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ÚVOD 
 

Kolegovia doktorandi sa ma v poslednom období často pýtali otázku, nad 
ktorou som uvažovala počas štúdia. Čo budem robiť po obhájení dizertačnej 
práce? Kde sa uplatním? Nepriaznivá ekonomická situácia nás dobieha v každej 
oblasti života. Znižujú sa už aj tak nízke dotácie na vedu a výskum a bádateľom 
dochádza motivácia bojovať o nejaké financie, na úkor svojej vedeckej práce. 
Nevytvárajú sa nové pracovné miesta a tak mladému nádejnému vedeckému 
pracovníkovi (tak nás nazývajú) nezostáva nič iné ako neustále hľadanie. 

Doterajšia skúsenosť mi hovorí, že máme v podstate dve možnosti, ako sa 
pokúsiť uspieť. Aj keď slovenské vlády dnes ani v minulosti dostatočne nepri-
spievali na rozvoj slovenskej vedy, nevytvárali sa nové vedecké pracovné pozí-
cie, to ešte neznamená, že z „fachu“ musíme odísť. Už od začiatku štúdia na vy-
sokej škole sa študentom prízvukuje, aby aspoň na semester išli študovať do za-
hraničia. Sú na to vytvorené vhodné podmienky a možností je hneď niekoľko. 
Štúdium alebo výskum mimo hraníc našej krajiny poskytne človeku nový roz-
hľad, posunie ho vpred, inšpiruje ho. A aj keď po návrate domov opadne všetko 
nadšenie z nového, vieme, že existuje možnosť sa tam opäť vrátiť. Východi-
skom pre končiacich doktorandov tak môže byť, síce u nás nezaužívané, ale 
v zahraničí bežné − post doktorandské štúdium. Univerzity a akadémie vied nie-
len európskych krajín ponúkajú výhodné štipendiá na ďalší výskum. Potom už 
zostáva len na nás, ako si dokážeme poradiť pri písaní projektu a obstojíme 
v konkurencii ostatných žiadateľov. Stanú sa z nás historici na „voľnej nohe“. 

Druhá možnosť je odísť z odboru. Zamestnať sa vo firme, kde využijeme 
všetky naše schopnosti nadobudnuté počas štúdia. Zúročíme potenciál rýchleho 
vyhľadávacieho talentu, logického zaraďovania a spracovania dát a schopnosť 
ovládať niekoľko cudzích jazykov. Napriek tomu, že dokonale neovládame eko-
nomické, či matematické pojmy sme často vynaliezavejší a tvorivejší, ako tí kto-
rí ich ovládajú. Samozrejme je to individuálne. Podstatné je, že dvere sú pre nás 
otvorené a už je len na nás, ktorú cestu si vyberieme. 

Aj napriek problému s uplatnením si aj dnes množstvo študentov vyberá 
štúdium humanitných vied, ktoré sa zaoberajú dejinami vo všetkých podobách. 
Medea je dôkazom, že zopár jedincov si aj po skončení magisterského štúdia 
vyberie tú prvú zložitejšiu životnú trajektóriu. A aby sme dodali optimizmus aj 
tým, čo ešte na vedeckú dráhu len vykročili, v tomto čísle nájdete zaujímavé prí-
spevky najmä od začínajúcich doktorandov. 

 
Eva Šefcová 
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OBRAZ ŽIDOV V TACITOVOM DIELE HISTORIAE 
 

Juraj Hrica 
 
 
 
 
Recenzovala: Mgr. Daniela Rošková, PhD. 

 
P. Cornelius Tacitus spomína Židov vo svojom monumentálnom historio-

grafickom diele na viacerých miestach, a treba poznamenať, že ním podávaný 
obraz o Židoch nie je vôbec lichotivý. Nebolo by to až také prekvapivé, keďže 
Židia boli v helenistických či helenizovaných kruhoch vnímaní na širokej škále 
postojov – od obdivu k i ich transcendentnému božstvu JHW, ktorý bol jediným 
bohom, a ako taký sa nedal a nesmel zobrazovať, čo konvenovalo mnohým prí-
slušníkom helenistických filozofií, až po pohŕdanie pre ich zvláštne zvyklosti, 
šovinizmus, elitárstvo, uzavretosť, v neposlednom rade sa helenizovanému oko-
liu zdal odporný a nepochopiteľný zvyk obriezky, ktorý považovali za obyčajné 
sebapoškodzovanie či svätenie soboty, ktoré si okolie vysvetľovalo ako leni-
vosť. S rozšírením židovskej diaspóry po helenistických mestách vznikajú prvé 
kontroverzie, najmä v ľudnatej Alexandrii, meste s najpočetnejšou židovskou 
komunitou mimo vlastnú Palestínu. Proti judaizmu vznikajú rôzne polemiky zo 
strany Grékov či helenizovaného miestneho obyvateľstva. Dielo Josepha Flavia 
Proti Apiónovi, helenizovanému Egypťanovi a povestnému protižidovskému 
štváčovi, odhaľuje názory vzdelaných intelektuálov na svojich židovských spo-
luobčanov. Hoci Flaviovo dielo vzniklo na sklonku 1. st., Apiónov ohlas musel 
byť pomerne veľký1, keďže samotný Apión zomrel niekedy v pol. 1. st. 
a Josephus reagoval práve na neho.2 Okrem Apióna Josephus polemizuje 

                                                      
1  Arthur J. Droge však upozorňuje, že pod tradičným názvom Contra Apionem sa dielo 

uvádza až u sv. Hieronyma a nie je isté, ako ho pomenoval Flavius, v prvom rade ho adre-
soval kritikom jeho predošlého diela o židovských dejinách Židovské starožitnosti, ktoré 
nemenovaní grécki vzdelaní kritici napádali, resp. napádali starobylosť a pôvodnosť ži-
dovského etnika; dedikované je bohatému mecénovi Epafroditovi a konkrétne mená sú-
časných odporcov v ňom nie sú spomenuté, objavujú sa len autori minulí. Svojím charak-
terom predznamenáva neskoršie kresťanské apológie a protipohanské polemiky, preto bo-
lo kresťanmi pomerne obľúbené, zatiaľ čo v židovskej literatúre bolo ako tak reflektované 
znova až v stredoveku. DROGE, Arthur J. Josephus between Greeks and Barbarians. In 
Josephus Contra Apionem: Studies in its character & context with a Latine Concordance 
to the portion missing Greek. Editeb by L. H. Feldman & J. R. Lewison. Leiden – New 
York – Köln, 1996, s. 115-143, s. 116, pozn. č. 2.  

2  K tomuto Flaviovmu dielu pozri stručne úvod v českom preklade Josephus Flavius. 
O starobylosti Židů. Můj život. Praha : Arista/Baset/Maitrea, 2006, s. 10-18. Podrobnejšie 
sa jednotlivým aspektom jeho diela venuje rozsiahly zborník štúdií Josephus Contra 
Apionem: Studies in its character & context with a Latine Concordance to the portion 
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s veľkým egyptským kronikárom Manethonom3 a protižidovskými spismi inak 
neznámeho gréko-egyptského autora Lysimacha4 a stoika Chairemóna5, Serapi-
dovho kňaza, známeho okrem Josepha tiež z byzantskej encyklopédie Suda z 10. 
st., a osobitne spomína aj antijudaistické výpady rétora Apollonia Molóna 
z Rhodu6, ktorý pôsobil v Alexandrii v 2. pol. 1. st. pr. Kr.  

Pokiaľ ide o staroveký „antisemitizmus”, bádatelia nie sú jednotní v jeho 
interpretácii. Ide v prípade starovekého antisemitizmus o fenomén viac menej 
totožný s antisemitizmom kresťanským (tu sa skôr dá hovoriť o teologickom 
antijudaizme) a potom moderným, založeným na etnických a rasových princí-
poch, ktorý predstavuje antisemitizmus ako taký, alebo sú protižidovské výpady 
antických autorov a násilné strety v diaspóre len jedným z aspektov antického 
„antibarbarizmu” a dešpektom voči východným etnikám (alebo v pregnantnejšej 
podobe voči severným a západným „barbarom” – Thrákom, Dákom, Keltom či 
Germánom) akými boli Egypťania, Sýrčania či samotní Židia (v tomto prípade 
išlo o zvláštnu zmes spomínaného obdivu s nepochopením, podozrievaním 
a pohŕdaním)?7 

Tacitove názory na Židov, ich náboženstvo a zvyky, bývajú uvádzané ako 
klasický príklad šovinistického nadhľadu rímskeho aristokrata pohŕdajúceho 
všetkým cudzím a nezvyčajným.8 Je to o to zaujímavejšie, ak zvážime, že napr. 
v Germánii sa dá medzi riadkami vyčítať obdiv k jednoduchosti a neskazenosti 
severských barbarov v kontraste s morálnym úpadkom súdobej rímskej spoloč-
nosti, hoci pranieruje aj zlé vlastnosti barbarov ako surovosť, záľuba v alkohole, 
lenivosť, surovosť a prílišná bojachtivosť. Ak čítame tieto dve knihy 
a porovnávame obraz idealizovaných Germánov a démonizovaných Židov, 
mohli by sme na prvý pohľad usúdiť, že Tacita možno označiť za najväčšieho 
antisemitu v rímskej literatúre, čo však, ako sa budeme snažiť ukázať, nemusí 
byť po bližšom skúmaní také jednoznačné.9 Bádatelia si kladú najmä otázku, či 
                                                                                                                                                                      

missing Greek. Editeb by L. H. Feldman & J. R. Lewison. Leiden – New York – Köln, 
1996, 528 s.  

3  Úvod, kritický text zachovaný vo Flaviovom Contra Apionem, komentáre, poznámky 
a bibliografiu k nemu pozri v pramennej edícií STERN, Menahem. Greek and Latin au-
tors on Jews and Judaism vol. I.: from Herodotus to Plutarch. Jerusalem : The Israel Aca-
demy of Sciences and Humanities, 1976, s. 62-86. 

4  K Lysimachovi pozri STERN, ref. 3, s. 382-388. 
5  Ku Chairemónovi pozri tamže, s. 417-421.  
6  K Apollónovi Molónovi pozri tamže, s. 158-156. 
7  K tomu pozri bližšie YAVETZ, Zvi. Judeophobia in Classical Antiquity: A Different Ap-

proach. In Journal of Jewish Studies, 1993, roč. 44, č. 1, s. 1-23. 
8  GRUEN, S. Erich. Rethinking the other in Antiquity. Princeton/Oxford : Princeton Univer-

sity Press, 2011, s. 179. 
9  Treba tiež pripomenúť, že Židia nie sú jediné kultické spoločenstvo, ku ktorému Tacitus 

prejavuje averziu: rovnako je mu smiešny a cudzí egyptský polyteizmus s uctievaním 
zvierat, pranieruje prenikanie helenizovaných Isidiných mystérií do Ríma a Itálie, má od-
por k rozličným astrológom, veštcom a vykladačom snov z Východu a z niekoľkých miest 
je zrejmé, že vrúcny postoj nemá ani ku Grékom či helenizovaným Orientálcom všeobec-
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je Tacitom prezentované názory na Židov sú jeho vlastným postojom, alebo či 
len spracováva skorší materiál z protižidovských polemík a nakoľko je vôbec 
tento materiál v Tacitovom podaní prítomný.10 

Tacitus referuje o Židoch v pomerne dlhej správe v 5. knihe svojich De-
jín.11 Jeho výklad o Židoch je pomerne rozsiahlou odbočkou od hlavnej témy, 
Titovho obliehania a dobýjania Jeruzalema.12 Je to najrozsiahlejšia správa 
o Židoch v klasickej latinskej literatúre, porovnateľná len s údajmi Pompeia 
Troga zachovanými ako excerptá u Justína.13 Tacitus začína svoj výklad 
o Židoch teóriami o ich pôvode, pričom uvádza až 6 verzií pôvodu a vzniku ži-
dovského etnika. Ako prvú uvádza aitologickú legendu o pôvode Židov z Kréty, 
odkiaľ boli vyhnaní v čase, keď Jupiter zvrhol svojho otca Saturna; vyhnaní Ži-
dia sa potom rozptýlili po líbyjských krajoch. Ako dôkaz o krétskom pôvode má 
slúžiť zhoda mien – Diovo rodisko, pohorie Ida, ktorú obývali Ideovia, ktorí si 
rozšírili meno a začali sa nazývať Judeovia.14 Hneď za tým uvádza ďalšie ver-
zie: Židia by podľa nich mali byť prebytočným obyvateľstvom Egypta, ktoré sa 
vysťahovalo za Isidinej vlády pod vedením istého Hierosolyma a Júdu do sused-
ných krajov alebo je to etiópsky kmeň, ktorý za vlády mýtického kráľa Kefea 
opustil svoje sídla zo strachu a nenávisti. Tiež referuje, že niektorí autori (neme-
nuje ich) paradoxne považujú Židov za asýrskych prisťahovalcov (v úplnom 
rozpore s tradičným bibilickým deuteronomistickým podaním, podľa ktorého 
bolo 10 kmeňov zo Samárie odvlečených do zajatia už r. 722 pr. Kr., pokiaľ tu 
samozrejme nezaznievajú ohlasy biblickej tradície o pôvode Abraháma 
z Babylonie, čo je tiež možné) hľadajúcich úrodnú pôdu, načas sa zmocnili časti 
Egypta a potom osídlili hebrejské kraje alebo že sú to potomkovia Homérom 

                                                                                                                                                                      
ne. Stojí za zmienku, že takmer totožné postoje zastáva Iuvenalis, príslušník úplne iných 
sociálnych vrstiev než Tacitus. Generalizovať sa však z postojov týchto dvoch literátov 
nedá. K ´šovinizmu´ antických historikov pozri stručne GRANT, Michael. Greek and Ro-
man Historians: Information and Misinformation. Londýn/New York : Routledge, 2005, 
s. 66-72, k Tacitovi najmä s. 70. 

10  GRUEN, ref. 8, s. 180. Názory bádateľov na túto otázku pozri stručne tamže, pozn. č. 10. 
Najväčší znalec Tacitovho diela Ronald Syme sa vo svojej práci tejto otázke príliš nevenu-
je a Tacitovu správu stručne komentuje ako dôkaz jeho šovinistických predsudkov. Pozri 
tamže, pozn. č. 11. 

11  Okrem tejto najdlhšej správy sa zmieňuje o Judsku a Sýrií či židovskej vojne vojenských 
operáciách ešte na ďalších miestach, pre náš výklad však nie príliš podstatných. Kritický 
text a poznámky pozri STERN, Menahem. Greek and Latin autors on Jews and Judaism 
vol. 2: from Tacitus to Simplicius. Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Huma-
nities, 1980, s. 7-17. 

12  Hist. V, 1. K otázke vplyvu Flaviovho svedectva ohľadom dobýjania Jeruzalema na antic-
kú historiografiu pozri LEONI, Tommaso. ´Aganist Caesar Wishes´: Josephus as a Source 
for the Burning of theTemple. In Journal of Jewish Studies, 2007, roč. 58, č. 1, s. 39-51. 
Dostupné na internete <http://www.preteristarchive.com/Books/pdf/Josephus/2002_leoni 
_josephus-temple-titus.pdf> [30. 9. 2012]. 

13  STERN, ref. 11, s. 1. 
14  Hist.., V, 2. Táto správa je ojedinelá a zaznamenáva ju len Tacitus. STERN, ref. 11, s. 1. 



Medea – Studia MED iaevalia Et Antiqua, XVI, 2012 
 

12 

ospevovaných Solymov.15 Tacitus uvádza ako najrozšírenejšiu verziu o pôvode 
Židov, podľa ktorej za vlády egyptského kráľa Bokchorida zúrila v Egypte cho-
roba zanechávajúca škvrny po celom tele. Kráľ sa obrátil na Ammónovu veštia-
reň a dostal odpoveď, že krajina musí byť od takto poškvrnených ľudí očistená 
deportáciou na iné územia, pretože bohovia týchto ľudí nenávidia. Kráľovi ľudia 
teda nakazených zhromaždili v púšti a ponechali svojmu osudu. Ich vedenia sa 
ujal ambiciózny a prezieravý Mojžiš, ktorý im prikázal, aby nečakali nijakú po-
moc od egyptských bohov a ľudí, ale spoliehali sa len na seba a na neho ako ne-
beského vodcu. Pod jeho vedením nepoznajúc cestu ani jej cieľ sa vydali preč 
z Egypta. Pri pochode pustatinou ich moril veľký smäd, zúfalí sa teda pousádzali 
po pustine a čakali na smrť; Mojžiš si však všimol stádo divých somárov, ktoré 
vybehlo na bralo porastené hájom. Mojžiš ich nasledoval a našiel tu výdatný 
prameň vody. To zachránilo nakazeným život a po šesť dňovom putovaní na 
siedmy deň zahnali miestne obyvateľstvo v Judsku, obsadili ho a postavili tu 
mesto s chrámom.16 Táto Tacitova interpretácia pôvodu Židov a ich exodu 
z Egypta prezrádza zarážajúcu neznalosť vlastnej židovskej tradície o exode 
a Mojžišovi.17 Jeho interpretácia exodu je poplatná dobovému klišé, ktoré sa 
zrejme nachádzalo v antijudaistických polemikách helenistických autorov.18  

O obsahu týchto polemík sa čo to dozvedáme od Josepha Flavia.19 Flavius 
najprv preberá najpovolanejšieho z nich, egyptského kňaza Manethóna. Najskôr 
uvádza Manethonovo podanie, podľa Flavia úplne správne, že Židia sú potom-
kovia Hyksósov, ktorí v 17. st. pr. Kr. zaujali Egypt a ovládali ho viac ako dve 
storočia. Hyksósov, proti ktorým vypuklo povstanie a ktorí si krajinu podmanili 
násilím a pôsobili tu veľké škody, po 511 rokoch vyhnali domáci králi z Théb. 
Flavius ďalej uvádza, že Manetho vysvetľoval meno Hyksósovia ako „kráľovskí 
pastieri” alebo „zajatci” a jedno aj druhé podľa Josepha svedčí o židovskej iden-
tite Hyksósov a o správnosti dejín opisovaných v knihách Genezis a Exodus.20 
Po dohode s kráľom Thummosidom opustili spolu so ženami, deťmi a dobytkom 
Egypt a usadili sa v Judsku, kde vybudovali mesto Jeruzalem s Chrámom.21  

                                                      
15  Hist., V 2. Stern poukazuje na skutočnosť, že toto je jediné miesto, v ktorom Tacitus pou-

žíva adjektívum hebrejský. 
16  Hist., V, 3. 
17  Súhrn názorov Tacitových predchodcov píšucich o pôvode a exode Židov pozri 

SCHÄFER, Peter. Judeophobia: Attitudes towards the Jews in the Ancient World. Cam-
bridge/Londýn : Harward University Press, 1998, s. 15-31. 

18  Tamže, s. 31. 
19  K Flaviovmu narábaniu a citovaniu týchto pohanských autorov pozri FELDMAN, H. Lou-

is. Reading between the lines: Appreciation of Judaism in anti-jewish writers cited in Con-
tra Apionem. In Josephus Contra Apionem: Studies in its character & context with 
a Latine Concordance to the portion missing Greek. Editeb by L. H. Feldman & J. R. Le-
wison. Leiden – New York – Köln, 1996, s. 250-271. 

20  Contra Apionem (ďalej CA) I, 14, 73-92. 
21  CA I, 14, 87-90. 
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Josephus potom pokračuje vo výklade a začína sa zaoberať správami vr-
hajúcimi negatívne svetlo na Židov, ich pôvod, exodus a vodcu Mojžiša, ktoré 
sú podľa neho ohováraním zo závisti. Tieto lži začali ako prví o nich šíriť Egyp-
ťania, závidiaci im čistotu a vznešenosť ich náboženstva a početnosť jeho vy-
znávačov, pričom vraj prekrucovali aj vlastné kronikárske údaje.22 Josephus tiež 
poznamenáva, že Manetho tu zaznamenáva len pochybnú ústnu tradíciu 
a legendy – podľa týchto legiend boli vraj Židia potomkovia obyvateľstva naka-
zeného malomocenstvom.23 Kráľ Amenofis vraj chcel vidieť z tváre do tváre 
egyptských bohov ako jeho predchodca na tróne Ór. O tejto túžbe povedal múd-
remu a vzdelanému veštcovi, menovcovi Amenofidovi, ktorý kráľovi oznámil, 
že bohov uvidí len vtedy, ak očistí Egypt od ľudí nakazených leprou a inými 
chorobami. Kráľ ich dal zhromaždiť a poslal otročiť do baní východne od Nílu, 
avšak veštec Amenofis sa zľakol z nútenia bohov na epifániu. Mal videnie, pod-
ľa ktorého sa títo nečistí vzbúria a privedú si aj spojencov, vďaka ktorým na tri-
násť rokov ovládnu Egypt. Amenofis sa bál oznámiť hroznú správu kráľovi 
a radšej spáchal samovraždu, svoje proroctvo však písomne zaznamenal, a keď 
sa o ňom kráľ dozvedel, upadol do zúfalstva. Po čase vraj nečistí trpiaci prácou 
v baniach požiadali kráľa o nejaké vhodné miesto na usadenie sa a on im vyčle-
nil starobylé a opustené mesto Avaris. Tu však proti kráľovi vypuklo veľké pov-
stanie, na čelo ktorého sa postavil jeden zo vzdelaných héliopolských kňazov 
menom Osarséf. Ten si vyžiadal od povstalcov prísahu, že mu budú vo všetkom 
poslušní a nariadil im, aby sa neklaňali bohom, aby jedli mäso posvätných 
egyptských zvierat, aby ich používali na obety a aby sa stýkali len s ľuďmi, ktorí 
sú zaviazaní touto prísahou. Povolal si ďalších, rovnako malomocenstvom naka-
zených kňazov, poslal poslov k „Pastierom“ do Jeruzalema a požiadal ich 
o intervenciu proti Amenofidovi. Amenofis sa veľmi preľakol, nakázal zhro-
maždiť Egypťanov, odviesť do bezpečia posvätné zvieratá a ukryť sochy bohov, 
syna poslal k svojmu priateľovi. K boju sa však neodhodlal, pretože povstanie 
považoval za trest urazených bohov a odtiahol s celým vojskom do Etiópie, kde 
sa stal kráľom. Nečistí zatiaľ spolu s Jeruzalemčanmi nivočili Egypt – prepadá-
vali mestá, dediny a chrámy, pustošili ich, zabíjali posvätné zvieratá a kňazov 
nútili opekať ich mäso. Osarséf, ktorý mal meno odvodené od boha Osirida, si 
zmenil meno na Mojžiš a stal sa vodcom novovzniknutého židovského národa.24 
Po rokoch sa vraj Amenofis vrátil, zviedol s nečistými a Jeruzalemčanmi bitku, 
v boji ich porazil a hnal ich až k sýrskym hraniciam.25  

Po tomto exkurze sa Josephus venuje Chairemónovým a Lysimachovým 
správam o pôvode Židov. Chairemón podáva inú verziu príbehu. Kráľovi Ame-
nofidovi sa vraj v sne zjavila bohyňa Isis a vyčítala mu, že nechal zborený jej 

                                                      
22  CA I, 25, 223-226. 
23  CA I, 26, 229. 
24  CA I, 26, 232-250. 
25  CA I, 26, 251. Originálny text s kritickým aparátom, bibliografiou a poznámkami pozri 

STERN, ref. 3, s. 62-86. 
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chrám. Pisár Fritobautés mu poradil, že sa hnevu bohyne zbaví, ak očistí Egypt 
od poškvrnených ľudí. Kráľ ich dal zhromaždiť vo veľkom počte a vypovedal 
ich z krajiny. Viedli ich Tisithen a Peteséf, ktorým neskôr tradícia zmenila mená 
na Mojžiša a Jozefa. Potom odišli do Pelúsia, kde sa spojili s ďalším množstvom 
ľudí, ktorých Amenofis odmietol vpustiť do Egypta a spoločne vytiahli proti 
nemu. Amenofis z Egypta utiekol do Etiópie, pričom doma zanechal tehotnú 
ženu, ktorá porodila syna Ramsesa. Ten sa potom v dospelosti ujal vlády 
a vyhnal okupantov z Egypta do Sýrie.26  

Lýsimachos, o ktorom Josephus konštatuje, že písal najnedôveryhodnejšie 
a s veľkou nenávisťou27, uvádza úplne iný príbeh. Podľa neho kráľ Bokchoris 
vyslal poslov do Ammónovej svätyne, aby sa boha opýtali na príčinu neúrody. 
Ammón prikázal z povyháňať z chrámov nečistých a bezbožných ľudí a chrámy 
očistiť, až potom sa vráti úrodnosť na polia. Bokchoris nečistých zhromaždil 
a vykázal pod dohľadom vojska na púšť. Chorých nariadil ovinúť olovenými 
plátmi a hodiť do mora. Keď takto mnohí zahynuli, zostávajúci boli vyhnaní na 
púšť. Radili sa, čo majú ďalej robiť a druhého dňa im akýsi Mojžiš poradil, aby 
sa vypravili proti obývaným miestam. Prikázal im, aby nikomu z ľudí neverili, 
aby každému z cudzích dávali len zlé rady a aby cestou ničili oltáre a chrámy. 
Po dlhej ceste, pri ktorej zničili mnoho chrámov, prišili do Judska, založili mes-
to a usadili sa v ňom. Mesto potom nazvali Solyma – Svätokrádež, no neskôr ho 
premenovali na Hierosolyma.28  

V druhej knihe svojho polemického diela reprodukuje Josephus Apiónovu 
verziu pôvodu Židov. Apión bol súčasníkom Filóna Alexandrijského a mladším 
súčasníkom spomínaného Chaireomóna. Hoci nebol alexandrijským rodákom, 
ale rodeným Egypťanom, avšak s gréckym vzdelaním, získal alexandrijské ob-
čianstvo. Ako sa dozvedáme zo Senecových listov29, počas vlády Tiberia 
a Claudia vyučoval v Ríme, za vlády Caligulu vykonal cestu po Grécku. Bol na 
čele delegácie alexandrijských Grékov, ktorí sa sťažovali na svojich židovských 
spoluobčanov (židovskú delegáciu viedol Filón).30 Napísal dejiny Egypta, Ai-
gyptiaka, adresované vzdelanému gréckemu a rímskemu publiku a ostro v ňom 
napáda Židov. Apiónova protižidovská polemika má tri aspekty: pôvod Židov 
ako ľudí nakazených malomocenstvom, egyptský pôvod Mojžiša a zneva-
žovanie svätosti jeruzalemského Chrámu a židovského kultu.31 Josephus cituje 
jeho egyptské dejiny, v ktorých Apión píše, že počul od starších Egypťanov (asi 
                                                      
26  CA I, 32, 288-292. Originálny text s kritickým aparátom, bibliografiou a poznámkami po-

zri STERN, ref. 3, s. 417-421. 
27  CA I, 32, 304. 
28  CA I, 34, 304-311. 
29  STERN, ref. 3, s. 389. Okrem Senecu ml. máme o Apiónovi správy u cirkevných spisova-

teľov Klementa Alexandrijského, Tatiana a prostredníctvom Eusebia Cézarejského aj od 
kresťanského kronikára Sexta Iulia Africana, jeho vplyv je badateľný u Plínia st. a Aula 
Gellia. Por. tamže, s. 389-392. 

30  STERN, ref. 3, s. 389.  
31  Tamže. 
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Josephova diskreditačná vsuvka) o Mojžišovom pôvode – mal byť egyptským 
kňazom v Héliopole. Zaviedol vraj modlitebne pod šírym nebom (narážka na 
synagógy) a orientoval ich na východ, smerom k Héliopolisu. Namiesto obelis-
kov tam nastaval stĺpy a pod nimi bola vytesaná loď. Nad to postavil sochu, kto-
rej tieň dopadal na loď a tak určoval pohyb odpovedajúci slnečnej dráhe.32 Fla-
vius priamo nespomína Apiónov podrobnejší opis exodu, ale podľa jeho refero-
vania Apión spojil s exodom aj vznik sabatu33 ako klasickú aitologickú legendu. 
Podľa nej vraj Židom po šesť dňovom pochode pustatinou naskočili vredy na 
slabinách, a preto boli nútení siedmy deň odpočívať. Tento deň potom nazvali 
po príchode do Judska sabat podľa egyptského jazyka, pretože Egypťania ozna-
čujú takéto postihnutie slabín výrazom „sabbó”.34  

Z týchto Josephom Flaviom zachytených ukážok sa dá usúdiť, že Tacitus 
podáva správu o pôvode Židov a ich exode z Egypta najviac podobnú Lýsima-
chovej. Táto verzia o pôvode Židov, ako ľudí vyhnaných z Egypta pre malomo-
censtvo, sa dostala do latinskej literatúry niekedy na prelome letopočtov 
z grécko-egyptských zdrojov.35 Tacitova správa je však pozoruhodne svojská – 
zaujme v nej najmä jeho vysvetlenie, prečo Židia (podľa názoru pohanského 
okolia) uctievajú v Chráme svojho boha v podobe oslej hlavy, spojené 
s pobytom na púšti.36 Túto predstavu, rozšírenú v pohanských kruhoch, vyvracia 
Josephus Flavius; za pôvodcu tohto ohovárania považuje Poseidónia z Apamey37 
a Apollónia Molóna38, od ktorých túto informáciu prevzal aj Apión a zahrnul ju 
do svojich výpadov. Táto povesť sa vraj rozšírila po tom, čo Antiochos IV. Epi-
fanés r. 167 pr. Kr. znesvätil jeruzalemský Chrám, kde údajne našiel zlatú osliu 
hlavu v hodnote vysokej peňažnej sumy.39 Všeobecná interpretácia skutočnosti, 
že Židom pripisovali onolatriu, sa vysvetľuje ako alúzia na biblický príbeh 
o zlatom teľati. Podľa všetkého však táto povesť vznikla v egyptskom predhele-
nistickom prostredí a viaže sa k mestu Avaris, ktoré v egyptskej tradícií 
o Židoch a ich pôvode dostali ľudia nakazení malomocenstvom za svoje sídlo 
(predtým bolo hlavným mestom vyhnaných Hyksósov) a podľa teologických 
výkladov bolo mesto sídlom zlého boha Sutecha-Tyfóna, zobrazovaného ako 

                                                      
32  CA II , 10-11. 
33  K percepcii sabatu antickými autormi pozri SCHÄFER, ref. 17, s. 82-92. Antickí autori 

vnímali sabat v prvom rade ako deň odpočinku pre Židov a deň pôstu, tiež spomínajú za-
paľovanie sabatových svetiel a je zaujímavé, že spomínajú aj pitie „sabatového vína“ 
a „studený sabat“ (pravdepodobne preto, že Židia v tento deň nevarili ani nezapaľovali 
oheň). 

34  CA II , 21. 
35  STERN, ref. 11, s. 2. 
36  Hist., V, 4. 
37  K Poseidóniovi pozri STERN, ref. 3, s. 141-147. 
38  K Apollónovi pozri tamže, s. 148-156. 
39  CA II, 7, 79. Názory antických autorov na židovský monoteizmus zhŕňa Schäfer, pozri ref. 

17, s. 34. 
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„divokého osla“.40 Tacitus pokračuje vo svojom výklade, pričom ho formuluje 
v ostrom protižidovskom duchu: Mojžiš zaviedol u Židov obrady celkom opač-
né, ako majú ostatné národy – hriešne je u nich všetko, čo je u Rimanov sväté 
a naopak.41 Kuriózny je jeho výklad židovskej abstinencie od bravčového mäsa 
– vraj si tak pripomínajú pohromu svrabu, ktorá ich postihla pri ich putovaní 
a zdržiavajú sa preto mäsa prasiat, ktorých koža podlieha práve tejto chorobe 
(badateľný Apiónov vplyv).42 Tiež zmieňuje časté postenia sa Židov – podľa 
Tacita si tak pripomínajú hlad, ktorým trpeli na pustatine počas putovania 
z Egypta a rovnako preto používajú aj nekvasený chlieb.43 Tacitus považuje sa-
bat a sabatický rok za záhaľku.44 Tacita zjavne irituje zvláštna židovská zbož-
nosť a s ňou spojený prozelytizmus a tiež skutočnosť, že konvertiti zavrhnú ot-
covské náboženstvo a zvyky, rodinu, deti a naučia sa nenávidieť ich rovnako 
ako rodení Židia.45 Vadí mu tiež vzrastajúca finančná moc Židov, ktorí si medzi 
sebou prejavujú milosrdenstvo a finančne sa podporujú a obviňuje ich 
z mizantropie, hoci medzi sebou si prejavujú neochvejnú vernosť a ná-
klonnosť.46 Hoci sa zdržujú súlože s cudzinkami, neodpúšťa si štipľavú po-
známku, že „je to národ veľmi oddaný smilstvu: medzi nimi samými nie je nič 
nedovolené.“47 Spomína aj židovský zvyk nezabíjať nenarodené deti či poha-
dzovať deti ako siroty. Vysokú odhodlanosť Židov zomrieť za svoje náboženské 
presvedčenie odôvodňuje tým, že veria v nesmrteľnosť duše (je zaujímavé, že sa 
zmieňuje len o „tých, ktorí zahynú v boji alebo katovými rukami.“48). Pri vyme-
núvaní židovských náboženských zvykov konštatuje podobnosť náboženských 
predstáv o podsvetí u Židov a Egypťanov, celkom odlišnú však v predstavách 
o nebi, keďže Židia zakazujú spodobovanie svojho boha a považujú za rúhanie 

                                                      
40  K vzniku názorov o židovskej onolatrii bližšie pozri SCHÄFER, ref. 17, s. 55-62. Tacitus 

tiež spomína, že vo svätostánku uctievajú podobu osla a naproti tomu obetujú barana na 
potupu Ammóna a býka na potupu Apisa. Hist., V, 4.  

41  Hist., V, 4.  
42  Hist., V, 4. K názorom antických autorov na abstinenciu od bravčoviny pozri SCHÄFER, 

ref. 17, s. 66-81; tiež ROSENBLUM, Jordan. ´Why do you Refuse to Eat Pork?´ Jews, 
Food and Identity in Roman Palestine. In The Jewish Quarterly Review, 2010, roč. 100, č. 
1, s. 95-110. Antickí autori sa nezhodovali v tom, či ide o prejav úcty alebo pohŕdania. 
Zaujímavý výklad podáva Plútarchos vo svojich Moráliách, konkrétne v časti Questiones 
convivales – sofista Kalistratos považuje tento zákaz za prejav úcty roľníckeho národa, 
pretože prasce hrabúce sa v zemi svojimi rypákmi kypria pôdu; oponuje mu Lampriás, pre 
ktorého je tento zákaz prejavom pohŕdania, keďže podľa starovekých predstáv prasa, ktoré 
má umiestnené oči po stranách hlavy a nikdy nemôže zdvihnúť hlavu k nebu, má byť pre 
Židov, uctievajúcich „boha nebies” príkladom najodpudivejšieho zvieraťa. Tento dialóg 
má však značne ironizujúci podtón. Pozri SCHÄFER, ref. 17, s. 72-73. 

43  Hist., V, 4.  
44  Hist., V, 4. 
45  Hist., V, 5. 
46  Hist., V, 5. 
47  Hist., V, 5. 
48  Hist., V, 5. 
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sochy k poctám bohov, kráľov i samotných cisárov, nestavajú ich ani vo svojich 
mestách ani v Chráme. Židovský zvyk nespaľovať mŕtvych stotožnil so zvykom 
Egypťanov starostlivo dbajúcich na zachovanie zabalzamovaného tela.49 Exkurz 
o židovských zvyklostiach zakončuje kurióznou teóriou niektorých nemenova-
ných autorov, resp. všeobecnej mienky, podľa ktorej by mali byť ctitelia židov-
ského boha spriaznení s Liberovými (Dionýsiovými) mystériami. Ale Tacitus 
nezabúda poznamenať, že „Liber totiž ustanovil radostné a veselé obrady, ži-
dovské sú čudácke a odporné.“50 S vyššie uvedeným výkladom o oslej hlave vo 
svätyni či brečtanových listoch na hlavách kňazov a zlatej viničnej ratoliestke51, 
spájaných s Dionýsovými mystériami, koliduje Tacitova správa o Pompeiovi, 
ktorý r. 63 pr. Kr. obliehal Jeruzalem, dobyl ho a vstúpil do chrámovej svätyne 
i veľsvätyne, aby sa na vlastné oči presvedčil o pravdivosti správ opisujúcich 
židovský kult52 údajne uctievajúci osliu hlavu. Tacitus poznamenáva, že Pompe-
ius v Chráme nič také nenašiel, vnútri niet nijakej sochy a svätostánok je prázd-
ny.53 V 6. a 7. kapitole sa venuje geografii Palestíny, miestnemu podnebiu 
a zvláštnostiam. 8. kapitolu venuje akémusi historickému sumáru, pričom úplne 
ignoruje biblické dejiny pred vystúpením Alexandra Veľkého a diadochov.54 
Obchádza ich konštatovaním, že za vlády Asýrčanov, Médov a Peržanov nad 
Východom boli Židia „najopovrhovanejšou časťou ich otrokov.“55 Spomína vlá-
du Antiocha IV. Epifana nad Judskom a jeho pokus o násilnú helenizáciu kultu 
v Jeruzaleme považuje za snahu kráľa vyliečiť Židov z ich fanatizmu a vštepiť 
im grécke mravy.56 Keďže to pre vojnové pomery nestihol a kráľovstvá diado-
chov slabli, Parti nemali silu ovládnuť židovské územia a Rimania boli ďaleko57, 
ustanovili si títo nad sebou kráľov, ktorí si dovoľovali konať veci pre kráľov 
bežné – vyvracať mestá, posielať do vyhnanstva, popravovať bratov, manželky, 
rodičov a iné veci, ale „poveru upevňovali, lebo im slúžila na upevnenie moci 
a využívali na to i veľkňazskú hodnosť, ktorú si prisvojili.“58 Potom v stručnosti 

                                                      
49  Hist., V, 5. 
50  Hist., V, 5.  
51  Hist., V, 5.  
52  K týmto správam patrila aj predstava, ktorú možno pokladať za akúsi apológiu násilnej 

helenizácie za Antiocha IV., podľa ktorej Antiochos vnútri jeruzalemského chrámu našiel 
k posteli pripútaného Gréka, zajatého a vykrmovaného Židmi a určeného na kanibalskú 
obetu, pri ktorej kňazi jeho telo rozštvrtia, zjedia a nad ostatkami prisahajú na všeobecnú 
nenávisť ku Grékom. Por. CA II, 8, 89-95. 

53  Hist., V, 9. 
54  STERN, ref. 11, s. 3. 
55  Hist., V, 5.  
56  Hist., V, 8. 
57  Hist., V, 8. 
58  Hist., V, 8.  
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zhrnie rímsku vládu nad Judskom od Pompeia až po vypuknutie židovského 
povstania za Gessia Flora r. 66.59  

Je otázne, nakoľko Tacitus poznal, resp. použil dielo o židovskej vojne od 
Jospepha Flavia.60 Ak Flavia priamo nepoužil, čerpal z Plínia st. (najmä 
v geografickom exkurze61), Antonia Juliána a Vespasianových záznamov, ktoré 
rovnako používal aj Josephus.62 Tacitov opis priebehu vojny či obliehaní Jeruza-
lema ani zďaleka nemôže nahradiť dielo Josepha Flavia, za veľmi zaujímavé 
však možno pokladať dve skutočnosti: v prvom rade Tacitov opis prodígií ohla-
sujúcich skazu Jeruzalema a Chrámu (hojne ich uvádza aj Josephus). Zo zname-
ní menuje zrážajúce sa šíky vojsk viditeľné na nebi, ohnivé záblesky zbraní 
a Chrám osvietený náhlym žiarením. Ba čo viac, dvere svätostánku sa sami od 
seba otvorili, bolo počuť dunenie krokov a nadľudský hlas oznamoval, že boho-
via odchádzajú.63 Táto krátka správa je zarážajúca hneď z niekoľkých príčin, tak 
napr. si možno klásť otázku, nakoľko bol pri tejto správe Tacitus závislý na Jo-
sephovi a či samotný Josephus (ktorého výklad predzvesti skazy Chrámu tiež 
obsahuje hojné zmienky o znameniach) nepodáva túto verziu ako oficiálnu ver-
ziu rímskych elít snažiacich sa o apológiu za zničenie významného kultového 
miesta, mierenému ako upokojenie prípadných odbojných vášní v židov-
skej diaspóre. Je to však veľmi otázne. Nedokážeme si urobiť presnejšiu pred-
stavu o recepcii Josephovho či dokonca Tacitovho diela v diaspóre a priebeh 
udalostí (povstanie v diaspóre a Bar Kochbova revolta) ukazuje, že ani takéto 
chlácholenie adresované Židom by zrejme nemalo valný účinok. Pred rímskou 
verejnosťou sa samozrejme cisári flaviovskej dynastie ospravedlňovať nemuseli, 
práve naopak, vojenský úspech v ťažkej vojne proti húževnatému nepriateľovi 
v rámci obnovy stability ríše hral podstatnú úlohu pri budovaní dynastickej ideo-
lógie.  

Ako ďalšiu zaujímavosť možno uviesť Tacitov plurál pri označení božstva 
opúšťajúceho Chrám (a čo je ešte zaujímavejšie, Josephus používa tiež plurál!). 
Hoci vo výklade o židovskom náboženstve zdôrazňuje židovský „monoteiz-

                                                      
59  Hist., V, 9-10. Stojí za zmienku, že Tacitus si až zarážajúco zmýlil mená vodcov povsta-

nia, keď Jánovi z Gischaly pridelil meno „bar Giora”, ktoré nosil jeho protivník, fanatický 
idumejský bojovník a podľa indícií mnohými jeho prívržencami uznávaný Mesiáš, Šimon 
bar Giora. Na druhej strane zase zmieňuje neradostný koniec správcu provincie Sýria Ces-
tia Galla, za ktorého vlády vypuklo povstanie. Hist., V, 12; STERN, ref. 11, s. 3. 

60  K názorom bádateľov pozri STERN, ref. 11, s. 3; 4, pozn. č. 4. 
61  Niektorí bádatelia však považujú za zdroj Tacitovho geografického opisu nie Plínia st., ale 

Muciana, priameho účastníka bojov židovskej vojny. Pozri STERN, ref. 11, s. 4, pozn. č. 
4. 

62  STERN, ref. 11, s. 3. 
63  Hist., V, 13. Tacitus pritom rozhorčene dodáva, že Židia, oddaní toľkým poverám, ani po 

toľkých vážnych nadprirodzených úkazoch neboli schopní uvedomiť si blížiacu sa kata-
strofu a ani sa nepokúsili tieto znamenia uzmieriť nijakým kultovým obradom, pretože sú 
všeobecne nepriateľskí k hocakým kultovým obradom.  
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mus“64, na tomto mieste uplatňuje rímsku sakrálnu terminológiu. Samotné roz-
delenie na monoteizmus a polyteizmus nie je v antike a ani v antickom judaizme 
tak ostré, ako to vnímame my dnes.65 Pôvodne bol YHWH len jedným 
z množstva bohov, popri ktorom Izraeliti v predexilovom období hojne uctievali 
aj iné božstvá. Čiastočným prelomom bola reforma kráľa Joziáša v koncom 7. 
st., znamenajúca centralizáciu kultu do Jeruzalema, dôraz na Zákon (v tej dobe 
sa pravdepodobne len písomne formovali rôzne podoby tradícií prítomných 
v biblickom texte) a jedinosťou boha YHWH ako národného boha Judska 
a dávidovskej dynastie. Definitívnym prelomom „od jedného boha k jedinému“ 
bolo obdobie druhého Chrámu, transcendentalizácia YWHH-o a dôraz na jeho 
univerzálnu vládu nad všetkými národmi, pričom až v tomto období sa začali 
vnímať cudzie božstvá ako „ničomní bôžikovia”, ako je to hojne doložené 
v biblickej literatúre vznikajúcej v tomto období (najmä v Knihe proroka Báru-
cha a Knihe proroka Zachariáša). Ochota helenizátorov z radov jeruzalemského 
kňazstva počas vlády Seleukovcov nad Palestínou však ukazuje, že aj príslušníci 
vysokej kňazskej aristokracie boli v celku otvorení kozmopolitnej interpretácií 
boha YHWH chápaného ako najvyššie (nie však jedinečné, skôr ako súhrn všet-
kých aspektov „ božskosti“) božstvo – Zeus Olympský, v helenistickej religiozi-
te vnímaný ako univerzálny boh – a tak pre nich nebol problém identifikovať sa 
s týmto gréckym bohom a jeho kultom v jeruzalemskom Chráme (ide vlastne 
o prijatie interpretatio graeca časťou kňazskej a svetskej aristokracie). Takýto 
tajomný boh, ktorého meno považovali Židia za náboženské tabu a nevyslo-
vovali ho, ale pri jeho menovaní používali úctivé oslovenie elohe šamajím (pán 
nebies) či opisne šamaj (nebesia), implikovalo u antických autoro domnienky, 
že sa vlastne jedná o nejakého boha nebies, ktorého možno stotožniť s bohom 
vlastného panteónu (Zeus, Jupiter) a čomu bolo univerzalistické prostredie hele-
nizmu značne naklonené. Gréckemu či rímskemu prostrediu, resp. náboženské-
mu jazyku bolo teda bližšie zdôrazňovať aspekt nebeskosti a „vysokosti” (sum-
mus deus) ako jedinečnosti (unus deus).66 Akýmsi kompromisom bola predstava 
„neznámeho boha” (agnostós, ignotus).67 Za interpretatio romana v zmysle vyš-

                                                      
64  K vývoju od jahvizmu k monoteizmu pozri stručne SCHUBERT, Kurt. Židovské nábožen-

ství v proměnách věků. Zdroje, teologie, filosofie, mystika. Praha : Vyšehrad, 1995, s. 14-
19. 

65  GRUEN, ref. 8, s. 181. Aj antických autorov skôr zaujala na Židoch a ich náboženstve 
skutočnosť neikonického kultu s implikáciou neurčitosti, vzdialenosti, neprístupnosti, 
„nenájditeľnosti” takéhoto boha, ako aj striktné odmietanie akéhokoľvek figuratívneho 
zobrazenia skôr než uctievanie jediného národného boha s univerzalistickými nárokmi. 
Zavedením kultu jediného boha prestali mať Židia styky s ostatnými bohmi a tým pádom 
aj s ich ctiteľmi, a to bolo zase príčinou napádania pre ich údajnú nenávisť k cudzincom, 
uzavretosť, exkluzivizmus a povýšenectvo. SCHÄFER, ref. 17, s. 34-35. 

66  SCHÄFER, ref. 17, s. 34. To bol aj dôvod, prečo boli Židia a neskôr kresťania považovaní 
okolím za bezbožníkov a ateistov – pri úcte k jedinému najvyššiemu bohu zabudli na úctu 
k tým ostatným, nemenej dôležitým. Por. tamže. 

67  Tamže, s. 34. 
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šie uvedeného o interpretatio graeca možno považovať správu rímskeho anti-
kvára Terentia Varrona z obdobia konca republiky citovanú sv. Augustínom, 
ktorý podľa neho skrátka stotožnil židovského boha s Jupiterom a židovský iko-
noklazmus nepokladá za nič zvláštne, ale pripomína starorímsku prax pred stret-
nutím s helenistickou kultúrou nestavať bohom sochy.68  

Hoci je židovské náboženstvo väčšinou rímskych autorov označované 
s pohoršením ako povera (superstitio, deisidaimonia), Varro, jedna z najväčších 
autorít rímskych archaoilógie a starožitností tu kladie judaizmus na rovinu 
s rímskym náboženstvom.69 Možno preto neprekvapí, že pri tomto dramatickom 
opise konca mesta a Chrámu Tacitus, vnímaný ako protižidovský autor, použije 
na označenie boha sídliaceho v Chráme pojem blízky tradičnému rímskemu ná-
boženskému cíteniu. V kontexte správy o otvorení dverí svätostánku a nadpri-
rodzenom hlase sa javí prekvapujúco aj uvedenie legendy, zaznamenanej 
v starých knihách kňazov, že po čase Východ zmohutnie a dostane sa 
k svetovláde; podľa Tacita si v tomto zmysle vykladali znamenie otvorených 
dverí židovskí fanatici opevnení v meste a Chráme, zatiaľ čo jeho výklad je pod-
ľa Tacita úplne iný, jasný a jednoznačný. Predpoveď sa netýka nikoho iného ako 
Vespasiana a jeho syna Tita, budúcich svetovládnych cisárov, ktorých kariéra 
začala prudko stúpať práve vo východných provinciách.70 Správa o tomto pro-
roctve by nebola nijako nezvyčajná, ale podľa niektorých bádateľov ju možno 
dať do súvisu s ohlasom kumránskych zvitkov, najmä povestného Vojenského 
rádu známeho aj ako Vojna synov svetla proti synom temnoty.71 Hoci sa to zdá 
na prvý pohľad veľmi bizarné a ťažko reflektovať vplyv esénov a ich literatúry 
na súdobý judaizmus a tobôž ešte nejaké ohlasy v pohanskej literatúre, nemuselo 
by to byť až tak nepravdepodobné. Tacitus ako člen kňazského kolégia opatru-
júceho Sibyline knihy mal možnosť oboznámiť sa s ich obsahom a práve v tejto 
dobe začali aj do Ríma prenikať grécke, resp. staršie do gréčtiny preložené pro-
roctvá, ktoré možno dať do súvisu s židovským mesianizmom a eschatológiou.72 
Zostáva teda paradoxom, že Tacitus, ktorý podáva ostro ladený výklad židov-
ského pôvodu, dejín, náboženstva a zvykov, preberá poslednú správu vo svojom 
diele práve zo židovského silno protirímskeho zdroja. 
 

Z uvedeného Tacitovho výkladu o Židoch, ich pôvode a náboženstve na 
prvý pohľad vyplýva jeho ostrý tón na adresu židovského spôsobu života, 

                                                      
68  SCHÄFER, ref. 17, s. 36-37. 
69  Tamže, s. 37; GRUEN, ref. 8, s. 181. 
70  Hist., V, 13. 
71  Pozri SEGERT, Stanislav. Rukopisy od Mrtvého moře. Praha : 2007, Oikúmené, 964 s. 

Túto hebrejsko-českú edíciu sme počas písania práce nemali k dispozícií. 
72  Na túto tému pozri štúdiu GRIFFITHS, J. Gwyn. Tacitus, Hist. 5. 13. 2, and the Dead Sea 

Scrolls. In Neue Folge: Kolín, Rheinsches museum für Philologie, č. 113, s. 363-368, kde 
háji židovský, resp. orientálny pôvod legendy o vzostupe Východu u Tacita. Dostupné na 
internete <http://rhm.phil-fak.uni-koeln.de/9141.html?&L=1> [30. 1. 2012] 
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a preto býva tradične označovaný za prvého veľkého antijudaistu v latinskej lite-
ratúre. Spolu so Senencom ml., Quintiliánom, a Iuvenalom reprezentuje autorov, 
ktorých názory sa pri povrchnom čítaní javia ako jednoznačný dôkaz antického 
antijudaizmu, resp. za zrod antisemitizmu. Tento pohľad je však anachronizujú-
ci, pretože výpady uvedených autorov, akokoľvek ostré, sa netýkali len judaiz-
mu, ale „orientalizmu” ako takého a preto ich treba čítať v tomto kontexte.73 Ži-
dia zbavení svojho chrámového kultu, vojensky porazení najprv v prvom pov-
staní a následne eliminovaní aj počas povstaní za Trajána a neskôr Bar Kochbu 
v Palestíne, so zničenou krajinou a otraseným sebavedomím (to nahrádzali apo-
kalyptické vízie o konci sveta a o uskutočnení eschatologického kráľovstva Izra-
ela, ako ich môžeme nájsť v apokryfných spisoch známych ako 4. kniha Ezdrá-
šova74 a 2. kniha Báruchova75)76 nepredstavovali v čase tvorby Tacitovho histo-
riografického diela, teda koncom 1. st. a začiatkom 2. st., vážnejšiu vojenskú 
hrozbu. Tacitove slovné výpady, vnímané ako prejav animozity tradičných aris-
tokratických rímskych vrstiev k Židom a cudzincom všeobecne, sa ukazujú byť 
skôr prejavom jeho sarkazmu, ironizácie, a čierneho humoru, ktorým je hojne 
pretkané jeho dielo. Skôr než nenávisť a pohŕdanie teda u neho do popredia vy-
stupuje skôr ironizácia, pre ktorú sa Židia ako výrazne prísne uzavreté a odlišné 
spoločenstvo Tacitovi hodili. 
 
