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editoriál 
––––––––––––––––––––––– 
 
Na úvod prírastku v edičnom rade projektu Historia nova možno vysloviť, že je potešujúce 
vidieť množstvo nových faktov a informácií, ktoré obohacujú poznanie o našej minulosti, 
za čím sa skrýva kus usilovnej práce. Nové číslo je na stole, takže sa stačí iba začítať do jeho 
stránok. 
 
Súčasne sa stal uplynulý rok dejiskom mnohých udalostí, nad ktorými sa treba zamyslieť. 
Bolo by prehnané tvrdiť, že sa slovenská historiografia ocitla na križovatke či dokonca 
na scestí – zvlášť preto, lebo veríme, že jej zdravé jadro zatiaľ nepodľahlo skazonosným 
módnym trendom novej doby. 
 
Pri hodnotení situácie v spoločenských a humanitných vedách vôbec nemusíme byť naivní 
a nevidieť množstvo nie celkom šťastných riešení – preferovanie kvantity pred kvalitou, 
kolektívne monografie, ktorým by skôr pristal názov zborník (za ktorý sa netreba hanbiť), 
systém grantov, ktorý núti peniaze tiecť tými správnymi riečiskami (na druhej strane 
kľučkovanie a hľadanie skuliniek v nastavení), vykonávanie iba tých aktivít, ktoré sa 
„počítajú“, alebo klesajúcu úroveň vzdelanosti a vôbec mentálnej úrovne – paradoxne 
povedľa stúpajúceho počtu ľudí „dipólovaných“. Pritom práve raster aktivít, ktoré nie sú 
honorované, nevykazujú sa v tabuľkách a nevalcujú kvantitou kvantity, predstavuje skutočnú 
prestíž vedného odvetvia – naháňanie sa za gólmi, bodmi a sekundami nie je v historiografii 
nutné. 
 
Zbytočne nafúknutou témou je videnie spojenia histórie s politikou, o ktorom nie je potrebné 
filozofovať – je zrejmé, akým spôsobom politika narába s vedeckými výsledkami a tieto 
pechtle – mechtle nakoniec preukázateľne vždy viedli k degradácii celého vedného odboru – 
potrestaní tak nie sú tí so špinou za nechtami, ale celý historický „stav“. Déjà vu obrazy by 
práve historici mali vidieť v správnej perspektíve vďaka početným analógiám vo veľkej 
pamäti sveta. Nanešťastie, charivari, ktorého sme boli v nedávnej minulosti svedkami, iba 
dáva dôvody niektorým prázdnym hlavám domnievať sa, že humanitné či spoločenské vedy 
sú pre spoločnosť zbytočné. Argumenty nie sú potrebné, títo biedni idioti vynášaním takýchto 
súdov popierajú vlastnú logiku. Zápalky však týmto deťom do rúk vkladať nemusíme. 
 
Dnešná historiografia má zrejme najviac možností ako poslať frázu, že dejiny píšu víťazi 
(dnes už nielen vojnových stretov), na smetisko dejín a definitívne sa tak zbaviť predstavy 
histórie ako slúžky mocných, či navoňanej (hoci trochu zapáchajúcej) predajnej devy. Je preto 
smutné, že niektorí z našich „kolegov“ majú stále dobrovoľné nutkanie pestovať špecifické 
odrody „alpinizmu“. Je to však isto ich názor. 
 
Človek je bytosťou... a tu sa definícia pojmu zadrháva, pretože vieme, čím všetkým človek 
bol, je a bude – a že sa jeho prirodzená nátura nezmení. Ani historik nikdy neprestane byť 
človekom, ale súčasne si vybral cestu vedca a to znamená záväzky. Nesmieme zabúdať, 
že každý historik je dieťaťom svojej doby a každú sekundu svojho života podlieha vplyvom 
okolitej skutočnosti ale i svojim predstavám o nej – hovoriť o objektivite je preto priam 
nemožné, v tomto prípade ale ide o snahu priblížiť sa k méte nedosiahnuteľnej dokonalosti –
čo je jeho povinnosťou. 
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Žiadnu funkciu preto nemôžu zohrávať osobné ambície, prestíž, pýcha, osobný prospech či 
judášsky groš. Je iste márne vyzývať tých, ktorí sa týchto výdobytkov odmietajú vzdať, aby 
prestali kaliť vodu a opustili svätyňu historického rozjímania – najmä preto, lebo ohlušení 
falošnými sirénami doby i svojich klamov, oslepení brvnami vo svojich očiach vidia samých 
seba ako čisté bytosti. Zlí sú vždy tí druhí. 
 
Pre každého človeka, aj pre historika, by mala byť sebauspokojením poctivá práca a výsledky, 
ku ktorým sa prepracoval pri najlepšom vedomí, so svedomím. S ohľadom na budúcnosť 
slovenskej historiografie môžeme iba dúfať, že sa nepokojní duchovia utíšia, alebo stratia 
v Erebe. 
 
Pravda ako všetky veci, sa skladá z rozličných stránok, drobností, ktoré možno nikdy nebude 
dopriate správnym spôsobom uchopiť jednotlivcovi. Preto si každá hypotéza zaslúži zváženie 
a diskusiu – nie apriórny odsudok kvôli nejakého „dresu“ obľúbeného ragbyového tímu. 
Pretriasanie odbornej problematiky patrí do akademických kruhov a tradičným, zaužívaným 
riešením bolo vedenie odbornej polemiky na stránkach tomu zodpovedajúcich médií. 
Pri konfrontácii téz ich nemožno vytrhávať z kontextu a preto by polemické repliky mali mať 
vždy formu vedeckej práce, najlepšie štúdie či v prvom slede aspoň recenzie. Hlúposti 
a emotívne vyjadrenia v písomnej forme na platforme blogov či všelijakých pofidérnych 
plátkov sa neveľmi líšia od krčmovej diskusie či internetových debát vedených aktívnymi 
mudrákmi. Mať svoj názor neznamená mať pravdu či byť odborníkom; na druhej strane 
nesmie pri formovaní záverov chýbať zdravý rozum a logika. Fenomén doby – vyhraňovať sa 
kriticky, byť „proti“ niečomu, avšak nikdy nie „za“ niečo, nebudovať, ale iba opravovať či 
v horšom prípade búrať, sa aj tu prejavuje v smutne dekadentnej podobe. Myslenie už teda 
nestačí na uvedomenie si existencie. Potrebujeme ale skutočne krikľúňov a čmarykárov? 
 
Je škoda, že výsledky historiografie nie sú vo väčšej miere prezentované aj na obrazovkách 
televízie; prijateľných formátov, dokumentov i fundovaných priateľských posedení je stále 
málo. Zaiste sú však zbytočné estrády, bojovné stretnutia, záplavy hlások a zvlášť slová 
vyslovované za účelom zosmiešnenia, často však s cieľom „kiež by ste mohli zabíjať“. 
 
Žiaľ, nielen morálka zostáva kdesi na chvoste mentálneho vzorca dnešnej spoločnosti. 
Vytrácajú sa i kedysi bežné normy slušného správania, ktoré zrejme už aj osoby primeraného 
veku nemal kto naučiť. Zrejme teda zlyháva i inštitút rodiny. Upadajúcu úroveň spoločnosti 
by však humanitné vedy kopírovať nemuseli. 
 
Na záver tejto úvahy si radšej zaželajme všetko dobré do nového roku a zaprisahajme sa, že sa 
na vyššie zmienených nešvároch nebudeme zúčastňovať ani perom ani slovom (už vôbec nie 
ohňom a mečom) a že novú slovenskú historiografiu budeme posúvať vpred iba v pozitívnom 
zmysle. Udeľme si znak pokoja. 
 

Peter Podolan
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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Vývoj osídlenia dolného Ponitria do polovice 14. storočia1

 
Ľudmila Maslíková 
 

Problematika osídlenia Nitrianskej stolice nie je v našej historiografii neznámou 

otázkou. Je predmetom výskumu slovenskej, ale aj zahraničnej historiografie už niekoľko 

desiatok rokov. Príčinu tohto záujmu možno vidieť azda v tom, že táto oblasť predstavuje 

v našich dejinách kultivovanú a relatívne husto osídlenú oblasť už od počiatku 

a ku kvalitatívnym premenám v štruktúre osídlenia tu dochádzalo aj počas celého stredoveku. 

Zo starších autorov, ktorí sa zaoberali dejinami osídlenia Nitrianskej stolice je 

potrebné na prvom mieste spomenúť M. Bela.2 Základné údaje k dejinám jednotlivých lokalít 

v oblasti dolného Ponitria nám prináša práca J. Telekyho.3 Hodnotnú prácu najmä z hľadiska 

odbornej interpretácie bohatej pramennej základne predstavuje dielo K. Tagányiho4, 

na ktorého výsledkoch stavia aj milenárna monografia Nitrianskej stolice z roku 1898.5 

Významným prínosom v tejto problematike sa stala tematicky rozsiahla práca V. Šmilauera, 

v ktorej sa autorovi podarilo vcelku spoľahlivo lokalizovať niekoľko desiatok miestnych 

názvov najmä v blízkosti rieky Nitry, Váhu a Žitavy.6 Okrajovo sa osídleniu v rámci 

Ostrihomskej kapituly venoval vo svojej štúdii aj I. Kniezsa.7 Medzi prvé systematické práce 

o osídlení Nitrianskej stolice patrí štúdia E. Fügediho8, v ktorej autor prináša množstvo 

dovtedy neznámych poznatkov o dejinách jednotlivých obcí a miest v Nitrianskej stolici. Jej 

kvalitu z odborného hľadiska znižuje najmä autorova snaha dokázať rozšírenosť maďarského 

etnika v oblasti Ponitria, ktorú však autor nepodložil na hodnovernou pramennou základňou. 

Problematike osídlenia jednotlivých lokalít v Nitrianskej stolici venoval pozornosť v rámci 

práce o historickom miestopise Uhorska v čase Arpádovcov aj G. Györffy.9 Pomerne názorne, 

                                                 
1 Štúdia je výstupom projektu ,,Výskum archívnych prameňov ku cestnej sieti, mýtnym staniciam a trhovým 
miestam na území Nitrianskej župy v stredoveku“– Grant Univerzity Komenského č. UK/177/2010. 
2 BEL, Matej. Notitia Hungariae novae geographico-historica, par. I, tomus IV. Viennae, 1742, s. 291-522. 
3 TELEKY, József. A Hunyadiak kora Magyarországon X. Budapest, 1863, s. 255-267. 
4 TAGÁNYI, Károly. Nyitra helyneveinek megyarázata. Nyitramegyei Közlöny, 1887-1888. 
5 Magyarország vármegyei és városai – Nyitravármegye. Budapest, 1898. 
6 ŠMILAUER, Vladimír. Vodopis starého Slovenska. Bratislava : Učená spoločnosť Šafařikova, 1932, 564 s. 
7 KNIEZSA, István. Az estergomi káptalan 1156. évi dézsmajegyzékének helységei. In Századok, 73, 1939, 
s. 159-187. 
8 FÜGEDI, Erik. Nyitramegye betelepülése. In Századok, 72, 1938, s. 273-319, 488-509. 
9 GYÖRFFY, György. Az Arpád- kori Magyarország történeti földrajza I. Budapest, 1963, s. 413-489. 
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prostredníctvom farebného mapového zobrazenia je problematika vývoja osídlenia 

spracovaná aj v IX. časti Atlasu SSR z roku 1978.10

Prehistorickým osídlením tejto oblasti sa zaoberalo a v súčasnej dobe zaoberá mnoho 

popredných slovenských archeológov.11 Ich najnovšie výskumy sú pravidelne od roku 1974 

uverejňované v ročenke Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. Medzi popredných 

slovenských historikov, ktorí sa zaoberali problematikou osídlenia Nitrianskej stolice patril 

P. Ratkoš12, R. Marsina13, J. Žudel14, J. Lukačka15 a čiastočne sa tejto problematike venoval 

vo svojej monografii Cudzie etniká na stredovekom Slovensku aj M. Marek.16 Historický 

vývoj jednotlivých lokalít nám podáva aj niekoľko monografií, z ktorých vyššou odbornou 

                                                 
10 Atlas SSR, IX (Vývoj osídlenia územnej organizácie). Bratislava : SAV a Slovenský úrad geodézie 
a kartografie, 1980, s. 107. 
11 BIALEKOVÁ, Darina et al. Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5 až z 13.storočia. 1. zv. 
Bratislava: Archeol. ústav SAV, 1989, 290 s.; BIALEKOVÁ, Darina et al. Pramene k dejinám osídlenia 
Slovenska z konca 5 až z 13. storočia. 2 zv. Bratislava : Archeol. ústav SAV, 1989, s. 291-521; CHROPOVSKÝ, 
Bohuslav: Slovanské osídlenie na Slovensku a jeho problémy. In Historický časopis, 10, 1962, s. 216-237; 
CHROPOVSKÝ, Bohuslav. (ed.). Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava: SAV, 268 s.; 
CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Včasnoslovanský a predveľkomoravský vývoj na území Československa. In Velká 
Morava a počátky československé štátnosti. Bratislava: Obzor, 1985, s. 81-106; FUSEK, Gabriel. 
Včasnoslovanské sídlisko v Nitre na Mikovom dvore. In Slovenská Archeológia, 39, 1991, s. 289-330; FUSEK, 
Gabriel. Archeologický výskum dejín Nitry od jej osídlenia Slovanmi po zánik Veľkej Moravy. In Nitra 
(Príspevky k najstarším dejinám mesta). Nitra: SAV, 1993, s. 94-106; FUSEK, Gabriel. Die Nebenareale in der 
Struktur der grossmährischen Burgstadt von Nitra. In Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der 
Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2008, s. 271-290; HANULIAK, 
Martin. Hroby a ich svedectvo k dejinám Nitry v 9.-12. storočí. In Nitra v slovenských dejinách. Martin, 2002, 
s. 113-125; RUTTKAY, Alexander. Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10.-13. storočí 
z hľadiska archeologického bádania. In Velká Morava a počátky československé štátnosti. Bratislava : Obzor, 
1985, s. 141-185 a mnohí iní. 
12 RATKOŠ, Peter (ed.). Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava : SAV, 1964, 459 s., RATKOŠ, Peter. 
Podmanenie Slovenska Maďarmi. In O počiatkoch slovenských dejín (Materiály z konferencie o počiatkoch 
feudalizmu na Slovensku, 12-14.novembra 1963 v Smoleniciach). Bratislava : SAV, 1965, s.141-179. a mnohé iné. 
13 MARSINA, Richard. K problematike najstarších zoborských listín I. In Historické štúdie, 7, 1961, s. 201-220; 
MARSINA, Richard. Štúdie k slovenskému diplomatáru. K problematike najstarších zoborských listín II. 
In Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica 14, 1963, s. 135-170; MARSINA, Richard. 
Listiny a ich význam pre výskum osídlenia. In Historické štúdie 11, 1966, s. 43-55; MARSINA, Richard. 
O osídlení Slovenska od 11. storočia do polovice 13. storočia. In Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše. 
Bratislava : SAV, 1984, s. 52-57; MARSINA, Richard. Význam výskumu osídlenia v dejinách Slovenska. 
In Geographia Slovana, č. 9, 1995, s. 7-12 a mnohé iné. 
14 ŽUDEL, Juraj. Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984, s. 80-90. 
15 LUKAČKA, Ján. Vývin stredného a severného Ponitria do začiatku 16. storočia. Kandidátska dizertačná 
práca. Bratislava : SAV, 1984, 212 s.; LUKAČKA, Ján. Vývin stredného a severného Ponitria do začiatku 
15. storočia. In Historický časopis, roč. 33, č. 6, 1985, s. 817-840; LUKAČKA, Ján. Die Kontinuität der 
Besiedlung auf dem Gebiet des Komitats Nitra 9.-13. Jahrhundert. In Studia historica slovaca, XVIII, 1994, 
s. 129-178; LUKAČKA, Ján. Prehľad osídlenia na území Nitrianskej župy od 9. do konca 16. storočia. 
In Geographia Slovana, č. 9, 1995, s. 39-45; LUKAČKA, Ján. Pokus o rekonštrukciu osídlenia Ponitria 
v období Veľkej Moravy. In Svätopluk 894 – 1994 (Materiály z konferencie konanej 3.-6.októbra 1994 v Nitre). 
Nitra, 1997, s. 151-154; LUKAČKA, Ján. Nemecké osídlenie na území Nitrianskej župy v stredoveku. In Studia 
Historica Tyrnaviensia, VI, 2003, s. 104-109. 
16 MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006, 
519 s. 
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úrovňou sa vyznačujú monografie o Komjaticiach, Ivanke pri Nitre, Hlohovci a Nitre.17 

Doposiaľ najkomplexnejšie bola problematika osídlenia Slovenska spracovaná 

v trojzväzkovom diele Vlastivedný slovník obcí na Slovensku18, ktorý stavia na výsledkoch 

uplynulého výskumu bádania našej historiografie. Dôležitý prameň pre štúdium tejto 

problematiky predstavujú aj poznatky získané štúdiom dejín umenia a patrocínií. Podrobný 

výskum z oblasti dejín umenia reprezentuje trojzväzkový Súpis pamiatok na Slovensku.19 

Poznatky o dejinách patrocínií sú podrobne rozpracované v práci od J. Hudáka Patrocíniá 

na Slovensku20, na ktoré nadviazala aj novšia práca Katalóg patrocínií na Slovensku 21 z roku 

2009. Významným prínosom v tejto oblasti sú aj práce J. Trochtu22 a V. Sedláka23, v ktorých 

sa autori snažili identifikovať jednotlivé sídla fár na Slovensku na základe súpisov 

pápežských desiatkov z rokov 1332-1337. 

 
Predmetom nášho výskumu je oblasť dolného Ponitria, ktorá sa rozprestiera 

v subprovincii Malej dunajskej kotliny, v oblasti Podunajskej nížiny. Táto oblasť sa 

z morfografického hľadiska člení na oblasť Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny, 

ktorá je zároveň južnou hranicou skúmaného územia. Zo západu ohraničuje skúmané územie 

rieka Váh a z východu rieka Žitava s jej početnými prítokmi. Severnú hranicu tvorí pohorie 

Tríbeč, ktoré zasahuje do vymedzeného územia svojím juhovýchodným okrajom, Považský 

Inovec a Nitrianska pahorkatina, ktorá tvorí najrozsiahlejší a najsevernejší výbežok 

Podunajskej nížiny. Klimaticky patrí dolné Ponitrie do teplej oblasti a priľahlé pohoria 

do oblasti mierne teplej až chladnej. Priemerná ročná teplota sa pohybuje na tomto území 

v rozpätí 9-10 °C (priemerné teploty júla sú 18 až 20,5 °C a januára -1 až -3 °C) a priemerný 

ročný úhrn zrážok je okolo 500-600 mm.24 Z hľadiska pôdneho fondu a bonity pôdy sa dá 

sledované územie rozčleniť na niekoľko oblastí. V južných častiach územia (medzi nivou 

                                                 
17 BARTOŠEK, František – CIFRA, Štefan – VRABCOVÁ, Viera. Komjatice 1256-2006 (750. výročie prvej 
písomnej zmienky o obci Komjatice). Komjatice : Združenie priateľov obce Komjatice, 2008, 792 s.; 
KERESTEŠ, Peter. Dejiny Ivanky pri Nitre (Monografia dejín obce do roku 1945). Bratislava : CAD Press, 
2003, 288 s.; LEHOTSKÁ, Darina et al. Hlohovec a jeho okolie. Bratislava: Obzor, 1968, 261 s.; Dejiny Nitry 
(Od najstarších čias po súčasnosť). Zost. Gabriel Fusek – Marián R. Zemene. Nitra: Nitrianske tlačiarne, 1998, 
396 s. 
18 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I-III. Bratislava : Veda, 1977-1978. 
19 Súpis pamiatok na Slovensku I-III. Bratislava : Obzor , 1967-1969. 
20 HUDÁK, Ján. Patrocínia na Slovensku. Bratislava : Umenovedný ústav SAV, 1984, 478 s. 
21 Katalóg patrocínií na Slovensku. Ed. Viliam Júdák – Štefan Poláčik. Sereď, 2009, 476 s. 
22 TROCHTA, Ján. Zoznam cirkevných miest Slovenska, zostavený podľa pápežských účtovných registrov 
o desiatkoch zaplatených užívateľmi cirkevných benefícií v 14. storočí. (19 rukopisov vyhotovených v rokoch 
1964-1976). Rukopis uložený v knižnici ÚHV SAV. 
23 SEDLÁK, Vincent. Monumenta Vaticana Slovaciae. (Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332-
1337), Tomus 1.Trnavae-Romae, 2008, 234 s. 
24 Krajina Nitry a jej okolia (Úvodná etapa výskumu). Zost. Juraj Hreško, Zuzana Pucherová, Ivan Baláž a kol. 
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. 14. 
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Váhu a Nitry) prevládajú nivné pôdy, do ktorých v oblasti od Ivanky pri Nitre smerom na juh 

zasahujú lužné pôdy. V oblasti Žitavskej a Nitrianskej pahorkatiny majú zastúpenie hlinité 

hnedozeme a v oblasti Párovských Hájov a Šale hlinité až piesočnato-hlinité černozeme. 

