaccionem ullo unquam tempore d(are
solvere teneantur.

quod villicum seu Judicem interse a festo
sancti Georgii martiris usque anni reuoluc(i) o(ne)m duratur(um) eligent, quem voluerint
de comuni qui
– om(ne)s causas ipsorum et etiam extraneorum exortas inter ipsos, vel intra metas
ciuitatis more hospitum aliorum, cum duodecim Juratis co(n)ciuibus suis possit iudica(r)e,
ordinavimus etiam et concessimus, vt de
vineis ipsorum antiquis et de nouo plantatis,
vel plantandis
– nullum debitum scilicet nec akones. qui
vulgariter cybriones dicunt(ur), vel aliam
aliquam exact(i)one(m) ullou(n)q, t(em)p(o)e
dare et soluere teneantur.

*

* Praeterea concessimus, quod racione siluae
vel lignorum, aut quorumlibet edific(i)or(um)
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Concessimus insuper eisdem portum in Chollowkwz transeundi infra)
11. civitatem Posoniensem in capite fluvii
Cholow existentem, ubi terra ab utraque parte
ipsius fluvii pertinet ad eadem civitatem nostram cum utilitate ipsius por(tus perpetuo
possidendum, ita, quod naves et nautas ipso
fluvio pro suo comodo, quos vo-)
12. luerit concervandi et tenendi liberam
habeant facultatem. Statuimus insuper, ut cum
iidem hospites nostri cum suis mercibus vel
curribus ubicun(que in regno nostro causa
mercandi voluerint proficisci, nec de mercibus, nec de equis, vel personis)

comiti venatorum pro tempore constituto,
nullum debitum et nullam solutionem dare
debeant.
Concessimus insuper eisdem portum in
Cholloukuz transeundi infra
– ciuitatem posoniensem in capite fluuii
Chollou existentem, vbi terra ab utraque parte
ipsius fluvii pertinet ad eamdem ciuitatem
nostram cum utilitate ipsius Portus perpetuo
possidendum , itaque naues et nautas in ipso
fluvio pro suo commodo quos vo
– luerint, conseruandi, et tenedi liberam
habebunt facultatem. Statuimus insuper, vt
cum ydem hospites nostri cum suis mercibus
vel curribus vbicumque in regno nostro causa
mercandi voluerint proficissci, nec de mercibus, nec de equis, vel personis

Porovnaním oboch listín vidíme, že v konfirmácii z roku 1313 boli úplne
vynechané tri články a jeden bol presunutý inam. Listina sa tak začínala až výsadou o práve voľby richtára a dvanástich prísažných, ktorá sa v pôvodnom privilégiu uvádzala až ako piata.
Je zaujímavé, že najväčšie odchýlky v textoch sú práve tam, kde je
pôvodné privilégium značne poškodené. (Aj preto, že v odpisoch sa text 1. a 3.
výsady úplne vynechával, text na konci 5. a 7. riadku nie je dodnes kompletne
prečítaný, resp. doplnený podľa neskorších odpisov). Vnucuje sa otázka, či
dôvodom pre vynechanie tohto textu bolo poškodenie listiny a jej nečitateľnosť,
alebo bola poškodená zámerne, aby sa určitý text do konfirmácie nedostal.
Problém sa pritom týka najmä predlohy, ktorú mal pisár konfirmácie z roku
1313 k dispozícii, teda odpis, spečatený ostrihomským arcibiskupom „T“.
Možno pisárovi roku 1313 slúžila ako predloha listina odpisu s už zmeneným
textom. Transkript inzerovaný v konfirmácii z roku 1313 sa žiaľ, nezachoval
v originále. Keďže išlo o jednoduchý odpis, nevieme kto a za akých okolností oň
arcibiskupa požiadal, ani kedy vznikol59 (muselo to však byť niekedy medzi
rokmi 1305 a 1313)60. Ak by sme tento originál mali dnes k dispozícii, mohli by
sme o otázke interpolovania bratislavského privilégia uvažovať konkrétnejšie.
Ak totiž v roku 1313 predložil kanonik Tybold kráľovskej kancelárii odpis
privilégia z roku 1291 s pozmeneným textom, znamenalo by to, že ho Bratislavčania zmenili a zámerne, ešte predtým, ako ho dali prepísať u ostrihomského
59

60

Transkript ostrihomského arcibiskupa inzerovaný v konfirmácii z roku 1313, je len
jednoduchým odpisom privilégia Ondreja III., teda bez úvodných formulácií, kto a kedy
oň požiadal, či bez záverečného datovania.
Išlo o odpis spečatený ostrihomským arcibiskupom „T“. Pod ním sa skrýva ostrihomský
arcibiskup Tomáš, doložený v rokoch 1305–1321. Pozri ENGEL, P.: Magyarország világi
archontológiája 1301—1457 I. Budapest 1996, s. 41.
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arcibiskupa. Ak Tybold prišiel s textom, totožným s privilégiom z roku 1291,
zmeny v texte mohli vzniknúť priamo v kráľovskej kancelárii roku 1313 na pokyn panovníka, akousi „aktualizáciou“ pôvodných výsad Bratislavčanov. Ak sa
bližšie pozrieme na zmenené a vynechané časti, možno prijať aj toto vysvetlenie.
Úplne sa vynechala prvá a druhá výsada privilégia z roku 1291: „nech sú
v lehote desiatich rokov od vydania tejto listiny od platenia pozemkovej dane
(oslobodení). Po uplynutí týchto desiatich rokov nech sú viazaní platiť každoročne, totiž na deň svätého Juraja, mučeníka, pozemkovú daň iba tri vážky
z každej mansie“. Nasledujúca tretia výsada „Okrem toho sme povolili, aby
v tom čase nemuseli platiť ustanovenému lesnému správcovi poplatky ani dane
z lesov alebo dreva alebo akýchkoľvek budov“ bola premiestnená za ustanovenie
o oslobodení od poplatkov z viníc a vína. Úplne vynechaná bola aj štvrtá
výsada: „Napokon chceme, aby zo všetkých krčiem, najmä verejných (...) tribút
a nijaké poplatky nemali záväzok odovzdávať“ Aj ostatné nenápadnejšie zmeny
textu (popísané nižšie), akoby pôvodné privilégium prispôsobovali novému
stavu, pretože pisár doplnil, resp. rozšíril niektoré výsady a povinnosti na
predmestia. Zmenu textu teda možno interpretovať dvojako:
A: Prvá výsada (týkajúca sa oslobodenia od pozemkovej dane), prípadne aj 3.
(o platení poplatkov za drevo a lesy)61 a 4. (oslobodenie od povinnosti platiť
poplatky za krčmy) výsada boli ustanovenia týkajúce sa oslobodenia od rôznych
poplatkov na prvých desať62 rokov, takže v roku 1313 – čiže 22 rokov po vydaní
privilégia – a nebolo aktuálne ich spomínať. Naopak, bolo potrebné doplniť text
v istých ustanoveniach o vzniknutých predmestiach. Pisár nechcel privilégium
začínať nepodstatným ustanovením o poplatkoch za drevo a lesy, ktoré Bratislavčanom mohol panovník ponechať, preto ho tématicky presunul. Na prvé
miesto sa tak dostalo ustanovenie o voľbe richtára.63 Druhé ustanovenie o povin61

62

63

Podľa toho ako chápeme ustanovenie, ktoré možno preložiť dvojakým spôsobom:
1. „Okrem toho sme povolili, aby v tom čase (rozumej v lehote 10 rokov) nemuseli platiť
ustanovenému lesnému správcovi poplatky ani dane z lesov alebo dreva alebo akýchkoľvek budov.“
2. „Okrem toho sme povolili, aby nemuseli platiť lesnému správcovi, v tom čase ustanovenému, poplatky ani dane z lesov alebo dreva alebo akýchkoľvek budov.“
V 3. ani 4. ustanovení sa síce nespomína časová lehota 10 rokov priamo, ale prvé 4
ustanovenia akoby naozaj súviseli s oslobodením mešťanov na prechodné obdobie 10
rokov. Vyplýva to aj z tématického poradia nasledujúcich ustanovení. Ako 5. nasleduje
ustanovenie o voľbe richtára a až potom rôzne hospodárske výsady: 6. oslobodenie od
platenia dávok z vinohradov, 7. právo užívať brod, 8. oslobodenie od platenia mýta
v Bratislavskej stolici atď.
Hedviga Hudáková vyslovila domnienku, že Bratislavčania si úmyselne vylepšili aj toto
ustanovenie o voľbe richtára. V iných mestách je podľa nej voľba richtára vždy spojená
s povinnosťou starého richtára zložiť funkciu, kým v prípade bratislavského privilégia
práve táto povinnosť chýba a listina je práve na tomto mieste poškodená. Tvrdí, že Jakub
II. zrejme toto ustanovenie využil či zneužil, keď zastával funkciu richtára Bratislavy 40
rokov. (Pozri DVOŘÁKOVÁ, D.: Z hlbín archívov, s. 34–35.). Pravdou je, že práve článok
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nosti platiť po uplynutí desaťročnej lehoty pozemkovú daň na deň sv. Juraja,
však z textu vynechal.
B: Pri druhej interpretácii interpolácie textu môžeme uvažovať, čo by úmyselným vynechaním a pozmenením textu Bratislavčania získali. Prvej verzii môžeme namietať, že práve preto, že uplynula desaťročná lehota oslobodenia od platenia spomínaných poplatkov a Bratislavčania mali začať každoročne na sv.
Juraja platiť pozemkovú daň, originál privilégia poškodili a uschovali. Na
potvrdenia používali komfirmáciu z roku 1313, zostavenú na základe sfalšovaného textu. Keďže výsada oslobodenia od platenia poplatkov za drevo už
vypršala, ale mešťanom vyhovovala, presunuli ju na iné miesto listiny. Určite
však prepísali text v časti o platení mýta.64 Je nepravdepodobné, že text
o prechodných ustanoveniach sa vypustil priamo v kráľovskej kancelárii,65 preto
je táto interpretácia pravdepodobná.
Bez ohľadu na riešenie problému interpolácie časti bratislavského privilégia sa listina pokladá za hodnoverný prameň k dejinám Bratislavy v 13. storočí.
Vzhľadom k rozsahu a podrobnosti obdržaných výsad má listina významnú úlohu pri poznávaní dejín mesta v 13. storočí. Pre mnohé výsady sa používa názov
Veľké privilégium. 22 udelených výsad veľmi podrobne vymedzuje rôzne stránky mestského života a svojím rozsahom je na svoju dobu atypické. Z privilégia
sa Bratislava javí ako vyvinutá aglomerácia s rozvinutou spoločenskou štruktúrou. Z viacerých prameňov vyplýva, že Bratislava bola pred rokom 1291 nielen
sídlom mestského typu, ale aj naozajstným mestom. Privilégium dokladá na

64
65

o voľbe richtára bol mierne pozmenený a ocitol sa – vzhľadom na vynechané ustanovenia
– na začiatku Karolovej konfirmácie, ale ako vyplýva z porovnania doslovných prekladov
tohto článku v Ondrejovom privilégiu a Karolovej konfirmácii, nedošlo k zásadnému
posunu vo význame ustanovenia. (Privilégium z roku 1291: „Taktiež, nech si od sviatku
sv. mučeníka Juraja na jeden rok medzi sebou zvolia správcu alebo richtára zo
spoločenstva, ktorý spolu s 12 prísažnými spolumešťanmi bude môcť súdiť...“ Konfirmácia
z roku 1313: „...sme ustanovili túto slobodu a rozhodli sme sa im udeliť túto milosť: aby si
od sviatku sv. mučeníka Juraja na jeden rok medzi sebou zvolili správcu alebo richtára,
ktoréhokoľvek budú zo spoločenstva chcieť, ktorý spolu s 12 prísažnými spolumešťanmi
bude môcť súdiť...“ Ani argument o povinnosti richtára zložiť funkciu v iných mestách
neobstojí, pretože táto povinnosť býva v privilégiách zakotvená len zriedkavo. Dokonca aj
ustanovenie voliť richtára každoročne, ktoré by mohlo byť prekážkou v ambícii richtárskej
rodiny Jakubovcov, nie je obvyklým ustanovením. Každoročná voľba je zakotvená okrem
bratislavského privilégia v prípade Zvolena (1243), Krupiny (1244), či Banskej Bystrice
(1255). (Porovnaj JUCK, Ľ.: Výsady miest, s. 37–38, 42.)
Čo bolo pod týmto textom, sa podarilo prečítať pomocou špeciálneho osvietenia
archivárke Hedvige Hudákovej. LEHOTSKÁ, D.: Stredoveké privilégiá, s. 26.
Takéto prechodné ustanovenia sú (o oslobodení od platenia rôznych poplatkov na
prechodné obdobie) v mestských privilégiách len zriedkavo. Jedným z mála podobných
prípadov je oslobodenie bardejovských hostí od platenia akýchkoľvek dávok, daní
a poplatkov na prvých desať rokov, ktoré získali v privilégiu od Karola Róberta v roku
1320. Keď privilégium v roku 1362 potvrdzoval Ľudovít I., vo svojej komfirmácii tieto
prechodné ustanovenia nevypustil. Porovnaj JUCK, Ľ.: Výsady miest, č. 107, s. 94.
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niekoľkých miestach, že hostia tvorili etablovanú skupinu v Bratislave už pred
bojmi s Přemyslom Otakarom II., teda pred rokom 1272, a vlastnili hnuteľný
i nehnuteľný majetok (domy, vinohrady)66. V úvode privilégia sa spomína, že
títo hostia utrpeli počas vojen kráľa Ladislava IV. s českým kráľom Přemyslom
Otakarom II.67 a rakúskym a štajerským vojvodom Albrechtom I.68 veľké škody.
Ich domy a osobný majetok boli vypálené a mnohých vyhnali z mesta. Preto
akoby privilégium malo byť len impulzom pre príliv ďalšej vlny hostí do
vojnami vyčerpaného mesta. Nebolo ničím výnimočným, ak panovník udelil
mestské privilégium už etablovanej skupine hostí. Vyplýva to napríklad aj
z porovnania arengy v bratislavskom privilégiu a v privilégiu pre Trnavu z roku
1238. V bratislavskom privilégiu znie arenga nasledovne: „Preto chceme dať
touto listinou na všeobecnú známosť, že keďže naši hostia z mesta Bratislavy
skrze jarmo a zúrivosť Nemcov v čase bojov medzi pánom Ladislavom, naším
synovcom, a českým kráľom; ako aj skrze rakúskeho a štajerského vojvodu
Alberta boli rozptýlení a utrpeli veľké škody vypálením ich domov a stratou ich
ostatného majetku; hodláme bdieť nad ich spoločenstvom, aby sa spolčení mohli
usadiť a mali všetky záruky združovať sa a prísť sem z našej kráľovskej šľachetnosti a štedrosti sme ustanovili túto slobodu a rozhodli sme sa im udeliť túto
milosť:...“69 Výsady pre Trnavu boli síce udelené za iných okolností, ale
podobne ako v prípade Bratislavy aj hosťom, ktorí toto miesto osídlili skôr:
„Keď teda i miesto v Bratislavskom komitáte, ktoré sa nazýva Zumbothel, zdá sa
najvhodnejším na usadenie hostí, dávame hosťom bývajúcim v tomto mieste

66

67

68

69

Doklad o domoch pozri pozn. č. 69. O tom, že už pred privilégiom mali bratislavskí hostia
založené vinohrady svedčí ustanovenie o oslobodení od platenia akýchkoľvek dávok
z vinohradov a to zo starých, novovysadených ako aj v budúcnosti založených („de vineis
ipsorum antiquis, de novo plantatis vel plantandis...“).
Přemysl Otakar II. obsadil a vypálil Bratislavu v apríli 1271 a zanechal na hrade posádku.
2. júla toho istého roku podpísal s kráľom Štefanom V. v Bratislave prímerie, ktorým
vrátil Uhrom všetky mestá, okrem Bratislavského hradu. Po nástupe Ladislava IV. roku
1272 na trón, sa boje obnovili a v nich sa roku 1273 Bratislava vrátila do rúk Uhorsku.
Neskôr však Přemysl Otakar II. opäť dobyl hrad aj mesto a obsadil celú Bratislavskú župu.
Na jar 1287 dobyl ako vazal pánov z Kyseku mesto aj hrad, no vzápätí ich po bojoch
odovzdali kráľovi verní, medzi nimi aj Matúš Čák. Definitívne vydali Rakúšania
Bratislavu po uzavretí mieru v Hainburgu (26. augusta 1291). Onedlho, 2. decembra toho
istého roku, vydal Ondrej III. privilégium pre bratislavských hostí.
„Proinde ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod cum hospites
nostri de civitate Posoniensi per servitiam sev furiam Teotonicorum tempore guerre inter
dominum regem ladislaum, fratrem nostrum patruelem et regem Bohemorum habite,
necnon per Albertum, ducem
Austrie et Stirie dispersi extitissent et in conbustione domorum suarum ac in amissione
aliorum bonorum suorum magnum dampnum perpessi fuissent, ipsorum congregacioni
invigilare cupientes, ut congregati valeant commorari et congregandi securitatem
omnimodam habeant veniendi, hanc ex regia liberalitate et munificencia statuimus
libertatem et graciam eiusdem duximus faciendam:...“
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a tým, ktorí sa tam chceli neskôr nasťahovať, takú výsadu...“70 Podobné je to aj
v ostatných zachovaných privilégiách.71
O Bratislave sa zachovali aj pramene, ktoré opisujú spoločenstvo hostí
pred rokom 1291. O tom, že v Bratislave žilo spoločenstvo mešťanov pred rokom 1291, svedčí listina z roku 1287, podľa ktorej predstúpili pred Bratislavskú
kapitulu z jednej strany richtár Tyrward, 12 prísažných ako aj všeobecne
mešťania mesta Bratislavy a z druhej strany Jakub, bývalý richtár mesta, aby
spísali dohodu, podľa ktorej mesto prenecháva Jakubovi zem medzi dvoma
potokmi zvanými Vydrica.72 Bratislavskí hostia teda mali vlastného richtára
a prísažných. V listine nevystupujú vo vlastnom mene a ohľadom vlastného
súkromného záujmu resp. osobného právneho aktu, ale v záujme a v mene celej
komunity mešťanov. Dohoda je prvým zachovaným prameňom, v ktorom mesto
Bratislava vystupuje ako samostatný právny subjekt. Bratislava teda mala ešte
pred rokom 1291, čiže pred prijatím oficiálnej právnej formy mesta, dotvorené
vlastné samosprávne orgány a vystupovalo ako inštitucionálne dotvorená komunita, čo sa prejavilo aj v použitej terminológii listiny.73
Roku 1288 mesto Bratislava a jeho mešťania prijímajú listiny Ladislava
74
IV. Kráľ pripomína škody, ktoré utrpelo mesto pri vpáde českého kráľa
a mesto sa stáva vlastníkom zeme Krásna Ves (Zeplak) nachádzajúcej sa pri
Bratislave aj s poliami a vinicami. V listine sa doslova hovorí o „civitas nostra
70

71

72

73
74

„Cum igitur in comitatu Posoniensi locus, qui Zumbothel dicitur, hospitibus congregandis
aptissimus videatur, civibus in eodem loco residentibus et qui in posterum venire voluerint, talem concessimus libertatem...“ CDES II., n. 44, p. 30–31.
Vysady pre hostí v Spišských Vlachoch z roku 1243: „Ad universorum noticiam harum
serie volumus pervenire, quod hospitibus nostris in Villa Ollassy de Tornava congregatis
et congregandis hanc concessimus libertatem:...“ (CDES II., n. 128, p. 84). Podobne
v roku 1249 udelil Belo IV. pozemkový majetok a výsady, aké užívajú aj hostia z Košíc,
hosťom zo Sene tu bývajúcim ako aj tým, ktorí sa tu usadia (CDES II., n. 319, p. 222–
223). Roku 1254 udelil dokonca Belo IV. hosťom z Babinej a Dobrej Nivy výsady,
ktorými sa riadili už dávnejšie: „Hinc est quod ad universorum noticiam volumus pervenire, quod accedentes ad nostram presenciam hospites de Dobruna et de Babacseky nobis
humiliter suplicarunt, ut libertatem ipsorum, in qua fuerunt hactenus demorati, nostro
dignaremur privilegio confirmare...“ (CDES II., n. 450, p. 313). Výsady pre Nemecku
Ľupču boli v roku 1263 udelené hosťom v Ľupči zhromaždeným, ako aj tým ktorí sa tu
budú chcieť zhromaždiť: „Ad universorum noticiam tenore presencium volumus pervenire, quod hospitibus nostris de Lyptou in villam Lypche congregatis et congregari volentibus, talem graciam concedendam duximus et ordinandam...“ (JUCK, Ľ.: Výsady, č. 29,
44–45). Podobne v privilégiu pre hostí v Rimavskej Sobote z roku 1268 (Tamže, č. 36, s.
50–51).
„...quod Tyrwardo villico, duodecim juratis ac universitate civium civitatis Posoniensis ab
una parte, Jacobo quondam vilico cive de eadem ab altera...“ AMB č. 7, MOL DF 238
631.
„...ac universitate civium civitatis Posoniensis...“ ďalej sa v listine uvádza, že „...iidem
Tyrwardus villicus, jurati ac universitas civium fuerint confessi, quod...“
Listina datovaná na 28. marec 1288 sa zachovala v odpise kráľa Ondreja III. z roku 1292.
Pozri AMB č. 13, MOL DF 238 637.
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regalis“ a kráľ oslovuje „cives nostri Posonienses“, nemožno teda pochybovať
o tom, že skutočne išlo o mesto s mestskou komunitou. Tu treba podotknúť, že
v uhorských pomeroch 13. storočia nie je známy podobný prameň, v ktorom by
panovník nazval ešte v predprivilegovanom období sídlisko termínom „civitas
nostra regalis“.75
Do tretice 10. apríla 1288 je v listine kráľa Ladislava IV. označený Jakub
ako „judex civitatis nostre Posoniensis“.76 Panovník mu udeľuje územie medzi
potokom Vydrica, ktorú Jakub získal rok predtým po dohode s Bratislavčanmi.
Keď si túto kráľovskú listinu 11. júna 1288 nechal Jakub potvrdiť bratislavskou
kapitulou, aj pisár kapituly ho nazval „honestus vir Jacobus Judex Posoniensis“.77
Hlbšie v 13. storočí nájdeme aj listiny, kde sa spomínajú cives ako
jednotlivci. Takými sú napríklad listiny z roku 1255, kde bratislavskí cives
menom Form a Pech vystupujú spolu ďalšími svedkami pred Bratislavskou
kapitulou, a dosvedčujú že zem Nekije (Nekije na Ostrove, dnes súčasť dediny
Vrakúň) je dedičným majetkom Dudu z Mod,78 či listina z roku 1243, v ktorej
udeľuje kráľ Wochovi „civis Posoniensis“ zem Jablonec (dnešný Zeleneč) za
služby preukázané počas vpádu Tatárov.79 V 13. storočí ešte nebolo terminologicky dotvorené a ustálené označenie pre vznikajúci meštiansky stav. Vo výsadných listinách v 13. storočí sú obyvatelia, ktorým sa výsada udeľuje, označovaní
ako hospites.80 Ako hospites sa zväčša označujú ešte dlho po zisku privilégia.81
Ako cives sú označení len obyvatelia Trnavy roku 1238, Banskej Štiavnice
1275, Bratislavy 1291 a Podolínca 129282 a v roku 1248 aj obyvatelia Nitry. Termín cives sa tu používa v takých súvislostiach, že ho možno interpretovať v sta-
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Porovnaj pramene k dejinám miest na území dnešného Slovenska (JUCK, V.: Výsady
miest) a dnešného Maďarska (KUBINYI, A. (ed.): Elenchus fontium historiae urbanae.
Budapest 1997.).
AMB č. 7, MOL DF 238 632.
AMB č. 8, MOL DF 238 633.
CDES II., n. 489, p. 339—340.
CDES II., n. 126, p. 82—83.
Privilégium pre Starý Tekov z roku 1240 (CDES II., n. 79, p. 56–57), Spišské Vlachy
z roku 1243 (CDES II., n. 128, p. 84), pre Krupinmu z roku 1244 (CDES II., n. 167, p.
111–112), podobne ako hostia sú označení obyvatelia Sene aj Košíc v roku 1249 (CDES
II., n. 319, p. 222–223), v privilégiu pre Babinú a Dobrú Nivu z roku 1254 (CDES II., n.
450, p. 313), pre Nemecku Ľupču z roku 1263 (JUCK, V.: Výsady miest, č. 29, 44–45.), pre
Rimavskú Baňu z roku 1268 (JUCK, V.: Výsady miest, č. 36, s. 50–51), v privilégiu pre
Kežmarok 1269 (JUCK, V.: Výsady miest, č. 37, s. 51–52), pre Komárno z roku 1265 aj
1277 (JUCK, V.: Výsady miest, č. 32 a 56, s. 48 a 63), či pre saských hostí na Spiši z roku
1271 (JUCK, V.: Výsady miest, č. 43, s. 55—56).
Porovnaj JUCK, V.: Výsady miest.
MARSINA, R.: K vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. Historický časopis
21, 1973, č. 3, s. 344–345.
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rom význame slova cives, čiže vojaci.83 V niekoľkých prípadoch sú príjemci
výsad označení aj ako popules.84
Pri oboch listinách nie je jasné, ako preložiť termín civis. Takmer všetci
doterajší autori nepochybujú o tom, že ide o prvých bratislavských mešťanov.85
V listine z roku 1243 sa voľným prekladom vraví nasledovné: „keď Tatári nepriateľsky napadli naše kráľovstvo, spomínaný Woch, civis Posoniensis, v konflikte s nimi odvážne bojoval a keď sme pred nimi utekali a prechádzali Bratislavou, spomínaný Woch preukázal nám náležité znaky vernosti, poskytol nám
dobrých koňov a dostatok peňazí a okrem iného ďalej stál na stráži počas noci
a sliedil na náhle útoky Tatárov...“86 Z kontextu vyplýva, že termín civis treba
preložiť ako vojak, jobagión podobne, ako obyvateľov Nitry. Preukázal sa najmä vojenskými službami v boji. Mohlo teda ísť o slobodného jobagióna, ktorý
žil v bratislavskom podhradí a zabezpečoval bezpečnosť hradu. Podobne možno
interpretovať Forma a Pecha vystupujúcich v listine z roku 1255.87 Pôvodne
tvorilo obyvateľstvo označované ako civis vojenskú časť hradného obyvateľstva,
83