 

Resumé 
 

The presented paper deals with the Jewish questions and life as presented 
in ancient literary sources. The main classical sources used are those of Tacitus 
(Historiae) and Josephus Flavius (Antiquitates Judaicae, Bellum Judaicum). Ot-
her noteworthy classical authors, presented in the paper are those dealing with 
the origin of Jews, whereby 6 different theories are mentioned. 

The main aim of the article is to focus on Tacitus and his attitude to Jews, 
their customs, religion and common life. Tacitus is commonly known as one of 
the founders of anti-judaism, which is analysed and even questioned in the pre-
sented paper. 

                                                      
73  STERN, ref. 11, s. 5. 
74  K 4. knihe Ezdrášovej pozri stručne SOUŠEK, Zdeňěk (ed.). Knihy tajemství a moudrosti 

II: mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. Praha : Vyšehrad, 1998, s. 208-209 
(úvod), 210-263 (text). 

75  K 2. knihe Báruchovej pozri stručne tamže, s. 264-266 (úvod), 265-335. 
76  Možnou ozvenou eschatologických nálad v diaspornom židovstve boli povstania 

v Kyrenaike, na Cypre a Egypte počas Trajánovej vlády a Bar Kochbovo povstanie, hoci 
absentuje tak vyčerpávajúca pramenná báza, ako je dielo Josepha Flavia pre prvé povsta-
nie, má jednoznačne mesiášske konotácie. K tomu pozri bližšie GRANT, M. Židé..., s. 
220-229; 230-245; SCHÄFER, Peter. Dějiny Židů v antice: od Alexandra Velikého po 
arabskou nadvládu. Praha : Vyšehrad, 2003, s. 128-139; 140-154. 
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Osídlenie dolného Ponitria od počiatkov ovplyvnilo mnoho faktorov. Či 
už to bol samotný prírodný reliéf, klimatické podmienky, bonita pôdy 
a v neposlednom rade aj existencia pomerne hustej cestnej siete, ktorá spájala 
nielen jednotlivé lokality, ale aj regióny a krajiny. Dôvodom vzniku mnohých 
ciest boli rôzne aspekty. Už len z toho dôvodu, že človek, resp. celé skupiny ľu-
dí boli už od najstarších čias v neustálom pohybe. Spočiatku to bolo putovanie 
s cieľom hľadania potravy a miesta najvhodnejšieho pre život. V neskoršom ob-
dobí sa dôvodom pre „cestovanie“ stával obchod a vojensko-politické ciele, čo 
priamo súviselo s rozvojom ranofeudálnej spoločnosti. 

Keď chceme bilancovať doterajší stav poznania, musíme si uvedomiť, že 
sumarizačná monografia k danej problematike v našej historiografii chýba. Do-
terajšie práce sú zväčša charakteristické buď regionálnym vymedzením, alebo 
autori sústreďujú svoju pozornosť len na parciálnu rekonštrukciu ciest (Česká, 
Jantárová, atď.). Medzi prvé pokusy o rekonštrukciu jednotlivých cestných spo-
jov na Slovensku patrí práca Alberta Gárdonyiho, v ktorej sa autor opieral pre-
dovšetkým o mýtne stanice.2 Cennou pomôckou v danej problematike je aj práca 
Vladimír Šmilauera Vodopis starého Slovenska.3 Problematikou cestnej siete sa 
čiastočne zaoberal aj Václav Chaloupecký, ktorý sa však dopustil množstva 
chýb už len tým, že na základe svojho názoru o neosídlenosti stredného 
a severného Slovenska apriórne vylúčil aj existenciu akýchkoľvek komunikácií 
v tomto priestore.4 Z ďalších slovenských autorov treba spomenúť práce Štefana 
Janšáka o tzv. Českej ceste, ktorá prechádzala aj naším územím. Daná práca, 

                                                      
1  Štúdia je výstupom projektu „Výskum archívnych prameňov ku cestnej sieti, mýtnym sta-

niciam a trhovým miestam na území Nitrianskej župy v stredoveku II.“ Grant Univerzity 
Komenského č. UK 315/2011. 

2  GÁRDONYI, Albert. Felsőmagyarország kerestedelmi utjai a középkorban. In Közgazda-
sági Szemle, 1908, roč. 32, s. 90-96, 192-195. 

3  ŠMILAUER, Vladimír. Vodopis starého Slovenska. Bratislava : Učená spoločnosť Šafaři-
kova, 1932, 564 s. 

4  CHALOUPECKÝ, Václav. Staré Slovensko. Bratislava : Vydala FiF UK z podpory MŠ 
a Národní osvěty, 1923, príloha č. 3. 
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bohužiaľ, zostáva stále v rukopise.5 Nebola publikovaná vo forme monografie, 
ale boli z nej uverejnené čiastkové štúdie, ktoré nám poukazujú na konkrétny 
priebeh tejto cesty.6 Jej trasu z Holiča smerom na Bratislavu načrtol vo svojej 
diplomovej práci aj Vladimír Petrovič.7 Touto, pre nás veľmi významnou diaľ-
kovou cestou, sa z geografického hľadiska zaoberal Ján Hromádka a z hľadiska 
numizmatického Ján Hlinka, Jan Pošvář a Bohuslav Novotný.8 Dôležitá trasa 
vznikla v období Veľkej Moravy, ktorá spájala moravské centrá s Nitrou.9 Sa-
motnou cestnou sieťou na území Nitrianskej stolice sa doteraz zaoberali len Ján 
Lukačka10 a Andrea Sedláková, ktorá danú problematiku načrtla vo svojej dip-
lomovej práci Cestná sieť na Slovensku do začiatku 14. storočia11. So západným 
Slovenskom úzko súvisí aj tzv. Jantárová cesta, ktorej hlavná trasa viedla cez 
Devínsku bránu pozdĺž západných svahov Malých a Bielych Karpát.12 

                                                      
5  JANŠÁK, Štefan. Česká cesta, monografia o ceste Praha – Skalica – Trnava – Ostrihom. 

Rukopis 1965, 850 s. 
6  JANŠÁK, Štefan. Prechod českej cesty cez údolie Nitry pri Dvoroch nad Žitavou. In Geo-

grafický časopis, 1967, roč. 19, s. 130-138. JANŠÁK, Štefan. Česká cesta, najstarší spoj 
Slovenska s českými krajinami. In Vlastivedný časopis 1961, roč. 10, s. 83-87. JANŠÁK, 
Štefan. Nový smer českej cesty od začiatku XV. storočia. In Zprávy oblastního muzea ji-
hovýchodní Moravy v Gottwaldově, 1963, roč. 4, č. 3, s. 84-87. JANŠÁK, Štefan. 
Z minulosti dopravných spojov na Slovensku. In Geografický časopis, 1964, roč. 16, s. 
13-31, JANŠÁK, Štefan. Cesta českých stráží. In Geografický časopis, 1964, roč. 16, s. 
326-339. 

7  PETROVIČ, Vladimír. Vývoj cestnej siete na Záhorí do konca 18. storočia. Diplomová 
práca. Bratislava : Katedra archívnictva, českých a slovenských dejín, 1990, 60 s . 

8  HROMÁDKA, Ján. Česká cesta na Slovensku a Žižkovo ťažení do Uher r. 1423. In Brati-
slava, 1933, roč. 7, s. 416-450. HLINKA, Ján. Česká cesta na území Slovenska vo svetle 
nálezov mincí. In Zborník Slovenského národného múzea. História, 1970, roč. 10, s. 193-
215. POŠVÁŘ, Jan. Obchodní cesty v českých zemích, na Slovensku, ve Slezsku 
a v Polsku do 14. století. In Slezský sborník, 1964, roč. 62, s. 54-63. NOVOTNÝ, Bohu-
slav. Staré obchodné cesty v Čechách a na Moravě ve světle nálezů mincí z 10. až 13. sto-
letí a jejich vzťahy k archeologickým a písemným pramenům. In Denárová měna na Mo-
ravě. Sborník prací z 3. numismatického symposia 1979. Ekonomicko-peněžní situace na 
Moravě v období vzniku a rozvoje feudalismu (8. – 12. století). Brno : Moravské muzeum, 
1986, s. 52-85. 

9  KRAJČOVIČ, Rudolf. Veľkomoravská cesta z Nitry na Moravu. In Slavia, 1992, roč. 61, 
s. 453-459. KVĚT, Radan - ŘEHÁK, Stanislav. O starých cestách v dobe Velkomoravské. 
In Cesty a stezky do časů Velké Moravy (Sborník statí o komunikacích z dob velkomorav-
ských i předvelkomoravských). Brno : Moravskoslezský archeologický klub, 2006, s. 45-
53. 

10  LUKAČKA, Ján. Cestná sieť v Nitre a v jej najbližšom okolí v 13. a 14. storočí. In Nitra 
v slovenských dejinách. Martin : Vydavateľstvo MS, 2002, s. 208-211. LUKAČKA, J. 
Cestovanie na Slovensku v stredoveku. In Itineraria Posoniensia (Zborník 
z medzinárodnej konferencie – Cestopissy v novoveku). Bratislava : SAV, 2005, s. 19-23.  

11  SEDLÁKOVÁ, Andrea. Cestná sieť na Slovensku do začiatku 14. storočia. Diplomová 
práca. Trnava : Katedra histórie FHTU, 1996, 88 s. 

12  PICHLEROVÁ, Magdaléna. Jantárová a limitná cesta v Bratislavskej bráne. In Zborník 
prác Ľudmile Kraskovskej (k Životnému jubileu) – SNM, 1984, s. 92-106. 
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Významnou kategóriou sídiel, ktoré ovplyvnili priebeh ciest boli hrady, 
hrádky a samozrejme mestá. V stredoveku práve hrady plnili úlohu politického, 
ekonomického a náboženského centra daného regiónu. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že boli situované na vyvýšených miestach, boli aj dobrými orientačnými 
bodmi v teréne.13 V blízkosti významných komunikácií ležali aj mestá, ktoré 
v štruktúre osídlenia mali významné postavenie. K základným atribútom definí-
cie mesta patrilo pravidelné konanie trhov, čo predpokladalo aj rozšírenie 
a údržbu cestnej siete v danej oblasti.14 V stredoveku bol panovník tou osobou, 
ktorá sa prostredníctvom županov starala o údržbu ciest, brodov, mostov, zria-
ďovala colné (tridsiatkové) a mýtne stanice, kde sa vyberalo mýto.15 Mýtne sta-
nice v Nitrianskej stolici čiastočne spracoval Gustav Wenzel16 a Andrea Jamri-
chová vo svojej diplomovej práci Mýtne stanice na Slovensku do roku 1323.17 
Keďže cestovanie v stredoveku nebolo bezpečné, v podhradiach hradov, pri 
mýtnych staniciach, pri križovatkách ciest sa zriaďovali zájazdné hostince, ktoré 
poskytovali pocestným možnosť prenocovať. Touto problematikou sa zaoberali 
okrem staršej práce Károlya Ballaia18 aj príspevky Vincenta Sedláka a Jána Lu-
kačku, ktoré odzneli na konferencii Dedinská krčma z obdobia feudalizmu 

                                                      
13  POLLA, Belo - SLIVKA, Michal - VALLAŠEK, Adrián. K problematike výskumu hra-

dov a hrádkov na Slovensku. In Archaeologia historica, 1981, roč. 6, s. 361-402. 
14  MARSINA, Richard. Mesto a trh na Slovensku do konca 13. stor. In Historický časopis 

1978, roč. 26, č. 1, s. 77-95. MARSINA, Richard. Reforma stredovekých miest v Uhor-
sku. In Historický časopis, 1983, roč. 31, č. 2, s. 164-180. MARSINA, Richard. K vývoju 
miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. In Historický časopis, 1973, roč. 21, s. 337-
367. HALAGA, Ondrej R. Význam nadregionálnych trhov v ekonomike Slovenska v stre-
doveku. In Historické štúdie, 1981, roč. 25, s. 151-173. HALAGA, Ondrej R. Počiatky 
diaľkového obchodu cez stredné Karpaty a košického práva skladu. In Historica Carpati-
ca, 1973, roč. 4, s. 3-28. HALAGA, Ondrej R. Podiel Slovenska na európskom obchode 
v stredoveku. In Zborník prednášok z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku. Brati-
slava : ERPO, 1987, s. 31-40. 

15  WOLF, Heinz. Das Pflaster in Geschichte und Gegenwart. München : Deutscher Kun-
stverlag, 1987, 167 s., ADAM, Dušan. K teorii brodu a brodového místa. In Staré stezky 
(Sborník referátů ze 7. semináře 24. dubna 2002) 7, 2002 s. 31-38. MASCHKE, Erich. 
Die Brücke im Mittelalter. In Historische Zeitschrift, 1977, roč. 224, s. 265-292. WILKE, 
Gerard. Brücken der Nordwestslawen vom 8. bis 10/11. Jahrhundert. In L. POLÁČEK 
(Ed.) Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren Internationale Ta-
gungen in Mikulčice VI. Brno, 2008, s. 65-89. WILKE, Gerard. Uwagi o zróżnicowaniu 
konstrukcyjnym zachodniosłowianskich mostów (Bemerkungen zu Konstruktionsunter-
schieden Westslawischer Brücken. In Archeologia Historica Polona, 2003, roč. 13, s. 185-
206. 

16  WENZEL, Gustav. Nyitra vármegyének. XV századbeli vámhelyei. Pest : Eggenberger-féle 
akad. könyvkereskedés, 1872, s. 3-14. 

17  JAMRICHOVÁ, Andrea. Mýtne stanice na Slovensku do roku 1323. Diplomová práca. 
Trnava : Katedra histórie FHTU, 1997, 146 s. 

18  BALLAI, Károly. A magyar korcsmák és fogadók a 13.-18. században. Budapest : Lampel 
R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) Részvénytársaság, 1927, 144 s. 
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a kapitalizmu na Slovensku.19 Veľký význam pri určovaní cestných trás môžeme 
vidieť aj pri kláštoroch, ktoré tiež patrili k prícestným zariadeniam a svoju úlohu 
zohrávali najmä na diaľkových cestách. Okrem toho, že poskytovali ubytovanie 
a stravu, mnohokrát sa aj ony podieľali na údržbe stredovekých ciest.20 V stre-
doveku sa pri cestách výrazne uplatnil aj symbolizmus patrónov. Na strategicky 
a dopravne dôležitých miestach môžeme sledovať tzv. rytierske patrocíniá (sv. 
Michala, sv. Juraja, sv. Martina, etc.). Podrobný výskum v tejto oblasti rozvinul 
v 70. rokoch minulého storočia Miroslav Štěpánek, ktorý sa pokúsil určiť súvis-
losť patrocínií a stredovekých ciest.21 Poznatky o cestnej sieti nám okrem pí-
somných prameňov a výskumov z oblasti archeológie výrazne potvrdzujú aj po-
znatky z oblasti toponymie, pretože s cestnou sieťou úzko súvisia aj mnohé te-
rénne (závoz, úvoz, púť) a osadné názvy (Stráža).22 Všeobecnou charakteristi-
kou, zásadami a pomôckami, ktoré pomáhajú pri určovaní smeru stredovekých 
ciest, sa zaoberali Dietrich Denecke,23 Petr Meduna,24 Ladislav Hosák25 a Bohuš 
Klein.26 

 
                                                      
19  LUKAČKA, J. Prícestné hostince v Nitrianskej stolici v stredoveku. In Zborník prednášok 

z konferencie Dedinská krčma v období feudalizmu a kapitalizmu. Bratislava : ERPO, 
1989, s. 29-38. SEDLÁK, Vincent. Hostinec, hospoda a krčma na Slovensku 
v stredoveku. In Zborník prednášok z konferencie Dedinská krčma v období feudalizmu 
a kapitalizmu. Bratislava : ERPO, 1989, s. 14-29. 

20  STÖRMER, Wilhelm. Fernstrasse und Kloster zur Verkehrs- und Herrschaftstruktur des 
westlichen Altbayern im frühen Mittelalter. In Zeitschrift für bayerisch Landesgeschichte 
1966, roč. 29, s. 299-343. OHLER, Norbert. Klösterliche Gastfreundschaft im Mittelalter. 
In Geschichtsblätter Kreis Bergstrasse, 1989, roč. 22, s. 37-62. SLIVKA, Michal. Príspe-
vok k problematike vzťahu sakrálnych objektov a feudálnych sídiel na Slovensku. In Ar-
cheologia historica, 1986, roč. 11, s. 359-376. SLIVKA, Michal. Vzájomné väzby stredo-
vekých kláštorov vo východnej časti Karpát. In Początki w średniowieczu, 1996, s. 309-
326. 

21  ŠTĚPÁNEK, Miroslav. Patrocínia a středověké cesty. In Československý časopis historic-
ký, 1968, roč. 16, s. 551-584. 

22  MAJTÁN, Milan. Z lexiky slovenskej toponýmie. Bratislava : Veda, 1996, s. 60-63. 
KRAJČOVIČ, Rudolf. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bra-
tislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 125, VARSIK, Branislav. Z osídlenia zá-
padného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava : Veda, 1984, s. 152-154. 

23 DENECKE, Dietrich. Methoden und Ergebnisse der historisch-geographischen und archäo-
logischen Untersuchung und Rekonstruktion mittelalterlicher Verkehrswege. In Geschich-
tswissenschaft und Archäologie. Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirtschaft - und Kir-
chengeschichte. Sigmaringen, 1979, s. 433-483. 
DENECKE, Dietrich. Strasse und Weg im Mittelalter als Lebensraum. In Mensch und 
Umwell im Mittelalter. Stuttgart, 1986, s. 207-223. 

24  MEDUNA, Petr. Cesty ve středověku. In Mediavelia archeologica Bohemica, 1993, s. 
108-116. 

25  HOSÁK, Ladislav. Zásady při určení směru středověkých cest. In Časopis Společnosti 
Přatel Starožitnstí, 1957, roč. 65, č. 1, s. 147-148. 

26  KLEIN, Bohuš. Zásady určovania stredovekých ciest v geografickom prostredí. In Vlasti-
vedný zborník Považia, 1978, roč. 13, s. 19-39. 
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Socializačný proces človeka podmieňovali rôzne biologické, civilizačné, 
a predovšetkým kultúrne aspekty. Významnú úlohu tu samozrejme zohrali aj 
„cesty“, prostredníctvom ktorých si človek formoval vzájomné kultúrne väzby. 
Je pravda, že v prvých štádiách existencie ľudskej spoločnosti nemôžeme hovo-
riť o nejakých stálych cestách, môžeme viac-menej predpokladať len existenciu 
chodníkov či ciest lokálneho významu. Situácia sa podstatne zmenila až 
v neolite, kedy človek prechádzal na usadlý spôsob života a budoval si svoje pr-
vé stále sídla, ktoré boli vzájomne prepojené prostredníctvom „ciest“. Vytýčiť 
ich konkrétny priebeh medzi jednotlivými sídliskami je samozrejme nemožné 
práve z dôvodu, že po pravekých cestách sa nezachovali stavebné pamiatky. 
Môžeme určiť aspoň ich približný priebeh a smer na základe rozloženia sídlisk 
a archeologických nálezov, najmä cudzej proveniencie- importy (zbrane, mince, 
umelecko-remeselné artefakty), ktoré sa dostali z kultúrne vyspelejších oblastí aj 
do našej oblasti. Na dolnom Ponitrí môžeme predpokladať ich výskyt najmä 
v blízkosti vodných tokov rieky Nitry, Váhu a Žitavy.27  

Významnú úlohu v nasledujúcich storočiach pri budovaní cestnej siete 
zohrali Kelti, ktorí si zrejme z obavy pred možnou vojenskou konfrontáciou, ale 
aj ako výraz vnútorného spoločenského vývoja začali budovať svoje prvé opev-
nené strediská- oppidá, ktoré poskytovali nielen vojenskú ochranu, ale aj mož-
nosti na rozvoj remeselnej činnosti. Obchod sa prirodzene nerozvíjal len medzi 
týmito strediskami, ale smeroval aj do vzdialenejších oblastí, čo potvrdzujú 
napr. nálezy mincí bratislavského typu aj v ich iných oblastiach Európy 
a naopak nálezy jedinečnej kampánskej keramiky v Bratislave.28 Strategické po-
lohy týchto opevnených stredísk im okrem iného umožňovali kontrolovať aj dô-
ležité transregionálne cesty. Nepopierateľným dôkazom o keltskej expanzii 
v oblasti dolného Ponitria sú odkryté keltské ploché pohrebiská (Palárikovo, Li-
pová- časť Ondrochov, Trnovec nad Váhom, Komjatice, Maňa, Michal nad Ži-
tavou, Lúčnica nad Žitavou, Nitra, Hlohovec),29 sídliská (Šaľa, Lipová-časť On-
drochov, Tvrdošovce, Komjatice, Branč, Nitra, Nitriansky Hrádok)30 a nálezy 
mincí (Nitra a okolie, Palárikovo).31  

Ako je všeobecne známe, v nasledujúcom období si keltské územie južne 
od Dunaja postupne pričlenili k svojmu územiu Rimania a stredné Podunajsko 

                                                      
27  Bližšie pozri: Atlas SSR, IX (Vývoj osídlenia územnej organizácie). Bratislava : SAV 

a Slovenský úrad geodézie a kartografie, 1980, s. 106-107. 
28  ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana. Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava : Elán, 1993, s. 179. 
29  Bližšie pozri: PASTOREK, Ivan. Výskum pravekého a stredovekého osídlenia 

v Hlohovci. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra : Archeo-
logický ústav SAV, s. 216-217. Dejiny Nitry (Od najstarších čias po súčasnosť). Eds. 
Gabriel Fusek - Marián R. Zemene. Nitra : Nitrianske tlačiarne, 1998, s. 57.  

30  Bližšie pozri mapu osídlenia Slovenska v dobe laténskej In Atlas SSR, IX, ref. 27, s. 108. 
Dejiny Nitry, ref. 29, s. 57. 

31  Nálezy mincí na Slovensku III. Kol. autorov. Bratislava : Veda, 1978, s.14-15. 
KOLNÍKOVÁ, Eva: Nález eas grave s keltskými mincami v Nitre. In Slovenská archeo-
lógia, 1964, roč. 12, s. 391-408. 
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sa následne stalo akousi pomyselnou hranicou medzi antickým svetom a „barba-
rikom“, ktoré v tom čase obsadzovali kmene Germánov. Toto územie bolo pre 
Rimanov zaujímavé nielen pre poľnohospodárske produkty, ale najmä pre ne-
rastné zdroje, soľ a drevo, ktorého tu bolo dostatok. Z tohto dôvodu sa Rimania 
snažili obchod v tejto oblasti, ktorý smeroval zo Stredomoria, Jadranského 
a Čierneho mora smerom do severnej Európy podchytiť prostredníctvom gréc-
kych, židovských a arabských kupcov. Podobný úmysel mali aj Germáni, ktorí 
si za „spojenectvo“ alebo prechod obchodníkov svojím územím nechali platiť 
kvalitným tovarom z antických dielní. Významné postavenie v tomto období 
malo najmä územie juhozápadného Slovenska, konkrétne provincia Carnuntum, 
kde sa križovala prastará Jantárová cesta32 a Podunajská cesta, ktorá spájala 
Veľkú Moravu s nemeckými krajinami. Jantárová cesta naopak zabezpečovala 
prepojenie severnej Európy s kultúrne vyspelým juhom a okrem tejto hlavnej 
trasy obchodníci využívali aj jej vedľajšie vetvy, ktoré viedli aj cez naše územie. 

Charakter nášho územia v najvýznamnejšej miere zmenili Slovania, ktorí 
prišli do tejto oblasti v niekoľkých vlnách koncom 5. a začiatkom 6. storočia. 
Slovanské osídlenie v prevažnej miere nadviazalo na staršie osídľovacie proce-
sy, čoho dôkazom je aj nadväznosť jednotlivých archeologických kultúr v tomto 
priestore. Skúmané územie sa veľmi skoro stalo súčasťou Nitrianskeho kniežat-
stva a koncom prvej tretiny 9. storočia aj Veľkomoravskej ríše. Nitra sa stala 
centrom údelného vojvodstva a slúžila ako vnútrodynastický údel Mojmírovcov, 
z toho dôvodu sa všetky cesty prekračujúce rieku Váh zbiehali práve do tejto 
oblasti.33 Dôležitým prameňom pre poznávanie dejín Nitry v 9. storočí, a to aj 
napriek tomu, že sa tam Nitra menovite nespomína, je Raffelstettenská colná 
tarifa. Pre nás je podstatná najmä ôsma časť tejto tarify, kde sú stanovené 
a zapísané povinnosti nemeckých obchodníkov prevážajúcich na lodiach sal-
zburskú soľ dolu Dunajom, ktorú potom predávali na trhu Moravanov (...ad 
mercatum Marahorum...).34 Toto potvrdzujú aj naračné pramene, ktoré hovoria 
                                                      
32  Svedectvo jednej z nich nám zanechal geograf Klaudios Ptolemaios z Alexandrie vo svojej 

mape vtedajšieho sveta z polovice 2. stor. n. l.. Cesta vychádzala zo starovekej Celeman-
tie, dnešnej Iže pri Komárne a pokračovala povodím rieky Nitry do Prievidze. Na trase 
Nedožery-Rudno prekročila pásmo Žiaru, pozdĺž Turca a Váhu a smerovala do Komjatnej, 
kde cez hrebeň Choča prešla do údolia Oravy a podľa jej toku smerovala ďalej na sever až 
k Visle. Táto trasa prechádzala cez obchodné stanice Singoné, Arsicua, Pariennu, Setoviu, 
z ktorých prvé štyri F. Winkelmann a D. Simonyi lokalizovali do údolia rieky Nitry. 
JANŠÁK, Štefan. Predveké cesty. In Geografický časopis, 1953, roč. 5, č. 3-4, s. 179. 
Druhá vetva zrejme prechádzala aj východným Slovenskom. Okrem archeologických ná-
lezov poukazuje na to aj názov zemplínskeho hradu Purušťan na výbežku Slanského poho-
ria nad obcou Bačkov. Maďarský názov Borostyánkő pochádza z prekladu slova jantár. Na 
jantárovej ceste v Podunajsku sú lokalizované dva hrady s tým istým názvom, a to Boros-
tyán (dnes rakúsky Bernstein) a Pajštún. SLIVKA, Michal. Stredoveká cestná sieť na vý-
chodnom Slovensku a jej determinanty. In Slovenská numizmatika, 1990, roč. 11, s. 86. 

33  Pre bližší priebeh ciest pozri: KVĚT-ŘEHÁK, ref. 9, s. 53.  
34  MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tom.1. (ďalej 

CDSl I.) Bratislava : SAV, 1971, č. 41, s. 38. ULIČNÝ, Ferdinand. Nitra – mesto v 9. – 
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o trhu, ktorý sa pravidelne konal v sídelnom meste Svätopluka. Trh sa konával 
raz za mesiac, trval tri dni a mal byť trhom určeným pre všetkých obyvateľov 
Svätoplukovej krajiny.35 Môžeme predpokladať, že jeden z takýchto trhov bol aj 
v Nitre, ktorá bola v tom čase hlavným sídlom údelného nitrianskeho vojvodu 
Svätopluka. Nitra sa postupne stala „bránou“, cez ktorú prechádzali mnohé výz-
namné komunikácie a jej strategická poloha na južnom výbežku pohoria Tríbeč 
a na rozhraní Podunajskej a Dolnonitrianskej kotliny jej zabezpečovala kontrolu 
ciest vedúcich z juhu na sever do Turca a Žilinskej kotliny a ciest vedúcich 
z Pohronia na Považie. Práve z Nitry sa riadila obrana tohto exponovaného 
územia, vystavovaného neustálym útokom zo západu. Nepochybne aj preto 
vznikla na vážskej obrannej línii celá sústava včasnostredovekých hradov, po-
čnúc od Šintavy cez Hlohovec a Banu až po Beckov a Trenčín. Všetky spomí-
nané hrady strážili okrem iného aj diaľkové cesty, ktoré sa zbiehali v Nitre.36 
K najvýznamnejším diaľkovým cestám patrila už spomínaná Podunajská cesta, 
spájajúca Veľkú Moravu s nemeckými krajinami. Ďalej to bola tzv. Česká cesta 
smerujúca z Prahy, cez Moravu a juhozápadné Slovensko k Ostrihomu.37 
K významným severojužným spojeniam patrili cesty vedúce Považím a Ponitrím 
na sever do Poľska.38 Významné postavenie mala cesta vedúca do adriatických 
oblastí, odkiaľ k nám prišla aj prvá christianizačná misia.39 Tieto diaľkové cesty 
boli samozrejme poprepájané spleťou ciest lokálneho významu, ktoré zabezpe-
čovali vzájomné prepojenie jednotlivých regiónov. 

Zmeny vo vývoji prinieslo nasledujúce 10. storočie, v ktorom došlo pod 
vplyvom nájazdov starých Maďarov k rozpadu Veľkej Moravy a destabilizácii 
hospodárskeho života v oblasti v stredovýchodnej Európy. Diaľkový i domáci 
obchod bol najmä z dôvodu bezpečnosti do istej miery obmedzený, pretože 
v prvej fáze prišli na územie Slovenska vojenské oddiely staromaďarských bo-
jovníkov, ktoré pochádzali z jednotlivých kmeňov tvoriacich staromaďarský 
                                                                                                                                                                      

12. storočí. In Nitra v slovenských dejinách. Ed. Richard Marsina. Martin : Vydavateľstvo 
MS, 2002, s. 142. 

35  Magnae Moraviae fontes historici III. Diplomata, epistolae, textus historici varii. Kol. 
autorov. Brno : Universita J. E. Purkyně, 1969, s. 347. MARSINA, Mesto a trh, ref. 14, s. 
79. 

36  Existenciu týchto hradov v čase príchodu starých Maďarov spomína už Anonymus. 
PRAŽÁK, Richard. Legendy a kroniky koruny uherské. Praha : Vyšehrad, 1988, s. 214. 

37  Oficiálne pomenovanie Česká cesta bolo určené dekrétom Karola Róberta z roku 1336. 
Podľa dekrétu jej priebeh na území Slovenska bol presne určený colnými stanicami: Holíč, 
Šaštín, Senica, Jablonica, Biksád (dnes Buková), Bíňovce, Farkašín (Vlčkovce), Šintava, 
Nyárhíd (zaniknutá obec 2km na sever od Nových Zámkov), Dvory nad Žitavou 
a Ostrihom. V oblasti za Dunajom boli to ešte Piliš Čaba a Budín. EMLER, Joseph (ed.). 
Regesta diplomatica nec non Epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV. Annorum 1333 
– 1346. Pragae : Typis Grégerianis, 1892, č. 256, s. 102. JANŠÁK, Z minulosti doprav-
ných, ref. 6, s. 15. 

38  LUKAČKA, Cestovanie, ref. 10, s. 19-23. 
39  Bližšie pozri VAVŘÍNEK, Vladimír. Historický význam byzantské misie na Velké Mora-

vě. In Velká Morava a počátky československé štátnosti. Bratislava : Obzor, 1985, s. 216. 
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kmeňový zväz.40 V tomto období zaberali predovšetkým strategicky významné 
oblasti- pri dôležitých komunikačných ťahoch a ich križovatkách, pri brodoch 
riek, poprípade v bezprostrednej blízkosti slovanských hradísk a niekdajších 
veľkomoravských centier. Hranica ich rozšírenia na juhozápadnom Slovensku 
však neprekročila líniu Senec- Hlohovec- Nitra- Starý Tekov a Lučenec. Po zau-
jatí týchto oblastí starí Maďari nemali viac záujem eliminovať tunajšie obyva-
teľstvo, pretože sa pre nich stalo výrazným zdrojom naturálnych príjmov.41 Tra-
dičné nomádske štruktúry starých Maďarov sa začali rýchlo rozpadať a meniť 
najmä po bitke pri rieke Lech v roku 955. To využili potomkovia Arpáda 
a zaujali oblasť juhozápadného Slovenska a väčšinu územia Zadunajska. Práve 
v tomto priestore došlo k postupnej akulturácii pôvodne nomádskeho etnika na 
usadlý spôsob života a práve tu sa začal formovať uhorský štát. 

Zánik Veľkej Moravy a postupné formovanie uhorského štátu znamenali 
konsolidáciu mocenských pomerov, ktoré sa celkom ustálili v druhej polovici 
12. storočia. V tomto období sa vytvorila nová kostra komunikačného systému, 
ktorú určovali vznikajúce mestá, hrady, kláštory, mýtne a colné (tridsiatkové) 
stanice.  

V najstaršom období boli dôležitým ukazovateľom smeru ciest trhové 
miesta. Do druhej polovice 12. storočia máme zachovaný len malý počet listín, 
v ktorých môžeme nájsť priame údaje o existencii trhov. Z obdobia Arpádovcov 
sa nám zachovali zmienky o trhoch a ich regulácii v krajinských zákonoch. Naj-
staršie predpisy vydal už Štefan I. (1000-1038) začiatkom 11. storočia. Ich plné 
znenie sa síce nezachovalo, ale vieme o nich zo zmienky v prvej knihe zákonov 
kráľa Kolomana (1095 – 1116).42 V 11. storočí boli v Uhorsku všeobecne rozší-
rené týždenné trhy, ktoré sa vychádzajúc z pomenovania nedele v maďarčine 
(vasárnap), zrejme konali v nedeľu. Z cirkevného hľadiska sa súčasné konanie 
trhu a bohoslužby považovalo za znesvätenie nedele, proti čomu cirkev inten-
zívne bojovala. Podľa kroniky Šimona z Kézy údajne uhorský kráľ Belo I. (1060 
– 1063) nariadil, aby sa trhy konali v sobotu. Nariadenie Bela I. sa zrejme dô-
sledne nedodržiavalo, pretože šestnásty článok prvej knihy zákonov kráľa Ladi-

                                                      
40  V oblasti dolného Ponitria môžeme smer ich nájazdov čiastočne rekonštruovať nielen na 

základe archeologických nálezov, ale aj na základe etymológie miestnych názvov (niekto-
ré niesli označenie podľa siedmich kmeňoch tvoriacich staromaďarský kmeňový zväz). 
Napr. Keszi- Bánovská a Malá Kesa, Poľný Kesov, Kér- Velký a Malý Kýr, Tarján- Šte-
fanovičová, Kürt- Zemianske Sady, Pusté Sady, Nové Sady, Megyer- sídlili severne od V. 
Kýru, Gyarmat- Golianovo. 

41  Pozri bližšie: RUTTKAY, Alexander. Problematika historického vývoja na území Sloven-
ska v 10. – 13. storočí z hľadiska archeologického bádania. In Velká Morava a počátky 
československé štátnosti. Bratislava : Obzor, 1985, s.141-185. 

42  ZÁVODSZKY, Levente. A szent István, szent László és Kálman korabeli törvények és 
zsinati határozatok forrásai. Budapest : Kiadja a szent István - társulat tud. és irod. osztá-
lya, 1904, s. 187. Dostupné na internete: http://jmvk.compunet.hu/szoveg/ kiadva-
ny_new/szentistvan.htm [Cit. 25. 10. 2011], MARSINA, Mesto a trh..., ref. 14, s. 81. 
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slava I. (1077 – 1095) z roku 1092 úplne zakazoval obchodovanie v nedeľu a pri 
nedodržiavaní zákazu predpisoval aj vysokú peňažnú pokutu.43 

Miestami konania trhov sa v stredoveku stávali predovšetkým hradné cen-
trá (ich podhradia). Vyplýva to z jedenásteho článku tretej knihy zákonov kráľa 
Ladislava I., kde sa hovorí o obchodníkoch putujúcich od hradu (mestu) k hradu 
(mestu). Siedmy článok druhej knihy zákonov kráľa Ladislava presne stanovil, 
že nik nesmel kupovať ani predávať mimo trhu (trhoviska, trhového miesta), 
čím sa malo zabrániť predávaniu kradnutého tovaru a predovšetkým unikaniu 
trhových príjmov.44 Obchodníci museli platiť aj tzv. trhový poplatok, ktorý sa 
podľa 33. článku zákonov kráľa Kolomana zvýšil pre obchodníkov z povolania 
na dvojnásobok, ale pre chudobnejších (pauperes) a pre tých, ktorí sa živili tr-
hom, zostal poplatok zvyčajný.45 Pravdepodobne v tejto veci dochádzalo 
k nezhodám, keďže už 34. článok rovnakej knihy zákonov zdôrazňuje, že trhové 
mýto musia platiť nielen kupci, ale aj tí, ktorí predávajú vlastné a domáce veci, 
pod čím prirodzene môžeme rozumieť svojpomocne vypestované plodiny 
a vyrobený tovar.46  

Najstarším písomným dokladom o konaní trhov v Nitrianskej stolici je 
Zoborská listina z roku 1111, na základe ktorej sa dozvedáme, že už uhorský 
kráľ Štefan I. daroval Zoborskému opátstvu tretinu príjmov z výnosu zo všet-
kých trhov a mýt v Nitre, na Považí a v Trenčíne.47 Na približnú výšku týchto 
príjmov poukazuje údaj v listine z roku 1183, podľa ktorej kráľ Gejza II. (1141 
– 1161) daroval nitrianskemu špitálu 200 penzí striebra, vyplácaného 
z každoročných trhových príjmov v Nitre a Gejzov syn Belo III. (1173 – 1196) 
to zvýšil na jednu tretinu z celkového príjmu z nitrianskeho trhového mýta.48 

                                                      
43  „Si quis die dominica mercatum constituerit, precipit sancta sinodus, ut sicut construxit, 

ita destruat. Si autem quis rennuit, quinquaginta quinque pensas solvat.“  In 
ZÁVODSZKY, ref. 42, s. 166, MARSINA, Mesto a trh, ref. 14, s. 81. 

44  „De negociatoribus euntibus de civitate in civitatem. Si quis de civitate in civitatem vadens emerit 
vel vendiderit...“ 
VII. „De negociatoribus sive mercatoribus. Nemo emat vel vendat preter mercatum...“ 
ZÁVODSZKY, ref. 42, s. 176, 168. MARSINA, Mesto a trh, ref. 14, s. 81. 

45  ;“Mercatores ob id solum, ut ditescant, venalium rerum dediti studiis, pristina duplicent 
tributa; pauperes vero, qui de mercato vivunt, per solita tributa persolvant.“ 
ZÁVODSZKY, ref. 42, s. 187. MARSINA, R. Mesto a trh, ref. 14, s. 82. 

46  „Si quis de propriis et domesticis rebus quid in foro vendiderit, lege sancti Stephani tribu-
tum reddat.“ ZÁVODSZKY, ref. 42, s. 187. MARSINA, Mesto a trh, ref. 14, s. 80. 

47  „...de tocius Nitrae theloneis, magnis vel parvis in civitate seu extra civitatem et in Doardi 
illud, quod Baba pars vocatur, et per totum flumen quod Vvaga nominatur, et per omnia 
mercata similiter et in civitate Treinchen, intus vel extra per totum et per omnia ubicun-
que, in quibuscunque, quandocunque, quomodocunque rei per temporum vices augetur vel 
minuitur, sanctum regem Stephanum terciam partem dedisse beato Ypolito...“  CDSl I, č. 
68, s. 63. 

48  „...quod pie memorie pater meus rex Geysa de tributo fori Nitriensis ducentas pensas, 
sicut in privilegio ipsius continetur, hospitali domui eiusdem loci annuatim persolvendas 
contulerat...“ CDSl I, č. 94, s. 90. 
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Listina je zároveň aj prvým dokladom o existencii mostov, resp. mostového mý-
ta pri Nitre oproti Zoboru a v *Nyárhíde49, dnes už zaniknutej dedine pri No-
vých Zámkoch.50 Následne v roku 1248 Belo IV. (1235 – 1270) udelil Nitre 
mestské výsady za zásluhy v boji proti Tatárom, na základe ktorých obyvatelia 
Nitry okrem iného získali právo slobodného trhu, ktorý sa mal konať každý uto-
rok a všetci prichádzajúci a z neho odchádzajúci boli oslobodení od platenia mý-
ta od svojich tovarov.51  

Právo konať trh v blízkosti Nitry mal aj Hlohovec. Prvú nepriamu písom-
nú zmienku o samotnom hrade (castellani Galgocienses) máme doloženú už 
v Zoborskej listine z roku 1113. Existenciu hradu (castri Galgouciensis) nám 
však priamo potvrdzuje až listina z roku 1209.52 Do tatárskeho vpádu bol Hlo-
hovec podhradskou osadou s trhovým právom, v blízkosti ktorej sa niekedy 
v druhej polovici 40. a v priebehu 50. rokov 13. storočia usadili nemeckí hostia 
a založili si tu vlastné sídlo. Prvý písomný doklad o prítomnosti týchto kráľov-
ských hostí v už existujúcom meste (civitas) je z roku 1276, keď sa na základe 
donácie kráľa Ladislava IV. (1272 – 1290) Kumánskeho novým vlastníkom krá-
ľovského mesta stal Aba, syn Abu z hlohoveckej vrstvy Abovcov. V listine sa 
prvýkrát spomína aj existencia dvoch trhových miest (duo loca fori).53  

Ďalším príkladom je dnes už zaniknutá dedina *Trhová Ves (Wasarfolu), 
ktorú získal v roku 1274 Ondrej z rodu Hunt-Poznanovcov od kráľovnej Alžbe-
ty. Túto donáciu potvrdil v tom istom roku aj kráľ Ladislav IV. a do držby On-
dreja a jeho synov uviedol nitriansky biskup Vincent. Ondrejovi potomkovia 
neskôr pripojili túto lokalitu ku Komjaticiam, a tak ich starý majetok získal prá-
vo konať týždenný trh. V Komjaticiach sa začal rozvíjať obchod i remeslá a táto 

                                                                                                                                                                      
Celá suma ročne vybratého mýta bola približne vo výške 1000 pénz, čo predstavuje vyše 
40 000 denárov alebo do 40 hrivien. MARSINA, R. Mesto a trh, ref. 14, s. 83. 

49  Miestne názvy uvádzané s hviezdičkou * označujú lokality, ktoré v priebehu stredoveku 
zanikli. 

50  „...postmodum ego paterne devocionis ac pietatis imitator, paupertati ecclesie Nitriensis 
pie compaciens, terciam partem eiusdem tributi cum tercia parte tributi pontis Narhyd et 
pontis, qui est versus Zubor...“ CDSl I, č. 94, s. 90. 

51  MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II (ďalej CDSl II). 
Bratislava : Academia Scientiarum Slovaca; Obzor, 1987, č. 298, s. 208-209. Podrobne to-
to privilégium rozoberá MARSINA, R. Základné mestské privilégium pre Nitru z roku 
1248. In Nitra v slovenských dejinách. Martin : Vydavateľstvo MS, 2002, s. 192. 

52  CDSl I, č. 68, s. 63. KNAUZ, Ferdinandus (ed.). Monumenta ecclesiae Strigoniensis I. 
Strigonii : Aegydius Horák, 1874, č. 185, s. 194. 

53  Magyar Országos Levéltár Budapešť (ďalej MOL), Diplomatikai Levéltár (ďalej DL) 
Kincstári levéltárból- Neo-regesta acta, 896, GYÖRFFY, György. Az Arpád-kori Magya-
rország történeti földrajza I. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1963, s. 487, LUKAČKA, Ján 
- ŠTEFÁNIK, Martin et al. Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Histo-
rický ústav SAV, 2010, s. 165. 
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lokalita sa postupne stala najvýznamnejším majetkom Forgáčovcov na dolnom 
Ponitrí.54  

S právom konania trhu (forum comprovinciale) sa stretávame aj v listine 
z roku 1423, podľa ktorej mestečko (opidum) Šintava bolo kráľovskou výsosťou 
povýšené na slobodné mesto (libera civitas). Listina sa však neodvoláva na pa-
novníka, ktorý povýšil mestečko na slobodné mesto, ani v záujme koho sa tak 
stalo. Z dejín Šintavy je však zrejmé, že sa tak mohlo stať iba v zaujme kráľa, 
lebo napriek niektorým zálohovaniam hrad a panstvo boli stále majetkom kráľa 
a nezmenilo sa to v priebehu celého stredoveku.55  

Je otázne, či môžeme predpokladať existenciu trhu na dolnom Ponitrí aj 
v Šali. Hoci do roku 1692 nemáme priame písomné údaje o udelení trhového 
práva pre túto lokalitu, podľa písomných svedectiev iných dokumentov sa tu 
konali trhy najneskôr už v 16. storočí.56 Môžeme to predpokladať aj na základe 
výsadnej listiny z roku 1526, v ktorej Šaľa vystupuje ako mestečko- opidum, 
z čoho sa reálne predpokladá vydanie skoršej výsadnej listiny. V roku 1692 kráľ 
Leopold udelil mestu právo na konanie dvoch krajinských trhov. Zrejme ide 
o rozšírenie pôvodného počtu trhov z dvoch na štyri, lebo v listine z roku 1725 
dostalo mestečko od kráľa Karola III. (1712 – 1740) nové výsady, na základe 
ktorých panovník popri doterajších štyroch trhoch povolil mestu aj piaty.57 

                                                      
54  LUKAČKA, Ján. Die Kontinuität der Besiedlung auf dem Gebiet des Komitats Nitra 9. – 

13. Jahrhundert. In Studia historica slovaca, 1994, roč. 18, s. 172. Prvú písomnú zmienku 
o Komjaticiach máme doloženú v roku 1256, keď dedinu po spore so svojimi príbuznými 
získal Ondrej z rodu Hunt-Poznanovcov (Ondrej sa všeobecne považuje za zakladateľa 
rodu Forgáčovcov) CDSl II, č. 528, s. 365. FEJÉR, Georgius (ed.). Codex Diplomaticus 
Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis. Tomus 4, Volumen 2. (ďalej CDH) Budae : Typis Re-
giae Scient. Universitatis Ungaricae, 1829, s. 365. 

55  Termín forum comprovinciale by sa dal vysvetliť ako župný alebo krajinský trh, ale podľa 
V. Sedláka keďže sa tento trh konal v oblasti, kde sa nachádzal brod, ktorý mal veľký 
význam, môžeme skôr hovoriť o významnom oblastnom trhu. SEDLÁK, Vincent. Šintava 
v stredoveku. In Historický zborník, 2001, roč. 11, č. 1, s. 27. 

56  Regest listiny z AMB uvádza: Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej ka-
nonik Tomáš Pološica s bratislavským mestským radcom Krištofom Bieberom a mešťan-
mi Matejom Bakchilom, Martinom Bächerom, Demeterom Kisom a Štefanom Payerom 
prevzali na Šintavskom hrade od grófa Andreja Báthoryho 681 zlatých, ktoré im zhabali 
Báthoryho služobníci na výročnom trhu v Šali. Gróf si však ponechal 117 zlatých za zra-
nenie jeho služobníka a na hradenie jeho výdavkov spojených s väznením Bratislavčanov 
na Šintavskom hrade. Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať. 6. júna 1562, Bratislava, 
sig. G L 27 F 4. LEHOTSKÁ, Darina a kol. Inventár stredovekých listín, listov a iných 
príbuzných písomností. Praha : Archívna správa Ministerstva vnútra, 1956, č. 7277, s. 442-
443. NOVÁKOVÁ, Veronika. Vývoj mestečiek na Žitnom ostrove a Matúšovej zemi do 
konca 18. storočia. In Ročenka Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Šaľa, 2007, s. 90. 
Dostupné na internete: http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/saba_ 
psa/publikacie /Archivum_Sala_3_SK.pdf. [Cit. 2. 11. 2011]. 

57  Trhy v Šali sa konali: na deň sv. Doroty, druhú nedeľu po Veľkej noci, na deň sv. Margity 
a na deň sv. Kataríny. Kráľ Karol III. zrušil trh, ktorý sa konal pôvodne na druhú nedeľu 
po Veľkej noci a namiesto neho povolil trhy na sv. Urbana a na sviatok Povýšenia Svätého 
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Do konca 13. storočia nám existenciu trhu okrem písomne doložených 
správ dokladujú aj mnohé miestne názvy, odvodené od pomenovania Trh alebo 
od pomenovania dní v týždni. Lokality s takýmto označením vznikali v uzloch 
najvýznamnejších ciest, mnohé z nich sa v neskoršom období pretvorili na mes-
tá, ale niektoré v dôsledku straty uzlového spojenia alebo vytvorením novej tra-
sy stratili pôvodný význam, v niektorých prípadoch aj zanikli. S pomenovaním 
typu „Trh“- vásar sa stretávame na dolnom Ponitrí už pri hore spomenutej loka-
lite Trhová Ves (Wasarfolu) pri Komjaticiach.58 Na dolnom Ponitrí máme dolo-
žené aj pomenovanie typu „Nový Trh“, hoci je dosť nereálna predstava 
o existencii „nových trhov“ už pred 13. storočím.59 Od polovice 14. storočia 
najvýznamnejšie stredoveké mestá postupne získali právo aj na tzv. výročné trhy 
(jarmoky), ktoré sa stávali veľkým lákadlom nielen pre domácich, ale aj cudzích 
obchodníkov. Na dolnom Ponitrí udelil Ľudovít I. (1342-1382) právo konať 
jarmok na sv. Michala Hlohovcu v roku 1362. Stalo sa tak na žiadosť zemepána 
Mikuláša Konta.60 Od druhej polovice 14. storočia až do konca stredoveku právo 
konať najskôr dva a neskôr až štyri jarmoky získala aj Nitra.61 

Keďže v stredoveku bolo prirodzené, že obchodník s nákladom mohol 
prejsť za jeden deň len okolo 28-30 km a cestovanie v noci bolo nebezpečné, 
kupci si už vopred hľadali bezpečné miesta na prenocovanie.62 Najmä pre cu-
dzincov to bola úplná nevyhnutnosť, pretože obyvatelia stredovekých dedín 
a osád v blízkosti ciest nemali ani prostriedky, ani miesto na prijatie väčšieho 
počtu pocestných spolu s ich záprahmi a povozmi s tovarom. Preto sa v podhra-
diach komitátnych hradov, na rušných križovatkách ciest a v blízkosti mýtnych 
staníc zriaďovali tzv. zájazdné hostince, kde mohli pocestní pod ochranou župa-
na bezpečne prenocovať i so svojím tovarom.63  

V oblasti dolného Ponitria máme v listinách len minimálne zmienky 
o hostincoch, preto v niektorých prípadoch môžeme len hypoteticky uvažovať 
o ich existencii. Prícestný hostinec bol pravdepodobne v Nitre, Komjaticiach, 

                                                                                                                                                                      
kríža. Povolil tiež, aby sa pred výročnými trhmi konali dobytčie trhy. NOVÁKOVÁ, ref. 
56, s. 90-91. 

58  CDSl I, č. 97, s. 92. 
59  Lokalitu Nový trh (Wyuasar) máme doloženú v metácii Hlohovca z roku 1276. MOL, DL 

896, GYÖRFFY, ref. 53, s. 383. 
60  LUKAČKA - ŠTEFÁNIK, ref. 53, s. 165. 
61  Termíny konania jednotlivých jarmokov pochádzajú z druhej polovice 16. storočia a zo 

začiatku 17. storočia. Bolo to na sviatok sv. Pavla Pustovníka (10. 1.), na sviatok Navští-
venia Panny Márie (2. 7.), na sviatok sv. Lukáša apoštola (18. 10.) a na sviatok sv. Tomá-
ša apoštola (21.12.) LUKAČKA - ŠTEFÁNIK, ref. 53, s. 285. 