Pôdny pokryv vyšších plôch tvoria rendziny na zvetralinách karbonátových hornín. 

Na úpätiach sú obklopené hnedými lesnými pôdami najmä v severnejších oblastiach dolného 

Ponitria, ktoré v nižších polohách striedajú hnedozeme. Z hľadiska úrodnosti môžeme tieto 

pôdy zaradiť do kategórie veľmi úrodné pôdy až stredne úrodné pôdy.25

Reliéf tejto oblasti má prevažne rovinný a nížinný charakter prerušovaný 

pahorkatinami s veľmi dobrými klimatickými podmienkami a s bohatým zastúpením pôdnych 

typov, ktoré veľmi priaznivo ovplyvňovali vývoj osídlenia v tejto oblasti. Bezprostredný 

význam pre rozšírenie osídlenia zohrával aj pôvodný prírodný reliéf krajiny. Pôvodnú 

vegetáciu tu tvorili dubovo-hrabové háje, vzácne bezkolencové brezové dubiny a trávne 

porasty. V nivách riek boli rozšírené lužné lesy a slatinné jelšiny. V nadmorskej výške 200-

500 m.n.m, ktorá patrila do tzv. pahorkatinového (kolínneho) vegetačného stupňa boli 

rozšírené dubovo-hrabové háje, lužné lesy a spoločenstvá skalnatých stepí. V súčasnosti sa 

pôvodný lesný porast zachoval iba v okrajových pohoriach, kde prevládajú teplomilné listnaté 

stromy, ako sú duby, hraby a vo vyšších polohách javory a buky. Rovinaté plochy kotliny sú 

dnes v dôsledku osídľovacej činnosti človeka až na malé výnimky úplne odlesnené.26

S prítomnosťou človeka na skúmanom území sa stretávame už v období stredného 

paleolitu,27 ale k intenzívnejšiemu osídleniu tejto oblasti dochádza až v mladšej dobe 

kamennej – neolite, čo výrazne súviselo s neolitickou roľníckou kolonizáciou. Prví roľníci sa 

usadzovali najmä pozdĺž riečnych tokov na úrodných sprašových pôdach, čo dokazujú aj 

neolitické sídliská a objekty v Nových Zámkoch, Andovciach, Palárikove, Lipovej-časť 

Ondrochov, Bánove, Šuranoch-časť Nitriansky Hrádok, Hule, Mojzesove, Komjaticiach, 

Mani, Vinodole, Branči, Golianove, Nitre, Dolných a Horných Krškanoch, Chrenovej, 

Drážovciach, Janíkovciach, Mlynárciach, Párovských hájoch, Lukáčovciach, Veľkom Záluží 

a Hlohovci.28 Eneolit je zastúpený nálezmi z Bánova, Šurian – časť Nitriansky Hrádok, 

                                                 
25 Atlas SSR VI. Bratislava : SAV a Slovenský úrad geodézie a kartografie,1978, s. 70. 
26 KRIPPEL, Eduard. Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska. Bratislava : SAV, 1986, s. 261-262. 
27 Kamenný hrot mousteriénskej kultúry v Komjaticiach. BARTOŠEK – CIFRA – VRABCOVÁ, ref. 17, s. 35; 
kamenný nástroj z intravilánu v Horných Krškanoch. BÁRTA, Jozef. Slovensko v staršej dobe kamennej. 
Bratislava : SAV, 1965, s. 109; čelová kosť neandertálskeho človeka. ŠMIDA, Karol. Šaľa (Kapitoly z histórie 
mesta). Šaľa, 1993, s. 1. 
28 TOČÍK, Anton. Prieskumy a záchranné výskumy na juhozápadnom Slovensku v roku 1980. (Lipová-O., Maňa) 
In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra: Archeol. Ústav SAV (ďalej len AVANS), 
s. 296-311; LISZKA, József. Zisťovací výskum v Nových Zámkoch. In AVANS v r. 1987, s. 87; PÁLINKÁS, 
Tibor. Prieskum chotára Andoviec. In AVANS v r.1993, s.105; PAULÍK, Peter. Neolitické osídlenie 
v Palárikove. In AVANS v r. 1975, s. 175-176; TOČÍK, Anton. Zisťovací výskum v Nitrianskom Hrádku v roku 
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Lipovej – časť Ondrochov, Mojzesova, Úľan nad Žitavou, Šale, Hule, Komjatíc, Lúčnice nad 

Žitavou, Branča, Veľkého Cetína, Nitry (Staré mesto), Dolných Krškán, Veľkých Janíkoviec, 

Kyneku, Drážoviec, Mlynáriec, Chrenovej, Dvorníkov – časť Posádka a Hlohovca.29 

Bronzovú dobu dokumentujú nálezy z Nových Zámkov, Šurian – časť Nitriansky Hrádok, 

Lipovej – časť Ondrochov, Úľan nad Žitavou, Komjatíc, Mane, Mojzesova, Černíka, 

Tvrdošoviec, Vinodolu, Šale, Branča, Lúčnice nad Žitavou, Veľkého Cetína, Klasova, 

Veľkého Zálužia, Nitry a jej okolia, Rumanovej, Zbehov, Dvorníkov – časť Posádka, Nových 

Sadov a Hlohovca.30 V nasledujúcej halštatskej dobe pozorujeme miernejší úpadok v rozvoji 

                                                                                                                                                         
1976. In AVANS v r. 1976, s. 281-292; SAMUEL, Marián. Praveké a stredoveké nálezy z Hulu. In AVANS 1993, 
s. 117-118; RUTTKAY, Matej. Záchranný výskum v Mojzesove. In AVANS v r. 1996, s. 140. TOČÍK, Anton. 
Prieskum archeologických lokalít na južnom Slovensku (Bánov). In AVANS v r. 1977, s. 233-237; HROMADA, 
Jozef. Prieskum v Branči. In AVANS v r. 1986, s. 49-50; TOČÍK, Anton. Záchranný výskum v Komjaticiach. 
In AVANS v r.1977, s. 246-272; ŠEVČÍK, Ivan. Praveké a včasnohistorické nálezy vo Vinodole. In AVANS 
v r. 1976, s. 271-272; BÁNESZ, Ladislav – NEVIZÁNSKY, Gabriel. Sídlisko lengyelskej kultúry v Golianove. 
In AVANS v r.1993, s. 23-24; Dejiny Nitry... (H. a D. Krškany), ref. 17, s. 29-31; BŘEZINOVÁ, Gertrúda – 
GRIAČOVÁ, Miriam. Prieskum v Nitre-Drážovciach. In AVANS v r. 1990, s. 27; KLISKÝ, Mikuláš. Zisťovací 
výskum na Mačacom zámku v Nitre-Chrenovej. In AVANS v r. 1977, s. 121-128; OŽĎÁNI, Ondrej. Neolitické 
sídlisko v Janíkovciach. In AVANS v r. 1990, s. 84-85; NEVIZÁNSKY, Gabriel – OŽĎÁNI, Ondrej. Praveké 
a včasnohistorické sídliská v Nitre-Mlynárciach. In AVANS v r.1993, s. 101-103; PIETA, Karol – RUTTKAY, 
Matej. Výskum v Nitre-Párovských Hájoch. In AVANS v r. 1985, s. 191-193; BEDNÁR, Peter – BŘEZINOVÁ, 
Gertrúda –FUSEK, Gabriel. Výskumy a prieskumy v Nitre časti Staré Mesto. In AVANS v r. 1990, s. 23-26; 
FUSEK, Gabriel. Výskum v mohylovom objekte v Lukáčovciach. In AVANS v r. 1993, s. 43-44; CHEBEN, Ivan – 
RUTTKAY, Matej – RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Záchranné výskumy na trase výstavby ropovodu v okr. Nitra 
(V. Zálužie). In AVANS v r. 1992, s. 61-62; PASTOREK, Ivan. Neolitické a laténske nálezy z Hlohovca. 
In AVANS v r. 1977, s. 186-187; ŠEVČÍK, Ivan. Praveké a včasnohistorické nálezy vo Vinodole. In AVANS 
v r. 1976, s. 271-272. Tu citované údaje platia pre lokality Lipová-časť Ondrochov, Bánov, Komjatice, Hul, 
Nové Zámky, Nitriansky Hrádok, Maňu, Veľké Zálužie, Nitra- Staré mesto, Drážovce, Mlynárce aj 
pre nasledujúce obdobia. 
29 BÁTORA, Jozef – BEDNÁR, Peter. Záchranný výskum pohrebiska nitrianskej skupiny v Šuranoch. In AVANS 
v r. 1980, s. 36; TOČÍK, Anton. Prieskum archeologických... (Mojzesovo)., ref. 28, s. 233-237; HUNKA, Ján –
ROTH, Peter. Prieskum v Šali. In AVANS v r. 1986, s. 51; OŽĎÁNI, Ondrej. Praveké a stredoveké nálezy 
v Úľanoch nad Žitavou. In AVANS v r. 1989, s. 77; TOČÍK, Anton. Prieskumy a záchranné... (Lúčnica n. Ž.), 
ref. 28, s. 296-311; CHEBEN – RUTTKAY – RUTTKAYOVÁ, (Branč) ref. 28, s. 61; RUTTKAY, Matej. 
Záchranné výskumy vo Veľkom Cetíne. In AVANS v r. 1996, s. 141, Dejiny Nitry...,(D. Krškany, V. Janíkovce), 
ref. 17, s. 38; RUTTKAY, Matej. Prieskum v Nitre-Kyneku. In AVANS v r. 1985, s. 210-211; PAVÚK, Juraj 
Sídlisko ludanickej skupiny v Nitre-Chrenová. In AVANS v r. 1975, s. 182-184; BARTÍK, Juraj. Výskum 
v Dvorníkoch- Posádke. In AVANS v r. 1996, s. 21; PASTOREK, Ivan. Archeologické prieskumy v Hlohovci. 
In AVANS v r. 1978, s. 201-203. Tu citované údaje platia pre lokality Hlohovec, Klasov, Šaľu aj pre nasledujúce 
historické obdobia. 
30 TOČÍK, Anton. Archeologické prieskumy v roku 1979. (Lipová- O.) In AVANS v r. 1979, s. 211-215; 
LISZKA, József. Nálezy z doby bronzovej v Černíku. In AVANS v r. 1981, s. 189-190; BÁTORA, Jozef. Sídlisko 
maďarovskej kultúry vo Vinodole. In AVANS v r. 1977, s. 29-30; TOČÍK, Anton. Prieskumy a záchranné... 
(V. Cetín, Tvrdošovce), ref. 28, s. 296-311; OŽĎÁNI, Ondrej. Výskum sídliska z doby bronzovej v Úľanoch 
nad Žitavou. In AVANS v r. 1989, s. 77; TOČÍK, Anton. Prieskum archeologických... (Mojzesovo), ref. 28, 
s. 233-237; BÁTORA, Jozef. Terénny výskum zameraný na zistenie sídlisk nitrianskej skupiny. (Šaľa). In AVANS 
v r. 1982, s. 38-40; VELIAČIK, Ladislav Bronzová sekera a strieborná minca z Branča. In AVANS v r. 1974, 
s. 107. VELIAČIK, Ladislav. Bronzová kopija z mladšej doby bronzovej z Lúčnice nad Žitavou. In AVANS 
v r. 1974, s. 112; ROMSAUER, Peter – VELIAČIK, Ladislav. Sídlisko maďarovskej kultúry v Zbehoch. 
In AVANS v r. 1986, s. 91; Dejiny Nitry..., ref.17, s. 39-50, TOČÍK, Anton. Sídlisko z mladšej a neskorej doby 
bronzovej a z doby halštatskej v Klasove. In AVANS v r. 1976, s. 280-281; VELIAČIK, Ladislav. Hroby 
zo staršej doby bronzovej v Rumanovej. In AVANS v r. 1983, s. 220-223; NOVOSEDLÍK, Peter. Nález 
bronzových a železných predmetov v Dvorníkoch v časti Posádka. In AVANS v r. 1990, s. 82; BÁTORA, Jozef. 
Záchranná akcia v N. Sadoch-Čabe a Jelšovciach. In AVANS v r. 1981, s. 32-33. 
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osídlenia, čo azda súviselo aj s príchodom cudzích etnických skupín skýtskeho pôvodu 

na naše územie. Z tohto obdobia máme doložené nálezy z okolia Nových Zámkov, Šurian – 

časť Nitriansky Hrádok, Lipovej – časť Ondrochov, Mojzesova, Komjatíc, Veľkého Cetína, 

Klasova, Nitry a Hlohovca.31

V druhej polovici 4. storočia pred Kr. začala prenikať pozdĺž pravého brehu Dunaja 

do Karpatskej oblasti kolonizačná vlna Keltov. Ich neobyčajne veľkú koncentráciu môžeme 

pozorovať na úrodnej Podunajskej nížine juhozápadného Slovenska v povodí dolného toku 

Ipľa, Hrona, Nitry a Váhu. Nepopierateľným dôkazom o keltskej expanzii v oblasti dolného 

Ponitria sú odkryté keltské ploché pohrebiská (Palárikovo, Lipová – časť Ondrochov, Trnovec 

nad Váhom, Komjatice, Maňa, Michal nad Žitavou, Lúčnica nad Žitavou, Nitra, Hlohovec)32, 

sídliská (Šaľa, Lipová – časť Ondrochov, Tvrdošovce, Komjatice, Branč, Nitra, Nitriansky 

Hrádok)33 a nálezy mincí (Nitra a okolie, Palárikovo)34. Doba rímska v oblasti dolného 

Ponitria je zastúpená nálezmi z Nových Zámkov, Bánova, Mojzesova, Tvrdošoviec, Lipovej – 

časť Ondrochov, Komjatíc, Šale, Mane, Branča, Veľkého Cetína, Nitry a  blízkeho okolia.35 

Zlom v osídlení tejto oblasti prinieslo veľké sťahovanie národov, ktoré sa prejavilo 

predovšetkým výraznou zmenou štruktúry osídlenia, čo bolo spôsobené odchodom prevažnej 

časti starousadlíkov a príchodom nových etnických skupín. Charakter osídlenia skúmanej 

oblasti najvýraznejšie zmenili Slovania, ktorí prichádzajú do tejto oblasti v niekoľkých vlnách 

koncom 5. a začiatkom 6. storočia. Slovanské osídlenie v prevažnej miere nadviazalo 

na staršie osídľovacie procesy, čoho dôkazom je aj nadväznosť jednotlivých archeologických 

kultúr v tomto priestore. Skúmané územie sa veľmi skoro stalo súčasťou Nitrianskeho 

kniežatstva a koncom prvej tretiny 9. storočia aj Veľkomoravskej ríše. Nitra sa stala centrom 

údelného vojvodstva a slúžila ako vnútrodynastický údel Mojmírovcov. V tomto období 

dochádza aj k zmene v štruktúre osídlenia. V priebehu 8. a  9. storočia sa okrem nechránených 

roľníckych osád formuje aj sieť slovanských hradísk, ktoré plnili funkciu obranných 

a mocenských centier. V oblasti dolného Ponitria mala dominantné postavenie Nitra, kde už 

                                                 
31 ŠALKOVSKÝ, Peter. Praveké nálezy zo Šurian. In AVANS v r. 1980, s. 280-281; TOČÍK, Anton. Prieskumy 
a záchranné...(Lipová- O.), ref. 28, s. 296-311; TOČÍK, Anton Prieskum archeologických... (Mojzesovo), 
ref. 28, s. 233-237; Dejiny Nitry..., ref. 17, s. 51-54. 
32 Bližšie pozri: KOVÁČ, Dušan et al. Kronika Slovenska (od najstarších čias do konca 19. storočia). Skalica : 
ADUT-ADOX, s. 64; PASTOREK, Ivan Výskum pravekého a stredovekého osídlenia v Hlohovci. In AVANS 
v r. 1980, s. 216-217; Dejiny Nitry..., ref. 17, s. 57. 
33 Bližšie pozri mapu osídlenia Slovenska v dobe laténskej. In KOVÁČ, ref. 32, s. 64; Dejiny Nitry..., ref. 17, s. 57. 
34 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 archeológia, XII, 1964, s. 391-408. 
35 TOČÍK, Anton Prieskumy a záchranné... (Branč, Lipová-O, V. Cetín, Tvrdošovce), ref. 28, s. 296-311; 
RUTTKAY, Matej. Prieskum stredného Ponitria. In AVANS v r. 1989, s. 91; KOLNÍK, Títus Nezvyčajný nález 
z doby rímskej z Mane. In AVANS v r. 1978, s. 140-142; Dejiny Nitry..., ref. 17, s. 72-79. 
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v 9. storočí máme doložené dve centrálne a tri refugiálne hradiská.36 Obranu tohto 

exponovaného územia zabezpečovala línia hradov na rieke Váh počnúc od Šintavy, 

cez Hlohovec, Banu, Beckov až po Trenčín.37 V písomných prameňoch z 13. storočia máme 

v tejto oblasti doložený aj zemný vežový hrádok v Branči38 a dnes už zaniknutý hrad 

Szolgagyör, ktorý ležal v blízkosti Posádky (dnešná časť Dvorníkov).39 Vyššiu koncentráciu 

hradísk v južnej časti Nitrianskej stolice neumožňovali najmä prírodné podmienky, keďže táto 

oblasť sa nachádza v nížinatej oblasti. 