84
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„...fideles nostri cives castri Nitriensis hoc tempore calamitatis (myslí sa v časoch tatárskeho vpádu) non vacillantes, nec fortunae casu mutato mutati, sed in fervore fidelitatis
primae laudabiliter persistentes, castrum nitriense studuerunt adeo eura pervigili custodire...“ (CDES II., n. 298, p. 208–209). Možnosť takéhoto prekladu uvádza aj R. Marsina.
Pozri MARSINA, R.: K vývoju miest, s. 345.
„...populi nostri de Zoulum.“ Pozri výsadnú listinu pre Zvolen z roku 1243 zachovanú
v odpise Bela IV. z roku 1253 (CDES II. n. 139, p. 93–94), Jasova (CDES II., n. 127, p.
83).
Tivadar Ortvay Wocha označuje ako Presburger Bürger (Pozri ORTVAY, T.: Geschichte
der Stadt Preßburg. Erster Band. Von den ältesten Zeiten bis zum Erlöschen des Arpádenhauses. Preßburg 1892, s. 302). Alžbeta Gácsová obdobne konštatuje „S prvým
bratislavským občanom sa stretávame r. 1243, je to Wochv, civis Posoniensis.“ (Pozri
GÁCSOVÁ, A.: Vznik mesta Bratislavy, s. 302). Doklad preberá aj STIEBOROVÁ, M.: Z dejín
bratislavského podhradia, s. 45. Najnovšie pokladá Forma, Pecha a Woch za najstarších
mešťanov HORVÁTH, V.: Bratislavské mestské privilégium, s. 8. Toto tvrdenie sa dostalo
aj do viacerých populárnych spracovaní dejín Bratislavy (ŠPIESZ, A.: Bratislava v stredoveku. Bratislava 2001, s. 23; LEHOTSKÁ, D.: Stredoveké privilégiá, s. 18; SEGEŠ, V.:
Prešporský pitaval. Zločin a trest v stredovekej Bratislave, s. 135. V. Segeš však správne
podotýka, že Woch bol jobagiónom, zrejme členom hradnej posádky).
„...quod cum gens tartara regnum nostrum hostiliter adiisset, Wochv, civis posoniensis, in
conflictu generali, quem habuimus cum eisdem, viriliter dimicavit et cum postmodum,
sicut deo placuit, nostri succumbuissent, per eosdem et nos nostram a facie eorum
presxenciam retraentes, Posonium transitum faceremus, dictus Woch debite fidelitatis
insignia nobis ostendens, equos decentes et expensas sufficientes nostris irrogando, ymo
se et sua omnia nobis et nostris exponens ex amore, necnon ob tutelam nostre persone per
vigilias noctis astans...“
Vyplýva to zo zaradenia jednotlivých svedkov vystupujúcich v listine: za Formom
a Pechom označenými ako „cives Posonienses“ nasledujú „...Cun centurio pro se et pro
tota generacione sua, Gewr iobagio castri Waruensis pro se et pro tota generacione sua,
Elus iobagio castri Iawriensis...“ Keďže sú zaradení medzi hradných jobagiónov a vojenských veliteľov, možno predpokladať, že tiež patrili k obyvateľstvu zabezpečujúcemu
bezpečnosť bratislavského hradu.
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s ktorými začali postupne splývať. Termín cives sa tak začal postupne používať
na označenie vznikajúceho meštiackeho stavu v zhode s jeho hradným pôvodom.88 Zmieňovaných Forma, Pecha a Wocha však treba chápať ešte práve
v staršom význame termínu cives. Rodinu potomkov civesa Wocha nachádzame
na začiatku 14. storočia ako pevne ukotvenú, bratislavskú meštiansku rodinu.89
Je ťažké vysloviť predpoklad, kedy sa z obyvateľov sídliska existujúceho
pod bratislavským hradom konštituovali mešťania. Zo zachovaných prameňov si
možno vytvoriť predstavu aspoň o podobe ich osídlenia v 13. storočí. Prvý
nepriamy doklad o existencii osídlenia v podhradí je až z roku 1204, i keď
archeologicky je preukázané už predtým90. Ide o listinu, ktorou pápež Inocent
III. vyslovuje súhlas so žiadosťou uhorského kráľa o presunutie bratislavskej
prepozitúry nachádzajúcej sa na hrade „extra munitionem“, preto, že do nej
prichádza mnoho ľudí, ohrozujúcich bezpečnosť hradu.91 Prepozitúra sa
nemohla spoza hradieb presunúť na zelenú lúku, ale do jestvujúceho sídliska,
ktoré je aj archeologicky doložené. Toto sídlisko sa prvýkrát spomína ako burgum v pápežskej listine z roku 1221. Pápež v nej povoľuje na žiadosť bratislavského prepošta premiestnenie kostola sv. Spasiteľa umiestneného v hradnom
areále preto, že kanonici sa nemôžu pre bezpečnostné opatrenia hradu dostaviť
načas na bohoslužby.92 Starší autori sa nazdávali, že išlo o farský kostol rodiaceho sa mesta, a presun týchto cirkevných inštitúcií bližšie k svojim veriacim
považovali za prejav osamostatňovania rozvíjajúceho sa podhradia – mesta od
hradu.93 Ako upozornil Juraj Šedivý, dnes sú v okolí bratislavského hradu preukázané cirkevné stavby, ktoré už na začiatku 13. storočia slúžili obyvateľstvu
okolitých osád. Sú to: rotunda na mieste neskoršieho kostola sv. Mikuláša
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K používaniu termínu cives najmä v období 10. – 12. storočia pozri štúdiu RAPANT, D.:
Drobné štúdie k slovenskému stredoveku. V. Milites, cives, civiles. Slovenská archivistika
11, 1976, č. 1, s. 89–109.
18. júna 1323 potvrdili bratislavský richtár Machardus a mestská rada svojou listinou
predaj práve spomínaného Wochovho majetku Jablonec (dnešný Zeleneč), ktorý predala
rodina Wochovcov bratislavskej kapitule. V listine sa spomína Wochova dcéra Margareta,
jej syn Peter Krajčír (Sartor) spolu s dcérami Margarétou, Annou a nebohým synom
Vavrincom, ďalej vnuci Petra Sartora Ján (syn Vavrinca) a Michal (syn Anny). RDES II.,
n. 989, p. 429–430.
POLLA, B.: Bratislava. Západné suburbium. Bratislava 1979.
„Suplicavit nobis (...) rex Hungarorum (...) ut quia in quondam castro suo Posoniensi
prepositura consistit et ex accesssu hominum ad eadem timet sibi de castro ipso periculum
provenire, ewi licentiam concedere dignaremur, ut preposituram ipsam extra munitionem
construere de licentia nostra valeat.“ (CDES I., n. 125, p. 104–105.)
„Dilectus filius (...) Posoniensis Prepositus proposuit coram nobis, quod cum Posoniensis
ecclesia in munitione castri Posoniensis sit sita, frequenter contigit, ut eiusdem canonicis
castrum ipsum statutis horis intrare nequaquam valentibus, ecclesia ipsa eam liceret de
nostra permissione transferri.“ (CDES I., n. 249, p. 190.)
GÁCSOVÁ, A.: Vznik mesta Bratislavy, s. 297; JANKOVIČ, V.: Vznik mesta Bratislavy, s.
187–189.
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datovaná do prelomu 11. a 12. storočia,94 rotunda na mieste neskoršieho kostola
sv. Vavrinca, taktiež datovaná do prelomu 11. a 12. storočia95, zatiaľ nedostatočne preskúmaná stavba, interpretovaná ako cirkevná, na mieste dnešného
dómu sv. Martina, zaradená predbežne do začiatku 12. storočia.96 Aj na základe
týchto poznatkov pozmenil Juraj Šedivý interpretáciu kostola sv. Salvátora ako
farského kostola podhradia. Vyslovil predpoklad, že pôvodne plnil funkciu
misijného centra, a neskôr kostola svetskej lokálnej elity naviazanej na osobu
hradného župana.97 Listiny z roku 1204 a 1221 môžeme interpretovať tak, že
k presunu prepošstva, resp. kapituly a neskôr aj kostola došlo pôvodne na
žiadosť uhorského kráľa (v prípade listiny z roku 1204), ktorý vystupoval
v záujme župana a bezpečnosti jeho komitátneho hradu. V oboch listinách sa
jeho bezpečnosť aj zdôrazňuje.98 V presune kapituly teda nešlo ani tak
o dostredivú silu rozvíjajúceho sa podhradia, ktoré prilákalo prepošstvo spolu
s kapitulou a kostolom do nechráneného sídliska, ako skôr o odstredivú silu
župana a hradu. Existencia prepošstva a kostola v rámci bratislavského hradného
areálu je navyše v uhorských pomeroch skôr výnimkou (spolu s Abovom),
pretože kostoly stávali poväčšine pred hradným opevnením.99 Neobstojí teda
argument V. Jankoviča, ktorý konštatoval, že podhradie muselo už byť zabezpečené opevnením, pretože prepošt by sa sotva presťahoval z dobre opevneného
hradu do nechráneného sídliska.100 Ako vyplýva z listiny z roku 1221, už v tej
dobe bývali v podhradí kanonici a do kostola na hrade museli dochádzať. Niet
pochýb, že k presunu kapituly a kostola došlo do miest okolo dnešného dómu
sv. Martina, kde bolo pôvodné jadro predprivilegiálneho mesta.
Kapitula nebola jedinou cirkevnou inštitúciou na území predprivilegiálneho mesta. Už z roku 1151 máme doklad o tom, že panonhalmský opát Rafael
predajom pozemku v Bratislave získal 20 mariek striebra, ktoré potom požičal
kráľovi Gejzovi II.101 Z roku 1238 je prvá zmienka o magdalénkach (cistercitskom kláštore svätej Márie Magdalény) v Bratislave.102 Kláštor stál pred mest94
95
96
97
98

99
100
101
102

VALLAŠEK, A.: Neznáma sakrálna stavba pod bratislavským hradom. In: Zborník
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Musaica 24, 2003, s. 111–112.
HOŠŠO, J. – LESÁK, B.: Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady sv. Vavrinca v Bratislave. Archeologica Historica 21, 1996, s. 241–251.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Dóm svätého Martina v Bratislave. Bratislava 2002, s. 25.
ŠEDIVÝ, J.: Cirkev v stredovekej Bratislave, s 107.
V prvej listine sa hovorí, že ľudia prichádzajúci do prepošstva ohrozujú bezpečnosť hradu,
z druhej sa prepošt sťažuje na bezpečnostné opatrenia, pre ktoré sa jeho kanonici nemôžu
načas dostaviť na bohoslužby.
FÜGEDI, E.: Die Städte, s. 41.
JANKOVIČ, V.: Výskum topografie historického jadra Bratislavy v 14. – 16. storočí a jeho
prínos pre najstaršie dejiny mesta. Historický časopis, 21, 1973, č. 3, s. 371.
CDES I., n. 80, p. 78.
V listine udeľuje bratislavský župan Ondrej na žiadosť Bela IV. mlyn o dvoch mlynských
kameňoch v Kuchyni bratislavským sestrám. Listina sa zachovala v odpise Žigmunda
Luxembusrského z 11. decembra 1429 (CDES II., n. 46, p. 32–33).
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skou aglomeráciou, no vlastnil aj niektoré majetky na území mesta a v jeho
bezprostrednom okolí.103 V Bratislave malo majetky aj pilišské opátstvo. Boli to
domy a vinohrady v Devíne a Bratislave, ako aj tzv. vodná veža pod hradom,
ktorú dal vybudovať pilišský opát na vlastné náklady.104 Od 40. rokov získaval
majetky v Bratislave a jej okolí aj rakúsky kláštor cistercitov z Heiligenkreuzu,
ktorých sem prilákali najmä vinohrady,105 ale vlastnili aj dom a skladisko priamo v meste.106 Koncentrácia toľkých cirkevných inštitúcií na území Bratislavy
už v polovici 13. storočia istotne nebola náhodná. Muselo ísť o rozvinutý
sídliskový útvar. Koncom 13. storočia sú doložené na území mesta už typicky
mestské rády klarisiek, ktoré v roku 1297 získali majetky bratislavských
cistercitiek107 a v rovnakom roku sa spomína aj vysvätenie kostola Františkánov.108 Je zaujímavé je, že usadenie klarisiek prebehlo na základe donačnej
listiny Ondreja III. pod vedením predstaveného bratislavských františkánov, ale
zároveň „z uznesenia a s povolením mešťanov“.109 Duchovných, konkrétne kanonikov a kňazov, spomína aj privilégium z roku 1291 v súvislosti s ustanovením o práve bratislavského richtára, prísažných a mešťanov vylúčiť takých
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Vlastnili lúku pri potoku Vydrica. Jej držbu potvrdil predstavenej a mníškam z Bratislavy
v roku 1244 taverník a bratislavský župan Matej so súhlasom kráľa Bela IV., a to zároveň
s mlynom v Kuchyni (CDES II, n. 172, p. 116). O päť rokov predali Pilgrimovi, opátovi
cistercitov z Heiligenkreuzu vinicu za hradom (CDES II., n. 343, p. 239–240).
„item confirmamus domos eiusdem monasterii et vineis in Dewen et in Posonio existens et
turrem seu domos, quas dilectus nobis in Christo abbas memoratus de voluntate nostra
propriis sumtibus et expensis in castro nostro construxit in loco, qui Wepruch vulgariter
nuncupatur.“ Popri tom potvrdil Belo IV. touto listinou pilišskému opátstvu aj tretinu
mýta vyberaného v Bratislave. Pozri listinu z roku 1254 (CDES II., n. 447, p. 311).
Prítomnosť cistercitov v oblasti Bratislavy je prvýkrát doložená v roku 1249, keď získali
kúpou od bratislavských cistercitiek/magdaléniek vinicu za hradom (CDES II., n. 343, p.
239–240). V roku 1297 získali Praču (Parachan, dnešné Vajnory) pred Bratislavou
výmenou za Tardošked. Pozri listinu ostrihomského arcibiskupa a kapituly zo 16. júna
1297 (AMB č. 19, MOL DF 238 642).
„...et domo ac repositorio rerum nostrarum in civitate Posoniensi.“ Pozri listinu opáta
kláštora z 28. októbra 1307 (AMB 25, MOL DF 238 649).
Majetky bývalého kláštora cistercitiek nachádzajúceho sa v tom čase pred mestom („ante
civitatem“), ktorý je – ako uvádza listina – opustený a jeho majetky sú neobhospodarené
už vyše 20 rokov daroval klariskám Ondrej III. (CDH VI./2, s. 68–69.)
CDH VII/5, s. 538–540.
„...in hac parte easdem possessiones cum suis pertinentiis, quas eaedem Dominae
religiosae Ordinis Cistercien. antiquitus possidebant, religiosis Dominabus, Monialibus
Ordinis Sanctae Clarae Virginis, quas Minister Ordinis Fratrum minorum in ciuitate Posonien. de consilio et permissione ciuium Posoniensium in curia, seu fundo ab ipsis
ciuibus praedictis Dominabus collato locauit, seu instituit, cum ea, quae religiosa sunt, ad
seculares vsus conuerti, vel redire non debeant, duximus conferendas, et pacifice, ac
perpetuo possidendas.“ (CDH VI/2, s. 69.)
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obyvateľov mesta, ktorí by sa chceli vyhýbať alebo obchádzať práva mešťanov,
pričom na duchovných pôsobiacich v meste sa vzťahuje imunita.110
Okrem príslušníkov duchovného stavu početných cirkevných inštitúcií
obývalo podhradie a okolie Bratislavy mnoho ľudí, ktorí zabezpečovali chod
a vydržiavanie hradu a jeho posádky z hospodárskeho aj z vojenského hľadiska.
Zmienky v prameňoch sa najčastejšie týkajú práve hradných jobagiónov, ktorí
žili zväčša v podhradí a v neďalekých obciach v okolí Bratislavy a za vojenské
zásluhy získali donácie na pozemkový majetok. Takí boli napríklad aj jobagióni
hradu z neďalekej Nekyje (Nekv, dnes súčasť Čiernej Vody pri Bratislave), ktorí
na bratislavskom hrade postavili 40. rokoch 13. storočia strážnu vežu na vlastné
náklady a mali na starosti jej udržiavanie a ochranu na vlastné útraty.111 Územie
za hradom medzi potokmi Vydrica obývali strážcovia lesa bratislavského
hradu.112 Pod iniciatívou hradu prebiehalo aj osídľovanie, ako na to poukazujú
zmienky o hosťoch bratislavského hradu. Napríklad roku 1256 sa spomína
v metácii Pezinka „villa hospitum castri Posoniensis nomine Jablan (Jablonec)“.113 Hostia Bratislavského hradu bývali aj v Krásnej Vsi (Zeplak) pred
Bratislavou, ktorá sa roku 1288 stala majetkom bratislavských mešťanov.114
Podobná skupina hostí musela už hlboko v 13. storočí obývať aj bratislavské
podhradie. Na konci 80. rokov 13. storočia je už pevne sformovaná do komunity
mešťanov.115 Ako naznačujú pramene, uvedená societa sa pravdepodobne
pomaly vymaňovala spod kompetencií bratislavského hradu. Tento proces sa ani
v čase privilégia nedokončil. Viaceré ustanovenia zdôrazňujú nezávislosť
komunity mešťanov od bratislavského župana. Vidno to v ustanovení o vyberaní
dane z výmeny mincí, ktorú má zabezpečiť osoba poverená richtárom mesta.
Doslova sa hovorí, že zasahovanie župana je vylúčené.116 Na druhej strane sa
však ani v čase privilégia nepodarilo niektorým skupinám obyvateľstva Bratislavy úplne vymaniť spod závislosti župana. Nasvedčuje tomu ustanovenie
o rybároch. Oneskorené vydanie privilégia pre Bratislavu mohlo zapríčiniť silné
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„Sed si qui in eadem residentes se de libertate civium nostrorum predictorum pretextu
servicii vel occasione alterius alicuius eximere vel trahere voluerint, iudex et iurati ac
cives ipsos habeant excludendi facultatem, preter canonicos et sacerdotes in ipsa civitate
existentes.“
Listina Bela IV. z roku 1245 pre Mochovho syna Lekva a jeho bratov a Čukarovho syna
(Chuguer) Petra (CDES II., n. 190, p. 126).
Kráľ Ladislav IV. udelil v roku 1288 Jakubovi richtárovi mesta Bratislavy „terram
custodum silve castri nostri Posoniensis retro castrum Posoniense constitutam, inter duos
fluvios Wydriche nuncupatos...“ (AMB č. 8, MOL DF 238 632).
CDES II., n. 531, p. 366.
Pozri pozn. č. 74. (AMB č. 13, MOL DF 238 637).
Z donácie Krásnej Vsi je zrejmé, že pisár už roku 1288 jasne rozlišoval komunitu
mešťanov „cives nostri posoniensis“ a skupinu hostí z Krásnej Vsi, podriadených
bratislavskému hradu „hospes ipsius castri posoniensis“ (AMB č. 13, MOL DF 238 637).
„Item monetarios nostros precedat homo iudicis de ipsa civitate, qui eam faciet celebriter
acceptari, exclusa potestate comitis parochyalis de ipsa nostra civitate.“
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postavenie župana. Vyplývalo z mimoriadneho postavenia bratislavského hradu
na exponovanej hranici Uhorska.117 Podobne sa vyvíjala situácia aj v druhom
významnom župnom hrade na západnej hranici Uhorska – v Šoproni. Obyvatelia
podhradia tu získali isté výsady už od Bela IV. a Štefana V.118 Mestské
privilégium získali od Ladislava IV. v roku 1277 – teda, podobne ako Bratislavčania, relatívne neskoro, po pohraničných vojnách s českým kráľom. Privilégium pre obyvateľov Šoprone zdôrazňuje ich nezávislosť od župana, ale podobne
ako v Bratislave, ponechalo sa mu nadštandardné postavenie.119
Bratislavské privilégium popisuje hospodársku štruktúru mesta a zamestnania obyvateľov pred rokom 1291. Deväť ustanovení sa týka priamo hospodárstva mesta. Bratislavčania vlastnili okrem domov aj pozemky. Prvých desať
rokov boli oslobodení od platenia pozemkovej dane (teragium). Potom platili
každoročne na sv. Juraja, ale nie však viac ako tri vážky na každú mansiu
(domácnosť). Okrem tohto súkromného pozemkového vlastníctva jednotlivých
mešťanov malo v držbe niektoré majetky aj mesto ako celok – komunita
mešťanov.120 Bratislavčania vlastnili v okolí mesta najmä vinohrady. V prvej
polovici 13. storočia sa väčšina prameňov síce zmieňuje najmä o viniciach cirkevných inštitúcii (Bratislavskej kapituly, cistercitiek, pilišského opáta). Vieme
však, že aj Bratislavčania mali vinice na kopcoch obce Krásna Ves121 a na vrchu
Schimperg. Podľa privilégia nemuseli mešťania zo svojich starých ani novovysadených vinohradov odovzdávať žiadne dávky ani dane. Kvôli poplatkom
z vinohradov vznikali medzi Bratislavčanmi a šľachticimi z okolia mesta trenice. Roku 1296 tak museli napríklad mešťania pred Bratislavskou kapitulou
117
118
119

120

121

SEDLÁK, V.: Die historische Entwicklung, s. 79–80.
Zmienka o výsadách je v privilégiu Ladislava IV. z roku 1277, no nevieme ich bližšie
konkretizovať. Pozri Kubinyi, A.: Elenchus, č. 58, s. 69.
Odráža sa najmä v ustanovení, že župan sa síce nemá opovážiť vyberať trhové mýto od
mešťanov a ostatných ľudí z uhorského kráľovstva prichádzajúcich na trh do Šoprone,
avšak právo vyberať mýto od kupcov prichádzajúcich z cudziny, mu panovník ponechal.
Tamže s. 70.
Ešte pred privilégiom získli spomínanú Krásnu Ves a viedli spor o zem medzi dvomi
potokmi Vydrica („terra existenti retro castrum Posoniense inter duos rivulos Wydurcha
vocatas“) s bratislavským mešťanom a bývalým richtárom Jakubom. V roku 1287 došlo
k dohode, podľa ktorej mesto sporné územie Jakubovi prenechalo (AMB č. 7, MOL DF
238 631). Mesto opätovne písomne povolilo Jakubovi užívať túto zem aj v roku 1314
(AMB č. 33, MOL DF 238 657). O nejasnom vlastníctve tohto územia svedčí na jednej
strane to, že Jakub spisuje dohody s mešťanmi a tí si vyhradzujú právo na súhlas, aby
Jakub toto územie užíval, na druhej strane získal Jakub toto územie oficiálnou cestou –
donáciou od Ladislava IV. Stalo sa tak až v roku 1288, čiže rok po dohode s mestom (10.
apríla 1288, AMB č. 8, MOL DF 238 632). Krátko nato si dal Jakub kráľovu donáciu
prepísať Bratislavskou kapitulou (11. júna 1288, AMB č. 8, MOL DF 238 633)
a o niekoľko rokov aj znova potvrdiť Ondrejom III. (3. júna 1291, AMB č. 10, MOL DF
238634).
V donácii na Krásnu Ves získali „villa Zeplak...cum omnibus utilitatibus et pertinenciis
suis, videlicet agris, vineis, cybrionibus vinearum...“ (Poznámka č. 74).
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spísať dohodu o poplatkoch z viníc na vrchu Schimperg (nad dnešným Račianským mýtom) so šľachticmi z Rače.122 Nebolo výnimkou, že šľachta z okolia
Bratislavy vlastnila v meste nehnuteľností. V roku 1279 synovia comesa Jakuba
zo Šúroviec predali hradným jobagiónom z Vrakune pozemok kúrie, vínnu
pivnicu a všetky budovy, ktoré mali v Bratislave, spolu s neobrábanými vinicami na kopcoch Krásnej Vsi.123
Mnoho obyvateľov Bratislavy sa zaoberalo rybolovom. Privilégium z roku 1291 sa venuje rybárom samostatne. Zdôrazňuje, že majú tie isté práva a povinnosti ako bratislavskí mešťania, ale mali by odovzdávať tretinu z ulovených
rýb hradnému županovi. Rybári tvorili samostatnú osadu resp. predmestie. Do
roku 1291 podliehali županovi, inak by privilégium nezdôrazňovalo, že majú
mať rovnaké práva ako mešťania. Naďalej však odovzdávali županovi dávku
z úlovku. Osada rybárov bola v miestach pred neskoršou Rybárskou bránou.
Mohla byť aj na jednom z ostrovov vytvorených ramenami Dunaja, keďže
v daňovom súpise z roku 1379 sa spomína jedno z predmestí ako Ostrov, kde
bývajú rybári.124 Rybári dochádzali pravdepodobne už v 2. polovici 13. storočia
do kostola sv. Ondreja, ktorý sa nepodarilo dodnes lokalizovať,125 ale patrocínium naznačuje, že slúžil práve osade rybárov. Pravdepodobne v 90. rokoch 13.
storočia bol pri stavbe mestských hradieb zbúraný.126
122

123

124
125
126

Dohodu spísali Ján a Peter synovia Benedikta, Ján a Ondrej synovia Mikuláša z Rače (de
Racha), Jakub v mene svojho brata a Peter, syn Raču (filio Racha) z jednej strany
a bratislavskí mešťania ako aj rakúski a uhorskí hostia z druhej strany („tam civibus
posoniensibus, quam hospitibus de Austria et Hungaria ab alteraI“) AMB č. 16, MOL DF
238 643.
„Universis christi fidelibus presentes litteras inspecturis capitulum ecclesie posoniensis
Salutem in domino. Ad universorum noticiam tenore presencium volumus pervenire, quod
constitutis coram nobis Mathia et Zolad filiis Herxhel de Werekne iobagionibus castri
Posonienis ab una parte, Jacobo, Johanne et Andreas filiis comitis Jacobi filii Woynus de
Suur ab altera; iidem Jacobus, Johannes et Andreas predicti sunt confessi, quod fundum
curie sue, quem habent in civitate Poson, cum cellario et aliis omnibus edificiis super
eundem fundum existentibus et vineam suam desertam sitam inter vineas ecclesie nostre in
montibus ville Zeplok, quam in mediante circumdant a parte utraque due vie, vendidissent
eisdem Mathie et Zolad pro viginti marcis argenti perpetuo possidendas, quas quidem
viginti marcas processu temporum eundem fundum curie et vineam antedictam voluerint
in irritum revocare, ipsi videlicet Jacobus, Johannes et Andreas supradicti tenebuntur eos
expendire propriis laboribus et expensis. In cuius rei memoriam presentes concessimus
litteras sigilli nostri munimine roboratas. Datum in festo beati Andree apli. Anno domini
millesimo ducentesimo septuagesimo nono.“ (MOL DF 226 764)
STIEBOROVÁ, M.: Predpoklady vzniku predmestí, s. 213.
Predpokladá sa lokalizácia niekde na Gorkého ulici.
Vyplýva to z listiny kardinála Gentilisa pre bratislavských mešťanov z roku 1311, kde sa
hovorí, že mešťania si môžu vystavať kostoly zasvätené sv. Gotardovi a Ondrejovi,
pretože tie boli zbúrané pri stavbe mestských hradieb (CDH VIII/1. s. 399—400.). Listina
konkretizuje, že kostol sv. Gotarda zbúrali po preložení a zbúraní Krásnej Vsi, čiže
niekedy po roku 1297 (listinou z 26. marca 1297 povolil Ondrej III. obyvateľom Krásnej
Vsi sťahovať sa do mesta, riadiť sa tamojšími výsadami a nariadil, aby všetky stavby boli
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Mozaiku mestskej society Bratislavy 13. storočia dopĺňajú obchodníci.
Obchodu v stredovekej Bratislave sa týkajú dve ustanovenia privilégia. Doslova
sa hovorí: „hostia, ktorí by sa chceli pohybovať po kráľovstve s tovarom alebo
povozmi s cieľom obchodovať, nemusia platiť nijaký tribút ani poplatky, a to ani
za tovar, ani za kone, alebo osoby s tovarom alebo bez tovaru, odchádzajúce
alebo sa vracajúce a to v Bratislavskej župe a v brode oproti Hainburgu, pri
brode malého Dunaja vo Vajnoroch a na prechode cez rieku Moravu.“ Bratislava mala dobré predpoklady pre rozvoj obchodu vďaka výhodnej geografickej
polohe. Ako vieme, križovali sa tu dôležité vodné i pozemné cesty. Na území
mesta sa stretávali dve významné cesty. Prvá kopírovala dnešnú Ventúrsku
a Michalskú ulicu, smerom k neskoršej Michalskej bráne a rozdeľovala sa na
dve vetvy: smerom na vtedajšiu obec Blumenau, teda na dnešný Lamač a Záhorskú Bystricu a ďalej na Záhorie. Jej ďalšia vetva prechádzala dnešnou Obchodnou ulicou na Krásnu Ves, Raču a Vajnory. Druhá komunikácia prechádzala po
dnešnej Panskej a Laurinskej ulici a smerovala po Špitálsku ulicu na Trnavu
a po dnešnej Dunajskej ulici na Prievoz, Vrakuňu a Biskupice. Obe komunikácie
sa stretávali na území mesta a smerovali k brodu cez Dunaj, ktorý bol pod
bratislavským hradom. Umožňoval prechod Dunaja v niekoľko kilometrovom
úseku. Poloha Bratislavy bola zaujimavá a strategická. O výnosy z mýta pri brode sa delili opáti pannonhalmského a pilišského kláštora a bratislavský župan.127
Pilišský opát dal pri brode vybudovať na vlastné náklady nesporne z vlastných
záujmov tzv. vodnú vežu.128 Bola súčasťou fortifikačného systému hradu a kontrolovala brod, ale slúžila aj na ochranu prístupu do mesta a na hrad. Brod je
prvýkrát písomne zachytený v privilégiu „ako bratislavský brod oproti Hainburgu“ („in portu Posoniensi versus Haynburgam“). Bratislavskí obchodníci ho
určite využívali, preto sa v privilégiu zdôraznilo ich oslobodenie od platenia
mýta na tomto mieste. Privilégium konkretizuje aj ďalšie dva brody: vo Vajnoroch cez Malý Dunaj (in portu Chollow in Zeleus) a cez rieku Moravu (in
transitu fluvii Morowa), pravdepodobne pod hradom Devín. Práve konkretizácia
brodov oproti Hainburgu a pod Devínom naznačuje, že Bratislavčania často
využívali podunajskú vodnú cestu najmä po prúde bola, ktorá bola v stredoveku
veľmi lacná. Vodnú cestu lemovali na oboch brehoch pozemné cesty a práve na
nich boli oba spomínané brody. Cesta na ľavom brehu vychádzala z Viedne,
smerovala na Moravské pole, prekračovala rieku brodom pod Devínom a smero-