62  O tom, že cestovanie v stredoveku bolo mnohokrát nebezpečné nás informuje napr. listina 
Mateja Korvína z roku 1462, v ktorej vyzýva Petra z Oponíc, aby vrátil všetky veci čes-
kým kupcom z Hradca Králové, o ktoré ich okradol pri Hlohovci. LUKAČKA, Ján. (Ed.) 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Pod osmanskou hrozbou. Bratislava : Literárne 
informačné centrum, 2004, č. 24, s. 69. 

63  LUKAČKA, ref. 19, s. 30. 
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vychádzajúc z miestneho názvu a v Párovciach, kde sa pravidelne konali zasad-
nutia stoličného súdu a aj župné kongregácie šľachty Nitrianskej stolice. Ďalej 
sa zrejme nachádzali v Klasove, Mani, Vajke nad Žitavou a Holotke. Vychádza-
júc z toponymie miestneho názvu, predpokladáme hostinec aj v Čakajovciach. 
Na dolnom Považí boli takéto hostince v Šintave, križovatke mnohých výz-
namných ciest, a na mieste nazývanom Zábranie (predmestie) Hlohovca.64 

Dôležitým ukazovateľom frekventovanosti jednotlivých ciest a tým aj 
smeru obchodu v stredoveku boli mýtne stanice. Popri trhových mýtach sa plati-
li cestné (suché) a pri prechodoch cez riečne toky prevozné alebo mostové 
(mokré) mýta. Vyberanie mýta v stredoveku bolo pomerne dobre organizované. 
Každá mýtnica mala presne určené prístupové trasy, ktoré museli obchodníci 
využívať.65 Aby sa zabránilo kupcom obchádzať mýtne stanice po vedľajších 
cestách, boli obyvatelia najbližších dedín oslobodení od platenia mýta a ich po-
vinnosťou bolo strážiť tieto bočné cesty. Mýtnici mali presne stanovené predpi-
sy, podľa ktorých vyberali mýto.66 Podľa 25. článku dekrétu kráľa Kolomana 
všetky mýtne poplatky patrili panovníkovi, ktorý desatinu z nich odovzdával 
príslušnému diecéznemu biskupovi a tretinu z nich príslušnému županovi.67 Ta-
kéto rozdelenie potvrdzuje i Zlatá bula kráľa Ondreja II. (1205 – 1235) z r. 
1222.68 V nej sa objavuje i nariadenie, ktoré zakazovalo zveriť úrad mýtnika do 
rúk Žida alebo Izmaelitu.69 Právo výberu mýta a cla bolo pôvodne výlučne krá-
ľovským regálnym právom, ktoré sa postupne oslabilo prostredníctvom donácií 
a taktiež i vydávaním privilégií pre mestá so slobodou neplatiť takého poplatky 
v určenom priestore. Okrem toho Ondrej III. (1290 – 1301) vyňal v roku 1291 
dekrétom spod platenia mýta šľachtu a cirkev.70 Mýtny poplatok sa mal platiť 

                                                      
64  Bližšie pozri: LUKAČKA, ref. 19, s. 29-38. 
65  Jedna takáto cesta, označená ako falsa via sa zrejme nachádzala v blízkosti mýtnej stanice 

pri Mani („...falsia via tributi de ipsa Manya ambularent.“). NEUMANN, Tibor - TÓTH, 
Norbert, C. (eds.). Zsigmondkori oklevéltár XI. (ďalej ZsOkl) Budapest : Magyar Országos 
Levéltár, 2009, č. 1170, s. 477. 

66  LUKAČKA, J. Vývin stredného a severného Ponitria do začiatku 16. storočia. Kandidát-
ska dizertačná práca. Bratislava : SAV, 1984 s. 112. Úzky vzťah k Slovensku majú ostri-
homský z roku 1288, rábsky z roku 1260, budínsky z roku 1255 a gelnický mýtny predpis 
z roku 1278.  

67  Podľa XXV. článku dekrétov kráľa Kolomana: „De tributis autem (et) vectigalibus, sicut 
comitibus terciam partem dare decrevimus, ita decimam quoque episcopis censemus,...“ 
ZÁVODSZKY, ref. 42, s. 186, MARSINA, Mesto a trh, ref. 14, s. 82. 

68  NAGY, Gyula (ed.). Corpus Juris Hungarici 1000-1895 Millennium emlékkiadás. Magyar 
törvénytár 1000 – 1526 évi törvényczikker. Az 1000- 1301 közt alkotott törvényeket. Buda-
pest : Franklin Társulat, 1899, s. 142. 

69  NAGY, ref. 68, s. 140. 
70  ENDLICHER, L. Stephanus (ed.) Rerum hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangalii : 

Scheitlin & Zollikofer, 1849, s. 618, b. 18. „Uolumus eciam quod in locis antiquorum tri-
butorum populi nobilium et ecclesiarum tributa non persoluant. Sed tantummodo merca-
tores de aliis regnis ad alia regna transeuntes.“ 
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len raz, to znamená, že sa nemal platiť aj pri ceste tam, aj pri ceste späť. 
V minulosti sa však stávalo, že mýtnici ho vymáhali dvakrát, čo sa stalo pred-
metom všeobecnej kritiky. Proti tomu v roku 1351 zasiahol panovník, keď na-
riadil vyberanie mýta od cestujúceho len z jedného smeru cesty.71 Na pomery 
v oblasti Nitrianskej stolice poukazuje revízia mýtnych staníc, ktorú nariadil 
Žigmund Luxemburský (1387 – 1437) v roku 1424.72  

Na dolnom Považí máme potvrdenú existenciu mýtnej stanice v Hlohovci, 
kde už v roku 1270 máme doložený most cez Váh, na ktorom sa vyberalo mýto 
a podliehali mu všetky tovary a drevo splavované dolu Váhom.73 V roku 1276 sa 
novým vlastníkom kráľovského mesta stal Aba, syn Abu z hlohoveckej vrstvy 
Abovcov.74 V roku 1294 zvyšnú časť kráľovského majetku (starú podhradskú 
osadu s hradom a mýtom) Ondrej III. daroval Abrahámovi Rufusovi.75 V roku 
1297 vymenil Abrahám Rufus svoj podiel v Hlohovci s Abom za Sobotište (Zo-
bodycha) a kamenný hrad Branč (Berench), ale právo výberu mýta si ponechal.76 
Po jeho smrti v bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 prešli jeho majetky, teda aj 
Hlohovec, do rúk Matúša Čáka (asi 1252 – 1321), ktorý ich mal vo vlastníctve 
až do svojej smrti v roku 1321.77 Potom sa majiteľom Hlohovca stal Karol I. 
Róbert (1310 – 1342) a v kráľovskej držbe zostal až do 26. novembra 1349, keď 
na základe donácie Ľudovíta I. Veľkého Hlohovec získal Mikuláš, syn Vavrinca 
Tóta. Donácia sa vzťahovala aj na Mikulášovho brata magistra Levkuša.78  

Smerom na juh sa mýtna stanica nachádzala aj v Šintave. Prvýkrát sa 
spomína v donačnej listine premonštrátskeho kláštora v Turci v roku 1251, kto-
rou kráľ Belo IV. daroval kláštoru dve tretiny z každého mýta na Váhu, a to od 

                                                                                                                                                                      
DÖRY, Ferenc. Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns, 1301 – 
1457. Budapest : Akademiai Kiado, 1976, s. 136. „Nobiles etam ad loca tributorum ire 
non compellantur, sed per portus, quos voluerint, libero transitu absque aliquali inpedi-
mento potiantur.“ 

71  DÖRY, ref. 70, s. 133. „Tributa etiam iniusta super terris siccis et fluviis ab infra descen-
dentibus at supra euntibus non exigantur, nisi in pontibus et navigiis ab ultra transeunti-
bus presolvantur, cum in eisdem nobiles et ignobiles regni nostri multo et nimium perce-
pimus agravari.“  

72  ZsOkl XI, č. 1348, s. 537. 
73  MOL, Diplomatikai fényképtára (ďalej DF), 226543 „...decimam partem tributi de Gal-

goch, tam in transitu pontis, quam aque semper...“ 
74  MOL, DL 896. 
75  MOL, DL 1383. 
76  MOL, DL 1462 „... ultra Wag similiter Golgouch vocata absque tributo...“  
77  V listine z roku 1318, v ktorej sa uvádzajú škody, ktoré spôsobil Matúš Čák Nitrianskemu 

biskupstvu sa spomína aj mýto vyberané v Hlohovci. Z čoho vyplýva, že časť (zrejme jed-
nu tretinu z tohto mýta) vlastnilo aj Nitrianske biskupstvo. SEDLÁK, Vincent. Regesta 
Diplomatica Nec Non Epistolaria Slovaciae, Tom. 2. (ďalej RDSl II). Bratislava : Veda, 
1987, č. 312, s. 151. 

78  GRÓFOVÁ, Mária. Hlohovec a rod Ilockých. In Forum Historiae, 2, 2008, Dostupné na 
internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Grofova.pdf. [Cit. 25. 
10. 2011] 
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hradu Šintava až po oblasť, kde sa Váh rozlieval do močiarov.79 Z listiny vyplý-
va, že šintavské mýto sa rozprestieralo v širokom priestore a vyberalo sa 
v prístave i na moste. V listine z roku 1252 sa upresňuje, že mýto sa týka nielen 
plavidiel, ale aj preplavovaného dreva vo vode a tiež brodov80 a mostov 
v uvedenej oblasti už zriadených, alebo ktoré sa ešte len mali zriadiť.81 Niekedy 
pred rokom 1261 kráľ Belo IV. daroval celý komitát komesovi Truslephovi a po 
jeho smrti v roku 1261 ho potvrdil aj jeho synovi Leopoldovi s povinnosťou vy-
konávať služby kráľovi.82 Tento právny stav pretrval až do roku 1323, keď kráľ 
Karol Róbert získal Šintavu od Abraháma, zvaného Rufus, výmenou za hrad 
Čeklís spolu s hradným majetkom a malým mýtom.83  

V oblasti dolného Považia máme doloženú mýtnu stanicu aj v Šali, kde sa 
oddávna nachádzali prechod cez Váh (most), mýtna stanica a prístav. Potvrdzuje 
nám to aj listina z roku 1251, na základe ktorej vieme, že dve tretiny príjmu 
z mýta patrili premonštrátom v Turci.84 Pravdepodobne miesto, na ktorom stál 
most cez rieku Váh, nebolo zahrnuté do donácie, lebo v listine z roku 1267 sa 
uvádza, že tento most okupovali (je otázne, či aj zničili) Bartolomej a Urban, 
šľachtici z Veče. Z toho dôvodu v roku 1267 Belo IV. spomínaným premonštrá-
tom potvrdil tento pozemok i právo postaviť a mať (pravdepodobne v zmysle 
vlastniť) na ňom most.85 Toto právo im potvrdil aj pápež Bonifác VIII. v roku 
1297.86 Zrejme jedna tretina aj z tohto mýta patrila Nitrianskemu biskupstvu, 
keďže dané mýto vystupuje v listine z roku 1318, v ktorej sa nitriansky biskup 
Ján III.(1301 – 1328) sťažuje na škody, ktoré im spôsobil Matúš Čák na biskup-
ských majetkoch.87 

                                                      
79  CDSl II, no 370, s. 258. 
80  Brod cez rieku Váh pri Šintave sa spomína v prameňoch z roku 1074, v ktorej sa popisuje 

cesta nemeckého cisára Henricha IV., ktorý v spore o uhorský trón podporil Šalamúna, 
syna uhorského kráľa Ondreja I., proti kniežaťu Gejzovi, ktorý sídlil v Nitre. 
SCHWANDTNERI, G. Joannis. Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini par-
tim primum ex tenebris eruti, partim antehac quidem editi, nunc vero ex MSS. Vindobona : 
Typ. Joannis Thomae nob. de Trattnern, 1766, s. 157. 

81  CDSl II, č. 400, s. 277, SEDLÁK, ref. 55, s. 24. 
82  MOL, DL 40146. 
83  RDSl II, č. 942, s. 410. 
84  Hokl, č. 18., kde sa uvádza: „In remedio autem anime nostre et nostrorum liberorum do-

tamus idem Monasterium duabus partibus tributi portus et pontis de Sala, tercia parte illi 
remanente, cui ex antiquo consueuit prouenire.... .“ 

85  Hokl, č. 43: „...Item concessimus eidem Monasterio nostro de Turuch locum pro parando 
et habendo ponte super fluuio Wag, inter terram dicti Monastery ex una parte, et terram 
retiferorum nostrorum de Turmoch ex altera parte fluuy Wag supradicti, cum locus, in 
quo prius populi prefati Monastery pontem habebant, sit per Bartolomeum et Vrbanum 
nobiles de Wecche occupatus.... .“ 

86  Hokl, č. 149, s. 155. „...Bonifacius episcopus seruus seruorum dei. Dilectis filys Preposito 
et Conuentui Monastery sancte Marie de Turuch per Prepositum soliti gubernari... , 
...necnon tributum portus et Pontis de Sala, et quedam alia tributa tam in terris ... .“ 

87  RDSl II, č. 312, s. 151. 
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Starými mýtnymi stanicami v oblasti stredného Ponitria boli Zbehy, Veľ-
ké Zálužie, Párovce a Nitra, kde máme doložené mýto, ktoré sa vyberalo na 
moste pri Nitre oproti Zoboru.88 O mýtnych staniciach v Zbehoch, Veľkom Zá-
luží a Párovciach sa dozvedáme z listiny krajinského sudcu Mateja z Pavloviec 
z roku 1424. Na základe tejto listiny vieme, že mostové mýto v Zbehoch sa za-
čalo vyberať iba nedávno po tom, ako tunajší obyvatelia postavili most cez rie-
ku.89  

Južným smerom od Nitry boli mýtne stanice v Komjaticiach,90 čo nazna-
čuje aj samotná etymológia pôvodného názvu Kamnati a v *Nyárhíde, kde bol 
postavený most cez rieku Nitra, na ktorom sa vyberalo mýto. Dedinu máme pr-
výkrát v prameňoch doloženú v roku 1183, keď Belo III. daroval Nitrianskej 
kapitule tretinu z mýtnych príjmov vyberaných na tomto moste.91 *Nyárhíd bolo 
kráľovské prédium do roku 1245. Vtedy Belo IV. tento majetok daroval Kumá-
nom, aby strážili tento komunikačne, a teda aj strategicky veľmi významný pre-
chod. Už v roku 1264 pre problémy, ktoré mu Kumáni spôsobovali, im kráľ pré-
dium zobral a daroval ho spolu s ďalšími desiatimi dedinami premonštrátskemu 
kláštoru svätého Eustacha na ostrove Chuth.92  

V juhovýchodnej oblasti Nitrianskej stolice sa nachádzali mýtne stanice 
v Klasove93, Mani94 a Vajke nad Žitavou.95 Na hraniciach s Tekovskou stolicou 
bola mýtna stanica v Dvoroch nad Žitavou. Vyberanie mýta sa spomína v listine 
Ondrej II. z roku 1229, na základe ktorej oslobodil tunajších poddaných bene-
diktínskeho opátstva v Hronskom Beňadiku od platenia polovice tunajšieho mý-

                                                      
88  CDSl I, č. 94, s. 90. 
89  ZsOkl, č. 1348, s. 537. 
90  CDSl II, č. 528, s. 365, CIFRA, Štefan - VRABCOVÁ, Viera (eds.). Komjatice 1256 – 

2006 (750. výročie prvej písomnej zmienky o obci Komjatice). Komjatice : Združenie pria-
teľov obce Komjatice, 2008, s. 59. 

91  CDSl II, no. 94, s. 90. 
92  V listine sa uvádza: „...omni tributo pontis, quibus iidem Cumani possidebant, et tene-

bant...“  CDH IV/3, s. 185. 
Zmienku o mýte vyberanom na tomto moste nachádzame aj v listine Štefana V. z roku 
1272 „....totisque vtilitatibus et pertinentiis suis et omni tributo pontis, quibus iidem Cu-
mani possidebant et tenebant.“ CDH V/1, s. 218. 

93  RDSl II, č. 312, s. 151. 
94  Mýto v Mani máme doložené v donácii kráľovnej Márie, ktorá venovala svojmu vernému 

dvoranovi Blažejovi Forgáčovi hradné panstvo Gýmeš spolu so všetkými jeho majetkami. 
SEDLÁK, Vincent (ed.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjou-
ovských kráľov. Bratislava : Literárne informačné centrum , 2002, č. 104, s. 265.  
Potvrdzuje to aj listina palatína Tekovskej stolice z roku 1424. „...quod tributum in po-
ssessione Manja, Petri Forgacs et filiorum Nicocali, similiter Forgacs, esset tributum ab 
antiquo institutum...“ CDH X/6, s. 659. Mýtna stanica sa spomína aj v revízii mýtnych 
staníc z roku 1424 „...quod tributum in villa Manya Petri Forgych et fratrum suorum...“ 
ZsOkl, č. 1348, s. 537. 

95  ZsOkl, č. 1348, s. 537. 
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ta.96 V roku 1256 právo výberu mýta v tejto mýtnej stanici získal komes Sebert. 
97  

Na základe týchto skutočností teda vidíme, že „kostra komunikačného 
systému“, ktorú tvorili trhové miesta, postupne vznikajúce mestá, hrady, mýtne 
a colné (tridsiatkové) stanice bola v oblasti dolného Ponitria pomerne hustá. Av-
šak určiť konkrétny priebeh stredovekých ciest nám umožňujú až metačné listi-
ny, ktoré sa v našej oblasti vo väčšom množstve vyskytujú až od prvej tretiny 
13. storočia. Výborným prameňom pre poznanie cestnej siete v najbližšom okolí 
Nitry je metácia mestského chotára zo 6. októbra 1247, ktorú vykonal kráľov 
zmocnenec komes Ondrej a zástupca Nitrianskej kapituly. Ohraničenie chotára 
sa začalo severovýchodne pri kapitulskom majetku v Tremeši (dnes súčasť Nit-
ry), kde sa pri lese patriacom komesovi Jobovi spomína veľká cesta (magnam 
viam) bez bližšieho určenia smeru. Na základe geografickej polohy môžeme 
predpokladať, že smerovala z Janíkoviec do Čechyniec. Ďalšia cesta mala zrej-
me iba miestny význam a označovala sa ako „Sysuth“. Tretia v poradí sa spomí-
na cesta, ktorá smerovala z Nitry okolo hranice zeme Čechynce smerom do Ša-
le.98 V závere samotnej metácie sa uvádza cesta, ktorá nebola priestorovo bližšie 
určená, ale podľa miestnych súvislostí pravdepodobne šlo o tzv. starú Šintavskú 
cestu, ktorá prichádzala k mestu od Veľkého Zálužia popri kapitulskom majetku 
(pravdepodobne to boli Mlynárce) a dostala sa až k Párovciam. Odtiaľ sa dostala 
až k mostu cez rieku Nitru a smerovala na Pohronie a do stredoslovenskej ban-
skej oblasti.99 Cestu smerujúcu do Šintavy máme doloženú aj v metácii Bábu 
z roku 1267.100 V metácii sa síce neuvádzajú cesty vedúce na sever a seve-
rovýchod od mesta, pretože chotárne hranice mesta v tomto období končili na 
Nitričke, ale zo zachovaných prameňov vieme o existencii viacerých ciest, ktoré 
pokračovali cez horné Ponitrie smerom do Poľska. Z ďalších zachovaných pra-
meňov vieme o existencii veľkej cesty, ktorá prichádzala k mestu severozápad-
ným smerom cez Zbehy a Lukáčovce.101 Táto cesta je v prameňoch označovaná 
ako hlboká cesta.102 Cez Tríbečské pohorie, Drážovce a popod Zobor smerovala 
k mestu aj významná diaľková cesta, ktorá sa tu križovala s cestou, ktorá vychá-
dzala z Nitry smerom na Nitrianske Hrnčiarovce, Dolné Štitáre, Kolíňany až 

                                                      
96  CDSl I, č. 347, s. 249-250. 
97  CDSl II, č. 557, s. 387. Kómes Sebert (?Sebret) sa spomína aj v listine Bela IV. z roku 

1268. KNAUZ, Ferdinandus (ed.). Monumenta ecclesiae Strigoniensis, II. Strigonii : Gus-
tavus Buzárovits, 1882, č. 720, s. 548. 

98  V metácii listiny z roku 1258 máme doloženú cestu, ktorá vychádzala z Nitry a smerovala 
do Močenku. CDH IV/2, s. 458. 

99  CDSl II, č. 272, s. 191. Pri identifikácii jednotlivých lokalít sme sa opierali o prácu- 
LUKAČKA, Cestná sieť, ref. 10, s. 210-211. 

100  ŠMILAUER, ref. 3, č. 273, s. 79. 
101  V metácii Zbehov z roku 1401 sa uvádza, že cesta smerovala cez Šarlužky (Nagy Sarlo), 

dnešné Lužianky, Zbehy, Kendy (dnes zaniknutá dedina), údolím Radošínskeho potoka. 
CDH X/4, s. 67. 

102  MOL, DF 273 624, MOL, DL 36 480. 
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k hradu Jelenec.103 Z nej odbočovala aj ďalšia cesta, v prameňoch označovaná 
ako verejná via publica, ktoré smerovala na Pohranice.104 

Pomerne frekventované cesty viedli aj západným a severozápadným sme-
rom. Nitru s Hlohovcom spájali dve cesty, južnejšia trasa cez Rišňovce 
a Kľačany105 a severnejšia trasa smerom na Lukáčovce a Pastuchov.106 Obidve 
cesty sa stretávali v Hlohovci, kde sa už v roku 1270 spomína most cez Váh, na 
ktorom sa vyberalo mýto.107 Okolo Hlohovca prechádzala aj cesta, ktorá smero-
vala zo Šale,108 cez Šintavu, Dvorníky, Šulekovo109, okolo Červeníka110 a sever-
ným ťahom až k Banke. V metácii Alekšiniec z roku 1323 máme doloženú aj 
cestu, ktorá prechádzala cez Hlohovec na západ a pokračovala smerom na Trna-
vu.111  

V oblasti Šintavy (cez brod Váhu) prechádzala významná obchodná cesta, 
tzv. Česká, ktorá bola známa už od čias Veľkej Moravy a spájala Prahu 
s Budínom. Jej trasa v dolnom Ponitrí prechádzala cez *Nyárhíd a Dvory nad 
Žitavou. Potvrdzuje to aj listina Karola Róberta z roku 1336, ktorá uvádza tieto 
dve lokality ako colné stanice.112 Česká cesta na území Nitrianskej stolice pútala 
pozornosť pre hospodársky aj komunikačný význam, čo potvrdzujú aj písomné 
pramene, ktoré spomínajú mnohé cesty vedúce do tejto oblasti. Jedna z nich 
smerovala aj z Nitry a spomína sa v metácii Šurian z roku 1297 ako cesta vedú-
ca z Nitry smerom na *Nyárhíd.113 V listine z roku 1264 sa bližšie dozvedáme, 
že prechádzala cez Bešeňov, Dvory nad Žitavou a *Tormásköz (Turmaskuz), 

                                                      
103  CDSl II, č. 421, s. 295.  
104  CDH IX/3, no CCXLIV, s. 447-449. 
105  Cesta sa uvádza v metácii Sasinkova z roku 1256, ale v skutočnosti podľa J. Lukačku bola 

táto listina napísaná až koncom 13. storočia. CDSl II, č. 535, s. 371. Z metácie sa tiež doz-
vedáme o ceste, ktorá spája Sasinkovo, s Dýčom (dnes súčasť Kľačian) a Bojničkami. 
Ďalšiu zmienku o tejto južnej trase nachádzame v listine z roku 1323. MOL, DL 75 521. 

106  LUKAČKA, Cestná sieť, ref. 10, s. 210. O týchto cestách sa dozvedáme aj z odpisu z roku 
1512, MOL, DL 75 766. 

107  MOL, DF 226 543. 
108  Cesta sa uvádza v čiastočnej sfalšovanej listine, ktorá sa hlási do roku 1138, ale podľa 

Györffyho bola napísaná až začiatkom 13. storočia. GYÖRFFY, ref. 53, s. 478. 
109  „... praedictam viam, quae ducit ad villam Vdvori, per quam protenditur vsque ad Bereg-

heg,..“  CDH II, s. 110. ERDÉLYI, László. A Pannonhalmi Főapátság története I. Első 
korszak. A megalapítás és terjeszkedés kora 996 – 1243. Budapest: Stephaneum, a Szent-
István-Társulat Nyomdája, 1902, č. 72, s. 658.  

110  MOL, DL 1462. 
111  RDSl II, č. 944, s. 411. 
112  Pozri pozn. č. 37. 
113  MOL, DL 1470, ŠMILAUER, ref. 3, č. 342, s. 110.  

V listine z roku 1258 máme doloženú cestu, ktorá vychádzala z Nitry a smerovala cez 
Branč k Nyárhídu. In CDH IV/2, s. 458. V metácii Síleša (Zoulous, dnešný Vinodol) 
z roku 1285 sa dozvedáme o malej ceste, ktorá spájala Branč a Síleš. MOL, DL 68 086. 
Pravdepodobne na túto cestu sa napájala aj cesta smerujúca z Jatova cez Poľný Kesov. 
MOL, DF 279 589. 
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ktorý sa nachádzal v blízkosti dnešných Nových Zámkov.114 Významná cesta 
prichádzala aj z východnej oblasti cez Gyrok (dnešné Kmeťovo), *Szöreg (Seu-
reg), *Vašardice (Wasard), *Gúg (Gug), *Božňany (Bosman) a smerovala k už 
spomínanej Českej ceste.115  

Nitru s Tekovskou stolicou spájala cesta smerujúca cez Klasov, Vráble 
a Rohožnicu. Spomínala sa v metácii zaniknutej dediny *Harsan z roku 1274.116 
Cez Rohožnicu prechádzala aj ďalšia významná cesta smerujúca cez Nemčiňa-
ny, Vozokany k Zlatým Moravciam.117 Na túto cestu sa napájala cesta z juhu, 
prechádzajúca cez Vráble118 a Nevidzany, ktorá sa spomína v listine z roku 
1265.119 Ponitrie s Tekovom spájala aj cesta, ktorá smerovala severným ťahom 
cez Kolíňany, Jelenec.120 Pokračovala ďalej cez Choč do Hronského Beňadi-
ka.121 Smerom do Tekova máme doloženú aj cestu, ktorá zrejme odbočovala 
z už spomínanej Českej cesty a pokračovala cez Šurany, Dolný Pial, Ondrejov-
ce122, Bajku, Tekovský Hrádok a Kalnú.123  

V závere možno konštatovať, že poznanie vývoja cestnej siete v oblasti 
dolného Ponitria nám dáva odpovede na mnohé elementárne otázky súvisiace s 
vývojom sídliskových, ale aj hospodárskych pomerov. Stav cestnej siete, ktorý 
sa na tomto území vytvoril už v období včasného stredoveku, pretrval s menšími 
obmenami aj v nasledujúcom období. S rozvojom osídlenia, ktoré sa v tomto 
priestore dotváralo v priebehu 12.-13. storočia, sa prirodzene zvyšovala aj husto-
ta ciest. V 14. storočí s výnimkou niektorých lokalít môžeme považovať osídle-
nie v tejto oblasti za zavŕšené, čo postupne viedlo k útlmu vo vývoji nových 
komunikácii v tejto oblasti.  
  

                                                      
114  GYÖRFFY, ref. 53, s. 477. 
115  CDSl II, č. 188, s. 143. 
116  ŠMILAUER, ref. 3, č. 356, s. 118. NAGY, Imre (ed.). Hazai okmánytár. Codex diploma-

ticus patrius., VIII. köt. Budapest : Franklin, 1891, no 128, s. 163. NAGY, I. (ed.). Codex 
Diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Anjoukori okmanytá .3. köt. 1333 – 1338. Buda-
pest : Magyar Tudományos Akadémia, 1883, no 379, s. 573. „...viam que vadit de Bors 
versus Werebyl...“ 

117  ŠMILAUER, ref. 3, č. 357, s. 118. 
118  Vráble sa stáli akousi križovatkou ciest, keďže v listine z roku 1292 máme doloženú cestu, 

ktorá smerovala k Vrábľom aj zo Tesárskych Mlyňanov. MOL, DF 237 188. 
119  „....iuxta quamdam viam veterem, que de Verebel vadit versus villam Neug ...“ IVANIČ, 

Peter. Rekonštrukcia komunikácií na dolnom Pohroní v stredoveku. In Zborník Tekovské-
ho múzea, 2008, roč. 7, s. 39. 

120  CDSl II, č. 421, s. 295. 
121  CDSl I, č. 158, s. 125.  
122  MOL, DL 58 008. 
123  SEDLÁK, V. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae, Tomus I. Bratisla-

va : Veda, 1980, č. 443, s. 204. 
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Resumé 
 
Movement (traveling) is natural human act. Man (whole groups) traveled 

from the early history. At the beginning, the reason was very simple – find food 
and better life conditions. Later, there were more complex reasons as trading or 
new culture understanding. The Middle Ages was not an exception, although the 
traveling was very slow, expensive and sometimes even dangerous. The most 
active social class was nobility, rich citizens and, of course, traders. Latter often 
visited city markets. However, traveling during Middle Ages was very limited 
for lower social classes. These often traveled just to the religious places (chur-
ches), or nearest markets to sell agricultural or craft products. There was a quite 
dense road network in southwest Slovakia during the early Middle Ages. Roads 
connected cities, regions, but also countries. The important places that points to 
the roads were castles, cities and in the very early period markets and toll sta-
tions. We can find very useful information in so-called litterae metales, but sig-
nificant quantity of them occur in our country just from early third of thirteen 
century. We know from preserved written sources, that road network in Nitra 
County was very dense, moreover, it lasted (with small changes) to the modern 
times. Even today we use many of the medieval roads. 
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Ruské knieža Roman Danielovič, syn haličsko-volynského panovníka 
Daniela Romanoviča, nie je v dejinách strednej Európy nijak zvlášť významná 
postava. Ba v slovenskej historiografii je to postava častokrát dosť nepovšimnu-
tá, čo bolo jedným z hlavných dôvodov k napísaniu tejto práce. Roman v pod-
state do dejín strednej Európy významnejším spôsobom zasiahol iba jediný raz: 
V roku 1252 sa v intenciách politiky svojho otca Daniela Romanoviča, ale hlav-
ne uhorského kráľa Bela IV., oženil s rakúskou vojvodkyňou Gertrúdou Báben-
berskou.2 Následne sa s výdatnou uhorskou pomocou pokúsil získať Rakúsko 
pod kontrolu, pričom však narazil na rozhodný odpor druhorodeného syna čes-
kého kráľa Václava I., Přemysla Otakara, ktorý si naň taktiež robil zálusk. Český 
kráľovič bol však v tomto zápase jednoznačne úspešnejší a rázne ukončil Roma-
nove ambície v tejto časti Európy. 

Roman Danielovič sa narodil okolo rokov 1230/323 ako tretí v poradí 
známy syn kniežaťa Daniela Romanoviča a jeho manželky Anny Mstislavovnej, 
dcéry Mstislava Mstislaviča.4 Prvý krát vstúpil do dejín, keď spolu so svojím 
strýkom Vasilkom Romanovičom tiahol na rozkaz svojho otca Daniela proti 
mestu Gorodno v Čiernej Rusi pravdepodobne v roku 1251/52.5 Podľa D. Dąb-
                                                      
1 Táto práca je doplnením jednej z nosných kapitol našej diplomovej práce, por. 

ADAMOVI Č, Viktor. Česko-haličské konflikty za vlády Daniela Romanaviča z pohľadu 
zahraničnej politiky Bela IV. Diplomová práca. Bratislava : Univerzita Komenského. Filo-
zofická fakulta. Katedra slovenských dejín, 2012, s. 26-31.  

2 Continuatio Garstensis. In Monumenta Germaniae Historica. Scriptores (in Folio) (ďalej 
MGH SS) T. IX. Ed. Georgius Heinricus PERTZ. Hannover : Impensis bibliopolii aulici 
Hahniani, 1851, s. 599. Contiuatio Sancrucensis secunda. In MGH SS. T. IX, s. 643. Con-
tinuatio praedicatorum Vindobonensium. In MGH SS. T. IX, s. 727. Continuatio Floria-
nensis. In MGH SS. T. IX, s. 747. ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РУССКИХЪ ЛЕТОПИСЕЙ. 
Томъ второй: Ипатьевская летопись. (ďalej ПСРЛ. Т. II. Ипать. лет.) С.-Петербургь 
: Типографія М.А.Александрова, 1908, s. 561. Český preklad viď KOMENDOVA, Jitka 
(ed.). Haličsko-volyňsky letopis. Praha : Argo, 2010, s. 90. 

2 Ku kňažnej Gertrúde pozri napr. staršiu štúdiu: MEIER, Hermann. Gertrud Herzogin von 
Osterreich und Steiermark. In Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark, 1927 
roč. 23, č. 1-4, s. 5-38. 

3 DĄBROWSKI, Dariusz. Rodowod Romanowiczów ksiąźąt halicko-wołyńskich. Poznań; 
Wrocław : Wydawnictwo Historyczne, 2002, s. 115. 

4 Ипать. лет., ref. 2, s. 501.  
5 Podľa Haličsko-Volynského letopisu v roku 1253. viď Ипать. лет., ref. 2, s. 560.  
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rowskeho bol už v tom čase ženatý s neznámou dcérou poloveckého6 chána Te-
gaka.7 Následne sa pozornosť jeho otca upriamila na strednú Európu, kde sa 
v tom čase postupne vyostrovali konflikty medzi uhorským kráľom Belom IV. 
a českým následníkom Přemyslom Otakarom. A práve v tejto súvislosti vstupuje 
do stredoeurópskych dejín aj jeho syn, ktorého sa uhorský kráľ rozhodol posadiť 
na rakúsky stolec.8 

Keď v roku 1246 v bitke na Litave v boji proti Uhorsku padol rakúsky 
vojvoda Fridrich II. Bojovný, ktorý nezanechal po sebe mužského potomka vy-
mrel ním po meči rod Bábenbergovcov. Následne sa v zmysle nástupníckych 
dohôd a sobáša s Gertrúdou Bábenberskou ujal vlády v Rakúsku prvorodený syn 
českého kráľa Václava I., Vladislav Moravský.9 Avšak krátko nato zomrel aj ten 
(1247).10 Nejasná situácia, o to komu bývalé Bábenberské krajiny pripadnú, roz-
pútala v strednej Európe niekoľko desaťročí trvajúci konflikt v historiografii 
známy ako Vojna o bábenberské dedičstvo.11 V roku 1248 sa Gertrúda Báben-
berská vydala po druhý krát. Tento krát sa jej manželom stal Herman Báden-
ský,12 ktorý sa pokúsil v Rakúsku prevziať moc. Herman však žil len do roku 
1250, keď tiež náhle zahynul. Zo zmätkov v Rakúsku napokon v r. 1252 najviac 
vyťažil brat zosnulého Vladislava, český kráľovič Přemysl Otakar, ktorého si 

                                                      
6 Na tomto mieste chceme poznamenať, že z etnického hľadiska sú Kumáni a Polovci 

(Plavci) vlastne jeden gens – z terminologického hľadiska správne nazývaný Kypčakovia. 
Keďže však v našom prostredí je zaužívanejší názov „Kumáni“ a v ruskom prostredí zas 
„Polovci“ rozhodli sme sa tieto názvy zachovať a nemiešať a používame ich ako synony-
má. K téme Kumánov v Uhorsku pozri aj napr.: MAREK, Miloš. Národnosti Uhorska 
(Vysokoškolský učebný text). Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2011, s. 
202-229. 

7 V literatúre bolo dlho zaužívané, že Roman bol ženatý len dvakrát, a to s Gertrúdou Bá-
benberskou a neskôr s Elenou Glebovnou, dcérou volkovského kniežaťa Gleba. Podľa 
najnovších výskumov mal však 3 manželky, pričom okrem spomínaných dvoch bola jeho 
prvou ženou práve dcéra poloveckého chána Tegaka. Pozri: DĄBROWSKI, ref. 3, s. 127-
139. 

8 Ипать. лет., ref. 2, s. 561.  
9 Letopisy české 1196-1278. In Fontes rerum Bohemicarum (ďalej FRB). T. II. Ed. Josef 

Emler. Praha : Nákladem Musea Království Českého, 1874, s. 286. 
10 Letopisy české 1196-1278, ref. 8, s. 286. 
11 Doteraz snáď najkomplexnejšie dielo k tejto téme: MIKA, Norbert. Walka o spadek po 

Babenbergach 1246-1278. Racibórz : WAW, 2008, 136 s. Pozri tiež WŁODARSKI, Bro-
nisław. Połska i Czechy w drugej połowie XIII i początkach XIV wieku (1250-1360). 
Lwow : nakładem Towarzystwa Naukowego, 1931, s. 12-13. 

12 Annales Mellicenses. In MGH SS. T. IX, s. 508. Continuatio Garstensis, ref. 2, s. 598. 
Contiuatio Sancrucensis secunda, ref. 2, s. 642. Continuatio Zwetlensis tertia. In MGH SS. 
T. IX. s. 655. Annales Zwetlenses. In MGH SS. T. IX, s. 679. Auctarium Vindobonense. In 
MGH SS. T. IX., s. 724. Continuatio praedicatorum Vindobonensium, ref. 2, s. 727. Conti-
nuatio Florianensis, ref. 2, s. 747. Annales sancti Rudberti Salisburgenses. In MGH SS. T. 
IX, s. 791. 
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rakúska šľachta sama zvolila za panovníka.13 Toto ale výslovne popudilo Bela 
IV., ktorý si na dedičstvo po Bábenbergovcoch tiež robil nároky.  

Uhorský kráľ však mal v rukách mocnú zbraň: dvojnásobne ovdovenú 
Gertrúdu, legitímnu dedičku Rakúskych krajín. Je pravda, že táto „zbraň“ strati-
la na sile, keď sa Přemysl Otakar oženil s Margarétou Bábenberskou (Gertrúdi-
nou tetou), ktorá tiež mala na Rakúsko oprávnené nároky, hoci sa ich predtým v 
Gertrúdin prospech vzdala. Jediné čo Belo IV. potreboval, bolo nájsť pre Ger-
trúdu ideálneho manžela. Tu však vystáva otázka: prečo ju teda nevydal za jed-
ného zo svojich synov? Mladší Belo (zvaný Dobrý) bol v tom čase ešte veľmi 
malý (mal okolo 2-7 r.),14 takže neprichádzal do úvahy, keďže jeho otec zjavne 
musel reagovať rýchlo, aby Přemysla stihol v jeho ambíciách zastaviť. Prvoro-
dený syn Štefan však už mal na sobáš vhodný vek, 13 rokov. Štefan však v tom 
čase, alebo už bol ženatý s Alžbetou, dcérou kumánskeho náčelníka, alebo už 
bol tento sobáš dohodnutý.15 A dobré vzťahy s Kumánmi boli pre uhorského 
kráľa kľúčové, keďže v ňom stále žila obava s pred možného opakovania Tatár-
skeho vpádu.16 Keď teda Belo IV. hľadal pre Gertrúdu vhodného ženícha musel 
sa rozhliadnuť mimo svojej dynastie. Roman Danielovič bol na tento účel prija-
teľný hneď z niekoľkých dôvodov. Jednak medzi Belom IV. a Romanovým ot-
com Danielom existovalo už od roku 1247 spojenectvo, keď si Romanov starší 
brat Lev Danielovič zobral za manželku dcéru Bela IV. Konštanciu17 a je oči-
vidné, že obe strany túžili po vzájomných dobrých vzťahoch a užšom dynastic-
kom spojení. A napokon ani vekový rozdiel medzi budúcimi manželmi nebol 
veľký (Gertrúda bola tak o 4 až 6 rokov od Romana staršia). 

                                                      
13 Podľa tvrdení niektorých súdobých českých a rakúskych letopisov, sa rakúska šľachta 

sama poddala českému kráľovi Václavovi I., ktorý tam následne vyslal svojho syna Pře-
mysla Otakara, aby tieto krajiny spravoval. Vyslovene v tomto duchu: Letopisy české 
1196-1278, ref. 8, s. 289.; Continuatio praedicatorum Vindobonensium, ref. 2, s. 727. 

13 Ostatné pramene viac zdôrazňujú svadbu medzi Přemyslom a Margarétou Bábenberskou.  
14 Čo sa týka veku Bela Dobrého, neskoršieho vojvodu slavónskeho, sekundárna literatúra 

nám ponúka celú paletu údajných rokov, kedy sa mohol narodiť. Pravdou však je že 
vzhľadom na pramenný materiál nie sme schopní dátum jeho narodenia presnejšie vyme-
dziť.  

15 Ohľadne datovania sobáša medzi Štefanom a Alžbetou sú doteraz nejasnosti, avšak ako 
najpravdepodobnejšia sa javí možnosť, že k nemu došlo ešte niekedy pred rokom 1250. K 
tomu viď napr. ORSÁGOVÁ, Zuzana. Maria Laskaris and Elisabeth Cuman : Two exam-
ples of Arpadian queenship. MA-Thesis. Budapest : Central European University, 2009, s. 
28-30. 

16 To, že strach z opätovného návratu Mongolov dlhodobo determinoval politiku Bela IV. je 
nepopierateľné. Za všetko pozri listinu, ktorú kráľ zaslal pápežovi Inocentovi IV. asi roku 
1250. MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. (ďalej 
CDES) T. II. Bratislava : Obzor, 1987, č. 350, s. 243-245. to isté aj v Magyar Orszagos 
Leveltar, Diplomatikai Fenykepgyűjtemeny (ďalej MOL DF). č. 289 184. 

17 K tomu pozri napr. obsiahlu štúdiu: MALINIAK, Pavol. K sobášnej politike Bela IV. Dy-
nastická svadba vo Zvolene a jej reflexia v historiografii. In Historicky časopis, 2008, roč. 
56, č. 1. s. 123-135. 
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Tu prichádzame k ďalšej zaujímavej otázke. Ak bol Roman na prelome 
rokov 1251/52 ešte ženatý s dcérou chána Tegaka a cez leto 1252 sa oženil 
s Gertrúdou, čo mimochodom tiež pravdepodobne potrebovalo istý čas na do-
hodnutie detailov medzi Belom a Gertrúdou na jednej a Danielom a Romanom 
na druhej strane, čo sa stalo so spomínanou Romanovou poloveckou ženou? 
Keďže pramene o jej osude mlčia, môžeme si len domýšľať. V podstate však 
máme na výber dve možnosti a to: alebo zomrela, čím mimochodom veľmi na-
hrala do kariet Belovi a Danielovi v ich dynastických plánoch. Alebo došlo 
k rozluke jej manželstva s Romanom. Ťažko je nám prikloniť sa k jednej či dru-
hej možnosti. Na druhej strane však musíme konštatovať, že v politike ruských 
kniežat nebolo úplne nezvyklým rozlučovať manželstvá členov dynastie v záuj-
me vyššej kniežacej politiky. Okrem toho ani z dostupných prameňov nevieme 
jednoznačne povedať či došlo, alebo nedošlo k ochladeniu vzťahov medzi Da-
nielom a Polovcami, na základe čoho by sme aspoň mohli dedukovať, že v prí-
pade rozluky by k zhoršeniu vzťahov určite došlo.18 Ak však uvažujeme, že Da-
niel Polovcov potreboval a to asi vo veľmi podobnom duchu, ako Belo IV. Ku-
mánov, za pravdepodobnejšiu možnosť sa javí, že Romana od jeho prvej ženy 
odlúčila jej smrť a nie vysoká politika.19  
 Sobáš medzi Romanom a Gertrúdou bol teda vymyslený a zorganizovaný 
Belom IV., ktorý ním predovšetkým sledoval svoje vlastné hegemoniálne ciele v 
Rakúsku. Bol schválený Danielom Romanovičom, v záujme udržania dobrých 
vzťahov s Uhorskom a zrejme aj s vidinou možnosti prostredníctvom syna anga-
žovať sa v stredoeurópskej politike. Roman naň pristúpil v záujme otcovej poli-
tiky a Gertrúda určite považovala Rakúsko za svoje oprávnené dedičstvo a ne-
mienila sa ho vzdať v prospech svojej tety Margaréty a Přemysla Otakara.20  
 V lete 1252 teda Belo IV. spolu s Romanom, po predchádzajúcej dohode 
s Danielom, s veľkým vojskom vstúpil do Dolného Rakúska, kde na hrade Kah-
lenberg21 oženil syna haličského panovníka s Gertrúdou Bábenberskou. Ten bol 
                                                      
18 Čo sa týka vzťahu Daniela Romanoviča a Kumánov pozri napr. štúdiu: 

ЖИВАЧIВСЬКИЙ, Андрiй. Половцi на службi в Данила Романовича. In Colloquia 
Russica. Series I, vol. 2. Principalities in Lands of Galicia and Volhynia in international 
relations in 11th-14th centuries. Ed. Vitaliy Nagirnyy. Krakow: Jagiellonian University, 
2012, s. 80-85. 

19 K možnosti, že Romana od jeho prvej ženy oddelila jej smrť sa prikláňa aj prof. Dąbrow-
ski. viď: DĄBROWSKI, ref. 3, s. 127-128. 

20 Samotné rakúske letopisy sa vyjadrujú v tom duchu, že Gertrúda si Romana vzala, aby 
uškodila svojej tete Margaréte. Viď: Contiuatio Sancrucensis secunda, ref. 2, s. 643. Con-
tinuatio praedicatorum Vindobonensium, ref. 2, s. 727.  

21 Takto: VANIČEK, Vratislav. Velké dějiny zemi Koruny české 3. 1250-1310. Praha : Pase-
ka, 2002, s. 46. Alebo možno Hainburg podľa: HOMZA, Martin. Včasnostredoveké dejiny 
Spiša. In Historia Scepusii. Vol. I. Eds. Martin Homza - Stanislav Sroka. Bratislava; Kra-
kow : Katedra slovenských dejín FiF UK v Bratislave; Instytut Historii Uniwersytetu Ja-
giellonskiego, 2009, s. 152. Tiež Hainburg podľa: DĄBROWSKI, ref. 3, s. 129.; a rovna-
ko aj podľa: ВОЙТОВИЧ, Леонтій. Князь Лев Данилович. Львiв : НАН України, 2012, 
s. 60. 
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následne prehlásený za vojvodu Rakúska22 a uhorský kráľ tiahol na čele svojich 
vojsk na Viedeň, ktorú sa pokúsil pre novomanželov vydobyť.23 Bol však odra-
zený. Celú túto situáciu s veľkou nevôľou sledoval jednak český kráľovič Pře-
mysl Otakar a jednak aj väčšina rakúskej šľachty, ktorá si ho sama zvolila. Tre-
ba konštatovať, že po právnej stránke boli Přemyslove nároky silnejšie ako Ro-
manove. Ten bol zvolený šľachtou aj ženatý s právoplatnou dedičkou, zatiaľ čo 
tamten bol len ženatý s druhou, taktiež legitímnou, avšak dosť nepopulárnou 
dedičkou. A hoci Přemysl Otakar v tomto čase ešte nemal síl otvorene sa posta-
viť uhorskému kráľovi na odpor a rozhodujúcej bitke sa radšej vyhýbal, predsa 
najmä fakt, že drvivá väčšina rakúskej šľachty sa v tomto súboji postavila na 
jeho stranu mu v konečnom dôsledku zachránila jeho postavenie rakúskeho pa-
novníka. Belo IV., hoci sa veľmi snažil, nedokázal Rakúšanov poraziť a obsadiť 
ich krajinu, ba ani Viedeň nedokázal dobyť. Územie, ktoré sa uhorským voj-
skám podarilo získať a na ktorom teda ako uhorský vazal vládol Roman bolo 
veľmi malé v porovnaní s územím, ktoré ostalo v rukách Přemysla a jemu lojál-
nej šľachty. N. Mika ho odhaduje približne v tomto rozsahu: na západe po líniu 
Viedeň - Viedenské Nové Mesto a na východe po uhorské hranice.24 
 Čo sa týka Romanovho pôsobenia v Rakúsku, zmienky o ňom sa zachova-
li minimálne v štyroch rakúskych letopisoch,25 pričom najmenej v jednom je 
spomenutý menom. Konkrétne sa jedná o Continuatio Florianensis, na úvod 
ktorého je zaradený stručný rodokmeň Bábenbergovcov, ktorý sa končí práve 
Gertrúdiními potomkami. Roman je v ňom zaznačený ako tretí Gertrúdin man-
žel pod titulom „Roman kráľ Rusi“26 a pod jeho menom je stručný zápis, ktorý 
znie: „Tento Roman sa vrátil do svojej zeme.“27 A ďalej rodokmeň uvádza, že z 
ich manželstva vzišla dcéra Mária. Aj ostatné rakúske letopisy sú ohľadne Ro-
manovho pôsobenia stručné. Jeho príchod do Rakúska, a teda aj jeho svadbu 
všetky (správne) datujú na rok 1252. Jeho odchod však uvádza už jedine Con-
tiuatio Sancrucensis secunda, ktoré ho stanovuje na rok 1253. Jeho pôsobenie 
teda môžeme vymedziť zhruba týmito rokmi, pričom je ťažšie zadatovať dĺžku 
jeho rakúskeho pôsobenia presnejšie. K téme vojny o Bábenberské dedičstvo je 

                                                      
22 „ ipse rex (Roman Danielovič) ducatus Austrie et Styrie sibi posset iustius vendicare.“ 
22 Continuatio Garstensis, ref. 2, s. 599. 
23 Belo IV. sa so svojim vojskom nachádzal pri Viedni 15. júna 1252. CDES II, č. 394, s. 

273-274. to isté aj v MOL DF, č. 366.  
24 MIKA, ref. 11, s. 38-39. 
25 Continuatio Garstensis, ref. 2, s. 599.; Contiuatio Sancrucensis secunda, ref. 2, s. 643. 

Continuatio praedicatorum Vindobonensium, ref. 2, s. 727. Continuatio Florianensis, ref. 
2, s. 747. Pričom v troch z týchto prameňov je označený ako „rex Ruscie“ t.j. kráľ Rusi; 
a v jednom konkrétne v Continuatio praedicatorum Vindobonensium, ref. 2, s. 727 len ako 
„Rutenus“ teda Rus. 

26 „Romanus Rex Ruscie“ 
26 Continuatio Florianensis, ref. 2, s. 747 
27 „Hic Romanus est reversus in terram suam.“ 
27 Continuatio Florianensis, ref. 2, s. 747 
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najrozsiahlejšia, nemecky písaná tzv. Štajerská rýmovaná kronika: Ottokars Ös-
terreichische Reimchronik, ktorá síce Romana tiež nepozná po mene, ale zato 
vie, že sa jedná o „syna Ruského kráľa.“28 Presnejšie datovanie jeho pôsobenia 
v Rakúsku však neudáva ani ona.  