Integrálnou súčasťou každého hradiska boli aj tzv. objekty poľnohospodársko- 

remeselníckeho charakteru, ktoré zásobovali hradisko nielen potravinami, ale aj 

remeselníckymi výrobkami. Časť z nich sa sústreďovala priamo pod hradiskom, iná bola 

situovaná na vzdialenejších miestach. V priebehu 9. storočia vysokú koncentráciu sídlisk 

takého typu máme doloženú najmä v okolí Nitry. Sídliská hospodárskeho charakteru boli 

odkryté napr. v priestore od Šindolky až po Janíkovce, na Štefánikovej triede, na Kupeckej 

ulici, na Štúrovej ulici, v lokalite Mikov dvor, v Chrenovej, Párovciach, etc. Remeselnícku 

výrobu máme doloženú v predhradí hradiska na Martinskom vrchu a v podhradí refugiálneho 

hradiska na Lupke, kde bola odkrytá hrnčiarska osada s 15 pecami. Doklady o spracovaní 

železa z 9. storočia máme doložené v lokalite Šindolka.40 Zo vzdialenejších sídlisk podobný 

poľnohospodársko-remeselnícky charakter mala aj osada v Komjaticiach, najmä v polohe 

Blatnica, Kňazova jama, Tomášové a Homoky. Ako obzvlášť významná sa ukazuje osada 

v polohe Blatnica, kde sa podarilo doložiť železiarsku výrobu od 9. do 13. storočia.41 

Severozápadne od Nitry sa rozšírilo slovanské osídlenie do Drážoviec, Lužianok, Alekšiniec, 

Zbehov, Čakajoviec, Hlohovca, Šulekova, Bojničiek, Kľačian, Siladíc a predpokladáme 

                                                 
36 CHROPOVSKÝ, Významné slovanské..., ref. 11, s.135-136. 
37 V oblasti dolného Ponitria boli situované hrady Šintava a Hlohovec, ktorých existenciu v čase príchodu 
starých Maďarov spomína už Anonymus. In PRAŽÁK, Richard. Legendy a kroniky koruny uherské. Praha : 
Vyšehrad, 1988, s. 214. V písomných prameňoch sa hrad Šintava spomína v roku 1074. GYÖRFFY, ref. 9, 
s. 459. Existencia hradu Hlohovec je nepriamo doložená v Zoborskej listine z roku 1113, kde sa spomínajú 
castellani Golgocienses. In MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tom.1. (ďalej len 
CDSl I.) Bratislava: SAV, 1971, no 69, s. 66. 
38 BIALEKOVÁ, Pramene k dejinám... 1.zv., ref. 11, s.181. 
39 V odbornej literatúre sa stretávame s niekoľkými možnosťami riešenia vzťahu Hlohovca a Szolgagyöru. 
1. predpoklad existencie dvoch hradov a pohraničných komitátov nezávislých od seba, 2. totožnosť hradu 
Hlohovec a Szolgagyör s ich panstvami, 3. totožnosť pohraničných komitátov, ale rozdielnosť hradov. 
In GRÓFOVÁ, Mária. Hlohovec a rod Ilockých. In Forum Historiae, 2, 2008. [online] Dostupné na internete: 
<http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Grofova.pdf> 
G. Györffy stotožnil hrad Hlohovec so Szolgagyörom. GYÖRFFY, ref. 9, s.383-390. 
Výkladom termínu Szolgagyör sa zaoberal SEDLÁK, Vincent: K otázke vzniku a pôvodu inštitúcie Szolgagyör. 
In Historické štúdie, roč. 12, 1967, s. 155-185. 
40 Dejiny Nitry..., ref. 17, s. 102-103, CHROPOVSKÝ, Významné Slovanské..., ref. 11, s. 136. 
41 BARTOŠEK – CIFRA – VRABCOVÁ, ref. 17, s. 50. 
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slovanské osídlenie aj v Posádke (dnes časť Dvorník), kde bol odkrytý hrob z 9. storočia.42 

Významnou lokalitou boli najmä Čakajovce, kde bolo odkryté pohrebisko, ktoré vykazuje 

nepretržitú kontinuitu pochovávania (a tým aj osídlenia) od 9. do 12. storočia. O niečo 

južnejšie máme doložené slovanské osídlenie v Šintave, Šali, Hornom Jatove, Dolnom Jatove, 

Palárikove, Poľnom Kesove, Tvrdošovciach a v Zemnom – časť Gúg.43 Osídlenie západnej 

oblasti dolného Ponitria zrejme podnietila nielen existencia správnych a obranných centier, 

ale aj existencia diaľkových komunikácií, ktoré boli v tejto oblasti pomerne frekventované. 

V južnej oblasti dolného Ponitria bolo osídlenie sústredené najmä po oboch terasách 

rieky Nitry (Čechynce, Ivanka pri Nitre, Branč, Horný Vinodol, Milanovce, Komjatice, 

Černík, Mojzesovo, Lipová – časť Ondrochov, Nitriansky Hrádok, Bánov, okolie dnešných 

Nových Zámkov).44 Smerom na severovýchod od Nových Zámkov sa rozšírilo slovanské 

osídlenie v oblasti rieky Žitavy, o čom svedčí odkryté sídlisko v Hule, Úľanoch nad Žitavou 

a pohrebisko v Mani, Kmeťove a Michale nad Žitavou.45

Veľkomoravské osídlenie sa fakticky rozšírilo do celej oblasti dolného Ponitria, keďže 

toto územie bolo pre Slovanov priaznivé najmä z hľadiska prírodných pomerov. Na základe 

archeologických nálezov môžeme konštatovať, že najintenzívnejšie osídlenie sa 

koncentrovalo na  rovinatých územiach po oboch terasách starého koryta rieky Nitry až 

po dnešné Nové Zámky a v priestore na východ od Nitry, kde sa nachádzala aj najúrodnejšia 

pôda. Významné nálezy aj z okrajových oblastí dolného Ponitria svedčia o tom, že aj tieto 

časti boli v období Veľkej Moravy osídlené. 

Zmeny vo vývoji a v štruktúre osídlenia prinieslo nasledujúce 10. storočie, kedy 

dochádza k rozpadu Veľkej Moravy pod vplyvom nájazdov starých Maďarov. V prvej fáze 

nájazdov prichádzajú na naše územie predovšetkým vojenské oddiely staromaďarských 

bojovníkov, ktorí zaberali územie v blízkosti dôležitých komunikačných ťahov, pri brodoch 

riek, v blízkosti slovanských hradísk a niekdajších veľkomoravských administratívnych 

centier. Ich zásah do etnickej skladby obyvateľstva v tejto prvej fáze nebol nijako podstatný, 

ich úloha bola predovšetkým kontrolovať toto novozískané územie. Výsledky výskumov 

staromaďarských pohrebísk na juhozápadnom Slovensku sú dôkazom toho, že s trvalejšou 

                                                 
42 BIALEKOVÁ, Pramene k dejinám... 1.zv., ref. 11, s. 213, 220, 180, 234, 184. BIALEKOVÁ, Pramene 
k dejinám.. 2.zv., ref. 11, 440, 441,424, 443, 451,438. 
43 BIALEKOVÁ, Pramene k dejinám... 1.zv., ref. 11, s. 101,105, 254, 275, 226,286,290. 
44 Tamže, s. 223, 216,182, 231,266, 258,246, 267,262, 285,239, 273. 
45 Tamže, s. 252, 265, 257, 265. 

 15  



HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2 

prítomnosťou nového hegemóna v tejto oblasti sa stretávame až v druhej 

polovici 10. storočia.46

O prítomnosti starých Maďarov v oblasti dolného Ponitria nás podrobne informujú 

nielen archeologické nálezy, ale aj niektoré miestne názvy, ktoré pravdepodobne označovali 

ich niekdajšiu kmeňovú príslušnosť a poukazujú nato, že spoločenské zriadenie starých 

Maďarov bolo už v tomto období poznačené pokročilým rozkladom ich starého kmeňového 

zriadenia. V južnej oblasti dolného Ponitria máme prítomnosť starých Maďarov doloženú 

v oblasti dnešných  Nových Zámkov a v Bánove, predtým Bánovská a Malá Kesa.47 

Na základe samotného označenia Kesa môžeme predpokladať v tejto oblasti prítomnosť 

kmeňa Keszi, jedného zo siedmich kmeňov tvoriacich staromaďarský kmeňový zväz. 

Na základe archeologických nálezov môžeme príslušníkov starých Maďarov doložiť aj 

v Lipovej – časti Ondrochov.48 Severnejším smerom sa príslušníci kmeňa Keszi dostali 

do oblasti Poľného Kesova.49 Okrem príslušníkov kmeňa Keszi sa v tejto oblasti 

koncentrovali aj sídla kmeňa Kér, ktorý pravdepodobne sídlil v dnešnom Veľkom a Malom 

Kýre.50 V ich susedstve bola osada kmeňa Tarján, donedávna nazývaná Taraň, dnes 

Štefanovičová.51 Severne od Veľkého Kýru v chotári obce Branč máme doloženú osadu 

príslušníkov kmeňa Megyer52, ktorá niekedy v priebehu stredoveku splynula s Brančom. 

V bezprostrednej blízkosti Nitry sídlil kmeň Gyarmat v dnešnom Golianove, kedysi 

Lapášskych Ďarmotách.53 Prítomnosť starých Maďarov nám potvrdzujú aj nálezy v Cabaji, 

Horných Krškanoch, Šindolke, Drážovciach a v Mlynárciach. V samotnej Nitre sa priame 

doklady o prítomnosti maďarských kmeňov zatiaľ nenašli. Pohrebiská z druhej polovice 

10. a začiatku 11. storočia v tejto oblasti majú vyslovene slovanský charakter.54 

Severozápadne od Nitry sa kmene starých Maďarov dostali do oblasti Čakajoviec, 

Lukáčoviec, Rišňoviec, Dvorník a severným smerom až do Hlohovca.55 Niekdajšiu 

                                                 
46 Pozri bližšie: RUTTKAY, ref. 11, s.141-185. 
47 ...de villa Quescu mons Mundi est terminus de alia villa Kescu est terminus fovea... , CDSl I, no 69, s. 67. 
48 TOČÍK, Anton Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. Bratislava : SAV, 1968, s. 32-33. 
49 ... suburbana Kezu..., CDSl I, no 69, s. 67. 
50 ... Ker est terminus de suburbanis Ker..., CDSl I, no 69, s. 67. 
51 ... deinde tendit et peruenit ad partes septemtrionales, iuxta terram Teryan vocatam ... Wenzel, Gustav. Codex 
diplomaticus Arpadianus continuatus. Árpádkori új okmánytár, (ďalej len CDAC) 3. kötet. Pest : Eggenberger 
Ferdinánd akademiai , 1862, č. 131, s. 200-201. 
52 MAREK, ref.16, s. 34. 
53 ... Gurmot..., CDSl I, no 81, s. 79. 
54 ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana Osídlenie Nitry na prelome 9.-10. storočia a príchod Maďarov. In Nitra 
v slovenských dejinách (Zost. R. Marsina). Martin : Vydavateľstvo MS, 2002, s. 133. 
55 CHROPOVSKÝ, Významné... (Čakajovce), ref. 11, s. 41-45; TOČÍK, (Dvorníky, Hlohovec) ref. 48, s. 24-31; 
BIALEKOVÁ, Pramene k dejinám... 1.zv. (Lukáčovce, Rišňovce), ref. 11, 192, 226. 
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prítomnosť kmeňa Kürt nám naznačuje označenie obcí Nové Sady56, Zemianske Sady57, Pusté 

Sady58 a zaniknutá lokalita Kend(ice)59 v susedstve Zbehov. Južným smerom nachádzame 

príslušníkov starých Maďarov v Šali, Trnovci nad Váhom60 a v Tvrdošovciach.61

Na základe výsledkov archeologických výskumov v oblasti dolného Ponitria môžeme 

jednoznačne vyvrátiť názory najmä maďarskej historiografie, že obdobie po zániku Veľkej 

Moravy predstavuje v našich dejinách obdobie úpadku slovanskej spoločnosti. Pôvodné 

slovanské osídlenie síce sčasti ustúpilo na sever, ale určitá časť obyvateľstva zostala 

vo svojich starých sídlach. O ich spolunažívaní svedčí napríklad sprievodný inventár 

z pohrebiska z Milanoviec, ktorý preukázal, že v období poslednej tretiny 10. a druhej tretiny 

11. storočia tu v blízkosti seba koexistovali príslušníci maďarskej a slovanskej spoločnosti. 

Rovnaké pomery máme doložené aj na pohrebisku v Čakajovciach a v Horných Krškanoch.62 

Ich vzájomné spolunažívanie dokladujú aj zemepisné názvy, ktoré starí Maďari prevzali 

od pôvodného obyvateľstva a zachovali v starej podobe (Galgóc – Hlohovec, Mussenic – 

Močenok). 

Dolné Ponitrie sa už v druhej polovici 10. storočia stalo súčasťou rodiaceho sa 

uhorského štátu. Položili sa základy správneho rozdelenia krajiny a postupne sa budovala 

cirkevná organizácia, ktorá v tejto oblasti nadviazala na staršie veľkomoravské tradície. 

Z 11. – 12. storočia sa zachovalo veľmi málo písomností, s výnimkou Zoborských listín 

z roku 1111 a 1113 a listiny z roku 1156, na základe ktorých môžeme charakterizovať obraz 

osídlenia skúmaného územia. Preto pri sledovaní stavu osídlenia musíme vychádzať aj 

z poznatkov historickej archeológie, onomastiky, dejín umenia a štúdia patrocínií, ktoré 

veľkou mierou dopĺňajú údaje písomných prameňov. 

Zo začiatku 12. storočia nám adekvátny stav osídlenia zachytáva Zoborská listina 

z roku 1113, ktorá len v Nitrianskom komitáte potvrdzuje existenciu prinajmenšom 90 dedín. 

Na základe tejto listiny63 vieme s určitosťou lokalizovať v oblasti dolného Ponitria: Hlohovec 

(Golguz, Golgoc), Bojničky (Boencza), Siladice (Saladicz), *Kostoľany (Custolen), 
                                                 
56 ... Kurt..., CDSl I, no 81, s. 79.  
57 ... Kurt..., Tamže, s. 79. 
58 ... possessionis sue Kurth...  (1297) CDAC XII, č. 491, s. 615. 
59 ... terram Castri Nitriensis Kend vocatam, uacuam et habitatoribus destitutam, iuxta fluuium Radusna 
existentem... (1279). Magyar országos levéltár Budapešť (ďalej len MOL), Diplomatikai Levéltár, Kincstári 
levéltárból- Neo-regesta acta, DL 1038; KNAUZ, Nádor: Monumenta ecclesiae Strigoniensis (ďalej len MES), 
II. Strigonii, 1882, č. 253, s. 266. 
60 BIALEKOVÁ, Pramene k dejinám... 1.zv. (Šaľa), ref. 11, s. 101; TOČÍK, (T. nad Váhom), ref. 48, s. 58. 
61 BIALEKOVÁ, Pramene k dejinám... 1.zv., ref. 10, s. 286-287. 
62 HANULIAK, Martin. Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.-11. storočí. In Archaeologia 
Historica, 18, 1993, s. 40, 43. 
63 CDSl I, no 69, s. 64-67. Pri identifikácii miestnych názvov sme vychádzali zo štúdie LUKAČKA, 
Die Kontinuität ..., ref. 15, s. 140-143. 
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Čakajovce (Scalad), *Čierna (Chirna)64, Šarlužky (Sorlou), dnešné Lužianky, Dražovce (villa 

Drasey), *Malenta (Molunta), *Dobrotok (Dobroduc), Jarok (Erig), *Mučeníky (Mussenic), 

dnešné Sládečkovce, *Durada (Durada), *Búš (Bus), Veča (Vveza), *Strojka (Streca), 

*Čombaj (Zumboe) – dnešná Dlhá nad Váhom, Horná Kráľová (villa Crali), *Bože (Bose) 

a *Kepežd (Copusde), dnešné Hájske.65 Južne od Sládečkoviec máme v listine doložený: 

Hetméň (Chetmich), Trnovec nad Váhom (Durmuz), *Chmeľany (Kimelan), *Pieščany 

(Piscan), *Dvorce (Dorz), Farkas (Forkas) – dnešné Vlčany, Neded (Niget), *Tepličany 

(Copezan) a Zemné (Zeme).66 Južne od Nitry sa nachádzali: Janíkovce (Emma), *Dvorčany? 

(Curtoiz), Lapáš (Lapas), Síleš (Zoulous) – dnešný Vinodol, Vajka nad Žitavou (Wochoi), 

Cetín (Syrinc), Veľký a Malý Kýr (Ker), *Sobol (Scobol), *Kút (Kuth), Veľký Kesov (Kescu) 

a Malý Kesov (Quescu), ktorý hraničil s dedinami v listine označenými ako *Továrniky 

(Tawarnyc, alia villa Tawarnyc). 

Stav osídlenia zachytený Zoborskou listinou z roku 1113 síce na jednej strane 

prekvapuje svojou vyvinutosťou, ale na druhej strane v niektorých lokalitách potvrdzuje 

poznatky získané z výskumov historickej archeológie. Približne rovnaké pomery v tejto 

oblasti nám zachytáva aj listina z roku 1156, na základe ktorej ostrihomský arcibiskup 

Martirius daroval desiatky zo 70 dedín (na juhozápadnom Slovenku) kanonikom katedrálneho 

chrámu sv. Vojtecha v Ostrihome. Zo zoznamu decimátorov v oblasti dolného Ponitria máme 

doložené v Nitrianskom arcidiakonáte tieto lokality: Čakajovce (Seka), Lapáš (Lopas), *Žháre 

(Asgar), pri Pani, *Zlatice (Zaltinc),*Čierna (Chirna, que ist iuxta Galtum), Kýr (Ker), Černík 

(Cernic), Golianovo (Gurmot), Branč (Brencu), *Molenta (Molenta), Vinodol (Sceuleus), 

*Medered (Mogorod), pri Branči, Mojmírovce (Ylmer), Alekšince (Alexu), Kostolný Sek 

(Seka), *Trhová Ves (Vasar) pri Komjaticiach, *Tomany (Tuman) pri Rišňovciach, 

Zemianske a Pusté Sady (Kurt), *Božňany (Bosman), pri Nových Zámkoch, *Tlmače 

(Tulmacic), severne od Tvrdošoviec, Ondrochov (Vldruc), dnes časť Lipovej, Čápor (Copur), 

Báb- Boleslavov (Bab Bolosloi), *Brodník (Brodrinc), v blízkosti Šale a Pata (Pta). V listine 

sa uvádza aj dedina Klasov, ktorá patrila do Tekovského arcidiakonátu.67 Z nasledujúceho 

                                                 
64 Miestne názvy uvádzané s hviezdičkou * označujú lokality, ktoré v priebehu stredoveku zanikli. 
65 Lokality Durada, Bože sa spomínajú len v Zoborskej listine. Ďalšia zmienka o Strojke je doložená v listine 
z roku 1252. MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tom. 2. (ďalej len CDSl II.). 
Bratislava: SAV, 1971, no 400, s. 276; a o dedine Buš v listine z roku 1251, CDSl II, no 369, s. 255; posledný 
krát sa dedina spomína v listine z roku 1271 Magyar Országos Levéltár Diplomatikai levéltára (ďalej len MOL 
DL), 40 095. In LUKAČKA, Die Kontinuität..., ref. 15, s. 141. 
66 Chmeľany existovali ako samostatné sídlo ešte v druhej polovicu 15. storočia, neskôr splynula s dedinou 
Stráže (neskorší Maďarský Šók). Magyar Országos Levéltár Diplomatikai fényképtára (ďalej len MOL DF) 
273 217. Pieščany (pri Hetméni) existovali ešte v roku 1518 (Pesthyen), zanikli počas prvých tureckých vpádov. 
Tepličany po roku 1359 splynuli s Tvrdošovcami. In LUKAČKA, Die Kontinuität...ref. 15, s. 141. 
67 CDSl I, no 81, s. 78-79; KNIEZSA, ref. 7, s. 159-187. 
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obdobia sa v listine Bela III. z roku 1183 spomína Nyárhíd68 (pri Nových Zámkov) ako 

prédium, ku ktorému patrilo viacero sídiel. O dva roky neskôr máme doložené ďalšie správy 

o osídlení vo Vajke nad Žitavou (Voyka) a Nových Sadoch (Kurthyn).69

Naše poznatky o starobylosti osídlenia v tomto priestore nám okrem už spomínaných 

písomných prameňov a výskumov z oblasti archeológie, výrazne potvrdzujú aj poznatky 

z oblasti onomastiky. K najstarším miestny názvom patria tzv. služobnícke miestne názvy, 

ktorých pôvod môžeme hľadať vo veľkomoravskom období. Ide o názvy typu Zbehy, 

Krškany, Mojmírovce, Černík, Kovarce, Továrníky a Dvorníky. Pri tvorbe miestnych názvov 

sa často uplatnili označenia porastov, pri ktorých sídla vznikli (Lužianky), prípadne 

označovali ďalšie okolnosti ich vzniku a významu (Kľačany, Bojničky, Veča, Posádka, 