127

128

použité na stavbu mestských múrov. AMB 17, MOL DF 238 641). Preto možno
predpokladať, že aj kostol sv. Ondreja bol zbúraný niekedy na konci 90. rokov, keď boli
práce na mestských hradbách najintenzívnejšie. Logicky teda musel kostol stáť už
v druhej polovici 13. storočia.
Pozri listinu z roku 1254: „Pratera medietas tributi regalis de Posonio, cum due partes
totius tributi Posoniensi ad nos pertinent, de quibus unam partem habet ecclesia sancti
martini de sacro monte Pannonie, aliam partem possidet ecclesia de Plys antedicta,
terciam vero partem percipis comes Posoniensis pro tempore constitutis.“ ( CDES II., n.
447, p. 311).
Tamže.
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vala na Bratislavu. Cesta po pravej strane Dunaja vychádzala z Viedne smerom
na Hainburg, cez brod prechádzala na druhý breh k Vodnej veži a do Bratislavy.
Spojenie Viedne (ktorá od 13. storočia kontrolovala obchod s Uhorskom) s Bratislavou smerovalo na Brück an der Leitha a pri Mosonmagyarvóvári sa spájalo
s cestou od Bratislavy (Rusovce – Rajka). Veľký význam mal i smer z Viedne
na Šoproň. Podunajská vodná trasa mala najmä smerom z Viedne do Uhorska
nesporne obrovské využitie.129 Obyvatelia Bratislavy boli pravdepodobne zapojení do obchodu na dunajskej vodnej ceste medzi Viedňou a Budínom. Už pred
rokom 1291 musela v meste existovať skupina kupcov či obchodníkov. Privilégium spomína aj obchodníkov, ktorí prichádzali do Bratislavy z iných kráľovstiev a miest. Boli to obchodníci so súknom, dobytkom a rybami. Toto ustanovenie je dôkazom, že Bratislava sa zapájala do medzinárodného obchodu a potvrdzujú to nielen zmienené komodity, ale aj nariadenie Ondreja III. z roku
1297. Tovar na lodiach z Nemecka do Bratislavy, mohli ďalej rozvážať len
lodníci mesta Bratislavy smerom na Viedeň a do Uhorska.130 V Bratislave sa
všetci zahraniční obchodníci museli zastaviť, aby preložili svoj tovar na lode
Bratislavčanov. Na zabezpečenie takýchto operácií muselo byť mesto pripravené. Možno predpokladať, že v meste mali kupci svoje zázemie a časť tovaru
Bratislavčanom aj predávali. Bratislavčania vystupovali už v tomto období ako
sprostredkovatelia obchodu do Uhorska a získavali obchodné kontakty s ďalekým zahraničím. Ich podiel na zahraničnom obchode sa nemohol vyvinúť za
krátku dobu medzi rokmi 1291 a 1297.
Špecifickú a silne zastúpenú skupinu obyvateľstva Bratislavy tvorili
lodníci. Podľa privilégia malo mesto v držbe a pod kontrolou brod poniže Bratislavy cez Malý Dunaj na oboch brehoch. Mestu sa priznávali výnosy z tohto
brodu, a mohli sa tu odstavovať a kotviť lode pre svoju potrebu. Ešte pred rokom 1293 dostalo mesto pod kontrolu aj Bernoldov prístav (nachádzal sa zrejme
v miestach dnešného Prievozu). Takisto mohlo odstavovať lode a lodníkov podľa vlastnej vôle a navyše tu vyberalo mýto v miestnom brode.131
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130

131

Viac o komunikáciách v Bratislave a okolí pozri LUKAČKA, J.: Verkehrs- und
handelsverbindungen zwischen den Städten Wien, Preßburk und Ofen bis zum der Mitte
des 15. Jahrhunderts. In: Städte im Donauraum, s. 159–168. BARTL, J.: Mýta na Malom
Dunaji vo vzťahu k Bratislave a bratislavskému mýtu. In: Sborník Slovenského národného
múzea – História 57, 1963, č. 3, s. 51–66.
„...quicunque navigio versus Wyennam vel Hungariam cum rebus suis mercimonialibus se
transferre intenderent, per Nautas, qui de Theotonica in Posonium cum navibus suis ad
deferendum Mercatores venerint, de caetero tranferre non valeant ullo modo, nisi per
Nautas Civium nostrorum praedictorum, vel commorantium in eadem.“ (AMB 20, MOL
DF 238 645).
„iura in navigio portus Bernaldi.“ Výsady udelené Bratislavčanom kráľom Onderejom III.
im v roku 1293 potvrdil Matúš Čák vo funkcii bratislavského župana. (AMB 14, MOL DF
238 638.)
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Na uhorské pomery ojedinelé je ustanovenie o bratislavských Židoch usadených v meste, ktorí mali mať rovnaké práva ako sami mešťania pri rešpektovaní práva ostrihomského arcibiskupa a bratislavského prepošta.
V tomto období sa obyvateľstvo Bratislavy už majetkovo diferencovalo
a vznikla skupina mestského patriciátu. Prvým známym predstaviteľom bohatých mešťanov v Bratislave bol richtár Jakub. Ako richtár sa spomína v rokoch
1279, 1280, 1288.132 Vlastnil pozemkové majetky, ktoré získal donáciami od
kráľa Ladislava IV. V roku 1280 získal zem Blumenau v dnešnom Lamači a v
roku 1288 zem medzi dvomi potokmi Vydrica za bratislavským hradom.133
Pozemok bol pustý od čias tatárskeho vpádu, Jakub ho oživil, dal tu vysadiť
vinič a nechal vybudovať mlyny. V roku 1291 pred vydaním privilégia pre Bratislavu, si Jakub dal potvrdiť kráľom Ondrejom III. donácie na zem medzi
potokmi zvanými Vydrica (3. jún 1291)134 aj na zem Blumenau (28. októbra
1291).135 V potvrdení donácie Blumenau sa spomína ako „comes“ a zároveň
„civis Posoniensis“.136 Jakub bol teda súčasne šľachticom s pozemkovým majetkom aj bratislavským mešťanom, a to predstaviteľom mestského patriciátu,
zastúpeným vo vedení mesta. Z listiny z roku 1314 sa dozvedáme, že dal
vybudovať dve veže medzi hradbami mesta „pre obnovu a na osoh mesta“.137
Rodina Jakubovcov sa v nasledujúcich desaťročiach uchytila na čele správy
mesta a patrila k bohatému mestskému patriciátu.138 V 13. storočí je jediným
doloženým bratislavským patricijom len richtár Jakub. Archeologické výskumy
tzv. vežových domov z poslednej tretiny 13. storočia139 naznačujú, že
132
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V roku 1279 je označený ako „Jacobus villicus Posoniensis“ v listine bratislavského
a mošonského župana Petra, ktorou daruje Jakubovi opustenú zem Blumenau (Plumeou),
a to najmä za služby, ktoré jemu a kráľovi preukázal proti nevernému bratislavskému
podžupanovi Jánovi synovi Petra (AMB č. 5, MOL DF 238 629). O rok nato (1280) si
Jakub nechal donáciu Blumenau potvrdiť Ladislavom IV. V listine ho pisár listiny označil
ako „villicus de suburbio castri Posoniensis“ a rovnako pripomenul jeho služby, ktoré
kráľovi „in ipso suburbio Posoniensi“ preukázal, a to najmä v čase vystúpenia podžupana
Jána, ktorý sa pokúsil vniknúť na hrad (AMB č. 6, MOL DF 238 630). V roku 1287 sa
v spomenutej dohode spísanej Bratislavskou kapitulou spomína na jednej strane „Tyrvardo
villico (...) civitatis Posoniensis“ a na druhej Jakub „quondam villico, cive de eadem“
(AMB č. 7, MOL DF 238 631) a konečne rok nato (1288) ho pisár kráľovskej kancelárie
Ladislava IV. označuje „Judex civitatis nostre Posoniensis“ (AMB č. 7, MOL DF 238
632) a rovnako aj pisár bratislavskej kapituly ako „honestus vir Jacobus Judex
posoniensis...“ (AMB č. 8, MOL DF 238 633).
AMB č. 6, MOL DF 238 630; AMB č. 7, MOL DF 238 632.
AMB č. 10, MOL DF 238 634.
AMB č. 11, MOL DF 238 635.
„Comitis Jacobi, filii Unici, civis posoniensis fidelis nostri...“
AMB č. 33, MOL DF 238 657.
Najmä Jakubov vnuk Jakub II. ovládol na 48 rokov vedenie mesta. Podrobne rodinu
Jakubovcov rozoberá LEHOTSKÁ, D.: Jakubovci bratislavská patricijská rodina (1279–
1420). In: Bratislava III, 1967, s. 59–113.
MELICHERČÍK, M.: Stredoveké vežové domy v Bratislave. Príspevok k problematike vzniku
a vývoja bývalého Hlavného námestia. In: Najstaršie dejiny, s. 137–145.)
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v Bratislave žili zámožní mešťania, dosť bohatí na to, aby vybudovali kamenné
domy s vežami, ktoré chránili ich majetok. Najstarším písomne doloženým domom je dom bratislavského richtára Hertlina, spomínaný roku 1324 ako „...prope domum sive turrim quondam Hertlini judicis Poson.“140
V poslednom decéniu 13. storočia a začiatkom storočia 14. je písomne
zachytená aj intenzívna výstavba mestských hradieb. Počas výstavby boli medzi
rokmi 1297 a 1311 zbúrané kostoly sv. Gotharda a sv. Ondreja. 141 V najstaršej
zachovanej listine z roku 1311 sa mesto vyrovnáva s bratislavským prepoštom
za pozemky, ktoré mu odňalo na stavbu mestského múru a priekopy.142 Na
stavbe mestských hradieb sa podieľali aj jednotlivci. Napríklad Jakub dal
vybudovať na vlastné náklady dve veže mestského opevnenia.143 Mesto sa na
jednej strane ohraničovalo od okolia mestským múrom, na strane druhej sa šírilo
za hradby. Už v roku 1291 sa v privilégiu spomínajú predmestia mesta (suburbia
civitatis)144 a majetky mesta (pertinentiae civitatis).145 V roku 1291 už veľmi
pravdepodobne bola osada rybárov okolo kostola sv. Ondreja, ale mohlo jestvovať už aj predmestie sv. Michala či sv. Vavrinca.146 Zástavba mesta sa začiatkom 14. storočia šírila aj smerom k dnešnej Špitálskej ulici, kde rád sv. Antona
spravoval mestský špitál (doložený v roku 1309).147 Do majetkov mesta patrila
osada Krásna Ves, územie medzi dvoma potokmi Vydrica, a možné je aj vlastníctvo iných podielov, ktoré nie sú pred rokom 1291 písomne doložené.
Archeológické výskumy a písomné pramene poukazujú na nebývalý urbanistický rozmach Bratislavy v posledných decéniách 13. storočia. Vyplynul
z hospodárskeho rozvoja mesta ako aj právne a ekonomicky sformovanej
mestskej society.
Mestskú societu tvorili nepochybne hostia, pravdepodobne nemeckého
pôvodu. Jestvujú doklady, že v Bratislave bývali aj obchodníci a prepravci
sprostredkujúci medzinárodný obchod Uhorska po podunajskej obchodnej ceste.
140
141
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143
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CDH VIII/3, s. 575–576.
K datovaniu pozri pozn. č. 126.
Mesto prepoštovi za odňaté pozemky prenechalo priestranstvo medzi prepoštským domom
a domom bratislavského kňaza Jakuba, ktoré oddeľovala verejná cesta od kostola sv.
Salvátora. (Originál listiny sa zachoval v archíve Bratislavskej kapituly SEDLÁK, V.:
RDES I., n. 887, p. 378. V AMB sa zachoval len odpis z roku 1781, AMB č. 27, MOL DF
238 651.)
Pozri poznámku č. 137.
Ide o článok privilégia, podľa ktorého má súdiť všetkých z mesta alebo jeho predmestí,
ktorí zavinia ujmu na vidieku len richtár a 12 prísažných a to aj vtedy, ak by spor
nevznikol v meste alebo jeho predmestí.
„Ak by sa odohrali nejaké previnenia alebo iné prípady v meste alebo na majetkoch mesta,
richtár a prísažní mesta súdne rozhodnú podľa obyčajového zvyku...”
Najstaršia písomná zmienka kostola sv. Michala je z roku 1307 a sv. Vavrinca z roku
1311. Pozri STIEBOROVÁ, M.: Predpoklady vzniku bratislavských predmestí, s. 211–213.
AMB č. 26, MOL DF 238 650.
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Časť obchodnej činnosti vykonávala skupina židov, ktorej sila vyplývala z osobitného ustanovenia v privilégiu. Doteraz nie je objasnené postavenie elít, resp.
šľachty vo formujúcom sa meste. Viacerí mestskí richtári sa v prameňoch označujú titulom comes, alebo sú doložení ako vlastníci pozemkových majetkov.
Ako comesovia sú doložení Deprecht, syn Kuthov (v roku 1291), Hertl (1293),
Hambat (1234) a Bernhard (1324).148 Jasná je aj väzba niektorých členov mestskej rady s okolitou šľachtou. V listine z roku 1314 sa medzi členmi mestskej
rady uvádza Berthold („Pertholdus“), ktorého nachádzame medzi fundátormi
bratislavského špitála už roku 1309, a môžeme mu pripísať tzv. Bertoldov
prístav neďaleko Bratislavy (spomenutý Pernoldtrew 1293). V mestskej rade sa
spomína „Ulricus Marczolf“, ktorý bol pravdepodobne príbuzný zemanov
Marcholfovcov z Rače. Šľachticom mohol byť aj člen mestskej rady „Ulricus de
Sancto Georgio“.149 Navyše máme doklady aj o tom, že viaceré šľachtické rodiny pôvodom z okolia Bratislavy vlastnili majetky na území mesta, alebo boli
spojení rôznymi väzbami s dejinami mesta. Synovia comesa Jakuba zo Šúroviec
predali v roku 1277 pozemok svojej kúrie na území Bratislavy hradným
jobagiónom z Vrakune.150 Šľachtici z Tŕnia boli zase patrónmi kostola sv.
Spasiteľa151. Oba pramene naznačujú, že na formovaní mestskej society sa
výrazne podieľala najmä šľachta z okolia Bratislavy, vytvárajúca sa z kategórie
hradných jobagiónov, viazaných pôvodne na Bratislavský hrad.
Nemožno presne stanoviť, kedy sa z pestrej štruktúry obyvateľstva
bratislavského podhradia právne dotvorila mestská societa. Pramene dokazujú,
že to bolo pred rokom 1291, resp. pred rokom 1288. Panovník Ladislav IV.
vtedy registruje Bratislavu ako „svoje kráľovské mesto“ („civitas nostra regalis“) a udeľuje jej komunite pozemkový majetok Krásnu Ves. V tom istom roku,
no v inej listine, registruje Jakuba ako „richtára mesta Bratislavy“ („judex
civitatis nostre Posoniensis“). Rok predtým (1287) nachádzame pevne
dotvorenú bratislavskú komunitu s vlastnými samosprávnymi orgánmi na čele
s richtárom Tyrwardom a dvanástimi prísažnými, ako pred bratislavskou kapitulou spisujú dohodu s bývalým richtárom mesta („Tyrwardo villico, duodecim
juratis ac universitate civium civitatis Posoniensis“). Ak sa pozrieme na staršie
listiny Ladislava IV., zistíme, že v roku 1280 označila jeho kancelária Jakuba
„len“ ako „richtára bratislavského podhradia“ („villicus de suburbio castri
Posoniensis“). Terminologický posun kráľovskej kancelárie Ladislava IV. (od
„villicus de suburbio“ k „judex civitatis nostre Posoniensis“), ktorý sa odohral
medzi rokmi 1280 a 1288 môžeme vysvetliť len ako terminologickú nejednot148
149
150
151

LEHOTSKÁ, D.: Mestská správa a bratislavské meštiactvo do konca 14. storočia. In:
Historické štúdie, 14, 1969, s. 187, 190, 191.
Pozri listinu z roku 1314 (AMB 33, MOL DF 238 657).
MOL DF 226 764.
Dokladom je listina kráľa Ondreja III z roku 1292, ktorou potvrdzuje darovanie dediny
Tŕnia, ktorú daroval jobagión bratislavského hradu Ján syn Petra, kostolu sv. Spasiteľa
v Bratislave. (CDH VI/1, s. 197–198).
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nosť dvoch rôznych pisárov kancelárie, alebo ho možno vysvetliť inak? Niektorí
historici predpokladajú, že Jakub bol pôvodne richtárom podhradia a o niečo
neskôr sa stal richtárom iného celku – formujúceho sa mesta.152 Posun možno
vysvetliť dvojako: vyjadruje, že v Bratislave boli na sklonku 70., resp. 80. rokov
13. storočia dva oddelené celky. Podhradie (suburbium) ktoré podliehalo
hradnému županovi na čele s villicom a formálnoprávne dotvorené mesto
(civitas) na čele s richtárom (judex), ktoré nevlastnilo ešte privilégium v písomnej forme,153 ale sa riadilo ustálenými zvykmi a právom hostí, ako na to poukazuje aj samotné privilégium.154 Druhou možnosťou je vysvetlenie, že už pred
rokom 1288 (ale po roku 1280), po bojoch v západnom pohraničí Uhorska došlo
k poškodeniu formujúcich sa komunít hostí v Šoproni a Bratislave. Ladislav IV.
im potvrdil ich staré práva (najmä v prípade Šoprone) a udelil nové výsady,
ktoré mali oživiť zdecimované komunity. Bratislavu preto aj začal registrovať
ako „civitas nostra regalis.“ K písomnému vydaniu slobôd však z nejakej príčiny
v prípade Bratislavy nedošlo (napríklad aj pre obnovenie bojov na hranici v roku
1287) a tak si Bratislava musela počkať na písomnú formu až do roku 1291,
kedy sa po mieri v Hainburgu vrátila do rúk panovníka.155

Príloha
Privilegiálna listina
decembera 1291

Ondreja

III.

z 2. Konfirmácia Karola Róberta z roku 1313.
Carolus Dei Gratia Hungariae, Dalmatiae,
Croatiae, Rame, Servuie, Lodomerie, Gallicie,
Cumanie, Bulgarieque Rex. Omnibus Christi
fidelibus tam presentibus, quam futuris presentium notitiam habituris Salutem in salutis
auctore/creatore. Ad uniuersorum notitiam
harum serie volumus pervenire. Quod magister Tyboldus Posoniensis et Strigoniensis ecclesiarum Canonicus vice et nomine universorum hospitum nostrorum de ciuitate nostra
Posoniensi, ad nostram accedens praesentiam,
exhibuit nobis transcriptum privilegiy domini
andreae Regis praedecessoris nostri bone
memoriae sub Sigillo Venerabilis in Christo
patris domino T divina miseratione archi-epi-

152
153
154
155

LEHOTSKÁ, D.: Jakubovci, s. 101.
V tom prípade by sa udelené výsady či slobody spomínali v privilégiu v roku 1291 aspoň
v takej forme ako napríklad v privilégiu pre Šoproň z roku 1277 (pozri pozn. č. 118).
Privilégium sa odvoláva na viacerých miestach na staré práva a zvyklosti.
O tom, že privilégium malo len zabezpečiť „zveľadenie hostí a upevnenie mesta“ svedčí aj
predposledná veta privilégia z roku 1291: „Et hec omnia propter augmentum hospitum
nostrorum predictorum et municionem ipsius civitatis nostre de gracia concessimus speciali.“
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1. Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie,
Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie,
Comanie, Bulgarieque rex omnibus Christi
fidelibus presentes litteras inspecturis salutem
in omnium Salvatore. (Regie sublimitatis)
immensitas,
2. cuius est in subiectorum et populorum
multitudine gloriati, solet suorum formam
libertatis subiectorum et solucionum numerum misercorditer moderari, ut numerus populorum eius augeatur, fruencium certa lege.
Proinde (ad universorum noticiam harum)
3. serie volumus pervenire, quod cum hospites
nostri de civitate Posoniensi per sevitiam sev
furiam Teotonicorum tempore guerre inter
dominum regem ladislaum, fratrem nostrum
patruelem et regem (Bo)hem(orum habite,
necnon per Albertum, ducem)
4. Austrie et Stirie dispersi extitissent et in
conbustione domorum suarum ac in amissione
aliorum bonorum suorum magnum dampnum
perpessi fuissent, ipsorum congregacioni
invigilare cupientes, ut congregati valeant
(commorari et congregandi securitatem
omnimo)5. dam habeant veniendi, hanc ex regia liberalitate et munificencia statuimus libertatem
et graciam eiusdem duximus faciendam:
Quod intra spacium annorum decem a dato
presencium d(e solucione terragii..........)
6. Transactis autem ipsis d(ecem annis) in
quolibet anno in festo videlicet sancti Georgii
martyris non nisi tria pondera racione terragii
de qualibet mansione sol(vere teneatur).
Pretera concessimus, quod racione sylve, vel
lignorum (aut quorumlibet edi-)
7. ficiorum comiti venatorum pro tempore
constituto nullum debitum et nullam solucionem dare teneatur.
Ceterum volumus, quod de tabernis omni(bus
pocius curialibus...........)
8. tributum nullamque exaccionem dare debe-

scopi Strigoniensis eiusdemque loci comitis
perpetui, super libertate eorumdem hospitum
civitatis nostrae praedictae concessas confecti,
petens a nobis cum instantia, ut ipsam
libertatem ratam habere, et nostro privilegio
confirmare dignaremur. Cuiusquidem privilegii tenor talis est.
Andreas dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Serue, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex. Omnibus Christifidelibus presentes litteras inspecturis, Salutem in
omnium saluatore. Regie sublimitatis immensitas
– cuius est insubieccorum et populorum
multitudine gloriari solet suorum formam
subiectorum libertatis et solutionum numerum
misericorditer moderari vt num(er)us populorum eius augeat(ur) fruentium certa lege.
Proinde ad vniuersorum notitiam harum
– serie volumus peruenire. quod cum hospites
nostri de Ciuitate Posoniensi per seuiciam seu
furiam theothonicorum tempore guerre inter
dominum Regem Ladizlaum fratrem nostrum
patruelem, et Regem Boemorum habitae necnon per Albertum ducem
– Austrie et Stir dispersi extitiss(e)nt, et in
conbustione domorum suarum, ac in amissione aliorum bonorum suorum magnum dampnum perpessi fuissent, ipsorum congregationi
inuigilare cupientes, vt congregati valeant
commorari et congregandi securitatem omnimo
– dam habeant veniendi. Hanc ex regia liberalitae et munificentia statuimus libertatem
et gratiam duximus eisdem faciendam
(Časť „Quod.....teneatur“ je úplne vynechaná)

(Veta „Pretera........teneatur“ je presunutá
pozri nižšie*)

(Veta „Ceterum......debeant“ je vynechaná)
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ant.
Item villicum sev iudicem inter se a festo quod villicum seu Judicem interse a festo
sancti Georgii martiris usque anni recolucio- sancti Georgii martiris usque anni reuoluc(i) o(ne)m duratur(um) eligent, quem voluerint
nem duraturum (eligant de communi, qui)
de comuni qui
9. omnes causas ipsorum et etiam extraneo- – om(ne)s causas ipsorum et etiam extraneorum exortas inter ipsos, vel intra metas civita- rum exortas inter ipsos, vel intra metas ciuitatis more hospitum aliorum cum duodecim iu- tis more hospitum aliorum, cum duodecim Juratis concivibus suis possit iudicare. Ordina- ratis co(n)ciuibus suis possit iudica(r)e. ordimus eciam et concessimus, ut de vineis navimus etiam et concessimus, vt de vineis
ipsorum antiquis, de novo plantatis vel plan- ipsorum antiquis et de nouo plantatis, vel
plantandis
tandis
10. nullum debitum, scilcet nec acones, qui – nullum debitum scilicet nec akones. qui vulvulgariter chybriones dicuntur, vel aliquam gariter cybriones dicunt(ur), vel aliam alialiam exaccionem ullo unquam tempore d(are quam exact(i)one(m) ullou(n)q, , t(em)p(o)e
dare et soluere teneantur.
solvere teneatur.
* Praeterea concessimus, quod racione siluae
vel lignorum, aut quorumlibet edific(i)or(um)
*
comiti venatorum pro tempore constituto, nullum debitum et nullam solutionem dare debeant.
Concessimus insuper eisdem portum in Chol- Concessimus insuper eisdem portum in Cholloukuz transeundi infra
lowkwz transeundi infra)
11. civitatem Posoniensem in capite fluvii – ciuitatem posoniensem in capite fluuii CholCholow existentem, ubi terra ab utraque parte lou existentem, vbi terra ab utraque parte
ipsius fluvii pertinet ad eadem civitatem nos- ipsius fluvii pertinet ad eamdem ciuitatem
tram cum utilitate ipsius por(tus perpetuo pos- nostram cum utilitate ipsius Portus perpetuo
sidendum, ita, quod naves et nautas ipso possidendum, itaque naues et nautas inn ipso
fluvio pro suo commodo quos vo
fluvio pro suo comodo, quos vo-)
12. luerit concervandi et tenendi liberam – luerint, conseruandi, et tenedi liberam habehabeant facultatem. Statuimus insuper, ut cum bunt facultatem. Statuimus insuper, vt cum
iidem hospites nostri cum suis mercibus vel ydem hospites nostri cum suis mercibus vel
curribus ubicun(que in regno nostro causa curribus vbicumque in regno nostro causa
mercandi voluerint proficisci, nec de merci- mercandi voluerint proficissci, nec de mercibus, nec de equis vel personis
bus, nec de equis, vel personis)
13. eorum cum mercibus et sine mercibus – eorum, cum mercibus et sine mercibus
euntibus et redeuntibus nullum tributum, nul- euntibus et redeuntibus, nullum tributum,
lamque exaccionem videlicet in portu Poso- nullamque exactionem videlicet in Portu
niensi versus Haynburgam, in portu Chollow Posonien versus Haymburgam in portu
in Zeleus et in transitu fluvii Morowa et in Chollou in Zeuleus in transitu fluuii Moroa, et
aliis locis quibuscunque in comitatu Posoni- in aliis locis quibuscumque in comitatu
Posoniensi .
ensi
14. et alias, ubi tributum exigi consuevit, – et alias vbi tributum exigi consueuit soluere
solvere teneatur. Item volumus, ut de homini- teneantur. Item volumus, vt de hominibus ad
bus ad civitatem eandem causa commorandi Ciuitatem eandem causa commorandi de quide quibuslibet villis vel civitatibus venienti- buslibet villis et ciuitatibus venientibus vel se
bus, vel se transferentibus nullum tributum in transferentibus nullum tributum inue(n)iendo
veniendo exigatur. Item si aliquis de ipsa civi- exigatur. Item si aliquis de ipsa ciuitate, aut de
suburbys ciuitatis
tate aut de suburbiis civitatis
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15. nocumentum inferret in provincia et posset venire super metas terre civitatis eorundem, ipsum iudicabit iudex et duodecim iurati
eiusdem civitatis, cum actor forum rei sequi
debeat, nisi causa exorta fuerit in eadem civitate, vel in suburbio ipsius civita16. tis. Item statuimus, quod contra ipsos
cives nostros testes extranei universaliter produci non possint, nisi duo vel tres intersint de
eadem civitate, vle de aliis civitatibus sev villis eandem habentibus libertatem. Item si qui
excessus emerserint, vel inciderint
17. de eadem civitate vel pertinenciis eiusdem
civitatis, continuus iudex et iurati secundum
morem consuetum et solitum iusticiam facient
conquerenti, prout consuetudo civitatis et
libertas exigit eorundem. Si vero iudex ipsorum, iurati vel ci18. ves in reddenda iusticia defecerint, non
partes, sed iudex et iurati, si inter se ad faciendam iusticiam partibus convenire non poterunt, ad nostram presenciam evocentur. Item
aliquis de quacunque villa in civitatem Posoniensem causa commorandi ve19. nire voluerint, dominus ipsius ville sev
possessionis ipsum impedire non presumat,
sed cum omnibus bonis suis eundem libere
habire permittat, iusto tamen et consueto
terragio domino terre persoluto. Item Idei in
ipsa civitate constituti habeant eandem
20. libertatem, quam et ipsi cives, salvo iure
archiepiscopi Strigoniensis et prepositi
Posoniensis remanente. Item monetarios
nostros precedat homo iudicis de ipsa civitate,
qui eam faciet celebriter acceptari, exclusa
potestate comitis parochyalis
21. de ipsa nostra civitate. Item decimas
frugum persolvant more Teotonico, prout
hospites aliarum civitatum dare et solvere
consueverunt, sicut eciam hactenus extitit
observatum. Si qui autem in eadem civitate
residere voluerint,
22.qua alii cives de ipsa civitate perfruuntur.
Sed si qui in eadem residentes se de libertate
civium nostrorum predictorum pretextu servicii vel occasione alterius alicuius eximere vel
trahere voluerint, iudex et iurati ac cives ipsos

–nocumentum inferret in prouincia, et posset
venire super metas terrae ciuitatis eorumdem,
ipsum iudicabit Judex et duodecim Iurati ciuitatis, cum accor forum rey sequi debeat, nisi
causa exorta fuerit in eadem ciuitate vel in
suburbio ipsius) ciuita
– tis. Item statuimus , quod contra ipsos ciues
nostros et ad eos pertinentes testes extraney
vniuersaliter producci non possint, nisi duo
vel tres intersint, de eadem ciuitate vel de alys
ciuitatibus seu villis, eamdem habentibus libertatem. Item si qui excessus emerserint, vel
inciderint,
– de eadem ciuitate vel pertinentiis eiusdem
ciuitatis, continuus Iudex et Iurati secundum
morem consuetum et solitum iustitiam faciet
conquerenti, prout consuetudo ciuitatis et
libertas exigit eorumdem. Si vero Iudex
ipsorum Iurati vel ci
– ues in reddenda iustitia defecerint non
partes, sed Iudex et Iurati si inter se ad faciendam iustitiam partibus conuenire non poterunt
ad nostram praesentiam euocentur. Item si
aliquis de quacunque villa in ciuitatem
Posoniensem causa commorandi ve
– nire volueri(n)t, dominus ipsius villae seu
possessionis ipsum inpedire non presumpmat,
sed cum omnibus bonis suis eundem libere
abire permitat, iusto tam(en) et consueto terragio domino terrae persoluto. Item Iudei, in
ipsa ciuitate constituti habeant eandem
– libertatem, qua(m) et ipsi ciues saluo jure
Archiepiscopi Strigoniensis et praepositi
posoniensis remanente. Item monetarios nostros precedat homo Iudicis de ipsa ciuitate,
qui eam faciat celebriter acceptari, exclusa
potestate comitis parochialis
– de ipsa nostra ciuitate. Item decimas frugum
persoluant mo(r)e Theotonico, prout hospites
aliarum ciuitatum dare et soluere consueuerunt, sicut etiam actenus extitit obseruatum. Si
qui autem in eadem ciuitate residere voluer(i)nt, aut in suburbys ciuitatis permaneant,
et fruantur eadem libertate,
quali ciues de ipsa ciuitate perfruuntur. Sed si
qui in eadem ciuitate residentes aut in
pertinentiis ciuitati se de libertate ciuium
nostrorum predictorum pretextu seruitii vel
occasionis alterius alicuius eximere vel retrahere voluerint, Iudex et Iurati ac Ciues ipsos
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23. habeant excludendi facultatem, preter
canonicos et sacerdotes in ipsa civitate existentes. Item piscatores eandem habeant libertatem, qua primitus sunt gavisi, istam videlicet, quod de captis usonibus et piscibus sub
glacie comprehensis et aliis pis24. cibus captis in reti, quod protenditur in
profundum, terciam partem comiti Posoniensi
persolvant piscatores in eadem civitate
constituti. Nihilominus iidem pescatores singuli et universi cum civibus Posoniensibus in
aliis exaccionibus et libertatibus con25. gaudebunt. Item nec per nos, nec per barones nostros super ipsos hospites nostros de
Posonio descensum fieri volumus violentum.
Item volumus, quod iidem hospites nostri
iudicio palatinatus in nullo astare teneantur.
Item concessimus, quod omnes
26. mercatores pannorum, boum et pisscium
de quibuscunque regnis vel locis ad ipsam civitatem venientes, descendant, in eadem mercimonia sua libere et secure vendicioni exponendo. Et hec omnia propter augmentum hospitum nostrorum predictorum et municionem
27. ipsius civitatis nostre de garcia concessimus speciali. In cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes concessimus
litteris dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti viri magistri
Theodori, prepositi ecclesie Albensis,
28. aule nostree vicecancellarii, dilecti et fidelis nostri. Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, quarto Nonas decembris, indiccione quarta, regni autem nostri
anno secundo.