Okrem týchto rakúskych prameňov sa o Romanovom rakúskom dobro-
družstve dozvedáme hlavne z Haličsko-volynského letopisu, ktorý je k tejto téme 
oveľa viac výrečný. A hoci tento prameň poskytuje neoceniteľné informácie, 
ktoré sa nikde inde nenachádzajú, o to viac ho treba hodnotiť kriticky.29 Letopis 
totiž celkom otvorene z celého neúspechu Romana získať si Rakúsko viní uhor-
ského kráľa. Samotné svoje rozprávanie k tejto záležitosti začína slovami: 
„uhorský kráľ dal Romanovi veľký sľub, ale nesplnil ho“30 a v podobnom štýle 
pokračuje ďalej: „(Belo IV.) Nechal ho (Romana) v meste Inperc a odišiel preč, 
dal sľub ale nepomohol mu.“31 Tieto tvrdenia letopisu sú však zavádzajúce 
a snažia sa preniesť zodpovednosť za neúspech Romanovho pôsobenia na Bela 
IV. Veď, ak aj nemáme k tejto záležitosti ďalšie priame pramene, je absolútne 
nelogické, aby uhorský kráľ, ktorý sám predtým vyvinul toľkú aktivitu, aby Ra-
kúsko získal, alebo minimálne, aby ho nezískal Přemysl Otakar, a ktorý sám 
vymyslel plán s Romanom a Gertrúdou, prostredníctvom ktorého chcel českého 
následníka odtiaľ vytlačiť, sám sa diplomaticky, ale najmä vojensky angažoval 
v Romanov prospech, aby teraz konal proti nemu. Ako letopis hovorí, z dôvodu, 
že: „(Belo IV.) oklamal Romana, želajúc si získať jeho mestá.“32 Teda to, že Be-
lo IV. zanechal Romana v Rakúsku a „odišiel preč“ a „nepomohol mu“ viac vy-
plývalo z vojenských dôvodov, ako z nejakých ľstivých záujmov, ako sa nám to 
snaží predostrieť haličský letopis. Belo IV., ktorý nedokázal dobyť ani Viedeň 

                                                      
28 „von Riuzen des kunigs suon.“ 
28 Ottokars Österreichische Reimchronik. Teil 1. In. MGH Deutsche Chroniken T. V. Ed. 

Joseph Seemüller. Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1890, s. 33.  
28 A na inom mieste ho zas nazýva len: „Riuzen“, t.j. Rus viď: tamže, s. 33. 
29 Okrem toho ani v datovaní udalostí nie je veľmi nápomocný, keďže je všeobecne známy 

svojou nepresnosťou. 
30 „створи король обетъ великъ и не исправи его к Романови“ (pri prepise staroruského 

textu bol znak "jat" z technických dôvodov nahradený písmenom "е" – V.A.)  
30 Ипать. лет., ref. 2, s. 571.  
31 „Остави же у городе Инеперьце и отъидеть прочь, обещався ему и не помогашеть 
ему.“ 

31 Ипать. лет., ref. 2, s. 571.  
31 Tieto zmienky v letopise o Belovom sľube Romanovi, nám okrem iného aj naznačujú, že 

uhorský kráľ uznal nárok Romana a Gertrúdy v Rakúsku a zaviazal sa vojensky ich ochra-
ňovať pred inými uchádzačmi (najmä pred českým kráľovičom). K tomu pozri 
NAGIRNYJ, Witalij. Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 
1198 (1199) – 1264. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011, s. 274.  

32 „Лесть бо имяшеть, хотя городовъ его.“ 
32 Ипать. лет., ref. 2, s. 571. 
32 Čo sa týka Romanových „miest“ pozri aj: ADAMOVIČ, ref. 1, s. 27. Čo sa týka vzájom-

ných vzťahov medzi Romanom, Gertrúdou a Belom IV. pozri: Tamže, s. 28. 
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sa nedokázal ani vojensky presadiť proti vzdorujúcej Rakúskej šľachte a dom-
nievame sa, že práve preto bol nútený pozmeniť svoj plán a načas sa prestal 
o Rakúsko vojensky zaujímať. Avšak rozhodol sa, že svojho protivníka, českého 
kráľoviča, najlepšie zlomí tak, že napadne priamo jeho hlavné zázemie a oporu 
jeho moci v Rakúsku, t.j. jeho vlastný údel – Moravu. Ak máme veriť rakúskym 
a českým letopisom, pričom dôvod neveriť im nemáme, Kumáni plienili Moravu 
ešte v roku 1252.33 Hlavný útok však uhorský kráľ uskutočnil až cez leto roku 
1253, keď sám zozbieral vojsko a spolu so svojím synom Štefanom34 vtiahli na 
Moravu a postupovali na mesto Olomouc, ktoré bolo jedným z jej najdôležitej-
ších centier. Práve v tom istom čase, taktiež na popud uhorského panovníka, 
vtrhli jeho spojenci menovite kniežatá Daniel Romanovič, Boleslav V. Hanbli-
vý, a Vladislav Opolský, spolu s Danielovými spojencami z Litvy do Opavska.35 
Túto opavskú výpravu severných spojencov uhorského kráľa opäť najrozsiahlej-
šie popisuje Haličsko-volynský letopis.36 Výprava, ako to vyplýva z letopisu, 
mala za primárny cieľ mesto Opavu, ktoré však spojenci nedokázali obsadiť, 
následne sa ešte zmohli na plienenie a potom sa zo severnej Moravy stiahli. 
Rovnako aj uhorské vojská, ktoré obľahli Olomouc, boli odrazené.  

Ťažko povedať, či počas hore opísaných udalostí bol ešte Roman v Rakú-
sku. Väčšina historikov sa prikláňa skôr k možnosti, že áno.37 Z toho pohľadu 
potom hodnotia aj akcie uhorského kráľa, ako snahu odľahčiť Přemyslov tlak na 
Romana útokom na Moravu. Podobne aj účasť Romanovho otca Daniela na 
opavskej výprave najmä starší ruskí historici vnímali, ako snahu pomôcť syno-
vi.38 Pričom niektorí dokonca predpokladali, že Daniel plánoval prebojovať sa 
cez celú Moravu zo severu na juh a vpadnúť do Rakúska, aby pomohol Roma-
novi. Toto však nepovažujeme za príliš reálne tvrdenie. Ak by totiž Daniel sku-

                                                      
33 K útokom Uhrov resp. Kumánov na Moravu v r. 1252 viď napr.: Letopisy české 1196-

1278, ref. 8, s. 290. Continuatio Lambacensis. In MGH SS. T. IX, s. 559. Annales sancti 
Rudberti Salisburgenses, ref. 12, s. 792. Iné rakúske pramene zas zvyknú spomínať len 
útoky na Rakúsko. Jindřich Heimburský zas útok kladie do roku 1251, viď Letopisové 
Jindřicha Heimburského. In. FRB T. III. Ed. Josef Emler. Praha : Nákladem nadáni Fran-
tiška Palackého, 1882, s. 313. 

34 Že sa výpravy zúčastnil aj Štefan nám vypovedá listina: Codex diplomaticus Hungariae 
ecclesiasticus ac civilis (ďalej CDH), Tomi IV, voumen III. Ed. Georgii Fejér. Budae : Ty-
pis typogr. regiae Universitatis Ungaricae, 1829, s. 465-468. to isté aj v MOL DF, č. 291 
393. 

35 Možné dôvody, ktoré popísali jednotliví historici, ktoré údajne viedli Daniela zapojiť sa 
do protičeských akcii uhorského kráľa pozri NAGIRNYJ, ref. 31, s. 274-275.  

35 K tzv. Opavskej výpravy pozri: ADAMOVIČ, ref. 1, s. 32-37. 
36 Ипать. лет., ref. 1, s. 561-564. 
37 Ba podľa M. Bratnického bol Roman v Rakúsku ešte aj v apríli roku 1254, v čase uzatvá-

rania mieru medzi Přemyslom Otakarom II. a Belom IV. BARTNICKI, Mariusz. Polityka 
zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264. Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005, s. 195. S čím sa my však nestotožňujeme.  

38 Napr. ПАШУТО, Владимир Терентьевич. Очерки по истории Галицко-Волынской 
Руси. Москва : Издательство Академии наук, 1950, s. 256. 
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točne chcel vpadnúť do Rakúska, logickejšie by bolo tiahnuť cez Uhorsko a do 
Rakúska vstúpiť zo západného Slovenska. Takto by tam vpadol plnou silou 
a neoslaboval by sa ťažkým pochodom cez nepriateľské územie.  

Lenže ani snaha Bela IV. a jeho spojencov Romanovi veľmi neodľahčila, 
pretože vieme, že ten bol v Rakúsku pod sústavným tlakom Přemysla Otakara.39 
Letopis totiž hovorí: „Na Romana často útočil hercog (t.j. vojvoda = Přemysl 
Otakar).“40 Z letopisu dokonca vyplýva, že český kráľovič obľahol Romana na 
jeho hrade a pokúsil sa ho vyhladovať, čo sa mu vraj aj celkom darilo: „A bolo 
tak, že istá žena tajne chodila kupovať jedlo do mesta Viedne a nosila im, lebo 
bol taký hlad, že už chceli zjesť kone.“41 A na inom mieste sa píše: „kňažná 
(Gertrúda) povedala: ‚... trpíme a umierame od hladu!‛“ 42 Okrem vojenskej ak-
tivity sa však Přemysl snažil Romana presvedčiť k odchodu z Rakúska aj diplo-
maticky. Haličský letopis nám síce zaznamenal údajnú ponuku, ktorú Přemysl 
Romanovi urobil, ale jej celková dôveryhodnosť je mizivá. Letopis ju predstavu-
je v takomto znení: „(Přemysl) povedal Romanovi so ľsťou: „Opusti kráľa uhor-
ského: ty si mi príbuzný a švagor. Rozdelím si s tebou Nemeckú zem. Uhorský 
rex-kráľ mnoho sľúbil, ale nesplní (to). Ale ja hovorím pravdu a za svedka pos-
tavím svojho otca pápeža a dvanásť biskupov, že ti dám polovicu Nemeckej ze-
me.“43 Je celkom pravdepodobné, že Přemysl vstúpil s Romanom do istej formy 
vyjednávania aj keď na to nemáme listinné pramene, ale návrh v takom zmysle 
v akom ho predstavuje letopis je absolútne nepravdepodobný. Zo strany Přemys-
la Otakara je totiž absolútne nemysliteľné, aby Romanovi ponúkol rozdelenie 
Rakúska (podľa prameňa „Nemeckej zeme“44). Český kráľovič sa totiž považo-
val za jediného, absolútne právoplatného a legálneho panovníka tejto krajiny. 
Mal rozhodujúcu podporu domácej šľachty a ani mocný uhorský kráľ ho nedo-
kázal odtiaľ sústavným vojenským tlakom vytlačiť. Preto sa zdá nemysliteľné, 
žeby on navrhoval niečo takéto akémusi „neznámemu“ kniežaťu z východu, kto-
rý ani len nemal silu nejako ho v jeho nárokoch ohroziť. Veď Přemysl dobre vi-
                                                      
39 NAGIRNYJ, ref. 31, s. 276.  
40 „Часто же приходящу ему на нь герьцюви.“ 
40 Ипать. лет., ref. 1, s. 571. 
41 „Бе бо баба ходящи и купящи коръмлю потаи въ граде Вядне приносящи: толикъ бо 
бе гладъ, яко и коне имь хотящимъ ясти уже.“  

41 Ипать. лет., ref. 1 s. 572.  
42 „Княгине же ... рече, яко: "... мы за нь терпимъ и гладомъ измираем."  
42 Ипать. лет., ref. 1, s. 571-572.  
43 „ласканиемь глаголаше ему: "Остави короля угорьского, яко ужика ми еси и своякъ. 
Земля Немцькая разделена будеть с тобою. Риксъ ти угорьскый, рекше король, 
много обещаеть, но не исправить. Азъ же глаголю правду, и поставлю ти послуха 
отца си папу и 12 пискупа на послушьство, и вдамъ ти полъ земли Немецкой.“ 

43 Ипать. лет., ref. 1, s. 571.  
43 K tomuto Přemyslovmu „návrhu“ na rozdelenie krajiny pozri: ADAMOVIČ, ref. 1, s. 29-

30. 
44 „земли Немецкой.“ 
44 Ипать. лет., ref. 1, s. 571.  
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del, že Roman je celkom závislý na uhorskej pomoci a podpore, a všetko čo dr-
žal v Rakúsku získal pre neho uhorský kráľ. Zaujímavé však je, že podľa letopi-
su ani pre Romana nebola táto ponuka vyhovujúca. Pretože píše, že: „Ale Roman 
odvetil: ‚Ja som dal slovo, svojmu otcovi, uhorskému kráľovi a nemôžem po-
slúchnuť teba: to by bola pre mňa hanba a hriech – nesplniť sľub.‛ A odovzdal 
uhorskému kráľovi všetky slová, ktorými ho hercog (t.j. Přemysl Otakar) vábil 
a prosil ho o pomoc.“ 45 Tu však letopisec má opäť priestor na kritiku uhorského 
kráľa, pretože už v nasledujúcej vete tvrdí, že: „Ale ten (Belo IV.) mu pomoc ne-
poslal, lebo chcel (Romanové) mestá vlastniť sám, a sľúbil dať mu za ne druhé 
mestá v krajine uhorskej.“46 

Zhodnoťme teda Romanovo pôsobenie v Rakúsku na základe toho čo sa 
nám snaží predostrieť haličský dvorný kronikár: Roman prišiel do Rakúska 
v intenciách politiky Bela IV., ktorý sám mu sľúbil „Nemeckú zem“ (rozumej 
Rakúsko) a s vojskom ho tam aj priviedol. Oženil ho s Gertrúdou Bábenberskou, 
legitímnou dedičkou bývalých Bábenberských krajín. Následne však svoj sľub 
porušil, Romana s jeho novou manželkou zanechal v Rakúsku osamoteného 
a neposkytoval mu viac pomoc. Toto využil Romanov český sok, Přemysl Ota-
kar, ktorý ho s veľkým vojskom obľahol na jeho sídle. Keďže však v priamom 
boji Romana poraziť nedokázal, snažil sa ho dostať na svoju stranu klamlivou 
ponukou rozdelenia krajiny. Toto však Roman odmietol a znova žiadal o pomoc 
uhorského kráľa, ktorý však opäť v rozpore so svojimi sľubmi pomoc neposky-
tol, pretože údajne sám chcel získať Romanove „mestá“ v Rakúsku. Okrem toho 
držal v zajatí aj Gertrúdinho syna Fridricha, ktorého predtým sľúbil oženiť so 
svojou dcérou. Roman s Gertrúdou boli kvôli obliehaniu Přemyslom v kritickej 
situácii, keď im nepostačovali potraviny ani pre ich dvor. Vtedy údajne sama 
Gertrúda presvedčila Romana, aby on sám ušiel k svojmu otcovi. Samotný Ro-
man s tým súhlasil, ale kvôli obliehaniu nemohol z hradu odísť. Vtedy sa však 
nad ním zľutoval jeden z rakúskych šľachticov, menom Bernard, ktorý sa posta-
vil na jeho stranu a vysekal ho z obkľúčenia. Roman tak z Rakúska odišiel do-
mov zanechajúc tam stolec na ktorý mal nárok, ako aj vlastnú manželku.47 

                                                      
45 „Оному же рекшу: "Правдою обещахся отцю си королеви угорьскому, не могу 
послушати тебе, яко срамъ имамъ и грехъ не исполнити обета." Посла бо ко 
королеви угорьскому вся словеса, имиже обещевашеться ему герцюкъ, и прося у 
него помощи.“  

45 Ипать. лет., ref. 1, s. 571.  
46 „Он же не посла ему помощи, но городовъ хотящу ему особе, обещевашеть же ему 
дати иныи городы в земле Угорьской.“  

46 Ипать. лет., ref. 1, s. 571.  
47 Čo sa týka odchodu Romana z Rakúska, na základe prameňov sa nedá určiť presný dátum 

a medzi historikmi panujú doteraz rôzne názory na túto tému. Prehľad týchto názorov po-
zri napr. v NAGIRNYJ, ref. 31, s. 276.  

47 Zaujímavý pohľad na situáciu prezentoval aj L. Vojtovič: podľa neho Daniel Romanovič, 
ktorý postupne nadväzoval čoraz užšie kontakty so Západom (okrem Uhorska najmä 
s Apoštolskou Stolicou) prijal medzičasom korunu a titul „kráľ Rusi“ a uvedomoval si, že 
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Už len čítať tento príbeh je úsmevné. My si nijako nedovoľujeme deho-
nestovať osobu kniežaťa Romana Danieloviča, avšak robí to, zjavne neúmysel-
ne, samotný haličský kronikár. Ten sám tvrdí, že syn haličského panovníka, nie 
je schopný žiadnej akcie. Vo všetkom závisí od uhorského kráľa, ktorým je však 
klamaný. Je obkľúčený českým kráľovičom, ktorý ho natoľko vyčerpal, že nemá 
čo jesť a je odkázaný na „akúsi ženu“ ktorá pre jeho dvor chodí kupovať jedlo. 
Přemysl mu sľubuje polovicu Rakúska, ale zase je to len ďalší pokus o podvod 
proti nemu. Napokon ho vlastná žena posiela preč, proti čomu on neprotestuje, 
ale jednako nemá síl sám sa dostať z obkľúčenia. Našťastie sa z čista jasna obja-
vuje spomínaný Bernard, mimochodom dovtedy jeho nepriateľ, ktorému ho pri-
šlo ľúto a z obliehaného hradu ho vyvedie a mladé knieža uteká preč k svojmu 
otcovi.  

Príbeh predostretý letopisom vonkoncom nemožno zavrhnúť, pretože vo 
svojej podstate popisuje reálne historické skutočnosti. Avšak rozprávanie halič-
ského dvorského kronikára je natoľko propagandisticky podfarbené, že rozhod-
ne nie všetky detaily je možno brať vážne. Nadôvažok, keďže Haličsko-volynský 
letopis je v podstate jediným výrečnejším prameňom k spomínaným udalostiam 
týkajúcim sa Romana, v praxi ani nie je možné všetky detaily podrobiť dôklad-
nejšej kritike. Na druhej strane, ako sme aj v tejto práci preukázali niektoré tvr-
denia sa dajú v zásade vyvrátiť aj len na základe logického uvažovania resp. 
s použitím len nepriamych zmienok v iných prameňoch. Do tejto kategórie patrí 
napr. nezvyklo negatívny obraz kráľa Bela IV. či údajný návrh o rozdelení kraji-
ny od Přemysla Otakara.  
 Romanovo pôsobenie v Rakúsku teda môžeme jednoznačne označiť za 
neúspešné a to ako z pohľadu samotného Romana, tak aj z pohľadu Bela IV. 
a v podstate aj z pohľadu kňažnej Gertrúdy. Roman nedokázal získať Rakúsko 
pod svoju kontrolu, nedokázal z neho vytlačiť rozmáhajúceho sa Přemysla Ota-
kara a uplatniť tam svoje nároky na vládu, práve naopak bol odtiaľ vytlačený 
a následne sa Rakúska raz a navždy zriekol. Uhorský kráľ tiež nedokázal uplat-
niť svoje mocenské ambície. Jeho pokus o inštalovanie Romana stroskotal na 
plnej čiare. Jedinou útechou pre neho mohlo byť, že po namáhavej vojne s čes-
kým kráľovičom (neskôr panovníkom) získal roku 1254 väčšinu Štajerska, spolu 
s titulom štajerského vojvodu.48 Gertrúda si na Rakúsko tiež robila (oprávnený) 
zálusk: jednak v zmysle Privilegia minus bola právoplatnou dedičkou Rakú-
skych krajín po svojom zosnulom strýkovi vojvodovi Fridrichovi II. Bojovnom 

                                                                                                                                                                      
tým poštval proti sebe Mongolov. Preto chcel vojnu v Rakúsku ukončiť a v intenciách tej-
to jeho politiky sa aj jeho syn Roman musel stiahnuť. K tomuto pozri: ВОЙТОВИЧ, ref. 
21, s. 61. Ďalším nespochybnitelným faktom však je, že aj vojna v Rakúsku sa stále čoraz 
viac vyvíjala v Romanov neprospech.  

48 Na znovuobnovenie mieru najviac tlačila Rímska kúria, ktorá od počiatku tohoto konfliktu 
vyvíjala veľkú aktivitu aby znepriatelené kráľovstvá zmierila. K tomu pozri napr. 
ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha : Lidové noviny, 
2011, s. 95-96.  
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a jednak jej malý syn Fridrich bol taktiež právoplatným dedičom po svojom zo-
snulom otcovi bádenskom markgrófovi a rakúskom vojvodovi Hermanovi Bá-
denskom, čo sa mu jeho matka pochopiteľne snažila zabezpečiť. Avšak neús-
pešne. 
 Roman Danielovič sa teda po svojom rakúskom dobrodružstve stiahol 
späť na Rus, kde opäť pôsobil v intenciách politiky svojho otca Daniela Roma-
noviča.49 Ten svojho syna následne zaangažoval do svojej severnej politiky. Ha-
ličsko-volynský panovník sa totiž celkom cieľavedome snažil rozširovať svoj 
vplyv medzi pobaltské kmene Jatviagov a Litovcov. Asi roku 1254 v zmysle 
dohôd medzi Danielom a litovským kniežaťom Vojšelkom, dostal Roman mesto 
Novgorodok spolu s okolím a titul kniežaťa Čiernej Rusi.50 Následne sa oženil 
po tretí krát, tentoraz s Elenou Glebovnou, dcérou volkovského kniežaťa Gle-
ba.51  
 Čo sa týka Romana a jeho angažovania sa v stredoeurópskej politike, dlh-
ší čas sa zvyklo uvažovať nad tým, že sa do česko-uhorských sporov zamiešal 
ešte jeden krát a to konkrétne v roku 1260, keď sa odohrala veľká bitka pri 
Kressenbrunne medzi Belom IV. a Přemyslom Otakarom II. V tejto bitke sa na 
uhorskú stranu opäť postavil aj Daniel Romanovič a podľa viacerých dochova-
ných prameňov v nej bojovali aj jeho synovia. Problém nastáva v tom, že väčši-
na prameňov sa obmedzuje len na konštatovanie, že sa v nej zúčastnili „kráľ 
Daniel a jeho synovia a ostatní Rusi,“52 ale ďalej ich už nemenujú. Avšak poľ-
ský kronikár Jan Długosz je snáď jediný, ktorý tvrdí, že v spomínanej bitke bo-
jovali: „Daniel a jeho synovia Lev a Roman.“53 Práve tento zápis zvykli v minu-
losti historici preberať ako hodnoverný a na základe toho sa vyslovovali v pro-
spech Romanovej účasti. Treba si však uvedomiť, že J. Długosz je kronikárom 
až z 15. storočia a teda, že v tomto prípade písal o udalosti, ktorá sa odohrala 
zhruba 200 rokov pred ním. Ako teda poľský kronikár prišiel k Romanovmu 
menu, nebudeme skúmať, chceme len poukázať na fakt, že prof. D. Dąbrowski, 
veľký odborník na genealógiu ruských kniežat už presvedčivo dokázal, že Ro-
man zomrel ešte v roku 1258/59 a teda, že sa bitky pri Kressenbrunne 

                                                      
49 Je však nepochybné, že angažovanie sa Romanovičovcov vo Vojne o bábenberské dedič-

stvo zvýšila ich medzinárodnú autoritu. Okrem toho, táto ich aktivita minimálne budila 
dojem ich nezávislosti na Mongoloch. NAGIRNYJ, ref. 31, s. 276.  

50 Ипать. лет., ref. 1, s. 572.  
51 Ипать. лет., ref. 1, s. 568.  
52 „Danielem, regem Rusiae, et filios eius, et ceteros Ruthenorum...“ 
52 Příběhy krále Přemysla Otakara II. In. FRB T. II. s. 315. 
52 Dnes je už zrejme, že v tejto bitke spolu so svojim otcom bojovali jeho synovia Švarn 

a Mstislav. Pozri: ВОЙТОВИЧ, Леонтий. Король Даниил Романович: Последние 
годы жизни (1253-1264). In: Colloquia Russica. Series I, vol. 2. Principalities in Lands 
of Galicia and Volhynia in international relations in 11th-14th centuries. Ed. Vitaliy Na-
girnyy. Krakow: Jagiellonian University, 2012, s. 248.  

53 DŁUGOSZ, Jan. Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. T. II. Kraków : W 
Drukarni „czasu“ W. Kirchmayera, 1868, s. 364. 
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(12.7.1260) nijakým spôsobom zúčastniť nemohol.54 Takže jeho rakúske pôso-
benie bolo v skutku jediné jeho angažovanie sa v strednej Európe, o ktorom 
z prameňov doteraz vieme. 
 
 

Resume 
 

The Ruthenian prince Roman Danielovich, son of the Galician-Volhynian 
ruler Daniel Romanovich was not very important person in the Central European 
history. In fact, he played his role in it only one time. In 1252 he married to Ger-
trude of Babenberg, duchess and rightful heir of Austria. This matrimony was 
arranged by the Hungarian king Bela IV. whose main ambition was to acquire 
former lands of the Babenberg dynasty. But this action very irritated Ottokar 
(II.) Moravian margrave and son of the Bohemian king, who had the same goals. 
Therefore, the conflict between Bela IV. and Ottokar (II.) was inevitable. The 
Hungarian king together with prince Roman invaded Austria and conquered her 
small north-eastern part, where Roman ruled under Hungarian protection. But 
most of the Austrian nobility stood to the side of the Moravian margrave, who 
with their significant help forced out the Ruthenian prince from Austria. Subse-
quently, Roman fled to Galicia and left his pregnant wife to her own destiny. In 
historiography (including Slovak) we can read, that Roman fought against Otto-
kar II. again - in battle of Kressenbrunne in 1260. But that is evidently not pos-
sible, because according to the newest genealogical research he died between 
1258 and 1259. 

This paper aimed mainly: circumstances of Ruthenian involvement in the 
Bohemian-Hungarian conflict in the early fifties; analysis of the Galician-
Volhynian Chronicle - the main source for Roman's „reign“ in Austria; mutual 
relationships between Roman and Bela IV. as allies, and Roman and Ottokar 
(II.) as enemies. 

                                                      
54 Rozbor prameňov týkajúcich sa Romanovej smrti: DĄBROWSKI, ref. 3, s. 116-124. Zá-

ver, že išlo o roky 1258/59 viď tamže, s. 124. 
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UHORSKÝ PANOVNÍK POD CIRKEVNOU KLIATBOU. 
MISIA PÁPEŽSKÉHO LEGÁTA JAKUBA PECORARIHO 

V UHORSKU1 
 

Aneta Haramiaová 
 
 
 
 
Recenzoval: Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 

Tridsiate roky 13. storočia sa v Uhorsku sa niesli v znamení novej vlny 
donačnej politiky Ondreja II. Po krátkom období snáh o posilnenie kráľovskej 
moci zo strany následníka trónu,2 sa v roku 1231 na dvor opäť vrátili tí funkcio-
nári, ktorých mená sa spájali s novae institutiones3 uhorského panovníka. Silnú 
opozíciu voči politike kráľa predstavovala v nasledujúcom období cirkev, ktorá 
sa s podporou pápeža aktívne domáhala svojich práv.  

Jedným z dôvodov pre nespokojnosť cirkevných hodnostárov v Uhorsku 
bolo postavenie Židov a Saracénov v krajine. Tento problém zamestnával pá-
pežskú kúriu už v období pontifikátu Honoria III. (1216 – 1227). V roku 1221 
pápež vyzýval kráľovnú Jolantu, aby dbala na to, nech sa do rúk Izmaelitov, 
z ktorých sa mnohí nachádzali v jej sprievode, nedostanú kresťania.4 
V podobnom duchu napomenul Honorius III. aj samotného panovníka5, zmeny 
sa však nedočkal. O desať rokov neskôr sa pápež Gregor IX. (1227 – 1241), 
ktorý sa s uhorskými pomermi oboznámil zo správy svojho legáta Egídia6, obrá-
til v tejto záležitosti na prímasa Uhorska. Vo svojom liste arcibiskupovi Róber-

                                                      
1  Štúdia vznikla ako súčasť diplomovej práce autorky. HARAMIAOVÁ, Aneta: Uhorsko-

pápežské vzťahy v rokoch 1198 – 1270. Diplomová prácaBratislava : Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského, Katedra všeobecných dejín, 2011, 60. s. 

2  Kráľ Belo, posilnený podporou pápeža, sa v rokoch 1228 – 1231 pokúsil o revíziu donač-
nej politiky svojho otca a navrátenie pomerov krajiny do stavu, v ktorom existovala počas 
panovania Belu III. KRISTÓ, Gyula. II. András új intézkedései. In Századok, 2001, roč. 
135, č. 2, s. 291-296. 

3  Zmenu v donačnej politike panovníka, ktorú charakterizoval prechod kráľovských majet-
kov a komitátov do rúk veľmožov, nazval týmto pojmom v listine z roku 1218 samotný 
panovník. Monumenta Eccleasiae Strigoniensis. Tomus I. Ed. Ferdinandus KNAUZ. Stri-
gonii : Aegydius Horák, 1874 (ďalej MES I), č. 223, s. 217. 

4  Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, Tomus I. Ed. Augustin 
THEINER. Romae : Typis Vaticanis, 1859 (ďalej VMHH I), č. 58, s. 30. 

5  Tamže, č. 59, s. 30. 
6  Egídius pôsobil ako pápežský legát v Uhorsku v rokoch 1228 – 1231. FRAKNÓI, Vil-

mos. Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel I. A Magyar 
Királyság megalapításától a konstanczi zsinatig. Budapest : Szent István Társulat, 1901, 
s. 52. 
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tovi7 vyčítal, že „mnohí kresťania...vidiac, že Saracéni sa tešia lepšiemu stavu 
a väčšej slobode, dobrovoľne sa pridávajú k nim a podrobia sa ich zvyklostiam, 
aby sa s nimi tešili rovnakej slobode.“8 Gregor IX. ďalej so znepokojením skon-
štatoval, že inoverci a kresťania mohli v Uhorsku uzatvárať manželstvá, mosli-
movia mali kresťanských sluhov, ktorým bránili v pokrstení ich detí. Inovercom 
dával za vinu aj zlý vplyv na Kumánov, ktorých mali odrádzať od krstu. Príma-
sovi vyčítal, že hoci rozhodnutie toledského koncilu zakazuje, aby Židia zastá-
vali verejné funkcie, v Uhorsku „predsa bez rozdielu Židia aj Saracéni sú pos-
tavení do verejných funkcií“9, pôsobiac tým škodu kresťanstvu a cirkvi. Ako 
žalostnú tiež označil situáciu uhorského kléru, od ktorého sa vyžadovali dane, 
klerici sa mali navyše zodpovedať svetským súdom a cirkevné majetky boli ne-
právom odnímané kvôli bezuzdnej štedrosti panovníka. Arcibiskupa Róberta 
preto vyzýval, aby zakročil proti neprávostiam, a to v prípade potreby aj použi-
tím cirkevných sankcií. 

Ďalšie svoje listy pápež adresoval uhorskému panovníkovi a následníkovi 
trónu kráľovičovi Belovi a vyzýval ich, aby vrátili Rádu nemeckých rytierov 
územia odňaté v roku 1225.10 Hoci v tomto prípade nedosiahol žiadne výsledky, 
jeho výzva na riešenie sporov s templármi našla pochopenie u slavónskeho voj-
vodu Kolomana, ktorý vrátil a potvrdil templárom ich odňaté majetky. Ďalej 
zabezpečil ochranu ich majetkov a oslobodenie od platenia daní. Dohodu medzi 
oboma stranami potvrdil Gregor IX. v júni 1231.11  

Pápežská kúria však nebola jediná, ktorá vyvíjala tlak na Ondreja II. Aj 
v dôsledku zmien na kráľovskom dvore sa v Uhorsku aktivizovali preláti, ktorí 
pri obnove svojich privilégií a zabezpečení svojich práv siahli po Zlatej bule 
z roku 1222. Potvrdenie tohto dokumentu z roku 1231 zakotvovalo na rozdiel 
od originálu predovšetkým záujmy uhorského kléru. Pre klerikov zabezpečova-
lo okrem iného aj slobodu súdnictva, oslobodenie ich majetkov spod povinnosti 
poskytnúť pohostinstvo v prípade návštevy panovníka. Preláti dostali príležitosť 
vysloviť sa na každoročných zhromaždeniach v Stoličnom Belehrade na deň 
Svätého Štefana k činnosti palatína, ktorého mal panovník v prípade oprávne-

                                                      
7  Prímas Uhorska v rokoch 1226 – 1239. MES I, s. 257-259. 
8  „multi christianorum...videntes Saracenos melioris condicionis et maioris libertatis pre-

rogativa gaudere, sponte se transferunt ad eosdem et ritum suscipientes eorum, ut pari 
cum eis gaudeunt libertate...“ Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Ed. Richard 
MARSINA. Bratislava : SAV, 1971 (ďalej CDES I), č. 371, s. 263. 

9  „In regno tamen eodem passim Iudei ac Sarraceni publicis officiis reponuntur.“ CDES I, 
č. 371, s. 263. 

10  Nemecký rád najal Ondrej II. v roku 1211 na ochranu východných hraníc Uhorska predo-
všetkým pred útokmi Kumánov. Nakoľko sa však rytieri v tejto službe neujali a navyše 
neprávom zveľaďovali im udelený majetok v Sedmohradsku, v roku 1225 sa uhorský pa-
novník rozhodol pre vyhnanie Rádu z krajiny. O riešenie tejto situácie sa neúspešne pokú-
sil už Honorius III. MVHH I, č. 169-170, s. 94-96. Por.: ZIMMERMAN, Harald. Der De-
utsche Orden im Burzenland. Köln : Böhlau, 2000, 246 s. 

11  VMHH I, č. 172, s. 97-99. 
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nosti sťažností zbaviť hodnosti. Cirkevné majetky boli vyňaté spod súdnej prá-
vomoci stoličného župana a zrušil sa i zákaz vyberania desiatkov v peniazoch, 
ktorý zaviedla Zlatá bula z roku 1222. Ondrej II. sa ďalej musel zaviazať, že do 
verejných funkcií nebude menovať Židov a moslimov, ktorí tiež nesmeli spra-
vovať zisk komory. Napokon panovník udelil právo ostrihomskému arcibisku-
povi, aby v prípade porušenia týchto slobôd či už zo svojej alebo zo strany nie-
ktorého z jeho následníkov, panovníka po predošlom upozornení exkomuniko-
val.12 

Očakávania, ktoré mala uhorská cirkev v súvislosti s potvrdením Zlatej 
buly sa nesplnili. Dokument poskytol predovšetkým priestor pre panovníka, 
ktorý po utíšení opozície mohol nerušene realizovať svoje plány na ďalšiu vý-
pravu do Haliče. Vo februári roku 1232 sa prímas Uhorska preto rozhodol vyu-
žiť svoje právo a na krajinu uvalil interdikt.13 Pri svojom konaní sa odvolával aj 
na pápežom udelené povolenie zakročiť proti nepriateľom cirkvi, keďže podľa 
jeho slov v Uhorsku sa nič z toho, čo Gregor IX. požadoval, nesplnilo. Kleri-
kom preto zakázal slúžiť omše, vysluhovať sviatosti a pochovávať. Výnimka sa 
vzťahovala na zomierajúcich, ktorí mohli prijať eucharistiu, vykonať pokánie 
a získať posledné pomazanie. Každý farár mohol ďalej raz za mesiac za zatvo-
renými dverami so stíšeným hlasom, bez spevu a zvonenia zvonov celebrovať 
svätú omšu. Exkomunikovaní sa však nemohli na nej zúčastniť. 

Prímas sa neodvážil exkomunikovať samotného panovníka ani členov je-
ho rodiny. Namiesto toho sa obrátil proti radcom Ondreja II., ktorí mali podľa 
jeho úsudku zlý vplyv na kráľa. Na prvom mieste stál pritom palatín Dionýz, 
ktorý si exkomunikáciu vyslúžil okrem podporovania Židov a moslimov aj ďal-
šími previneniami voči klerikom. Arcibiskup Róbert mu predovšetkým vytkol, 
že neprávom obsadzoval cirkevné majetky, spôsobil škodu spišskej kapitule 
a miestnym klerikom, ako aj bratislavskému prepoštovi magistrovi Jánovi. Prí-
mas Uhorska exkomunikoval aj bývalého komorníka Samuela, ktorému vytkol, 
že je priateľom falošných kresťanov a inovercov a že nesplnil svoj záväzok vy-
konať púť do Svätej Zeme. Taverníkovi Mikulášovi arcibiskup Róbert tiež po-
hrozil exkomunikáciou, no dal mu niekoľkotýždňovú lehotu, aby sa napravil. 
Ďalej zakázal akékoľvek styky medzi kresťanmi a inovercami, kým moslimovia 
neprepustia kresťanov, ako aj tých, ktorí by sa chceli dať pokrstiť, a synov po-
krstených, nech sú to Uhri, Bulhari alebo Kumáni. Od týchto opatrení pritom 
očakával predovšetkým zmenu kráľovho postoja a zlepšenie postavenia cirkvi 

                                                      
12  Originál Zlatej buly sa nezachoval, jeho prepis z roku 1232 sa však nachádza v liste Jaku-

ba Pecorariho adresovanom pápežovi. Tamže, č. 187, s. 109-110; slovenský preklad: 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III., V kráľovstve Svätého Štefana. Ed. Pavel 
Dvořák. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2003, s. 102-103. 

13  ALMÁSI, Tibor. Egy ciszterci bíboros a pápai világhatalom szolgálatában. In Magyar 
egyházrörténeti vázlatok, 1993, roč. 5, s. 133. 
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v krajine. Zvýšiť ich účinnosť hodlal tým, že interdikt vyhlásil na začiatku pôst-
neho obdobia.14  

Ondrej nebol veľmi ochotný zmeniť svoju politiku, no napriek tomu sa 
pokúsil vyjednávať s prímasom. Ako vylíčil vo svojom liste pápežovi, do Ostri-
homu viackrát vyslal vysoko postavených krajinských hodnostárov, ako aj ná-
sledníka trónu, ale arcibiskup Róbert svoje stanovisko nezmenil. Jediným ústu-
pkom z jeho strany bolo, že interdikt odvolal do 20. augusta.15 

Keďže panovník s takýmto výsledkom nebol spokojný, obrátil sa na pá-
pežskú kúriu. Na čele uhorských poslov, ktorí do Ríma dorazili na jar 1232, stál 
práve exkomunikovaný palatín Dionýz, v jeho sprievode sa nachádzali aj rábsky 
župan Šimon a magister templárov, Rembald, ktorý pápežskú kúriu navštívil 
ako člen uhorského posolstva aj v roku 1225. Ondrej II. označil konanie príma-
sa ako neoprávnené a potupujúce, odvolával sa na svoju lásku ku katolíckej cir-
kvi, ktorú dokazoval aj tým, že sa angažoval za kresťanské záujmy vo Svätej 
Zemi.16 Vyzdvihoval svoju ochotu riešiť situáciu a sťažoval sa na neústupčivosť 
arcibiskupa, proti ktorému mal Gregor IX. zakročiť.17 

Pápež vyhovel Ondrejovým požiadavkám a prímasovi Uhorska odkázal, 
aby sa zdržal akýchkoľvek akcií, kým do krajiny nedorazí jeho legát.18 Kráľa 
naopak ubezpečil, že ho bez pápežovho špeciálneho povolenia nikto nemá prá-
vo dať do cirkevnej kliatby.19  

Z listín Ondreja II. z roku 1232 vidno, že v záujme realizácie svojich cie-
ľov sa uhorský panovník snažil o zmierenie s arcibiskupom. Prímasovi vrátil 
majetky v Pohraniciach20 a Sebechleboch21, na jeho žiadosť mu tiež zabezpečil, 
aby poddaní ostrihomskej cirkvi nepodliehali žiadnemu súdu okrem kráľovské-
ho.22 Panovníkova dobrá vôľa smerovala aj voči ostrihomskej katedrálnej kapi-
tule, ktorej zabezpečil, aby dediny pripojené ku zvolenskému kráľovskému pré-
diu platili desiatky kapitule.23 Napriek tomu sa smerovanie Ondrejovej politiky 
v ničom podstatnom nezmenilo. 

                                                      
14  Tiež v prepise pápežského legáta. VMHH I, č. 187, s. 108. 
15  Odvolanie interdiktu do sviatku Svätého Štefana spomína list Ondreja II. adresovaný 

Gregorovi IX., v ktorom sa panovník pápežovi sťažuje na postup arcibiskupa VMHH I, č. 
180, s. 104. 

16  Ondrej II. sa v rokoch 1218 – 1219 bez väčších úspechov zúčastnil V. križiackej výpravy. 
Magyarország története I. Előzmények és magyar történet 1241-ig. Ed. György 
SZÉKELY. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1984, s. 1310-1312. 

17  VMHH I, č. 180, s. 104. 
18  Tamže, č. 181, s. 105. 
19  Tamže, č. 183, s. 106. 
20  Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis (ďalej CDH), Tomi III, volumen 

II . Ed. Georgii Fejér. Budae : Typis typogr. regiae Universitatis Ungaricae, 1829, s. 310-
311. 

21  CDES I, č. 395, s. 282. 
22  Magyarország története I, ref. 16, s. 1361. 
23  CDES I, č. 396, s. 280. 
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Gregor IX. vyslal do Uhorska legáta Jakuba Pecorariho, palestrinského 
(praenestského) biskupa. Cisterciánsky mních, ktorý bol v prvej polovici roka 
1232 na diplomatickej misii na dvore Fridricha II.24 zvolal po svojom príchode 
do Uhorska poradu prelátov do Budína. Nechal si tiež prepísať všetky doku-
menty, ktoré sa vzťahovali na vzniknutú situáciu: prepis obsahuje znenie Zlatej 
buly z roku 1231, ako aj ďalšie rozhodnutia krajinského snemu, nachádza sa 
v ňom aj znenie listu Gregora IX., v ktorom arcibiskupa Róberta vyzýval 
k podniknutiu konkrétnych krokov voči nepriateľom cirkvi a listina prímasa, 
ktorou v Uhorsku vyhlásil interdikt. Vznik tohto dokumentu sledoval predo-
všetkým záujmy ostrihomského arcibiskupa, ktorý tak dokladoval správnosť 
svojho postupu.25 Okrem toho však porada v Budíne mala riešiť najmä otázku, 
ako postupovať voči panovníkovi a ako ho primäť ho k dodržaniu zákonov kra-
jiny.  

Rokovania s Ondrejom II. sa od začiatku ukázali ako veľmi obtiažne. Pa-
novník sa cielene vyhýbal všetkým stretnutiam s pápežským legátom a bol 
ochotný komunikovať iba prostredníctvom štyroch sprostredkovateľov, na čele 
ktorých stál už v interdikte spomínaný taverník Mikuláš. Okrem neho si panov-
ník za svojich reprezentantov vybral hlavného stolníka Mórica, hlavného stajní-
ka Michala a hlavného pohárnika Sagina.26 Priebeh rokovaní navyše kráľ zá-
merne komplikoval a často sa rokovania pod rôznymi zámienkami prerušovali. 
Situácia bola pre pápežského legáta aj tým nevýhodná, že pri rokovaniach ne-
mohol hroziť cirkevnými sankciami. Na základe privilégia udeleného Gregorom 
IX. totiž uhorského panovníka nikto nemohol exkomunikovať bez pápežovho 
povolenia. 

Hoci hlavný cieľ Jakubovej misie, dohoda s panovníkom a napravenie 
pomerov v Uhorsku, sa pre neochotu panovníka nerealizoval, legátovi sa vďaka 
zdĺhavým rokovaniam naskytol priestor, aby zasiahol do sporných záležitostí 
uhorskej cirkvi. Na základe pápežových inštrukcií mal Jakub Pecorari napr. pre-
svedčiť panovníka, aby vrátil majetky Rádu nemeckých rytierov v Sedmohrad-
sku,27 no v tejto otázke ani nepochodil.  

V roku 1231 požiadali prímas Uhorska a jeho sufragáni o svätorečenie 
zosnulého ostrihomského arcibiskupa Lukáša. Vyšetrením oprávnenosti tejto 
požiadavky poveril Gregor IX. čanádskeho biskupa, opáta cisterciánskeho kláš-
tora v Cikádore a magistra špitálu Sv. Štefana v Ostrihome. Jakub Pecorari mal 

                                                      
24  Jakub Pecorari ako pápežský legát sprostredkoval dohodu medzi Fridrichom II. 

a Lombardským zväzom. Monumenta Germaniae Historica. Legum Tomus II. Ed. Geor-
gius Heinrichus PERTZ. Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1837, s. 294-298; 
299-300. 

25  VMHH I., č. 187, s. 107-111. 
26  „...per Nicolaum tawarnicorum, Mauritium dapiferorum, Michaelem agasonum, Sagin 

pincernam Magistros...“ Mená týchto hodnostárov spomína Jakub Pecorari vo svojom lis-
te pápežovi. Tamže, 198, s. 116. 

27  Tamže, č. 185, s. 106-107. 
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po príchode do Uhorska ešte preveriť vierohodnosť zázrakov, ktoré sa udiali pri 
hrobe prímasa. K svätorečeniu arcibiskupa Lukáša však nakoniec nedošlo.28 

Pápežský legát tiež rozhodoval vo viacerých cirkevno-právnych sporoch. 
Medzi iným zasiahol do zdĺhavého sporu okolo obsadenia varadínskeho biskup-
stva, kde sa po smrti biskupa Alexandra kapitula rozdelila na dva tábory. Jedna 
strana presadzovala pápežského subdiakona magistra Primogenita, pričom dru-
há strana si za biskupa zvolila lektora ostrihomskej kapituly Benedikta. Ten bol 
potvrdený aj kaločským arcibiskupom a jeho zvolenie podporoval aj samotný 
uhorský panovník. Prívrženci Primogenita sa však odvolali k pápežovi a ich 
stanovisko podporil aj vyšetrením prípadu poverený opát cisterciánskeho Kláš-
tora sv. Gottharda (Szentgotthárd). Nasledovalo teda ďalšie odvolanie, tentoraz 
zo strany Benediktových prívržencov. Gregor IX. napokon poveril legáta Jaku-
ba, aby v tomto spore rozhodol.29 Tým sa však spory okolo voľby neskončili, 
lebo na základe legátovej správy pápež poveril ďalším vyšetrením prípadu päť-
kostolského biskupa, opáta z Pécsváradu a vesprímskeho prepošta.30 Riešenie 
nepriniesla ani Primogenitova smrť, pretože Gregor IX. ešte v roku 1240 povo-
lal Benedikta do Ríma, aby sa konečne rozhodlo o jeho zvolení.31 Hoci 
o ďalšom priebehu sporu nemáme údaje, uznanie Benediktovej voľby pápežom 
vyplýva z listiny Inocenta IV., ktorou varadínskeho biskupa preložil do rábskej 
diecézy.32 Legát tiež riešil spor medzi sedmohradským biskupom a opátstvom 
v Kolozsmonostore, resp. duchovenstvom z Barcaságu (Burzenlandu).33 

Jakub ďalej navštívil niekoľko partikulárnych cirkví, aby dohliadol na 
dodržiavanie disciplíny a pri vizitácii kapituly v Stoličnom Belehrade stanovil 
počet kanonikov na 40.34 Jeho činnosť sa tiež vzťahovala na Bosnu, kde sa po-
čas vlády bána Ninoslava opäť rozšírila bogomilská heréza, pričom prívržen-
com heretikov sa stal aj sám bosniansky biskup. Pápež na návrh Jakuba Pecora-
riho biskupa zbavil hodnosti a legáta poveril vyslaním dvoch až štyroch bisku-
pov do bosnianskej cirkevnej provincie.35 Boj proti heretikom zveril dominiká-
nom, no ani tí nedokázali účinne zakročiť.  

Jakub Pecorari tiež riešil spor medzi pannonhalmským kláštorom 
a rytierom Fabiánom, ktorý mníchom neprávom odňal majetky. Legát uvalil na 
rytiera cirkevnú kliatbu, takže ten napokon prisahal, že odňaté majetky vráti 
a v budúcnosti takýto čin nezopakuje.36 Sprostredkoval aj dohodu medzi už 
                                                      
28  MES I, s. 114; VMHH I, č. 173, 189; s. 99, 111. 
29  CDH III/2, ref. 20, s. 307-310. 
30  VMHH I, č. 263, s. 148-149. 
31  Tamže, č. 323, s. 177. 
32  Tamže, č. 344, s. 186. KNAPPEK, Ľudevít. Obsadzovanie uhorských biskupstiev. Brati-

slava : Právnická fakulta UK, 1934, s. 89-90. 
33  VMHH I, č. 186, s. 107. 
34  CDH III/2, ref. 20, s. 387. 
35  VMHH I, č. 192, s. 113. 
36  Árpád-kori új okmánytár I. Ed. Gusztáv Wenczel. Pest : Eggenberger, 1860 (ďalej ÁÚO 

I.), č. 189, 194; s. 310-312, 317-318. 
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spomínaným opátstvom a klérom šomoďskej župy ohľadom desiatkov.37 Zakro-
čil aj proti päťkostolskému biskupovi Bartolomejovi, ktorý sa v tom čase na-
chádzal ako posol uhorského panovníka v Burgundsku a Španielsku a zbavil ho 
biskupskej hodnosti.38  

Pobyt legáta v Uhorsku mala financovať domáca cirkev skrze dane. Tejto 
povinnosti sa chceli zbaviť predovšetkým johaniti a templári, ktorí sa odvolávali 
na svoje privilégiá. Jakub Pecorari sa preto v tejto záležitosti obrátil na pápeža, 
od ktorého získal špeciálne povolenie voči odporcom zakročiť cirkevnými 
sankciami.39 

Napriek veľkému počtu zásahov do života uhorskej cirkvi, sa hlavný cieľ 
Jakubovho legátstva, rokovania s Ondrejom II., ani po polročnom pobyte pales-
trínskeho biskupa v krajine neblížili k úspešnému koncu. Jakub Pecorari sa pre-
to rozhodol, že o situácii v Uhorsku a zámerných prekážkach zo strany panov-
níka upovedomí Gregora IX. Do Ríma vyslal svojho kaplána Rogeria. Hoci 
správa, ktorú Rogerius odovzdal pápežovi, sa nezachovala, jeho obsah môžeme 
usudzovať z listu, ktorý Gregor IX. následne poslal Ondrejovi II. Pápež predo-
všetkým vyčítal uhorskému panovníkovi všetky neprávosti, ktoré sa v krajine 
diali a ktoré viedli arcibiskupa Róberta k vysloveniu interdiktu nad krajinou, 
ako aj jeho neochotu rokovať s pápežským legátom. Ondreja upozornil, že po-
kiaľ nezmení svoje stanovisko, cirkevná kliatba vyslovená vo februári roku 
1232 môže opäť vstúpiť do platnosti.40 Ďalšie dva listy adresoval samotnému 
legátovi, ktorému Gregor IX. udelil právo exkomunikovať Ondrejových radcov. 
V tejto situácii však Jakuba Pecorariho vyzýval skôr k obozretnosti a cirkevné 
sankcie sa mali použiť iba v prípade nevyhnutnosti a vzhľadom na početné ne-
príjemnosti, ktoré sú s tým spojené, pápež priamo zakázal exkomunikovať pa-
novníka a členov jeho rodiny.41 

Gregorove listy sa napokon ukázali ako zbytočné. Kým totiž dorazili do 
Uhorska, situácia v krajine sa výrazne zmenila. Od vydania pápežských povere-
ní legátovi uplynulo iba osem dní, keď vznikla dohoda medzi Jakubom Pecora-
rim a Ondrejom II.  

Legátovi poslovia, ostrihomský kanonik Cognoscent a vesprímsky biskup 
Bartolomej, zastihli panovníka, zamestnaného prípravou ďalšej výpravy do Ha-
liče, pri berežskom lese a predostreli mu podmienky Jakuba Pecorariho. Ondrej 
II., ktorý zrejme vedel o Rogeriovej ceste do Ríma a predpokladal, že sa kaplán 
vráti s Gregorovým povolením použiť cirkevné sankcie, zvážil svoje možnosti 
a prijal legátom stanovené podmienky.42  

                                                      
37  Tamže, č. 190, s. 112-113.  
38  CDH III/2, ref. 20, s. 401-402.  
39  VMHH I, č. 194, s. 114. 
40  Tamže, č. 196, s. 115-116. 
41  Tamže, č. 197, s. 116. 
42  ALMÁSI, ref. 13, s. 36. 
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Dohoda uzatvorená 20. augusta 1233 riešila situáciu Židov a moslimov 
v krajine, ktorí nesmeli ďalej spravovať kráľovské financie a zastávať verejné 
úrady. Inoverci ďalej nesmeli mať kresťanských sluhov a bolo zakázané aj 
manželstvo či spolužitie medzi nimi a kresťanmi, za ktoré im hrozilo odňatie 
majetkov a strata osobnej slobody. Na základe berežskej dohody navyše museli 
inoverci nosiť zvláštne označenia, ktoré ich mali odlíšiť od kresťanov.  