Branč, *Božňany pri Nových Zámkoch, *Tremeš, resp. Tremište pod Zoborom – dnešné 

označenie Chrenová). Starú vrstvu miestnych názvov tvoria aj označenia miestnych názvov 

zakončených typickou izoglosov –any (pôvodné aně) – Chmeľany, Dvorčany, Kolíňany, 

Kostoľany, Krškany, Šurany, Ripňany. Ďalšiu skupinu miestnych názvov (z 10. storočia) 

tvoria označenia sídlisk, ktoré po sebe zanechali príslušníci staromaďarskej spoločnosti.70 

Vo včasnofeudálnom období (11. – 12. storočie) sa uplatňoval nový typ miestnych názvov 

s príponou -ov, -ovce, -ice, odvodený od osobného mena držiteľa príslušnej lokality 

(Lukáčovce, Drážovce).71

Načrtnutý vývoj tunajšieho osídlenia dozaista potvrdzujú aj poznatky získané štúdiom 

dejín umenia a patrocínií. Najstaršou a jedinečnou sakrálnou stavbou v tejto oblasti bol kostol 

sv. Emeráma, postavený už v prvej tretine 9. storočia kniežaťom Pribinom. Keďže Pribina 

sám vtedy ešte nebol kresťanom, predpokladalo sa, že kostol bol postavený pre jeho 

manželku, ktorá bola údajne franského pôvodu. Najpravdepodobnejšie však išlo o hlavný 

kostol christianizačnej misie v Nitrianskom kniežatstve, keďže murované kostoly 

na novochristianizovaných územiach vznikali až po dosiahnutí istého stupňa 

pokresťančovania, keď sa na príslušnom území začala vyvíjať cirkevná organizácia. Preto bol 

kostol z roku 828 celkom určite sídlom hlavného kňaza – archipresbytera, ktorý bol hlavou 

christianizácie v Pribinovom kniežatstve. Výskumy z posledných rokov sa prikláňajú 

k názoru, že tento kostol stál na dnešnom Nitrianskom hrade. Za ďalší kostol 

z veľkomoravského obdobia sa považuje aj kostol na Martinskom vrchu v Chrenovej a starší 
                                                 
68 CDSl I, no 94, s. 90. 
69 CDSl I, no 97, s. 92; LUKAČKA, Die Kontinuität...ref. 15, s. 145. 
70 Keszi – Bánovská a Malá Kesa, Poľný Kesov, Kér – Velký a Malý Kýr, Tarján – Štefanovičová, Kürt – 
Zemianske Sady, Pusté Sady, Nové Sady, Megyer – sídlili severne od V. Kýru, Gyarmat – Golianovo. 
71 Pri chronologizácii miestnych názvov sa opierame o prácu LUKAČKA, Ján. Vývin stredného a severného 
Ponitria do začiatku 15. storočia, ref. 15, s. 824. 
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kostol v miestach pod dnešným piaristickým kostolom.72 Na základoch kostola 

na Martinskom vrchu bol vybudovaný nový kostol s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou 

apsidou zasvätený sv. Martinovi, ktorý bol síce datovaný do začiatku 12. storočia, 

ale na základe nálezov z cintorína pri kostole sa jeho datovanie posunulo do 11. storočia. 

Významnou stavbou bol aj jednoloďový kostolík s podkovovitou apsidou v Párovciach, ktorý 

bol pravdepodobne postavený v priebehu 10. – 11. storočia. Na jej základoch bol niekedy 

v 12. storočí postavený nový kostol zasvätený sv. Štefanovi, ktorý mal podobu neveľkej 

jednoloďovej stavby s polkruhovou apsidou a emporou na západnej strane lode.73 Ďalšou 

dominantnou stavbou je uprostred hradiska stojaci panský emporový kostolík sv. Michala 

Archanjela v Drážovciach, ktorý je datovaný do začiatku 12. storočia, ale pravdepodobne bol 

postavený ešte pred rokom 1113.74 V priebehu 12. storočia sa začínajú stavať sakrálne stavby, 

ktoré už boli súčasťou väčších sídlisk, ale v oblasti dolného Ponitria k ich rozšíreniu dochádza 

najmä v priebehu 13. –14. storočia. 

Vychádzajúc zo všetkých poznatkov o dejinách osídlenia v tejto oblasti musíme 

povedať, že dolné Ponitrie bolo koncom 12. storočia pomerne husto osídlené. Z pohľadu 

etnického zloženia, na rozdiel od Kniezsovej národnostnej mapy Uhorska75, ktorá zachytila 

toto územie ako oblasť obývanú prevažne maďarským etnikom, na základe najnovších 

výskumov je potrebné jednoznačne konštatovať, že oblasť dolného Ponitria bola etnicky 

zmiešanou oblasťou. Tieto pomery sa viac-menej zachovali počas celého stredoveku. Menil 

sa len pomer medzi týmito etnikami a intenzitou v ich osídlení. 

Koncom 12. a v priebehu 13. storočia sa stal aj v Uhorsku všeobecným a záväzným 

zvyk spísomňovať všetky dôležité právne pokonania, v dôsledku čoho dochádza k nárastu 

poznatkov o osídlení a majetkovej držbe. Popri kráľovských donáciách s presne 

vymedzenými hranicami darovaného majetku sa od druhej polovice 13. storočia stretávame aj 

s prvými deľbami šľachtického majetku a snahou cirkevných inštitúcii po písomnom 

potvrdení ich majetkovej držby. Hoci počet listín v priebehu 13. storočia výrazne stúpol, 

nemôžeme tvrdiť, že ich obsah podáva adekvátny obraz o osídlení. Prechod a deľba mnohých 

majetkov sa uskutočňovali aj pred 13. storočím, s tým rozdielom, že tieto prevody sa nestali 

predmetom spísomňovania. Trináste storočie bolo charakteristické aj zmenou štruktúry 

                                                 
72 MARSINA, Richard. Slovensko v znamení kríža. In Historická revue, č. 8, 2001, s. 2-3.
73 MENCL, Václav. Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha – Prešov : Československá grafická unie úč. 
spol., 1937, s. 137. 
74 HUDÁK, ref. 19, s.176; MENCL, ref. 73, s. 126-127. 
75 KNIEZSA, István. Ungarns Völkerschaften im XI. Jahrhundert. Budapest, 1938, s. 241-242. Čiastočne ju 
korigoval v práci KNIEZSA, ref. 6, s. 187. 
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osídlenia, pri ktorej dôležitú úlohu zohral aj tatársky vpád. Postupne zanikajú drobné 

rozptýlené sídla a do popredia sa dostávajú väčšie uzavreté dediny.76

Pre lepšie charakterizovanie osídľovacieho procesu v oblasti dolného Ponitria sme 

skúmané územie rozdelili na dva výrazne územné celky – dolné Považie, kde sa osídlenie 

koncentrovalo najmä na vážskej línii, počnúc od Hlohovca, cez Šintavu, Šaľu až do oblasti 

dnešných Nových Zámkov a dolné Ponitrie, kde osídlenie sa sústreďovalo už od počiatkov 

po oboch terasách riek Nitry a Žitavy. 

 
Dolné Považie 
 

Výrazné osídlenie sa v tejto oblasti koncentrovalo najmä v blízkosti Hlohovca, 

kde máme už od ranného stredoveku doložený hrad77, ktorý sa v neskoršom období stal 

základom administratívnej jednotky – komitátu. Línia pohraničných komitátov bola vytvorená 

na hranici Uhorského kráľovstva s Českým kráľovstvom. Vznikli okolo hradov Stupava, 

Šaštín, Holíč a v druhej záložnej línii na Považí okolo hradov Šintava, Hlohovec, Banka 

a Beckov. V 13. storočí s vývojom šľachtických stolíc stratili komitáty Šintava, Hlohovec, 

Banka a Holíč svoj význam a včlenili sa do Nitrianskej stolice, Beckov do Trenčianskej 

a Stupava do Bratislavskej stolice.78

V roku 1276 máme v Hlohovci (civitas) prvýkrát doloženú prítomnosť hostí. Okrem 

toho, na základe tejto listiny novým vlastníkom kráľovského mesta sa stal Aba, syn Abu 

z hlohoveckej vrstvy Abovcov. V metácii darovaného majetku sa uvádzajú aj lokality: 

Žlkovce (Suuk), lokalita označená ako Nový trh (Wyuasar), Koplotovce (Koploth), *Čokoje, 

ktoré patrili k Nitrianskemu hradu, *Guče (Gyucha), dedina Bojničky (Bayanch), ktoré patrili 

k hradu Szolgagyör a Trakovice (Korkouch). V listine sa prvýkrát spomína aj existencia 

dvoch trhových miest (duo loca fori). K zmene vlastníckych pomerov dochádza v roku 1294, 

keď zvyšnú časť kráľovského majetku (starú podhradskú osadu s hradom a mýtom) 

Ondrej III. daroval Abrahámovi Rufusovi. V roku 1297 vymenil Abrahám Rufus svoj podiel 

v Hlohovci s Abom za Sobotište (Zobodycha) a kamenný hrad Branč (Berench). Majiteľom 

Hlohovca sa stal Aba, ktorý stál na strane Matúša Čáka. V bitke pri Rozhanovciach v roku 

1312 Aba padol a jeho majetky, teda aj Hlohovec, prešli do rúk Matúša Čáka, ktorý ich mal 

vo vlastníctve až do svojej smrti v roku 1321. Potom sa majiteľom Hlohovca stal Karol 

Róbert a v kráľovskej držbe zostal až do 26. novembra 1349, kedy ho na základe donácie 

                                                 
76 LUKAČKA, Vývin stredného…, ref. 15, s. 827. 
77 CDSl I, no 69, s. 66. 
78 LEHOTSKÁ, ref. 17, s.50. 
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Ľudovíta I. Veľkého získal Mikuláš, syn Vavrinca Tóta a jeho brat, magister Levkuš. Okrem 

Hlohovca získali aj Veľké Zálužie (Wylok), Dvorníky (Wdvarnok), Sasinkovo (Saag) a dnes 

zaniknutú dedinu Dyč (Dywch). Touto donáciou dostal Hlohovec nového pána, ktorého rod 

vlastnil panstvo s hradom a mestom až do roku 1524.79

Južne od Hlohovca máme v metácii Šale z roku 1211 doloženú dedinu Bereksek – 

dnešné Šulekovo.80 Západne od Šulekova na hraniciach s Bratislavskou stolicou ležala dedina 

Bučany (Buchan)81, ktorá bola rozdelená na dve samostatné sídla – Malé a Veľké Bučany.82 

Už v 13. storočí bola rozdelená na dve samostatné sídla aj dedina Zelenice (Zela).83 

V Horných Zeleniciach máme v prvej polovici 13. storočia doložený jednoloďový románsky 

kostol zasvätený sv. Martinovi.84 Existencia fary (a tým aj farského kostola) je doložená aj 

v rokoch 1332 – 1337, kedy vo veľkom pápežskom registri o zaplatených desiatkoch sa 

spomína kňaz Pavol zo Zeleníc a jeho ročný príjem sa odhaduje na jeden a pol hrivny.85 

V roku 1312 sa ako majiteľ Horných Zeleníc (maiorem Zelencen) spomína Móric, syn 

Štefana z Bábu.86 Dolné Zelenice v roku 1244 patrili k hradu Szolgagyör. V tejto oblasti 

máme doložený aj hrad, ktorý bol v listinách označený ako Zeulduar.87 V listine z roku 1247 

sa spomínajú Dvorníky (Vduornuc)88, ktoré získal Tomáš, syn Abu. V 13. storočí rozhodne 

existoval aj Šalgov, dnešná Šalgočka, ale v prameňoch je doložený až v roku 1349. K starým 

sídlam v tejto oblasti patrili Pusté Sady, ktoré existovali už v prvej polovici 12. storočia. 

Podľa listiny z roku 1261 časť Pustých Sadov patrila Zoborskému kláštoru a v roku 1297 ich 

výmenou so Zoborským kláštorom získali Hunt-Poznanovci zo Séku.89

Významné postavenie v oblasti dolného Považia mal hrad Šintava. Jeho význam 

spočíval nielen v obrane širokého okolia, ale stal sa aj dôležitým strážnym objektom 

významného brodu cez Váh. 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 

                                                 
79 LUKACKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 155, GRÓFOVÁ, ref. 39 
80 ...usque ad Beruczegu et vadit ad metam ... CDSl I, no 168, s. 133. 
81 Bučany sa prvýkrát spomínajú v listine z roku 1258 ako terram Bund. CDAC, VII, s. 488. 
82 ... in eadem villa Kis Bucsan ... SEDLÁK, Vincent Regesta diplomatica nec non epistolaria slovaciae, Tomus 
1. (ďalej len RDS I) Bratislava : Veda, 1980 , no 524, s. 242. 
83 Zelenice sa prvýkrát spomínajú vo falošnej listine z roku 1244 ako ...  terram Zela ad Castrum Zulgageuriense 
pertinentetem..., CDAC II, s. 152. 
84JANKOVIČOVÁ, Jana – KOVÁČOVÁ, Zuzana. Románske jadro kostola v Horných Zeleniciach. In Ochrana 
pamiatok a prírody v Západoslovenskom kraji, 1988, č. 2, s. 47-53. 
85 SEDLÁK, ref. 23, s. 49. 
86 RDS I, no 1032, s. 441. 
87 Hrad máme prvýkrát doložený v písomných prameňoch v roku 1316 a môžeme ho lokalizovať do oblasti 
dnešnej Posádky. LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 156. 
88 ... terram castri nostri Nytriensis Vduornuc vocabulo ... CDSl II, no 267, s. 187. 
89 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 156. 
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s povinnosťou vykonávať služby kráľovi.90 Tento právny stav pretrval až do roku 1323, kedy 

kráľ Karol Róbert získal Šintavu od Abraháma, zvaného Rufus, výmenou za hrad Čeklís 

spolu s hradným majetkom.91 Dlhé obdobie k hradu Šintava patrili aj dediny Šoporňa a Pata.92 

Zo začiatku 11. storočia máme doloženú v písomných prameňoch Šaľu nad Váhom, ktorá 

v priebehu 13. storočia tvorila dve samostatné sídla. V roku 1251 daroval Belo IV. tieto dve 

samostatné sídla, dve tretiny mýtnych poplatkov a  dediny *Dvorce (Vduorch), *Brodník 

(Borodnuk) z Nitrianskej stolice, novozaloženému premonštrátskemu kláštoru v Turci.93 

O rok neskôr daroval kláštoru Belo IV. z Nitrianskej stolice aj dedinu *Strojku (Stroyku), dve 

dediny Čomboj (Chumboy, aliam Chwmboy) (?Dlhá nad Váhom) a dve tretiny z každého 

mýta na Váhu, a to od hradu Šintava až po oblasť, kde sa Váh rozlieval v močiare.94 

Pri ohraničení tohto majetku sa spomínajú v Nitrianskej stolici aj dediny Trnovec nad Váhom 

(Thurmuch), *Hetméň (Hethmeh), Šoporňa (Supurni), *Istá (Ista), *Bojč (Boych), *Nenník 

(Nynuk), Mučeník (Muchnuk), dnes Sládečkovce, *Búš (Bus), Graz, dnešný Gorazdov 

a Veča (Weccha). V roku 1229 nachádzame v prameňoch zmienku o dedine Selice (Seluch).95 

Medzi Vlčanmi a Hetméňom ležala dedina *Pieščany (Piscan), ktorú máme doloženú 

v písomných prameňoch prvýkrát v roku 1113. Dedina pravdepodobne zanikla počas prvých 

tureckých vpádov v 16. storočí.96 V jej susedstve sa nachádzali dnes už zaniknuté dediny 

*Chmeľany (Kimelan)97, ktoré sa v neskoršom období označovali ako Šók (Souk) a * Strážov 

(Straso)98. V roku 1206 pri ohraničení dediny Neded, ktorá patrila Zoborskému kláštoru sa 

ako susedné dediny uvádzajú: Vlčany (Farkas), *Tepličany (Topczan), Zemné (Zemei) 

a Topoľníky (Narras), ktoré sa nachádzali v Bratislavskej stolici. Západne od Vlčian máme 

v roku 1248 doloženú dedinu v prameňoch označenú ako Meger – Palárikovo, ktorá bola 

majetkom uhorských kráľovien.99 V jeho susedstve sa nachádzala dedina *Hala (Halla), ktorá 

patrila pred rokom 1275 kráľovským sokoliarom. V roku 1275 Ladislav IV. daroval Halu 

                                                 
90 MOL, DL 40146. 
91 SEDLÁK, Vincent. Regesta Diplomatica Nec Non Epistolaria Slovaciae, Tom. 2. (ďalej len RDS II). 
Bratislava : Veda , 1987, č. 942, s. 410. 
92 Šoporňa sa prvýkrát spomína v listine z roku 1251. CDSl II, no 370, s. 257. Pata je prvýkrát doložená v listine 
z roku 1156. CDSl I, no 81, s. 79. 
93 CDSl II, no 370, s. 256-258; LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 157. 
94 CDSl II, no 400, s. 277. 
95 CDSl I, no 357, s. 254. 
96 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 141. 
97 Prvá písomná zmienka o Chmeľanoch je v Zoborskej listine z roku 1113. CDSl I, no 69, s. 65. 
98 Strážov je prvýkrát doložený v písomných prameňoch v roku 1379. GYÖRFFY, ref. 9, s. 461. 
99 CDSl I, no 137, s. 110, CDSl II, no 312, s. 219. In LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 157. 
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Ivankovi, synovi Joachyma zo Séku.100 V neskoršom období získali dedinu Hunt-Poznanovci. 