– habeant excludendi facultatem, praeter
canonicos et sacerdotes in ipsa ciuitate
existentes. Item piscatores eanmdem habeant
libertatem. qua aprimitus sunt gauisi, ista
videlicet quod de captis vsonibus et piscibus
sub gre comprehensis et aliis pis
–cibus captis in reti quod protenditur in profundum, tertiam partem comiti Posoniensi
persoluant piscatores in eadem ciuitate constituti. Nihilominus ydem piscatores singuli et
vniuersi cum ciuibus Posonien in alys exactionibus et libertatibus
– congaudebunt. Item nec per nos nec per
Barones nostros super ipsos hospites nostros
de Posonio nec super ad eos pertinentes
descensum volumus fieri violentum. Item volumus, quod ydem hospites nostri, et ad eos
pertinentes iudicio palatinat(us) in nullo astare teneantur. Item concessimus quod omnes
– mercatores pannorum, bou(m) et piscium de
quibuscumque regnis vel locis. ad ipsam ciuitatem venientes descendant in eadem mercimonia sua libere et secure venditioni . exponendo. et hec omnia propter augmentum hospitum nostrorum praedictorum et munitionem
– ipsius ciuitatis nostrae de gratia concessimus speciali. In cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem praesentes oncessimus
litteras dupplicis Sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti viri magistri
Theodori praepositi ecclesiae albensis,
– aulae nostre vicecancellarii, dilecti et fidelis
nostri. Anno domini MCC. nonagesimo primo. Quarto nonas decembris, Indictione quarta (qiuta). Regni autem nostri anno secundo.
Nos vero, qui ex debito suscepti regiminis
quoslibet in suis iuribus et libertatibus, et
specialiter eosdem hospites nostre civitatis
Posoniensis, qui nobis omnem fidelitatem
iuxta eorum possibilitatem impenderunt, conservare tenemur, ad petitionem et instantiam
eorundem hospitum nostrorum dictum privilegium seu transscriptum eiusdem de verbo ad
verbum transscribi facientes praesentibusque
inseri facientes ex regia benignitate nostro
privilegio duximus confirmandum. In cuius
rey memoriam. firmitatemque perpetuam
praesentes concessimus appensione dupplicis
Sigilli nostri roborando. Datum per manus
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discreti viri magistri Johannis prepositis ecclesiae albensis aulae nostrae vicecancellary
dilecti fidelis nostri. Anno Domini m ccc
tredecimo.

Zusammenfassung
Über die Geschichte Preβburgs im Mittelalter gibt es ziemlich viele
historischen Werke. Von den älteren Historikern sollte man die Werke von
Ferenc Kováts, János Király und Theodor Ortvay hervorheben. In der
slowakische Historiographie begann die historische und archäologische
Forschung über das Thema der Formierung der bürgerlichen Soziete der Stadt
Preβburg erst ab den fünfzigern Jahren des 20. Jahrhunderts (Darina Lehotská,
Alžbeta Gácsová). Die Ergebnisse der Forschungsarbeit zur ältesten Geschichte
der Stadt fassen die zwei Sammlebücher – Najstaršie dejiny Bratislavy (Preβburgs älteste Geschichte, 1989) und Städte im Donauraum (1993) zusammen.
Trotztdem würde dieses Thema noch nicht synthetisch bearbeitet.
Die Forschung um das Thema der Entstehung der bürgenlichen Soziete ist
wegen des Mangels an Urkunden kompliziert. Eine Schlüsselquelle zur Geschichte der Stadt im 13. Jahrhunderts ist das Grundprivileg von 1291. Diese
Urkunde gibt uns klare Vorstellungen über die bürgerliche Soziete in Preβburg
in der zweite Hätfte des 13. Jahrhunderts. Das städtische Leben in preβburger
Vorstadt begann einige Jahrzente vor der Erteilung des städtischen Grundprivilegs, dazu gibt es konkrete Beweise. Zum Beispiel in der Urkunde vom Jahre
1287 erwähnt der Presburger Kapitel “Tyrwardo villico, duodecim juratis ac
universitate civium Civitatis Posoniensis.” Es ist das erste Mal, dass die Bürger
als eine Komunität ausgetreten sind. In der vom König Ladislav V. herausgegebenen Urkunde vom Jahr 1288 wurden wieder die “cives Posonienis” und
“civitas Posoniensis” erwähnt. Die Gemeinschaft der Bürger in Preβburg bekamm in dieser Urkunde den Ort Krásna Ves. In dem selben Jahr registriert der
König auch den Stadtrichter Jakub als “judex civitatis nostre Posoniensis”. Wir
können diese Erwähnungen in den Urkunden so erklären, daβ irgendwenn vor
dem Jahre 1287 (wahrscheinlich nach den Kämpfen in den westlichen Gränzen
Ungarns in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts, welche eine groβe Beschädigung der Komunitäten von Ödenburg und Preβburg verursachten) hatte der
König die beide Komunitäten privilegiert (in Fall Preβburgs nur mündlich), um
die beide Siedlungsaglomerationen wiederzubeleben.
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SLOVENSKÁ A MAĎARSKÁ HISTORIOGRAFIA
K HUSITSKÝM DEJINÁM
Miroslav Lysý
Napriek tomu, že dejiny husitstva nepatria medzi kľúčové otázky uhorskej
medievalistiky, ich bádanie má na Slovensku aj v Maďarsku pomerne silnú
tradíciu. Na oboch stranách sa skúmali česko-uhorské (resp. česko-maďarské
alebo česko-slovenské) vzťahy aj náboženské otázky. Mnohí historici si kládli
otázku, akú úlohu husiti na našom území zohrali – aj s ohľadom na neskoršiu
reformáciu.
Súčasťou monografií k bývalým uhorským župám sú historiografické
práce, ktoré sa vyjadrujú aj k vzťahu husitského hnutia a uhorských dejín.
Autori si všímajú najmä dôsledky husitských výprav, prípadne uvádzajú
niekoľko zaujímavostí o šľachte, ktorá bojovala v kráľových službách proti
husitským útočníkom.1 Niektoré zväzky informujú pomerne presne o husitoch,
iné sú však vyslovene nepresné. Napríklad v monografii o Nitrianskej župe sa
uvádza, že už v roku 1421 sa objavili husitské oddiely v okolí Trenčína,
a odniesli si odtiaľ veľkú korisť,2 hoci pramene nič podobné neuvádzajú. Na
inom mieste zas autor tejto časti nesprávne datoval výpravu husitov z roku 1428
do roku 1431.3 Spomenuté monografie mapujú dejiny jednotlivých uhorských
žúp skôr synteticky, preto neposkytujú príliš podrobné informácie. Navyše,
ovplyvňuje ich určitý druh romantizmu. Husitské oddiely označujú za lúpežné
armády a nevnímajú celkový kontext husitských vojen v 20. a na začiatku 30.
rokov 15. storočia. Význam týchto prác z historiografického hľadiska spočíva
najmä v prenose niektorých mylných údajov (spomínaný výpad husitov do
okolia Trenčína) do neskorších diel. Od začiatku moderného bádania sa stretávame s emotívnym prístupom k dejinám husitstva, v ktorom prevláda „spravodlivý“ hnev nad zločinmi husitov a zabúda sa, že Uhri boli často neľútostnými
protivníkmi v Čechách už skôr.
1

2
3

Bács-Bodrog vármegye II, Magyarország vármegyei és városai encziklopédiája, szerkeszti
BOROVSZKY S., Budapest (s. d.), s. 66; Bars vármegye, MVVE, szerk. BOROVSZKY S.,
Budapest (s. d.), s. 321–322; Esztergom vármegye, MVVE, szerk. BOROVSZKY S.,
Budapest 1989, s. 317–318; Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város, MVVE, szerk.
BOROVSZKY S., Budapest (s. d.), s. 32, 284 a 314; Nógrád vármegye, MVVE, szerk.
BOROVSZKY S., Budapest (s. d.), s. 397; Nyitravármegye, MVVE, szerk. BOROVSZKY S.,
Budapest (s. d.), s. 568–570; Pozsony vármegye, MVVE, szerk. BOROVSZKY S., Budapest
(s. d.), s. 557; Somogy vármegye, MVVE, szerk. CSÁNKI D., Budapest (s. d.), s. 409;
Vasvármegye, MVVE, szerk. SZIKLAY J. és BOROVSZKY S., Budapest 1898, s. 187.
Nyitravármegye, szerk. BOROVSZKY S., s. 568.
Tamže, s. 569.
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Autor prvej maďarskej monografie k husitským dejinám János Gerı zvolil
komplexnejší postup. V úvode knihy sa venoval aj dôvodom vzniku husitskej
revolúcie,4 hoci dostatočne nevyužil už vtedy dostupné české a nemecké práce.
Podobne ako autori monografií k uhorským župám, J. Gerı opisuje domnelý
útok husitov do oblasti Trenčína.5 K výprave z roku 1428 píše o tom, ako husiti
napadli Trnavu,6 i keď tento údaj nie je v prameňoch doložený. Prednosťou jeho
práce je, že podrobne zhrnul túto problematiku. Na konci knihy pripojil zoznam
niektorých listín, ktoré prebral z pramennej zbierky Archiv český a týkali sa
husitskej revolúcie. Autor, ktorý skúma tému až do roku 1476, v knihe nerozlišuje obdobie husitov a jiskrovcov v Uhorsku. Podobne je to v ďalších dielach
maďarskej historiografie a tento stav platí v podstate až dodnes. Táto koncepcia
neskôr ovplyvnila aj slovenské bádanie.
Len o sedem rokov neskôr vznikla práca Pála Tóth-Szabóa.7 Napriek
dobe, v ktorej vznikla je dodnes najcennejšiou maďarskou prácou k dejinám
husitov v Uhorsku. Na rozdiel od Gerıa siahol po veľkom množstve archívneho
materiálu z centrálneho maďarského archívu i mestských archívov, hoci danú
tému nevyčerpal. Štruktúra práce sa zásadne neodlišuje, čiže Tóth-Szabó tiež
píše vo svojom diele aj o jiskrovcoch. Na konci knihy je pripojený listinár,
zahŕňajúci množstvo listín z Maďarského krajinského archívu. Niektoré hypotézy Tóth-Szabóa boli neskôr vyvrátené; napríklad i údajné ťaženie Jána Žižku do
Uhorska v roku 1423,8 prípadne jeho boje v okolí Skalice o rok neskôr.9
Po napísaní tejto monografie akoby opadol záujem o husitov v maďarskej
historiografii.10 Tému znovu uchopila až marxistická historiografia. Zdôrazňovala, že „buržoázna“ či „meštiacka“ historiografia nedokázala vnímať sociálny
rozmer husitského revolučného hnutia a nesledovala toto obdobie dejín z hľadiska triedneho boja. Jedným z prvých marxistických bádateľov husitských
vplyvov v Uhorsku bol Tibor Kardos. Študoval najmä neskoršie vplyvy
husitského hnutia v Uhorsku, a zdôrazňoval preklad biblie do maďarského jazyka zásluhou husitských prívržencov v Uhorsku.11
Najvýznamnejším maďarským autorom, ktorý sa venoval husitským vplyvom v Uhorsku z pohľadu marxistickej historiografie, bol György Székely.12 Vo
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GERİ, J.: A cseh husziták Magyarországon, Besztercebánya 1910, s. 8–20.
Tamže, s. 17.
Tamže, s. 27. Podľa autora husiti prepadli mesto už druhýkrát.
TÓTH-SZABÓ, P.: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon, Budapest 1917.
Tamže, s. 87–89.
Tamže, s. 89.
Výnimkou napr. štúdia TÓTH, Z.: Huszita szekérvár a magyar hadviselésben,
Hadtörténelmi közlemények 19 (1918), s. 1–32.
K niektorým jeho tézam por. KARDOS, T.: Problematika bádání o husitství v Uhrách,
Slavia. Časopis pro slovanskou filologii 24 (1955), s. 444–455.
Jeho najdôležitejšia práca vyšla v roku 1956: SZÉKELY, GY.: A huszitizmus és a magyar
nép, Századok 90 (1956), s. 331–367 a 556–590 a v neúplnom českom preklade bol tento
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svojej základnej práci konštatuje, že na počiatku 15. storočia sa významne
zhoršilo postavenie poddaných v Uhorsku. Uvádza aj niekoľko konkrétnych
príkladov, ktorými svoje tvrdenie podporuje.13 Rozoberá aj situáciu v mestách
a zvlášť sa zaujíma o Budín, kde sa počas povstania proti kráľovi Žigmundovi
postavili vzbúrenci na čele s profesorom práva budínskej univerzity Benediktom
z Makry.14 Každý podobný pohyb v uhorských mestách autor mimoriadne zdôrazňuje, napr. „masové hnutie proti patriciátu v Šoproni“ (soproni patríciusellenes tömegmozgalom).15 Zvlášť prehnané je aj tvrdenie, že miestne obyvateľstvo
v okolí Trnavy sa pripájalo k Čechom, keď mesto obsadil Blažko z Borotína.16
Autor nepodporil tento výrok nijakým súčasným prameňom. Možno hovoriť
zrejme len o niekoľkých jednotlivcoch. Gy. Székely hovorí, že preklad biblie do
maďarčiny bol súčasťou ideologického boja maďarských husitov, pretože
evanjeliá podporovali myšlienky o ľudskej rovnosti.17
Gy. Székely sa nezaoberal husitskými výpravami. Vo svojej štúdii nepriniesol ani doklady o tom, že by sa obyvatelia Uhorska pridávali na stranu husitov. Všetky povstania a nepokoje, ktoré zahŕňa do svojho článku, dáva do súvisu
s husitskou revolúciou, ktorá mala pozitívne ovplyvniť boj „plebejských más“.
Takýto prístup je veľmi sporný. Pre ilustráciu uveďme spomínaného Benedikta
z Makry, ktorého po vzbure v Budíne nechal Žigmund uväzniť. Neskôr ho prepustil na slobodu, pričom samotný Benedikt sa počas husitskej revolúcie v roku
1421 objavil na Morave na strane svojho kráľa.18 Ani niekdajšia príslušnosť
k vzbúrencom nám nedáva automaticky istotu, že sa dotyčný pridá k pražským
artikulom.
Podobné postupy vidno aj v diele E. Kovácsa o česko-uhorských vzťa19
hoch. Venoval sa aj husitským výpravám do Uhorska, pričom prijal predstavy
niektorých historikov o Žižkovom ťažení do Uhorska v roku 1423. Všimol si, že
práve v prvej polovici 15. storočia sa najmä v severných častiach Uhorska
rozšírilo používanie češtiny v listinách, takisto príchod umelcov z českých krajín
do Uhorska.20

13
14
15
16
17
18

19
20

článok vydaný pod názvom Husitství a maďarský lid, in: Mezinárodní ohlas husitství,
Praha 1958, s. 111–160. Vzhľadom na to, že článok v českom preklade nemá kompletný
poznámkový aparát, budem citovať jeho maďarskú verziu.
SZÉKELY, GY.: A huszitizmus és a magyar nép, s. 332–342.
Tamže, s. 354.
Tamže, s. 356.
Tamže, s. 366–367.
Tamže, s. 562.
Potvrdzuje to udelenie práva týždenného trhu pre dedinu Kürt v boršodskej stolici
patriacej jágerskému biskupstvu, datované v Znojme 30. marca 1421. Benedikt z Makry
vystupuje ako správca jágerského biskupstva. Zsigmondkori oklevéltár VIII (1421), ed.
BORSA, I. – C. TÓTH, N., Budapest 2003, n. 347, s. 116.
KOVÁCS, E.: Magyar-cseh történelmi kapcsolatok, Budapest 1952.
Tamže, s. 96–97.
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V prácach maďarských autorov z 50. rokov 20. storočia je pozitívny nový
smer v bádaní. Výskum sociálneho postavenia poddanýchby mohol objasniť
dejiny husitizmu v Uhorsku, ale spracoval sa len zbežne. Maďarská historiografia sa odvtedy venovala husitskému hnutiu len okrajovo –krátkymi prehľadmi na
konferenciách. Trochu väčšiu pozornosť priťahovali okolnosti prekladu biblie
do maďarčiny, pretože išlo o ojedinelú udalosť v maďarských dejinách.21 Maďarská medievalistika sa však pripravila o bližšie spracovanie časti svojich
dejín. Čaká ju dôkladná revízia s využitím najnovších poznatkov českej (F. Šmahel) a slovenskej (B. Varsik) historickej vedy.
S posilňovaním česko-slovenskej vzájomnosti na prelome 19. a 20.
storočia sa začal zvyšovať aj záujem o dejiny husitského hnutia. Po vzniku
Československej republiky v roku 1918, sa začala budovať nová štátna
ideológia. Husitské hnutie sa niekedy považovalo za obdobie zblíženia Čechov
a Slovákov. Vznikali preto aj prvé väčšie práce autorov zväčša katolíckej konfesie. Medzi prvé patrí práca Ján Hus vo svetle pravdy od Andreja Škrábika,
píšuceho pod pseudonymom Rajecký. Je to skôr polemický ako historický spis,
keďže cieľom autora je odstrániť „hany a potupy“, ktoré „vrhajú nepriatelia na
cirkev rimsko-katolícku pri oslavách Husových“.22 Vo svojej argumentácii však
príliš nepokročil od úrovne kostnického koncilu, ako vidno napríklad v tomto
odseku:
„Čudná to nálada, s ktorou Hus na snem ide. On má ísť pred
shromaždenie všeobecnej cirkvi, aby zodpovedal za svoje učenie, má ísť teda
pred sudcov svojich. Ale v nich vidí len nepriateľov svojich a Kristových, ktorí
ho vraj ‚na krivú cestu nachýliť‛ hodlajú. Teda celý snem cirkevný považuje za
bludárov, ktorí i jeho pravoverného na krivú cestu, na blud svoj sviesť chcejú.
Jak Hus sotrvá v tejto mienke, snem ho odsúdiť musí!“23
Zatvorenie Husa do väzenia v Gotliebene s dosť tvrdými podmienkami
pred rokovaním v Kostnici podľa Škrábika „býva často používané, aby ním
tupili kostnický snem a katolícku cirkev (...) nik ho nemôže držať za nespravodlivé, neľudské, nehumánne, veď zodpovedalo tehdajšiemu právnemu poriadku.“24 Autor si veľmi dobre všimol najväčšie rozpory Husovho učenia. Predstavy českého reformátora, že nikto nemôže byť svetským ani cirkevným pánom,
pokiaľ žije v stave smrteľného hriechu, sú problematické pre chod spoločnosti.
21

22
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24

Napr. KÁROLY, S.: Husitské hnutí a prví maďarský překlad bible, in: Dějiny a národy.
Literárněhistorické studie o československo-maďarských vztazích, Praha 1965, s. 43–54;
PAPP, GY.: A huszita biblia történelmi, nyelvi, fordítástörténeti értékeirıl, in: A
honfoglalástól Mohácsig millenniumi visszapillantás a délvidéki magyar kultúra elsı
félezredére, szerk. BOSNYÁK I., Újvidék 2002, s. 153–178; RAJSLI, I.: A huszita biblia
nyelvi valósághátterérıl, A honfoglalástól Mohácsig millenniumi visszapillantás, s. 179–
188.
RAJECKÝ: Ján Hus vo svetle pravdy, Trnava 1923, s. 3.
Tamže, s. 25.
Tamže, s. 26.