Nosnú časť zmluvy tvoria nariadenia týkajúce sa nákupu a transportu soli 
pre klerikov.43 Panovník v tejto otázke nariadil, aby sa soľ nepredávala drahšie 
v baniach, ako to bývalo zvykom a pre klerikov zabezpečil jej slobodný trans-
port a uskladňovanie. Cirkev bola tiež poverená transportom soli určenej na ex-
port, resp. soli, ktorá sa mala skladovať na hraniciach kráľovstva. Dvakrát do 
roka, a to medzi 27. augustom a 8. septembrom, resp. medzi 6. až 21. decem-
brom, sa v jednotlivých cirkevných inštitúciách uskladňovaná soľ mohla po-
núknuť na predaj, pričom kráľovskí hodnostári za ňu mali zaplatiť 
v hodnotných friesachských denároch alebo peniazmi s hodnotou striebra 
90%.44 Pokiaľ by nedošlo ku kúpe soli kráľovskými hodnostármi, cirkev ju 
mohla slobodne použiť na vlastné potreby alebo predať podľa svojho úsudku, 
pričom zisk, ktorý prináležal pôvodne kráľovi, zostane tak jej. Dohoda ďalej 
vymenovala 29 cirkevných inštitúcií, zapojených do obchodu so soľou a určila, 
koľko soli majú tieto cirkvi odložiť pre vlastné potreby. A pretože cirkevné in-
štitúcie utrpeli v predošlom období značné škody tým, že nemohli so soľou ob-
chodovať, kráľ sa zaviazal zaplatiť 10 000 mariek, a to v postupných splátkach 
počas nasledujúcich piatich rokov. Pre zaplatenie týchto peňazí sa stanovili 
presné termíny, prvá splátka sa mala zaplatiť na Veľkú noc nasledujúceho roku. 
Jednotlivé splátky mal panovník zaplatiť čanádskemu biskupovi, pannonhalm-
skému a egrešskému opátovi. O rozdelení odškodného medzi jednotlivými cir-
kevnými inštitúciami sa mal panovník rozhodnúť spolu s oboma arcibiskupmi. 

Berežská dohoda priniesla okrem toho aj ďalšie slobody pre cirkev, ktorá 
bola oslobodená od platenia daní ako aj od platenia príspevku k zisku komory. 
Cirkevné záležitosti s výnimkou majetkových sporov sa nemali pojednávať pred 
svetským súdom, pričom v prípade majetkových sporov mal rozhodovať samot-
ný panovník. Cirkevný súd mal rozhodovať aj v sporoch ohľadne manželského 

                                                      
43  Obchod so soľou tvoril dôležitú súčasť kráľovských príjmov v arpádovskom období. Ok-

rem panovníka sa však na ňom zúčastnili viaceré cirkevné inštitúcie, a to na základe po-
volenia od kráľa. PAULÍNYI, Oszkár. A magyar királyi sóregále kialakulása. In Száza-
dok, 1924, roč. 58, s. 639-640. 

44  „Depositique serventur usque ad octavam sancti Stephani regis, ex tunc ab illo die usque 
ad nativitatem beate Marie Virginis solvantur eis argentum pro salibus... Idem dicimus de 
secundo termino, ut a festo beati Nicholai usque ad festum beati Thome apostoli pro sali-
bus... solvantur eis argentum secundum extimationem annotatam... Argentum vero, quod 
pro dictis ecclesiis persolvetur, erit in bonis frisaticis, vel in argento: cuius decima pars 
comburetur.“  VMHH I, č. 198, s. 117. 
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práva tak, ako to ustanovilo už potvrdenie Zlatej buly z roku 1231. Dohoda ďa-
lej podmienila zavedenie nových daní v krajine špeciálnym povolením pápeža.  

Ondrej II. napokon spolu s prítomnými veľmožmi krajiny prisahal na 
Evanjelium, že jednotlivé body zmluvy bude dodržiavať, ale vzhľadom na to, že 
panovník pripravoval ťaženie do Haliča, pre potvrdenie tohto dokumentu a 
pre jeho vydanie formou listiny sa stanovil termín najneskôr 25 dní po návrate 
kráľa. Dodržiavanie jednotlivých bodov dohody mala zabezpečiť jednak sank-
cia, ktorá pápežskému legátovi umožnila uvaliť na panovníka a jeho radcov cir-
kevnú kliatbu a na kráľovský dvor interdikt, 45 ako aj prísaha nástupcu trónu 
a jeho prívržencov, ku ktorej došlo o dva dni neskôr, 22. augusta a prísaha voj-
vodu Kolomana.46  

Haličská výprava sa napokon neuskutočnila. Panovník sa s Jakubom Pe-
corarim stretol v druhej polovici septembra v Ostrihome v dome johanitov, aby 
v jeho prítomnosti obnovil svoju prísahu. Následne publikoval znenie berežskej 
dohody formou osobného listu adresovaného pápežskému legátovi. 
V osobitných listinách tiež potvrdil pre jednotlivé partikulárne cirkvi privilégiá 
v obchode so soľou.47  

Napriek týmto zdanlivým úspechom sa pomery v krajine v nasledujúcich 
mesiacoch vôbec nezmenili. Pápežský legát preto v nasledujúcom období pod-
nikol niekoľko pokusov na zmenu situácie. V novembri 1233 sa obrátil na ná-
sledníka trónu a poprosil ho, aby primäl panovníka k dodržiavaniu berežskej 
dohody. Na čele posolstva, ktoré vojvodu Bela navštívilo na Báčskom hrade, 
stáli sriemsky biskup Inocent a legátov kaplán Albert. Hoci odpoveď následníka 
trónu na túto prosbu nepoznáme, s istotou môžeme povedať, že legátov pokus o 
prinútenie kráľa k dodržiavaniu dohody sa skončil neúspešne.48  

Na začiatku roka 1234 sa opäť zvolala porada prelátov krajiny. Jakub Pe-
corari od nej očakával predovšetkým prijatie konkrétnych krokov voči panovní-
kovi. Ani tento pokus však nepriniesol požadované výsledky: preláti sa síce za-
viazali, že sa budú snažiť o dodržiavanie berežskej dohody, a že k tomu istému 
budú nabádať aj samotného panovníka, ale konkrétne riešenie situácie sa nena-
šlo.49 Jakub Pecorari sa teda opäť obrátil na následníka trónu, s ktorým sa stretol 
23. februára v Ostrihome. Kráľ Belo prisahal, že bude dodržiavať podmienky 
dohody a zaviazal sa, že na svojom území bude prenasledovať heretikov a tých, 
ktorí by prešli na židovskú alebo moslimskú vieru. Ďalej sľúbil, že veriacich 
východného rítu privedie do katolíckej cirkvi.50 

                                                      
45  CDH III/2, ref. 20, s. 319-326. 
46  VMHH I, č. 199, s. 119. 
47  Tamže, č. 198, s. 116-119. 
48  Tamže, č. 203, s. 121. 
49  Tamže, č. 205, s. 122. 
50  Tamže, č. 208-209, s. 123-124. 
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Pápežský legát sa v marci roku 1234 vrátil do Ríma.51 Nepočkal teda ani 
na termín prvej splátky odškodného pre cirkev, ktorú mal Ondrej zaplatiť na 
Veľkú noc. Pred svojím odchodom z krajiny však ešte poveril bosnianskeho 
biskupa Jána, provinciála uhorských františkánov a priora ostrihomských domi-
nikánov, aby na panovníka a jeho radcov uvalili cirkevnú kliatbu a jeho dvor dal 
pod interdikt. K vyhláseniu interdiktu došlo v apríli 1234, hneď potom, ako sa 
tým poverení cirkevní hodnostári presvedčili, že Ondrej II. nielenže nedodržal 
prvý termín splátky, ale že túto sumu ani v budúcnosti nehodlá zaplatiť. Ich pos-
tup sa však stretol s nepochopením zo strany prímasa. Ten istý arcibiskup Ró-
bert, ktorý vo februári roku 1232 vyhlásil interdikt nad krajinou, teraz panovní-
kovi dokonca poradil, aby sa odvolal k pápežovi. Situácia bola pre bosnianske-
ho biskupa Jána o to kritickejšia, že v jeho diecéze sa opäť rozmohli problémy 
s bogomilmi. Pápež ešte v roku 1234 vyzval slavónskeho vojvodu Kolomana 
a jeho manželku Salomeu, aby zakročili voči „patarénom“, 52 dokonca vojvodu 
oslobodil spod cirkevnej kliatby.53 Jeho apel však nenašiel u Kolomana pocho-
penie.54 

Poslovia Ondreja II., ktorí sa v Ríme Gregora IX. pokúsili presvedčiť 
o tom, že uhorský panovník dodržiaval podmienky berežskej zmluvy a interdikt 
bol v krajine vyhlásený neprávom. Naopak, z neoprávneného konania obvinili 
bosnianskeho biskupa a jeho druhov. Ich argumenty však tentoraz pred pápe-
žom neobstáli najmä preto, že v Ríme sa v tom čase nachádzal už Jakub Pecora-
ri, ktorý Gregora IX. mohol osobne informovať o udalostiach v Uhorsku. Pápež 
teda odobril konanie bosnianskeho biskupa a, ba naopak panovníka napomenul 
a vyzval k náprave pomerov v Uhorsku. S odôvodnením, že poslovia exkomu-
nikovaného panovníka nemajú nárok na audienciu, dokonca odmietol reagovať 
na ostatné prosby Ondreja II.55 Bosnianskemu biskupovi naopak odkázal, aby 
uhorského kráľa spod cirkevnej kliatby oslobodil iba v prípade, že sa ukáže ná-
prava jeho konania.56 Ďalší list adresoval Gregor IX. aj ostrihomskému arcibis-
kupovi, ktorý interdikt odmietol vyhlásiť. Napomenul ho, aby tak urýchlene 
urobil alebo sa osobne dostavil do Ríma, aby dokázal pápežovi správnosť svoj-
ho konania.57 Arcibiskup Róbert sa za takýchto okolností rozhodol pre audien-
ciu v Ríme. Jeho argumenty nenašli u pápeža pochopenie, jeho konanie však 
bolo zo strany Gregora IX. ospravedlnené s odôvodnením, že zrejme konal 
z nevedomosti a nie so zlým zámerom.58 

                                                      
51  FRAKNÓI, ref. 6, s. 364, pozn. č. 181. 
52  VMHH I, č. 208, s. 128-129. 
53  Tamže, č. 209, s. 129. 
54  Na výpravu proti „patarénom“ sa Koloman odhodlal až v roku 1237, jeho akcia však ne-

priniesla žiadne trvalé výsledky. Magyarország története I. ref. 16, s. 1366. 
55  VMHH I, č. 214, s. 126-127. 
56  Tamže, č. 215, s. 127-128. 
57  Tamže, č. 303, s. 126. 
58  Tamže, č. 232, s. 134. 
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Politika Ondreja II. sa však ani v nasledujúcom období nezmenila. Uhor-
ský panovník nehodlal dodržiavať podmienky berežskej dohody, práve naopak, 
v rozpore s jej podmienkami požadoval nové dane bez povolenia pápeža.59 Túto 
situáciu využil bosniansky biskup, ktorý zrušenie cirkevnej kliatby podmienil 
vrátením vyrubených daní. Na jar roku 1235 sa v Ríme objavilo nové uhorské 
posolstvo, ktoré od pápeža prosilo odobrenie panovníkovho konania. Ondrej II. 
uznal, že pri výbere nových daní porušil svoju prísahu, ale argumentoval tým, 
že vrátenie už zozbieraných peňazí by bolo potupou pre kráľovský majestát. 
Pápeža naopak prosil o povolenie naďalej vyberať dane, ktoré sa mali použiť 
pre potreby obrany krajiny. Tiež žiadal, aby mu Gregor IX. odpustil odškodné, 
ktoré podľa berežskej dohody mal zaplatiť uhorskej cirkvi a zabezpečil, aby 
v budúcnosti bez pápežovho povolenia nikto nesmel na panovníka a jeho rodinu 
uvaliť cirkevnú kliatbu. Napokon prosil o odpustenie pre svojich dvorských 
kaplánov, ktorí napriek interdiktu neprestali slúžiť omše na kráľovskom dvore. 

Gregor IX. sa nerozhodol hneď v otázke daní. Vyšetrením situácie poveril 
troch uhorských cirkevných hodnostárov – kaločského arcibiskupa Ugrina, nit-
rianskeho biskupa Jakuba a pannonhalmského opáta Uriáša.60 Ondrejovi neod-
pustil ani tých 10 000 mariek, ktoré mal zaplatiť uhorskej cirkvi, ale povolil, 
aby mohol panovník túto sumu splatiť v postupných splátkach počas nasledujú-
cich desiatich rokov namiesto pôvodne stanovených piatich.61 Pápežova dobrá 
vôľa voči panovníkovi sa prejavila i v tom, že pre kráľa vydal bulu, v ktorej 
Ondreja ubezpečil, že na panovníka a jeho rodinu nikto nemôže uvaliť cirkevnú 
kliatbu bez predošlého špeciálneho povolenia z Ríma.62 Riešenie situácie 
s kráľovými dvorskými kaplánmi, ktorí počas interdiktu slúžili omše, prenechal 
pápež vacovskému biskupovi a mogyoródskemu opátovi.63 

Gregor IX. teda zmenil svoj postup voči Ondrejovi II. Pápeža pritom 
mohlo ovplyvňovať aj to, že uhorský panovník medzitým opäť zvolil taktiku 
sľubov a dokonca sa odhodlal na vedenie novej križiackej výpravy do Svätej 
Zeme.64 Bosnianskemu biskupovi a jeho druhom, ktorí cirkevnú kliatbu na krá-
ľa uvalili, pápež odkázal, aby zastavili konanie voči Ondrejovi II.65 Ochranu 
týchto cirkevných hodnostárov pred následnou reakciou zo strany kráľa mal za-
bezpečiť list Gregora IX., v ktorom uhorského panovníka vyzýval, aby nepostu-

                                                      
59  O povolenie týchto daní pápeža neúspešne žiadali poslovia Ondreja II. v roku 1234. Tam-

že, č. 214, s. 126-127. 
60  Tamže, č. 233, s. 134-135. 
61  Tamže, č. 234, s. 135. 
62  Tamže, č. 235, s. 135. 
63  Tamže, č. 238, s. 136. 
64  Tamže, č. 236, s. 135-136. 
65  Tamže, č. 239, s. 136. 
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poval voči tým, ktorí na neho cirkevnú kliatbu uvalili.66 Kým však tieto listy 
dorazili do Uhorska, Ondrej II. 21. 9. 1235 zomrel.67 

Epilóg k legátstvu Jakuba Pecorariho predstavujú prvé roky vlády Bela 
IV. V roku 1239 Gregor IX. poslal svojho legáta Salviho, biskupa z Perugie, 
aby uhorského panovníka získal pre križiacku výpravu proti bulharskému pa-
novníkovi Ivanovi Asenovi. Na rokovaniach, ktoré prebehli v júni 1239 vo Zvo-
lene, Belo IV. podmienil svoju spoluprácu okrem iného aj zrušením cirkevných 
sankcií, ktoré boli uvalené na panovníka a na tých, ktorí porušovali berežskú 
dohodu. O Jakubovi Pecorarim, ktorý mal na pápežskom dvore veľký vplyv, sa 
panovník prezieravo vyjadril tak, že pápežský legát je síce svätý človek, ale ne-
znalý pomerov v Uhorsku.68 Belo IV. sa ešte v tom istom roku obrátil na pápeža 
aj v otázke postavenia Židov a moslimov v krajine. Gregora IX. prosil, aby mu 
umožnil prenajať svoje príjmy inovercom za tých istých podmienok, aké dostal 
aj portugalský panovník.69 Pápež vyhovel Belovým požiadavkám. Hoci uhor-
ského panovníka napomenul, aby pri obsadzovaní verejných úradov preferoval 
kresťanov pred inovercami, zároveň mu ale dovolil prenajať svoje príjmy Ži-
dom a moslimom dovtedy, kým sa ustanoví v očiach cirkvi bezúhonný kresťan, 
skrze ktorého potom inoverci budú jednať.70 

Misia Jakuba Pecorariho sa teda skončila neúspechom. Hoci legát vo via-
cerých prípadoch úspešne zasiahol do sporných záležitostí života uhorskej cir-
kvi, hlavný cieľ jeho cesty, zmena pomerov v krajine, sa nesplnil. Berežská do-
hoda vynútená od Ondreja II. pod hrozbou cirkevných sankcií poslúžila panov-
níkovi predovšetkým na dočasné upokojenie situácie v krajine, jej podmienky 
však nehodlal dodržiavať ani vtedy, keď sankcia uložená v dohode vstúpila do 
platnosti. Krátkodobé zlepšenie uhorsko-pápežských vzťahov priniesla až vý-
mena na uhorskom tróne a začiatok vlády Bela IV. 

 
 

Resume 
 
The 13th century is considered as the top of the medieval papacy. Popes 

as Innocent III or Gregory IX had wide influence in Europe and frequently in-
tervened in the affairs of the Christian monarchs, among others of the Hungari-
an Kingdom. Intensive diplomatic relations between the papacy and Hungary 

                                                      
66  Tamže, č. 237, s. 136. 
67  FRAKNÓI, ref. 6, s. 60. 
68  Tamže, č. 308, s. 170-171. FRAKNÓI, ref. 6, s. 62. 
69  Regesta pontificum romanorum, vol. I. Ed. Augustus Potthast. Berlin : Rudolphus De 

Decker, 1874, č. 9673, s. 824; Decretalium Gregorii papae IX, Liber V., Titulus VI: De 
Iudeis, Saracenis et eorum servis, Capitulum XVIII. In Corpus iuris canonici, pars secun-
da: Decretalium collectiones. Ed. Aemilius Ludwig Richter – Emil Friedberg. Graz : 
Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959 s. 778. 

70  CDES II, č. 58, s. 42. 
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were characteristic also during the reign of King Andrew II., which is obvious 
not only in the unsuccessful participation of the King on the fifth crusade, but 
also in the continuous attempts of the papal court to interfere with the policy of 
the Hungarian Kingdom. The diplomatic relations between the both parties 
culminated in the end of the reign of Andrew II with an interdict over the King-
dom and the legacy of Jacobus de Pecorara. 

In our paper we focus on the legacy of Jacobus de Pecorara. Based on his-
torical sources and modern historical works we offer an overview of the process 
of the legation. Considering the political motives both of the papacy and the 
Hungarian monarch, the methods, which were used tu acquire political goals, 
just as the reaction of the other party we attempt to capture the changes in the 
diplomatic relations between the bishop of Rome and the Hungarian court. 
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V druhej polovici 16. storočia, v dôsledku celoeurópskych hospodárskych 
i politických zmien nadviazalo Anglicko a Rusko oficiálne obchodné vzťahy.1 
Jedným z výsledkov týchto vzájomných kontaktov bolo založenie obchodnej 
spoločnosti, ktorá mala sprostredkovať obchod medzi oboma krajinami. Tak 
bola v roku 1555 založená Moskovská spoločnosť, ktorá zohrala dôležitú úlohu 
v obchodných vzťahoch Ruska a Anglicka. Jej založenie bolo začiatkom ich 
aktívneho spojenia a spolupráce.  

Proces založenia spoločnosti sa spustil prvým príchodom Angličanov do 
Ruska v roku 1553. V tomto období sedel na anglickom tróne mladý kráľ Edu-
ard VI.,2 ktorý z hospodárskych dôvodov prijal návrh Sebastiana Cabota3 vyslať 
expedíciu, ktorá mala objaviť novú severnú cestu do Číny. Cabot pripravil celý 
náčrt cesty a presné inštrukcie pre expedíciu, ktorú mali tvoriť tri lode. Za vedú-
ceho celej výpravy vybrali námorníka a šľachtica Hugha Willuoghbyho,4 ktorý 

                                                      
1  Prvé kontakty nadviazali Rusi s Angličanmi už začiatkom 16. storočia. Medzi prvými boli 

ruskí poslovia cestujúci do Španielska, ktorí sa zastavili v Anglicku už v roku 1524. 
LURJE, J. S. Russko-anglijskije otnošenija i meždunarodnaja politika vtoroj poloviny 16. 
veka. In: Meždunarodnije otnošenija Rossiji 16. veka. Moskva : Akademija nauk SSSR, 
1956, s. 427.  

2  Eduard VI. vládol v rokoch 1547 – 1554 (syn Henricha VIII). MUIR, R. British History. 
London : Geroge Philip and Son, 1934, s. 185. 

3  Sebastian Cabot bol známy a skúsený moreplavec a cestovateľ, ktorý dlhé roky pracoval 
v anglických službách. Bol synom Johna Cabota, Benátčana, ktorý žil v Bristole. Seba-
stian sa narodil v roku 1477 v Bristole. Jeho otec John ponúkol svoje služby anglickému 
kráľovi Henrichovi VII. a ten ho poveril objavovaním neznámych krajín. V roku 1497 
spolu so synmi objavil Newfoundland a dostal sa až na pobrežie Ameriky (Florida). 
V šľapajách svojho otca pokračoval aj jeho syn Sebastian. Ten ponúkol za vlády Henricha 
VIII. svoje služby španielskemu dvoru a zaslúžil sa o objavenie niektorých oblastí 
v Južnej Amerike. Keď na anglický trón nastúpil Eduard VI., povolal Sebastiana Cabota 
späť do Anglicka. Práve vtedy prišiel na myšlienku objavnej plavby do Číny a Indie cez 
severné vody oceánu. HAKLUYT, R. The Origin and Early History of the Russia or 
Muscovy Company. London, 1830, s. 3-4.  

4  Hugh Willoughby bol v poradí tretím synom Henryho Willoughbyho, ktorý bol 
v službách anglického kráľa Henricha VII. Hugh si zvolil cestu vojenskej kariéry. Slúžil 
v armáde Henricha VIII. Zúčastnil sa rôznych vojenských výprav (napr. roku 1544 
v Škótsku). Za vojenské zásluhy bol pasovaný za rytiera v škótskom Leithe v roku 1544. 
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bol kapitánom lode Bona Esperanza s tonážou 120 ton. Druhej lodi, ktorá sa 
volala Bona Confidentia, s tonážou 90 ton, mal veliť Cornelius Thereforce.5 Za 
kapitána tretej, a zároveň najväčšej lode Bona Ventura s tonážou 160 ton, bol 
zvolený Richard Chancellor.6 Všetci traja boli členmi spoločnosti, ktorá sa na-
zývala Spoločnosť obchodníkov – objaviteľov a moreplavcov doposiaľ neobja-
vených neznámych krajín, zemí, ostrovov, štátov a domén.7 Spoločnosť vznikla 
na základe podielových listov.8 Každý, kto sa chcel stať členom, bol povinný 
zaplatiť minimálne 25 libier. Spolu bolo vyzbieraných 6000 libier a z tejto sumy 
bola zaplatená stavba a vybavenie troch lodí.9  

Expedícia vyplávala z Anglicka v máji 1553. Pri Severnom myse rozdeli-
la lode silná búrka. Lode Bona Esperanza a Bona Confidentia zablúdili niekde 
pri pobreží Laponska.10 Posádka lode pod vedením Richarda Chancellora mala 
viac šťastia. Vplávali do Bieleho mora a dostali sa až do Zálivu sv. Nikolaja, v 

                                                                                                                                                                     
Jeho manželka bola Jane Strelly, dcéra Sira Nicholasa Strellyho. Manželka mu porodila 
jediného syna Henryho. V roku 1553 ho zvolili za vedúceho spomínanej výpravy, na kto-
rej o rok neskôr zahynul. HAMEL, J. England and Russia. London, 1854, s. 6, 14 – 19.  

5  Bol to anglický moreplavec a cestovateľ. V starších historických dielach známy aj pod 
menom Cornelius Darforth. HAKLUYT, ref. 3, s. 6.  

6  Významný anglický moreplavec a cestovateľ. O jeho kvalitách a zručnostiach svedčí aj 
príhovor šľachtica sira Henryho Sidneyho, ktorý predniesol spoločenstvu kupcov a členov 
výpravy pred začiatkom objavnej plavby. Ten sa o Chancellorovi vyjadril takto: „...No 
chcel by som, aby ste vedeli, že sa lúčim s Chancellorom nie preto, že ho neuznávam, ani 
nie preto, že by ma jeho tunajší pobyt zaťažoval, ale preto, aby ste si mohli osvojiť 
a pochopiť moju dobrú vôľu a pripravenosť podieľať sa na vašom úspechu, a aby Chan-
cellorovi bola vzdaná pocta, ktorú si on zaslúži. Vy poznáte tohto človeka zo slov iných, 
ja z vlastnej skúsenosti, vy o ňom súdite podľa jeho slov, ja podľa jeho činov, vy na zá-
klade rečí v spoločnosti, ja z každodenného sledovania jeho života poznajúc ho v jeho do-
konalosti. Musíte si pamätať, do akých nebezpečenstiev sa on vydáva kvôli vám a z lásky 
k vlasti...“ ADAMS, K. Novoje plavanije i otkrytije carstva Moskviji po severo-
vostočnomu puti v 1553 g., predprinijatoe rycarem serom CH. Uilloubi i vypolnennoje 
Ričardom Čenslorom, staršim kormčim plavanija. Napisano na latinskom (jazyke) Kli-
mentom Adamsom [online]. [cit. 2009-10-05]. Dostupné na internete: 
<http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Chanselor/text. phtml?id=1770>.  

7  Spoločnosť je známa aj pod inými názvami ako spoločnosť The Mystery. V preklade to 
znamená „tajná“. Názov súvisel s tým, že ich projekty boli tajné. Na jej základoch vznikla 
neskôr Moskovská spoločnosť. MEĽGUNOV, P.P. Očerki po istoriji russkoj torgovlji 9 – 
18 vekov. Moskva, 1908, s. 196.  

8  SCHAFFGOTSCH, X. Iwan Der Schrekliche. Wien : Bernina Verlag, 1938, s. 328. 
9  TOLSTOJ, J. Rossija i Anglija: Pervyje sorok let snošenij meždu Rossijej i Anglijej 1553-

1593. SPB 1875 [online]. [cit. 2009-10-13]. Dostupné na internete: 
<http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVI/1540-
1560/Russ_Engl_40_let/vved.phtml?id=4825>. 

10  Obe lode sa našli až o rok neskôr. Uviazli v ľadových vodách Bieleho mora. Posádky 
oboch lodí v dôsledku zimy zahynuli. SERCZYK, W. Ivan IV. Hrozný: Cár vší Rusi 
a stvořitel samoděržaví. Praha : Lidové Noviny, 2004, s. 130.  
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ústi rieky Severná Dvina.11 Chancellor sa vylodil na pobreží Ruska a po neja-
kom čase sa po súši dostal až do Moskvy, kde odovzdal ruskému cárovi Ivanovi 
IV. sprievodný list od anglického panovníka Eduarda VI. Ruský cár prijal ang-
lickú expedíciu s nadšením a bol otvorený možnosti obchodovať s Anglickom 
po novoobjavenej ceste. V tom čase Rusku v rozvinutí obchodu bránili zlé 
vzťahy s Poľskom v oblasti Pobaltia, čo mu zamedzovalo prístup k Baltskému 
moru. Chancellor získal od cára list pre Eduarda VI., no keď sa v roku 1554 
vrátil do Anglicka, Eduard bol už po smrti a na anglickom tróne sedela jeho ses-
tra Mária12. Chancellor jej odovzdal list, v ktorom Ivan IV. žiadal založenie rus-
ko-anglickej obchodnej spoločnosti. Táto myšlienka nadobudla reálnu podobu 
vo februári 1555, kedy Sebastian Cabot predostrel kráľovnej a vedúcim osob-
nostiam obchodu v Londýne projekt o vytvorení spoločnosti. Kráľovná Mária 
spolu so svojím manželom Filipom potvrdili štatút pre „kupcov Anglicka, ktorí 
uskutočňujú objavy krajín, zemí, ostrovov, panstiev a neznámych oblasti dopo-
siaľ neobjavených morskými plavbami“, ktorým bola oficiálne založená Mos-
kovská spoločnosť.13 Štatút bol oficiálne potvrdený 6. februára 1555 
vo Westminsterskom paláci.14 Za doživotného guvernéra spoločnosti bol meno-
vaný Sebastian Cabot, za hlavného konzula Sir George Barnes a za hlavného 
asistenta Sir John Gresham.15 Do správneho orgánu sa každoročne volili štyria 
konzuli a 24 pomocníkov – asistentov.  

Moskovská spoločnosť bola vzorom novšieho typu obchodných spoloč-
ností. Takýto typ spoločnosti sa v Anglicku nazýval „Joint Stock Company“, 
čiže akciová spoločnosť.16 Bola to prvá spoločnosť takéhoto druhu v Anglic-
ku.17  

                                                      
11  Na tomto mieste bolo v roku 1584 založené prístavné a obchodné mesto Archangeľsk. 

LONGWORTH, P. Dějiny impéria, Sláva a pád ruských říší. Praha; Plzeň : Beta-
Dobrovský, 2008, s. 102. 

12  Vládla v rokoch 1554 – 1558. Najstaršia dcéra Henricha VIII. a nevlastná sestra Eduarda 
VI. (známa aj ako Krvavá Mary). MORGAN, K.O. a kol. Dějiny Británie. Praha : Lidové 
noviny 1999, s. 236. 

13  Podľa anglického prekladu: „Royal charter as the „marchants adventurers of England, 
for the discovery of lands, territories, iles, dominions, and seigniories unknowen, and not 
before that late adventure or enterprise by sea or navigation, commonly frequented “. 
Spoločnosť bola známa aj pod názvom Russia Company alebo Company of Merchants 
Trading with Russia. Russian Company. In Guildhall Manuscripts Sections. [online]. [cit. 
2010-03-16]. Dostupné na internete: <http://www.history.ac.uk/gh/russia.htm>. 

14  TOLSTOJ, ref. 9, [online]. [cit. 2009-10-13]. Dostupné na internete: 
<http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVI/1540-
1560/Russ_Engl_40_let/vved.phtml?id=4825?>. 

15  HAKLUYT, ref. 3, s. 10.  
16  PICKOVÁ, D. K problematice anglo-ruských vztahů ve druhe polovine 16. století. In: 

Slovanský přehled, roč. 79, 1993, č. 3-4, s. 242. 
17  Okrem Moskovskej spoločnosti (Muscovy Company), ktorá kontrolovala obchod v Rusku, 

Arménsku a Perzii, vznikli aj iné spoločnosti takéhoto druhu. Spoločnosť obchodníkov – 
objaviteľov (Merchant Adventures) sa starala o obchod v oblasti riek Rýn, Labe a iných 
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Spoločnosť sa pridržiavala štatútu, ktorý sa stal pre členov spoločnosti 
právne záväzný. Spoločnosť mala právo organizovať objavné plavby smerom na 
sever, severovýchod a severozápad, používať kráľovské zástavy, vlajky 
a štandardy. Ďalej mala právo v mene Anglicka podrobovať si všetky novoob-
javené mestá, osady, ostrovy, územia i národy, brániť tieto územia pred vpádom 
cudzincov, ktorí by chceli uškodiť alebo zabrániť obchodu i pohybu Angličanov 
a ich sluhov v novoobjavených krajinách. Angličania, ktorí neboli členmi spo-
ločnosti, nemohli obchodovať a nadväzovať styky s týmito krajinami bez povo-
lenia spoločnosti. Ak by tak urobili, spoločnosť mala právo odobrať im ich to-
vary a lode, pričom polovica z odobraného tovaru mala smerovať do kráľovskej 
pokladnice.  

Podľa rozhodnutí spoločnosti sa mali každoročne uskutočňovať plavby 
minimálne troch lodí (aj viac) s anglickými tovarmi do severných ruských prí-
stavov.18 Lode vyplávali vždy v májovom alebo júnovom období tak, aby sa 
v jeseni mohli naložené tovarmi z Ruska vrátiť späť do Anglicka.19  

Významným faktorom obchodovania bolo každoročné zvyšovanie záuj-
mu spoločnosti o ruský trh. Keď pred rokom 1553 nemali ani potuchy 
o existencii tak výnosného trhu a obchodovania na východe Európy, do roku 
1580 sa situácia zmenila. V priebehu 30 rokov bolo možné sledovať neustály 
pohyb anglických lodí smerom do severoruských prístavov a späť. Do roku 
1567 spoločnosť nevysielala do Ruska viac ako štyri tovarom naložené lode. Od 
roku 1570 počet vypravených lodí narastal.20 

Vznik spoločnosti a jej vedenie boli odobrené aj ruským cárom Ivanom 
IV. Hrozným pri druhom príchode Chancellora do Moskvy.21 Ivan udelil spo-
ločnosti privilégiá, ktoré jej zaručovali monopolné postavenie v bielomorskej 

                                                                                                                                                                     
nemeckých riek. Východná spoločnosť (Eastland Company alebo North See Company) 
bola zriadená pre Pobaltie a Škandináviu. Levantská spoločnosť (Levant Company alebo 
Turkey Company) ťažila z obchodných stykov s Tureckom. V roku 1600 bola založená 
najznámejšia anglická obchodná spoločnosť – Východoindická spoločnosť (East India 
Company). Táto spoločnosť ako jediná mala právo obchodovať s ostrovmi a prístavmi 
v Ázií, Afrike a Amerike, od Mysu dobrej nádeje až po Magalhaesov prieliv. MAUROIS, 
A. Dějiny Anglie. Praha : Lidové noviny, 1998, s. 216. 

18  Nosnosť obchodných korábov sa pohybovala od 60 do 240 ton. Najčastejšie plávali lode 
s výtlakom 100 až 150 ton. PICKOVÁ, ref. 16, s. 245.  

19  Okrem toho mali každoročne znovu vysielať výpravu cez územia Ruska s cieľom objaviť 
akúkoľvek cestu, vodnú či suchozemskú, do Číny. KĽUČEVSKIJ, V.O. Skazanija inos-
trancev o Moskovskom gosudartsvje, Moskva, 1918, s. 275.  

20  Napríklad v roku 1570 vyslala spoločnosť do Narvy 13 plne naložených lodí (V tom čase 
bola Narva v rukách ruského cára. V roku 1582 odoslali 11 lodí do prístavu Sv. Nikolaja 
a v roku 1599 11 lodí do Archangeľska. ANDERSON, M. Britain´s Discovery of Russia. 
Londýn, 1958, s. 4 [online]. [cit. 2010-03-16]. Dostupné na internete: 
<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=3906469>. 

21  Odvtedy každý rok štyri anglické lode v Petrov deň (deň Sv. Petra) privážali anglické 
tovary a vyvážali ruské. POSSEVINO, A. Istoričeskije sočinenija o Rossiji 16. veka. 
Moskva, 1983, s. 229. 
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oblasti, výhodné obchodovanie na ruskom trhu a bezcolnú prepravu tovarov na 
ruskom území.22 Okrem toho získala spoločnosť množstvo ďalších dôležitých 
výsad, ako napríklad právo stavať továrne na spracovanie surovín či budovať si 
vlastné obchodné dvory.23 Tieto práva im boli potvrdené. Na podmienkach ta-
kejto zmluvy a privilégií pracovala zvláštna rada, ktorej súčasťou boli aj mos-
kovskí veľkoobchodníci.  

Činnosť spoločnosti v samotnom Rusku riadili spoločnosťou poverení 
agenti, ktorým prináležali všetky rozhodovacie kompetencie nad členmi 
a obchodníkmi spoločnosti, ktorí pôsobili na ruskom území. Podľa cárskeho 
rozhodnutia boli členovia spoločnosti prísne podriadení agentom, ktorí predsta-
vovali vedenie samotnej spoločnosti a dozerali na jej chod. Agentom i kupcom 
spoločnosti bolo dovolené voľne sa pohybovať po celom území Ruska. Agenti 
mohli neobmedzeným spôsobom využívať rôzne tresty voči tým členom, ktorí 
porušovali poriadok spoločnosti a zároveň ruské zákony. Boli podriadení až do 
takej miery, že ak chceli členovia v noci opustiť svoje príbytky, museli si vyžia-
dať povolenie agentov.24 Taktiež boli povinní dodržiavať miestne zákony, tak 
náboženské, ako aj občianske. Zo strany spoločnosti sa to prísne vyžadovalo. 
Museli platiť všetky clá a poplatky, určované v rámci obchodných zvyklosti 
v oblasti, kde pôsobili. Ak by to porušili, ich tovary mohli byť skonfiškované 
ruskými úradmi. Okrem toho boli povinní informovať spoločnosť o všetkých 
ruských záležitostiach, zvykoch a obyčajoch, o spôsobe ruského obchodovania. 
Všetko sa to robilo prostredníctvom podrobných správ o činnosti, ktorú vyko-
návali. Správy podávali dokonca aj o tom, akým spôsobom obchodovali, s čím 
a s kým obchodovali. Týkalo sa to aj ruských cien, váh, mier, daní, peňažných 
mien, spôsobu dopravy a podobných informácií hospodárskeho typu.25 
V mestách kde obchodovali, boli povinní založiť obchodné kancelárie takzvané 

                                                      
22  Celkovo bolo spoločnosti darovaných deväť privilégií, štyri za Ivana IV. Hrozného 

(v rokoch 1555, 1567, 1569, 1572) a päť za vlády Fedora a Borisa Godunova (1584, 
1586, 1589, 1596 a 1598). Najdôležitejšia sa zdá byť listina z roku 1555 a ďalšia z roku 
1567, kedy výsady Moskovskej spoločnosti dosahujú svoj vrchol. PICKOVÁ, ref. 16, s. 
242.  

23  Pojem dvor obsahoval v sebe celý rad obchodných súčastí, napríklad burzu, obytné 
a obchodné priestory, kancelárie, sklady a podobne. Samotný cár im podaroval svoj vlast-
ný dvor na Varvarke. Odvtedy sa tu nachádzal Anglický dvor, ktorý bol hlavným 
a najbohatším dvorom v Moskve. Okrem toho dvora otvorili anglickí kupci aj iné ob-
chodné sklady na dôležitých bodoch na ceste z Moskvy k Bielemu moru po severnej Dvi-
ne. Povolenie na vybudovanie obchodných skladov si získali Angličania aj v iných rus-
kých mestách. MEĽGUNOV, ref. 7, 198. 

24  TOLSTOJ, ref. 9, [online]. [cit. 2009-10-13]. Dostupné na internete: 
<http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVI/1540-
1560/Russ_Engl_40_let/vved.phtml?id=4825?>. 

25  Tamže. 
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„kantory“ a pre anglických kupcov vybudovať jeden alebo viac obytných do-
mov s pivnicami, obchodmi a inými potrebnými priestormi.26  

Spory medzi anglickými a ruskými kupcami podliehali súdne cárovi. 
V prípade viny anglického obchodníka sa jeho veci a tovar neodovzdávali do 
cárskej pokladnice, ale priamo agentovi.27 Vzájomné spory medzi Angličanmi 
podliehali agentovi. Ak boli prichytení pri porušovaní zákonov či nelegálnej 
činnosti, agentom alebo aj cárom poverení ľudia mohli previnilca chytiť 
a vrhnúť do väzenia alebo ho priamo odovzdali agentovi.  

Anglickí kupci a členovia spoločnosti oboznamovali vedenie spoločnosti 
o aktuálnej situácií a problémoch prostredníctvom zvláštnych poslov – kuriérov, 
ktorí pravidelne putovali cez Európu do Anglicka. Správy ktoré odovzdávali 
spoločnosti, sa písali špeciálnym šifrovacím číselným písmom nazývaný „cifiri-
ja“.28 Správy prevažne obsahovali informácie o aktuálnej situácii alebo rady 
a postupy, ako získať prevahu na ruskom trhu. Anglickí obchodníci pre zlepše-
nie svojej situácie uzatvárali rozličné obchodné dohody s ruskými kupcami. 
V prípade, že spoločnosti hrozila škoda či pokles predaja, obracali sa na cára 
s prosbou o zákaz a obmedzenia vo vzťahu ku konkurencii. Za to sa spoločnosť 
zaručila kupovať ruské tovary za veľmi výhodné ceny pre ruských obchodní-
kov.  

Agenti dostávali informácie z Anglicka i o tom, ktoré tovary mali 
v Anglicku dobrý odbyt a predávali sa za výhodné ceny.29 Tie potom mali ang-
lickí kupci uprednostniť pri svojich nákupoch na ruských trhoch. Taktiež im 
nariaďovali kupovať tovary, po ktorých bol veľký dopyt nielen v Anglicku, ale 
aj v samotnom Rusku. Ten predávali za vyššie ceny, čím sa výrazne zvyšoval 
zisk anglických kupcov.  

V možnostiach obchodného sortimentu sa Anglicko a Rusko navzájom 
dopĺňali. Moskovský štát odoberal od Angličanov najmä výrobky a Rusko zá-
sobovalo Anglicko potrebnými surovinami. Hlavným vývozným artiklom do 
Ruska bolo anglické súkno, ktoré tvorilo až 40% zisku.30 Z textilných látok to 
boli najmä bavlnené výrobky, hodváb a zlatý brokát. Dôležitú časť importu tvo-
rili kovy, ako olovo, meď, zinok, cín, síra, liadok i iné strategicky potrebné su-
roviny. Mnohé dovážané suroviny boli určené pre cársky dvor a iné dôležité 

                                                      
26  Rusi ich nazývali „kantory“ , Angličania mali pre tieto kancelárie svoj špeciálny názov 

„ factory“ čiže obchodné stanice alebo kancelárie. HROCH, M. Úloha západoevropského 
kupeckého kapitálu ve zprostředkování obchodu s východní Evropou. Praha : Univerzita 
Karlova, 1964, s. 19. 

27  Angličania nemohli byť väznení ruskou vládou za dlhy, alebo ak už boli, tak boli prepus-
tení na slobodu za záruku poskytnutú zástupcom spoločnosti. SERCZYK, ref. 10, s. 130-
131. 

28  KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 277.  
29  Napríklad na anglických trhoch bol veľký dopyt po kožušinových surovinách ako kožuši-

na z veveríc, líšok a kún. KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 283. 
30  PICKOVÁ, ref. 16, s. 245. 
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šľachtické rodiny.31 Angličania zásobovali ruský trh nielen vlastnými výrobka-
mi, ale aj výrobkami z iných európskych krajín.  

Angličania z Ruska vyvážali hlavne suroviny a potraviny ako vosk, med, 
mäso, slaninu, tuk, loj, rybí tuk, ryby, kože a rôzne kožušiny, decht, stavebné 
drevo a hlavne ľan a konope.32 Čo sa týka vosku, Moskovská spoločnosť získala 
monopolné právo na jeho vývoz do celej Európy. Najdôležitejším artiklom vý-
vozu boli kožušiny rôznych druhov vynikajúcej kvality, ktoré sa dovážali zo 
Sibíri.33  
 

Nie je správne sa domnievať, že na základe privilégií boli Angličania 
monopolnými vývozcami tovarov z Ruska. Keď Angličania nadviazali spojenie 
s Ruskom prostredníctvom severných prístavov, začalo to nepriaznivo pôsobiť 
na zahraničných obchodníkov z iných krajín západnej Európy, ktorých hospo-
dárstvo profitovalo z námorného obchodu a prepravy v Rusku. Jedni/y 
z najväčších konkurentov anglických obchodníkov boli Nizozemci, ktorí nad-
viazali obchodné kontakty s Ruskom už pred Angličanmi. Obchodná činnosť 
nizozemských obchodníkov v Rusku Angličanov znepokojovala a vyvolávala 
spory. Nizozemci zámerne škodili anglickým kupcom rôznymi podvrhmi 
a zbojníckymi prepadmi. Podobne ako Nizozemci aj Angličania sa snažili narú-
šať obchodovanie nizozemských kupcov s Rusmi.  

Moskovská spoločnosť sa pri svojej činnosti stretla s ďalším problémom, 
ktorý ohrozoval jej obchodné transakcie. Lode prevážajúce tovary, začali napá-
dať pirátske, dokonca aj iné obchodné lode, ktoré sa tým snažili obohatiť alebo 
uškodiť svojim obchodným konkurentom. Z tohto dôvodu sa vedúci členovia 
Moskovskej spoločnosti rozhodli vysielať sprievodné lode, ktoré boli plne vy-
zbrojené delostrelectvom a vojakmi. Slúžili na ochranu tovaru a posádky pred 
prípadným napadnutím. K týmto nebezpečenstvám sa pridali aj problémy vy-
plývajúce z nehostinných poveternostných podmienok a nebezpečných vôd se-
vernej morskej cesty. Na plavbu do studených vôd bolo potrebné vybavenie, 
ktoré bolo finančne náročnejšie a nákladnejšie ako napríklad plavba do teplých 
vôd Stredozemného mora či Karibiku. Posádka musela byť vystrojená dostatoč-
ne teplými odevmi, zimným vybavením a dosť veľkými zásobami potravín. Vy-
lúpenie či stroskotanie takejto dobre vybavenej a zásobenej lode bolo výraznou 
stratou pre celú spoločnosť.  

                                                      
31  Medzi takéto dovážané tovary a suroviny patrili hlavne drahé kamene, perly, zlato 

a striebro, rôzne nádoby, sklo, papier, konské postroje, rôzne prípravky, víno, cukor, ko-
renie hudobné a iné nástroje a dokonca aj exotické zvieratá. Na štátne účely sa dovážali aj 
zbrane, no nikdy nešlo o masový import. Tamže, s. 245.  

32  Z Ruska si Angličania nedovážali ruskú soľ, keďže anglická bola pravdepodobne kvalit-
nejšia. Tu si dovážali do Ruska na solenie mäsa, ktoré tam kúpili za výhodnejšiu cenu. 
Tamže, s. 245.  

33  Od roku 1567 sa kožušina prestala do Anglicka dovážať z dôvodu vydania Zákona 
o prepychu. Tamže, s. 245.  
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Anglickí kupci mali nepriateľov nielen na mori, ale aj na ruskom území. 
Jeden z dôkazov, ktorý o tom vypovedá, je správa anglického člena Chancello-
rovej výpravy. Ten oboznámil vedenie, že sa nizozemskí kupci snažili presved-
čiť cára o tom, že Chancellor a jeho ľudia sú iba morskí piráti a prišli do Ruska 
s nečistými úmyslami.34 Nizozemskí kupci vyvíjali podobnú protianglickú čin-
nosť počas ich celéhopobytu v Rusku. Neskôr zaznamenali úspech a dokázali si 
k sebe rôznymi úplatkami prikloniť mnohých cárskych poradcov.35 Tí sa snažili 
ovplyvňovať ruského cára v tom, aby obmedzil pôsobenie anglických obchod-
níkov na ruskom trhu v prospech Nizozemcov. Aj preto boli snahy Angličanov 
vytlačiť cudzincov z ruského trhu značné. Dbala o to aj samotná anglická krá-
ľovná Alžbeta, ktorá vo svojich inštrukciách kládla dôraz na to, aby členovia 
siahali po účinných prostriedkoch, ktorými by sa zbavili konkurencie. Na tento 
problém kráľovná upozorňovala aj samotného cára. Zároveň ho žiadala 
o obmedzenie vplyvu cudzincov na ruskom trhu. Nebola však jediná, ktorá sa 
sťažovala. Sťažnosti cárovi podávali aj cudzí obchodníci z iných krajín, ktorí 
chceli zabrániť vzniku anglického monopolu na ruskom trhu. Už počas vlády 
Ivana IV. Hrozného privilégiá dané spoločnosti boli postupne obmedzované 
v dôsledku neúspešných jednaní o priateľskom zväzku medzi oboma krajinami 
i protianglickou činnosťou obchodných konkurentov. Najhoršie obdobie pre 
Angličanov nastalo na sklonku Ivanovho života a následne po jeho smrti, kedy 
stratili skoro všetky privilégiá. Obmedzenia však netrvali dlho a už za vlády cá-
ra Fjodora Moskovská spoločnosť opäť získala privilégiá a výhody, no nie v 
takej miere, ako na začiatku nadviazania vzťahov. Colný poplatok pre Angliča-
nov sa vymedzil na 2000 libier ročne. Spoločnosť si udržala i výhradné právo 
na pohyb v bielomorskej oblasti.36 Brabantské a nizozemské lode sa tu však po-
hybovali tajne. Po strate mesta Narvy Ivan IV. otvoril prístav sv. Nikolaja aj 
iným cudzincom, ktorí postupne prenikali do vnútrozemia a do Moskvy. Získali 
si tam určité obchodné pozície, ktorých sa nemienili vzdať ani po obnovení ang-
lického monopolu na Bielom mori. To značne poškodzovalo obchodné záujmy 
Moskovskej spoločnosti. Ďalší problém, ktorý sužoval Moskovskú spoločnosť, 
bol odchod členov spoločnosti do služieb iných cudzincov.37 Tým sa výrazne 
zmenšoval vplyv a zisky spoločnosti. Najviac členov odišlo práve po zrušení 
privilégií. Angličanom sa nikdy nepodarilo vytlačiť iných zahraničných kupcov 
                                                      
34  Ako už vieme, ruský cár tomuto obvineniu neuveril a Angličanov prijal. KĽUČEVSKIJ, 

ref. 19, s. 276. 
35  Najznámejší anglickí odporcovia v radoch cárových prisluhovačov boli Nikita Romano-

vič, Bogdan Belskij a Andrej Ščelkalov. Tamže, s. 276.  
36  Biele more sa považovalo za monopol Moskovskej (Londýnskej) spoločnosti podľa listi-

ny z roku 1557. MEĽGUNOV, ref. 7, s. 200. 
37  Takýto typ obchodníkov nazývali „interlopers“. Boli to prevažne Angličania, ktorí neboli 

členmi spoločnosti alebo boli jej bývalými členmi. Spoločnosť sa márne snažila zabrániť 
ich činnosti. Ani ruský cár nejavil veľký záujem proti ním zasiahnuť, keďže ich činnosť 
mu bola prospešná hlavne z dvoch dôvodov. Zásobovali ho tovarom a mohol ich prípadne 
využiť na nátlak voči Alžbete alebo Moskovskej spoločnosti. PICKOVÁ, ref. 16, s. 243.  
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z ruského trhu. V ruských prístavoch sa okrem anglických lodí objavovali aj 
nizozemské, nemecké či francúzske lode. Tento zápas o ovládnutie ruského trhu 
medzi anglickými a inými zahraničnými kupcami bol charakteristický po celé 
obdobie nadväzovania obchodných vzťahov na ruskom území.  

Tým, že Angličania boli skúsení a obratní obchodníci, dokázali prostred-
níctvom získaných privilégií využívať všetky prostriedky na najímanie lacnej 
pracovnej sily v Rusku. V Rusku teda robili to isté, čo s nimi robila nemecká 
obchodná Hanza v Londýne. 

Z uvedených dôvodov mali Angličania neprajníkov aj medzi mnohými 
domácimi kupcami. Tí videli v Angličanoch najnebezpečnejších konkurentov, 
ktorí mali podporu u moskovskej oligarchie a využívali obchod, oslobodení od 
colných a daňových poplatkov. Angličania fungovali prostredníctvom riadiacich 
orgánov Moskovskej spoločnosti. Rusom predávali svoj tovar veľmi draho, 
hlavne súkromným obchodníkom. Napríklad súkno predávali až za trojnásobnú 
cenu v porovnaní s cenou v Anglicku.38 Na druhej strane sa snažili kupovať rus-
ký tovar čo najlacnejšie.39 Ruskí kupci sa často pokúšali Angličanom konkuro-
vať, no tí vedeli, ako sa s nimi vysporiadať. Tovar, ktorý priviezli do Ruska, 
predávali za nízke ceny. Tak boli ruskí kupci nútení predávať svoj tovar za niž-
šiu cenu.40 Angličania ako aj Nizozemci, využívali všetky možné prostriedky, 
aby na ruských obchodníkoch čo najviac zarobili. Do ich obchodnej stratégie 
patrila aj prax všemožne brániť ruským kupcom dostať sa na zahraničné trhy.  