Na východ od Palárikova sa nachádzala dedina *Svätý Jur, ktorý v písomných prameňoch 

máme doložený v roku 1431, ale podľa jeho označenia (patrocínium sv. Juraja) mohla dedina 

existovať už na konci 11. storočia. 101

 
Dolné Ponitrie 
 

Najintenzívnejšie osídlenie v tejto oblasti sa prirodzene koncentrovalo okolo Nitry, jej 

bezprostredného okolia a siahalo až do oblasti dnešných Nových Zámkov. Nitra v 13. storočí 

bola najvýznamnejším mestom na našom území. Po zrušení údelného vojvodstva začiatkom 

12. storočia sa vzápätí stala sídlom obnoveného Nitrianskeho biskupstva a už v tomto období 

predstavovala silný hospodársky potenciál, o čom svedčí aj listina z roku 1183, ktorá 

potvrdzuje existenciu trhu v meste.102 Severovýchodne od Nitry máme v metácii mestského 

chotára doložený *Tremeš (Teremech), dnešná Chrenová.103 Pravdepodobne v druhej polovici 

13. storočia sa dedina rozdelila, keďže v listine z roku 1326 je doložený Malý Tremeš, ktorý 

patril Nitrianskej kapitule a Veľký Tremeš, ktorý patril šľachticom z Nových Sadov 

a Nitrianskej diecéze.104 V 13. storočí dve samostatné sídla tvorili aj Janíkovce. Malé 

Janíkovce spočiatku patrili malým kráľovským úradníkom, neskôr ich vlastníkom sa stal 

nitriansky biskup. Veľké Janíkovce patrili Nitrianskemu hradu, v neskoršom období 

Ludanickovcom.105 Na juh od Nitry máme v roku 1240 doložené Malé Krškany (Kereskyn), 

ktoré boli sídlom kráľovských servientov a v roku 1247 časť z nich získali Ludanickovci.106 

Veľké Krškany (Keresken maior) v roku 1278 získali šľachtici zo Séku. V ich susedstve 

v stredoveku ležali ďalšie Krškany a Dvorčany, ktoré Belo IV. v roku 1247 daroval mestu.107 

Na východ od Krškán máme už v roku 1156 doložené Lapášske Ďarmoty (Gurmot) – dnešné 

Golianovo. V 13. storočí  tu existovali pravdepodobne dve samostatné sídla (Gurmot, aliud 

Gurmoth).108 V roku 1301 máme doložené Párovce109 a v roku 1448 Mlynárce, pôvodne 

                                                 
100 ... quandam terram Falconariorum nostrorum Halla vocatam, in Comitatu Nitriensi existentem... FEJÉR, 
Georgius. Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis, Tomus 5, volumen 2. (ďalej len CDH) 
Budae : Typis Regiae Scient. Universitatis Ungaricae, 1829, s. 274 -275
101 LUKAČKA, Die Kontinuität …, ref. 15, s. 157. 
102 CDSl I, no 94, s. 90. 
103 CDSl II, no 272, s. 191. 
104 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 167. 
105 Malé Janíkovce získal nitriansky biskup v roku 1231. LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 168. 
106 CDSl II, no 272, s. 191. 
107 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 168. 
108 CDSl I, no 392, s. 280. 
109 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 168. Párovce pravdepodobne existovali už pred rokom 1301, 
keďže tu bol už v priebehu 10. – 11. storočia postavený jednoloďový kostolík s podkovovitou apsidou. MENCL, 
ref. 73, s. 137. 
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Molnoš (Molnusfalwa).110 Pred vznikom Mlýnariec sa v tejto oblasti nachádzali majetky 

Nitrianskej kapituly – *Gedov (Gedew) a *Gregori (Geregorii).111 V ich susedstve už 

v 13. storočí existoval Kynek a Šarlužky, dnešné Lužianky.112 V chotári Šarlužky v roku 1326 

boli doložené Nog Sorlo, z čoho vyplýva, že pôvodná dedina sa pravdepodobne rozdelila.113 

V listine z roku 1232 máme opätovne potvrdenú existenciu starších lokalít – Klasov (Veľký), 

Veľký a Malý Lapáš (Lapas), ktorých obyvatelia sa stali dvorníkmi Ondreja II.114 V druhej 

polovici 13. storočia máme v chotári Klasova doložený Malý Klasov (Kyskalaz).115 Podobne 

bola rozdelená aj dedina Chyndice (Hymd), ktorá sa nachádzala na hraniciach s Tekovskou 

stolicou. Malé Chyndice patrili miestnej šľachte a Veľké Chyndice zostali až do konca 

13. storočia vlastníctvom hradu.116 V listine z roku 1271 sa východne od Nitry uvádza dedina 

Babindol.117

V oblasti južne od Nitry máme písomne doložené v roku 1295 Čechynce (Cheg)118 

a v roku 1379 Ivanku pri Nitre (Ivanka falwa).119 V ich susedstve sa nachádzala dedina Lúky, 

ktorá je dnes súčasťou Ivanky pri Nitre.120 V listine z roku 1239 sa spomína dedina Paňa 

(Poonh), ktorá ležala pri Cetíne (Cheten).121 V blízkosti Pane ležali dediny *Žháre (Asgar)122 

a *Chorváty (Horuatun).123 Západne od Cetína sa nachádza dedina Branč124, ktorá 

v stredoveku predstavovala významnú sídliskovú oblasť, kde bol pravdepodobne už 

pred 13. storočím postavený zemný vežový hrádok.125 V chotári dediny máme doloženú aj 

osadu *Megered (1156), pravdepodobne bola sídlom maďarského kmeňa Megyer. Začiatkom 

13. storočia sa Branč pravdepodobne rozdelil, keďže v listine z roku 1283 sa spomína 

Kysberench.126 Západne od Branča leží dedina Štefanovičová, ktorá vznikla zlúčením 

                                                 
110 MOL, DL 98191. 
111 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 168. 
112 Kynek je prvýkrát doložený v listine z roku 1257. CDSl II, no 569, s. 396. Šarlužky máme prvýkrát doložené 
v Zoborskej listine z roku 1113. CDS I, no 69, s. 67. 
113 GYÖRFFY, ref. 9, s. 454. 
114 CDSl I, no 392, s. 280. 
115 Malý Klasov je prvýkrát doložený v listine z roku 1292. LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 170. 
116 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 170. 
117 ... de Babyndal, soror videlicet Moryan de villa Gormoth ... CDAC VIII, no 245, s. 363. 
118 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 171. 
119 KAMMERER, Ernö. A Pécz nemzetseg Apponyi ágának az Apponyi grófok családi leveltárában örizett 
oklevelei. Budapest, 1906, LXXXVIII, s. 199. Obec je prvýkrát nepriamo doložená už v listine z roku 1290. 
In KERESTEŠ, ref. 17, s. 54. 
120 Lúky (Lyuky) sa spomínajú v listine z roku 1330. GYÖRFFY, ref. 9, s. 422. 
121 CDSl II, no 55, s. 40. V listine z roku 1239 sa prvýkrát spomína Veľký Cetín. 
122 CDSl I, no 81, s. 76. 
123 Chorváty sú prvýkrát doložené v listine z roku 1285. MOL, DL 50 138. 
124 CDSl I, no 81, s. 76. 
125 Hrad Branč sa prvýkrát spomína v listine z roku 1297. MOL, DL 1462. 
126 MOL, DL 68118. 
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Horného (Teryan) a Dolného Taráňa (Tranteluky).127 Podobne bola rozdelená aj dedina Kýr – 

Superiori et Inferiori Ker. Malý Kýr daroval Belo IV. v roku 1246 rádu cistercitov 

z Heiligenkreuzu128 a od roku 1269 ho vlastnil ostrihomský arcibiskup.129 V 13. storočí bol 

na dve samostatné sídla rozdelený aj Síleš – dnešný Vinodol (Zevlus). Horný Síleš patril 

miestnej šľachte a dolný Síleš ostrihomskému arcibiskupovi.130 V ich susedstve sa nachádzali 

dnes už zaniknuté dediny *Tržmel (Torozmel) a *Sobol (Zobol).131 Južne od nich sa 

nachádzajú Komjatice, ktoré boli významným sídlom už vo veľkomoravskom období, 

ale prvú písomnú zmienku o nich máme až z roku 1256, keď dedinu po spore so svojimi 

príbuznými získal Ondrej z rodu Hunt-Poznanovcov.132 V susedstve Komjatíc máme doložené 

staršie sídlo Černík (1156)133, *Trhovú Ves (Wasarfolu), ktorú získal v roku 1274 Ondrej 

(považuje sa za zakladateľa rodu Forgáčovcov)134 a Sek (Sceg)135, ktorý vlastnila sečiansko-

bučianska vetva rodu Hunt-Poznanovcov.136 V 13. storočí v tejto oblasti vzniklo niekoľko 

samostatných sídiel Veľký (Kostolný) Sek137, Malý Sek a Mlynský Sek (Malomzeg).138 

Južným smerom máme v tejto oblasti doložený Ondrochov (Vldruc)139, Šurany140, Nitrianky 

Hrádok, ktorý je ako sídlo Hunt-Poznanovcov doložený už v roku 1217.141 V roku 

1274 získali Hunt-Poznanovci zo Séku aj Bánov.142

V oblasti východne od Nitry (pri rieke Žitave) máme už na začiatku 12. storočia 

doloženú Vajku nad Žitavou, ktorá už pred tatárskym vpádom patrila šľachticom. 

V 13. storočí dedina patrila Ondrejovi (zakladateľovi rodu Forgáčovcov).143 Ten istý Ondrej 

                                                 
127 Horný Taráň sa spomína prvýkrát v listine z roku 1269. CDAC III, no 131, s. 200; Dolný Taráň (Tranteluky) 
v listine z roku 1294. In LUKAČKA, Die Kontinuität …, ref. 15, s. 171. 
128 CDSl II, no 221, s. 154. 
129 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 171. 
130 Tamže, s. 171. 
131 RDSl, no 279, s. 140; LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 171. 
132 CDH IV/2, s. 365. 
133 CDSl I, no 81, s. 76. 
134 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 172. 
135 Prvýkrát je Sceg doložený v listine z roku 1246. CDSl II, no 231, s. 161. 
136 CDH IV/3, s. 401-402. 
137 Kostolný Sek sa uvádza aj súpise v pápežských desiatkov z rokov 1332 – 1337, farárom v dedine bol 
Dominik. SEDLÁK, ref. 23, s. 95. 
138 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 172. 
139 CDSl I, no 81, s. 76. Ondrochov podľa listiny z roku 1229 sa stal majetkom jobagiónov hradu Szolgagyör. 
CDSl I, no 357, s. 254. In LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 172. 
140 Šurany sa prvýkrát spomínajú v listine z roku 1264. CDH IV/3, s. 185. Šurany v roku 1297 výmenou 
s ostrihomským arcibiskupom získal Ernest zo Séku. LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 172. 
141 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 172. 
142 Bánov je prvýkrát doložený v Zoborskej listine z roku 1113. CDSl I, no 69, s. 67; LUKAČKA, Die 
Kontinuität …, ref. 15, s. 175. 
143 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 172. 
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v roku 1249 získal aj Malú Maňu (Mana), ktorá predtým patrila hradu Hlohovec.144 V roku 

1214 máme doloženú dedinu Ďorok, dnešné Kmeťovo, podľa listiny z roku 1247 patrila hradu 

Szolgagyör a na krátky čas kráľovským dvorníkom, v neskoršom období ju získal rod 

Forgáčovcov.145 Forgáčovci v tejto oblasti získali v roku 1273 aj Ezdeg (Izdegey) – dnešné 

Mojzesovo. Úľany nad Žitavou (Fedemus) sú prvýkrát doložené v roku 1284.146 Pred rokom 

1292 dedinu kúpil od Hunt-Poznanovcov Peter z rodu Ludanickovcov a tento majetok rozšíril 

o kúpu dvoch popluží zeme v Agači (v chotári dnešného Mojzesova).147 V ich susedstve sa 

nachádzala už začiatkom 14. storočia aj dedina  Michal nad Žitavou, kde už v tomto období 

máme doloženú faru.148

Pomerne hustá koncentrácia sídlisk sa nachádzala aj severozápadne od Nitry. V roku 

1183 v testamente šľachtica Stojslava je doložená dedina Nové Sady, ktorá sa v neskoršom 

období stala majetkom šľachticov. V roku 1264 dochádza k rozdeleniu dediny na dve 

samostatné časti medzi tunajšiu šľachtu. Pri ohraničení týchto majetkov sa spomínajú aj 

dediny Sila (Zyli) a Lukáčovce (Lukach).149 V roku 1326 máme v ich susedstve doloženú 

dedinu Čáb.150 V roku 1292 máme prvýkrát v písomných prameňoch doložené Zbehy (Izbeg). 

V ich okolí sa nachádzali malé majetky kráľovských servientov a hradných jobagiónov ako: 

Čierna (Chirna), Holotka (Galtum), *Ečovce a Kendy, ktoré v roku 1280 udelil Ladislav IV. 

Petrovi z rodu Ludanickovcov.151 Nitrianskemu hradu patrila v roku 1272 aj dedina Rišňovce 

(Rechen), ktorá sa v priebehu 14. storočia rozdelila na horné a dolné Rišňovce.152 Alekšince 

(Elekchy) sa spomínajú v písomných prameňoch už na začiatku 12. storočia. Z listiny z roku 

1275 sa dozvedáme, že dedina po tatárskom vpáde spustla, ale znovu je osídlená.153 Západne 

od Alekšiniec máme v písomných prameňoch z 13. storočia doloženú existenciu Kľačian 

                                                 
144 Maňu sa prvýkrát spomína v listine z roku 1237. CDSl II, no 29, s. 22; LUKAČKA, Die Kontinuität…, 
ref. 15, s. 173. 
145 ... terram de Girok... CDSl I, no 188, s. 143; LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 173. 
146 … et haereditariam Fedemus nuncupatam, in Comitatu Nitriensi existentem… CDH V/3, s. 266. 
147 LUKAČKA, J. Majetky a postavenie Ludanickovcov na Slovensku do začiatku 14. storočia. 
In Historický časopis, roč. 38, č. 1, 1990, s. 7. 
148 Michal nad Žitavou je prvýkrát doložený v listine z roku 1331. LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, 
s. 173; SEDLÁK, ref. 23, s. 35. 
149 ... quod constituti coram nobis Johannes Sylvan et Petrus filii Sylvan nobiles de Kurth, ex una parte Lukacs 
filius Csanad de eadem, ex aletera praesentibus Jacobus Ponka et Gabriel cognatis ipsorum,, qui terram suam 
tempore avorum suorum a terra filiorum Sylvan et Lukacs praedictorum separatam... MOL, DL 68 085 
150 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 167. 
151 ... quamdam possessionem eorum Izbegh vocatam, CDH VI/1, s.202-203. Ečovce sú prvýkrát doložené 
v listine z roku 1224 a Kendy v listine z roku 1280. LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 167. 
152 MOL, DL 90 547.  
153 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 167. 
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(Kelechet), Sasinkova (Sag)154 a Pastuchova (Paztuh)155. Šág (dnešné  Sasinkovo) bol počas 

stredoveku rozdelený na dve samostatné sídla: Malý Šág, kde žili jobagióni Nitrianskeho 

hradu a Veľký Šág, ktorý patril hradu.156 Smerom na juh sa osídlenie koncentrovalo 

predovšetkým okolo Veľkého Bábu, kde už na začiatku 12. storočia máme doložený farský 

kostol.157 Malý Báb Belo IV. daroval v roku 1261 Poznanovmu synovi Štefanovi. 

Pri ohraničení majetku sa spomínajú dediny: *Čeladice (Chalad), *Tomany (Thaman), *Zagar 

(Agar), Ujlak – dnešné Zálužie a Jarok (Irewg).158 V roku 1247 nachádzame v prameňoch 

zmienku o Dvorníkoch (Vduornuc), ktoré zostali po tatárskom vpáde spustošené.159 

Po tatárskom vpáde zostala opustená aj dedina *Kepežd (Kupusd) a časť Bábu, ktorú v roku 

1268 získal richtár Trnavy Kunch.160 Južne od Bábu máme v listine z roku 1246 doložený 

Cabaj (Choboy), kde tri poplužia zeme získali šľachtici z Ondrochova.161 V roku 1262 šesť 

popluží v Cabaji získal Indrich z rodu Ludanickovcov. V roku 1285 si Indrichove majetky 

rozdelili jeho synovia Buhumil, Tomáš a Indrich. Cabaj získal Bohumil a Indrich.162 V roku 

1287 tri poplužia zeme, ktoré patrili šľachticom z Ondrochova získal nitriansky biskup.163 

V jeho susedstve sa nachádzal Čápor (Chapur), ktorý je v písomných prameňoch doložený už 

na začiatku 12. storočia. V roku 1248 Belo IV. daroval Čápor mestu Nitra. V roku 1326 Karol 

Róbert neuznal vlastnícke práva predchádzajúcich vlastníkov Cabajskovcov a dedinu vrátil 

nitrianskemu biskupovi.164 V roku 1386 máme doložený Šalgov (Salgo) – dnešné 

Svätoplukovo.165

V ich susedstve sa nachádzajú Mojmírovce (Ylmer) a Poľný Kesov (Kezu), ktoré sú 

doložené v prameňoch z 12. storočia. Poľný Kesov darovala kráľovná Mária v roku 1268 

Bartolomejovi z Veče.166 V roku 1297 máme doloženú v prameňoch dedinu Tvrdošovce, 

ktorá patrila rádu cistercitov, ale v tomto roku sa stal na základe výmeny majetkov novým 

                                                 
154 Kľačany (Kelechet) a Sasinkovo (Sag) sa prvýkrát spomínajú vo falošnej listine z roku 1256. MOL, DL 438; 
CDSl II, no 535, s. 371. Ďalšiu zmienku o týchto dedinách nachádzame v listine z roku 1297 (Kelechen), (Saag), 
MOL, DL 1462. 
155 Pastuchov je prvýkrát doložený v listine z roku 1276. MOL, DL 896; LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, 
s. 167. 
156 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 173. 
157 V súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 – 1337 máme doloženého ako farára Petra z Bábu. SEDLÁK, 
ref. 23, s. 105. 
158 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 173. 
159 ...terram Castri nostri Nytriensis Vduornuc uocabulo, ubi castrenses nostri commorabantur, et ipsis per 
Tartaros interemptis vacua remanserat et inculta... CDAC VII, no 151, s. 226. 
160 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 173. 
161 CDSl II, no 222, s. 155. 
162 MOL, DL 50138 
163 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 174. 
164 CDSl II, no 317, s. 222; CDH VIII/3, s.104-106. 
165 MOL, DL 58652. 
166 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 174. 
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vlastníkom dediny ostrihomský arcibiskup.167 V ich susedstve sa spomína dedina Vašardice 

(Wochard), z ktorej časť v roku 1248 získal ostrihomský arcibiskup168 a Jatov (Itou), ktorý 

bol vo vlastníctve Hunt-Poznanovcov a od roku 1278 Nitrianskej kapituly.169

V okolí dnešných Nových Zámkov sa nachádzali dnes už zaniknuté dediny * Nyárhíd, 

*Ďorok (Gyorok), *Szöreg (Seureg, Sceureg), *Gúg (Gug), *Božňany (Bosman), 

*Tormásköz (Turmaskuz) a *Hídhelö (Hydheleu) a ku Nyárhídu patriace *Lovász (Luaz), 

*Urbanova zem (predium Urbani) a *Kuča (Kucha). Podľa listiny z roku 1214 ich vlastníkom 

bol panovník, ktorý ich postupne v nasledujúcom období prostredníctvom donácii daroval 

šľachte. V roku 1214 daroval Ondrej II. časť dediny Ďorok rodu Hunt-Poznanovcov. 

V 13. storočí boli rozdelené na dve samostatné časti Božňany, z ktorých väčšiu časť v roku 

1245 získal rod Branč- Lipovníckých.170 Gug (čiastočne) sa dostal do vlastníctva kráľovských 

servientov a v roku 1245 dedinu získal ostrihomský arcibiskup.171 Dedinu Nyárhíd máme 

prvýkrát v prameňoch doloženú v roku 1183, kedy Belo III. daroval Nitrianskej kapitule 

tretinu z mýtnych príjmov vyberaných na moste cez rieku Nitra, ktorý sa nachádzal v tejto 

dedine.172 Nyárhíd bola kráľovskou usadlosťou do roku 1245, kedy Belo IV. daroval obec 

Kumánom, najmä z dôvodu, aby strážili tento komunikačne a teda aj strategicky veľmi 

významný prechod. Avšak pre problémy ktoré mu Kumáni spôsobovali, im  kráľ už v roku 

1264173 Nyárhíd spolu s ďalšími desiatimi dedinami odobral a daroval premonštrátskemu 

kláštoru svätého Eustacha na ostrove Chuth. Najjužnejšie v Nitrianskej stolici sa nachádzala 

dedina *Borovce (Borey), pri Nesvadoch, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1262.174

 
Samotný počet sídiel, ktoré existovali v tejto oblasti jednoznačne poukazuje nato, 

že dolné Ponitrie patrí k najstarším a najrozvinutejším sídelným oblastiam na našom území. 