154

Miroslav Lysý

Slovenská a maďarská historiografia k husitským dejinám

Autor však vôbec nezapochyboval nad procedúrami kostnického koncilu. Ján
Hus prišiel do Kostnice brániť svoje učenie, nakoniec sa musel zmieriť
s klasickým súdom. Podľa Škrábika „všeobecný cirkevný snem (...) ani nemohol
pustiť sa s Husom do hádky, ani nemohol prijať od neho naučenie, veď ani jeden
sudca nepustí sa s obžalovaným do teoretickej debatty...“25 Na druhej strane
autor oceňuje Husovu zbožnosť a mravné zásady, ale zatracuje Husovu závislosť na „bludoch“ Jána Viklefa.26 „Rajecký“ vníma v duchu stredovekej inkvizície odlišné videnie kresťanských náuk Jánom Husom ako čin hodný súdu.
Omnoho dôležitejšia bola syntetická práca mladého katolíckeho kňaza
Mikuláša Mišíka. Autor cítil, že dovtedajšie drobné práce prívržencov i odporcov husitov neprinášajú objektívne výsledky najmä z celkového pohľadu na
husitov. Rozhodol sa nepripojiť sa ani k jednému.27 O niekoľko stránok ďalej
však hodnotí výpravy husitov ako „hyenizmus vo vojnách rozzvieratelých
a k tomu ešte hladom morených ľudí, ktorý sa len veľmi slabo dá ospravedlňovať smýšľaním tej doby,“28 akoby zabudol na svoje predsavzatie. V bádaní
o husitoch nepriniesol veľa nového, skôr zhromaždil údaje zo starších prác
(hlavne J. Gerıa a P. Tóth-Szabóa). Prebral s nimi aj niektoré ich omyly, ktoré
sa opakovali už od vydania spomínaných monografií k uhorským župám.29
Vplyvy husitského učenia na území Slovenska nevidí, a to najmä v dôsledku
lúpenia a nevýslovného vraždenia: „Slovákov od možných krvavých náboženských prevratov zachránili sami husiti a za toto im musíme byť skutočne
povďační.“30 Treba zdôrazniť aj autorov značný dešpekt k pokusu o reformné
snaženie v rámci cirkvi, ktorý vidno v uvedenom citáte.
Postoj katolíckeho kňaza Mišíka k činnosti inkvizítora Jakuba z Marchie
v Sedmohradsku bol veľmi zvláštny. Ospravedlňoval Jakuba, že ho do Uhorska
zavolal panovník, tresty upálením pochádzali teda od svetskej moci.31 Ďalší
autori (napr. Tóth-Szabó, ktorý bol rovnako ako Mišík katolícky kňaz) kritizovali tvrdý postup inkvizítora.
Mišík podľa vzoru maďarských autorov zahrnul do svojej práce aj pôsobenie Jiskrových vojakov ako „druhú vlnu husitskú“.
Mikuláš Mišík je autorom ešte jednej dôležitej práce o dejinách Prievidze
v husitských dobách.32 Monografiu v rozsahu štúdie napísal v podobnom duchu
ako Husiti na Slovensku. Líši sa v tom, že opera sa o písomné pramene najmä
z Prievidzkého mestského archívu.
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Tamže, s. 28.
Tamže, s. 57.
MIŠÍK, M.: Husiti na Slovensku, Banská Bystrica 1928, s. 11.
Tamže, s. 18.
Akou je už spomínaná údajná výprava husitov do okolia Trenčína v roku 1421, či Jána
Žižku v roku 1423, por. tamže, s. 16–17.
Tamže, s. 60.
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Jozef Špirko zvolil vo svojom známom diele o husitoch na Spiši podobnú
štruktúru ako predchádzajúci autor.33 Dejiny husitov však spracoval omnoho
nestrannejšie ako Mišík. Hoci svoje dielo geograficky obmedzil, bol prvý, ktorý
preskúmal komplexne túto oblasť a využil široké množstvo dostupných prameňov. Dodnes sa cení jeho opis husitských výprav na Spiš v rokoch 1431
a 1433.34 Husitský vplyv počas „prvej periody husitských vpádov“ J. Špirko
zhodnotil triezvo ako výlučne vojenské výpravy a odmietol, že by sa husitizmus
na Spiši ujal. Spišským Nemcom zrejme nebol sympatický a Slovákom kvôli
pustošeniu zrejme tiež nie.35
Branislav Varsik bol doteraz najvýznamnejším slovenským autorom,
ktorý sa venoval husitskej otázke. Prvýkrát sa dotkol tejto témy pri spracovávaní
pobytu slovenských študentov na pražskej univerzite. Výsledky výskumu
publikoval v Zborníku Filozofickej fakulty.36 Neskôr v ňom vydal aj svoju prvú
prácu k dejinám husitov na Slovensku.37 Hlavnou témou tejto práce bola
kontinuita medzi husitskou a luteránskou reformáciou. Vplyvu husitov za Žigmunda Luxemburského sa venoval menej, preto nemožno porovnávať túto štúdiu s jeho neskoršou, veľkou monografiou. Keďže husitské výpravy trvali pomerne krátko, B. Varsik predpokladal, že „trvalejšie dielo po stránke husitskej
propagandy snáď previesť ani nemohli,“ a to ani na Spiši, odkiaľ je aj jediný
doklad z tohto obdobia o obracaní obyvateľstva na husitskú konfesiu.38 Zdá sa
preto, že „husitské vpády na Slovensko preniesly sa hladko ponad slovenskou
vonkovskou masou (...). Jej netečnosť a nezáujem až zaráža.“39 Najväčším prínosom tejto práce bolo vyrovnanie s otázkou husitskej tradície na Slovensku.
Autor vyvrátil rôzne mylné názory o kostoloch, ktoré údajne založili husiti, či
o silnom vplyve českých bratov. Počiatky husitskej tradície autor posúva do
obdobia národného obrodenia.40 Táto skepsa vyvolala nepriaznivé reakcie Varsikových oponentov.
Jedným z prvých bol P. Bujnák, ktorému prekážal „prehnaný kriticizmus“
a odmietnutie starého pôvodu husitskej tradície na Slovensku: „Ako možno
o tradícii požadovať doklady? Veď akonáhle máme doklady, tak už eo ipso je to
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ŠPIRKO, J.: Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431–1462), Spišská Kapitula
1937.
Tamže, s. 11–32.
Tamže, s. 123–125.
VARSIK, B.: Slováci na pražskej univerzite do konca stredoveku, Sborník filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 4, č. 45 (7), Bratislava 1926, s. 3–37.
VARSIK, B.: Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody, Sborník filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 8, č. 62–3, Bratislava 1932.
Tamže, s. 10–12.
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historia a prestalo byť tradíciou.“41 Dovtedy známe doklady o vplyve husitskej
revolúcie v Uhorsku považoval P. Bujnák za jasné dôkazy o rozšírení husitského
učenia u nás. Pridal k nim aj niekoľko vlastných údajov. Odmietol aj Varsikovo
popretie husitských kostolíkov.42 B. Varsik sa vo svojej odpovedi43 bránil
predovšetkým poukazom na to, že Bujnákove citácie boli vytrhnuté z kontextu.
Poukázal aj na to, že historik by mal pracovať na základe prameňov. Tradíciu
bez opory v nich jednoducho nemožno prijímať nekriticky.44 Bujnákovu polemiku s B. Varsikom prevzal od J. Ďurovič, ktorý poskytol niekoľko ďalších
argumentov v prospech kontinuity medzi husitskou a luteránskou reformáciou.45
Jeho príspevok bol omnoho umiernenejší. Varsikovu prácu hodnotí pomerne
vysoko, hoci podľa neho B. Varsik zašiel priďaleko.46 Varsikova odpoveď47
v ktorej odmietol Ďurovičove kombinácie, vyznela omnoho presvedčivejšie.
Z celej diskusie vidno, že B. Varsik svojím dielom zasiahol do pomerne
citlivej problematiky o pôvode reformácie v Uhorsku obzvlášť pre príslušníkov
evanjelickej konfesie.
Vo svojom prvom veľkom diele o husitoch sa B. Varsik vyhol otázke,
kedy sa vlastne uskutočnila prvá husitská výprava do Uhorska. Uviedli sme, že
tento problém sa zatiaľ v maďarskej ani slovenskej historiografii definitívne
nevyriešil. Niektoré české príspevky dokonca veľmi podrobne rozobrali údajnú
Žižkovu výpravu do Uhorska v roku 1423, a to na základe jedného z mladších
rukopisov Starých letopisov českých (SLČ).48 Tieto názory presvedčivo a podrobne vyvrátil Josef Pekař vo svojom monumentálnom diele o dejinách husitstva. Zdôraznil, že táto správa z pomerne neskorého rukopisu SLČ je ojedinelá.
Ostatné pramene, najmä súdobé uhorské listiny o nej nič nevedia. Takmer určite
išlo o ohlas výpravy sirotkov na územie Uhorska z roku 1431. Spojením tradície
so Žižkom vznikla táto správa v SLČ.49
Pred vydaním svojej najznámejšej monografie k husitským vplyvom v Uhorsku uverejnil B. Varsik ešte niekoľko drobných príspevkov. Okrem krátkeho
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BUJNÁK, P.: Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody (Poznámky ku knihe Dr.
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prof. dr. Pavla Bujnáka. Prúdy, r. 1933, str. 210–220.), Prúdy 17 (1933), s. 311–318,
466–475.
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ĎUROVIČ, J.: Príspevok k dejinám husitstva na Slovensku, Prúdy 19 (1935), s. 359–361.
Tamže, s. 361.
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Por. BOUŠEK, V. J. K.: Slavný návrat Žižkův z Uher v polovici října 1423, Jihočeský
sborník historický 5 (1932), s. 1–22.
PEKAŘ, J.: Žižka a jeho doba, Praha 1992, s. 212–221; por. taktiež BARTOŠ, F. M.:
O Žižkovu jízdu na Slovensko, JSH 7 (1934), s. 124–127.
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prehľadu na stránkach časopisu Společenské nauky ve škole50 publikoval
niekoľko poznámok o ľudáckom chápaní husitského hnutia.51 Zameral sa v nich
najmä na Mišíkovu monografiu či jeho články na stránkach Slováka. Je
zaujímavé, že Mišíkove práce boli vadili B. Varsikovi omnoho viac ako publikácia „Rajeckého“. Tesne pred vydaním svojej monografie vydal ďalší kratší
prehľad, ktorý už zahŕňal obsahovú štruktúru neskoršej monografie.52 Koncom
60. rokov vyšiel kratší príspevok, ktorý bol zhrnutím pôvodnej Varsikovej práce
o husitoch a reformácii na Slovensku.53
Po udalostiach v roku 1948 v Československu sa historické bádanie
presunulo k marxistickej interpretácii dejín. Husitské výpravy na Slovensko sa
začali považovať za snahu „ohroziť feudálnu reakciu“ a „šíriť husitskú revolučnú ideológiu“.54 Na rozdiel od predchádzajúceho chápania husitizmu najmä ako
náboženského hnutia sa presadzovalo jeho chápanie ako sociálne a protifeudálne
hnutie.55 Pražská univerzita a husitská revolúcia sa začali pokladať za jedno zo
spojív Čechov a Slovákov, ktorí po rozpade Veľkej Moravy žili v dvoch
oddelených štátoch.56 Podľa J. Macka Slováci boli aj pri budovaní moravského
„Tábora“ v Nedakoniciach a veľký význam pripisuje aj „spanilým“ jazdám.57
Preto možno husitský vplyv interpretovať ako prejav „triedneho boja“ na
Slovensku a zároveň malo dôjsť aj k významnému rozvoju slovenskej národnosti.58 Začalo sa zdôrazňovať zhoršovanie postavenia poddaných a ostrá spoločenská diferenciácia.59 Podobne ako v Maďarsku, ani u nás sa systematicky
neskúmalo sociálne postavenie poddaných.
Zrejme najväčším omylom marxistickej historiografie však bola prehnaná
sympatia k „proticirkevným“ hnutiam. Bez ohľadu na náš názor na neskoro50
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stredovekú cirkev je isté, že kacírske aj ortodoxné hnutia boli presvedčené
o tom, že sú súčasťou cirkvi, resp. že predstavujú jedinú skutočnú cirkev.
V prípade husitstva platí skôr prvý prípad. Nie všetky husitské frakcie mali
záujem o odtrhnutie sa od oficiálnych štruktúr. Tieto hnutia neboli vo svojich
zámeroch proticirkevné, ale snažili sa pomery v cirkvi napraviť, alebo sa
pokúšali nastoliť a presadiť nové vieroučné výklady. Prívrženci takýchto hnutí
boli niekedy až extrémne religiózni. Toto spôsobovalo pohyby v spoločnosti,
bez ohľadu na to, aké sociálne aspekty stáli v pozadí vzniku týchto hnutí.
Niektorí autori boli prehnane optimistickí pri posudzovaní významu sociálneho
programu takýchto hnutí.
Varsikovej veľkej monografii predchádzala štúdia P. Ratkoša. Nešlo
o systematický výskum následkov pôsobenia husitského hnutia na Slovensku
(resp. Uhorsku), ale skôr o zosumarizovanie dovtedajšieho slovenského a maďarského bádania, spojený s novými interpretáciami. Autor aj preto nezrevidoval niektoré staršie omyly a napriek Pekařovmu výskumu sa objavila téza
o výprave Jána Žižku do Uhorska.60
Dosiaľ najväčšie a najcitovanejšie dielo k tejto téme na Slovensku vydal
v roku 1965 B. Varsik.61 Najväčšém prínosom knihy je autorov dôkaz, že prvá
výprava husitov do Uhorska sa konala až v roku 1428 a definitívne odmietol
všetky predchádzajúce predstavy o výpravách z rokov 1421, 1423 či 1424.62
V ďalších častiach knihy B. Varsik podrobne popísal priebeh jednotlivých
výprav. Použil mnoho prameňov, najmä z mestských archívov, ale aj z Maďarského krajinského archívu a z niekoľkých naračných prameňov, ktoré sú k dispozícii. Spracoval aj materiál o pobyte husitských posádok v mestách a na hradoch severného Uhorska.
Nepopierateľným pokrokom tohto diela je zhromaždenie doteraz najväčšieho množstva pramenného materiálu. Niekedy sa zdôrazňuje ideologická
poplatnosť tohto diela, s čím však nemožno úplne súhlasiť. Autor si v úvode
tejto monografie kládol za cieľ zozbierať čo najväčšie množstvo prameňov
a zároveň konštatuje, že „výsledky a závery buržoáznej historiografie o vplyve
husitstva na Slovensku treba tiež prehodnotiť z marxistického stanoviska.“63
V porovnaní s inými súčasnými autormi o dejinách husitského hnutia písal
omnoho triezvejšie. Mnohé formulácie Varsikovho diela sú často len dobovým
klišé.
Varsikovi sa neskôr vyčítali niektoré hypotézy, ktoré však nemožno dávať
úplne do súvisu s marxistickou koncepciou husitizmu. Najznámejšou sa stala
téza o husitskom tábore v Ludaniciach64 a prehnaná je aj dnes časť jeho knihy
o prívržencoch husitov v Uhorsku. Mnohé príklady (najmä údajní i skutoční
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prívrženci v Bratislave a Kežmarku)65 sa dajú interpretovať inak.66 Zdá sa, že aj
v interpretáciách husitských posádok na našom území sú rezervy.
Napriek tomu sa Varsikova práca stala východiskom štúdia husitizmu
v Uhorsku a dodnes ju používajú slovenskí, ale aj českí medievalisti.
V tejto téme pokračoval o niekoľko rokov neskôr evanjelický kňaz Ondrej
Šimek v diele, ktoré svojím regionálnym záberom nadväzovalo na Špirkovu
monografiu o Spiši.67 Stav cirkvi na Spiši zhodnotil pomerne kriticky.68 Autor sa
zaoberal aj hospodárskou a sociálnou situáciou a porovnával jej stav v českých
krajinách a na Spiši. Na Spiši však nebolo centrum analogické k pražskej
univerzite, preto ohniská husitizmu neboli príliš výrazné. Zastupovali ich spišsko-poľské vzťahy, napríklad blízkosť krakovského univerzitného centra.69 Viac
si všímal možnosti prenikania husitizmu ako doklady akceptácie reformných
myšlienok. O. Šimek pripúšťa vplyv husitizmu na Spiši aj počas husitských
výprav.70 Opiera sa najmä o list Žigmunda z 11. novembra 1434.71 Jeho ďalším
argumentom je údaj z daňovej knihy Kežmarku „relicta Bohemi“, ktorý bez najmenších pochybností interpretuje ako vdovu po príslušníkovi husitského vojska
z roku 1433.72 Je však mimoriadne sporný.
Je nepochopiteľné, že také významné a komplexné dielo, akým bola
Varsikova monografia, nevyvolalo v literatúre dlhý čas väčšiu odozvu. Referát
od J. Bartla skôr zhrnul dovtedajšie bádanie a vyzdvihol niektoré známe fakty.73
Štúdia M. Konečného74 o chronológii a topografii táborskej výpravy na Spiš
(v r. 1433) sledovala len regionálny aspekt, ale dôkladne preskúmala udalosti
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vpádu táboritov na Spiš. Prácu B. Varsika výrazne skritizoval až M. Kanovský.75
Hneď na začiatku opravil niektoré menšie faktografické omyly. Ďalej poukázal
na neudržateľnosť Varsikovej tézy o existencii husitského tábora v Ludaniciach,
pretože k nej chýbali pramene. Avšak ani tento príspevok nebol bezchybný.
Mtak ako Varsik, ani Kanovský nerozlišoval jednu z kľúčových postáv tézy
o „ludanickom Tábore“, Ladislava, syna Petra z Ludaníc, a Ladislava, syna
Synku z Ludaníc. Upozornili na to až J. Lukačka76 a D. Dvořáková.77 Ladislav,
syn Petra, bol určitý čas kapitánom moravského mesta Uherské Hradiště a druhý
menovaný využil pomoc topoľčianskej husitskej posádky proti Jurajovi
a Martinovi z Bošian.
Ďalším historikom, ktorý sa venuje husitom na Slovensku je J. Jurok.
Niektoré fakty v jeho prvej práci78 slovenská historiografia už opravila (najmä
otázku spomínaného Ladislava z Ludaníc). Práca si zaslúži omnoho väčšiu
pozornosť, akú jej dosiaľ slovenská historiografia venovala. Lepšie pochopenie
vývoja husitizmu na Morave nám umožňuje lepšie pochopenie husitizmu u nás.
Za najdôležitejší výsledok jeho práce sa dá považovať vcelku neznáma téza
o husitskom šľachtickom zväze na Morave na čele s Jánom Tovačovským.79
Tento zväz nemožno chápať ako pevné vojensko-politické zoskupenie, aké
poznáme z husitských Čiech. Vysvetľuje však mnoho udalostí v Uhorsku v rokoch 1432–1435. Vo svojej najnovšej práci80 sa vrátil k téme husitstva u nás
a venoval sa najmä pobytu českých vojakov na území Slovenska počas husitskej
revolúcie. Práca je mimoriadne cenná tým, že autor zhromaždil poznatky
a hypotézy o minulosti jednotlivcov ako boli Peter Kutej, Ján Tovačovský,
Blažko z Borotína, či Ján Šmikouský zo Žďáru.
Nemožno vynechať monumentálne štvorzväzkové českého autora Františka Šmahela Husitská revoluce.81 K Uhorsku sa viažu kapitoly v posledných
dvoch zväzkoch; ide o zhrnutie „spanilých“ výprav82 a sledovanie vplyvu
husitizmu v zahraničí.83 Pri posudzovaní vplyvu husitizmu na našom území nás
autor vystríha pred preceňovaním v podstate ojedinelých príkladov z územia
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KANOVSKÝ, M.: Ludanice – stredisko slovenských husitov?, HČ 40 (1992), s. 89–93.
Ludanice 1242–1992, zostavovateľ J. LUKAČKA, Ludanice 1992, s. 25.
DVOŘÁKOVÁ, D.: Šľachtici z Ludaníc a kráľ Žigmund Luxemburský, HČ 48 (2000), s. 35–
44; najmä pozn. 51 na s. 42.
JUROK, J.: Moravští husité, Slezsko a Slovensko, in: Jihlava a Basilejská kompaktáta. 26.–
28. června 1991. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia k 555. výročí příjetí
Basilejských kompaktát, Jihlava 1992, s. 40.
Tamže, s. 44–45.
JUROK, J.: Čeští husičtí a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období
husitství), Vojenská história 9 (2005), č. 3, s. 3–25.
ŠMAHEL, F.: Husitská revoluce I. (Doba vymknutá z kloubů), II. (Kořeny české
reformace), III. (Kronika válečných let), IV. (Epilog bouřlivého věku), Praha 1993.
ŠMAHEL, F.: Husitská revoluce III, s. 190–274. Husitské výpravy do zahraničia spracoval
autor predovšetkým na základe výskumu B. Varsika.
ŠMAHEL, F.: Husitská revoluce IV, s. 134–144.
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dnešného Slovenska. Upozorňuje aj na náboženskú povrchnosť husitských
kapitánov na Slovensku.84
Treba sa zmieniť aj o prácach J. Bartla. Okrem spomenutého referátu na
stránkach Husitského Tábora, jeho ďalším príspevkom bola štúdia v zborníku
o reformácii na Slovensku.85 Autor sa v nej pokúsil na malom priestore zrevidovať niektoré výsledky Varsikovho výskumu. Najdôležitejšie je konštatovanie,
že napriek niektorým husitským prívržencom, ktorých sme schopní v prameňoch
vystopovať, nemožno hovoriť o masovom rozšírení husitských myšlienok.86
Zdôrazňuje, že husitizmus sa – na rozdiel od neskoršieho protestantizmu –
rozširoval na území Slovenska „ohňom a mečom“.87 Je však otázne, či vôbec
možno v uhorských pomeroch hovoriť o rozširovaní husitstva.
V. Segeš podal vo svojej monografii základný prehľad o vojenských
udalostiach počas husitských vpádov na územie Uhorska.88 Pre bádanie je cenný
najmä pohľad na uhorské vojenstvo prostredníctvom uhorskej legislatívy za
vlády Žigmunda Luxemburského. Významná je aj autorova skepsa k vypáleniu
Levoče husitmi v roku 1431.89 Autor tým preukázal, že napriek kvalitnej práci
B. Varsika o husitských výpravách ešte stále nie sú niektoré otázky definitívne
vyriešené.
Okrem historiografických prác o husitoch na Slovensku90 sa treba ešte
zmieniť o poslednom zhrnutí husitských výprav do Uhorska, ktoré spracovala D.
Dvořáková.91 Sústredila sa najmä na účasť Stibora zo Stiboríc mladšieho
v protihusitských vojnách a pri obrane Uhorska. Otvorila tým ďalší dôležitý
aspekt tejto témy: úlohu uhorských vojakov v Čechách a na Morave v období
pred husitskými výpravami.
Po zhrnutí všetkých výsledkov maďarského a slovenského bádania
vidíme, že téme sa na Slovensku už štyri desaťročia nikto systematicky nevenoval. V Maďarsku má výskum husitského hnutia ešte väčšie medzery. Bádanie
dospelo k tomu, že sa od následkov husitskej revolúcie postupne a nejednoznač-
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Tamže, s. 136–137.
BARTL, J.: Die Hussitenbewebung und ihre Auswirkungen in der Slowakei, in: Die
Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Kirchen- und
konfessionsgeschichtliche Beiträge, herausgegeben von K. SCHWARTZ und P. ŠVORC,
Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte, Zweite Reihe, Herausgegeben
von P. F. BARTON Band 14, Wien 1996, s. 9–21.
Tamže, s. 16–17.
Tamže, s. 21.
SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na
Slovensko, Bratislava 2004.
Tamže, s. 189.
Napr. KUČERA, M.: Otázky husitstva a husitizmu, Historické rozhľady 2 (2005), s. 27–49.
DVOŘÁKOVÁ, D.: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do
života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska,
Budmerice 2003, s. 377–387.
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ne oddelilo obdobie po skončení revolúcie a začalo sa skúmať samostatne.92
Čoraz menej sa bral ohľad na udalosti v Čechách a na Morave v 20. rokoch 15.
storočia, preto sa dnes za chronologický začiatok tejto témy niekedy považuje
rok 1428. Porovnanie udalostí rokov 1420–1427 a 1428–1435 je veľmi dôležité
a poukazuje na skutočný vplyv husitskej revolúcie na Uhorsko. Najslabším
miestom slovenského bádania je prílišné uzavretie predmetu skúmania na
územie dnešného Slovenska. Zabúda sa pritom na širší celouhorský kontext.
Následky husitského hnutia v Uhorsku treba sledovať aj v súvislosti s vývojom
v Čechách, na Morave a v celej strednej Európe. S touto tendenciou začal už M.
Mišík, v rozpore s dovtedajším maďarským bádaním (ktorého koncept inak
prebral). Vzhľadom na jednostrannosť a neobjektívnosť jeho diela sa však ponúka vysvetlenie, že sa vedome alebo podvedome snažil odviesť pozornosť od krížových výprav a dlhodobej a intenzívnej zainteresovanosti Uhorska v Čechách
a na Morave. Svoju prácu preto začína rokom 1428. V tomto duchu pokračovali
aj ďalší slovenskí historici napriek tomu, že sa svojím výskumom pokúšali
dokázať opak. Bolo to aj v rozpore s predchádzajúcim, aj neskorším postupom
maďarskej historiografie (napr. Gy. Székely).
Vplyv husitizmu v Uhorsku súvisel aj s neskorším pobytom jiskrovcov
a bratríkov. Príčina ich pobytu sa však značne líši: súvisí s otázkou nástupníctva
na tróne, ktorá v Uhorsku opakovane vyvolala nestabilitu. Príčinu pobytu
husitských posádok a výprav však treba hľadať mimo nášho územia. Sťažuje
nám to vysloviť širšie závery o vplyve husitskej revolúcie. Pomerne známe
náboženské či vojenské aspekty nie sú pritom dôležité. V „druhej vlne husitskej“, treba skúmať aj ekonomický vplyv pobytu cudzích vojakov na našom
území. Vyžiada si to dlhodobý systematický výskum hospodárskych dejín
neskorého stredoveku.

Summary
A comprehensive research focusing on the topic “The Hussite Revolution
and Hungary” has begun in Hungarian historiography by some authors, namely
J. Gerı and P. Tóth-Szabó, creating a good basis for a later research. Later,
however, the interest in the Hussite revolution declined, until the Marxistic
historiography opened a new research. It concentrated mainly on social aspects
and the issue of class struggle. The most relevant author was Gy. Székely, but
after him the interest in the topic has faded again.

92

Upozornil na to aj M. Konečný, ktorý zdôraznil potrebu bádania práve neskoršieho
obdobia: KONEČNÝ, M.: Poznámka k otázke ohlasu husitského revolučného hnutia na
Slovensku, HT 4 (1981), s. 137–138.
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In Slovakia the first more relevant works that appeared were marked by
the defense of the Roman Catholic Church. Both “Rajecký” (A. Škrábik) and M.
Mišík took this position as crucial in their works.
The period of Marxistic historiography left simillar consequences in
Slovakia as it did in Hungary. Besides social aspects the idea of the Czechs and
Slovaks getting in closer to one another in medieval times was expressed. The
most important author on this topic was B. Varsik. Exploiting a wide range of
written sources he produced a comprehensive monography and all other authors
interested in this topic study his book as a fundamental source. No matter that
this book had some negatives, very few reactions appeared in scientific
literature. After Varsik the Hussite topic was analyzed only scarcely in some
monographies.
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Jacques Le Goff – Nicolas Truong: Tělo
ve středověké kultuře, Praha 2006,
156 s.

prejavovala sa úcta a cenila sa najmä ich
pamäť (s. 71–78).
Smrť a starostlivosť o mŕtvych tiež vypovedá o charaktere doby. Stredovek prevzal
mnoho zo staroveku a pohanstva, ale starostlivosť o nebohých prebrala cirkev. Prichádzali bohoslužby a modlitby za mŕtvych, orodovanie svätcov za spásu duše (s.
91).
Podivuhodný bol vzťah k nahote. Hoci ju
cirkev odsudzovala, nemohla ju celkom
odstrániť. Manželstvo ako inštitúcia nahotu
neodmietlo. Zobrazenia Adama a Evy nasvedčujú, že pre ľudí bola nahota príťažlivá
(s. 104–105). Pri tejto príležitosti treba tiež
spomenúť kontrast medzi krásou Evy
a Márie. Na rozdiel od Evy je predmetom
krásy Márie nie je telo, ale tvár (s. 106–
107).
V poslednej kapitole autori predstavujú
telo ako obraz, či mikrokozmos. Telo sa
stáva obrazom inštitúcií a súčasti tela často
symbolizujú ich časti (Kristus – hlava
cirkvi).
Kniha, ktorá sa na slovenský trh dostala
len nedávno, prináša známe fakty z oblasti
stredovekej imaginácie, intimity či stravovania. Niektoré podkapitoly sa síce zdajú
byť nadbytočné, v zásade však dielo poskytuje zaujímavé poznatky. Pozoruhodné
však je, ako Jacques Le Goff sa aj v tomto
diele drží „klasického“ chronologického
vymedzenia stredoveku, na rozdiel od jeho
koncepcie dlhého stredoveku siahajúceho
do Francúzskej revolúcie (por. s. 14).
Kniha mohla byť obšírnejšia a konkrétnejšia, autori však dokázali, že telo svoje
vlastné dejiny má.

Priaznivci i oponenti „tradičných“ môžu
nahliadnuť do dielne francúzskej historiografie vďaka svetoznámemu francúzskemu
historikovi a novinárovi.
Koniec antiky zvrátil „tradičné“ dejiny
a bol veľkým medzníkom aj v dejinách tela. Charakteristický je rozmach mníšstva
so všetkými následkami. Zásadne sa obmedzila sexualita. Rozšíril sa monasticizmus
a vydali sa nariadenia pre manželov. Dielo
zavŕšila Gregoriánska reforma, ktorá dôsledne a definitívne oddelila laikov od kňazov presadením celibátu (s. 35–36). Hoci
skutočnosť sa veľmi líšila od predstáv
cirkvi (s. 38), je isté, že tieto normy
znamenali v dejinách mentality zásadný
zvrat. Telo však nebolo v stredoveku len
zatracované. Pocta zmŕtvychvstaniu, prijímanie tela a krvi Kristovej, krst a posledné
pomazanie, oslava stigiem, či telo ako metafora pre inštitúcie svedčia o úcte k telu,
ktoré sa oslavuje a je symbolom poriadku
a organizovanosti. Toto napätie sprevádza
dejiny tela v celom stredoveku (s. 13–14).
Podobné napätie nájdeme v stredovekom
rozpore pôst a masopust/fašiangy. Nové
kresťanské náboženstvo k nám prinieslo
pôst. Masopust sa ujal v 12. storočí a vyvrcholil v 13. storočí (s. 48). Autori odmietajú názor, že pôst vyjadrením stredovekého smútku a masopust záležitosťou renesancie.
Toto napätie, o ktorom píšu autori knihy,
nie je na „ceste života“ – v popise jednotlivých životných období. Životné fázy sa
v stredoveku stali vedou. Stredovek sa
príliš nezaujímal ani o deti a starcov. Až
v 13. storočí prišlo do módy uctievať malého Ježiša, prípadne sa objavujú malí anjeli.
Starcom, ktorých bolo v stredoveku málo,
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Třeštík, Dušan: Češi a dějiny
v postmoderním očistci, Praha 2005,
346 s.

(autor s tak zásadnými stanoviskami nemá
dôvod k nesmelému presadzovaniu svojich
názorov), takže dôvod bude niekde inde.
Do vôd slovenskej historiografie vstúpil
len v prípade pôvodu Pribinu a jeho kniežatstva. Už v starších prácach1 sa priklonil
k provokatívnemu záveru: vyhnanie Pribinu bolo záležitosťou vo vnútri kmeňa
Moravanov. Pribinovo kniežatstvo bolo
výsledkom expanzie Moravanov na prelome 8. a 9. storočia po páde avarskej moci
v strednom Podunajsku. Slovenská historiografia na to už stihla reagovať,2 ale
problém je taký zaujímavý a dôležitý, že
by sa mal komplexne prebrať. Možno nám
odpovie aj archeológia (aj keď tam bude
nachádzanie odpovedí náročné, por. Třeštíkovu kapitolu „Vykopávati dějiny“), alebo
dejiny Avarského kaganátu.
Jedno z najväčších posolstiev knihy je, že
historik nemôže byť uzavretý vo svojom
vysnívanom sne o minulosti. Prináša súčasníkom pohľad na dejiny, preto by mal
dnešnému svetu rozumieť a orientovať sa
v ňom. Historik je vlastne spisovateľom
pre svoju dobu. Jeho dielo je veľmi závislé
na dobe, v ktorej vzniklo.
Pohľad D. Třeštíka na súčasné postavenie
Čechov vo svete je nesmierne zaujímavé.
Európa by sa mala predefinovať (autor je
pomerne kritický k Európskej únii), a nájsť
svoj zmysel. Postavenie Čechov nespočíva
v „koketovaní“ s Amerikou. Treba znovu
objaviť zmysel Európy a podieľať sa na
ňom vlastnými silami. Do Európy nepatrí
len „stará“ Európa (podľa D. Rumsfelda),
ale aj nová; je jej dlhodobou súčasťou.
Dnešný svet a dianie v ňom vníma D.
Třeštík cez ideológie (kultúry). Sú našimi
stereotypmi, návodmi, ako sa zachovať.

Vo svojej tretej knihe esejí sa známy český
medievalista Dušan Třeštík zamýšľa nad
postavením Čechov v dejinách a súčasnosti
a nad postavením dejín a ich zmyslom
v dnešnej dobe.
V prvej časti knihy sa autor pozastavuje
nad presvedčením o existencii „objektívnych“ dejín. Historik ich má len nachádzať
a podávať súčasníkom. Táto predstava je
však mylná. Okrem toho sa spoločenské
vedy v porovnaní s prírodovednými nedajú
objektívne skúmať, aspoň nie experimentálne. Predmet dokazovania v spoločenských vedách nemožno „dostať pod mikroskop“. Ukázalo sa však, ako pripomína
autor, že aj výsledky prírodných vied sú
závislé na pozorovateľovi; sú tiež subjektívne. Skúmané objekty nemožno pozorovať tak, ako sú, ale tak, ako sa nám javia.
Po dlhom čase dospeli prírodné aj spoločenské vedy na prelome tisícročí k spoločnej neistote.
Nehovoriac už o historiografických smeroch, ktoré preferujú suchú faktografiu
a faktopisectvo, čo pokladajú za objektivitu. Tá ale nie je v hodnotovej a ideologickej neutrálnosti; práve naopak: človeka
robí vedcom jeho myslenie!
A dejiny čaká veľká výzva: po súmraku
národných dejín, ktoré dokázali, že historici nemajú v rukách objektívne metódy skúmania, pretože rovnakými metódami dospeli k úplne protichodným výsledkom, nás
čaká stanovenie nových mantinelov. D.
Třeštík je optimista. Ľudia vraj vždy budú
mať k dejinám vzťah a vždy ich budú
potrebovať. Tu by som však vyslovil istú
pochybnosť: čo Slováci a ich „tradičný“
nezáujem o dejiny?
Autor sa často obracia k iným historiografiám. Porovnávanie Čechov so západom,
s Poľskom a Maďarskom je síce nesmierne
cenné, zaujíma ma však jeho pohľad na
slovenskú historickú vedu. Nepredpokladám, že D. Třeštík nechce „zabŕdať“ do
inak dobrých česko-slovenských vzťahov
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TŘEŠTÍK, D.: Počátky Přemyslovců. Vstup
Čechů de dějin (530–935). Praha 1997, s. 271;
TŘEŠTÍK, D.: Vznik Velké Moravy. Moravané,
Čechové a střední Evropa v letech 791–871,
Praha 2001, s. 131–135.
STEINHÜBEL, J.: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia,
Bratislava 2004, s. 82–88 a pozn. 381 na s.
377–378.