Medzi Rusmi a Angličanmi vznikali konflikty aj kvôli dlhom, bankrotom 
a privilégiám. Rusi žiadali cára, aby vyhostil anglických kupcov z vnútorných 
trhov. Ivan IV. doviedol podporu Angličanov až do takej krajnosti, že to 
v niektorých prípadoch znamenalo pre ruských obchodníkov katastrofu. Pevne 
sa pridržiaval stanovenej politiky, ktorej súčasťou boli aj osobné záujmy. Po 
jeho smrti sa pre anglických kupcov situácia skomplikovala a ruskí obchodníci 
verili vo výraznejšie zlepšenie vlastnej situácie. Angličania však čoskoro svoje 
pozície získali späť, najmä za vlády Borisa Godunova, ktorého politika sa za-
kladala na zblížení s cudzinou, no hlavne s Angličanmi. Zrušil im však niektoré 
výsadné privilégiá. 

                                                      
38  Angličania predávali svoje tovary na ruských trhoch za dvoj- až trojnásobnú vyššiu cenu 

ako na iných európskych trhoch. Tamže, s. 244.  
39  Podľa Angličanov predávali ruskí kupci svoje tovary za veľmi nízke ceny v pomere 

s cenami na západe Európy. Hlavne mäso a niektoré druhy potravín. KĽUČEVSKIJ, ref. 
19, s. 253.  

40  Mnohí domáci obchodníci necestovali zo svojím tovarom do iných krajín. V tejto dobe 
bolo zriedkavým javom, aby ruský kupec, neovládajúci cudzí jazyk, sa vybral za hranice. 
Ďalším problémom bolo slabo rozvinuté námorníctvo. Moskovská Rus nemala v tom čase 
priamy prístup k moru a samozrejme im chýbali skúsení moreplavci. Lodiarstvo v tom ča-
se v Rusku nebolo rozvinuté. Stavali sa neveľké lode, ktoré sa využívali iba na plavbu 
okolo pobrežia na rybolov. Lode na ďalekú plavbu vôbec nemali, čo znamenalo, že Rusko 
v tej dobe nedisponovalo žiadnou námornou obchodnou flotilou. MEĽGUNOV, ref. 7, s. 
200. 
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V priebehu celého 16. a v prvej polovice 17. storočia boli ruskí obchodní-
ci voči obchodníkom z cudziny znevýhodňovaní. Pre cudzincov platili daňové 
úľavy a bezcolný obchodný styk. Prianie ruských obchodníkov oslobodiť sa 
spod anglického obchodného protekcionizmu sa naplnilo v roku 1649, kedy bo-
lo Angličanom zakázané obchodovať na vnútorných trhoch a jediné miesto, kde 
im to bolo dovolené, bol prístav Archangeľsk.41  
 

Zmeny, ktoré nastali v druhej polovici 16. storočia po príchode Angliča-
nov, spočívali najmä v tom, že pohyb a premávka obchodu sa stále viac odklá-
ňali od pôvodných významných obchodných stredísk a sústredili sa na sever 
krajiny, k ústiu rieky Severná Dvina. Neznamenalo to však, že pôvodné stredi-
ská stratili svoj obchodný význam. Rozšírenie smerom na sever iba pomohlo 
krajine k väčšej prosperite a možnostiam získať výhodnejšie hospodárske 
a politické kontakty. Vstupu Angličanov na tieto trhy predchádzali už rozvinuté 
obchodné vzťahy ruských obchodníkov s kupcami viacerých krajín. Svedčia 
o tom aj správy Angličanov.  

V polovici 16. storočia sa obchodné styky Moskovského štátu značne 
rozšírili. Súdime tak z pokusov moskovského cárskeho dvora nadviazať aktívny 
obchodný styk so západno-európskymi krajinami. Svoje trhy otvárali západným 
kupcom za podmienok, že budú obojstranne výhodné. Do Moskvy mohli pri-
chádzať poľskí, litovskí a niektorí západoeurópski kupci. V druhej polovici sto-
ročia do miest ako Novgorod a Pskov mohli prichádzať okrem anglických kup-
cov aj švédski, nemeckí a livónski obchodníci. 

Tovar dovážaný zo západu mal väčšiu šancu dostať sa na vzdialené orien-
tálne trhy cez Rusko, na ktorých mali ruskí kupci dobré kontakty.42 To zaručo-
valo anglickým a iným obchodníkom zo západu, že ich tovar sa dostane aj ďalej 
na východ.  

Ruskom prechádzalo množstvo obchodných ciest. Najdôležitejšie cesty, 
ktoré spájali Rusko so Západom, boli baltská cesta, ktorá viedla z Moskvy 
k Baltskému moru cez Novgorod. Druhá viedla suchozemskou trasou do Litov-
ska a tretia k Bielemu moru.43 Baltská cesta mala na prvý pohľad plniť najdôle-
žitejšiu úlohu, no nebolo to tak. Baltské more v tomto období v dôsledku zahra-
ničnopolitickej situácie strácalo pre ruský obchod svoj význam. Hoci ruské úsi-
lie získať prístup k Baltskému moru bolo veľké, jeho nepriatelia: Livónci, Švédi 
a Poliaci im v tom bránili. Druhá cesta – litovská, bola menej významná a málo 
využívaná ruskými obchodníkmi. Kvôli neustálym bojom s Poľskom 
a následkom politických udalostí strácala pre Rusov význam. Najdôležitejšiu 
úlohu z týchto troch ciest zohrala práve bielomorská. Predovšetkým túto cestu 
                                                      
41  KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 290.  
42  V 15. storočí boli ruskí obchodníci už v Samarkande a pokúšali sa dostať aj do vzdialenej 

Indie. V tomto období prevládali ruské výrobky na stredoázijských trhoch. MEĽGUNOV, 
ref. 7, s. 174.  

43  Tamže, s. 194. 
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využívali cudzinci zo západnej Európy na obchodné prepojenie s Ruskom. Prí-
chodom Angličanov do severných končín sa bielomorská cesta stala dôležitou 
komunikáciou medzi Ruskom a západnou Európou.  

Pre ruský trh na severe mali význam veľké východoeurópske rieky Volga 
a Severná Dvina, ktoré spájali bielomorskú severnú oblasť s centrálnou 
a juhozápadnou Áziou. Po týchto riekach sa plavili kupci zo západných krajín 
Európy do kaspickej oblasti a centrálnej Ázie. Volga bola jednou z kľúčových 
riečnych ciest, po ktorej premávalo veľké množstvo obchodných lodí z rôznych 
krajín. Na jej brehu sa nachádzalo významné obchodné stredisko – mesto Vo-
logda, pri ktorom sa každoročne konal výročný trh.44 Stretávalo sa tu množstvo 
obchodníkov rôznych národností. Ďalšou veľmi dôležitou obchodnou spojnicou 
bola Severná Dvina, ktorá spájala severné oblasti Ruska s vnútrozemskými čas-
ťami krajiny. O Vologde sa jeden Angličan vyjadril, že neexistuje v Rusku mes-
to, v ktorom by sa obchodovalo tak, ako tu. V zhode s inštrukciami spoločnosti 
agenti rozhodli, ktoré mesto je vhodné na skladovanie tovaru. Podľa svedectva 
Johna Gassa z roku 1554 bolo najlepším miestom na skladovanie tovaru mesto 
Vologda.45 Nachádzalo sa v strede riečnej cesty, obkolesené mnohými veľkými 
a významnými obchodnými centrami. Od mora po rieke sa sem dovážala mor-
ská soľ a odtiaľ sa rozvážala do ďalších obchodných stredísk Ruska. Mesto pre-
kypovalo dostatočnými zásobami obilia a tovarov ako ľan, konope, vosk, tuk 
a iné suroviny. Bola tu zriadená aj anglická obchodná kancelária. 

Jedným z hlavných obchodných artiklov na severe Ruska bola kožušina. 
Významným strediskom jej predaja bol Veľký Usťug. Ešte významnejším stre-
diskom v tejto oblasti bolo mesto Cholmogory, ktoré okrem kožušín zásobovalo 
celú severnú oblasť rybami a soľou.46 Tu sa sústreďovala celá premávka severo-
ruského kraja. Konal sa tu výročný jarmok vždy na Deň sv. Nikolaja, kedy sa 
sem vozili tovary zo všetkých kútov Ruska.47 Mesto Cholmogory zásobovalo 
tovarmi ostatné okolité mestá ako Novgorod, Vologda a Moskva. Zásoboval 
všetky severoruské kraje soľou a morskými rybami. Vozilo sa sem množstvo 

                                                      
44  Prebiehal tam prevažne výmenný obchod. Najžiadanejším artiklom na tomto trhu bola 

kožušina. KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 254.  
45  Hlavným z dôvodov, prečo bolo centrom anglického obchodu mesto Vologda a nie Mos-

kva (aj napriek svojej veľkosti) bol fakt, že v Moskve mali anglickí obchodníci väčšie fi-
nančné straty, ktoré vznikali v dôsledku odovzdávania hodnotných tovarov v podobe da-
rov na cársky dvor. KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 280-281. 

46  V povodí Volgy bolo významným miestom na predaj kožušín mesto Kazaň, kde mali 
Angličania svoje obchodné kancelárie. Ďalšie obchodné kancelárie mali v Serpuchove 
a Kolomne. Tamže, s. 256.  

47  Chancellor vo svojom diele poznamenal, že sa tu dovážal tovar ako tulení tuk, soľ, sušené 
ryby, kožušiny a veľrybie mäso a tuk. CHANCELLOR, R. Kniga o velikom 
a moguščestvennom care Rossiji i knjaze Moskovskom, o prinadležavščich jemu vladeni-
jach, o gosudarstvennom stroje i o tovarach jego strany, napisannaja Ričardom Čenslo-
rom [online]. [cit. 2009-10-05]. Dostupné na internete: <http://www.vostlit.info/Texts/ 
rus6/Chanselor/ text.phtml?id=1770>. 
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iných tovarov ako tulení tuk, sušené ryby, súkno, cín, meď a ďalšie významné 
suroviny. Mnohé tovary sa sem dovážali až z ďalekého Laponska. Mesto sa sta-
lo jedným z najdôležitejších stredísk obchodovania anglických kupcov. Podob-
ne aj mestá, ako spomínaná Vologda, Jaroslavľ a prístav sv. Nikolaja, sa stali 
dôležitými anglickými centrami obchodu. Okrem obchodovania si tu budovali 
svoje luxusné príbytky, čo potvrdzovalo ich prosperitu a záujem zotrvať 
v Rusku dlhodobo. 

Všetky tieto mestá boli poprepájané vodnými alebo suchozemskými ces-
tami. V období leta bol ich prechod veľmi ťažký z dôvodu množstva lesov 
a močarísk, ktoré sa tu hojne vyskytovali. Suchozemské cesty sa viac využívali 
počas zimy. Keďže bola pôda počas zimy zamrznutá a zasnežená, tovary sa 
prevážali na saniach.48 Ako ťažné zvieratá sa používali najmä jelene, kone alebo 
veľké psy. Takýto druh prepravy bol neobyčajne rýchly. Omnoho dôležitejší 
význam však mala preprava po riekach.  

Na severe Ruska neskôr vzniklo ešte jedno významné stredisko obchodu 
– Archangeľsk. Založené bolo v roku 1584 v blízkosti Kláštora sv. Nikolaja ako 
prekladisko pre tovary. Prekládka mala prebiehať počas letných mesiacov, kedy 
z dôvodu roztápania ľadu bolo možné plávať po severných vodách Severného 
ľadového oceánu. Neskôr mesto získalo dôležité obchodné postavenie. Obcho-
dovalo sa tu najmä s kožou, kožušinami, drevom, dechtom, konope, voskom a 
niektorými výrobkami remeselnej výroby. Dovážala sa sem aj meď. Tieto tova-
ry sem prichádzali cez Severný ľadový oceán do Prístavu sv. Nikolaja a odtiaľ 
po Vologde do Moskvy.49 Archangeľsk nebol iba miestom prekládky a výmeny 
tovarov, ale aj centrom politického diania, kde prebiehali intenzívne rusko-
anglické medzištátne rokovania. Odtiaľto sa mohli rýchlo šíriť informácie 
o tom, čo sa deje v západnej či naopak východnej Európe. Obchodné postavenie 
a význam mesta výraznejšie vzrástol v nasledujúcom, 17. storočí.  

Angličania nám zanechali zaujímavé správy o obchodovaní v týchto čas-
tiach Ruska. Okrem pobrežia Bieleho mora sa obchodovalo aj v Murmaňskej 
oblasti. Anglický obchodník Stephen Burrough poznamenal vo svojich sprá-
vach, že keď putoval v lete do mesta Kegora, stretol tam nizozemských 
a nórskych obchodníkov, ktorí obchodovali s tunajším obyvateľstvom.50 Privá-
žali sem výrobky ako strieborný riad, rôzne vyzdobené opasky, náhrdelníky či 
reťaze a výhodne ich vymieňali za tresky a lososy. Nizozemskí kupci Burroug-
hovi povedali, že tak výhodne by ryby nenakúpil nikde inde len na týchto mies-
tach. Borrough chcel podobne ako Nizozemci nadviazať obchod s tuzemcami. 
Istý Laponec poradil Borroughovi, že najžiadanejším tovarom v tejto časti je 

                                                      
48  Enormita vzdialenosti a charakter povrchu zeme robili prepravu na severe krajne sťaže-

nými a pomalými najmä v období leta. Preto dôležitý význam pri preprava zohrávala zi-
ma. KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 287. 

49  POSSEVINO, ref. 21, s. 49. 
50  Burrough asistoval Chancellorovi pri prvej plavbe do Ruska. Bol jeho zástupcom. 

HAMEL, ref. 4, s. 30. 
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striebro, zlato, cín, silné pivo a víno, múka, súkno a perly.51 Od toho času začali 
anglické lode pravidelne prichádzať s tovarom na kegorský trh. Každý rok sa na 
Deň sv. Petra v Kegore konal výmenný trh, kam prichádzali kupci z Anglicka, 
Nizozemska, Nórska, Laponska, Ruska a iných oblastí. Za dovážaný tovar sa 
vyberalo clo. Hlavný dozor nad výberom mali cárski úradníci.52 Kontrolovali 
dovezený tovar a podľa kvality dávali povolenie na predaj. Anglickí kupci sa 
na obchod v tejto oblasti však nezameriavali do takej miery ako v iných častiach 
Ruska. Anglickí agenti sa sťažovali vedeniu spoločnosti, že sa málo sústreďuje 
pozornosť na obchod v tejto oblasti, a tým prichádza spoločnosť o veľké zisky 
na úkor obchodníkov z iných európskych krajín.53 

Jednou z dôležitých ciest bola rieka Narva, po ktorej sa cez Litvu prevá-
žali tovary z Moskvy k Baltskému moru. Cez túto oblasť zvykli už pred Livón-
skou vojnou ruskí obchodníci nadväzovať kontakty s obchodníkmi z Poľska, 
Livónska, Nemecka, Litvy či Uhorska. Hlavnými strediskami obchodu v tejto 
oblasti boli mestá Pskov a Novgorod.54 Odtiaľto sa po Narve vyvážali k moru 
tovary ako ľan, konope, masť (slanina), vosk, koža a iné suroviny. V obchode 
s týmito tovarmi zaujímali Pskov a Novgorod prvoradé miesto. Novgorod bol 
medzi cudzincami povestný predovšetkým svojím novgorodským ľanom, ktorý 
bol naozaj kvalitnou surovinou. Anglickí kupci ho častokrát uprednostňovali 
pred moskovským. Dôležitým obchodným centrom bolo aj mesto Narva. Po je-
ho dobytí ruskými vojskami sa tu rýchlo rozbehol obchod medzi cudzincami 
a ruskými obchodníkmi. Angličania prvýkrát navštívili Narvu v roku 1560.55 
Cez Narvu nadviazali obchodné spojenia s ďalšími významnými centrami tejto 
oblasti. Otvorenie narvského trhu však spôsobovalo problémy Angličanom 
v bielomorskej oblasti, keďže stratili svoju monopolnú pozíciu vývozu a dovozu 
tovaru z Európy do ruských severných prístavov. Rusko však Narvu začiatkom 
80. rokov 16. storočia znovu stratilo, a tak jeho finančný profit z mesta zanikol. 

Význam Moskvy ako obchodného centra spočíval okrem iného aj v jeho 
napojení na severné oblasti štátu. Z Moskvy smerovala cesta cez mesto Jaro-
slavľ do Usťugu a odtiaľ po rieke Severná Dvina priamo až na sever do prístavu 

                                                      
51  KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 287. 
52  Okrem cárskych poverencov asistovali aj dánski a švédski štátni poverenci. Tamže, s. 

287. 
53  Napríklad v roku 1574 vyviezli z Kegory 2 anglické lode iba 300 sudov rybieho tuku, no 

nizozemskí kupci tam nakúpili 1183 sudov. Tamže, s. 287-288.  
54  Pskov a Novgorod hrali dôležitú obchodnú úlohu aj pre severnú časť Ruska. V tom čase 

bol Novgorod významným prístavným mestom, cez ktoré viedla dôležitá obchodná cesta 
od Bieleho mora do vnútrozemia Ruska i baltickej oblasti. Tu si Angličania, podobne ako 
v Pskove vytvorili jedno zo svojich významných obchodných centier. MEĽGUNOV, ref. 
7, s. 198. 

55  Dovtedy nebola medzi Angličanmi príliš známa, pretože členovia Hanzy, ktorí s nimi 
obchodovali, jej existenciu starostlivo tajili. Tým si dlho udržiavali svoj monopol pred 
kupcami zo západnej Európy. KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 295.  
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Sv. Nikolaja.56 Je len samozrejmé, že v Moskve sa nachádzali cudzokrajní kupci 
z Európy a Ázie ako Angličania, Poliaci, Litovčania, Švédi, Peržania, Arméni a 
iní. Hlavný obchodný ruch sa sústreďoval okolo cárskeho sídla, v takzvanom 
Kytajgorode.57 Známe moskovské Červené námestie (až do 17. storočia sa na-
zývalo Trhové námestie) bolo centrálnym obchodným trhom, kde sa dalo nájsť 
všetko nevyhnutné na uspokojovanie životných potrieb. Okrem toho boli 
v Moskve aj iné dôležité trhy, na ktorých taktiež obchodovali kupci z iných kra-
jín. Pri rieke Moskva sa nachádzal Rybársky trh a veľký význam mal aj Konský 
trh.58 Na jednotlivých trhoviskách cárski úradníci dozerali na obchodovanie 
a vyberali clo. Schádzali sa tu kupci a radili sa o obchodovaní a predaji. Na Tr-
hovom námestí bola aj burza. Obchodovanie prebiehalo v takzvaných hosťov-
ských (cudzineckých) dvoroch, z ktorých osem bolo hlavných.59 Dvory boli vo 
vlastníctve cudzokrajných kupcov ako dvor švédsky, litovský, arménsky, gréc-
ky a anglický. Ten bol jedným z najbohatších dvorov v Moskve.60 Obchodné 
dvory sa členili podľa etnickej príslušnosti a obchod, ktorý sa tu realizoval, mal 
veľkoobchodný charakter. Maloobchodný predaj sa uskutočňoval aj mimo tých-
to dvorov. Obyčajne to bolo v takzvaných „radoch“ – pouličných stánkoch.61 
Jednotlivé malé stánkové obchody boli spojené vedľa seba do radu pod jednou 
strechou. Okrem týchto malých radových obchodov na námestí bývali ešte kaž-
dú stredu a piatok trhy, na ktorých sa predávali rôzne poľnohospodárske pro-
dukty z blízkeho vidieku, výrobky z dreva a hliny. Aj o tie mali záujem zahra-
niční kupci. Takéto trhy mali v tomto období veľký význam. Ľudia tu mohli na-
kupovať počas celého týždňa. Z moskovských trhov boli najznámejšie 
a najvýznamnejšie tri trhy: Tolkučij na Červenom námestí, druhý na Ivanskom 
námestí a tretí na Konskom námestí.62 Na týchto námestiach sa konali aj iné 
podujatia spoločenského života. Zahraničný kupec na trhovisku nemohol začať 
obchodovať bez toho, aby nezaplatil poplatok do kráľovskej pokladnice. Ob-
chod bol teda pod kontrolou štátu, čo bolo v tej dobe už bežnou praxou. Na 
mnohé tovary mal monopol štát. Tie boli pod dozorom cárskej pokladnice 
a nikto nemal právo s nimi voľne obchodovať.63 Peňažný styk v tomto období 
v Rusku ešte nebol dobre rozvinutý. Obchodovalo sa s domácou menou - rub-
ľami, ktoré však nemali takú hodnotu ako peňažné meny Západu. Rusko trpelo 
                                                      
56  Do Moskvy viedli dva cesty, spomínaná cez Jaroslav a druhá cez Vologdu a Perejaslav, 

ktorá bola kratšia, ale schodná iba v zime. Tamže, s. 257.  
57  V preklade to znamená Čínske mesto. MEĽGUNOV, ref. 7, s. 174. 
58  Na tieto trhy sa niekedy privádzalo 30 až 40-tisíc tatárskych koní. Tamže, s. 174. 
59  Tieto dvory vlastnili obchodníci, ktorí si ich prenajímali za 10 – 25 rubľov na rok. 

MEĽGUNOV, ref. 7, s. 175.  
60  Tamže, s. 175. 
61  Tamže, s. 176. 
62  Tamže, s. 177. 
63  Boli to chránené alebo zakázané tovary, ako napríklad smola, decht, nafta, slanina, masť, 

sobolia kožušina, hodváb. Za Borisa Godunova to bolo aj víno. K ďalším zákazom patril 
vývoz zbraní a ich predaj na Sibíri, a taktiež obchodovanie s tabakom. Tamže, s. 177. 
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nedostatkom strieborných a zlatých mincí, ktoré sa razili len zriedkavo. Jednou 
z príčin bolo aj to, že v Rusku sa samotné striebro neťažilo. Jediným zdrojom 
striebra bol jeho import zo západnej Európy a Orientu. Práve v 16. storočí sa 
v Rusku začali výraznejšie objavovať zahraničné meny, medzi iným aj anglické 
strieborné mince.64 

Preprava tovarov po južných obchodných cestách Ruska sa stretávala 
s menšími ťažkosťami ako na severe, no taktiež prinášala riziká 
a nebezpečenstvá. Hlavnou obchodnou trasou bola už spomínaná rieka Volga. 
Okrem nej sa na prevoz tovarov využívali suchozemské cesty. Tie viedli step-
nými oblasťami, ktoré boli riedko osídlené. Najväčšie nebezpečenstvo tu pred-
stavovali divá zver a zbojníctvo, ktoré tu bolo značne rozšírené.65 V druhej po-
lovici 16. storočia sa toto stepné územie začalo intenzívnejšie osídľovať. Vyrás-
tli tu nové obchodné centrá ako Saratov, Perevoloka či Caricyn. Hlavnými cen-
trami obchodu na juhu Ruska boli Kazaň a Astrachán.66 Odtiaľ prevážali ob-
chodníci tovary cez Kaspické more do centrálnej a juhozápadnej Ázie.  

Veľmi dôležitú úlohu pri nadväzovaní obchodných kontaktov najmä 
s obchodníkmi z centrálnej a juhozápadnej Ázie malo mesto Astrachán.67 Loka-
lizované v ústí rieky Volgy pri Kaspickom mori tvorilo jednu z obchodných kri-
žovatiek medzi európskym a ázijským kontinentom. Cez Astrachán sa už v 15. 
storočí ruskí a iní obchodníci snažili nadviazať kontakty s ázijskými trhmi. Z 
Astrachánu prichádzali do Moskvy karavány Tatárov a iných ázijských obchod-
níkov, ktoré prinášali žiadané exotické tovary. Po dobytí Astrachánu Ivanom 
IV. sa v meste zmenšil počet obchodníkov z Východu a Orientu. Strácali tam 
svoj vplyv a zisky. Astrachán sa začlenil do trhového systému moskovskej rí-
še.68 Aj potom, čo sa mesto stalo súčasťou ruskej ríše, svoj dôležitý obchodný 
význam nestratilo.  

                                                      
64  Tamže, s. 191. 
65  Zbojníctvo výrazne poškodzovalo obchodný rozvoj na ruskom území. Anglickí cestovate-

lia spomínajú mnoho prípadov, kedy zbojníci napadali obchodné karavány alebo lode. 
Napríklad v roku 1573 na spiatočnej ceste z Perzie stretli Angličania blízko ústia rieky 
Volgy ruských kozákov v počte asi 150 ľudí. Boli ozbrojení a k Angličanom pristúpili 
ako ľudia prichádzajúci v mieri. No klamným falošným správaním oklamali Angličanov, 
zaútočili na loď a začali ich všetkých zabíjať. Angličania zo strachu o svoj život im zane-
chali celú loď aj s nákladom. O podobných nebezpečenstvách hovorí aj dielo Jenkinsona, 
ktorý putoval cez ruské územia do južných krajín Ázie. KĽUČEVSKIJ, V. O., ref. (19), s. 
267. 

66  Mesto Astrachán bolo s Moskvou spojené Volgou. Cesta po rieke z Moskvy sem trvala 
približne 10 dní. KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 259. 

67  Spolu s mestom Archangeľsk tvorili dôležité spojenie vo vnútornej obchodnej premávke 
v smere sever – juh. Moskva sa tým pádom stala dôležitou obchodnou križovatkou. Tam-
že, s. 252. 

68  Ešte za Ivanovej vlády sa niektorí obchodníci z východu a juhu snažili presvedčiť sultána, 
aby dobyl Astrachán, pretože prichádzali o svoje zisky. To sa im však nepodarilo. Tamže, 
s. 271. 
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Kvôli výhodnému strategicko-obchodnému postaveniu sa mnohí cudzo-
krajní obchodníci snažili získať prevahu na astrachánskom trhu, čím by si mohli 
zabezpečiť dobré spojenie s ostatnými časťami Ázie. Medzi cudzincami nechý-
bali predovšetkým Angličania. Podľa ich správ sa v Astracháne obchodovalo 
s vlnenými a plátennými látkami, ktoré boli veľmi žiadaným tovarom. 
Z Buchary sa sem privážali rôzne koreniny ako pižmo, surová ambra, rebarbora, 
rôzne bavlnené látky, hodváb, množstvo farbív a taktiež kožušiny, ktoré sa do-
vážali z ďalekej Sibíri.69  

Okrem Volgy existovala aj druhá vodná cesta smerujúca na juh. Rieka 
Don spájala Moskvu s Čiernym morom, Malou Áziou, odkiaľ pokračoval ob-
chod na Balkán a Apeninský polostrov. V meste Dankov sa nakladali tovary 
a odtiaľ sa prevážali do Azova a cez Čierne more do Konštantínopolu.70 Azov 
bol dôležitým obchodným strediskom pre azovskú a čiernomorskú oblasť. Ob-
chodovali tu najmä Turci a Tatári. Na prepravu tovarov do Moskvy sa využívala 
i stará známa cesta po rieke Dneper cez Kyjev a odtiaľ cez Litvu do Ruska.  

O spôsobe obchodovania a systéme obchodných ciest nám zanechali 
správy aj niektorí členovia Moskovskej spoločnosti pôsobiaci v Rusku. Pre-
pravcovia tovarov na ruských cestách boli zvýhodňovaní tým, že ich nezadržia-
vali pohraničné stráže, ktoré vyberali clo. Spojenie medzi Moskvou 
a pohraničnými mestami prebiehalo prostredníctvom takzvaných „Jamov“.71 
Boli to osídlenia s jedným alebo niekoľkými budovami, postavené pri výz-
namných cestách, spájajúce dôležité pohraničné body a vnútorné mestské centrá 
s Moskvou. Tieto „Jamy“ boli rozmiestňované každých 6 až 12 míľ.72 Slúžili 
ako stanice, kde sa mohli pocestní zastaviť, doplniť zásoby alebo prenajať kone. 
V “Jamoch“ pôsobili správcovia, takzvaní „jamščikovia“ (jamščici), ktorí sa 
starali o správny chod dvora a kone, ktoré si mohli cestujúci vypožičať za určitý 
poplatok. Správcovia za svoju službu dostávali do nájmu časť pôdy od štátu, 
peňažnú podporu asi 30 rubľov na rok a boli oslobodení od ostatných povinnos-
tí. „Jamy“ sa využívali na štátne účely a slúžili aj pre obchodníkov, súkromné 
osoby a bežných ľudí. Na týchto staniciach sa vydržiavalo dostatočné množstvo 
koní na to, aby si ich príležitostní cestujúci mohli v prípade potreby vypožičať. 
Poplatok sa stanovoval podľa toho, akú vzdialenosť chcel dotyčný prejsť. Taký-
to spôsob prepravy bol veľmi rýchly a účelný najmä v zimnom období. Podľa 
cudzincov bola preprava veľmi lacná a mohli si ju dovoliť aj ľudia z nižších 
spoločenských vrstiev. Okrem správcov mohli prievozníctvo sprostredkovávať 
aj obyčajní roľníci.73 Na tomto systéme fungovala aj poštová služba a celá do-
prava. 

                                                      
69  Tamže, s. 271. 
70  Lode sa nakladali počas jesene a daždivých dní v roku, pretože v lete boli tieto miesta 

rieky príliš plytké na plavbu. Tamže, s. 259.  
71  KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 262.; Jamy boli predchodcovia poštových staníc. 
72  Napríklad medzi Moskvou a Vologdou bolo narátaných 14 „jamov“. Tamže, s. 262. 
73  Tamže, s. 263. 
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Ako sme už spomínali, najjednoduchšia preprava bola v zimnom období. 
V porovnaní so zimným obdobím dopravcovia prešli suchozemskou cestou v 
lete niekoľkonásobne kratšiu trasu. Počas leta boli cesty plné blata a na väčšine 
územia sa nachádzali močiare, po ktorých sa museli dopravcovia brodiť. Na 
ruských cestách bolo množstvo mostov, ktoré sa neudržiavali, takže prechod cez 
ne bol nebezpečný. Na väčších riekach sa nachádzali plávajúce mosty, ktoré sa 
používali na prebrodenie riek. Tie sa však pri väčších nákladoch dôsledkom 
veľkej váhy ponárali, čím sa poškodzoval prevážaný tovar. V letnom období sa 
preto využívala najmä lodná preprava po riekach. Lode pre riečnu dopravu mali 
jednoduchú konštrukciu. Boli vybavené iba jednou plachtou a nemohli manév-
rovať. Medzi loďami, ktoré sa používali na veľkých a malých riekach, neboli 
podstatné rozdiely, okrem rozmerov a nosnosti. Najväčšie sa používali na Se-
vernej Dvine.74 Na riekach s prietokmi a prieplavmi sa museli využívať len lode 
menších rozmerov. Problematická bola plavba proti prúdu. Riešilo sa to ťaha-
ním plavidla pomocou ľudskej sily. Na ťahanie jednej lode bolo potrebných aj 
200 ľudí, ktorí popri brehu rieky, lanami priviazanými na kotvu, ťahali loď. 
Denný limit býval približne 2 míle.75 

Aj napriek skutočnosti, že anglickí i iní západoeurópski kupci oberali 
ruských obchodníkov o väčšinu zisku, ruskí kupci sa svojou obchodníckou 
zručnosťou i v tejto situácie dokázali vynájsť. O ich obchodnej šikovnosti 
a dômyselnosti svedčia i správy niektorých cudzincov, ktorí oceňovali ich ume-
nie obchodovať. Postupy obchodovania v Rusku boli zvyčajne nasledovné: po-
tom čo sa tovary a výrobky dostali zo zahraničia do Moskvy, ihneď sa predkla-
dali hlavnému obchodnému emisárovi, ktorý ich obzrel a stanovoval hodnotu. 
Najlepší tovar sa v istom danom počte vybral pre cárske a iné účely dvora. 
Ostatný tovar mohol byť predaný na verejných trhoch. Nepresné obchodné pra-
vidlá spôsobovali na trhoch často značne cenové výkyvy. Ak prišiel obchodník 
s výrobkom, po ktorom bol veľký dopyt na trhu, podarilo sa mu ho predať za 
niekoľkonásobne vyššiu hodnotu ako ostatným obchodníkom. Čím skôr bol po-
žadovaný výrobok na trhu, tým sa predával za vyššiu cenu. Obchodnými prakti-
kami domácich kupcov bolo aj skupovanie časti zahraničných tovarov, ktoré 
následne predávali za nízku cenu, čím likvidovali zahraničnú konkurenciu. Stra-
ty sa vynahradili nákupom lacnejších domácich produktov dennej potreby. Ob-
chodné triky sa od nich neskôr naučili aj obchodníci zo zahraničia a dokázali 
ich úspešné používať podobne ako Rusi.76 

Vyjadrenia viacerých cudzincov na adresu ruských obchodníkov boli 
väčšinou pochvalné. Tak napríklad jeden cudzinec uviedol, ako jeden ruský ku-
pec, ktorý bral od neho tovar, dokázal urobiť taký veľký obrat, že tento tovar po 

                                                      
74  HROCH, ref. 26, s. 11.; Tento jav poznáme ako burlactvo, značne rozšírené práve v 16.-

18.storočí. 
75  KĽUČEVSKIJ, ref. 19, s. 266. 
76  Tamže, s. 266. 
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určitom čase predával lacnejšie než ho nakúpil.77 Rusov väčšinou charakterizo-
vali ako národ milujúci obchod.  

Obchodná doprava pôvodne nebola nijako organizovaná. Prebiehala väč-
šinou nepravidelne podľa situácie a potreby. Loď odplávala vtedy, keď bola na-
ložená do takej miery, že sa plavba vyplatila. Behom 16. storočia sa vyvinuli 
určité opatrenia, ktoré smerovali k pravidelnosti dopravy a k zvýšeniu jej bez-
pečnosti. Koncom 16. storočia bola zavedená pravidelná lodná doprava.78 Boli 
stanovené pravidelné a stabilné linky. Najvýznamnejšia viedla z Londýna do 
Archangeľska. Každá plavba znamenala pre kupca, ako aj lodného agenta, urči-
té riziko. Preto sa vyvinul určitý druh poistenia. K obchodným lodiam sa začali 
začleňovať spomínané ozbrojené lode, ktoré ich sprevádzali. Ozbrojené sprie-
vody mohli vysielať okrem Angličanov aj Nizozemci, Španieli a iné výpravy 
z krajín západnej Európy.  

Rozvoj obchodu a dopravy sa stali výrazným stimulom technického pok-
roku. Z hľadiska výrobných síl a techniky v 16. storočí bola stavba lodí jedným 
z najrýchlejšie sa rozvíjajúcim a technicky zdokonaľujúcim sa výrobným od-
vetvím. Vývoj stavby lodí, ktoré sprostredkovali dopravu 
v Baltskom, Severnom a Bielom mori, v priebehu stredoveku a novoveku za-
znamenal značný pokrok. Prvým známym lodným typom premávajúcim v stu-
dených vodách severnej a východnej Európy boli koggy.79 Tento typ lode však 
nebol veľmi vhodný na plavbu do prístavov. Kríza, do ktorej sa dostala stavba 
lodí v západnej a severnej Európe na začiatku 15. storočia, bola prekonaná za-
vedením novej techniky stavby lode. Bola to technika karavelovým spôsobom.80 
Tento spôsob bol však technicky náročný. Umožňoval zväčšiť trup lode a jej 
dĺžku. Nový typ lodí, takzvané karavely, mali vedľa hlavného sťažňa aj sťažeň 
predný a zadný, a tým aj zložitejšie rozloženie plachiet.81 Behom ďalšieho vý-
voja boli odstránené vysoké veže v prednej a zadnej časti lode a zlepšené ma-
névrovacie schopnosti zavedením nových plachiet a stálym zväčšovaním roz-
merov. To však viedlo k prehlbovaniu ponoru a k väčším problémom 
v prístavoch. Novým jednoduchším typom, s ktorým prišli nizozemskí lodní 
agenti, bol bojer.82 Neskôr bol tento typ zdokonalený na nový typ nazývaný 

                                                      
77  MEĽGUNOV, ref. 7, s. 174. 
78  Moskovská spoločnosť organizovala od roku 1555 pravidelne každý rok obchodné plavby 

do Ruska.  
79  Kogga mala vo svojej klasickej podobe jediný sťažeň a na ňom jednu štvorcovú plachtu. 

Bola krytá palubou, vpredu a vzadu lode sa niesli ozbrojené veže. Nosnosť a stabilita bola 
podstatne väčšia ako nosnosť vikingských a slovanských veslíc. Mali však hlboký ponor, 
takže takmer nikdy nekotvili na brehu. Tento typ bol vyvinutý v severnom Nemecku. 
HROCH, ref. 26, s. 12. 

80  Tamže, s. 13. 
81  V Anglicku a Španielsku ich nazývali hulk, v Severnom mori rahsegl. Tamže, s. 13. 
82  Vzorom im boli bárky frízskych rybárov, z ktorých prebrali plachty stavané šikmo 

k smeru plavby. To im umožňovalo ľahšie a rýchlejšie manévrovanie. Vďaka rýchlejšej 
plavbe a rýchlejšiemu nakladaniu v prístavoch mohol bojer vykonať ročne trikrát viac 
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Vlieboot.83 Bol to o niečo dokonalejší typ ako bojer s určitými vylepšeniami. 
Ďalším typom, ktorý prispel k zdokonaleniu dopravy tovarov, bola flueta.84 
Anglicko zaostávalo vo výstavbe a technike lodí za Nizozemskom, ale 
v neskoršom období sa im Angličania vyrovnali. Technický pokrok vo výstavbe 
lodí výrazne prispieval k zlepšeniu obchodných stykov západoeurópskych kup-
cov s východnou Európou. Tým, že sa zväčšovala rýchlosť dopravy stálym zdo-
konaľovaním typu lodí, ceny tovarov neboli už také vysoké, čo umožňovalo 
lepší odbyt tovaru. Zdvojnásobenie rýchlosti námornej dopravy znamenalo 
zdvojnásobenie zisku, čím sa amortizovali náklady na stavbu lodí. Námorná do-
prava bola v tom období najrýchlejším a najlacnejším druhom dopravy tovarov. 
To prispievalo k rýchlejšiemu obehu tovarov, a tým k rýchlejšiemu kolobehu 
kapitálu, čo pre obchodníkov zo západu predstavovalo značné zisky. V určitej 
nevýhode boli krajiny vnútrozemské, medzi ktoré, v určitej miere, patrilo aj 
Rusko.  

Počas 16. storočia došlo v organizácií obchodu vo vyspelých západoeu-
rópskych štátoch k významnému pokroku. Namiesto samostatných kupcov na-
stúpili v týchto krajinách kapitálovo silne riadené spoločnosti. Spojovanie kapi-
tálu dostávalo ráz trvalej spolupráce viacerých spoločností, ktoré sa jednotlivý-
mi investíciami podieľali na časti kapitálu. Pre anglický zahraničný obchod bolo 
typické práve zakladanie monopolných obchodných spoločnosti akou bola aj 
Moskovská spoločnosť. Tieto spoločnosti koordinovali a chránili individuálny 
obchod svojich členov. Dôsledkom toho sa zmenil vzťah kupca a námornej do-
pravy. V tomto období prevažovalo prenajímanie lodných priestorov, pričom 
nebolo dôležité, či sa kupec podieľa na vlastníctve lode. Väčšina obchodníkov 
ostávala vo svojej kancelárií a riadila obchod na diaľku. Tí mali svojich zástup-
cov a sprostredkovateľov na trhoch. Nutnosťou bolo, aby sa kupec neustále 
orientoval v situácii na trhoch. Najímať si vlastných obchodných agentov mohli 
iba tí najbohatší, predovšetkým anglická Moskovská spoločnosť. Preto sa 
v dôležitých obchodných centrách zakladali inštitúcie stálych obchodných zá-
stupcov - spomínané obchodné kancelárie alebo stanice. Tie umožňovali nielen 
pohotové obchodné a úverové transakcie a spoľahlivé správy o situáciách na 
trhoch, ale taktiež pomáhali vylúčiť cudzie sprostredkovanie na ceste od výrob-
cu k spotrebiteľovi, a tým zvyšovať ich zisky. Anglickí obchodní agenti nemoh-
li podnikať vo vlastnej réžii. Vykonávali iba príkazy svojej spoločnosti a boli 
k dispozícii jej členom. Mnohokrát však svoje postavenie zneužívali. Obchod-
níci, ktorí si nemohli dovoliť vydržiavať vlastného obchodného agenta, sa uchý-

                                                                                                                                                                     
plavieb ako karavela. Ďalšou výhodou bola menšia posádka, a tým aj lacnejšia doprava. 
Tamže, s. 13. 

83  V preklade to znamená lietajúca loď. Tamže, s. 14. 
84  Flueta mala dlhý a úzky trup v pomere 1:6. Bočné steny sa smerom ku kýlu rozširovali 

a smerom k palube zužovali, čím bolo znížené ťažisko lode a zvýšená stabilita. Mala malý 
ponor. Dobré usporiadanie plachiet a sťažňov umožňovalo ľahšie manévrovanie a zvýšila 
sa rýchlosť plavby. Tamže, s. 14. 
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lili k takzvanému komisnému obchodu. Jednotliví nezávislí kupci, ktorí sídlili 
v rôznych obchodných centrách, si preukazovali navzájom služby. Nakupovali 
jeden pre druhého tovar, starali a o jeho odbyt alebo sa vzájomne informovali 
o situáciách na trhoch. Na takýto typ služieb sa niekedy orientovali i veľké spo-
ločnosti, ktoré nemali v daných centrách silné obchodné zastúpenie. Systém ob-
chodných agentov fungoval aj na medzinárodnej úrovni. 

Čo sa týka otázky presunu tovaru zo sféry výroby do sféry spotreby, tovar 
sa predával ako v miestach výroby, tak aj prostredníctvom špecializovaných 
priekupníkov i obchodných agentov na trhových centrách. Kým sa tovar dostal 
do prístavov, mohol prejsť viacerými obchodnými strediskami. Na ceste tovaru 
od výrobcu k spotrebiteľovi stál pôvodne medzi výrobcom a diaľkovým veľko-
obchodníkom miestny kupec, respektíve priekupník. Najvýznamnejšie trhové 
strediská cudzincov i domácich kupcov na severe Ruska boli už spomínané 
mestá Novgorod a Pskov. V ruských trhových strediskách bol obchodný styk 
so zahraničnými kupcami obmedzený iba na privilegovaných ruských kupcov, 
ktorí boli v styku s výrobcami prostredníctvom svojich agentov alebo miestnych 
priekupníkov.85 Obchodníci sa snažili izolovať anglických a iných zahraničných 
obchodníkov od priameho styku s výrobcami a spotrebiteľmi. Nástrojom na to 
mala byť úzka špecializácia ruských kupcov a priekupníkov na jednotlivé druhy 
tovarov a vytvorenie špecializovaných priekupníckych skupín, ktoré mali za-
braňovať styku výrobcov so zahraničnými kupcami. V Archangeľsku sa bohatí 
ruskí kupci snažili o to, aby dovezený tovar prešiel hneď na hranici do ich rúk. 
Po priplávaní západoeurópskych lodí vstúpili na ich palubu a priamo tam naku-
povali dovezený tovar. Západoeurópski kupci mohli obchodovať vo vnútrozemí 
Ruska iba na základe privilégií, ale ani to ich neoprávňovalo k priamemu ob-
chodnému styku s výrobcami. Priamy styk s výrobcom či spotrebiteľom bol 
ideálnou predstavou obchodovania ako západoeurópskych kupcov, tak aj rus-
kých. Z hľadiska zisku bol pre nich veľmi výhodný. Tento ideál sa Angličania 
snažili uskutočňovať, no ich snaha nebola vo všetkých oblastiach rovnako 
úspešná. V prvých rokoch obchodovania prenikali anglickí i nizozemskí kupci 
priamo k výrobcovi len s ťažkosťami.86 Popritom si vzájomne konkurovali, čo 
spôsobovalo znižovanie ich ziskov z predaja. Postupne získali vplyv na trhoch 
mimo ruského územia -v Rige a v Gdansku. Spočiatku však bola iná situácia na 
ruskom trhu. Ruskí kupci boli na rozdiel od kupcov poľských alebo severských 
veľmi majetní a politicky vplyvní. Nikdy sa nedostali do takej závislosti 
na zahraničných obchodníkoch ako kupci v Rige a v Gdansku. Ruský kupecký 

                                                      
85  V Rusku predstavovala táto skupina moskovských kupcov najmajetnejšiu skupinu. Aj 

preto sa väčšina menších ruských kupcov sťažovala na svoje postavenie a znevýhodnenie 
na ruskom trhu. HROCH, ref. 26, s. 27.  

86  Prvé snahy priameho styku s výrobcami, respektíve so spotrebiteľmi anglických obchod-
níkov vyvíjali ešte pred vstupom na ruský trh na území severozápadného Nemecka pro-
stredníctvom spoločnosti Merchant Adventures. Tam sa stretli so silnou konkurenciou 
kupcov z hanzových miest. Tamže, s. 24.  
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kapitál mal však dve slabiny: pomalý obrat kapitálu a izolácia ruských kupcov 
od priameho styku s veľkými prímorskými obchodnými centrami Európy.87 Po-
kusy prelomiť monopolné postavenie zahraničných kupcov skončilo neúspe-
chom. Ak sa napríklad ruský kupec dostal do niektorých zo západoeurópskych 
obchodných centier, nikto tam s ním neobchodoval. Túto izoláciu nezmenilo 
ani otvorenie Severnej obchodnej cesty. Anglickí kupci sa okamžite po prenik-
nutí do Ruska touto cestu usilovali o čo najrýchlejšie získanie privilégií 
a monopolné sprostredkovanie zahraničného obchodu v ústí Severnej Dviny. Pri 
prenikaní na ruský trh využívali rozpor medzi privilegovanými ruskými kupca-
mi z metropoly a miestnymi chudobnejšími obchodníkmi v provinciách. Využí-
vali ich finančnú insolventnosť a vyplácali im zálohy na nákup tovaru. Tým sa 
dostávali títo maloobchodníci do závislého postavenia a postupne sa stávali 
agentmi zahraničných kupcov. Takáto forma obchodu bola zakázaná, ale ich 
porušovanie sa prakticky nekontrolovalo. Ďalšia fáza prebiehala v ruskom vnút-
rozemí, kde ruskí agenti, najímaní zahraničnými kupcami, poskytovali malé 
úvery pre miestnych výrobcov na výrobu tovarov. Týmto si zahraniční kup-
ci predplatili výrobu výrobkov a podriadili si výrobcov na miestnych trhoch. 
Tak sa zahraniční obchodníci zmocnili prevažnej časti zisku, ktorý mal patriť 
ruským kupcom, čo im umožňovalo vykonávať nátlak na ruských obchodníkov, 
ktorí sa snažili držať s nimi krok. V niektorých oblastiach a odvetviach obchodu 
sa začali prejavovať tendencie k diktovaniu cien. Aj to bol dôvod, prečo sa za-
čali ruskí kupci sťažovať u cára a žiadali protekcionizmus v ich prospech. Ang-
ličania si napriek tomu udržali veľký vplyv na ruskom trhu.  

Angličania sa zaujímali aj o nerastné bohatstvo Ruska. Veľmi zaujímavé 
a príťažlivé pre obchodníkov zo Západu bolo ťažné drevo, keďže Rusko malo v 
tom období dostatok lesov. Behom druhej polovice 16. storočia nebol ešte dos-
tatok pracovných síl na rúbanie a opracovanie dreva ani dostatok technických 
možností k jeho preprave do západnej Európy severnou cestou. Preto sa podni-
kanie orientovalo skôr na produkty spracovania dreva ako decht, popol, smola 
a potaš. Ich výroba bola odpradávna rozvinutá v strednom a severozápadnom 
Rusku. Naproti tomu nebolo v povodí Severnej Dviny ani toto odvetvie rozvi-
nuté natoľko, aby mohlo slúžiť na vývoz. Preto sa začali zahraniční kupci o 
spracovanie dreva zaujímať sami. V nasledujúcom období sa v oblasti severné-
ho Ruska výrazne rozvinula drevárska výroba, organizovaná aj Angličanmi. Pri 
rúbaní lesov, výrobe potaše, dechtu, smoly a popola zamestnávali stovky pra-
covných síl. Niekedy tieto pracovné sily kombinovali aj s inými úkonmi, zvlášť 
na prácu v lodnej doprave a na lov rýb. Ďalším javom bolo zakladanie manufak-
túr na výrobu konopných lán a povrazov v severných oblastiach Ruska. Dopra-
va z oblasti Vologdy do Cholmogor (neskôr do Archangeľska) bola lacnejšia 
ako do Novgorodu. Preto bolo pre kupcov výhodnejšie spracovať konope a ľan 

                                                      
87  Tento problém pramenil z dôsledku zemepisnej polohy a historického vývoja Ruska. 



Medea – Studia MED iaevalia Et Antiqua, XVI, 2012 
 

90 

priamo v Rusku.88 V neskoršom období vznikli ďalšie manufaktúry na výrobu 
námorníckych lán v Cholmogorách, Archangeľsku, Vologde či v Novgorode.89 
Zakladanie lanových manufaktúr znamenalo dôležitý stimul pre rozvoj ruského 
hospodárstva. Angličania sa pokúšali založiť aj hutu na spracovanie železa.90 
Oproti výrobe lán mali Rusi väčší záujem o spracovania železa, a tak sa Angli-
čanom ich zámer v tejto oblasti podnikania nepodarilo zrealizovať. 

 
Moskovská spoločnosť mala výrazný vplyv na hospodárstvo a obchod 

nielen Anglicka a Ruska, ale čiastočne aj iných krajín, ktoré sa zapájali do ob-
chodu vo východnej Európe. Počas prvých rokov svojho pôsobenia mala Mos-
kovská spoločnosť na ruskom trhu monopolné postavenie. Vďaka konkurenčnej 
činnosti nizozemských a domácich ruských obchodníkov si ju spoločnosť nedo-
kázala udržať. Aj napriek tomu si Moskovská spoločnosť dokázala udržať dôle-
žité pozície i privilégiá na ruskom trhu. Jej činnosť prispela k rozvoju celkového 
medzinárodného obchodu, do ktorého sa aj pomocou spoločnosti zapojilo Rus-
ko. Tento rozvoj vykazoval pre Rusko isté pokrokové zmeny. Viedlo to 
k rozvoju vnútorného trhu, k rozšíreniu výroby v niektorých odvetviach, 
k obohateniu určitej skupiny obyvateľstva a k zrýchleniu a zosilneniu peňažné-
ho obehu. Tieto zmeny však boli väčšinou uskutočňované do takej miery 
a formy, do akej zodpovedali záujmom anglických i nizozemských kupcov. Je 
potrebné zdôrazniť, že ich prevaha vo východnej Európe v tomto období bola 
len na začiatku ich obchodovania v tomto priestore. Zďaleka neprenikla naplno 
na vnútorné trhy a nepodrobila si všetky odvetvia výroby. Ekonomické spojenie 
Anglicka i celej západnej Európy a Ruska rástlo v ďalšom období v oveľa väč-
šej miere, k čomu výrazne prispelo i pôsobenie Moskovskej spoločnosti. 
 
 

Resume 
 

This study deals in particular with the Muscovy company, that was foun-
ded in 1555, after English sailors had returned from an exploratory voyage in 
Russia. The study discusses the circumstances of its establishment, its trade and 
                                                      
88  Angličania sa pokúsili založiť v Rusku manufaktúru na výrobu lodných lán. V týchto ma-

nufaktúrach Angličania postupne zamestnávali ruských robotníkov, keďže z ekono-
mického hľadiska predstavovali lacnú pracovnú silu. PICKOVÁ, ref. 16, s. 245-246.  