Poukazuje na to jednak fakt, že práve táto oblasť sa stala už od druhej polovice 8. storočia 

                                                 
167 MOL DF 237 877. 
168 CDSl II, no 312, s. 219; LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 174. 
169 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 174. Jatov sa prvýkrát spomína vo falošnej listine z roku 1236. 
CDSl II, no 12, s. 14. 
170 CDSl II, no 185, s. 123. V listine sa spomína Nicolai, filii Malsa de generatione Berench. LUKAČKA, 
Die Kontinuität…, ref. 15, s. 175. 
171 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 175 
172 CDSl II, č. 94, s. 90. 
173 CDH IV/3, s. 185. ...villam Nyárhid, in qua Cumani per nos fuerant constituti, propter plurimos et enormes 
excessus eorumdem ab ipsis auferendo, cum omnibus villis et terris ad ipsam villam Nyárhid pertinentibus, 
scilicet villa Suran, Gyurok, Tormarkut, et Hidhete; item Terra Lucz, terra Vrbanus, terra Styuruk, terra 
Madhart, terra Busman et terra Kutka, totisque vtilitatibus, et pertinentiis suis, et omni tributo pontis, quibus 
iidem Cumani possidebant, et tenebant, in perpetuam eleemosynam salubriter concessimus, dedimus et 
donauimus monasterio S. Eustachii, quod in insula Chuth, in quo viros religiosos, Praepositum, et FF. Ordinis 
Praemonstratensium Deo iugiter famulantes constituimus... 
174 LUKAČKA, Die Kontinuität…, ref. 15, s. 175. 
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jedným z centier prvého nadkmeňového útvaru na území Slovenska – Nitrianskeho 

kniežatstva a od konca prvej tretiny 9. storočia aj Veľkomoravskej ríše. Na základe 

archeologických nálezov z tohto obdobia možno konštatovať, že najintenzívnejšie osídlenie sa 

prirodzene koncentrovalo okolo Nitry a jej bezprostredného okolia, ale skupinové osídlenie sa 

dostalo aj do rovinatých južných polôh v blízkosti rieky Nitry a Žitavy. Na starobylosť 

osídlenia v tejto oblasti v neposlednom rade poukazuje aj hustá sieť služobníckych miestnych 

názvov a najstarších typov názvov zakončených príponou -any. Obraz osídlenia dotvárajú 

písomné pramene, ktoré sú zdrojom informácii o osídlení a majetkovej držbe v jednotlivých 

lokalitách. Na základe písomných prameňov môžeme povedať, že v priebehu 12. storočia 

v oblasti dolného Ponitria máme doložených 67 sídlisk, ich vlastníkom bol v prevažnej miere 

samotný panovník alebo cirkev. Koncom 12. a začiatkom 13. storočia sa postupne vlastnícke 

pomery menia a čoraz zreteľnejšie sa do popredia dostáva šľachta. Svoju úlohu v tomto 

období nepochybne zohral aj tatársky vpád. Mnohé pred ním známe drobné sídla zanikli, iné 

sa skoncentrovali do najbližších väčších sídlisk. Nárast osídlenia je výrazný od druhej 

polovice 13. storočia. V dôsledku rozdrobovania majetkov sa vyčleňujú zo starých sídelných 

majetkov nové samostatné časti. Takto boli rozdelené Bučany, Zelenice, Janíkovce, Klasov, 

Chyndice, Kýr, etc. Často sa potom stali súčasťou šľachtických majetkov, ktoré sa dostávajú 

do popredia na úkor kráľovskej držby. Najvýraznejšie postavenie v dolnom Ponitrí získal rod 

Hunt-Poznanovcov, Branč-Lipovnických, Ludanickovcov a hlovovecká vetva Abovcov. Silné 

zastúpenie vo vlastníckych pomeroch mala aj cirkev, čo nám dokumentuje už samotná 

Zoborská listina z roku 1113. Snahu o zväčšovanie majetkovej držby v nasledujúcom období 

môžeme pozorovať aj na základe donácií a odkupovania menších majetkových celkov. 

V porovnaní so šľachtickou a cirkevnou majetkovou držbou boli nepatrným majetkovým 

vlastníkom v tejto oblasti hradní jobagióni (v okolí Zbehov, Malý Šág – dnešné Sasinkovo, 

Ondrochov), ktorí tvorili najnižšiu vrstvu privilegovanej triedy. 

Obraz osídlenia sa v oblasti dolného Ponitria definitívne dotváral v priebehu 12. – 13. 

storočia; v 14., resp. začiatkom 15. storočia s výnimkou niektorých lokalít môžeme 

považovať osídlenie v tejto oblasti za zavŕšené. V tomto období existovalo v oblasti dolného 

Ponitria už okolo 163 stredovekých sídiel. 
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Evolution of the Settlement in Lower Ponitrie until the First Half of 14 th century 
 
Nitra County was a cultivated and relatively densely populated area since the beginning of the human 
presence. Nature of the settlement in the mentioned region was mostly changed by Slavs who came 
there in several waves in the end of the 5th and the early 6th century. Slavic settlement was a 
continuation of the previous processes of settlement in this area, evidenced by the continuity of 
archaeological cultures. Studied area soon became part of the Principality of Nitra and during the first 
half of the 9th century of the Great Moravian Empire. Nitra gained the position as appanage 
principality and at that time there is also a change in population structure. Except for the unprotected 
peasant village we are able to recognize the start of the fortified settlements forming, which fulfilled 
the function of defence and power centres. The following 10th century brought changes in population 
development which occurred because of the collapse of Great Moravia under the influence of ancient 
Hungarians’ invasions. Not only archaeological but also some local names that are likely to label their 
former tribal affiliation inform us about the presence of the ancient Hungarians in the area of lower 
Ponitrie. Over the 11th century, the area of the lower Ponitrie began to integrate into the emerging 
Kingdom of Hungary. From the 11th to the 12th century very few documents have been preserved on 
the base of which we are able to characterize settlement development on the investigated territory. 
Therefore, the monitoring of the status settlement must be based on knowledge of historical 
archaeology, onomastics, art history and patrons study that significantly supplement the written 
information sources. The early 12th century state population is mentioned in the Zobor Act from 1113, 
which confirms the existence of at least 90 villages only in the Nitra County. Most densely populated 
area could be found in the lower Ponitrie concentrating on flat areas terraces on both the old bed of the 
river Nitra up to today's Nové Zámky and the east of Nitra, which was also the most fertile land. The 
increase of population took place there around the second half of the 13th century and the early 14th 
century. In the second half of the 14 century we can say that the settlement in this area was finally 
completed. 
Keywords: Lower Ponitrie, settlement, Slavs, Hungarians,  
                   Great Moravia, the Kingdom of Hungary, localities, letters
 
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=historia_nova 
 
MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Vývoj osídlenia dolného Ponitria do polovice 14. storočia. In Štúdie 
o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. Bratislava : Stimul, 2011, s. 8-31. [online] 
Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-
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Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu 
s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín 
a Krásna Hôrka 
 
Eva Benková 
 

Sprievodným javom genézy šľachtických rodov bolo rozširovanie ich vlastných 

majetkových domén. Hospodársky potenciál statkov predstavoval záruku stabilného 

spoločenského postavenia, preto snahy o rozširovanie majetkového vlastníctva musíme 

považovať za prirodzenú vlastnosť každého príslušníka nobility. Pre poznanie dejín 

konkrétneho regiónu sú tak veľmi cenným zdrojom informácií písomné pramene 

pojednávajúce o majetkových sporoch medzi vlastníkmi susedných panstiev. 

Územie horného Gemera získali v roku 1243 príslušníci vyššej šľachty Filip a Detrik, 

synovia Matúša, od uhorského panovníka Bela IV. (1235 – 1270) za verné služby a vojenské 

zásluhy preukázané počas bitky pri rieke Slaná a nasledujúcich udalostí v roku 1241.1 Obaja 

bratia a ich potomkovia sa v listinách z druhej polovice 13. storočia objavujú veľmi 

sporadicky. Po vpáde Tatárov a upokojení politických pomerov v krajine sa Matúšovi synovia 

pravdepodobne začali venovať konsolidácii vlastných panstiev. Ich ústupu z pozícií 

na kráľovskom dvore nasvedčujú aj okolnosti súdneho sporu s rodom Zachovcov o majetky 

Rozložná a Somkút*, ležiace na úpätí Koniarskej planiny, a nejasná strata panstva (possessio) 

Brzotín na území Rožňavskej kotliny v prospech rodu Tekuša.2 Najneskôr roku 1261 sa 

výlučným majiteľom gemerských donačných majetkov stal Detrik, pričom Filipovmu synovi 

Lukášovi ostali dedičné majetky v Bihari a v Boršodskej župe.3 Detrikov rod sa až 

do začiatku vlády Anjouovcov verejne neangažoval. V prvej polovici 14. storočia si Detrikovi 

vnuci rodovú dŕžavu v Gemeri na základe vzájomnej dohody rozdelili a pôvodný rod sa 

rozpadol na viaceré filiácie.4 Z nich sa postupne vyvinuli šľachtické rody Bubekovcov 

a pánov zo Štítnika. 

 

 

 

 
                                                 
1 Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Levéltár (ďalej DL) 260, 74795, 105749; MARSINA, Richard (ed.). 
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae (ďalej CDSl). II. Bratislava : Academia Scientiarum Slovaca; Obzor, 
1987, num. 130, pag. 80-81. 
2 DL 40664; CDSl II, num. 605*, pag. 419-420. 
3 DL 2767; NAGY, Imre (ed.). Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis (ďalej CDA). III. Budapest : 
Magyar Tudományos Akadémia, 1883, num. 3, pag. 2-3, num. 52, pag. 65-66. 
4 DL 1910, 1986; CDA I, num. 408, pag. 455-456, num. 492, pag. 544-545. 
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Podmienky pre rozšírenie moci rodu Mariášiovcov v Spišsko-gemerskom rudohorí 
v 13. a 14. storočí 
 

V druhom decéniu 14. storočia začali Bubekovci a páni zo Štítnika riešiť konflikt 

so spišským rodom Mariášiovcov o majetkové práva nad územím Rožňavskej kotliny. Proces 

osídľovania a výber konkrétnych lokalít pre rozvinutie kolonizátorských aktivít v Spišsko-

gemerskom rudohorí ovplyvňovali predovšetkým hospodárske možnosti regiónu. Tie sa zaiste 

stali rozhodujúcim motívom konania Mariášiovcov pri rozširovaní ich pôvodnej majetkovej 

domény a ich zámere udržať si nadobudnutú pozíciu na hornom Gemeri. Záujem spišského 

rodu o banícku činnosť sa sústredil do oblasti, ktorá podľa donačnej listiny z roku 1243 

tvorila neobývané hraničné pásmo rozsiahleho majetkového komplexu predkov rodov 

Bubekovcov a pánov zo Štítnika. Vlastnou hranicou dŕžavy potomkov Detrika tu bol tok rieky 

Hnilec až po jeho sútok so Smolníckym potokom.5

Na rodový majetok Mariášiovcov Markušovce sa nevzťahovala žiadna donácia. 

Na základe tejto skutočnosti môžeme predpokladať, že územie, kde postupne vznikali 

mariášiovské osady Teplička, Závadka, Nálepkovo (bývalý Vondrišel) a iné, spadalo 

v určitom rozsahu pod právomoc tohto rodu. V rámci ich prenikania v juhovýchodnom smere 

k údoliu Smolníka sa bezprostredne museli dostať do kontaktu s chotárom formujúceho sa 

baníckeho mesta Gelnice, vymedzenie ktorého sa zase podľa písomných prameňov sčasti 

uskutočnilo na úkor pôsobnosti a kompetencií premonštrátskeho kláštora v Jasove.6 

K otvorenej roztržke o územie Hnileckej doliny alebo ku kompetenčným sporom medzi 

Gelnicou a Mariášiovcami v konečnom dôsledku nedošlo. Mariášiovci totiž svoje osady 

nezakladali na pozemkoch blízko Gelnice, čo vyplýva aj z metácie jej panstva z roku 1287. 

Nevzťahovalo sa to jedine na Nálepkovo, lebo táto dedina ležala v hraničnej oblasti, 

na pomedzí pôvodného obrovského gelnického chotára.7 Nezávislosť Nálepkova od Gelnice 

                                                 
5 CDSl II, num. 130, pag. 86-87. 
6 Dozvedáme sa o tom zo sťažnosti prepošta Viganda prednesenej pred Spišskou kapitulou v roku 1289 potom, 
čo im kráľ Ladislav IV. (1272 – 1290) ako kompenzáciu sľúbil iné majetky. K nahradeniu strateného územia 
nedošlo, ale panovník Ondrej III. (1290 – 1301) o rok neskôr premonštrátskemu kláštoru udelil výsadnú listinu, 
ktorá okrem iného povoľovala slobodné baníčenie, vynímajúc zlato a striebro. MARSINA, Richard (ed.). 
V kráľovstve svätého Štefana. č. 173. In Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. Bratislava : Literárne 
informačné centrum, 2003, s. 268-269. 
7 CHALUPECKÝ, Ivan. Postavenie banského majstra vo východoslovenských mestách v 15.-16. storočí. 
In MARSINA, Richard (ed.). Banské mestá na Slovensku. Martin : Osveta, 1990, s. 140. „Prvá hranica začína 
od cesty Deryn a vedie k domu pustovníka [Mníšok nad Hnilcom]; odtiaľ pokračuje k vrchu Boum [Volovec], 
ktorý sa zvyčajne nazýva Wkurhegh [Volovec], a tu sa obracia a tiahne k prameňu akéhosi potoka, nazývaného 
Smolnyk [Smolník] a odtiaľ pokračuje k domom, alebo budovám, v ktorých sa zvyklo taviť a čistiť železo 
[Smolnícka huta] a potom priamo vedie k prameňu iného potoka nazývaného Valkensesyn a odtiaľ sa vypína 
a ide k akémusi vrchu nazývanému Scynkw a až k inému miestu, kde sa zvyklo  platiť mýto, a tu sa (hranica) 
končí.“ JUCK, Ľubomír (ed.). Výsady miest a mestečiek na Slovensku ( 1238 – 1350). I. Bratislava : Veda, 1984, 
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ale potvrdzuje listina z roku 1368. Vtedy kráľovský taverník Juraj Bubek vykonal 

na nariadenie kráľa Ľudovíta I. Veľkého (1342 – 1382) revíziu a reambuláciu hraníc 

gelnického panstva. Opätovne sa uviedla metácia z roku 1287 a vymenovali sa osady, ktorých 

súčasné chotáre sa podľa najstarších medzníkov nachádzali na území vymedzenom 

právomocami Gelnice. Konkrétne sa zaevidovali „videlicet villa Korumpach [Krompachy], 

Abucuk [Slovinky], villa Zachary [Žakarovce], villa Leklini [Jaklovce], villa Falckamarii 

[Veľký Folkmár], villa sanctae Margarethae [Margecany], villa Kois [Kojšov], villa Prakonis 

[Prakovce], villa Heuchandi [Helcmanovce], villa Schwedleri [Švedlár]...“.8 Ani listina z roku 

1374 menujúca sídla spadajúce pod súdnu právomoc Gelnice nezaznamenala v rozsahu svojej 

jurisdikcie Nálepkovo.9 Ani po viac ako polstoročí toto významné banícke mesto nevztiahlo 

formálny nárok na vondrišelské územie. Preto konštatujeme, že pozemky Nálepkova sa 

rozprestierali za prvotne ustanovenými hranicami Gelnice. Medzi vymenovanými dedinami 

chýba Mníšek nad Hnilcom, ktorý bol od roku 1338 spolu so Švedlárom v spoločnom užívaní 

Gelnice a Smolníka.10 Spomínaný Smolník tiež pôvodne patril pod pôsobnosť Gelnice, 

ale ešte roku 1327 mu Karol I. Róbert (1308 – 1342) udelil mestské výsady hostí Banskej 

Štiavnice. V rokoch 1332 – 1333 sa uskutočnila aj obchôdzka a štatúcia dvojmíľového územia 

okolo tohto novovzniknutého mesta.11 Je v tom nutné vidieť snahu zaručiť si nezávislosť 

od banského podnikania a jurisdikcie svojho materského mesta.12 Práve tomu sa gelnický 

richtár, prísažní a mešťania chceli vyhnúť, keď si v roku 1287 vymohli potvrdenie svojich 

práv a vytýčenie hraničných medzníkov.13 Chceli tak zabrániť rozvoju konkurencie na poli 

ich záujmu so širokou surovinovou bázou a udržať si závislosť okolitých baníckych osád 
                                                                                                                                                         
num. 66, pag. 68; ŠMILAUER, Vladimír. Vodopis starého Slovenska. Bratislava : Učená Společnost Šafaříkova, 
1932, č. 731, s. 207-208. 
8 FEJÉR, Georgius (ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis (ďalej CDH). IX/4. Buda : 
Typogr. Regiae Vniversitatis Vngaricae, 1833, num. 53, pag. 114-119; KROPILÁK, Miroslav (ed.). Vlastivedný 
slovník obcí na Slovensku. I.-III. Bratislava : Veda, 1977 – 1978. 
9 CDH IX/4, num. 325, pag. 564-565. 
10 JUCK, ref. 7, num. 154, pag. 127-128. 
11 Tamže, num. 130, pag. 110-111, num. 145, pag. 121-122. Pozri aj prípad Dobšinej. Tamže, num. 129, pag. 
109-110. 
12 Táto skutočnosť nemusí byť v prípade Smolníka zjavná, pretože v roku 1327 Gelnica tiež prijala mestské 
právo Banskej Štiavnice. Udialo sa to ale na nátlak kráľa Karola I. Róberta (1308 – 1342) v snahe o zvýšenie 
príjmov z banského podnikania. RATKOŠ, Peter. Príspevok k dejinám banského práva a baníctva na Slovensku. 
Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1951, s. 21, 28. 
13 MARSINA, Richard. Vývoj správy miest v stredoveku. In MARSINA, Richard (ed.). Vývoj správy miest na 
Slovensku. Martin : Osveta, 1984, s. 184. Gelnica podľa znenia listiny z roku 1287 dostala tieto výsady ešte za 
Bela IV. (1235 – 1270) a Štefana V. (1270 – 1272). Pôvodné privilégium sa nezachovalo. Zachované 
konfirmácie sa neodvolávajú na iné právo, z čoho sa usudzuje, že Gelnica mala vlastné právo, ktorým sa riadila. 
Jeho pozostatky by sa teoreticky mohli nachádzať vo vlastnom gelnickom banskom práve vytvorenom v druhej 
polovici 15. storočia, ktoré sa zachovalo v kódexe kráľovskej knižnice v Mníchove. Na samostatný vývin práva 
v Gelnici poukazuje veľkosť banských mier, vedenie banského registra, odpočítavanie bane. RATKOŠ, ref. 12, 
s. 29; LEHOTSKÁ, Darina. Základné črty mestského vývinu v Gemeri. In MARSINA, Richard (ed.). Vývoj 
správy miest na Slovensku. Martin : Osveta, 1984, s. 184. 
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na svojom trhu. Skutočnosť, že Spišsko-gemerské rudohorie nezaujímalo počas existencie 

Uhorska len dominantné postavenie vo výskyte rúd a banskej produkcii, ale bolo aj 

poprednou súčasťou diaľkového obchodu, potvrdzuje aj v roku 1278 spísaný mýtny predpis 

pre trh najvýznamnejšieho východoslovenského banského mesta, Gelnice.14 Gelnické bane 

na striebro v Hnileckej a Smolníckej doline mali celouhorský význam už v tretej štvrtine 

13. storočia. Dopyt po medenej a železnej rude zabezpečoval tejto oblasti stabilné miesto 

v hospodárskej produkcii počas nasledujúceho 14. storočia.15

Východoslovenský banský revír poskytoval bohaté ložiská zlata, striebra, medi 

a železa, preto nie je vôbec atypické a zvláštne správanie sa tunajšej šľachty a sídel 

pri rozširovaní svojej prospektorskej činnosti a banského podnikania.16 Na úkor Gelnice 

napríklad v roku 1282 získal neosídlené územie, vyňaté z jej chotára kráľom Ladislavom IV. 