Recenzie
Napríklad: výprava Karola Veľkého proti
domnelému pokusu Dánov o ovládnutie
Fríska, ktorí v skutočnosti chceli len vyplieniť pobrežie, či snaha o ovládnutie Obodritov prostredníctvom dosadeného kráľa (hoci takýto pokus bol od začiatku
odsúdený na neúspech: Obodritom vládlo
54 kniežat).3 Tieto príklady nasvedčujú, že
svet radi vidíme podľa seba. O svojom
nepriateľovi neuvažujeme podľa toho, aký
v skutočnosti je. Riadime sa podľa svojich
myšlienkových stereotypov. Frankovia
poznali svet ríš a kráľov a netušili, že
niekde inde by to mohlo byť inak.
Medzi krížovými výpravami a americkým
útokom proti Iraku4 nie je príliš veľký
rozdiel, lebo pre ne nemožno nájsť racionálne dôvody. Ľudia sa nerozhodujú výlučné podľa úžitku. Do popredia sa dostáva
symbol, ktorý je pre nich najdôležitejší.
O postmodernom očistci by sa dalo napísať
ešte veľa, avšak lepšie je si knihu prečítať.
Je o tom, ako písať o dejinách lepšie
a posunúť samého seba dopredu.

me čitateľa. Nevyhýba sa ani háklivejším
témam, ako sú pederastia, masturbácia,
erotické pomôcky či kastrácia.
Autor hľadá paralely medzi antickou spoločnosťou a súčasnosťou a ukazuje vplyv
starovekého Grécka a jeho kultúry na ďalší
historický vývoj.
Zdôrazňuje vplyv kresťanstva a jeho novej
morálky na vzťah ľudí k fyzickej láske. Po
celé stáročia sa fyzická láska, rozkoš či homosexualita nepovažovali za niečo negatívne a hriešne. Naopak, z mnohých citovaných antických autorov vidíme, že hedonistické prežitie života bolo cieľom, ku
ktorému mal smerovať každý jednotlivec,
túžiaci po šťastí.3
Zmyselná láska éros bola pre Gréka
najväčším šťastím na zemi. Láska a krása
boli najvyššie ideály určené menšine. Platónov žiak Herakleitos Pontský vo svojej
knihe O rozkoši tvrdí, že zmyselnosť je odmenou vládnucich tried a chudoba a otroci
majú veľa pracovať.4
Aj napriek odlišnému chápaniu telesného
spojenia v minulosti a dnes, sa nedá jednoznačne tvrdiť, že staroveké Grécko bolo
plné vulgárností a neskrývaných sexuálnych praktík. Z príkladov gréckych eufemizmov označujúcich pohlavné orgány,
ktoré autor uvádza: ta apórreta – to, čo sa
nepomenúva, ta arthra – tie partie, ta
aphrodisia – Afroditine orgány5 je zrejmé,
že ani Gréci nepoužívali otvorene všetky
výrazy pre pohlavné orgány. Aj v tejto
kultúre boli tabuizované témy resp. výrazy,
ktoré nepatrili do bežného slovníka vyššej
spoločnosti. Prežívanie intímnych chvíľ
s manželkou patrilo do súkromia a svadobná noc sa nazývala aj nocou tajomstiev.
Naproti tomu príklad verejných radovánok
s prostitútkami a hetérami vidíme v opisoch hostín i na mnohých zachovaných
maľbách, najčastejšie na keramike.6

Miroslav Lysý
Eslava Galán, J.: Láska a sex v starom
Grécku, Bratislava 2004, 232 s.
Aj napriek pútavému a možno trochu až
bulvárnemu názvu diela, nejde o lascívnu
knihu, ale o dielo filológa a filozofa,1 ktoré
sa zameriava na problematiku ľúbostného
a sexuálneho života v starovekom Grécku
od najstarších čias až po zánik antiky.
V jednej zo záverečných kapitol sa krátko
venuje aj renesancii.2
Hoci ide o vedecké dielo s mnohými gréckymi pojmami, je pútavo napísaná a zauj3
4
1

2

TŘEŠTÍK, D.: Češi a dějiny v postmoderním
očistci, s. 34– 37.
Tamže, s. 295–296.
Autor španielskeho pôvodu vyštudoval filológiu na univerzite v Granade a po ďalšom štúdiu
vo Veľkej Británii získal doktorát z filozofie.
Dnes píše historické, filozofické diela, romány,
eseje a venuje sa prekladateľskej činnosti.
ESLAVA GALÁN, J.: Láska a sex v starom Grécku, Bratislava 2004, s. 45, 211.

3

4
5
6
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Hesiodos, - Práce a dni, Arisofanes – Oblaky,
Aténaios. ESLAVA GALÁN, J.: Láska a sex
v starom Grécku, s. 16-17.
Tamže, s. 17.
Tamže, s. 26.
Bližšie sa problematike antických hostín autor
venuje v deviatej kapitole s názvom Hostina
a slávnosť, príležitosť na pohlavný styk.

Medea – Studia MEDiaevalia Et Antiqua, X, 2006
Monografia nesie všetky základné znaky
vedeckého pojednania. Začína sa všeobecným úvodom, v ktorom autor približuje
svoj zámer, nasleduje vlastná práca rozdelená do jedenástich kapitol, každá členená
na dve až desať podkapitol. Každá kapitola
je zvlášť číselne označená poznámkami,
pričom poznámky nájdeme na konci
publikácie. Za nimi nasleduje ešte zvlášť
bibliografia. Treba spomenúť, že citácie
antických autorov stoja mimo týchto poznámok a sú uvedené priamo v texte. Autor
sa venuje aj mnohým tabuizovaným témam, čím sa dostáva do kontrastu s klasickou historickou obcou.
Autor pristupuje k problému postupne,
z hľadiska historického vývoja. V prvej
kapitole s názvom Kultúra hedonizmu sa
venuje úvodu do problematiky, zoširoka
popisuje grécku spoločnosť, jej kupcov
a umelcov, obyvateľov mesta, ako aj mesto
samotné s jeho športoviskami a kúpeľmi.
Podľa toho ju rozdelil aj na tri podkapitoly.
Nasleduje kapitola druhá – Slávne telá, kde
sa venuje kultu tela, oblečeniu a toaletným
potrebám žien.
V tretej kapitole s názvom Objavenie lásky
hrá hlavnú úlohu Afroditin syn Eros, ako
symbol lásky a túžby. Autor tu vysvetľuje
základné grécke pojmy. Láska a vášeň,
resp. sexuálna túžba nie sú to isté a ani
staroveké Grécko ich tak nevnímalo.
Každý pojem označovalo zvláštne slovo.
Tak éros – starý grécky pojem – znamenal
v Homérových časoch nielen sexuálnu
túžbu, ale aj chuť do jedla či pitia, alebo
čokoľvek spojené s hedoné, radosťou zo
života. Proti nim stál pojem manía,
sexuálna vášeň, ktorú na smrteľníkov
zosielal Eros.7
V nasledujúcich
dvoch
kapitolách
s názvami Pederastia, podozrivá ustanovizeň a Milenci rovnakého pohlavia, autor
rozoberá problematiku homosexuálnych
a pedofilných vzťahov mužov i žien
v starom Grécku.
Veľmi kladne treba hodnotiť aj autorov
pokus o popis dejín výskumu danej proble-

matiky, ktorému sa venuje v úvode kapitoly o pederastii. Škoda, že na tomto mieste nepodal aj rozsiahlejší prehľad výskumu. Treba však uznať, že to nebolo cieľom
práce.
Po celé stáročia patrila otázka gréckej
sexuality resp. homosexuality – pederastie
k všeobecnému tabu. Vedci samozrejme
tieto bežné a preferované taktiky gréckej
kultúry poznali, ale vo svetle kresťanskej
morálky sa ich snažili nevidieť a určite
nepublikovať. Až keď v roku 1909 prelomil toto tabu vedec Eric Bethe, začalo sa
o gréckej pederastii hovoriť, ale aj to odsudzujúco, no hľadali sa dôvody ospravedlnenia.8 Pritom je treba si uvedomiť, že
láska medzi mužom a mladíkom sa v antickom Grécku chápala úplne inak, ako
dnes, keď sme poznačení kresťanskou filozofiou. V antickom Grécku mal dospelý
muž mladíka viesť a usmerňovať, budovať
v ňom cnosti a učiť ho správať sa ako muž.
Štandardný milostný vzťah medzi mužmi
môžeme chápať ako iniciačnú prípravu na
vstup do veku dospelosti – obdobia, kedy
sa mal mladík stať nielen plnoprávnym, ale
aj plnohodnotným členom spoločenstva
obce.9 Išlo o verejný vzťah, nejednalo sa
o nič kontroverzné či hanebné. Zmienky
o takýchto vzťahoch môžeme nájsť okrem
komikov aj v hodnovernejších prameňoch,
u Platóna i Xenofonta, ktorí vzťah dvoch
mužov popisujú ako niečo úplne bežné.10
Popri tomto vznešenom vzťahu dvoch mužov, kde dospelý muž učil mladíka
dovtedy, kým nedospel, existoval aj vzťah
dvoch žien, o ktorom sa už v antickom
období hovorilo ako o niečom negatívnom,
hlavne zo strany mužov. Tejto problematike sa J. Eslava Galán venuje v porovnaní
s mužskou homosexualitou omnoho menej,
čo je s ohľadom na jej zriedkavejší výskyt
pochopiteľné.

8
9

10
7

Tamže, s. 39.
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Tamže, s. 50.
PORUBJAK, M.: Xenofón a jeho obraz Sokrata,
in. Xenofón: Hostina, Sokratova obhajoba,
preložil Andrej Kalaš, Bratislava 2006.
Platón, Prótagoras 309a, Symposion 178–179,
182–183, Faidros 251a, Xenofón, 4,28 aj 8,11.

Recenzie
Najznámejším príkladom ženskej homosexuality je ostrov Lesbos a jeho známa
predstaviteľka, poetka Sapfo, ktorý dal aj
názov homosexuálom ženského pohlavia –
lesbička. Dôvodom pre nepochopenie, respektíve odsúdenie ženských homosexuálnych vzťahov nebol ani tak vlastný vzťah
medzi dvoma ženami, ale oslobodenie
a osamostatnenie sa žien v rámci tohto
vzťahu. Žena vyššieho spoločenského postavenia v antickom Grécku nerozhodovala
o trávení svojho voľného času, vzdelaní
dokonca ani opúšťaní domu. Bola odsúdená do úlohy manželky, ktorej úlohou je
plodiť deti, priasť a starať sa o domácnosť.
Nemala byť spoločníčkou svojho muža
v rozhovoroch, preto pre svoj duchovný
rozhľad muži vyhľadávali skôr spoločnosť
mužov alebo hetér (vzdelaných a kultivovaných kurtizán). O prostitúcii, jej najrôznejších formách a príčinách v antickom
Grécku pojednáva záverečná, jedenásta kapitola – Platená láska.
Problematiku žien a ich postavenie rozoberá J. Eslava Galán v kapitole šesť (Matky
alebo kurtizány) a sedem (Potupné manželstvo). Vysvetľuje tu vzťah Grékov k ženám, manželstvu, cudzoložstvu zo strany
žien a venuje sa aj problematike mizogýnie, ktorá bola obľúbená aj v tých najvzdelanejších kruhoch. Autor udáva citáty
antických spisovateľov (Homér, Euripides,
Lukianos, Aristofanes). Nájdeme však aj
zástancov ženského pohlavia, hoci sú
v menšine (Sokrates, Antistenes, Xenofón).11
Nasledujúca kapitola Intrigy sa venuje kupliarstvu, prostriedkom na vyvolanie túžby, či prípravkom proti počatiu. Antickí
Gréci na mágiu a rôzne druhy čarovania či
recepty korenárok. Bežné sa používali
zvieracie pohlavné orgány, rôzne rastliny
a masti zo zvieracích orgánov. U autorov
nájdeme aj spôsoby pre vyvolávanie potratu.
V antickom svete sa problematike telesnej
lásky venovali autori aj na vedeckej,
medicínskej úrovni. Medzi takéto diela

patrí spis Gynekológia Sorana z Efezu,
alebo spisy pripisované gréckym pôrodným asistentkám alebo prostitútkam. Často
sa pod ženským menom autorky skrýval
muž.12
V kapitole Telesný hriech sa autor zaoberá
sexuálnymi praktikami, milostnými polohami a ich zaznamenaniu v literárnych i archeologických pamiatkach, masturbácii,
ktorá bola častejšia u mužov ako žien, tabu
a kastrácii. Autor vysvetľuje, že grécke sexuálne praktiky neboli perverzné a hoci
nájdeme aj niektoré zmienky transvesticity
či nekrofílie, neboli bežné.
Autor porovnáva staroveké Grécko so
súčasnosťou na španielske reálie, čím sa
trochu vzďaľuje čitateľom, pochádzajúcim
z iného prostredia. Tento drobný nedostatok hlavne v jazykových paralelách odstraňuje prekladateľka, ktorá vysvetľuje nielen
španielske slová, ale udáva aj slovenské
ekvivalenty vo vlastných poznámkach.13
Popri poznámkach ohľadom španielskych
reálií sa autor nezrieka ani vlastných
názorov. Dokonca oslovuje čitateľa či odbočuje a polemizuje s iným autorom.
Veľkým pozitívom tohto diela je citácia
antických autorov, ktorá bohužiaľ nie je
v mnohých monografiách venujúcich sa
antike bežná. Autor pri každej téme vychádza z antických prameňov, ktoré presne
cituje a nesprostredkúva len svoj pohľad na
antiku. Dáva čitateľovi možnosť spoznať
názor antického autora na nejaký problém,
prípadne vytvoriť si vlastný názor. Autor
pracuje s množstvom obdivuhodných a rôz
norodých prameňov. Vychádza z antickej
poézie, drámy, prózy, filozofie i histórie.
Antickí autori sú gréckeho aj rímskeho
pôvodu.
Významnú časť monografie tvorí aj
priložená bibliografia so sekundárnou literatúrou. Autor pracoval s modernými die-

11

13

12

ESLAVA GALÁN, J.: Láska a sex v starom Grécku, s. 98–108.

171

Viac k danej problematike pozri v Plinius Maior – Naturalis Historiae, kapitoly 28, 29, 30,31
alebo PLANT, I. M.: Women Writers of Ancient
Greece and Rome, Norman 2004 kapitoly 30,
31, 32, 33, 34, 39.
Dielo zo španielskeho originálu preložila Milada Pauleová.
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lami, ktoré sa venujú problematike sexuálneho života. Medzi najvýznamnejšie, a pre
slovenského čitateľa aj jazykovo dostupné,
patria : Licht, H.: Sexual Life in Ancient
Greece, London 1994, Dover, K. J.: Greek
Homosexuality, London 1976, Cantarella.
E.: Bisexuality in Ancient World, New
Haven – London 1992, Keuls, E.: The
Reign of Phallus. Sexual Politics in
Ancient Athens, New York 1985.
Na záver možno zhodnotiť publikáciu ako
dielo, ktoré pojednáva o tabuizovanom fenoméne starovekých gréckych dejín. Dodnes sa mu mnoho historikov vyhýba,
pretože problematika ľudskej sexuality,
dnešnej, alebo antickej nepatrí medzi bežne diskutované témy. Táto publikácia môže osvetliť laikom zaujímavé problémy,
ukázať verejnosti, že diela antických
autorov prinášajú mnohé každodenné témy
a môžu byť zdrojom zábavy aj poučenia.
Odborníkom môže dielo slúžiť ako základná príručka k dejinám sexuálneho života
v antike skôr, ako siahnu po prepracovanejších zahraničných publikáciách (napríklad aj tých, ktoré cituje Eslava Galán).

Zdeňkom Kalistom, Josefom Mackom či
v novšej literatúre Josefom Žemličkom,
bol síce podrobený kritike Václava Vaněčka a Zdeňka Fialu, avšak jedna i druhá
strana zabúdali na takpovediac rôzne roviny tohto dokumentu. Vychádzajúc z prác
starších autorov, ako aj zo zjavne nedoriešenej otázky čo vlastne Zlatá bula znamenala a znamená pre český národ a štát,
autor v podstate štylizuje dve základné
otázky. Ako ju vnímali jej súčasníci na
počiatku 13. storočia? Aké miesto zaujala
v ich pamäti a aké miesto si vybudovala
v neskoršej spisbe a pamäti českého národa? Je teda zrejmé hneď od úvodu knihy,
že Zlatú bulu je potrebné vnímať z rôznych
perspektív. Prvý pohľad je takpovediac
historický. Hľadáme miesto vzniku dokumentu, či príčiny a dôsledky na českú štátnosť. Druhý pohľad hľadá miesto Zlatej
buly v historickom povedomí ako symbolu
národnej hrdosti.
Prvá kapitola je krátkym exkurzom českou
históriografiou v snahe nájsť v nej miesto
Zlatej buly. Hneď v úvode sa autor pozastavuje nad faktom, že aj napriek tomu, že
Zlatá bula má dnes miesto v každej učebnici dejepisu či syntéze českých dejín, historici 19. a 20. storočia túto tému takpovediac obchádzali. Jasná argumentácia aj keď
bez vyslovenia zrejmého verdiktu, nás dovedú k poznaniu, že Zlatá bula bola a je
mýtom, ktorého historická a mytologická
rovina sa oddelili a žijú si každá svojím
životom. Na konci tejto kapitoly autor položil tri základné otázky, ktorých odpovede
by mali objasniť čím tento dokument vlastne bol pre jeho súčasníkov.
Druhá kapitola (v knihe označená číslom
tri) je objasnenie prvej z otázok. Ako vlastne Zlatá bula vznikla a ako je možné, že
presne odhadla pomery v Čechách, keď je
zrejmé že žiadne posolstvo z Čiech na dvore Fridricha II. nebolo? Odpoveďou je odkrytie pôvodu ako aj okolností vzniku
listiny.
Ďalšia kapitola sa zaoberá druhou otázkou
z úvodu. Snaží sa ozrejmiť postoje príjemcov k Zlatej bule. Tento náčrt je samozrejme zasadený do širšieho dobového kontex-

Daniela Murányiová
Wihoda, M.: Zlatá bula sicilská, Praha
2006, 316 s.
V edícii Historické myšlení vydavateľstva
Argo vyšlo už viacero zahraničných
a českých titulov, ktoré sa stali súčasťou
knižnice každého medievalistu. Spomeňme
tituly ako Středověká imaginace od
Jacquesa Le Goffa, Králové divotvůrci od
Marcha Blocha či monografiu Františka
Šmahela Mezi středověkem a renesancí. Je
zrejmé, že aj publikácia Zlatá bula sicilská
si nájde svoje miesto.
Už názov naznačuje, čomu sa bude kniha
venovať. Zlatá bula sicilská je notoricky
známa aj tým, ktorí sa len okrajovo venujú
histórii. V monografii M. Wihodu však
môžeme sledovať úplne odlišný prístup
k tomuto „všeobecne“ známemu dokumentu. Tradičný názor reprezentovaný v staršej
literatúre napríklad Jaroslavom Gollom,

172

Recenzie
tu tak aby boli objasnené čo najjasnejšie
pohnútky jednotlivých aktérov.
Štvrtá kapitola odpovedá na tretiu otázku
z úvodnej stati a to ako si so Zlatou bulou
poradil český právny systém a akú úlohu
zohrávala v neskorších česko-ríšskych
vzťahoch.
Posledná časť (ak neberieme v úvahu
epilóg) je akýmsi zhrnutím predchádzajúcich kapitol a je v podstate objasnením autorových postojov a myšlienok, ktoré nedostali miesto v predchádzajúcom texte.
Vracia sa znova k Zlatej bule ako mýtu, aj
keď tento krát poukazuje na jeho počiatok.
V závere odľahčuje celú tému tzv. „keby“dejinami, keď si neodpustil niekoľko zaujímavých špekulácií. Zaujímavá je autorova,
nesmelá výzva k otvoreniu otázky „zmyslu
českých dejín“ tak ako sa to dialo na konci
20. storočia v Nemecku ako aj návratu
k prameňom a umení vnímať reč ich
tvorcov.
Je zrejmé, že Wihodova Zlatá bula sicilská
je pokusom o nový pohľad na dejiny. Nový
predovšetkým v prostredí bývalého Československa. Nabáda nás k odlišnému vnímaniu historických mýtov a histórie vôbec.
Predovšetkým však k návratu k „nedotknuteľným“ otázkam. Možno práve prehodnotenie niektorých problémov bude
tým správnym impulzom k oživeniu záujmu širšej verejnosti o históriu, ale aj
výzvou historickej obci ako takej

kritikom, zdá sa mu, že celá edícia pôsobí
komplexne a kvalitne. Horšie to je s prezentovanou odbornou časťou, ktorú zverili
do rúk skúsenej publicistke K. Amstrongovej.2 Prekvapuje, že sa niekto podujme
zhrnúť túto rozsiahlu tému takej malej do
publikácie (Postihnutie mýtov od paleolitu
až po Elvisa Presleyho a princeznú Dianu3). Nemyslíme si, že kvantita zaručuje
kvalitu, tu je však pripomienka na mieste.
Druhá výhrada smeruje k použitým prameňom. V použitej literatúre je len šesť diel
s dátumom vydania po roku 1990. S ohľadom na množstvo novších publikácií s danou témou je to málo. Naopak, niektoré
staršie klasické diela chýbajú.4 Prvé časti
knihy čerpajú hlavne z diel M. Eliadeho,5
chýbajú však názory iných bádateľov.
Podobné je to pri použitých historických
prameňoch. Použili sa síce klasické diela
ako Biblia, Iliada, Epos o Gilgamešovi,
práce Konfucia, Lao-c’eho, Platóna a Aristotela, ale chýbajú dôležité pramene ako
Eda,6 Hesiódos, Lúkiános...7
V úvode sa autorka usiluje odpovedať na
otázku – čo je to mýtus? Zaoberá sa už
mytologickými predstavami neandertálcov.
I keď k tejto téme sa vedú diskusie, je
nepochybné, že k nej máme málo prame2

3

Marko Mižičko
Armstrongová, K.: Dejiny mýtov.
Bratislava 2005, 135 strán.

4

5

Nemenované1 slovenské vydavateľstvo sa
pripojilo k projektu edície svetových mýtov, ktorá by mala prerozprávať známe
svetové mýty novým spôsobom a rôznymi
uznávanými autormi. Prvá kniha edície by
mala v krátkosti zaviesť čitateľov do dejín
mýtov. I keď recenzent nie je literárnym

6
1

Pre odbornú recenziu sa nám nezdalo vhodné
uvádzať jeho názov, čím samozrejme nechceme
znížiť jeho kvalitatívnu úroveň.

7
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Niektoré diela vyšli aj na Slovensku, respektívne v Čechách. ARMSTRONGOVÁ, K.: Islam,
Bratislava 2002; ARMSTRONGOVÁ, K.: Dějiny
boha, Praha 1996.
Žiaľ, autorka má pravdu, aj figúrky histórie
marginálneho významu sa stávajú súčasťou
mýtov. O mýtoch 20. storočia pozri ECO, U.:
Skeptikové a těšitelé. Praha 2006.
Napríklad FRAZER, J. G.: The Golden bowgh.
A study in Magic and Religion. London 1946
(FRAZER, J. G.: Zlatá ratolesť. Praha 1977).
ELIADE, M.: The Myth of the Eternal Return or
Cosmos and History. Princeston 1994 (ELIADE,
M.: Mýtus o věčném návratu. Praha 1993),
ELIADE, M.: Myths, Dream and Mysteries, The
Encounter between Contemporary Faiths and
Archaic Realities. London 1960 (ELIADE, M.:
Mýty, sny a mystéria, Praha 1995), ELIADE, M.:
Patterns in Comparative Religion. London
1958.
Posledné
vydanie
v češtine
SNORRI
STURLUSON: Edda a Sága o Ynglinzích. Praha
2003.
LÚKIÁNOS: O bozích a lidech. Praha 1981.
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ňov. Sporné je aj to, či zvieracie kosti
v hroboch neandertálcov sú skutočne zvyškami obetných zvierat, ako to tvrdí
autorka.8
Úvaha o tom, že: „Náboženstvo je jedným
z najtradičnejším spôsobov dosahovania
extázy, ale ak ju ľudia nenájdu v chrámoch, synagógach, kostoloch či mešitách,
hľadajú ju inde – v umení, hudbe, športe,
poézii, rokenrolle, tanci, drogách, sexe
alebo v športe,“9 je príliš všeobecné, najmä
ak sa zamyslíme nad používaním drog
v náboženstve amerických Indiánov, alebo
významu športu v náboženských hrách
starovekej Kréty.10
Autorka pokračuje obdobím paleolitu,
ktorý je podľa nadpisu kapitoly datovaný
medzi roky 20 000 až 8000 pred Kr.11 Je to
nepochopiteľné, pretože nezachytáva ani
obdobie objavenia homo sapiens sapiens,
ani objavenie prvých náboženských dokladov. Otázky vyvoláva tvrdenie, že mýty
neandertálcov sa v zlomkoch zachovali
v mytológiách neskorších kultúr.12 Pre nedostatok prameňov hľadá autorka podobnosť najstarších mýtov s vierou, ktorú ešte
dnes prežívajú prírodné národy. Správne
uvažuje, že prvé mýty boli späté s lovom
a prípravou na neho.13 Medzi spoločné,
pradávne mýty radí aj vieru v predkov,
túžbu po stratenom raji a rozprávania
o hrdinoch, ktoré by sa mali vyskytovať vo
väčšine svetových náboženských predstáv.
Tak isto spája prvé mýty s pozorovaním
oblohy, ktorej nedotknuteľnosť, nekonečnosť a vzdialenosť mohli viesť k predstave
transcendentnosti a inakosti.14 Zaujímavá
8
9
10

11
12
13

14

je úvaha, že prví bohovia sa postupne
vytratili pre svoju neobsiahnuteľnosť a nedostupnosť.15 Podľa týchto kritérií by
musela vymiznúť aj viera v kresťanského
Boha, Alaha či Jahveho, ktorí sú z recenzentovho agnostického pohľadu tak isto
neobsiahnuteľní a nedostupní. Pri úvahách
o mýtoch a náboženských predstavách paleolitických ľudí musíme presadzovať
skeptizmus. Môžeme súhlasiť, že paleolitickí ľudia mali „náboženstvo a mýty,“ no
je ťažké, ba priam vylúčené určiť ich
obsah.16 Celá táto časť knihy obsahuje ďalšie podobné a príliš zovšeobecňujúce tvrdenia. Ako príklad takýchto tvrdení uvádzame výpoveď: „Šamani pôsobia len
v loveckých spoločenstvách...“ Vyvracaním
tohto zovšeobecnenia sa netreba vôbec
zaoberať.
Nástupom neolitickej revolúcie a zmenou
v hospodárskej oblasti došlo aj k zmene
náboženských predstáv (tretia kapitola).
Rituály boli spojené so zemou, úrodou
a poľnohospodárskymi prácami. Rituály
prepájali zem – pôdu a úrodu s plodnosťou
a rituálnym praktizovaním sexu.17 Úrodnosť pôdy sa viaže so ženskou plodnosťou,
ženy sa tak stávajú zodpovedné za hojnú
úrodu, pretože poznajú „tajomstvo“ stvorenia. Ide o náboženské tajomstvo, pretože
vládne vzniku života, obžive a smrti. Pôda
sa pripodobňuje k žene. Neskôr, po
objavení radla, sa poľné práce prirovnávajú
k pohlavnému aktu.18 K textu o neolite by
sme dodali len faktografickú poznámku –
rozsekanie Usirisa a pohodenie častí jeho
tela vykonal jeho brat Sutech (Seth) a nie
sestra – manželka Eset (Isida), ako uvádza
autorka.19

ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov. Bratislava
2005, s. 7 a 9.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 13.
Pozri AMRICHOVÁ, K.: Skoky cez býka v ikonografii doby bronzovej. Medea 8, 2004, s. 24–
37. Tu aj najzákladnejšia dostupná literatúra.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 17.
Tamže.
Zaujímavý pohľad na problematiku pozri
OLIVA, M.: K významu akumulací mamutích
kostí aneb „věda“ s rozumem v koncích. Archeologické rozhledy 55-2, 2003, s. 227–271.
Pozri PAVÚK, J. – KARLOVSKÝ, V.: Orientácia
rondelov lengyelskej kultúry na smery vysokého
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a nízkeho mesiaca. Slovenská archeológia 52–
2, 2004, s. 211–280.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 24–25.
ELIADE, M.: Dejiny náboženských predstáv
a ideí I. Bratislava 1995, s. 27.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 40–52.
ELIADE, M.: Dejiny náboženských predstáv
a ideí, s. 55.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 47; ELIADE,
M.: Dejiny náboženských predstáv a ideí, s.
98–101.