89  Tieto manufaktúry sa rozvíjali v dôsledku veľkého dopytu anglického námorníctva po 
týchto vysokokvalitných lanách. Anglické lode bojujúce proti španielskej armádnej flotile 
v roku 1588 boli vybavené prevažne lanami vyrobenými v týchto ruských manufaktúrach. 
V 90. rokoch 16. storočia zásobovali ruské lanové manufaktúry celú anglickú flotilu, kto-
rá bola jej prvoradým zákazníkom. PICKOVÁ, ref. 16, s. 246. 

90  V šesťdesiatych rokoch 16. storočia našli anglickí kupci v okolí Vyčegdy železnú rudu. 
Založili tam hutu a pridruženú výrobu dreveného uhlia a väčšinu získaného železa vyvá-
žali zrejme do Anglicka. O ďalších osudoch tejto huty nie je nič známe. Ďalšie správy 
o hľadaní železa Angličanmi sú zo 17. storočia. HROCH, ref. 26, s. 35. 
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the rights, that it has acquired in Russia. The Muscovy company has received 
the exclusive privilege to operate a trade in the Russian market from the Rus-
sian tsar Ivan the Terrible (1533-1584).. Besides the English, Dutch and Russian 
tradesmen also conducted business on the Russian market, and this lead into 
bitter disputes. The Muscovy company’s activity was associated with a detailed 
description of trade routes which connected Russia with other parts of Europe, 
Asia, and Russian trade centers, in which the trade was carried out (Pskov, 
Novgorod, Moscow, Astrakhan, Arkhangelsk, etc.). One important reference 
deals with the transportation of goods on land, sea and rivers in Russia and also 
with the type of goods exported or imported by the English to the Russian mar-
ket. In the last section the study deals with the influence of English (or Western) 
capital in the Russian market, which was largely mediated by Muscovy compa-
ny. This reflects the great economic importance and influence of the Muscovy 
company on the Russian and English markets in the 16th century. 
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RECENZIE 
 
 
LISOVÝ, Igor. Trpká vůně vlčích máků. 

50 poněkud netradičních otázek 
a odpovědí o dějinách a kultuře Černo-

moří v antice. Ostrava : vlastním nákla-
dem, 2011, 170 s. 

  
S publikáciami typu otázky – odpovede sa 
slovenský čitateľ mal možnosť oboznámiť 
prostredníctvom početných prekladov, 
ktoré sa na našom knižnom trhu objavili 
v posledných rokoch (napr. zo starovekých 
dejín vyšiel český preklad nemeckého bá-
dateľa S. Rebenicha s názvom 101 nejdů-
ležitejších otázek. Antika. Velké Bílovice, 
2007). Český historik staroveku 
a popularizátor antiky Igor Lisový, ktorý 
pôsobil dlhé roky na univerzitách v ukra-
jinskom Lvove a v Českých Budějovi-
ciach, sa rozhodol rozšíriť rady podobných 
prác a v roku 2011 prišiel so zaujímavou 
trilógiou. V prvej polovici roka vyšli 
z jeho „dielne“ dva zväzky, ktoré priniesli 
50 netradičných otázok a odpovedí 
o starogréckej (Posvátné ticho athénské 
agory, Ostrava, 2011) a starorímskej civi-
lizácii (Neklidné sny řeky Tiberu, Ostrava 
2011). V druhej polovici roka dopĺňa obe 
knižky tretia, ktorou je recenzovaná publi-
kácia.  
Za hlavnú tému si Lisový tentokrát zvolil 
problematiku, ktorej sa odborne venuje 
a ktorá v našom prostredí zaujíma stále iba 
marginálnu pozíciu.1 O jeho dlhodobom 
záujme o čiernomorskú oblasť vypovedajú 
práce ako Terra cognita Ponti Euxini. Ná-
stin dějin a kultury severozápadního Čer-
nomoří v antické době (České Budějovice, 
1996), Ora deserta et inhospita. Lidé 

                                                      
1  Čiernomoriu sa dlhodobo okrem Lisového 

venuje iba J. Bouzek (napr. Studies of Greek 
Pottery in the Black Sea Area, Praha, 1990 ale-
bo popularizačná práca napísaná s R. Hošekom 
Antické Černomoří, Praha, 1978). Prísnejšie 
kritéria spĺňa už iba štúdia J. Pečírku a M. 
Dufkovej Excavations of Farms and Farmhou-
ses in the Chora of Chersonesos in the Crimea 
(Eirene 8, 1970, s. 123-174).  

a náboženství severozápadního Černomoří 
v době před římskou okupací: 6. – 1. stole-
tí př. Kr. (České Budějovice, 2001) alebo 
Chersoneso, città nella Tauride selvaggia. 
Una ripresa delle inscrizioni latine (České 
Budějovice/Aquileia, 2006).  
Publikácia sa skladá z úvodu (s. 7-18), 
z otázok a odpovedí (s. 20-150) a v závere 
sa nachádza literatúra o dejinách a kultúre 
Čiernomoria (s. 151-166). 
V úvode sa čitateľovi ponúka stručný pre-
hľad dejinného vývoja čiernomorskej ob-
lasti v období staroveku. Autor kladie dô-
raz predovšetkým na aktivity Grékov na 
tomto území, opisuje ako tu zakladali svo-
je osady, ako sa tieto osady rozvíjali, 
s kým susedili, obchodovali a pod. Za po-
zoruhodné v tejto súvislosti považujeme 
konštatovanie, že na brehoch Čierneho 
mora (Pontos Euxeinos) založili Gréci asi 
trikrát viac osád ako na juhu Itálie a vo 
východnej časti Sicílie, t. j. v oblasti ktorá 
bola už v staroveku známa ako Graecia 
magna (s. 7). Udalosti spojené s rímskou 
expanziou do Čiernomoria a rovnako tak 
ich následná prítomnosť zostávajú v tomto 
prehľade mimo autorovho záujmu.  
Po úvode nasledujú otázky, ktoré sú uspo-
riadané v abecednom poradí. Za základné 
kritérium ich zoradenia zvolil Lisový kľú-
čové slovo, resp. slová, ktoré obsahuje 
konkrétna otázka (napr. Co představovala 
tzv. pražská kultura v areálu severozápad-
ního Černomoří? – otázku nájdeme pod 
písmeno P, pretože kľúčovým slovným 
spojením je Pražská kultura). Pri výbere 
otázok čerpal autor zo svojich dlhoročných 
pedagogických skúseností a do publikácie 
zaradil predovšetkým odpovede na otázky 
svojich poslucháčov. Po obsahovej stránke 
sa vyznačujú pestrosťou a zahŕňajú hospo-
dársky, náboženský, sociálny, politický, 
kultúrny, vojenský, sociálny a každodenný 
život obyvateľov Čiernomorskej oblasti. 
Keďže okruh otázok sa vymyká tradičné-
mu penzu vedomostí, ktoré sa vyžaduje od 
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adeptov študujúcich historické vedy 
a ktoré sa dá získať absolvovaním základ-
ných univerzitných kurzov o starovekých 
dejinách, môžeme ich právom charakteri-
zovať ako „netradičné“, tak ako sa to uvá-
dza v podtitule knihy. 
Z odpovedí sa čitateľ dozvedá napríklad 
o participácii poľských archeológov na 
výskume severočiernomorských osád, 
o význame Periklovej námornej expedície 
k pontským brehom, o poľnohospodár-
skom potenciáli tohto regiónu, o Achil-
lovom ostrove v Čiernom mori a pod.  
Záverečnú časť práce tvorí výber literatúry 
o dejinách a kultúre severného Čiernomo-
ria (južné územia dnešnej Ukrajiny a Rus-
ka). Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch 
zväzkov o starogréckej a starorímskej civi-
lizácii, v ktorých autor koncipoval túto 
časť ako výber anotácií a recenzií na české 
alebo do češtiny preložené práce, ktoré 
vyšli za posledných desať rokov, sa 
v tomto prípade rozhodol zaradiť literatúru 
iba vo forme bibliografie. K takémuto kro-
ku ho zrejme prinútila špecifickosť témy 
a absencia početnejšej pôvodnej, resp. pre-
loženej literatúry k tejto problematike 
v našom prostredí. V bibliografii nájdeme 
prevažne produkciu ruskej, resp. východo-
európskej historiografie, ale svoje zastúpe-
nie tu má i nemecká, menej anglosaská, 
poľská a česká (J. Bouzek, M. Dufková, I. 
Lisový, J. Pečírka) veda o antickom staro-
veku. Bibliografiu uvádza krátky náčrt 
vývoja odborného záujmu o Čiernomorie 
so stručným rozborom kľúčových prác, 
prinášajúcich podstatný prínos do štúdia 
danej problematiky. Z nich upozorňujeme 
najmä na pasáže o publikáciách zahrňujú-
cich archeologické objavy napr. zbierky 
nápisov, mincí, keramiky a pod.  
Zaujímavou súčasťou knihy sú texty na-
zvané Co se psalo o Černomoří v antice (s. 
29, 49, 69, 87, 99 – tu evidujeme chybu v 
nadpise, 129), v ktorých sú zhromaždené 
postrehy antických historikov k vybraným 
problémom (napr. rieky v Čiernomorí ale-
bo Skýti a ich obyčaje).  
Postup, ktorý Lisový zvolil pri formulova-
ní jednotlivých odpovedí, hodnotíme pozi-

tívne. Pri svojom výklade neváha ísť pria-
mo ad fontes, často si pomáha úryvkami 
zo starovekých spisov a tým čitateľovi 
poskytuje nielen informácie „z prvej ru-
ky“, ale nabáda ho siahnuť aj po primár-
nych zdrojoch. Z prameňov využíva všet-
ky druhy od literárnych (pracuje nielen 
s preloženými od češtiny) cez epigrafické, 
numizmatické až po archeologické. Práve 
posledne menované sú z nášho pohľadu 
mimoriadne cenné, pretože o priebehu 
a výsledkoch archeologických výskumov 
v tejto oblasti sa na pôde bývalého Česko-
slovenska vie veľmi málo. V analogických 
prácach nebýva tiež bežné, aby boli do 
nich zakomponované početné ilustrácie 
s komentárom a rovnako tak odkazy na 
pramene či literatúru (umiestnené sú pria-
mo v texte).  
Pokiaľ ide o odborné hodnotenie, publiká-
cia sprostredkováva čitateľom vysoko od-
borné informácie a to napriek jej poetic-
kému názvu. Menšiu výhradu máme len 
proti nejednotnému spôsobu citovania an-
tických autorov. Domnievame sa, že Liso-
vého metóda bola nasledovná: V prípade 
diel, ktoré sú preložené do češtiny sa roz-
hodol pre český ekvivalent, čo plne schva-
ľujeme aj vzhľadom na zameranie celej 
publikácie. U nepreložených spisov použil 
medzinárodne zaužívané skratky, v čom 
rovnako nevidíme problém. Už len na zá-
klade formy odkazu tak čitateľ získava 
informáciu o jeho preložení, resp. neprelo-
žení do češtiny. V tejto súvislosti sa však 
vyskytli prípady, keď sa použil skratkovitý 
záznam, i keď išlo o spis preložený do 
češtiny (napr. s. 21 – Vergilius; s. 44 –
Xenofón). 
Upozorniť by sme chceli ešte na drobnú 
chybičku, ktorá sa vyskytla na strane 81, 
keď je za autora spisu Periplous Ponti 
Euxini označený historik Appiános – auto-
rom bol Arriános. V tomto prípade však 
išlo o nepozornosť, pretože na inom mieste 
sa údaj uvádza správne (s. 34).  
Rozsah odpovedí je veľmi rôznorodý 
a pohybuje sa v rozmedzí od pár riadkov 
až po niekoľko strán formátu A5. Z ich 
obsahu i zamerania celej knihy je zrejmé, 
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že autor nemal v úmysle poskytnúť vyčer-
pávajúcu informáciu, ale jeho cieľom bolo 
podnietiť svojho čitateľa k ďalšiemu štú-
diu konkrétnych záležitostí. Z toho dôvodu 
považujeme nielen recenzovanú publiká-
ciu, ale aj celú Lisového trilógiu za výraz-
ný nástroj ako vzbudiť záujem o staroveké 
dejiny v radoch laickej verejnosti. 
Za pokus stojí ešte vzájomné porovnanie 
prác I. Lisového a vyššie uvedeného ne-
meckého bádateľa S. Rebenicha. Základ-
ným rozdielom medzi nimi nie je len počet 
zahrnutých otázok alebo odlišný spôsob 
práce (napr. u Rebenicha absentujú ilustrá-
cie či odkazy na literatúru), ale najmä sku-
točnosť, že Lisového knihy reprezentujú 
domácu historickú produkciu, kým 
v prípade Rebenicha ide „iba“ o preklad. 
Z tohto pohľadu prináša Trpká vůně vlčích 
máků impulz pre našich autorov, aby pou-
važovali nad obdobnými publikáciami 
viažucimi sa k iným historickým obdo-
biam.  
Zmiešaný populárno-náučný štýl v kombi-
nácii s uvoľnenejšou formou výkladu robí 
z celého dielka prácu mimoriadne čitateľ-
nú a preto ju odporúčame minimálne štu-
dentom a učiteľom stredných škôl a poslu-
cháčom vysokých škôl. Na „svoje“ si však 
príde aj odborná verejnosť, ktorá má tak 
možnosť prinajmenšom overiť si svoje 
poznatky.  
V budúcnosti vidíme priestor na rozšírenie 
tejto trilógie o ďalší zväzok zameraný na 
civilizácie Blízkeho Východu.  

 
Tomáš Klokner 

 
HLEDÍKOVÁ, Zdenka. Sv ět české stře-
dověké církve. Praha : Argo, 2010, 504 

s. 
 
Profesorku Zdenku Hledíkovú, poprednú 
znalkyňu českých stredovekých cirkev-
ných dejín, historičku a archivárku nie je 
potrebné bližšie predstavovať. Pre menej 
znalých možno doplniť, že profesorka 
Hledíková v súčasnosti pôsobí na Katedre 
pomocných vied historických a archívneho 
štúdia Filozofickej fakulty Karlovej uni-

verzity v Prahe. Špecializuje sa na dejiny 
stredovekej cirkevnej správy a paleografiu. 
Už predošlé monografie o biskupovi Jáno-
vi IV. z Dražic a arcibiskupovi Arnoštovi 
z Pardubíc sú priradené k najvýznamnej-
ším medievistickým prácam v českej histo-
riografii. Predložená publikácia nie je ty-
pickou syntetickou prácou, ako v úvode 
zdôrazňuje autorka, ale predstavuje citlivo 
premyslený výber statí zo súboru jej prác 
z rokov 1975 – 2004. Vzhľadom na značné 
napredovanie výskumu v danej oblasti, 
bolo potrebné aktualizovať dielo najmä 
novšou literatúrou a pramennými edíciami. 
Čiastočne boli upravené a doplnené aj nie-
ktoré state po obsahovej stránke. 
Publikácia sa formou sondy zameriava na 
niektoré skutočnosti z denného života, 
ktoré sú (zvyčajne) vo vzťahu štátu 
a cirkvi na najvyššej úrovni opomenuté. 
Cieľom je predstaviť život cirkvi a kontakt 
so svetskou spoločnosťou. Dielo je zlože-
né zo štyroch hlavných tematických cel-
kov, ktoré sú harmonicky vyskladané 
z jednotlivých štúdií. Úvodný tematický 
okruh nesie názov Církev a společnost, 
v ktorom sú podané každodenné styky 
svetskej moci s cirkvou v utvárajúcom sa 
systéme cirkevnej správy. Práve táto spoj-
nica bola do istej miery závislá na spolu-
práci s predstaviteľmi svetskej moci. Pro-
ces obsadzovania a udeľovania benefícií sa 
stal aj odrazom vnútornej súdržnosti stre-
dovekej spoločnosti a samostatnosti cir-
kevného spoločenstva. Autorka tento prie-
beh poodhaľuje a poukazuje na spôsob 
obsadzovania najvýznamnejších postov 
v cirkevnej správe českého stredovekého 
štátu. Biskupské a kolegiátne kostoly (a 
s nimi súvisiace materiálne zabezpečenie 
duchovných) mohli uživiť len menšinu 
klerikov. Zvyšnú časť živili benefícia zo 
služby vo farských kostoloch, kaplnkách 
a pri oltároch. Nižší klérus a otázky týka-
júce sa patronátneho práva teda neostali 
v úvodnej kapitole opomenuté. Nasledujú 
texty postihujúce vývoj štruktúry ducho-
venstva, vzťahu duchovenstva a šľachty, 
ale aj o fundátorskych počinoch českých 
kráľov v 14. storočí. Pokus vystihnúť reli-
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giozitu pražského obyvateľstva v predhu-
sitskom období a v neposlednom rade tiež 
stať o vzdelanosti kléru doplňujú prvú 
kapitolu. 
V náväznosti na predošlú kapitolu autorka 
svoju pozornosť zameriava na jednotlivé 
zložky obyvateľstva. Predstavuje osudy 
jednotlivcov zachytených v narácii súd-
nych listín a tiež v prehliadanom type 
prameňa, k akým nepochybne patrí zápis 
manželských sporov.   
K veľmi podnetným a čitateľsky obľúbe-
ným témam patrí okruh otázok spojených 
s nelegitímnym potomstvom u šľachticov, 
mešťanov či vidieckeho obyvateľstva. 
V tomto smere  však štúdie o sociálnej 
situácii prinášajú detailné informácie len 
veľmi zriedka. Aj preto sa autorka orientu-
je na nelegitímneho potomka panovníka, 
Alžbetu – dcéru přemyslovca Václava III. 
Drobný príspevok dopĺňa kontinuálne od-
krývanie přemyslovskej genealógie a po-
tvrdzuje konštatovanie, že vyššie spolo-
čenské uplatnenie dosahovali v neskorom 
stredoveku predovšetkým potomkovia 
kráľa. V podobnom duchu sa nesie príspe-
vok z dejín každodennosti o legitimizácii 
potomka Karola IV., doloženého formulá-
rovou zbierkou pápežskej kancelárie. Ka-
pitolu obohacujú úvahy o slávení cirkev-
ného roka v priestoroch chrámu i mimo 
neho a téma počiatku blaníckej povesti. 
Tretia kapitola predstavuje obdobie vyvr-
cholenia cirkevnosprávneho vývoja čes-
kých krajín, ku ktorému dochádza v prvej 
polovici 14. storočia. Práve v tomto obdo-
bí  sa územie Čiech dostáva do centra eu-
rópskeho politického diania  a súčasne do-
chádza v spoločnosti k dôslednému uplat-
ňovaniu dotvárajúceho sa kanonického 
práva. Nasledujú detailne spracované state 
o písomnej kultúre stredovekého pražské-
ho arcibiskupstva,  dotýkajúce sa adminis-
trácie pražskej diecézy v 15. storočí a tiež 
dosahu pražských diecéznych synôd na 
českú spoločnosť 14. a 15. storočia.  
V záverečnej kapitole České země a papež-
ství  autorka reflektuje vzťah českých kra-
jín a pápežskej kúrie. Cesty českého kléru 
k pápežským úradom boli motivované 

predovšetkým získaním benefícia, či už vo 
forme rezervácie alebo expektancie. Vplyv 
rozmáhajúceho sa pápežského centralizmu 
do českých krajín v 14. storočí súvisel so 
zabezpečením potrieb univerzálneho pá-
pežstva prostredníctvom utvárajúceho sa 
účinného daňového systému. Pozornosť 
čitateľa zaiste upútajú najmä prípadové 
štúdie, ktorých nositeľmi sú klerici pochá-
dzajúci z územia Čiech. Prierez ich živo-
tov poskytuje nevšedný pohľad na rozma-
nité pôsobenie a pobyt v rámci kúrie. Čita-
teľovi je predstavená osobnosť predpo-
sledného pražského biskupa Jána IV. 
z Dražic, ktorý priniesol mentalitu avig-
nonského prostredia do Čiech. Okrem ču-
lých stykov, ktoré udržiaval s kúriou 
ovplyvnil české prostredie v kultúrnej 
a umeleckej činnosti. Postava Fridricha 
z Pernšteina, arcibiskupa Rigy je vykresle-
ná na základe viacerých finančných úda-
jov, týkajúcich sa predovšetkým prenaja-
tého domu v Avignone, v ktorom Fridrich 
prebýval. Mozaiku zo životov duchovných 
osôb uzatvára príspevok o verejnom notá-
rovi Jánovi z Lokte, ktorý v porovnaní 
s predošlými klerikmi nikdy nedosiahol 
výraznejšie postavenie v kúrii. Posledná 
štúdia o bežnom živote jednotlivca, takmer 
bezvýznamného člena kúrie v početnom 
aparáte avignonskej kúrie je nevšedným 
dôkazom o výpovednej hodnote prameňov 
pápežského archívu. Výskum prameňov vo 
vatikánskom tajnom archíve má tendencie 
prinášať mnohé významné a prekvapivé 
informácie aj pre malé národné historio-
grafie, ako dokazuje aj  plodná práca pro-
fesorky Zdenky Hledíkovej.  
Predložená publikácia predstavuje hodnot-
né dielo, stojace na pilieroch dlhodobého, 
intenzívneho a poctivého výskumu. Tex-
tom z pera Z. Hledíkovej neubral na ich 
nadčasovosti, výpovednej hodnote a púta-
vom výkladovom štýle ani čas, ktorý pre-
verí každé dielo a postaví ho na čestné 
miesto v historiografii, alebo ho odveje do 
zabudnutia. Precíznosť bádateľského vý-
skumu autorky, ktorú reprezentuje recen-
zované dielo, zaiste ocenia nielen profe-
sionálni záujemcovia o danú problematiku, 
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ale aj študenti histórie, archívnictva 
a v neposlednom rade aj bežný čitateľ. Ten 
v knihe môže postrádať obrazovú prílohu 
pozostávajúcu z jednotlivých typov pra-
meňov, s ktorými autorka pracovala, ďalej 
mapy, prípadne dochované predmety cir-
kevných hodnostárov. Odborný text 
a erudícia autorky, s akou pristúpila 
k samotnému textu, však v úplnosti dokáže 
kompenzovať opomenutie celkového gra-
fického spracovania diela. Svět české stře-
dověké církve predstavuje významnú po-
môcku a oporu pre bádateľov ako aj pod-
netnú inšpiráciu pre medievistický vý-
skumu na Slovensku. 

 
Michal Šebeňa 

 
 
PINKUS, Assaf. Patrons and Narratives 
of the Parler School. The Marian Tym-

pana 1350-1400. München; Berlin : 
Deutscher Kunstverlag, 2009, 251 s. 

 
Výtvarne riešený portál – vstup do chrámu 
– sa nachádza na priečelí takmer každého 
stredovekého kostola a nie je len najná-
padnejším a často dokonca jediným deko-
ratívnym prvkom na jeho fasáde. Je to 
dielo, ktoré sa vďaka uplatnenej sochár-
skej výzdobe stalo akousi reprezentačnou 
sférou slúžiacou ako pôda pre predstavy 
patrónov a tých, čo naň nazerajú. Tento 
fakt naznačuje, že na formovaní 
a plánovaní výzdoby bohatých figurálnych 
vstupov sa popri samotných kameňosochá-
roch podieľali aj ďalšie osobnosti, vplýva-
júce na ich výslednú podobu. Okrem toho 
ich výzdoba a predovšetkým jej obsah 
predpokladali niekoho, kto sa na ňu bude 
pozerať a kto bude daný význam „čítať“, 
teda publikum. Intenzívne to platí najmä 
pre obdobie gotiky, kedy vznikli najpôso-
bivejšie práce tohto druhu ako to dokladu-
jú aj mariánske portály v Augsburgu, Frei-
burgu, Thanne a Ulme, vytvorené v rámci 
pôsobenia tzv. Párlerovského stavebného 
okruhu v juhozápadnom Nemecku v 14. 
storočí.  

Kniha Patrons and Narratives of the Par-
ler School. The Marian Tympana 1350-
1400 [Patróni a príbehy párlerovskej ško-
ly. Mariánske tympanóny 1350-1400] ve-
novaná týmto impozantným kameňoso-
chárskym dielam, predovšetkým ich skul-
pturálne zdobeným tympanónom,1 vznikla 
ako dizertačná práca Assafa Pinkusa počas 
štúdia na Katedre dejín umenia univerzity 
vo Freiburgu. Autor sa zameral na tému, 
ktorá je v rámci odboru dejín umenia 
a najmä stredovekých štúdií predmetom 
mnohých odborných diskusií venovaným 
párlerovským portálom či už v zmysle ich 
štylistickej povahy, alebo s ohľadom na 
ich ikonografiu.  
Už zvolený názov knihy naznačuje dve 
základné perspektívy, z akých sú tieto die-
la študované a spracovávané. Po prvé, 
z pohľadu patrónstva; teda so zreteľom na 
komplikovaný problém záštity nad vzni-
kom diel, či už prostredníctvom finančnej 
podpory, alebo ideového vkladu zapoje-
ných osobností. Po druhé, so zameraním sa 
na základnú črtu parlerovských tympanó-
nov – naratívnosť a na skúmanie jej aspek-
tov v kameňosochárstve ako výtvarnom 
médiu. Autor tieto hľadiská ešte spresňuje 
predstavením hlavných problémových 
okruhov v úvode knihy: narácia a rozmach 
skulptúry Párlerovskej školy, teória vizu-
álnej narácie, skulpturálna narácia vo 
vzťahu k cirkevným a sekulárnym deji-
nám, autorstvo a diváci, patróni umenia 
a ich príbehy. V zmysle vytýčených okru-
hov je kniha rozdelená do šiestich kapitol. 
V prvých dvoch sa autor postupne venuje 
predstaveniu koncepcií odbornej literatúry 
k téme, modelom a teóriám narácie a ich 
následnej možnej aplikovateľnosti na vý-
klad párlerovských diel (s. 14). Skulptu-
rálnu naráciu pritom chápe ako zložitý 
komplex akcií: ide o výber podstatných 
epizód z napísaného a už ukotveného prí-
behu, vytesávanie obrazov; aktuálne naze-

                                                      
1  Tympanón je súčasťou takrmer každého stre-

dovekého portálu; oblúková (v gotike 
s lomeným oblúkom) plocha nad vchodom. 
Býva lemovaný ho archivoltou a zdobený 
maľbami, alebo reliéfnou výzdobou. 
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ranie a rekonštrukcia obrazov (epizód) do 
súvislého príbehu predstaveného v kameni 
(s. 37). Nasledujúce štyri kapitoly predsta-
vujú monografické ikonologické štúdie 
venované portálom v Thanne, Ulme, Aug-
sburgu a Freiburgu. Selekcia skúmaných 
a intepretovaných diel je podmienená te-
matickým rámcom – spoločným skulptu-
rálnym programom tympanónov, ukazujú-
cim výjavy zo života Panny Márie a príbeh 
Stvorenia. Ďalší rámec predstavuje samot-
né prostredie stredovekého mesta, do kto-
rého boli tieto diela integrované. Napriek 
takmer totožnej tematickej náplni uvede-
ných portálov sa autor rozhodol pre vypra-
covanie autonómnych štúdií k jednotlivým 
dielam. Zrejmým dôvodom pre takýto pos-
tup je fakt, že každý z vybraných portálov 
je výsledkom rôznych sociálnych, kultúr-
nych, historických a mnohých ďalších 
pomerov v prostredí, v akom bol vytvore-
ný, a preto aj posúdenie stratégií uplatne-
ných v ich ikonografickom programe 
predpokladá individuálny prístup ku kaž-
dému z diel. Na začiatku každej zo štúdií 
predstavuje autor – na základe pramenné-
ho materiálu – špecifické historické 
a spoločenské okolnosti vzniku diel a cha-
rakter lokálnej záštity nad projektmi – pat-
rónstva. V závislosti od zapojených osob-
ností a ich požiadaviek, boli dôvody pre 
podporu projektov a výber ikonografie 
rôzne: súviseli s kultúrnom klímou mesta 
(Thann a pútnictvo spojené s kultom svä-
tého Theobalda, s. 83.), so sledovaním 
politických záujmov (Ulm, snahy o pre-
zentáciu určitého entuziazmu, vyplývajú-
ceho zo života v politicky a ekonomicky 
prosperujúcom meste, s. 137), s úsilím 
prezentovať cirkevné dogmy v čase poli-
tických konfliktov (Augsburg, s. 169.). Aj 
keď ikonografický program všetkých por-
tálov vo svojej podstate vychádza z teolo-
gického základu a predstavuje sakrálne 
dejiny, alebo teologické doktríny, vyplynul 
aj z politického a civilného prostredia stre-
dovekého mesta (mariánsky portál v Ulme, 
s. 137-142.) a v tomto kontexte ho autor 
skúma. Úvodné kapitoly k monografickým 
štúdiám charakterizuje prehľadnosť a chro 

nologické radenie historických faktov 
a predstavujú tak cenný základ, ktorý isto 
ocenia nielen čitatelia, zaangažovaní do 
tejto úzko vymedzenej problematiky. Pri 
práci s pramenným materiálom je pozití-
vom uvádzanie pôvodného latinského zne-
nia citovaných textov spolu s prekladom, 
užitočné by však boli aj odkazy na ďalšie 
dobové texty, v ktorých boli tieto pramene 
boli publikované (s. 11, okrem Baxandalla 
intepretoval uvedený citát popri množstve 
ďalších autorov napr. aj Freedberg, ako 
prameň však neuvádza spevník Giovanni-
ho Balbiho, ale Komentár sv. Tomáša Ak-
vinského ku knihe sentencií sv. Petra 
Lombardského, Freedberg, 1984, s. 470). 
Na tejto pramennej a historickej báze pri-
stupuje neskôr autor k formálnej aj obsa-
hovej analýze jednotlivých portálov a zo-
brazených skulptúrálnych kompozícií, 
s cieľom posúdiť úlohu a funkciu sochár-
skych príbehov vo vzťahu k publiku, 
k divákom, v danom historickom a kultúr-
nom kontexte. Spoločnou črtou pri výkla-
de je chápanie gotických portálov ako sfér, 
v ktorých sa vizuálny príbeh, zobrazený v 
tympanóne, stáva prostriedkom komuniká-
cie medzi rozprávačom a divákom. Práve 
vzhľadom na fakt, že sa publikácia zaobe-
rá vizuálnym umením však negatívne pre-
kvapia často nekvalitné alebo nedostatočne 
detailné reprodukcie. Konkrétne v tejto 
téme by sa pritom žiadala rozsiahlejšia 
obrazová príloha, čitateľovi by tak bolo 
umožnené predstaviť si intepretované diela 
v ich celistvosti, aj detailoch.  
Ako už bolo spomenuté v texte, problema-
tika párlerovskej skulptúry patrí 
k najkomplikovanejších a najčastejšie ana-
lyzovaným témam stredoeurópskeho kul-
túrneho priestoru. S vplyvom párlerovské-
ho stavebného okruhu sa v odbornej litera-
túre už tradične spájajú napríklad neskoro-
gotické portály Dómu svätej Alžbety, čo 
svedčí o aktuálnosti problematiky aj 
v rámci Slovenska. Smerovanie diskusií 
o tejto téme závisí na špecifických otáz-
kach, ktoré si autori v rámci bádania kladú, 
pretože vďaka nim s tak otvárajú nové 
možnosti percepcie diel. Autor Assaf Pin-
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kus svojou publikáciou Patrons and Na-
rratives otvára nesmierne zaujímavo vy-
medzenú tematickú oblasť – hľadanie spo-
ločných vzťahov medzi stredovekým prí-

behom a jeho miestom vo sochárskom 
médiu. 
 

Miroslava Jaššová 
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SPRÁVY Z KONFERENCIÍ A VÝSTAV 
 
Niederösterreichische Landesausstellung 2011. Erobern – Endecken – Erle-
ben im Römerland Carnuntum, 16. apríl – 15. november 2011, Petronell-

Carnuntum; Bad Deutsch-Altenburg; Hainburg an der Donau. 
 

Tradícia organizovať krajinské výstavy (Landesausstellungen) v Rakúsku 
siaha až do 60-tych rokov 20. storočia. V posledných desaťročiach sa ustálil 
zvyk, že výstavy sa pravidelne usporiadavajú každé dva roky (naposledy sa tak 
stalo v roku 2009 a akcia nazvaná „Österreich –Tschechien. Geteilt – Getrennt – 
Vereint“ sa konala v rakúskych mestách Horn a Raabs a českom Telči). Za dô-
vod takýchto podujatí môžeme označiť snahu oživiť cestovný ruch vo vybranom 
regióne, prezentovať tunajšie kultúrne dedičstvo, zvýšiť záujem o stavebné pa-
miatky a rovnako tak konkurovať Viedni ako hlavnému mestu, kde sa koncen-
truje najviac rakúskeho kultúrneho dedičstva.  

Na rok 2011 pripravila dolnorakúska vláda výstavu s názvom „Erobern – 
Entdecken – Erleben im Römerland Carnuntum“, ktorá sa konala od 16. apríla 
do 15. novembra. V centre pozornosti stála antika, rímska prítomnosť na stred-
nom Dunaji a antické mesto Carnuntum, ktoré ako súčasť rímskej hraničnej pro-
vincie Panónia patrilo k najvýznamnejším oporným bodom Rimanov v tejto ob-
lasti. O tom, že Carnuntum nepatrilo k obyčajným mestám rozľahlej Rímskej 
ríše, svedčia udalosti, ktorých bolo počas prvých štyroch storočí n. l. svedkom, 
ako aj častá prítomnosť viacerých rímskych cisárov (Hadrianus, Marcus Aure-
lius, Septimius Severus, schôdzka cisárov v roku 308 n. l. a pod.).  

Výstava prebiehala paralelne v troch dolnorakúskych obciach: Petronell-
Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg a Hainburg an der Donau.  

Prvou lokalitou sprístupnenou v rámci výstavy bolo Múzeum v prírode 
Petronell-Carnuntum, rozprestierajúce sa na pôde bývalého civilného mesta, kto-
ré spolu s legionárskym táborom (castra) a vojenským mestom (canabae legio-
nis) tvorilo sídliskový areál antického Carnunta. Už pri vstupe do samotného 
objektu múzea mal návštevník dojem, akoby sa vrátil 2000 rokov v čase 
a vstupoval do skutočného antického mesta. Tento pocit vyvolávala najmä ume-
lo vytvorená ulička, lemovaná rímskymi náhrobkami. Takéto typy stavieb Ri-
mania budovali na pamiatku svojich zosnulých a umiestňovali ich pozdĺž ciest 
vedúcich do miest. Po zhliadnutí vynikajúco spracovaného krátkeho filmu, ktorý 
priblížil život legionárov, gladiátorov i obyčajných obyvateľov v Carnunte, sa 
návštevník presunul priamo do „Open air“ múzea. Prvou zastávkou sa stal mo-
del antického Carnunta, na ktorom boli znázornené všetky stavby v jeho areáli 
vrátane tých, ktoré sa až do dnešných dní stále nachádzajú pod zemou. V tomto 
smere si tvorcovia projektu pomohli výsledkami nedeštruktívnych archeologic-
kých postupov (napr. letecké snímkovanie). Organizátori sa síce pýšili konštato-
vaním, že ide o najväčší model starovekého mesta v Európe, ale každý, kto na-
vštívil Museo della Civiltà Romana v Ríme (štvrť EUR) a prehliadol si maketu 
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Ríma z obdobia cisára Konštantína I., sa nad takýmto tvrdením len pousmial. 
Ďalšími zastávkami na našich potulkách po archeologickom parku v rímskom 
Carnunte sa stala zrekonštruovaná obytná štvrť, v ktorej sme si okrem prechádz-
ky po zachovanej rímskej ceste mohli prehliadnuť aj dom obchodníka s látkami 
(tzv. Luciov dom alebo dom č. II), mestskú vilu neznámeho rímskeho boháča 
(villa urbana) a na záver absolútny unikát na celom svete – rímske kúpele 
(thermae) s plne funkčným podlahovým vykurovaním (hypocaustum).  

Druhou lokalitou, ktorá sa počas výstavy dala navštíviť, bolo múzeum 
Carnuntinum v susednej obci Bad Deutsch-Altenburg. Najväčšie múzeum rím-
skych dejín na území dnešného Rakúska prezentuje verejnosti výsledky archeo-
logických výskumov na pôde antického Carnunta, ktoré sa tu začali už okolo 
roku 1850. Slávnostne ho otvorili 27. mája roku 1904 za prítomnosti vtedajšieho 
cisára Františka Jozefa I. Socha cisára umiestnená v krásnom parčíku tunajších 
moderných kúpeľov (oproti vstupu do múzea) pripomína túto významnú uda-
losť. Počas konania Dolnorakúskej výstavy 2011 sem organizátori inštalovali 
expozíciu s názvom Obrazy bohov – Obrazy ľudí („Götterbilder – Menchenbil-
der“). Jej poslaním malo byť uvedenie návštevníkov do náboženského života 
Rimanov, ktorý treba vnímať ako neoddeliteľnú súčasť ich každodenného verej-
ného alebo súkromného života. Prostredníctvom početných nálezov (napr. oltá-
re, sošky a pod.), krátkych dokumentov a vitruálnych rekonštukcií ponúkla ex-
pozícia pohľad na rímske náboženstvo z rôznych aspektov, napr. rímsky polyte-
izmus a antropomorfizmus, kultové miesta alebo spôsoby obetovania a posväco-
vania.  

Ako tretia lokalita v rámci Dolnorakúskej výstavy 2011 sa zvolila „fabri-
ka na kultúru“ (Kulturfabrik) v Hainburgu an der Donau, v priestoroch ktorej sa 
v minulosti nachádzala cisárska tabaková továreň. Tunajšia expozícia, čiastočne 
sa vymykajúca tematickému zameraniu predchádzajúcich dvoch lokalít, sa roz-
deľovala do dvoch blokov. Prvý sa niesol v znamení dobýjania (Erobern) 
a zameral sa na dejiny regiónu od najstarších čias až do osmanských výbojov 
v 16. a 17. storočí. V tejto časti expozície mal návštevník možnosť zoznámiť sa 
s predrímskou i rímskou etapou v tunajšej oblasti so špeciálnym zameraním na 
jantárovú cestu, ďalej s prítomnosťou rôznych etník počas sťahovania národov, s 
mimoriadne bohatými stredovekými dejinami samotného mestečka Hainburg, 
s Osmanskou prítomnosťou v Uhorsku a v Habsburskej monarchii (po roku 
1526) až do roku 1699 a s dobýjaním striebra, prípadne iných surovín potreb-
ných najmä na vedenie vojen. Za základnú myšlienku celého bloku sa dá ozna-
čiť skutočnosť, že celý tento priestor zaujímal vždy hraničnú pozíciu a možno 
ho chápať ako miesto, kde prichádzalo k prelínaniu a častým stretom rôznych 
etník, kultúr a záujmov od najstarších čias až do súčasnosti.  

Druhá časť expozície sa tematicky venovala objavom (Entdecken) a s tým 
súvisiacimi misionármi, cestovateľmi a objaviteľmi. Väčšinou sa prezentovali 
iba úspechy domácich (rakúskych) expedícií. Výnimku v tomto smere predsta-
vovali objavné plavby anglického moreplavca Jamesa Cooka. Ako sme sa však 



Správy 

105 

neskôr dozvedeli, aj James Cook zapadal do koncepcie organizátorov, pretože 
Viedeň odkúpila viaceré predmety, ktoré tento moreplavec zhromaždil počas 
svojich ciest. Ďalšie exponáty sprostredkovávali poznatky o cestách svetozná-
meho rakúskeho prírodovedca Johanna Natterera, ktorý využil pripravovaný so-
báš princeznej Márie Leopoldiny, dcéry rakúskeho cisára Františka I. (II.), 
s portugalským princom Domom Pedrom a ako člen sprievodu princeznej pod-
nikol významnú cestu do Brazílie, kde zotrval celých 18 rokov. Ako pozoruhod-
ný sa javil príbeh o živote rakúskej cestovateľky a výskumníčky Idy Pfeiffer, 
ktorá je v našom prostredí absolútne neznáma.  

Značný priestor sa vyčlenil aj pre dve významné expedície z druhej polo-
vice 19. storočia. V prvom prípade išlo o najvýznamnejšiu cestu okolo sveta 
(1857-1859) zrealizovanú nemecky hovoriacou krajinou, v druhom o expedíciu 
Carla Weyprechta a Juliusa Payera na severný pól (1872-1874), počas ktorej ob-
javili „Zem Františka Jozefa“. Medzi vystavovanými exponátmi sme mohli, ok-
rem iného, nájsť model lodí, použitých pri týchto plavbách (v prvom prípade to 
bola „Novara“, v druhom „Admiral Tegetthoff“), prípadne sane výpravy na se-
verný pól. Na záver sa verejnosť dozvedela o novších dejinách regiónu, ktoré 
reprezentovali udalosti z 80. rokov 20. storočia. Rakúska vláda mala v tomto 
období v pláne na území dunajských lužných lesov postaviť vodnú elektráreň, 
čo by prirodzene malo vážne dôsledky na tamojšiu faunu a flóru. Proti tomuto 
návrhu sa v radoch verejnosti postupne začali ozývať negatívne hlasy a napokon 
nezostalo len pri slovách. Prišlo k ostrých protestom, ktoré vyvrcholili obsade-
ním časti územia lesov v zime na prelome rokov 1984/1985. Ich výsledkom bolo 
upustenie od pripravovaného zámeru, a naopak začal sa proces, ktorý kompe-
tentní zavŕšili v roku 1996, keď bolo celé územie dunajských lužných lesov vy-
hlásené za národný prírodný park Donau-Auen.  

Kulturfabrik poskytla v rámci prehliadky ešte jeden nezabudnuteľný záži-
tok. Bol ním nádherný výhľad na dunajské lužné lesy s panorámou na Dunaj.  

Okrem uvedených lokalít si mohol návštevník prezrieť ďalšie zachované 
antické pamiatky z rímskych čias na území antického Carnunta. Na pôde dneš-
ného Petronellu sa dala podniknúť krátka vychádzka do neoficiálnych miest vý-
stavy, medzi ktoré patrili amfiteáter civilného mesta, slávna Pohanská brána 
(Heidentor) a komplex veľkých kúpeľov (kedysi interpretované ako Palastrui-
ne). V Bad Deutsch-Altenburgu sa pre zmenu naskytla možnosť vstúpiť do am-
fiteátra vojenského mesta, kde sa cez letné mesiace (jún, júl, august) vždy počas 
jedného víkendu konali gladiátorské zápasy pre verejnosť. 

Výstava bola po organizačnej i obsahovej stránke vynikajúco pripravená, 
čo nemôže prekvapiť, keďže krajinské výstavy sa pripravujú už niekoľko rokov 
vopred a inak to nebolo ani v tomto prípade. Jej kvalite a atraktivite zodpovedal 
aj záujem v radoch verejnosti, ktorý môžeme charakterizovať ako neutíchajúci 
od prvého až po posledný deň. Návštevníci prichádzali nielen zo samotného Ra-
kúska a okolitých krajín vrátane Slovenska, ale stretnúť tu bolo možné zástup-
cov z celého sveta. Konečné čísla o návštevnosti tejto kultúrnej akcie nie sú 
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v tejto chvíli ešte k dispozícii, ale už začiatkom septembra privítala svojho 300-
tisíceho návštevníka. Svoj podiel na tomto čísle má i Slovensko. Rakúska strana 
už pred výstavou rozbehla širokú marketingovú kampaň na jej prezentáciu po 
celom Slovensku. Obrovské billboardy a rozhlasové reklamy ju dostávali do po-
vedomia nielen obyvateľov v blízkej Bratislave, ale aj v Košiciach a iných slo-
venských mestách, čím prilákali nezanedbateľný počet Slovákov. Ostatne o tom, 
že organizátori so Slovákmi počítali, svedčí aj skutočnosť, že väčšina textov na 
celej výstave bola trojjazyčná – nemčina, angličtina a slovenčina. V tomto smere 
malo takéto pozitívum jeden nedostatok. Ním bola kvalita slovenských prekla-
dov, ktoré často terminologicky nekorešpondovali s historickým hľadiskom. 
Návštevník sa tak mohol napríklad dočítať, že cisár Marcus Aurelius (161 – 180 
n. l.) napísal spis „Sebapoznávania“, Heidentor bola brána Vandalov!, alebo že 
„dvanásťtabuľový zákon“! vznikol v polovici 5 . storočia n. l.! Tým by sme však 
negatíva výstavy vyčerpali.  

Už v devätnástom storočí sa oblasť antického Carnunta zvykla označovať 
na tie časy trošku prehnaným pomenovaním „Pompeje pred bránami Viedne“. 
Z nášho geografického hľadiska by sme potom takéto označenie mohli mierne 
modifikovať na „Pompeje pri Bratislave“. Dnes, po skončení Dolnorakúskej 
výstavy 2011 a vybudovaní rímskej obytnej štvrti v Carnunte, sa už prívlastky 
v prvom i druhom prípade dajú, podľa nášho názoru, považovať za úplne opráv-
nené. Dokonca si dovolíme tvrdiť, že mnohé aspekty každodenného rímskeho 
života a spoločnosti dokáže návštevník odhaliť a pochopiť lepšie v Carnunte ako 
v samotných Pompejach. 

Dolnorakúska krajinská výstava 2011 zatvorila svoje brány 15. novembra 
2011. Tí, ktorí si ju nestihli alebo z iného dôvodu nemohli prezrieť, prišli 
o krásny zážitok. Nič však nie je stratené. Predmety z expozície inštalovanej v 
Kulturfabrik v Hainburgu sa síce vrátia späť do depozitárov mnohých rakúskych 
múzeí, ale rímske Carnuntum tu zostáva a verejnosti bude k dispozícii aj 
v budúcich rokoch. Nová sezóna by mala začať už v marci 2012. 
 

Tomáš Klokner 
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Review: „France 1500: Between the Middle Ages and the 
Renaissance”, Paris 

 
The exhibition „France 1500: Between the Middle Ages and the Renais-

sance” was located in the Grand Palais in Paris and ran between October 6th 
2010 and January 10th 2011. The atmosphere of the exhibition immediately suc-
ceeded in grasping the attention of the spectator; the sculptures, tapestries, pain-
tings and manuscripts amid dramatic lighting and ultramarine blue walls trans-
ported the viewer into a late medieval world.  

The exhibition was divided into three parts, the first of which was inten-
ded to focus on the relationships between patrons and artists in the late 15th cen-
tury. This part of the exhibition was the largest and although the beauty of the 
displayed objects cannot be denied, its aim to underline the relationship between 
the patrons and artists was not clearly executed. The show was opened with me-
dieval tapestries such as the Aux Armes de Jean de Dallion from 1481, a tapestry 
depicting a knight. The subsequent area focused on religious images, many for 
private devotion. Here the patron was often present in the scenes from the lives 
of saints, which often took place in 15th century France and included the latest 
fashions. These types of images did focus on the aforementioned aim; however, 
they were few and were overshadowed by the abundance of various other pieces 
in the room. Illuminated manuscripts and books of hours occupied a large part of 
this space, demonstrating the interest of the upper classes to read and to own 
private religious imagery. Nevertheless, not all the objects here were for private 
devotion and one example of this was the Notre Dame de Grasse Madonna and 
Child from 1470, which was one of the focal points of the exhibition and recei-
ved much attention.  

The next space of the exhibition, on the upper floor, evoked a residential 
atmosphere through the display of carved furniture, wooden chests and illumina-
ted manuscripts between copper resinate walls. Gothic and ancient influences 
were united in the first part of this upper section, where images of architecture 
were also present. Here the plan for the façade of Clermont Cathedral from 
1496 was displayed and illustrated this fusion clearly through the use of various 
gothic and ancient forms. This was further underlined in the carved furniture 
where the architectural vocabulary of the gothic and ancient were once again 
combined. Moreover, this obsession with decoration was pointed out by the dis-
play of illuminated manuscripts, such as the Les Philistinus fuyant Ashdod en 
flames dans Flavius Josephe Antiques judaiques from 1503-1508, where the de-
corative elements in the wide margins took over the image on the page. 

The last part of the exhibition highlighted the exchange between France 
and other European countries, which was an essential element in the develop-
ment of French art during this period. This exchange was illustrated by the visits 
of prominent artists from Italy and the Low Countries, such as Leonardo da Vin-
ci. His Belle Ferronniere painting was displayed in this section among works of 
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artists from other European countries. The objects in these last two sections of 
the exhibition worked well together to underline a common theme due to their 
smaller size. Thus it was easier to understand the aim of the curators here.  

The surplus of objects in the France 1500 exhibition captured the impor-
tance and artistic fruitfulness of this rocky time period in France. The craftsman-
ship of the middle ages united with the classical forms of the Renaissance to le-
ave the viewer with a glimpse into the private lives of a medieval court.  
 

Jana Gajdošová 
 
 
Diversitas scientiae – Vielfalt des Wissens in Mittelalter und Re-

naissance, Mníchov 
 

V dnešnej dobe je rôznorodosť každodennou súčasťou nášho života a ako 
aj vo svojom príhovore načrtol organizátor konferencie Diversitas scientiae, Dr. 
Georg Strack, „diverzita sa postupom času etablovala v modernej vede ako po-
jem“. Spôsob akým sa rôznorodosť prejavovala v učenosti stredoveku 
a renesancii, priblížili vo svojich prednáškach doktorandi troch nemeckých inšti-
túcií na konferencii Diversitas scientiae – Vielfalt des Wissens in Mittelalter und 
Renaissance 5. – 7. októbra 2011 v priestoroch mníchovského Historisches Kol-
leg. Konferenciu organizovalo Zentrum für Mittelalter- und Renaissancestudien 
Mníchovskej univerzity v spolupráci s tímom mladých vedcov z projektu „Kul-
turelle und religiöse Diversität in Mittelalter und Renaissance“ (Mníchov), 
Graduiertenkolleg „Expertenkulturen des 12. bis 16. Jahrhunderts“ (Göttingen) 
a Promotionskolleg „Lern- und Lebensräume im Mittelalter“  (Freiburg). V prie-
behu troch dní sa o rôznorodosti nielen hovorilo, ale prejavila sa aj na interdis-
ciplinárnej úrovni mladých vedcov, ktorí pôsobia v rôznych odboroch. Zastúpe-
nie tu mala filozofia, filológia, história, umenoveda a aj muzikológia. Konferen-
cia bola rozdelená do štyroch blokov: 1.) „Wissensvielfalt und -normierung“, 2.) 
„Wissensräume und -grenzen“, 3.) „Wissensfelder und -träger“, 4.) „Literarische 
Wissenscodierung“. 

V prvom bloku sa predstavili Veronica Steiger, Johannes Schütz, Jacob 
Langeloh a Nikolaus Egel. Veronica Steiger vo svojej prezentácii „Wissen um 
die Vielfalt? Probleme und Perspektiven der mittelalterlichen Musikinstrumen-
tenkunde“ poukázala na vplyv islamských hudobných nástrojov v západnej Eu-
rópe. No konkrétnych prameňoch demonštrovala, ktoré nástroje sa začali použí-
vať na Starom kontinente a opísala aj ich funkciu. 
Johannes Schütz sa zase vo svojom príspevku „Multiplex autem est scientia, qu-
ae eis est necessaria. Die Vielfalt von Wissen in dominikanischen Predigten“ 
zameral na inovácie dominikánov v oblasti kázní v Škandinávii.  

Jacob Langeloh s témou „Rationes, Auctoritates, Exempla. Zur Wissens-
ordnung Engelberts von Admont in de ortu et fine romani imperii“ po krátkom 
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biografickom medailóne o Engelbertovi z Admontu, definoval “rationes, aucto-
ritates a exempla“ a následne sa venoval politickým teóriám, ktoré sa týkajú 
Engelbertovho diela.  

Posledným zástupcom tohto bloku, a zároveň prvého dňa bol Nikolaus 
Egel. Poslucháčom sa predstavil s problematikou „Der Diskurs der Autoritäten. 
Der Einfluss von Diversität auf den Umgang mit Wissen auf der Mappamondo 
Fra Mauros von 1450“. Vo svojej prezentácii predstavil tento geografický 
skvost. 
Druhý blok nazvaný „Wissensräume und –träger“ začala svojou prednáškou 
„Artenvielfalt. Von der gedruckten Pflanze zum gedruckten Kräuterbuch“ Pia 
Rudolph, v ktorej sa venovala a porovnávala knihy o rastlinách. Zároveň sa za-
meriavala aj na ich význam a výrobu či vývoj.  