(1272 – 1290), gelnický mešťan menom Jakul (Jakel). Neskôr tu vznikli dediny Jaklovce 

a Veľký Folkmár.17 Ďalším podobným zásahom do majetkových pomerov Gelnice bola aj 

donácia z roku 1255. Vtedy Kunč, manžel dcéry komesa Jordana, zakladateľa rodu 

toporských a hrhovských pánov z Hrhova, dostal do vlastníctva zem Miloj.18

Prvým dokladom premysleného správania sa Mariášiovcov v tomto regióne bola snaha 

získať kontrolu nad cestnou komunikáciou vedúcou z Gemera na Spiš vybudovaním 

fortifikačného objektu na mieste neskoršieho hradu Krásna Hôrka.19 Pôvodne šlo 

o hranolovitú obytnú vežu, ktorej vznik sa podľa archeologických výskumov datuje do konca 

13. storočia.20 Možnosť pozemného prepojenia oboch významných baníckych revírov 

cez horské oblasti sa určite stala jedným z rozhodujúcich predpokladov pre ďalší postup 

konania pánov z Markušoviec. Cestná sieť v smere sever – juh zahŕňala prechod 

cez Úhornianske sedlo s napojením na Smolnícku dolinu pri Smolníku, v priestore ktorej sa 

niekde z východnej strany pripájala aj alternatívna trasa z juhu cez Jasov, známa ako stará 
                                                 
14 HALAGA, Ondrej Rudolf. Košice – Balt. Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom 
1275-1526. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1975, s. 43. 
15 ŠPALDON, Tomislav. Rozvoj baníctva v Spišsko-gemerskom rudohorí. In Acta Montanistica Slovaca 11, 
2006, č. 1, s. 375. 
16 ZÁMORA, Peter (ed.). Dejiny baníctva na Slovensku. I. Košice : Banská agentúra, 2003, s. 34, 36. 
17 HALAGA, ref. 14, s. 61; BORSA, Iván – SZENTPÉTERY, Imre (ed.). Regesta regum stirpis Arpadianae 
critico-diplomatica (ďalej RA). II/2-3. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1961, num. 3162, pag. 295. 
18 CDSl II, num. 493, pag. 342-344. Územie sa rozprestieralo od dnešného Spišského Hrušova po rieku Hnilec. 
LABANC, Peter. Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia. (Diplomová práca). Trnava : Trnavská univerzita 
v Trnave, Filozofická fakulta, 2007, s. 32; ŠTEVÍK, Miroslav. Prírodno-geografické pomery na Spiši a prírodné 
názvy na Spiši v písomných dokumentoch z 13.-14. storočia. In HOMZA, Martin – GŁADKIEWICZ, Ryszard 
(ed.). Terra Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča; Wrocław : Lúč,  2003, s. 106. 
19 Existenciu pozemnej komunikácie tu potvrdilo aj vymedzenie chotára Smolníka roku 1332. CDH VIII/3, num. 
184, pag. 235-237; MENCLOVÁ, Dobroslava. Krásna Hôrka. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej 
literatúry, 1955, s. 16. 
20 VALLAŠEK, Adrián – FIALA, Andrej. K počiatkom hradu Krásna Hôrka. In Vlastivedný časopis 21, 1972, 
s. 87. 
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spišská cesta. Dozvedáme sa o nej z listiny z roku 1277 pri opise hraníc lesa alebo zeme 

zvanej Belá. Neskôr sa spomína v listine z roku 1284.21 Tieto vedľajšie obchodné cestné 

spojnice sa napájali na Hnileckú dolinu, ktorá bola súčasťou medzinárodného obchodu.22

Kutacie právo na ťažbu zlatých a strieborných rúd dostali Mariášiovci od kráľa 

Ľudovíta I. Veľkého v roku 1344.23 Vďaka zemepanskej banskej slobode zavedenej 

v Uhorsku už v roku 1327, mohli zemepáni podnikať v oblasti baníctva vo vlastnej réžii 

a kráľovstvu len odvádzali istú časť z vyťaženého kovu, tzv. urburu.24 Podmienkou bolo, 

aby sa všetky kovy zamieňali v kráľovských banských a mincových komorách.25 Tretiu časť 

príjmov z nich mali naďalej podľa obyčaje vlastniť zemepáni. O zámeroch Mariášiovcov 

v prvej polovici 14. storočia jednoznačne hovorí udalosť z roku 1345, keď nariadenie 

Ľudovíta I. umožnilo prenesenie mýtneho úradu z dediny Rudňany do dnes zaniknutej dediny 

Zlatník*.26 Panovník odôvodnil svoje rozhodnutie príliš náročnou cestou, ktorá viedla 

ku kráľovským baniam cez Rudňany. Zlatník, ako uvádza listina, patril Mariášiovcom. Hoci 

Ľudovít I. nehovoril o konkrétne lokalizovaných baniach, zaiste myslel na bane v chotári 

mesta Gelnice, ktoré zastávalo najvýznamnejšie miesto medzi východoslovenskými 

baníckymi mestami. Cez Markušovskú a Hnileckú dolinu viedli hradské priamo do Gelnice 

a v porovnaní s horským masívom východne od Rudnian mu poskytli jednoduchšiu možnosť 

dopravy. Na druhej strane, Mariášiovci a ich poddaní získali na tejto mýtnici v Zlatníku 

výsadu oslobodenia od platenia mýtnych poplatkov a tým aj slobodu obchodovania 

prinajmenšom so susednými regiónmi.27 V priebehu dvoch rokov sa tak Mariášiovcom 

otvorili nové možnosti výnosného banského podnikania. Záujem o kutacie právo 

predznamenala predovšetkým vysoká produkcia striebra v Hnileckej doline. Presunutie 

mýtnej stanice na ich súkromný pozemok im umožnilo podieľať sa  na medzinárodnom 

obchode, pretože počas 14. storočia zastávali dôležité miesto medzi vývozným artiklom 

                                                 
21 CDH V/3, pag. 247. Tu sa píše doslovne o starej ceste „ ad quandam viam antiquam, que transit de Jazo 
in Scepus...“. VARSIK, Branislav. Osídlenie Košickej kotliny. II. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1973, s. 227. 
22 HOMZA, Martin. Vzťahy Spiša a Malopoľska od roku 1138 do roku 1241. In HOMZA, Martin – SROKA, 
Stanisłav (ed.). Štúdie z dejín stredovekého Spiša. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 1998, s. 75-76. 
23 SEDLÁK, Vincent (ed.). Pod vládou anjouovských kráľov. č. 39. In Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 
IV. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002, s. 143-144; NOVÁK, Ján. Kremnica v dejinách Slovenska. 
In NOVÁK, Ján (ed.). Kremnica. Martina : Gradus, 1992, s. 10. 
24 Z vyťažených drahých kovov sa panovníkovi odovzdávala daň zvaná urbura vo výške dvanástiny zo zlata 
a striebra a pätnástiny ostatných kovov. Tento pomer sa ale v jednotlivých dobách menil. RATKOŠ, ref. 12, 
s. 26. 
25 NOVÁK, ref. 23, s. 10. Banská komora sa nachádzala aj v Smolníku pravdepodobne už  pred rokom 1321. 
HALAGA, ref. 14 , s. 87. 
26 IVÁNYI, Béla. A markusfalvi Máriássy család léveltára 1243 – 1803. In Közlemények Szepes vármegye 
múltjábol 19, 1917, sz. 12, l. 12-33. 
27 PAJDUSSÁK, Matúš. Markušovce. Nástin dejepisný. In Közlemények Szepes vármegye múltjábol 
A Szepesmegyei Történelmi Társulát 13, 1923, l. 63-81. 
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železné a medené rudy a tzv. spišská meď ovládla trhy v severnej Európe. Gelnická, či 

smolnícka meď sa vozila cez Krakov a Toruň do Gdaňska a odtiaľ po mori do Stockholmu, 

Flámska a Anglicka.28

 
Prítomnosť Mariášiovcov na území Gemera v druhej polovici 13. storočia 
 

Prvýkrát sa s rodom Mariášiovcov na území horného Gemera stretávame v roku 

1290.29 Synovia Mareka I., komesovia Batiz, Mikuláš a Marek II., určili, aby sa v hustom lese 

zvanom „parua Guylnitz“ založila dedina.30 Prvý raz sa jej pomenovanie Vagendrucul 

(Vondrišel, Nálepkovo) uvádza v listine z roku 1315.31 Nové sídlo vzniklo na základe 

zákupného práva.32 Pred spísomnením šoltýskej listiny sa podmienky kolonizácie a vzájomné 

vzťahy medzi vlastníkmi danej lokality a zvoleným šoltýsom zaiste kodifikovali v rámci 

predbežných dohovorov. Marek II. totiž zomrel ešte pred rokom 1287.33 Náš predpoklad sa 

zakladá aj na listine kráľa Ľudovíta I. Veľkého z roku 1358, ktorá hovorí, že Ladislav IV. 

Kumánsky udelil výsady osadníkom z „terra Millbach“ [Tichá Voda]. Tú spomínaný 

panovník vyčlenil z „possessionis Vagendruzel“, ktorého chotár sa rozprestieral v hustom 

lese, „silva denissima“. Mariášiovci niekedy v tom čase iniciovali založenie osady 

Vagendrucul, keď sa pokúšali podľa svojich záujmov o hlbší prienik do Spišsko-gemerského 

rudohoria.34 Tým, že vieme, kde ležal Štilbach, vieme, až kam mohol v Tichovodskej doline 

siahať pôvodný vondrišelský chotár. Keďže sa názov Vagendruzel zachoval v listine z roku 

1358, ktorá síce obsahuje aj zmienku o listine Ladislava IV. Kumánskeho a prvý raz sa nám 

pôvodné pomenovanie Nálepkova objavuje až v roku 1315, musíme označenia daných osád 

chápať v retrospektívnom slova zmysle. 

Lokátorom a dedičným šoltýsom novozakladaného sídla sa stal Pekold z Gelnice, 

mesta, do chotára ktorého mohol spočiatku spadať aj les Hnilčík.35 S podobným lokačným 

podnikom už Mariášiovci skúsenosti mali, keď v roku 1279 uzavreli Batiz a jeho bratia 

Mikuláš, Peter, Marek II., Ján a Michal dohodu s Gotšalkom, richtárom z Matejoviec, 
                                                 
28 HALAGA, ref. 14, s. 190n; ZÁMORA, ref. 16, s. 26-37. 
29 Naposledy publikoval vo svojej práci listinu z roku 1198 P. Máriássy, ktorý sa ňou snažil doložiť vlastnícke 
právo Mariášiovcov nad panstvom hradu Gemer a súčasne tým potvrdiť starý pôvod vlastného rodu. Listina je 
ale falzum. MÁRIÁSSY, Péter. X storočí rodu Máriássy. Košice : s. n., 2006, s.13. CDSl I, num. 111+++ r. , pag. 
99-100. 
30 CDH VIII/5, num. 55, pag. 97-98. 
31 Ide o konfirmáciu šoltýskej listiny z roku 1315. LIPTÁK, Johann. Bilder aus der Zipser Vergangenheit. 
Urgeschichte und besiedlung der Zips. Kesmark : Paul Sauter, 1935, s. 115. 
32 SOKOLOVSKÝ, Leon. Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava : AEP, 2002, s. 78-105. 
33 RA II/2-3, num. 3442, pag. 378-379, num. 3474, pag. 389-390. 
34 CDH V/3, pag. 509; IX/2, pag. 678-679. 
35 Pozri vyššie uvedenú metáciu Gelnice. Nejednoznačnosť hraníc chotára na jeho západnej a severozápadnej 
strane vyvoláva pochybnosti o tom, pod koho právomoc spadalo predmetné územie. 
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a richtárom Veľkej Frolingom, o založení osady podľa nemeckého práva na území Chetene, 

ktoré súrodenci získali ešte v roku 1264.36 Začiatkom 14. storočia tu podobne ako v prípade 

Nálepkova nachádzame nové dediny Štôlu a Gerlachov.37

Mikuláš, brat Batiza, sa následne v roku 1291 spolu s kanonikom Jágerskej kapituly, 

magistrom Šimonom, zúčastnil ako sused mesta Rožňavy, práve vtedy nadobudnutého 

(pôvodne kráľovského) majetku ostrihomského arcibiskupa Vladimíra a Ostrihomského 

arcibiskupstva, reambulácie jej hraníc.38 Uhorský kráľ Ondrej III. (1290 – 1301) nariadil 

vykonať metáciu rožňavského panstva jednému zo svojich tunajších ľudí, v tomto prípade to 

boli Mikuláš a Benedikt, syn Detrika, predka Bubekovcov a pánov zo Štítnika.39 

Rozhodujúcou pre nás nie je príčina, kvôli ktorej na vymedzení hraníc majetku participoval 

nakoniec Mikuláš, ale skutočnosť, že panovník oboch považoval za právoplatných susedov 

Rožňavy. Mikuláš, napriek istým vedomostiam o starých hraniciach Rožňavy z donačného 

privilégia pre Detrika a Filipa z roku 1243, musel dobre poznať miestne krajinné prostredie, 

pretože metácia predstavuje podrobný opis vymedzenej oblasti. Z toho usudzujeme, 

že príslušníci Mariášiovcov sa v Brzotíne mohli zdržiavať už dlhší čas. 

O dôvodoch usadenia sa Mariášiovcov v Brzotíne vypovedá jasne listina z roku 1293, 

ktorú vydala Vacovská kapitula.40„Possessio Bezeta“41 so všetkými prináležitosťami dostal 

do večného vlastníctva Batizov brat Marek II. ako dedičstvo svojej manželky, dcéry istého 

Tekuša. Ale ako je nám známe, Marek II. zomrel ešte pred rokom 1287. 

Podobne ako aj v prípade vydania šoltýskej zmluvy z roku 1290, sa pravdepodobne 

vyskytli určité udalosti, ktoré zapríčinili spísomnenie tejto listiny až o niekoľko rokov neskôr. 

Mariášiovci získali brzotínske panstvo vďaka manželstvu Mareka II. Deti sa právoplatnými 

majiteľmi daných majetkov stali zaiste až po smrti svojej matky, čo sa mohlo udiať v roku 

1293.42 Na celej udalosti sú zvláštnymi dve skutočnosti. Jednak, prečo sa v listine výslovne 

zdôraznil ako nositeľ vlastníckych práv len Marek II. a prečo neboli vymenované zvlášť ich 

                                                 
36 BÁRDOSSY, Joanne (ed.). Supplementum Analectorum terrae Scepusiensis (ďalej Suppl.). I. Leutschoviae : 
Typis Michaelis Podhoránszky, 1802, num. 35, pag. 134-142, num. 27, pag. 98-105. 
37 BEŇKO, Ján. Osídlenie severného Slovenska. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985, s. 160. 
38 CDH VI/1, pag. 98-99, 100-105; KNAUZ, Ferdinandus – DEDEK-CRESCENS, Ludovicus (ed.). Monumenta 
ecclesiae Strigoniensis (ďalej MES). II. Strigonii : Typis Descripsit Gustavus Buzárovits, 1882, num. 275, pag. 
278-279, num. 276, pag. 279-280, num. 280, pag. 238-284. 
39 „...quo praesente Nicolaus, frater Botiz, vel Benedictus filius Detrici, altero absente, homo noster, ipsam 
possessionem Rosnobana conuocatis vicinis, et commetaneis eiusdem reambulando,...“ CDH VI/1, pag. 101.
40 CDH VI/1, pag. 268-269. 
41 Porovnaj s „...ecclesie beate Virginis de Besete...“ SEDLÁK, Vincentius (ed.). Monumenta Vaticana 
Slovaciae. I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332-1337. Trnava : Institutum Historicum Slovacum 
in Roma, 2008, num. 147, pag. 43. 
42 LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, 2002, 2. vydanie, s. 324. 
Podľa uhorského dedičského práva mala žena na svoj venný majetok počas svojho života vlastnícke právo. 
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deti po mene, alebo prečo neboli uvedené ako ich spoločné deti.43 Ak uvážime, že Marek II. 

zomrel pred rokom 1287, posunie nám to príchod Mariášiovcov do Brzotína vzhľadom 

na správy z tohto prameňa minimálne pred daný rok 1287. Z vyššie uvedeného dedukujeme, 

že spôsob dedenia sa dohodol v čase neplnoletosti detí a preto bol uvedený len ich zákonný 

zástupca, t. j. otec. Vlastné spísanie sa udialo vtedy, keď zomrela aj ich matka, alebo keď 

dosiahli zákonný vek a nadobudli status právoplatných vlastníkov. 

Prítomnosť bratov Mareka II., Batiza a Mikuláša v Brzotíne nám dosvedčuje 

eminentný záujem celého rodu o významné banícke územie brzotínskeho panstva. Marek II. 

prostredníctvom svojho manželského zväzku umožnil celému rodu Mariášiovcov prepojiť 

pole ich politického a hospodárskeho pôsobenia na Spiši s panstvom na hornom Gemeri. 

Pretože v spore s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika zastupoval stranu Mariášiovcov syn 

Mareka II., bolo chybné interpretovať participáciu ostatných Mariášiovcov na udalostiach 

odohrajúcich sa v Brzotíne na základe listiny datovanej rokom 1270.44 Batiz a Mikuláš, 

najstarší synovia Mareka I., sa podľa nej so súhlasom svojich najbližších príbuzných rozhodli 

zveľadiť svoje majetky. Vraj tak mohli konať nielen za hranicami Uhorského kráľovstva, 

ale aj na cudzích panstvách. V tomto prípade ide o falzum, vyhotovené na konci 

14. storočia.45 Potomkovia Batiza sa v skutočnosti stali majiteľmi Brzotína v roku 1327.46

Možnosť násilného prieniku rodu do Brzotína v konečnom dôsledku vylučujeme. 

Privádzajú nás k tomu viaceré okolnosti: vybudovanie oboch fortifikačných objektov 

v Brzotíne a Krásnej Hôrky, zisk najbohatšej oblasti na nerastné suroviny v rámci donačných 

majetkov Detrika a Filipa, vyvíjanie vlastných aktivít, akými bolo zakladanie nových osád 

v Rožňavskej kotline. Zaiste by sa im úspešne nedarilo praktizovať takúto politiku na cudzom 

území, keby majetkové vlastníctvo nemali odôvodnené aj právnymi inštrumentmi. Otáznym 

ostáva, na akom rozsiahlom území si smeli dovoliť realizovať svoju hospodársku 

a kolonizátorskú činnosť. K takémuto dohadu nás privádzajú argumenty využívané v listinách 

dokumentujúcich súdny proces s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika. 