Recenzie
vznik hinduizmu v Indii.23 Prvé podnety
pre vznik hinduizmu začali omnoho skôr,
možno už s prvým príchodom Árijcov do
Indie v 2. tis. pred Kr.24 V axiálnom
období sa proces len dokončil. Dôkazom
proti hypotéze o axiálnej ére môže byť aj
pripomienka samotnej autorky, prečo axiálne obdobie zasiahlo práve Čínu, Indiu,
Grécko, Izrael a Judeu. Prečo napríklad
oblasti Mezopotámie, v ktorej vládli novoasýrske dynastie, zostala mimo. A čo
Egypt? A Achnaton? Musíme si položiť
otázku, či sa ešte stále zaoberáme dejinami
mýtov, alebo sme už prešli do náboženskej
oblasti25 a filozofie. Samotná autorka priznáva rozpačitý postoj Platóna a Aristotela
k mýtu.26 Je pravda, že jednotlivé učenia
axiálneho obdobia (konfucianizmus, taoizmus, budhizmus, židovský monoteizmus,
milétska škola, filozofia Aristotela, Sokrata
a Platóna) mali niektoré spoločné znaky
(utrpenie ako nevyhnutná zložka ľudského
osudu, „duchovnejšie“ náboženstvo, odpor
k násiliu, hľadanie pravdy v sebe, kritickejší prístup k poznávaniu). Autorka čiastočne
správne kladie obdobie pôsobenia Lao-c’
do 3. stor. pred Kr. Pri dátume jeho pôsobenia sa uvažuje o rôznych obdobiach (7.,
6., 4., alebo 3., storočie pred Kr.). Kritika
autorky kvôli vyčleneniu axiálneho obdobia by nebola objektívna, ak by sme
nepripomenuli, že iba čerpala z prác Karla
Jaspersa.27
Šieste obdobie (kapitola) v dejinách mýtov
je podľa autorky tzv. postaxiálne obdobie
(2. stor. pred Kr. – 1500 po Kr.). Začiatok
a koniec obdobia nasvedčujú, že bolo vyčlenené umelo. V publikácii sa znova vyskytujú nebezpečné zovšeobecnenia, naprí-

Štvrtá časť knihy je venovaná raným
civilizáciám a mala by pokrývať obdobie
od 4. tis. po 8. stor. pred Kr. Hneď na
začiatku sú určité nezrovnalosti. Musíme
upozorniť, že prvé mestá sa nezačali
objavovať v tomto období, ale už dávno
pred tým. Typickým a notoricky známym
dôkazom mestskej civilizácie je najstaršie
osídlenie Jericha. Nerozumieme ani obmedzeniu oblasti tzv. Úrodného polmesiaca
na územie dnešného Iraku.20 Pod týmto
pojmom sa rozumie územie Iraku, Iránu,
Sýrie a Turecka. Istou výhodou pre skúmané obdobie je existencia písomných prameňov. V texte je opäť veľa zovšeobecňujúcich tvrdení, napríklad: „Mestský život sa
im (autorka píše o pisateľoch Biblie –
poznámka recenzent) zdal v zásade násilnícky, patrilo doň zabíjanie a vykorisťovanie. Prvý človek, ktorý vybudoval mesto,
bol Kain, prvý vrah.“21 Tak prečo v tých
hrozných mestách zostali žiť, prečo dnes
existujú mestá a svet nepokrývajú rodinné
farmy založené na vidieckom spôsobe
života?! Do stredu mýtov sa dostávajú
ľudia, i keď v niektorých sú skôr súčasťou
rozmarnej hry bohov (Noe, Atrachasís,
Utnapištim). V kapitole sa rozoberá aj epos
o Gilgamešovi,
ktorý
je
typickým
príkladom nedôslednosti a vžitých predstáv
o histórii. Epos patrí medzi najznámejšie
literárne pamiatky, ale v starovekej Mezopotámii zohrával skôr marginálnu úlohu.22
Text nedostatočne vypovedá o živote obyvateľov mestských štátov medzi Eufratom
a Tigrisom.
Inšpiráciou pre vyčlenenie ďalšieho obdobia v dejinách mýtov bola pre autorku
hypotéza o tzv. axiálnom období (8.–2.
stor. pred Kr.) nemeckého filozofa Karla
Jaspersa. Hypotéza je zaujímavá, ale stále
nie je potvrdená. Čiastočne chybné je tvrdenie, že do axiálneho obdobia patrí aj
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ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 53.
„A staval mesto a nazval meno mesta podľa
mena svojho syna Hanochom“ – Genesis 4, 17.
OPPENHAIM, A. L.: Starověká Mezopotámie.
Praha 2001, s. 195.
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ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 70; JASPERS,
K.: Malá škola filozofického myslenia. Bratislava 2003, s. 26.
ELIADE, M.: Dejiny náboženských predstáv
a ideí, s. 174.
Recenzent si uvedomuje, že aj každé náboženstvo má svoje mýty, snažíme sa len poukázať
na rozdiely medzi budhizmom, taoizmom a polytestickými predstavami starovekých národov.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 91.
JASPERS, K.: Malá škola filozofického myslenia, s. 26.
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klad: Po axiálnom veku sa vyše tisícročie
nevyskytlo podobné obdobie zmien.“28 Podotýkame, že v tomto období nastupovalo
kresťanstvo a islam... Kresťanské učenie
má svoje vlastné mýty,29 ale nepovažujem
za správne spájať učenie sv. Augustína
o dedičnom hriechu s mýtom.30
Posledná kapitola publikácie s názvom –
Veľká západná transformácia pokrýva úsek
od 16. stor. po 21. stor. po Kr. Ťažko
hodnotiť záverečnú časť knihy. Obsahuje
zmes rôznych nesúvisiacich javov. Komplikované a nesúrodé spájanie vzniku protestantizmu s Isaacom Newtonom, Marxom, Darwinom, potopením Titanicu, či
Picassom vyvoláva podozrenie, či si autorka nezamieňa mýtus so symbolizmom,
napríklad pri analýze býkov na Picassovom
obraze.31 Mýtus vplýval na dielo Jamesa
Joycea – Ulysses,32 ale je otázne, či aj na
tvorbu Itala Calvina.33 Dejiny mýtov by
mali obsahovať ešte niekoľko častí naviac.
Možno by bolo dobré zaoberať sa aj
mýtami z konca 20. a začiatku 21. stor.
Pomalá „kolonizácia planéty Mickey
Mousom a jeho hordami (Harry Potter,
Jack Sparow)“ slávi úspechy pomocou
vábivých trójskych koňov masovokomunikačných prostriedkov.34
Ďalšia analýza Dejín mýtov je už zbytočná.
Publikácia trpí hlavne obmedzením rozsahom, čo často zvádza k zovšeobecňovaniu.
Aj miešanie rozličných aspektov vývoja
mýtov a náboženstva vyvoláva pochybnosti. O nedostatku použitej literatúry sme
sa už zmienili na začiatku.

Koutský, K.: Draci středověkého světa.
Praha 2005, 248 strán
Čo je to drak, kto je to drak? Akú úlohu
zohrávali tieto fascinujúce, ale strašidelné
stvorenia v mysliach ľudí? Prečo patrí drak
medzi obľúbené (pozitívne alebo negatívne) postavy ľudských mýtov až dodnes?
Jestvuje málo literatúry, v ktorej by sme
našli odpoveď. Väčšina známych publikácii s touto témou je zaradená do žánru fantasy a sci-fi. Dielo mimo tejto „škatuľky“
je na prvý pohľad podozrivé. Sú však
výnimky, ku ktorým patrí aj recenzované
dielo. Treba zdôrazniť odvahu vydavateľa,
ktorý priniesol na trh tak úzko špecializované dielo, ktoré je ešte aj autorovou
prvotinou.1
Predmetom autorovho výskumu bolo obdobie stredoveku na území, ktoré označuje
ako západná latinská kultúra, teda vedome
vynechal kultúru byzantsko-slovanského
okruhu.2 Podobné umelé delenie nie je
vždy vhodné. Môžeme diskutovať, či „českí draci“ patria k západnej latinskej kultúre.3 Zároveň je otázne, čo s Dračím rádom
Žigmunda Luxemburského,4 ktorý sa
spomína len okrajovo.5 Byzantská teológia
a mytológia bola ovplyvnená obdobím
antického Grécka. Preto je paradoxné, že
sa tu neuvádza Byzantská ríša, len antické
Grécko.
1

Branislav Kovár
2
28
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34

ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 90.
K danej problematike pozri napríklad WATS, A.
W.: Mýtus a křesťanství. Praha 1995.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 97; KAYE, S.
M. – THOMSON, P.: Augustín. Bratislava 2005,
s. 32–35.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 119.
I tu by sme mohli diskutovať vzhľadom na
obtiažnu čitateľnosť diela.
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov, s. 119.
LYON, D.: Ježiš v Disneylandu. Náboženství
v postmoderní době. Praha 2002, s. 210.
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Žiaľ, nie je tu uvedené, že časť práce vznikla
ako diplomová práca autora. V takomto prípade
by bol vhodné spomenutú prácu a inštitúciu, na
ktorej vznikla, uviesť aspoň v odporúčanej literatúre (KOUTSKÝ, K.: Fenomén draka očima
středověké společnosti. Filozofická fakulta,
Karlova univerzita. Praha 2003).
KOUTSKÝ, K.: Draci středověkého světa, Praha
2005, s. 5.
Napríklad KOUTSKÝ, K.: Draci na českých
středovekých dlaždicích a kachlích. In: Draci
středověkého světa, Praha 2005, s. 180.
Pozri DVOŘÁKOVÁ, D.: Rytierska kultúra v živote uhorskej šlachty na prelome 14. a 15. storočia. Historický časopis 50 2002, s. 569–586;
GRAUS, I.: Dračí rad Žigmunda Luxemburského a jeho symbolika. Slovenská archivistika
31, 1996, s. 86–106.
KOUTSKÝ, K.: Draci středověkého světa, s.
199.

Recenzie
Úvodná kapitola (Stručná história dračího
rodu v Evropě) obsahuje pôvod legiend
o drakoch, ktorý nachádzame už v antike.
Z gréckej mytológie pochádza aj slova
drak.6 Antická literatúra obsahuje množstvo ďalších dračích „druhov“ (napr. hydra, chiméra). Okrem „zvieracích“ drakov
sa tu objavujú aj „ľudské“ beštie, ktoré
patria k odporcom bohov – titánov. Drak
mal v gréckej mytológii často podobu
zvieracieho druhu, ktorý vzišiel z hadov
(s hadom napríklad bojoval boh Apolón).
Niektorí grécki hrdinovia odvodzovali svoj
pôvod od dračieho druhu (napr. zakladatelia Théb). Z antiky pochádza aj predstava
hada–draka, ktorý zahryznutý do svojho
chvosta obkolesuje svet (tzv. Ouraborus).
Na rozdiel od stredoveku, draci v antickej
mytológii neboli inteligentné stvorenia. Až
v stredoveku sa k ich vlastnostiam pridali
popudlivosť, prefíkanosť, pýcha a chamtivosť.7 Inšpiračným zdrojom dračej stredovekej mytológie boli aj predstavy starých
Keltov a Germánov. Keltské zobrazenie
draka poznáme aj z územia bratislavského
oppida, kde sa objavila minca so stočeným
drakom.8 V antickej ani v germánskej
a keltskej mytológii sa viachlaví draci (na
rozdiel od slovanskej) nevyskytujú.9
Prvá kapitola je venovaná drakom a hrdinom. V európskej mytológii majú príbehy
o hrdinoch a drakoch podobné rysy (cesta
do dračej jaskyne bola vyznačená ohlodanými ľudskými kosťami, prvá hrdinova rana proti drakovi sa často nepodarila, častý
zásah odvážneho rytiera do súboja medzi
drakom a levom). Autor zameriava pozornosť hlavne na drakov z mýtov Vikingov,
Artušovej Británie a z Hispánskeho polostrova (legenda o Cidovi). V protiklade sú
„sobrí draci“. Ide najmä o legendy o Melu-

zíne.10 Prvá kapitola sa venuje aj českým
drakom.
Druhá kapitola knihy sa zaoberá problematikou drakov a kresťanstva (Bible, teologové a svatí versus draci). Časté zobrazenia
drakov a ich príbuzných (najčastejšie hadov) sú vo svätom písme. Bol to had, ktorý
ponúkol Eve ovocie poznania dobrého
a zlého.11 Drak sa spomína na viacerých
miestach v Zjavení svätého Jána,12 alebo
v ďalších častiach Starého zákona.13 Mnohé pomenovania iných biblických beštií
(Leviatan, šelma a pod.) môžu vyjadrovať
draka.
Nasleduje kapitola: Učenci versus draci
a dračí odrůdy. Ak by sme analyzovali
problematiku z pohľadu stredovekých
učencov, nevyhnutne by sme prišli k názoru, že draci a im podobné beštie existujú.
Niektoré stredoveké mestá a kláštory
vylepšovali svoju históriu tým, že údajne
vznikli na miestach bojov s drakmi. Mnohí
zakladatelia význačných šľachtických rodov bojovali s drakmi.14 Najstarší stredoveký Beštiár sa pravdepodobne vyvinul
z malého spisu o zvieratách Physiologus,15
ktorý poznáme už z 5. storočia. Prvé
„overené“ správy o drakoch sú v prácach
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Slovo drak môže pochádzať z gréckeho δερκοµαι (dérkomai), čo znamená ostro vidieť, alebo
δερκευνεσ (derkeunés) ─ spiaci s otvorenými
očami. KOUTSKÝ, K.: Draci středověkého světa, s. 5.
Tamže, s. 6─7.
ONDROUCH, V.: Keltské mince na typu Biatec
z Bratislavy 1958, tab. XL: 260–262.
KOUTSKÝ, K.: Draci středověkého světa, s. 8.
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Príbeh o Meluzíne je známy z viacerých európskych legiend. Skrátene príbeh opisoval stretnutie mladého šľachtica s krásnym dievčaťom
v lese. Po obvyklom scenári s láskou na prvý
pohľad dievča sľúbi, že sa za šľachtica vydá.
No nádejný ženích musel splniť podmienku, že
každú sobotu sa s ním nechce vidieť. Po dlhom
šťastnom živote šľachtic porušil slovo a tajne
v sobotu pozoroval svoju ženu v kúpeľni. Zistil,
že v tej dobe bola jeho nevesta od pása dole
obrovský had. Po problémoch s nedodržaným
sľubom Meluzína vyskočila z okna a premenila
sa na lietajúceho hada. K danej problematike
pozri NEJEDLÝ, M.: Od krásne dívky až k hadům a drakům. Proměny víly Meluzíny a jejich
odraz v ikonografii středovekých pramenů. Archeologické rozhledy 54, 2002, s. 457–494.
Genesis 3, 1-6.
Napríklad Zjavenie sv. Jána 12 a 13.
Z množstva príkladov pozri napríklad Ezechiel
29.
KOUTSKÝ, K.: Draci středověkého světa, s.
108.
Pre skúmanie pozri autorom odporúčanú
literatúru na: http://www.antlionpit.com/aura.
html#physiologus.
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Aristotela a Plínia Secunda. O drakoch
písali aj Izidor zo Sevilly, Beda Ctihodný
a nevyhol sa im ani Albert Veľký. Stredovek okrem drakov poznal obrovské
množstvo ich „príbuzných,“ medzi ktorých
boli opätovne zaradené hady.16 Učenci rozoznávali mnoho dračích podôb (bazilišek,
salamander, hydra a iné).
Ďalšie dve kapitoly sa venujú ikonografickým zobrazeniam drakov (Drak v středověké malbě, Draci na českých středověkých dlaždicích a kachlicích). Rozdelenie
nie je najšťastnejšie, pretože kapitola Drak
v středověké malbě má podkapitoly, ktoré
sa venujú drakom v českej nástennej maľbe a doskovej maľbe. Navyše zvyšok
kapitoly sa zameriava hlavne na zobrazenie
iluminácií. V Európe je obrovské množstvo zobrazených drakov,17 viac príkladov
by však neuškodilo.
Podľa postmoderného klišé by bol drak
vhodným symbolom pre „public relations“
stredovekých rodov (kapitola Draci v politike, nejen na erbech). Lusignanský rod
dokonca zaradil draka do svojej
genealógie. Je s ním spojená legenda o najznámejšom stredovekom drakovi Meluzíne.18 Neskôr sa tento rod spojil s Luxemburgovcami. Ktovie, či „rodinná“ legenda
ovplyvnila aj Žigmunda Luxemburského,
ktorý založil v Uhorsku tzv. Dračí rád.
Posledná kapitola je venovaná drakom
v heraldike (Draci /krom Meluzíny/ v heraldice). Autor sa venuje nielen šľachtickým ale aj mestským erbom. Napriek zlej
povesti sa drak objavuje na mnohých erboch aristokracie a stredovekých miest,
lebo zakladateľ rodu s drakom bojoval,
alebo bol priamym rodovým príbuzným
(napr. Meluzíny). Niektoré mestá boli
„postavené“ nad dračím hniezdom, alebo
na bojisku dávneho boja s príšerou. Tento
fenomén sa datuje dávno pred stredove16
17

18

kom. Svoj „dračí pôvod“ mali aj mestá ako
Delfy a Théby.19
Spojenie draka s diablom patrí do stredoveku. Očakáva sa, že drak ako symbol zla
bude zobrazený v porazenom postavení.
Väčšina drakov je na štítoch pod nohami
svätého alebo aspoň pod krížom. Niekedy
sa objavujú samostatne a sú zobrazení ako
hrozivé, nebezpečné a útočiace stvorenia,
tak ako iné heraldické šelmy. Pravdepodobne majú svoj apotropajný účel, podobne ako boli dračie hlavy odstrašujúcim
symbolom na vikingských lodiach. K podobným zobrazeniam sa nevzťahuje žiadna
stredoveká legenda, možno ide o poslednú
latentnú ozvenu pohanských časov.20 Ale
to sme v ríši dohadov.
Ako sme už uviedli, dielo je zaujímavým
autorským a vydavateľským počinom. Určite už na začiatku recenzie niekoho napadlo – Čo draci a Uhorsko (resp.
Slovensko)? Kedy sa podobná téma stane
predmetom bádania aj u nás? Recenzentova odpoveď na túto otázku je skôr skeptická.
Branislav Kovár
Bartoli, Marco: Svatá Klára. Žena mezi
mlčením a pamětí. Praha : Vyšehrad,
2004, 176 s.
S knihou Svatá Klára sa nám do rúk
dostáva dielo talianskeho historika Marca
Bartoliho, ktoré nás zavedie k fenomému
ženskej mendikantskej svätosti. Tento jav
skúma už mnoho generácii historikov ale
v predkladanej práci sa stretávame so
zaujímavým pohľadom z hľadiska prístupu
i konečného výsledku. V súčasnosti sa
postupne aj na Slovensku zapĺňajú biele
miesta v cirkevných dejinách i metódach
ich skúmania. Možno konštatovať, že
každý podobný knižný prírastok prispieva
k inšpirácii a oživeniu bádateľského prostredia.

Podobne ako v antike, pozri vyššie.
Z množstva prípadov uvediem len jeden
v strednej Európe: kráľovský zámok vo
Varšave.
Pre komplexný a exaktnejší pohľad pozri:
NEJEDLÝ, M.: Od krásne dívky až k hadům
a drakům, s. 457–494.

19
20
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KOUTSKÝ, K.: Draci středověkého světa, s.
214.
Tamže.

Recenzie
Slovenský čitateľ dostáva prácu v českom
preklade v edícii Kulturní historie vydavateľstva Vyšehrad. Opus Marca Bartoliho je
jeho tretím samostatným počinom s námetom sv. Kláry. Kniha vyšla v origináli
v roku 2001. Jej ambíciou nie sú prevratné
nové poznatky k biografii sv. Kláry. Podľa
vlastných slov autor chce pokračovať vo
výskume ženy z Assisi a syntetizovať tieto
poznatky. Podtitul knihy „Žena medzi
mlčaním a pamäťou“ naznačuje, ako vnímal autor sv. Kláru. Mlčanie a pamiatka –
pamäť sú kľúčové slová pre Klárin život,
pre pramene, vzťahujúce sa k nej i pre
miesto San Damiano, kde prežila väčšinu
svojho života. Sv. Klára napriek klauzúre
patrí k tým stredovekým ženám, ktoré ako
prvé vystúpili z mlčania. Ich hlas zaznieval
v spisoch a duchovnom odkaze počas ich
života až dodnes. V duchu tejto myšlienky
skúmal autor spis Legenda sanctae Clarae
virginis.1 Pri príprave nového prekladu
hagiografického textu použil Bartoli techniku tzv. protisvetla, pri ktorom ide o sledovanie prameňov k spisu. V Bartoliho
knihe sa tak nestretávame s novým životopisom, ale s novým prístupom k starému
hagiografickému životu. Toto hľadisko
štúdia autor vystihol tým, že nepôjde
o „Kláru histórie“, ale o „Kláru Legendy“
tak, ako ju predstavuje jej životopisec (s.
11).
Úvodná kapitola má zodpovedať na otázku
„Kto bola Klára z Assisi“. Túto ženu predstavuje ako vernú nasledovníčku odkazu
sv. Františka a „strážkyňu františkánskej
pamiatky“ (s. 23). Prvý, kto spomenul sv.
Kláru bol Tomáš z Celana vo Františkovom živote Vita prima. Boli to zmienky
pochvalné a pomerne netypické voči tradičnej role ženy v sledovanej dobe. Vo
Vita secunda však už Klárino meno nie je.
Podľa autora boli naštrbené vzťahy Kláry
a pápeža Gregora IX. najmä kvôli sporu
o Františkovu Záveť, kedy sa Klára postavila proti uzneseniam buly Quo elongati.
1

Sv. Klára tu vystupuje samostatná v úsudku a konaní. Na otázku, ktorú si kladie
autor v názve kapitoly, odpovedajú pramene. I keď sú to pramene k životu sv. Kláry,
alebo jej spisy, existuje tu jasný nepomer.
Zmienky o sv. Františkovi prevyšujú
zmienky o sv. Kláre. Bartoli to vysvetľuje:
„Keď si Klára zvolila mlčanie, zrejme to
znamenalo, že chcela nechať hovoriť
pamiatku Františka.“ (s. 23) Neskôr
rozoberá svoje tvrdenia podrobnejšie.
Nasledujúca kapitola sa zaoberá hlavnými
prameňmi k poznaniu osoby sv. Kláry.
Základnou myšlienkou je vytváranie jej
pamiatky resp. obrazu. Stručný exkurz do
procesu jej svätorečenia priblížuje najdôležitejšie dokumenty: Akty procesu svätorečenia, kanonizačnú bulu Clara claris
praeclara a najmä spis Legenda sanctae
Clarae virginis. Svoje miesto majú v prameňoch aj Klárine spisy: Regula, štyri listy
Anežke Českej a s určitou pochybnosťou
o jej autorstve Záveť a Požehnanie. Klárina
hagiografická pamiatka, teda jej obraz je
„podmienený modelom mníšskej svätosti,
františkánska novosť z neho nepresvitá.“
(s. 34)
Stojí za zmienku, že kniha pokračuje
kapitolami, ktoré na seba na prvý pohľad
nenadväzujú. Jednotlivé heslovité pomenovania kapitol však naznačujú svoj obsah
a dodržujú chronológiu Klárinho života.
Autor sa dotýka vybraných oblastí zo
života svätice a venuje im hlbšiu pozornosť. O Kláre pred odchodom z domu
hovorí kapitola s názvom Urodzenosť, kde
v kontexte kvitnúcej dvorskej kultúry autor
nachádza tri vlastnosti, ktoré Kláre prisudzovali svedectvá v procese svätorečenia.
Sú to múdrosť – zdržanlivosť, urodzenosť
a krása. Ako mladá dievčina si teda osvojila dvorský ideál, ale zároveň išla za
niečím, čo ho u nej presahovalo. Nasledujúcim krokom v jej živote bolo obrátenie
a rovnomenný názov má i ďalšia kapitola
knihy. Bartoli definuje v hagiografickom
chápaní obrátenia Klárin zlomový moment,
zachytený v legende. Je ním podľa „mníšskej schémy legendy“, ktorá si pre obrátenie vyžaduje definovať jednu udalosť, útek

Legenda svätej Kláry panny, oficiálny text
napísaný na žiadosť pápeža Alexandra IV. pri
Klárinom svätorečení. S Aktami svätorečenia je
to najdôležitejší dokument k životu sv. Kláry.
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z otcovského domu (s. 55). Autor to
pokladá za gesto pokánia, nie zasvätenia,
čím polemizuje so starším názorom.
V úteku nachádza pomocou Ákt k svätorečeniu viaceré črty, ktoré poukazujú na podobné obrátenie ako u sv. Františka. Teda
potrebu pokánia, chudoby, nepochopenie
rodiny, zmena sociálneho statusu, čím Bartoli narúša mníšsku schému legendy. Ďalej
pokračuje kapitolou Pokánie. Autor pristupuje k parciálnej téme pokánia vykreslením celkovej situácie, cez kajúcnicku prax
v 13.storočí s dôrazom na ženskú religiozitu. Autor tu zaujímavo poukazuje na „dve
rôzne poňatia pokánia samotného“(s. 75).
Františkov prístup vychádzal z úmyslu nie
trestať svoje telo (nazýval ho „brat osol“),
ale z absolútneho odstupu od fyzických
potrieb a uspokojenia. Sv. Klára však utrpenie na začiatku akoby vyhľadávala. Ku
koncu života jej pokánie už spočívalo, tak
ako u sv. Františka, v prijímaní „každého
utrpenia v duchu chvály“ (s. 77). Františkovo chápanie pokánia rozšírila sv. Klára
podľa autora o ideu vnímania potrieb komunity ako jedného tela s chorobami a starosťami jednotlivých sestier. Bartoli argumentuje príhodou, keď sv. Klára duchom
spoznala pokúšanie spolusestry v chorobe
a pomohla jej. Na tomto mieste sa však
žiada oponovať tvrdeniu autora, pretože
mnohé podobné prípady figurujú aj v spisoch o sv. Františkovi.2 Na druhej strane
obaja svätci označovali spôsob svojho
života za „život v pokání“ (s. 69). Veľmi
významným spojivom v chode spoločenstva okolo sv. Kláry bola chudoba. Na
otázku, prečo bola taká dôležitá, odpovedá
Bartoli v stati s názvom Chudoba. Autor
pre pochopenie objasňuje vývoj, kedy sa
v 13. storočí stáva z chudobných spoločenská vrstva. Pristavuje sa pri rozdiel medzi
chudobou ako kajúcnym cvičením a chudobou spoločne prežívanou ako slobodná
voľba nezaisteného života. Pravý evanjeliový život mohla viesť Klára iba v absolútnej chudobe. Zaručiť ju pre San Damiano
2

malo privilegium pauperitatis. Bartoli zároveň uvažuje nad povahou tohto známeho
dokumentu. Pri zaujímavých momentoch
sa autor zastavuje a upriamuje pozornosť
na „nerovnomernú symetriu Kláry a Františka“. Venoval tomu ďalšiu kapitolu (s.
89). Pramene túto nerovnosť naozaj potvrdzujú, v Klárin neprospech. Konštatovali
sme to už v úvode. František bol pre Kláru
dôležitý z dvoch dôvodov: Klára ako alter
Franciscus, opora pre San Damiano po
smrti ich Otca Františka, a ako strážkyňa
jeho pamiatky. V obrátenom zmysle význam Kláry pre Františka Bartoli osvetlil
len okrajovo. Uviedol, že Klára zrejme
nebola rovnako dôležitá pre Františka.
Túto hypotézu doplnil epizódou z Legendy
maior od sv. Bonaventúru. Po Klárinej
smrti vyzdvihol jej význam pre Františka
a františkánov, lebo si uvedomoval akúsi
nerovnosť. Autor knihy tiež dodal, že
práve vďaka Kláriným svedectvám pri
zostavovaní Františkovho Vita secunda
poznáme mnoho podrobností z jeho života.
Pri svojom ďalšom výklade nevynecháva
ani dejiny Klárinej rehole – od Rádu sv.
Damiána po Rád sv. Kláry založený v roku
1263. Vychádzal zo stavu v 13. storočí
v Taliansku, kedy sa rastúci záujem žien
o život v spoločenstvách snažil podchytiť
kardinál Hugolín de Conti, neskorší Gregor
IX. Srdcom vznikajúceho rádu sa stalo San
Damiano a sv. Klára s výsadou privilégia
chudoby. Práve jeho zmena v roku 1247
podnietila sv. Kláru k spísaniu vlastnej
Regule, čo urobila ako prvá žena. Bartoli
načrtáva povahu jednotlivých dokumentov
a dáva ich do súvisu so sporom o odkaz sv.
Františka. „Kto vlastne založil klarisky?“,
kladie si autor otázku v nasledujúcej kapitole (s. 108). Odpoveď však nie je podľa
neho úplne jednoznačná a pohráva sa s rôznymi hypotézami. Napokon dospieva k názoru, že dnešný Rád sv. Kláry založila sv.
Klára a kardinál Hugolín.
Bartoli zaradil do knihy kapitolu Vojna
a mier, ktorá zo začiatku vyzerá ako nenadväzujúca exkurzia do vojenských praktík vrcholiaceho stredoveku. Autor síce
obratne spojil a objasnil Františkovho chá-