Do sveta skla preniesol poslucháčov Michael Burger s témou „Wissen-
sraum Kirche – (Nicht-)Vermittlung heilsgeschichtlicher Erzählungen in Glas“. 
Na príkladoch niekoľkých vitráží európskych katedrál poukázal na ich funkciu 
nositeľa vzdelanosti, ktoré boli v obrázkovej podobe zrozumiteľné aj laickému 
obyvateľstvu. 

Tretia prednáška druhého bloku bola zameraná na traktáty, ktoré boli no-
siteľmi nových informácií. Karoline Döring s témou „Ain tractat von den tür-
cken. Gedrucktes Wissen über das Osmanische Reich im 15. Jahrhundert“ sa 
v nej sústredila najmä na tlačené traktáty, ktoré priblížili vtedajšiemu svetu nie-
len dejiny a kultúru Osmanskej ríše. Opisovala pramene, z ktorých boli tieto 
traktáty zložené a ponúkla aj niekoľkých autorov. 

Blok ukončil Sebastian Dümling s prednáškou „Träume der Einfachheit – 
Expertenwissen im Reformdiskurs des 15. Jahrhunderts“.  

Tretí blok s názvom Wissensfelder započala filozofická prednáška „Na-
turphilosophie im späten Mittelalter am Beispiel des Paulus von Venetien“ Ja-
koba Hellera.  

Nasledoval Benjamin Müsegades, ktorý poslucháčov preniesol do pro-
stredia šľachty s prednáškou „Das Erlernen adligen Expertenwissens. Der Au-
fenthalt Pfalzgraf Ludwigs V. in Frankreich 1502-1504“ a priblížil vzdelávanie 
šľachticov. 

Aristokratmi sa zaoberala aj prednáška „Zur Diskursivierung und Kontex-
tualisierung des Wissensbegriffs in den Historiographien Alfons' des Weisen“, 
ktorú prezentoval Berit Skock. 

Druhý deň prednášok ukončil Marco Tomaszewski zaujímavou témou 
„Wissen ist Macht – Geheimhaltung von historischem Wissen im 16. Jahrhun-
dert“.  

Posledný blok, a zároveň posledný deň konferencie bol venovaný literatú-
re. Prvý aktér tejto časti, Markus Schmitz, sa zaoberal legendou o sv. Jurajovi 
v prednáške s názvom „Es ist kunst vn wicz an dir verlorn. Die Funktion des 
Wissens im literarischen und intertextuellen Dialog“.  
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Severským ságam sa venovala Anita Sauckel v prezentácii „ok skipask 
margir menn vel við góðan búning (es lassen sich viele Leute von guter Klei-
dung beeindrucken). Altnordische Sozialstrukturen im Spiegel der Kleidung“. 
V nich hľadala obrazy, ktoré opisovali oblečenie týchto ľudí, aby následne moh-
la zistiť, akú funkciu malo. 

Peter Schwertsik prezentoval detailný rozbor Bocciacovho diela Poetolo-
gia v prednáške s názvom „Belletristische Literatur als hochwertigste Form der 
Wissensvermittlung. Die Rolle der Allegorie in Boccaccios Poetologie“. 

Konferenciu ukončila Monika Kirner svojou trefnou prezentáciou 
o Geoffreym Chaucerovi „Chaucers 'Tale of Melibee' – eine (wirre?) Anhäufung 
von zitiertem Wissen“. V interpretácii si všímala viaceré aspekty diela.  

Po prezentáciách zakaždým nasledovali podnetné diskusie, ktoré autorom 
pomohli pozrieť sa na svoju prácu aj z iného aspektu, čo je z hľadiska výskumu 
veľmi prospešné. Dúfajme, že podobné konferencie sa čoskoro budú konať aj 
u nás na Slovensku a posunú našu vedu vpred.  
 

Eva Šefcová
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REFLEXIA 
 
 

Svätoštefanská koruna a jej idea 
 

Podľa reprezentatívneho prieskumu z apríla 2011 je pre 55 percent Maďa-
rov svätoštefanská koruna „najmaďarskejším“ symbolom. Pre Maďarov je ich 
korunovačný klenot (Szent Korona – doslovne Svätá koruna) symbolom štátnos-
ti, ale aj hlavným symbolom národa – nielen politického, ale aj kultúrneho.  

Je to však aj symbolické bojové pole, kde sa zrážajú maďarské konzerva-
tívne a liberálne novodobé „vojská“. Za posledné štvrťstoročie sa trikrát viedla 
ideologická vojna kvôli Svätej korune – v roku 1990, keď sa po zmene režimu 
opäť dostala do štátneho znaku krajiny (rozhodnutím pravicovej parlamentnej 
väčšiny). O desať rokov neskôr ju pravicová vláda previezla z národného múzea 
do budovy parlamentu – ktorá je ďalším základným symbolom maďarskej štát-
nosti, a popri zákonodarnej moci tam rokuje aj vláda, a určitý čas mal v budove 
svoje sídlo aj prezident krajiny. Tretíkrát polarizovala spoločnosť v roku 2011, 
keď sa dostala do preambuly novej maďarskej ústavy. To, že svätoštefanská ko-
runa je široko akceptovaným symbolom, dokazuje aj fakt, že ľavicoví a liberálni 
politici, ktorí z opozície ostro kritizovali „znovuzrodenie koruny“, vo vládnych 
pozíciách nezmenili daný stav, a Svätá koruna zostala tam, kde bola dosadená za 
pravicových vlád: v štátnom znaku, aj v budove parlamentu. A zostane asi aj 
v ústave. Odkedy a prečo má koruna svoje nenahraditeľné miesto v národnej 
identite Maďarov?  

Svätoštefanská koruna, ako aj idea koruny, sprevádza dejiny Uhorska 
a Maďarska. Alebo skôr spoluvytvára a to skoro od založenia štátu. V Európe by 
sme len ťažko našli korunovačný klenot, ktorý prežil toľko dobrodružných – 
až neuveriteľných – príbehov, a popritom sa nestratil alebo nezničil. Počas stre-
doveku ju viackrát ukradli (prvé dobrodružné cesty zažila v období interregna 
po vymretí Arpádovcov, najznámejším prípadom odcudzenia koruny je prípad 
Heleny Kottanerovej z roku 1440). Po porážke revolúcie z rokov 1848/49 ju 
predstavitelia uhorskej vlády zakopali do zeme, aby sa nedostala do 
rúk rakúskych generálov. Ako keby symbolizovala pohnuté uhorské/maďarské 
dejiny. Nečudo, že v 70. rokoch 20. storočia komunistická moc rokovala tak vy-
trvalo s vládou Spojených štátov o vrátení korunovačných klenotov (do USA sa 
dostala po 2. svetovej vojne). Niet inej komunistickej vlády v dejinách, ktorá by 
chcela upevniť svoju moc prinavrátením koruny do vlasti a jej vystavením.  

Koruna, ktorá pravdepodobne sa ani nedotkla hlavy zakladateľa štátu, svä-
tého Štefana – väčšina odborníkov sa prikláňa k tomu, že ju dal skonštruovať 
Belo III., prvýkrát sa ako Sacra Corona spomína v písomnosti z obdobia Bela 
IV. –, dala meno idey, ktorá za svojej skoro tisícročnej existencie viackrát zme-
nila svoj akcent – s meniacou sa dobou a výzvami uhorskej a maďarskej spoloč-
nosti. Sprvu predstavovala ideu kresťanského štátu, čo bol aktuálny odkaz pre 
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11. storočie, teda v storočí kristianizácie krajiny. Takisto bola aj ideou jednoty 
štátu. Po dvoch až troch storočiach sa objavila nová interpretácia, či lepšie po-
vedané, nová dimenzia idey Sacra Corony, a to idea ústavná. Podľa nej totiž ko-
runa je viac ako kráľ, a teda aj panovník musí akceptovať ústavné zvyklosti kra-
jiny a nemôže konať svojvoľne. Idea svätoštefanskej koruny sa spojila 
s organickou ideou štátu, kde členmi Svätej koruny bol každý, kto mal politické 
práva v krajine. V tomto zmysle roku 1401 uhorskí veľmoži uväznili kráľa Žig-
munda z „poverenia práv svätoštefanskej koruny“.  

Samotná koruna bola popritom až magickým predmetom, ktorý legitimo-
val kráľov. Korunovácia bez svätoštefanskej koruny bola neplatná – Karolovi 
Róbertovi sa podarila korunovácia s jedinou a správnou korunou až na tretíkrát. 
A musel získať svätoštefanskú korunu a dať sa ňou korunovať, aj keď mal fak-
tickú moc v rukách, lebo bez nej to jednoducho nešlo. Matej Korvín musel za-
platiť za ňu svojmu nemeckému sokovi obrovské peniaze. Moc už mal presved-
čivo v rukách, ale musel sa nechať korunovať aj svätoštefanskou korunou.  

Počas dualizmu idea koruny predstavovala najmä ústavnú tradíciu krajiny, 
ako aj symbol územnej celistvosti Uhorska. Po Trianonskej mierovej zmluve 
dostala idea svätoštefanskej koruny opäť nový význam – bola pre Maďarov ide-
ou garantujúcou spoločenský zmier, ale aj územné nároky Maďarského kráľov-
stva voči susedným štátom. Pre Maďarsko sa stala koruna symbolom nástupníc-
keho štátu, respektíve pokračovaním uhorských tradícií. Symbolom toho, čo za-
chytáva aj maďarský jazyk, ktorý nerobí rozdiel medzi pojmami Uhorsko 
a Maďarsko. Zákony zachytávajúce výsledky dvoch viedenských arbitráží (1938 
a 1940) hovorili o získaných/prinavrátených územiach ako o územiach, ktoré 
„sa vrátili do tela Maďarskej svätej koruny“. Pre ostatné nástupnícke štáty zosta-
la koruna – a s ňou aj idea, ktorej dala meno – cudzím elementom, symbolom 
uhorskej minulosti, z ktorej chceli po prvej svetovej vojne uniknúť.  

Po roku 1945 sa idea dostala do zátvorky, z ktorej sa mohla vyslobodiť až 
po roku 1989. Mohla, pretože zostala bez nového aktualizačného momentu, 
a tým pádom už len s archaickým obsahom. Ústavná a spoločenská diskontinuita 
idey svätoštefanskej koruny ju dostala do panoptika dejín maďarských ideí. Na 
rozdiel od samotnej koruny (ako symbolu štátu a štátnosti) sa ťažko hľadá pre 
ňu miesto na mapách identity modernej maďarskej spoločnosti. Po rok 1945 sa 
totiž stala pre novo vznikajúcu demokratickú elitu symbolom starého, panského 
režimu z medzivojnového obdobia, po roku 1948, keď sa moci chopili komunis-
ti, sa stala symbolom „reakčnej, fašistickej“ minulosti. Dnes sa k idei svätošte-
fanskej koruny chcú vrátiť najmä nacionalistické a radikálne kruhy, ktoré nie sú 
spokojné s demokratickým usporiadaním a zmenou režimu v roku 1989, a v idei 
vidia niečo magické, špecificky maďarské, čo by mohlo spasiť ich krajinu.  

Svätoštefanská koruna je pre Maďarov naďalej prvoradým symbolom ich 
národnej identity – symbolom maďarského štátu, ale aj symbolom maďarského 
kultúrneho národa. Naproti tomu idea svätoštefanskej koruny patrí do učebníc 
dejepisu. Nik však nespochybňuje jej dejinnú misiu v histórii Uhorska 
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a Maďarska. Idea svätoštefanskej koruny bola dlhé stáročia dôležitým rámcom, 
platformou politického myslenia, znamenala ústavnú tradíciu krajiny. Dnes je 
však už len historickým artefaktom, hodným bádania. Samotná svätoštefanská 
koruna je a bude dôležitým predmetom uhorského kultúrneho bohatstva.  
 

Szabolcs Mózes 
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AD REM 
 

Obmedzenosť je našim údelom“ 
Rozhovor s Doc. PhDr. Ivanom Gerátom, PhD. 

 
Doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. je riaditeľom Ústavu dejín umenia SAV. Je kun-

sthistorikom so zameraním na stredoveké obrazové témy a ikonografiu stredove-
kého umenia. Študoval vedu o výtvarnom umení a estetiku na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave. Doktorské štúdia absolvoval na Ústave dejín umenia SAV a na 
univerzite vo Freiburgu. Habilitoval sa v roku 2009 na Trnavskej univerzite, kde 

aj prednáša stredoveké dejiny umenia. Okrem toho prednášal aj vo Viedni, 
Princetone, Prahe alebo Lipsku. Zúčastňuje sa vedeckých projektov, konferencií 
a editorských aktivít. Posledne mu v roku 2012 vyšla monografia Svätí bojovníci 

v stredoveku a v roku 2009 Obrazové legendy sv. Alžbety. 
 

 
Čo sú to dejiny umenia? Ako by ste cha-
rakterizovali predmet skúmania a postupy 
výskumu tejto vednej disciplíny? 
 
To je veľmi zložitá otázka, pretože dejiny 
umenia sú disciplínou, ktorá má vývoj mi-
nimálne niekoľko storočí. Závisí na tom, či 
to rátame od renesančných predstaviteľov, 
biografov ako napríklad Vasari v polovici 
16. storočia, alebo či to rátame od Win-
ckelmanna a osvietenstva. V každom prí-
pade dejiny umenia majú za sebou mini-
málne dve storočia existencie ako akade-
mickej disciplíny a množstvo rôznych me-
todologických iniciatív. Vyznačujú sa zlo-
žitým vzťahom k príbuzným disciplínam – 
k estetike, filozofii, histórii, archeológii. Aj 
napriek tomu, že predmet dejín umenia sa 
už v priebehu týchto dvoch storočí viac-
menej vyhranil, nie je to celkom pravda. 
Napríklad aj vzhľadom k tomu, že za tie 
dve storočia pribudlo množstvo umelec-
kých diel, ktoré znovu už patria k pred-
metu dejín umenia. Pre historikov iste nie 
je nič nové, keď pribúda predmet štúdia. 
Nebudem tu teraz rekapitulovať historio-
grafiu disciplíny, lebo to je látka, ktorú na 
Trnavskej univerzite prednášam dva se-
mestre. Isté je, že v rámci tradičných dejín 
umenia zohráva veľmi dôležitú úlohu na 
jednej strane štýlovo-historické skúmanie, 

dejiny štýlu, a na druhej strane ikonogra-
fické skúmania, čiže výskum tematiky 
umeleckých diel. Jedna aj druhá orientácia 
sa vzájomne dopĺňajú a pri jednej aj pri 
druhej je možné tento predmet výskumu 
rôznym spôsobom situovať do rôznych 
historických, myšlienkových, nábožen-
ských, filozofických a iných kontextov, 
podľa čoho sa tie metódy modifikujú 
a utvárajú do konkrétnej podoby. Pokiaľ 
ide o ikonografický výskum, tak ten sa 
v 20. storočí u viacerých mysliteľov trans-
formoval do menej deskriptívnej podoby. 
Klasická ikonografia znamená popis tema-
tiky umeleckého diela a hľadanie texto-
vých zdrojov tejto tematiky. V tej menej 
popisnej podobe sa táto metóda volá iko-
nológia. Znamená to aj rozmýšľanie 
o dôvodoch toho, prečo vznikli obrazy, 
ktoré dnes tvoria súčasť nášho kultúrneho 
dedičstva a kedy, kde, za akých okolností, 
prečo, kto ich chcel a na čo slúžili. 
 
Čomu sa venujete Vy v rámci dejín ume-
nia? 
 
Ja som prešiel vývojom. Najskôr som sa 
venoval teoretickým a metodologickým 
otázkam. O nich som napísal aj dizertačnú 
prácu vo Freiburgu v roku 1994. Po návra-
te na Slovensko som sa prednostne začal 
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venovať umeleckým dielam neskorého 
stredoveku z nášho regiónu a opäť v širších 
kontextoch a prednostne s orientáciou na 
ikonografické otázky. V posledných ro-
koch a možno už aj v poslednom desaťročí 
ťažisko môjho výskumu tvoria hagiogra-
fické obrazy.  
 
Môžeme teda povedať, že ste sa vďaka 
postgraduálnemu štúdiu v zahraničí do-
stali od vašej diplomovej práci „Hegelova 
koncepcia 'tragického' v kontexte vývinu 
gréckej polis“ k záujmu o stredovek? 
 
Ja som sa k stredoveku dostal už v roku 
1987, keď som nastúpil na vtedajší ume-
novedný ústav. Najskôr som bol zamestna-
ný ako brigádnik na tri mesiace. Po troch 
mesiacoch som mal prednášku pre celý 
ústav, v ktorej som porovnával výklad 
gréckej tragédie u Hegla a Nietzscheho. 
Zamýšľal som sa nad tým, aké to má dô-
sledky pre dejiny umenia. Táto prednáška 
sa veľmi zapáčila vtedajšiemu riaditeľovi 
dnes prof. Bakošovi a ponúkol mi, že mô-
žem časom nastúpiť na ústav ako ašpirant. 
Predtým som mal ešte ďalšie trojmesačné 
zmluvy a prednášky pred plénom ústavu. 
Potom som odišiel na vojenčinu a keď som 
sa vrátil v roku 1989, tak som začal praco-
vať na ašpirantúre s názvom „Slovo 
a obraz v stredovekom umení“. Téma bola 
teda zadefinovaná v druhej polovici roku 
1987 a začiatkom roka 1988. Potom ako 
som sa v 1991 dostal na freiburskú univer-
zitu ako štipendista DAAD, témou bol 
vplyv nemeckej klasickej filozofie na deje-
pis umenia, čo som si potom zúžil.  
 
Vaša cesta k stredoveku bola teda zaují-
mavá. Nie chronologickým sledom, ale 
výskumom foriem myslenia ste sa dostali 
od Hegla k hlbokému stredoveku.  
 
Vysvetlením by mohol byť aj citát z Hegla, 
ktorý by som voľne prerozprával, hoci to 
možno bude znieť smiešne. Znie asi takto: 
„Sila subjektivity je tým väčšia, čím väčší 
vnútorný protiklad dokáže v sebe spojiť 
k vnútornej jednote.“ Hegel ako v mnohom 

racionalistický filozof videl stredovek 
v dosť negatívnom svetle. Napokon jeho 
spôsob myslenia ovplyvnil desiatky histo-
rikov umenia, medzi ktorými sa nájdu aj 
významní predstavitelia, ktorí sa venovali 
práve stredoveku. Čiže tá moja cesta viedla 
od výskumu foriem myslenia k štúdiu kon-
krétnych údajov, dát a obsahov. Vo Frei-
burgu som si danú širokú tému zúžil na 
dielo jedného historika umenia 20. storo-
čia, Hansa Sedlmayra, ktorý bol vášnivým 
kritikom moderného umenia. Cez neho 
som si všimol, že v spôsobe myslenia exis-
tujú určité paralely, ktoré by sa dali cha-
rakterizovať ako isté príznačné črty mysle-
nia totalitných systémov alebo ich ideoló-
gov. Keďže som sám bol takpovediac for-
movaný v tomto duchu, tak som sa snažil 
pochopiť, ako to funguje a ako sa dá po-
prípade postaviť mimo takéhoto spôsobu 
myslenia. Dá sa to a myslím, že to má na 
človeka aj oslobodzujúci účinok, pretože 
sa nemusíte tváriť, že vyriešite také množ-
stvo problémov, aké je nad vaše sily. 
 
Spomínali ste Vašu pedagogickú činnosť. 
Napĺňa Vás pedagogická práca? Cítite sa 
viac pedagógom alebo vedcom? Keďže tu 
máme povedomie, akoby to mala byť istá 
kontradikcia, kedy pedagogická činnosť 
zdržiava tú vedeckú. 
 
Určite to nevnímam tak, že by pedagogická 
práca zdržiavala. Aj keď som si vedomý 
toho, ako je dnes na Slovensku nastavený 
systém. Pokiaľ ide o spájanie rôznych pra-
covných činností, nie je to celkom obvyklé 
riešenie. Ale je to riešenie, ktoré je moti-
vované úsilím o prežitie v sektore, ktorý je 
najslabšie financovaný. To je iná praktická 
otázka. Zaujímavejšie jadro tejto otázky 
spočíva v tom, že vedecká práca 
v humanitných vedách nie je mysliteľná 
bez písania. Pokiaľ chce človek zaujímavo 
písať, tak je veľmi užitočné, keď si môže 
svoje myšlienky otestovať pred publikom. 
Môže vidieť živé reakcie a naživo si to 
prediskutovať. V tomto zmysle ja učím 
veľmi rád, lebo je to styk so živými ľuďmi, 
ktorý má aj zložku istej nevypočítateľnosti. 
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V každom prípade je to dialogická forma. 
Aj keby študenti len mlčali a odpovedali 
svojim výrazom, aj tak je to dialóg. Musím 
sa priznať, že v tomto dialógu sa cítim 
dobre. Myslím si, že vedecká práca do šup-
líka, ktorú by nikto nečítal, by ma asi ne-
napĺňala veľkým pocitom zmyslu. Práve 
mnohé veľmi komplikované teoretické 
témy sa často formujú v pojmoch, ktoré sú 
na bežné čítanie ťažko pochopiteľné. Ve-
dec, ktorý o týchto problémoch rozmýšľa 
naozaj, tak vie prerozprávať to, o čom 
rozmýšľa, aj pomocou jednoduchšej ob-
raznej reči. Je to dôležité v spoločnosti 
orientovanej trhovo, či sa nám to páči ale-
bo nie. Pokiaľ nedokážeme osloviť ľudí, 
tak je otázne, že či má zmysel to, čo robím. 
Druhá vec je, že počas prednášania, čo som 
si všimol už v prvých rokoch, existujú 
myšlienky a úvahy, ktoré sa mi nejakým 
spôsobom nechcú vydrať z úst. Teda aj telo 
kladie určitý odpor, keď to, čo hovoríte, 
nie je celkom vaše. Práve preto považujem 
učenie za výborné otestovanie autenticity 
vlastného myslenia. Lebo keď predostiera-
te študentom niečo, čo si naozaj myslíte, 
tak nemáte žiadny problém to vysvetliť, 
prípadne modifikovať, ilustrovať príklad-
mi. Študenti okamžite vycítia, že sú 
v kontakte so živým myslením a obvykle 
ich to začne baviť. Oproti tomu nejaké 
suché prednášanie textu, pri ktorom by 
študenti nevycítili, či ten pedagóg k tomu 
má alebo nemá vzťah, môže byť pre štu-
dentov nudným zážitkom, dokonca aj 
v prípade, že text je plný zaujímavých 
myšlienok. Je v tom slušne svetsky pove-
dané určitá psychologická hĺbka a slušne 
tradične povedané určité mystérium.  
 
Túto hĺbku a mystérium pedagogickej 
práce si často ani neuvedomujeme. 
 
Rád nad tým rozmýšľam. Sám som sa tým-
to zisteniam potešil, lebo v nich je dôvod, 
prečo človek nebude nikdy celkom nahra-
dený počítačom. Počítač nedokáže tak živo 
reagovať na druhého človeka, ani reagovať 
na to, čo cíti, keď niečo počúva. Ja si veľ-
mi rád všímam aj výraz študentov. 

(smiech) Možno by som sa nemal prizná-
vať, ale mňa baví provokovať aj študentov, 
ktorí by bežne pôsobili dojmom, že sú na-
tvrdlí. Zistil som, že každý človek, ktorý 
dnes študuje nejaký humanitný odbor pred-
sa len nejaký ten dôvod a záujem na tom 
má. Veľmi často pomáhajú prirovnania, 
ktorú sú až na hranici akademickej sluš-
nosti, teda z oblasti súčasnej pop kultúry 
a bežného života. Keď sa vám podarí do-
stať k hodnotovým otázkam, o ktorých aj 
oni naozaj rozmýšľajú, tak ich to nemôže 
nezaujať. Vychádzam z tézy, že my všetci 
sme plodom histórie ako kultúrnych dejín. 
Sám seba chápem ako človeka, ktorý sa 
venuje kultúrnym dejinám preto, aby lepšie 
pochopil, čím je a čím sú ľudia naokolo. 
V tomto sa snažím pomôcť aj ľuďom oko-
lo seba, keď mám ten dojem, že mi to ide.  
 
Ako dejiny umenia z Vášho pohľadu mô-
žu využívať historici alebo archeológovia, 
tak aby umenovedcom „nefušovali do 
remesla“? Môže sa napríklad historik 
alebo archeológ vyjadrovať k dejinám 
umenia, využívať ich vo svojom výskume 
a ak áno, ako? 
 
Máme všetci spoločný záujem o dejiny. 
V prípade toho, že sa niekto chce zaoberať 
dejinami, umeleckými dielami alebo ob-
razmi, tak nevyhnutne už je na pôde dejín 
kultúry. Ak niečo histórii kultúry škodí, tak 
je to obmedzenosť. Môže to byť dokonca 
aj obmedzenosť úzko definovanými discip-
linárnymi hranicami. Aj výskum v úzko 
definovaných disciplinárnych hraniciach 
má určitý význam v širšom kontexte. Po-
kiaľ sa v rámci tých užších hraníc má robiť 
dobre, tak by si ten, kto ho vykonáva, mal 
byť vedomý aj toho významu v širšom 
kontexte. Keď to vedomie významu 
v širšom kontexte tam je, potom je jasné, 
aký cieľ sa tým výskumom sleduje. Pokiaľ 
ide o otázku fušovania alebo nefušovania 
do remesla, pre mnohých ľudí mojej gene-
rácie, bolo veľkým uspokojením, že sme 
začali žiť v spoločnosti, kde si človek mô-
že povedať, čo si myslí. Nevidím najmenší 
dôvod, prečo by som mal komukoľvek 
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brániť povedať o obrazoch čokoľvek. Ak 
ten človek rozpráva niečo nesprávne, tak 
do istej miery diskvalifikuje sám seba. 
Druhá vec je, pokiaľ sa málo podložené 
názory šíria nejakým násilným spôsobom 
ako nástroj propagandy. Historici dobre 
poznajú, že skreslené verzie skutočnosti, 
vedia byť veľmi nebezpečné. V prípade 
dejín umenia niekedy to nebezpečenstvo 
má ten ideologický charakter, keď sú deji-
ny umenia zneužívané na ideologické úče-
ly namiesto toho, aby sa venovali slobod-
nému rozvoju duchovného sveta a pozna-
nia. Druhé nebezpečenstvo spočíva 
v deformácii vkusových kritérií určitým 
spôsobom rozprávania, keď sa vychvaľujú 
diela, ktoré nepatria k najvydarenejším. 
Ale znovu, ten človek, ktorý nekvalitného 
umelca označí ako génia, zároveň označí 
sám seba ako človeka, ktorý nie je schopný 
rozoznať kvalitu. V tomto druhom spôsobe 
skresľovania reality vidím menej vražedné 
nebezpečenstvo. Ľudia, hoci z toho môžu 
profitovať, škodia po stránke intelektuálnej 
sami sebe.  
 
Asi najväčší problém medzi príbuznými 
odbormi je, že medzi nimi panujú určité 
ohraničenia. Ohraničenia bádateľa môžu 
zneisťovať pri prekračovaní vlastnej dis-
ciplíny. 
 
Príliš operovať strachom môže byť škodli-
vé. Písanie v humanitných vedách sa spája 
s veľkou mierou zodpovednosti. Myslím 
si, že nezodpovedným činom je nielen 
omyl, ale aj totálne unudenie čitateľa. Pre-
tože práve to vzbudí dojem, že humanitné 
vedy nemajú žiaden zmysel. Je bežné, že aj 
v dejinách umenia občas narábame 
s chronologickými údajmi, ktoré preberá-
me z historickej literatúry bez toho, aby 
sme si to v každom prípade overili 
v prameňoch. Je to určitá dôvera v to, že tí 
autori sú spoľahliví. Myslím si, že takáto 
dôvera by mohla byť aj obojstranná. Dôle-
žité je tu tiež spájať dôveru s kritickým 
myslením. Kritickosť patrí k atribútom 
vedeckosti. Na druhej strane v bežnom 
živote robíme množstvo rozhodnutí, pri 

ktorých sa zverujeme do rúk niekomu, na-
príklad šoférovi autobusu. Vystavujeme 
svoje životy istému riziku. S určitým rizi-
kom sa spája aj práca v intelektuálnej ob-
lasti predovšetkým pokiaľ ide 
o najvšeobecnejšie otázky. Byť expertom 
na veľmi presne ohraničený súbor údajov 
z nás ešte nerobí kultúrneho človeka. Kul-
túrneho človeka z nás urobí všeličo, ale 
k nemu patrí aj širší prehľad často za hra-
nicami vlastnej disciplíny. Myslím si, že 
ideálom vzdelanosti ešte neodzvonilo. 
Existuje niečo ako vzdelaný človek 
a menej vzdelaný človek. Aj keď rozlíšiť 
medzi typmi vzdelanosti a nevzdelanosti je 
veľmi ťažké, možno priam nemožné. Na-
priek tomu tento fenomén existuje. Možno 
k fungovaniu kultúry patrí základný záu-
jem o druhého človeka aj v tých momen-
toch, kde jeho názory nie sú stopercentne 
vedecky podložené. Ako ľudia sme natoľ-
ko komplexné bytosti, že nemôžeme všet-
ko, čím žijeme racionalizovať. Naša kapa-
cita racionálneho spracovávania údajov 
nepostačuje na spracovanie toho, čím sme 
samy. Za určitou hranicou sa už musíme 
orientovať intuitívne. Potom tam existuje 
rozdiel medzi primitívnymi intuíciami, 
ktoré nám pomôžu veľmi dobre, keď sa 
ideme pozhovárať do štvrtej cenovej, 
a intuíciami kultivovanejšími, ktoré nám 
pomôžu k lepšej spoločnosti.  
 
Aká je podľa Vás úloha hmotnej kultúry 
popri tej písomnej, keď chceme odborne 
skúmať minulosť?  
 
Myslím, že veľká. Odpovedal by som na to 
približným citátom z Johna Ruskina, ktorý 
si myslel, že kniha histórie pozostáva 
z troch veľkých kníh – kniha textov, kniha 
činov a kniha umenia. Do tej knihy umenia 
patrí široký súbor hmotných pamiatok. 
Kenneth Clark ako britský historik umenia 
a kultúry túto Ruskinovu vetu sparafrázo-
val otázkou: Komu veriť viac, keď mám 
študovať staviteľstvo niektorej epochy – 
ministrovi výstavby danej doby a jeho reči 
v parlamente alebo pohľadu na skutočne 
vybudované stavby?. Myslím si, že odpo-
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veď je obsiahnutá v tejto otázke. O rozdieli 
medzi tzv. reálnym socializmom a tzv. 
sociálnym trhovým hospodárstvom sa doz-
vedel človek, ktorý prekročil hranicu me-
dzi Bratislavou a Viedňou v 90. rokoch 
minulého storočia oveľa viac ako niekto, 
kto by strávil rovnaký čas štúdiom kníh 
o jednom a druhom spoločenskom systé-
me. Hmotná kultúra nám poskytuje určitý 
súbor údajov na úrovni primárnej eviden-
cie, ktorá sa však v každom prípade musí 
stávať predmetom interpretácie, či si to 
uvedomujeme alebo nie. To znamená, že 
my vidíme rozdiel medzi atraktívnejším 
a menej atraktívnym výrobkom. Ale ne-
vieme hneď povedať, či ten atraktívnejší 
výrobok je aj kvalitnejší. Nevieme pove-
dať, za akú cenu tá jeho atraktivita vznikla. 
Nevieme povedať, ktorý z týchto výrobkov 
v konečnom dôsledku spôsobil viac škôd 
na životnom prostredí. Nevieme povedať, 
aké sú možnosti širšej spoločenskej pro-
dukcie jedného a druhého výrobku. Proste 
je to celé množstvo ekonomických otázok 
a aj sociálnych otázok aj etických otázok aj 
duchovných otázok, ktoré sa spájajú 
s každým jednotlivým nenápadným, banál-
nym predmetom každodenného života.  
 
Súvisí s tým ďalšia naša otázka. Umberto 
Eco v závere svojej knihy Umenie a krása 
v stredovekej estetike napísal, že nemôže-
me plne pochopiť estetický zážitok stredo-
vekého človeka, pretože to jeho vnímanie 
bolo iné ako to naše. Vy ste spomenuli 
problém interpretácie. On v jednej zo svo-
jich kníh hovorí o interpretácii a nadin-
terpretácii umeleckého diela. Kde je 
v dnešnej dobe ten priestor pre interpretá-
ciu stredovekého diela, aby sme sa práve 
vyhli tomu, že hľadáme niečo, čo už za 
tým významom nie je.  
 
Ak sa akýkoľvek človek postaví pred neja-
ké dielo pochádzajúce zo stredoveku, ne-
vyhnutne ho nejakým spôsobom interpre-
tuje. Dokonca aj keď povie, že je to blbosť, 
ktorá ma nezaujíma. Už aj to je interpretá-
cia. Ďalšie rozdiely vznikajú medzi inter-
pretáciou, ktorú tvorí talentovaný 

a literárne nadaný človek a interpretáciou 
človeka, ktorý sa nevie vyjadriť. To sú tie 
ľahko vnímateľné rozdiely v kvalite pro-
dukovaného textu. Ďalšie rozdiely vznikajú 
na základe toho, do akých kontextov si vo 
svojej predstavivosti vie človek tento 
predmet umiestniť. V tomto prípade to už 
súvisí s mierou informovanosti o tom, že 
ktoré kontexty môžu byť dôležité pre in-
terpretáciu toho predmetu alebo ktoré moh-
li historicky byť. Tam už vystupujeme 
z hraníc tých dnešných spontánnych inter-
pretácií a presúvame sa k umelo generova-
ným vedeckým interpretáciám, ktorých 
cieľom je rozšíriť hranice nášho poznania 
daného predmetu, jeho súvislostí a výz-
namových kontextov. Chcem tu naznačiť, 
že neexistuje pohľad bez vlastnej interpre-
tácie. 
 
Ak by sme sa zamerali len na vedeckú 
interpretáciu vo vedeckom texte. Ako 
možno rozlíšiť, kedy je interpretácia neja-
kého diela už nadinterpretáciou.  
 
Neviem, či by som to mal otvárať tu na 
pôde SAV. (smiech) Samotný výraz veda 
a vedeckosť sú slová, ktoré v rôznych his-
torických kontextoch nadobúdali rôzne 
významy. Nemyslím si, že by platila jedna 
všeplatná definícia toho, čo je veda 
a vedecké. Pretože my všetci, ktorí ju ro-
bíme, vrátane najkvalitnejších kolegov na 
svete sme nevyhnutne každý nejakým spô-
sobom osobne determinovaný. Tým pádom 
každý z nás má svoj horizont poznania 
obmedzený. Ilúzia, že niekto môže byť 
hlasnou trúbou svetového ducha je dnes 
mnohým ľudom smiešna. Myslím si, že ale 
už menej ľudí si uvedomuje, že je iluzórne 
predstavovať si, že existuje niekto, kto 
presne rozlíši, čo je vedecké a čo už nie. 
Podľa môjho doterajšieho poznania takáto 
živá osoba neexistuje na zemi. Vychádzam 
z toho, že táto obmedzenosť je naším úde-
lom. Ak sa niekto arogantne tvári, že sa ho 
to netýka, tak vždy sa ma zmocňuje podo-
zrenie, že sa rozprávam s človekom, ktorý 
sa trochu štylizuje, trochu sa na niečo hrá. 
Ale pre skutočné bádanie nie je potrebné 
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nič predstierať. Pri skutočnom bádaní exis-
tuje polarita, že niečo viem a neviem. To je 
nevyhnutné v akomkoľvek type historické-
ho skúmania. Aj tí najlepší historici nájdu 
množstvo otázok, na ktoré by museli pove-
dať, že neviem. Pretože historická realita je 
nevyčerpateľná pre jednotlivého človeka. 
Takže sme nevyhnutne obmedzení, ale to 
zároveň dodáva nášmu bádaniu určitý as-
pekt dobrodružnosti. Prekonávame našu 
obmedzenosť, lebo to musíme robiť, ak 
máme bádať. Nemôžeme si dopredu naplá-
novať, čo bude výsledkom nášho bádania. 
Čiže ak prekonávame našu obmedzenosť 
prostredníctvom metodicky premysleného 
bádania, nevyhnutne prekračujeme hranice 
našej vlastnej obmedzenosti v jednom sme-
re a tie ostatné smery musia počkať. 
(smiech) 
 
Ďalšia otázka je orientovaná do stredove-
ku. Ľudia v stredoveku boli prakticky 
dennými konzumentmi istej časti vizuál-
neho „umenia“. Bolo to ich okno do du-
chovného (nevizuálneho) sveta. Estetický 
zážitok ako taký nebol prvoradý. Dnes je 
produkcia toho, čo nazývame „umenie“ 
akoby len pre úzku skupinu ľudí 
a estetický zážitok z nej nie je presne defi-
novaný. Akú vidíte pozíciu stredovekého 
umenia vo vývoji dejín umenia od staro-
veku po súčasnosť? 
 
V stredoveku možno existovalo umenie. 
Určite existovali rôzne umenia, existovali 
artes. Zhotovovanie obrazov nepatrilo me-
dzi slobodné umenia. Otázka, či stredoveké 
obrazy máme označiť pojmom umenie 
alebo nemáme, je predmetom diskusií od 
čias renesancie. Dodnes táto otázka nie je 
celkom uzavretá. Jedna z najslávnejších 
kníh o stredovekom umení Bild und Kult 
od Hansa Beltinga nesie podtitul, v ktorom 
sa hovorí, že ide o skúmanie dejín obrazov 
pred epochou umenia (Eine Geschichte des 
Bildes vor dem Zeitalter der Kunst – re-
daktorská pozn.). Je to súčasne jedno 
z najaktuálnejších metodických smerovaní 
disciplíny dnešnej doby čiže prekračovanie 
hraníc dejín umenia smerom k antropológii 

obrazov, k úvahám o funkciách obrazov 
v spoločnosti v rôznych smeroch bez toho, 
aby sa do toho musel nevyhnutne dostať 
rozmer estetického alebo umeleckého zá-
žitku. To je z časti komentár k prvému 
rozmeru otázky a druhý rozmer, ku ktoré-
mu by som sa chcel vysloviť je ten prob-
lém duchovného sveta. Väčšina stredove-
kých obrazov pokiaľ boli figurálne zobra-
zovali osoby a deje, ktoré mali niečo spo-
ločné s Bohom. Už aj v stredovekej teoló-
gii od samých počiatkov je Boh definova-
ný ako nevyspytateľná bytosť. Teda nikto 
z nás nemôže Boha dokonale poznať. Teda 
aj v tomto sme obmedzené bytosti. Aj 
v stredoveku existovali ľudia, ktorí v po-
znávaní došli ďalej než iní. To znamená, že 
aj pri jednom a tom istom obraze sa na 
neho mohol pozrieť vzdelaný teológ 
a mohol sa na neho pozrieť jednoduchý 
laik a každý z nich v ňom videl niečo iné. 
Čiže niečo také ako stredoveký človek je 
iba moderná abstrakcia, ktorá pri bližšom 
pohľade na historickú realitu sa rozplýva 
a vnútorne diferencuje. Aj v stredoveku 
existoval pohľad vzdelanostnej elity na 
umenie a existovalo aj umenie produkova-
né pre vzdelanostnú elitu, ktoré častokrát 
bolo sprostredkované len médiami nedo-
stupnými širšiemu okruhu veriacich, naprí-
klad luxusnými rukopismi. V tomto slova 
zmysle bol protiklad medzi elitou a laikmi 
v stredoveku nie menší ako dnes, aj keď 
mal iný charakter. V ikonoklastických hnu-
tiach to boli práve intelektuáli, ktorí boli 
ich nositeľmi, pretože mali výhrady voči 
tomu, ako obraz prezentuje predmety teo-
logického uvažovania.  
 
Teraz by sme sa opýtali na Vaše monogra-
fie. Pracujete s problémom témy a motívu. 
Existuje nejaká téma alebo motív, ktorý 
by dominoval pre Slovensko alebo Uhor-
sko v stredoveku? Odlišujeme sa v tom od 
ostatnej Európy prípadne strednej Euró-
py? 
 
Väčšina tém stredovekého umenia bola 
spoločná pre celú Európu a ešte 
v prísnejšom slova zmysle pre latinské 
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kresťanstvo. Motívy sú potom rôzne de-
taily stvárnenia danej témy, ktoré tým či 
iným spôsobom modifikujú jej význam. 
Pokiaľ ide o témy špecifické pre stredove-
ké prostredie Uhorska, môžeme za také 
považovať obraz uhorských svätých kráľov 
alebo obraz bitky sv. Ladislava s Kumá-
nom. Tejto tematike som venoval pár po-
známok, ktoré vyšli v knižnej forme 
v tomto roku. (Svätí bojovníci v stredo-
veku, 2012 – redaktorská pozn.) Tam som 
si dovolil porovnať obrazy sv. Juraja, tiež 
svätého bojovníka, s obrazmi sv. Ladisla-
va, ktorý bol príznačný pre Uhorsko.  
 
Z čoho vznikol Váš prístup pri spracovaní 
stredovekých obrazových tém. Definujete 
ho ako „téma, médium a kontext“. Vy-
znieva to na jednej strane špecificky, ale 
aj dosť interdisciplinárne. Z čoho vznikol 
takýto Váš prístup k stredovekým obrazo-
vým témam? Čo je jeho hlavným cieľom? 
 
Prvá kniha, ktorá bola všeobecným pre-
hľadom stredovekých obrazových tém na 
Slovensku (Stredoveké obrazové témy na 
Slovensku, 2001 – redaktorská pozn.), 
vznikla preto, že som si práve pri vyučo-
vaní uvedomil, že pre mnohých dnešných 
mladých ľudí už nie sú známe témy, ktoré 
boli voľakedy známe bežným návštevní-
kom kostolov, ktorí ich vedeli dobre identi-
fikovať. Dnes už tieto témy upadajú do 
zabudnutia. V priebehu práce na tomto 
probléme sa stále rozširoval horizont toho, 
na čo som sám nevedel odpovedať. Tak 
som si povedal, že treba sa nejakým seg-
mentom z toho zaoberať dôkladnejšie. Pre-
to som si zvolil obrazový kult sv. Alžbety, 
aby som sa doňho ponoril trochu hlbšie 
ako do tých ostatných tém. 
 
Je možné vymedziť pohľadom dejín ume-
nia stredoeurópsky priestor resp. uhorský 
priestor alebo dokonca slovenský prie-
stor? Alebo je to otázka ešte menších re-
giónov? 
 
Zase sa dostávame na pôdu, ktorej sa venu-
je disciplína zvaná historická geografia. 

Základnú tézu, ktorú v tomto rozhovore 
obhajujem je, že každý človek v minulosti 
alebo aj dnes má svoju individuálnu 
a jedinečná kultúru. Je jasné, že súbor ľudí 
na určitom území, obci, regióne, štáte, cir-
kvi musí mať, pokiaľ chce samých seba 
chápať ako kolektívnu jednotku a chce 
nájsť svoju kolektívnu identitu, určité hod-
noty, myšlienky, predstavy, pojmy, ktoré 
sú zdieľané. Keďže je to veľmi široký sú-
bor možností, ktoré sa takto ponúka na 
zdieľanie, tak aj pri spätnom historickom 
pohľade je veľmi ťažké nájsť jednotný 
kľúč na vykreslenie hraníc týchto spolo-
čenstiev. Tie schémy, s ktorými pracujeme 
v historickom výskume sú nevyhnutne 
približné. Pomáhajú našej orientácii. Mys-
lím si, že má zmysel ich používať dovtedy, 
pokiaľ v tej orientácii naozaj pomáhajú. 
Pokiaľ sa stanú už predmetom ideologic-
kého využívania a zneužívania na iné účely 
a nie na to, aby pomohli sa zorientovať, tak 
potom už to narábanie s týmito schémami 
prechádza z rúk vedcov do rúk politikov, aj 
keby šlo o tú istú osobu. Aj jeden a ten istý 
človek, pokiaľ pracuje ako bádateľ tak 
pracuje s tými schémami iným spôsobom, 
ako keď sa vyslovuje k veci ako politik 
a ideológ.  
 
Keď si historici nevedia poradiť na zá-
klade svojich politicko-historických súvis-
lostí s otázkami ako etnogenéza 
a podobne, či práve prísun umenia 
a vôbec kultúry ako takej by nebol prie-
stor na dané geografické vymedzenie, ak 
je to vôbec možné. 
 
Ak by sa rozhodli ísť týmto smerom, tak 
môžu na všeličo prísť. Otázka je aj to, že 
na čo všetko by sa to potom mohlo použiť 
ako argument. Aj v historiografii umenia 
strednej Európy existuje množstvo kon-
štrukcií geografických celkov, ktoré boli 
viac či menej ideologicky motivované. To 
je historický fakt. Dnes už samotné skú-
manie týchto ideologicky motivovaných 
umelecko-historických konštrukcií je zau-
jímavou výskumnou témou, ktorá pomáha 
sebareflexii disciplíny.  
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So strednou Európou súvisí aj ďalšia 
otázka. Pre strednú a stredovýchodnú 
Európu sa často používa termín neskorá 
gotika. Čo si myslíte o tomto pojme? Aký 
je podľa Vás dôvod vizuálnych rozdielov 
medzi „klasickou“ a „neskorou“ gotikou? 
 
Toto pomenovanie sa skladá z dvoch slov. 
Podstatné meno bolo pôvodne nadávkou, 
ktorou talianski renesanční umelci a huma-
nisti označovali barbarské umenie pred-
chádzajúceho obdobia. V priebehu storočí 
sa tento negatívny význam slova gotika 
posunul k významu pozitívnemu v súvis-
losti s náhľadmi romantizmu na stredovek, 
s vlnou novogotiky 19. storočia atď. Sa-
motné podstatné meno v tomto spojení má 
bohatú históriu a bohaté možnosti interpre-
tácie. Pokiaľ ide o adjektívum neskorá, vo 
všeobecnosti by sa dalo povedať, že nesko-
rou gotikou môžeme pomenovať všetky 
diela, ktoré sa podobajú v určitých črtách 
na štýl, ktorý sa v Európe rozšíril okolo 
roku 1400 ako medzinárodný gotický štýl. 
Dalo by sa povedať, že okolo roku 1400 to 
bola vrcholná éra gotiky. Súčasne však už 
pred rokom 1400 na viacerých miestach 
Európy sa začal kryštalizovať sloh, ktorý 
neskôr získal pomenovanie renesancia. 
Napríklad aj v Taliansku už okolo roku 
1300 pracoval Giotto, s ktorým sa niekedy 
spája začiatok renesančného pohľadu na 
svet. Tak isto sa aj v Európe na sever od 
Álp objavili prejavy živšieho záujmu 
o prírodu. Samozrejme to nebolo to isté, čo 
v Taliansku. Obdobie neskorej gotiky 
v Európe na sever od Álp sa niekedy skú-
ma a prednáša aj pod názvom umenie se-
verskej renesancie. Isté je, že keď sa na 
toto isté obdobie a tie isté diela dívate ako 
na jeseň stredoveku ako Johan Huizinga, 
vidíte ich inak, ako keď ich vnímate ako 
heroický počiatok nového záujmu o svet , 
prírodu a človeka.  
 
Závisí od širšieho kontextu, v akom dané 
diela vnímame. 
 

Áno, je to aj vec interpretácie. Ide o to, či 
si na obraze všimnete prednostne jeho 
konzervatívne črty alebo jeho progresívne 
črty a o to, že na čo vo svojom rozbore 
obrazu položíte dôraz. Obidva tieto pohľa-
dy sú prípustné. Sú vzájomne komplemen-
tárne. Obidva vypovedajú o všeličom zau-
jímavom.  
 
Tento termín teda nepovažujete za niečo 
dehonestujúce či výsmešné? 
 
Keďže pojem gotiky od samého začiatku 
v sebe istý moment výsmechu obsahoval, 
povedať, že sa tento moment výsmechu už 
nemôže nikdy vrátiť by bolo odvážne. 
V každom prípade v tomto pomenovaní to 
nie je obsiahnuté automaticky. Keď po-
vieme, že vrcholný tvorca neskorej gotiky 
Slovenska Pavol z Levoče žil v dobe, keď 
v Taliansku prekvitala vrcholná renesancia, 
tak to znie, ako keby sme boli zaostalou 
perifériou vtedajšieho sveta... 
 
Ono to svojím spôsobom vlastne aj tak 
bolo... 
 
Bolo a aj je, ale to musíte vyčiarknuť vo 
vlastnom záujme (smiech). Napríklad však 
v označení košickej „neskorogotickej“ 
katedrály ide aj o časové ohraničenie, že je 
to katedrála, ktorá vznikla neskôr ako jej 
francúzske predchodkyne dokončené v 13. 
storočí. Je to však jedna z výnimočných 
stavieb, ktorá nás môže napĺňať pocitom 
hrdosti, že naplno patríme ku kultúre latin-
skej Európy. 
 
Slovenské stredoveké umenie je na Slo-
vensku málo spopularizované. Dnes sa 
pritom veľa o popularizácii hovorí. Vidíte 
priestor na priblíženie stredovekého ume-
nia verejnosti a je to vôbec možné? 
 
My sa pokúšame robiť aj popularizáciu. 
Napríklad vyšla knižka Umenie na Sloven-
sku (Umenie na Slovensku, 2009 – redak-
torská pozn.). Je to plod popularizačného 
úsilia. Myslím si, že v dnešnej dobe má 
zmysel oslovovať verejnosť. Osloviť ve-
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rejnosť sa dá rôznymi spôsobmi a na rôz-
nych úrovniach. V každom prípade by bolo 
dobré, keby sa nám to darilo robiť inteli-
gentne. Nejaké povýšenecké odmietanie 
dialógu s verejnosťou nás môže výsť po-
riadne draho.  
 
Popularizácia podstupuje mnohé riziká, 
ale je to jedna z ciest, ako obhájiť vlastnú 
existenciu. 
 
Jeden z najväčších historikov umenia 20. 
storočia Ernst Gombrich sa popularizácii 
nevyhýbal. Jeho Príbeh umenia a dejiny 
písané pre adolescentných čitateľov sú 
dodnes dobre čitateľné knižky, ktoré vedia 
osloviť aj odborníka. Pestovanie humanit-
ných disciplín bez kultúrnej verejnosti by 
bolo absurdné. Na to, aby vôbec existovali 
humanitné disciplíny je potrebné určité 
publikum, ktoré by pozostávalo z kultúrnej 
vzdelanej verejnosti. Kultúrnu vzdelanú 
verejnosť si treba pestovať a podporovať. 
Jednak popularizáciou a jednak aj politikou 
kultúry. Hovoriť o politike by nás však 

zaviedlo ďaleko mimo našu tému a k tomu 
sa nechcem vyjadrovať. Fakt je, že ak člo-
vek bojuje proti ideologizácii histórie, nie-
kedy bojuje aj proti jej popularizácii. 
(smiech) 
 
Posledná otázka je klasická. Kam sa ak-
tuálne uberá alebo bude uberať Váš vý-
skumný záujem? 
 
Ako som už uviedol, vyšla kniha o svätých 
bojovníkoch v stredoveku. Okrem toho, že 
píšem učebnicu stredovekej vizuálnej kul-
túry pre trnavských študentov, tak pokra-
čujem v bádaní o konvenciách 
v stredovekej obrazovej hagiografii a chcel 
by som vydať knižku na tému opakova-
ných obrazových kompozícií 
v stredovekých obrazových legendách.  
 
Ďakujeme za rozhovor. 
 

Zhovárali sa Katarína Nádaská a Marko 
Mižičko. 
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