Napr. Františkánské prameny I. Ed. C. V.
POSPÍŠIL OFM. Olomouc 2001, s. 618–620,
630– 631.
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panie mieru v každodennom živote. Napriek tomu pôsobí táto stať neopodstatnene
vo vzťahu ku Kláre. V predchádzajúcich
kapitolách sa autor venoval kľúčovým
bodom Klárinej legendy. Musíme dodať,
že bez tejto časti by knihe chýbala podstatná časť. Autor tu poukázal na to, ako
vnímali assiskí svätci realitu. Je to ťažko
uchopiteľný jav, ale o to pútavejší pre čitateľa. Bartoli tu preukázal svoju zručnosť
a využil posledné poznatky (napr. negatívny pohľad na križiacke výpravy), o ktorých
sa zmienil v úvode knihy. Klára poznala
dobre na vlastnej koži ťarchy vojny, rovnako aj František. Vojny prinášajú netoleranciu. „Kultúra netolerancie“ mierila na
inovercov či malomocných (s. 115). Práve
milosrdenstvo k malomocným alebo Františkova návšteva u sultána sú toleranciou,
z ktorej pre tohto svätca vyvieral mier, pokoj. Bartoli k tomu poznamenáva: „František učinil pokoj srdcom svojho posolstva.“
(s. 117) V legende o sv. Kláre síce doslovné zmienky o malomocných nenájdeme,
ale túžba po zmieri je u nej veľmi zjavná.
Klára sa cítila zodpovedná pomôcť, keď sa
stretla s neprávosťou. Dôverovala modlitbe
a vytvárala konkrétne podmienky mieru.
Bol to spôsob jej uvažovania. Dosvedčujú
to príklady, ktoré autor doslovne uvádza
z legendy i z ákt.
Blížiac sa k záveru knihy autor venuje
priestor Klárinej smrti – „Choroba a smrť“
(s. 125). Posledné dni sv. Kláry boli
predovšetkým v znamení návštevy pápeža
Inocenta IV. a schválení jej Regule. Autor
upriamil pozornosť čitateľa na „šírku ženského sveta, uprostred ktorého Klára umiera“ (s. 125). Pripodobňuje ho ku „communio sanctarum (spoločenstvo svätíc)“, ktoré
sa vyznačuje duchovným spojením a solidaritou (s. 126). Vďaka nemu si ženy v nebi a ženy na zemi mohli navzájom pomáhať. V predposlednej kapitole s názvom
„Svätosť“, sa Bartoli zameriava na dva
druhy zbožnosti, ktoré formovali Klárin
kult a uvádza k nim príklady. Patria sem
zbožnosť ľudová a zbožnosť vzdelaná.
Prvá podmieňuje vieru zázrakmi. Druhá,
šíriaca sa v 13. storočí vo vzdelaných cir-

kevných kruhoch, kladie dôraz na model
života podľa evanjelia. Klárin hagiograf
patril k druhej skupine a aj vďaka tomu
poznáme s „určitou presnosťou hlavné
udalosti zo života Kláry z Assisi“ (s. 135).
V poslednej kapitole knihy Bartoli hovorí
o tom, „Čo legenda nehovorí“ (s. 137). Ide
o desať zmienok, ktoré uvádzajú Aktá
k svätorečeniu, ale chýbajú v Legende sanctae Clarae virginis. Väčšinu z nich tvoria
zázraky, ktoré životopisec vypustil podľa
názoru, že sú menej potrebné alebo nevhodné. Za najdôležitejšie Bartoli označuje
zamlčanie existencie Klárinej Regule. Zadávateľom legendy bol pápež, s ktorého
regulou Klára nesúhlasila a preto napísala
vlastnú, dôvod na toto konanie je zrejmý.
Autor tu trochu prekvapujúco označuje ako
pisateľa legendy Tomáša z Celana. Pritom
v kapitole o prameňoch jeho autorstvo spochybnil a ani v ostatných kapitolách hagiografa menom neoznačoval (s. 30, 137–
142).
Na konci knihy je umiestnená farebná príloha a poznámky. I keď autor využíva rôzne uhly pohľadu, viackrát sa opakuje. Sved
čí to o tom, že téma nie je veľmi rozsiahla.
Autor sleduje vystopovateľné motívy v skú
manej legende a pripája k nim kontext, kto
rý miestami síce vyznieva všeobecne, ale
nie rušivo. Prekladateľ diela objasňuje v po
známkach niektoré známe termíny, napr.
legenda (s. 30), Fraternitas minoritica (s.
89) či sexta, nona (s. 142). Literárny žáner
„vita“ prekladá v drvivej väčšine prípadov
nie ako „život“, ale chybne ako „životopis.“ Paradoxné je, že na strane 13 je „Vita
prima“ prekladaný správne ako „Prvý život
Františka z Assisi“, kým na strane 14 ako
„Prvý životopis Františka z Assisi.“ Podobne je uvedený aj názov talianskeho mesta
Lucca. Na strane 100 nesprávne ako „Lukka“, na strane 101 už správne ako „Lucca.“
K formálnym nepresnostiam patrí aj nejasné označovanie citátov. Niektoré, zrejme
tie dlhšie, sa uvádzajú v osobitnom odseku,
iné ostávajú v texte. Majú síce estetickú
funkciu, inak však nemajú logické opodstatnenie.

181

Medea – Studia MEDiaevalia Et Antiqua, X, 2006
Kniha Svatá Klára odzrkadľuje pozorné
štúdium problematiky, zmysel pre detaily,
jasné a konkrétne formulácie. Svojou výpo
vednou hodnotou je kniha prínosom nielen
pre záujemcov o sv. Kláru a stredovek, ale
aj o hlbšie štúdium spôsobu práce s prameňom.
Katarína Nádaská
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AD REM
Rozhovor s doc. PhDr. Martinom Wihodom, PhD.
Český historik M. Wihoda (1967) pôsobí na Filozofickej fakulte Masarykovej
univerzity v Brne. Okrem domácich štúdií ho ovplyvnili najmä pobyty na
univerzite vo Würzburgu a v Herderovom ústave v Marburgu. Zaoberá sa
dejinami Čiech vo vrcholnom stredoveku, jeho najznámejšou monografiou je
Zlatá bula sicilská (2005).
Voči iným českým medievalistom sa vymedzujete v chápaní stredovekých Čiech.
Mohli by ste nám zhrnúť najdôležitejšie
rozdiely?

európsky štát, potom prichádza vlastne
v novoveku.
Dušanovi Třeštíkovi nemožno uprieť charizmu a imagináciu. Je to neobyčajne
podmanivý človek ako slovom, tak aj
písmom. Navyše je mimoriadnou osobnosťou, a toto postavenie mu už nikto nevezme. Trochu inak je to s jeho výkladom
kontinuity či diskontinuity českých krajín
od stredoveku do súčasnosti. Už zanedlho
po vydaní jeho esejí mu mnohí vyčítali
nedostatky v znalosti reálií 15. či 16.
storočia. Skrátka, že vývoj bol omnoho
komplikovanejší a nemožno ho len tak
preklenúť a vytvoriť predstavu vývoja,
ktorý prebieha po určitej sínusoide.
Zastavme sa teraz pri kľúčovom pojme,
ktorý napovedá o charaktere českých stredovekých dejín, a to je privatizácia.
Privatizáciu 13. storočia vniesol do diskusie Josef Žemlička, no sám priznáva, že sa
nechal inšpirovať privatizačným modelom
Václava Klausa. Problém je v tom, či ho
môžeme takýmto spôsobom aktualizovať,
a či je takáto aktualizácia správna. Privatizácia je len logickým pripustením starších
téz, že štát bol len jediným veľkým
kniežacím statkom. To znamenalo, že bol
knieža s družinou verných, týchto družinníkov mohol voľne zosadzovať a dosadzovať, alebo ich mohol povyšovať na urodzených. Všetci títo „verní“ boli priamo závislí na panovníkovi a s príchodom každého
nového kniežaťa sa družina obmeňovala.
Tento model stál a padal na tom, že celá

Najprv sa zastavme pri pojme štát. Česká
medievistika s týmto termínom zachádza
pomerne svojvoľne. Štát sa stal bežnou
súčasťou odborného slovníka. Pritom nie je
definované, čo sa pod tým pojmom vysvetľuje. Rozdiel v našom chápaní a chápaní
nemeckom či francúzskom spočíva v tom,
že západoeurópska medievistika o štáte
buď nehovorí, alebo o tomto útvare uvažuje v iných dimenziách. Napríklad, ak by
platila téza, že tu máme štát od 10.
storočia, že Boleslav I. položil základy
všemocného a všekontrolujúceho štátu,
znamenalo by to, že Přemyslovci predbehli
vznik štátu v Európe o 700–800 rokov. Štát
sa chápe ako prísne hierarchizovaná jednotka, ktorá má svoj aparát, ale s niečím
takým sa stretávame až veľmi neskoro,
a preto sa tomuto pojmu snažím vyhýbať.
Skôr tu uvažujem v intenciách latinských
termínov „regnum“, alebo „dominium“,
čiže panstvo. Inak povedané: je to súbor
nárokov na vládu, ktorú však nemožno
chápať ako všemocné štátne vlastníctvo,
ale skôr ako podiel na výnosoch.
Vo svojich najnovších esejach Dušan
Třeštík hovorí o prelomovom období štátu
do 13. storočia, keď si pôvodne panovnícky štát privlastnila šľachta a vznikol
model „partikulárnych slobôd“. Moderný
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krajina patrila kniežaťovi, a že knieža
mohol ľubovoľne disponovať týmto majetkom, čiže celá krajina bol jeden veľký
kniežací statok. Problém nastáva v 13. storočí, keď s pribúdajúcim množstvom písomných prameňov zisťujeme, že tu existovalo veľmi pestré spektrum majetkoprávnych vzťahov a teraz bolo treba zdôvodniť, odkiaľ sa tu tieto vzťahy vzali.
Pretože však osobou Dušana Třeštíka alebo
Josefa Žemličku tvrdíme, že české krajiny
boli od 10. do konca 12. storočia veľkým
kniežacím statkom, kde tieto pestré majetkoprávne vzťahy nemohli byť, alebo boli
úplne bezvýznamné, keď už máme pramene, ktoré tvrdia niečo iné, je treba k týmto
prameňom priradiť nejaký termín. Máme
tu štátny majetok, podobne ako socialistický majetok, ktorý je treba rýchlo privatizovať, tak ako to robili vlády na začiatku
90. rokov 20. storočia. Privatizácia 13. storočia sa navyše prirovnáva k veľkej lúpeži
za bieleho dňa. Tu je podľa mňa paralela
s 90. rokmi viac ako zjavná.
Proti tejto zrozumiteľnej predstave však
musíme postaviť dikciu prameňov. Tieto
pramene nám totiž na jednej strane hovoria
o panovníkovi, ktorý povyšoval svojich
družinníkov, alebo ich dokázal – podobne
ako 300 moravských predákov v roku 1055
– rozptýliť po českých hradoch ako väzňov. Na druhej strane nám však Kosmas
rozpráva príbehy, z ktorých sa zdá, akoby
knieža bol len bezvýznamnou figúrkou
v rukách predákov. Boleslav II. na konci
života ležal na smrteľnej posteli a v Kosmovej kronike sa priamo píše, že zaňho
vládli predáci. Vratislav musel zase ustúpiť
tlaku predákov, ktorí ho donútili k tomu,
aby sa vzdal koruny a obnovil seniorát.
Podľa Kosmu je tiež zjavné, že samotní
predáci tvorili sociálnu skupinu. Hovorí
o „milites primi ordinis“ a „milites secundi
ordinis“, čiže bojovníci prvého rádu a bojovníci druhého rádu. O tej prvej skupine
hovorí, že sú to piliere krajiny, podobne
ako vo fiktívnej reči kniežaťa Jaromíra
Břetislavovi: „Toto sú ľudia, ktorým musíš
zverovať hrady, lebo s týmito ľuďmi naša
krajina stojí a padá.“ Navyše sa zdá, že

urodzenosť bola dedičná. Pozrime sa na
archeologické pramene. V detských pohreboch bola výbava uspôsobená detským
rozmerom, napríklad detské ostrohy. Malé
ostrohy znamenajú len to, že status
urodzeného sa dedil, že dieťa v budúcnosti
malo mať rovnaké postavenie, ako jeho
predkovia. Nie je dôvod sa domnievať, že
tomu bolo inak za Kosmových časov na
začiatku 12. storočia.
Taktiež vieme o existencii súkromného
vlastníctva. Pri založení Sázavského kláštora musel knieža Břetislav vyplatiť miestnym 600 denárov za akési majetky, ktoré
stratili v prospech kláštora. Môžeme samozrejme hovoriť, že táto suma nevystihuje
veľkosť týchto majetkov. Keď ale knieža
musel vyplatiť neurodzených dedičov,
akýchsi sedliakov, znamená to, že narazil
na také majetkoprávne vzťahy, ktoré ani on
nemohol prehliadať. V priebehu 12. storočia je jasné, že nehnuteľný majetok ako
dediny, poľnosti, či statky, patrili k bežnej
výbave stredovekého sveta v 11. a 12.
storočia. Ak teda máme v tomto období súkromné majetky, skupinu dedičných urodzených, potom už nie je potrebné vymýšľať privatizáciu 13. storočia. Toto storočie
prinieslo inovačné tendencie napríklad prijímaním nemeckého práva, no tieto právne
normy doplňovali právne vzťahy, ktoré tu
existovali od doby kniežacej.
A konečne: máme jeden dôkaz, že v Čechách existovala protiváha kniežacej moci.
Dôkazom je přemyslovský mýtus. Ten
predsa hovorí, že každý knieža prechádza
voľbou, keď krajinskí predáci ho musia
potvrdiť svojimi hlasmi. Boli časy, keď sa
z toho přemyslovskí panovníci pokúšali
urobiť formalitu. No v tomto smere neuspeli ani Břetislav II., Soběslav I., ani kráľ
Vladislav. Takže po celé 11. a 12. storočie
si českí predáci uchovali volebné právo
a váha tohto hlasu bola taká, že ho rešpektoval aj knieža. Nedokážem si predstaviť,
že by tento volebný hlas bol taký silný, ak
by knieža mohol bez akýchkoľvek prekážok meniť svojich predákov a veľmožov.
Ich vzájomný vzťah musel byť teda pestrý.
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tovaní s inou tradíciou a tá bola daná tým,
že tu existovala napríklad dlhá kontinuita
cirkevných organizácií. Napríklad v Olomouci bolo v roku 1063 obnovené biskupstvo, no nešlo o obnovenie přemyslovského biskupstva, ale o obnovenie moravského biskupstva, ktoré tu ostalo po zániku
Veľkej Moravy. Čiže na tomto území sa
vyvíjala veľkomoravská tradícia. Podobný
príklad je z 13. storočia z velehradskej
fundácie, ktorá pracovala so staršou pamäťou. A Přemyslovci boli kontrolovaní
s takýmto krajinským faktorom, ktorý nakoniec spôsobil, že elity prichádzajúce na
Moravu čiastočne toto dedičstvo preberali
a stávali sa tak politicky Moravanmi. Tým
Morava získala trochu iný spôsob identifikácie, a to nie štátnu identifikáciu, ale
krajinskú. Už v 13. storočí tu existoval
okruh urodzených, ktorí sa hlásili k Morave a reprezentovali Moravské markgrófstvo. Súčasne sa však z politického hľadiska považovali za Čechov. Už v stredoveku
tak došlo k zvláštnej rovnici, že Moravania
mohli byť Čechmi bez toho, aby prestali
byť Moravanmi.

Mohli by ste nám predstaviť vaše chápanie vzťahu Čiech a Moravy v stredoveku?
To súvisí s termínom, ktorý sme tu už
rozoberali. Čiže je otázka, či Čechy a Morava spolu tvorili štát, alebo nie. A ukazuje
sa, že v oboch častiach přemyslovských
dŕžav rozhodovala miestna tradícia. Alebo
že táto tradícia zohrávala väčšiu úlohu, ako
sme si boli pred nedávnom ochotní
pripustiť. V prípade Čiech je to evidentne
väzba na českú mytológiu. Český mýtus
má pritom dve polohy: je to jednak poloha
legitimizujúca pre Přemyslovcov, keď im
mýtus umožňoval vládnuť nad Čechami
podľa práva. Tento mýtus hovorí, že Česi
sa dobrovoľne vzdali svojej slobody a preniesli svoje práva na Přemyslovcov. O tom
je scéna Libušinho súdu a zavolanie Přemysla Oráča od pluhu. Druhou polohou sú
však samotní českí predáci. Pretože vieme,
že každý nový knieža sa musel podrobovať
voľbou „Čechov“, no pod týmito „Čechmi“ sa musia rozumieť českí predáci, alebo, ako im hovorí Kosmas „primates terrae“. A títo svojim volebným hlasom legitimizovali české kniežatá. Na počiatku
českých dejín tak stojí charizmatická zmluva medzi dynastiou Přemyslovcov a českou obcou a táto zmluva legitimizuje vládu
Přemyslovcov, no zároveň ich zaväzuje,
aby jednali podľa práva. To právo je nachádzané na snemových zhromaždeniach
Čechov. Takto je vymedzený a definovaný
rámec Čiech.
Na Morave to tak úplne neplatilo. Hlavne
preto, že na Morave síce máme údely v Olomouci, v Brne a v Znojme (na konci 12.
storočia už len v Olomouci a Znojme), ale
nevieme nič o tom, že by niekto z týchto
moravských Přemyslovcov prechádzal aktom voľby, že by tu existoval nejaký mýtus, ktorý by legitimoval ich stav. Jedinou
vecou, o ktorú sa mohli moravskí Přemyslovci opierať, bol testament kniežaťa Břetislava I. z roku 1055, no tento testament
hovorí len to, že v Čechách má vládnuť
vekom najstarší Přemyslovec, takže sa
vlastne Moravy netýka. Přemyslovci boli
na Morave hneď od počiatku konfron-

Môžeme hovoriť v chápaní spoločenského
a ekonomického vývoja o podobnosti situácie aj v Poľsku a Uhorsku, kde fungovali príbuzné modely?
Je tu jeden sporný moment: či existuje
kontinuita od dôb Veľkej Moravy. Viete, ja
si myslím, že kontinuita v prípade přemyslovských dŕžav neexistovala. Nie som ale
schopný túto otázku posúdiť v uhorských
reáliách. Podľa môjho názoru pôvodné
veľkomoravské elity končia na začiatku
11. storočia. Celé 10. storočie na Morave
nejaká kontinuita síce bola v rámci miestnej úrovne. Boli tu ľudia, ktorí dokázali
nadviazať spojenecké vzťahy s Maďarmi,
Přemyslovcami, a nakoniec s Boleslavom
Chrabrým. Práve toto posledné spojenectvo je dôležité. Thietmar z Merseburgu
píše, že Moravania boli Boleslavovi spojenci, a že sa dokonca mohli pustiť do
samostatných akcií. Nasledovala druhá
expanzia Čechov na Moravu niekedy okolo
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roku 1020. V tejto súvislosti kronikár
Kosmas podotýka, že keď knieža Oldřich
dobyl Moravu, tu zajatých Poliakov po
stovkách odvážal do Uhorska, aby ich tam
predal do otroctva. Problém je v tom, že sa
archeológom nepodarilo nájsť väčšie miesta, kde by boli poľské posádky – s výnimkou Přerova a možno aj Zelenej Hory pri
Vyškove. V Přerove bola teda poľská
posádka, no v Olomouci kontinuita s Veľkou Moravou zostala zachovaná. To presne
zodpovedá Thietmarovej správe, že vedľa
seba boli Moravania a Poliaci. Potom však
Poliakov na ovládanie Moravy nebolo
treba tak veľa. V Kosmových očiach však
Moravania boli vlastne Poliaci, pretože sa
hlásili k Boleslavovi Chrabrému. Keď teda
Kosmas hovorí, že Oldřich nechal po stovkách odviesť Poliakov z Moravy, tak hoci
to číslo mohlo byť nadsadené, medzi týmito zajatcami boli príslušníci moravskej
aristokracie. Otázka znie, ako to potom
vyzeralo ďalej. Myslím si, že s Břetislavom sem prichádzajú přemyslovskí družinníci.
Dostávame sa k tej komparácii. Ja sa veľkých komparácií obávam. Kam také komparácie vedú, nám ukazuje predstava štátu
ako jednej veľkej kniežacej dediny. Tento
model zodpovedal predstave akéhosi stredoeurópskeho typu štátu spoločného pre
Čechy, Poľsko a Uhorsko.
Lenže pripomeňme si správu Ota z Freisingu, ktorý uviedol jednu poznámku, že Uhri
nemajú šľachtu. Tým nechcel povedať, že
by tam žiadni urodzení neboli, chcel tým
povedať, že uhorská urodzenosť sa definovala iným spôsobom, než akým sa definovala v Bavorsku, či v Čechách.
Spoločnosť, jej symbolika a spôsob vlády
sa v Čechách blížila tomu, čo poznáme
z Bavorska, Saska, či Durýnska. V Uhorsku to zrejme pod silnejším vplyvom
dynastie vyzeralo inak. Nádherne to vidieť
na tých veľkých kráľovských uhorských
hradoch. V Čechách niečo také nie je,
pretože tu by kráľa nikdy nenapadlo ich
postaviť.
V prípade Poľska nemôžeme hovoriť
o jednom celku, ale musíme rozlišovať vý-

voj vo Veľkopoľsku, Malopoľsku a Sliezsku. Rozdiely sa pritom postupom času
skôr prehlbovali. Takže kým v Sliezsku sa
pomery ničím výrazne nelíšia od Čiech, tak
pomery vo Veľkopoľsku akoby ustrnuli.
Takže ak by som hľadal paralely k Čechám, hľadal by som ich na ríšskej pôde.
Už len preto, že český panovník bol ríšskym kniežaťom.
Záverom vašej knihy Zlatá bula sicílska
vyjadrujete ľútosť nad tým, že sa vám za
posledné roky nepodarilo v ničom presvedčiť Dušana Třeštíka. Nás by teda zaujímalo, v čom.
To je samozrejme chápané ako žart a nie je
samozrejme žiadnym tajomstvom, že mi na
názoroch a mienke Dušana Třeštíka záleží.
Ide o to, že sa pred ním pokúšam obhájiť
iný spôsob výkladu našich dejín. Skôr to
berte ako „neserióznu“ súčasť našej vzájomnej diskusie. Inak chcem zdôrazniť, že
Dušan Třeštík bol v habilitačnej komisii
a písal na Zlatú bulu posudok.
Ako je to s prof. Žemličkom? Nemohli
sme si nevšimnúť jeho článok v Českom
časopise historickom. Dá sa to nazvať ako
rivalita, alebo je to už niečo iné?
Prípad prof. Žemličku je podľa môjho názoru zložitejší. Naše pohľady sa rozchádzajú úplne fatálnym spôsobom a ide teraz
o to, aby rozpory medzi nami zostali v odbornej polohe. Samozrejme sa pokúsim
prof. Žemličkovi odpovedať a pokúsim sa
predstaviť problémy, ktorých riešenie som
už naznačil, z inej strany a z kontextu širšej
problematiky, aby bolo jasné, že mi nejde
o účelové riešenie. Aby sa dalo pozrieť na
vývoj českých krajín v 11.–13. storočí aj
inak ako v kontexte konzervatívnych, rokmi ustálených pozícií. Myslím na monografiu o moravskom markgrófovi Vladislavovi Henrichovi, ktorá je v tlači a tiež
knihu Morava v epoche údelnej, ktorú by
som rád ukončil v priebehu tohto roku.
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relatívne úspešný vývoj v Čechách, ktoré
nezažili toľko kríz ako Uhorsko.
Takáto spolupráca by priniesla veľmi zaujímavé výsledky. Pretože, a to zdôrazňujem, už nemusíme našou spoluprácou nikomu nič dokazovať. Záleží to len na nás.

Ako by ste charakterizoval vzťahy medzi
českými a slovenskými historikmi po rozdelení federácie?
To je zaujímavá otázka. Musím povedať,
že kontakty vlastne nie sú. Aspoň nie na
poli starších dejín. To je veľká škoda, pretože nám sa ťažko kontakty vyhľadávajú,
a my ani nevieme, kto to u vás robí. Nebyť
niekoľkých zaujímavých publikácií, nemali
by sme predstavu, akým spôsobom sa
vývoj na Slovensku uberá. Na druhej strane sa však môžeme stretnúť s autormi
týchto kníh a prvé kontakty vytvárajú zaujímavú a perspektívnu konfrontáciu.

Mohli by ste predstaviť zmeny na Masarykovej univerzite v Brne za posledné roky?
Vývoj v Českej republike sa po roku 1989
uberal dvoma smermi. V prvom rade sa
podstatne zmenila výučba na stredných
školách. My tu máme pocit, že sa stredné
školstvo zrútilo. Nehovorím, že je to dobré
alebo zlé, je to fakt. Druhá zmena je, že sa
podstatne rozšírila sieť univerzít a vysokých škôl v Českej republike. S tým však
prišiel problém, či všetky univerzity môžeme klásť na jednu úroveň, alebo či neurobiť akýsi rebríček a vytvoriť elitné a povedzme regionálne univerzity. Nechcem,
aby to vyznelo, že my tu z Brna pohŕdame
regionálnymi univerzitami. Berme to tak,
že mnohé mestá dostali skvelú príležitosť
a nie všetky inštitúcie sa s touto príležitosťou dokázali primerane vyrovnať. Napriek
tomu, že niektoré univerzity – ako v Českých Budějoviciach – nabrali razantný
smer k pozitívnemu vývoji, vo svetovom
rebríčku najlepších 500 univerzít sú z Českej republiky dve. Karlova univerzita
a Vysoké učenie technické v Brne. Čo je
na pováženie.
Je aj otázka, či sa zaobídeme bez školného.
Školné by nemalo mať sociálny ráz, aby
odrezalo študentov od vzdelania, ale motivačný. U nás čím ďalej, tým viac študujú
ľudia, ktorí vlastne ani nevedia, prečo si
daný odbor vybrali. Niekde jednoducho
chceli stráviť pár rokov.
Myslím, že v Brne pod tlakom zmien sa
podarilo urobiť niečo, čo nás priblížilo aspoň k priemernej európskej úrovni. Podarilo sa tu zriadiť dve kvalitné knižnice; obe
síce fungovali už roky, ale vybudovali sa
im nové budovy, tak to zrýchlilo prístup
k informáciám. Okrem toho sa nám podarilo rozvoľniť bakalárske štúdium, kde sú
nižšie požiadavky a v magisterskom stupni

Kde by ste teda videli priestor pre spoluprácu, napríklad medzi Bratislavou a Brnom?
V súčasnej dobe v Brne riešime model
výskumného zámeru, ktorý má podtitul
Štát, štátnosť a rituály českého stredoveku.
Nie je to hľadanie štátu, ale skôr prezentácia panovníckej moci. A v tomto kontexte
je zaujímavé, že Uhorsko dosiahlo svoju
krajinskú cirkev a kráľovskú korunu už
okolo roku 1000. Poľsko dosiahlo to isté,
aj keď tam bol vývoj komplikovanejší
a korunu stratilo, ale metropolu si udržalo.
V Čechách nezískali ani jedno, ani druhé.
Pritom panovníci sa neustále snažili ten
imaginárny náskok Uhorska a Poľska vyrovnať. Preto máme Vratislava, ktorý pre
seba získal kráľovskú korunu, potom Vladislava, ktorý bol ochotný za zisk koruny
obetovať svoju voľnosť v ríšskej politike
a výrazne sa pripútal k Fridrichovi Barbarosovi. Spomeňme aj pokus Břetislava I.
o prenesenie arcibiskupstva z Hniezdna do
Prahy.
Toto všetko muselo byť pre Přemyslovcov
neobyčajne frustrujúce. Na druhej strane sa
pozrime na Arpádovcov. Uvedomme si
skutočnosť, že Uhorsko malo more, aj keď
bez silného loďstva, no bolo aspoň v kontakte s Benátkami. A uhorskí králi si aj
vďaka tomu mohli zachovať veľmi silné
sebavedomie. A toto je úžasný priestor na
porovnanie. Naopak sa môžeme pozrieť na
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nastupuje už špecializácia, napr. stredovek,
či novovek. Musím oceniť, že rektorát podporuje doktorandské štúdium, takže nie je
problém sem dostať nadaných a schopných
ľudí, s ktorými sa dá ďalej pracovať.

Ďakujeme za rozhovor
Zhovárali sa Miroslav Lysý a Marko Mižičko
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