                                                 
43 „per ipsam ratione suae quartae memorato Magistro Marcus, ac vniuersis suis haeredibus, haeredumque 
suorum successoribus, iure perpetuo et irreuocabiliter possidendam, tenendam, et habendam, per quempiam 
nullatenus repetendam.“ CDH VI/1, pag. 268.
44 CDH V/1, pag. 48-49. PAJDUSSÁK, ref. 27, s. 70. 
45 SZENTPÉTERY, Imre (ed.). Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica (ďalej RA). II/1. 
Budapestini : Sumptibus Academiae Litterarum Hungaricae, 1943, num. 2073, pag. 102. 
46 CDH X/5, pag. 850-852. 
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Svoje pozície v Gemeri si Mariášiovci upevnili nadobudnutím Gemerského hradného 

panstva v roku 1291. Do ich vlastníctva sa dostalo na základe výmeny za hrad Szőlősz, 

ktorého novými majiteľmi sa stali synovia Šimona, Mikuláš a Šimon.47

Na udalosti, ktoré mohli podmieňovať prevod brzotínskeho panstva z vlastníctva 

Detrika, zakladateľa rodov Bubekovcov a pánov zo Štítnika, na rod Tekuša, upozornil 

vo svojej práci László Máriássy. Uviedol, že dôvodom straty Brzotína z komplexu majetkov, 

získaných donačnou listinou v roku 1243, by mohol byť súdny spor z konca 50. rokov 

13. storočia s príslušníkom rodu Zachovcov.48 Konflikt o Rozložnú, ležiacu na východnom 

úpätí Koniarskej planiny sa začal už v roku 1258, keď proti sebe stáli magister Jób z rodu 

Zachovcov49 a Detrik. Jób totiž vyhlásil, že Rozložná bola dedičnou zemou ešte po jeho 

otcovi, pričom Detrik mu oponoval tvrdením, že disponuje listinou, dosvedčujúcou 

vlastníctvo tejto „terra Ruzyzna.“50 L. Máriássy pravdepodobne vychádzal z časti znenia 

listiny, kde sa hovorí o okupácii Rozložnej Detrikom.51 Pre súčasnú historiografiu sú 

okolnosti právneho nároku Jóba na danú oblasť nejasné.52 Každopádne, Belo IV. napriek 

tomu, že on sám vydal donáciu pre Detrika a jeho brata v roku 1243, ktorá v sebe určite 

zahŕňala aj územie Rozložnej, napokon prisúdil spornú nehnuteľnosť magistrovi Jóbovi. 

Je teda možné, že rod Detrika a Filipa sa dostal v polovici 13. storočia do nemilosti kráľa, 

v dôsledku čoho im ani Belo IV., ani Štefan V. (1270 – 1272) v roku 1272 a ani Ladislav IV. 

Kumánsky roku 1275 neboli ochotní priznať to, čo im vskutku patrilo.53 Práve nejasnosť 

príčiny tohto sporu a rozhodnutia kráľa Bela IV. doviedla L. Máriássyho k domnienke, 

že Detrikove správanie sa stalo zámienkou pre jeho potrestanie vo forme odobratia panstva 

Brzotín. Bez ohľadu na to, či horeuvedený konflikt vyvolal u panovníka pohoršenie vedúce 

ku ďalšej konfiškácii, konštatujeme, že by musel existovať vážny právny dôvod alebo prečin 

zo strany Detrikovho rodu, ktorý by spôsobil zmenu na poste majiteľa Brzotína. 

Pretože žiaden písomný prameň bližšie neobjasňuje celkovú situáciu prevodu 

brzotínskeho panstva na rod manželky Mareka II. a ten z roku 1293 pravdepodobne len 

                                                 
47 WENZEL, Gusztáv (ed.). Codex diplomaticus Arpadianus continuatus (ďalej CDAC). X. Pest : Eggenberger, 
1874, num. 13, pag. 17-18, num. 39, pag. 52-56; SIMON, Zoltán. Castrum Zeuleus. In Müemlékvédelem 33, 
1989, sz. 2, l. 93- 99. 
48 MÁRIÁSSY, László. Viszály a Bebekekkel. V. Fejezet. Prepis rukopisu, l. 155. 
49 1247: prepošt Báčskej kapituly a správca kráľovskej kaplnky; 1251: stolično-belehradský prepošt, kráľovský 
podkancelár; 1252: päťkostolný biskup. CDAC VII, num.168, pag. 241; num. 222, pag. 320; num. 238, pag. 343. 
50 CDSl II, num. 605, pag. 419-421. 
51 „...per dictum Detricum contra dum fuisse occupatam ac contra iusticiam detentam...“ Tamže, pag. 420. 
52 SKALSKÁ, Monika. Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Martin : 
Matica slovenská, 2009, s. 74n. 
53 CDAC XI, num. 49, pag. 48-50, num. 116, pag. 133-135. 
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demonštruje aktuálnu realizáciu zisku dedičstva, musíme sa viac zaoberať rodom, ktorý 

v druhej polovici 13. storočia vlastnil majetok v tejto významnej banskej oblasti.54  

„...Nobiles viri Magister Ladislaus, filius Tekus, Tekus filius Baach, Lachk 

et Stephanus, filii Stephani, filii Tekus, pros e et aliis fratribus suis...“ sa spomínali v listine 

z roku 1293.55 S identickými menami sme sa stretli v listine vydanej uhorským kráľom 

Ondrejom III. v roku 1298/1299.56 Tá ich uvádza „...Stephanus Lochk et Deseu, filii eiusdem 

Magistri Stephani...“, „...filii Magistri Stephani filii Tekus...“ a „...Stephanus Loch 

et Rolandus filii saepe dicti magistri Stephani pro se et pro Deseu ac Laurentio fratribus 

suis...“57 Panovník v tomto dokumente riešil spor, ktorý vznikol medzi horeuvedenými 

šľachticmi, ako obžalovanými, a kráľovským radcom Henrichom, synom Ota, z rodu Balog.58 

Títo mali Henrichovi z dôvodu nezákonného obsadzovania jeho majetkov Pamlény, 

Keresztéte a Köbli v Turni vyplatiť sumu 300 hrivien. Keby k finančnému vyrovnaniu 

neprišlo v rámci stanoveného termínu, zaviazali sa vzdať majetku Jelšava v Henrichov 

prospech. Nakoniec bratia dali túto pôvodne kráľovskú dedinu Henrichovi do zálohu za 450 

hrivien. Takú veľkú čiastku, vymedzenú polovicou osady Králik v Gemerskej stolici (južná 

časť Tornale, Kelyti) a zvyšok doplnený dobytkom a súknom, ale v stanovených termínoch 

nedokázali zaplatiť. Panovník preto prisúdil Jelšavu aj s celým príslušenstvom a spustnutým 

hradom žalobcovi.59

Manželka Mareka II. pochádzala z rodu Tekuš. Jej otec komes Tekuš, mal dvoch 

bratov, Báča a Botha.60 Jej bratmi boli Ladislav a Štefan. Ladislav mal synov Jána a Štefana. 

Ladislav splodil syna Jána a Štefan synov Štefana, Ladislava, Dezidera, Rolanda, Vavrinca 

a Dionýza. Otec samotného zakladateľa rodu Tekuša sa volal Báč.61 Tekuš zastával post 

komárňanského (1244 – 1245), šarišského (1247 – 1249, 1261, 1270) a spišského (1249 –

                                                 
54 CDH VI/ 1, pag. 268-269. 
55 Tamže. 
56 CDH VII/4, num. 250, pag. 244-251. Listina z roku 1298 je súčasťou listiny vydanej v roku 1299, ktorá 
opisuje priebeh súdneho procesu o vlastníctvo Jelšavy a zároveň ho aj rozhoduje. 
57 Tamže, pag. 244, 246, 249, 251. Kompletnú genealógiu dopĺňa záznam „...Tekes filio Bach...“ 
58 HAJSTER, Ľudovít. Z minulosti Jelšavy. In Svojina, roč. IV, s. 86; LEHOTSKÁ, Darina – ORLOVSKÝ, 
Jozef. Najstaršia jelšavská mestská kniha 1566 – 1710. Martin : Osveta, 1976, s. 133; TOMÁŠIK, Samuel. 
Pameti Jelsawské a Muránske. Pešť : Tlačiareň p. Trattnera a Károliho, 1829, s. 38-39; WERTNER, Mór. 
A Magyar nemzetségek a XIV. század közepeig. II. Temesvár : Nyomatott A Csanád; Egyházmegyei 
Könyvsajtón, 1892, l. 75. 
59 Bližšie pozri SKALSKÁ, ref. 52, s. 90-91. 
60 V listinách sa spomínal aj ako Thekus, Tecus a Tegus. 
61 CDSl II, num. 342, pag. 238-239; CDH VI/1, pag. 268-269; CDH VII/4, pag. 244-251; CDH VIII/4, num. 162, 
pag. 469; CDAC X, num. 84, pag. 124-125; CDAC V, num. 68, pag. 105-106; NAGY, Imre – DEÁK, Farkas – 
NAGY, Gyula (ed.). Hazai okleveltár 1234 – 1536 (ďalej Hokl). Budapest : Knoll Károly Akadémia, 1879, num. 
274, 256, pag. 274-275. DL 384, 3876, 64055. 
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 1270) župana a jeho syn Štefan pôsobil vo funkcii bána Kučeva (1279), sedmohradského 

vojvodu (1280) a palatína (1284).62

Podstatným pre našu prácu je lokalizovanie dediny Jelšava. V historiografii sa otázka 

identifikovania tohto majetku z viacerých príčin dostatočne nevyriešila, čo sťažuje aj 

približné určenie času získania Brzotína rodom Tekuša. Na jednej strane sa Jelšava stotožňuje 

s dnešnou gemerskou Jelšavou a na strane druhej s maďarskou dedinou Jelšava (Jósvafő).63 

Pozoruhodné je, že už lokalizovanie Jelšavy v listine z roku 1287, keď sa mala stať 

vlastníctvom Erazma z rodu Zachovcov a neskôr aj jeho potomkov, na územie horného 

Gemera je pochybné.64 Písomné pramene z rokov 1287 a 1298/1299 jednoznačne 

nevypovedajú o tom, v ktorej župe sa spomínaná Jelšava nachádzala a kto bol jej 

právoplatným vlastníkom. Preto môžeme predpokladať, že Tekušovci sa jej majiteľmi mohli 

stať aj krátko po roku 1287. 

Viac pravdepodobné je uvažovať o inej forme vzťahu Tekušovcov k brzotínskemu 

panstvu. Rodové majetky potomkov Tekuša sa nachádzali v susednej Turnianskej župe 

so sídlom v Turni nad Bodvou. Majiteľmi turnianskych nehnuteľností sa stali pravdepodobne 

počas panovania Ladislava IV. Kumánskeho. Prvýkrát sa predikátom de Thurna bližšie 

tituloval vnuk Tekuša Ján roku 1314. V roku 1340 pristúpili dve filiácie Tekušovcov 

zo Szalonny a Turne nad Bodvou k majetkovej deľbe. Turnianska vetva vymrela roku 1406. 

Následne si panstvo neoprávnene prisvojil Žigmund Luxemburský (1387 – 1437), kvôli čomu 

vznikol medzi ním a pozostalými súdny spor.65 Pre naše bádanie je podstatné, že predmetom 

deľby v roku 1340 boli aj Silica a Silická Brezová. V oboch prípadoch šlo o staré dedičné 

majetky, ktorých pôvod možno hľadať v poslednej tretine 13. storočia. Dediny sa nachádzali 

v blízkosti brzotínskeho panstva. Kvôli lepšej ochrane majetkov v oblasti Silickej planiny 

a usporiadaniu vzájomných vzťahov mohli predkovia Bubekovcov a pánov zo Štínika spolu 

s rodom Tekuša uzatvoriť aj výhodné spojenectvo vo forme manželského zväzku. Pri teórii 

o odobratí Brzotína samotným uhorským kráľom tak po zohľadnení ostatných okolností 

ponúkame aj druhú verziu o zmene vlastníka tohto panstva.66

 

                                                 
62 SKALSKÁ, ref. 52, s. 91; CDAC III, num. 3, pag. 4-5; CDAC VII, num. 199, pag. 281-282; AOkl XIX, 
sz. 574, l. 258; CDH IV/1, pag. 468-469; CDH V/1, pag. 162-164; CDH VII/3, num. 20, pag. 26-27. 
63 VARSIK, ref. 21, s. 337, 343; KARÁCSONYI, János. A magyar nemzetségek a XIV. század közepeig. I. 
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1900, l. 197. 
64 RA II, num. 3431. 
65 CDA I, num. 310, pag. 342; MÁLYUSZ, Elemér (ed.). Zsigmondkori oklevéltár (ďalej ZsOkl). II. Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1958, sz. 4815; VARSIK, ref. 21, s. 267-268; HORNYÁK, Gyula. A királyné faluja, Meszes. 
Meszes : Meszes köszég Önkormányzata, 2000, s. 20-21. 
66 MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 155. 
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Polstoročný súdny proces o majetky v Rožňavskej kotline 
 

Vzájomný konflikt Mariášiovcov s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky 

na pôvodnom brzotínskom panstve pretrval až do 16. storočia. V našej štúdii sa zaoberáme 

prvou a druhou fázou súdnych pojednávaní, ktoré sa podľa pramenných údajov uskutočnili 

medzi rokmi 1311 – 1437. 

Podľa zachovaných písomných prameňov začal po prvý raz vzájomné nezhody 

Mariášiovcov s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika riešiť Karol I. Róbert v roku 1311. Uhorský 

kráľ pridelil hrad67 a panstvo Brzotín synovi Mareka II. Štefanovi.68 V tom čase sa proti 

vlastníckym právam Mariášiovcov postavili Dominik a Štefan, synovia Benedikta, syna 

Detrika.69 Rozpor pravdepodobne začali Dominik a Štefan. Na základe akého dôvodu sa 

rozhodli protestovať voči prítomnosti Mariášiovcov na ich pôvodnom rodovom panstve, ktoré 

dal do dedičného vlastníctva ich predkov kráľ Belo IV., nevieme. O relevantnosti ich konania 

je možné vzhľadom k predchádzajúcim udalostiam aj pochybovať. Strata panstva Brzotín 

za života ich deda Detrika musela byť opodstatnená a snáď preto sa až jeho vnukovia 

odhodlali vzoprieť danej skutočnosti. Ak by o nehnuteľnosti prišli bezprávne, snažili by sa to 

určite riešiť už ich predchodcovia. Hoci oprávnené vlastníctvo brzotínskeho panstva 

Mariášiovcami dokladuje len jedna listina z roku 1293, ich aktívna prítomnosť bez 

akéhokoľvek napadnutia zo strany pôvodných majiteľov minimálne počas jedného 

štvrťstoročia dosvedčuje, že Dominik a Štefan vzniesli svoj nárok neopodstatnene. Ak ale 

zohľadníme pokračovanie súdneho procesu, opakovane podávané námietky proti rozsudkom 

súdu a spôsob vlastného riešenia okupáciou cudzieho panstva, nemuselo byť ale správanie sa 

synov Benedikta nepochopiteľné. Je možné, že Mariášiovci najprv vlastnili len istú časť 

z „possessionis Berzete“ a až v priebehu niekoľkých rokov začali hospodársky využívať 

okolitú krajinu a vyvíjať kolonizátorskú činnosť za hranicami svojho majetku. A práve tu sa 

ich záujmy mohli stretnúť so záujmami ich susedov. Treba tiež dodať aj iné skutočnosti 

                                                 
67 Ide o prvú zmienku o Brzotínskom hrade vôbec. Vystavanie hradu v Brzotíne sa mohlo uskutočniť na základe 
povolenia kráľa Ladislava IV. na vybudovanie obrannej fortifikácie z roku 1284 pre pánov z Markušoviec. 
V súčasnosti nemáme dostatok informácií, aby sme mohli s istotou potvrdiť, či sa spomínaná listina vzťahovala 
vôbec na Mariášiovcov. LABANC, ref. 18, s. 37; RA II/2-3, num. 3317, pag. 338; CDH V/3, pag. 240. Matúš 
Pajdussák predpokladal, že šlo o hrad v Markušovciach. Ten ale písomné pramene spomínali až 16. storočí. 
PAJDUSSÁK, ref. 27 , l. 75. Samotný hrad v Brzotíne leží na pravej strane rieky Slaná. Strážil cestu z Plešivca 
do Rožňavy. Bol postavený medzi rokmi 1293-1327. SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián. Stredoveké 
fortifikačné objekty v severnej časti Gemera. In Archeologické rozhledy 36, 1984, č. 6, s. 654. 
68 V Brzotíne sa v tom období nachádzal už aj kostol zasvätený sv. Anne. Vznikol v priebehu druhej štvrtiny 
13. storočia. Od konca 13. až do polovice 14. storočia sa uskutočnila pomerne radikálna prestavba objektu. 
TAJKOV, Peter. Archeologický výskum reformovaného kostola v Brzotíne. In Studia Archaelogica Slovaca 
Mediaevalia 6, 2007, s. 109; SEDLÁK, ref. 41, num. 147, pag. 43. DL 2460. 
69 SEDLÁK, Vincent (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaris Slovaciae (ďalej RDSl). I. Bratislava : 
Sumptibus Academiae Scientarum Slovacae, 1980, num. 943, pag. 405. DL 5460. 
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reflektujúce vtedajšie pomery. Nezrovnalosti ohľadom majetkov po prvý raz dokumentuje 

listina z roku 1311, pričom  Dominik so Štefanom najskôr rozhodnutie kráľa v prospech 

Štefana, syna Mareka II., prijali, čím sa sporiace sa stránky na ďalších desať rokov odmlčali. 

Buď teda obaja bratia uznali oprávnenosť mariášiovských vlastníckych práv, alebo sa obe 

stránky dohodli na vyrovnaní mimosúdnou cestou. Nasledujúce udalosti sa skôr prihovárajú 

za druhé riešenie. Pochybnosti na celú vec vznáša ešte jeden fakt. V listinách zaoberajúcich sa 

sporom medzi Mariášiovcami, Bubekovcami a pánmi zo Štítnika sa nikdy neriešil problém 

vymedzenia hraníc brzotínskeho panstva a my len z konečnej deľby jednotlivých sídel 

uskutočnenej medzi rodmi v roku 1353 môžeme predpokladať vtedajšie poňatie termínu 

„possessio Berzete“. Zohľadnením všetkých možností si myslíme, že Mariášiovci vlastnili len 

určitú vymedzenú časť brzotínskeho chotára a na dovtedy neosídlené okolité pozemky, kde sa 

neskôr vyformovalo krásnohorské hradné domínium, siahli neprávom.70

Súdne konanie sa medzi Mariášiovcami, Bubekovcami a pánmi zo Štítnika obnovilo 

v roku 1321.71 Znovunastolenie otázky vlastníctva brzotínskeho panstva vyvolalo asi 

usporiadanie vnútrorodových majetkových pomerov u Bubekovcov a pánov zo Štítnika. 

V rokoch 1318 a 1320 prišlo k deľbe ich donačného imania, pričom ani v jednej listine sa 

panstvo Brzotín nespomenulo.72 Proces riešenia dlhoročného konfliktu sa spustil v čase, keď 

ostatní bratia Dominika a Štefana dosiahli dospelý vek, čo bol jeden z argumentov, ktoré 

používali na svoju obhajobu. 

V listine z roku 1351 sa nachádza zmienka viažuca sa k roku 1321.73 Sudca 

kráľovského dvora, magister Lampert, opätovne aj po desiatich rokoch uznal právny nárok 

Štefana, syna Mareka II., a Mikuláša, brata Batiza, na brzotínske panstvo. Ešte toho roku 

súrodenci Dominika, Mikuláš a Ladislav, obvinili svojho staršieho brata z nedovoleného 

odcudzenia ich podielov na panstve Brzotín, na ktoré mali všetci spoločné užívacie právo. 

Okolnosti sporu medzi bratmi približujú písomné pramene z nasledujúceho roku 1322. 

Pavol syna Danusa (filius Danus) v mene svojich pánov Mikuláša a Ladislava podal protest 

proti konaniu ich bratov Dominika, Jána a Petra, ktorí predali panstvá Brzotín a Krásnu Hôrku 

Mikulášovi, bratovi Batiza, Mikulášovi, synovi Batiza, a Štefanovi, synovi Mareka II.74 

Odpredaj sa mal uskutočniť bez spoločného súhlasu všetkých mužských príslušníkov rodu 

                                                 
70 S touto interpretáciou sa stotožnil aj László Máriássy. MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 146. 
71 Anjoukori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. (ďalej AOkl). 
VI. Budapest; Szeget: MTA-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2000, sz. 108, l. 47. RDSl I, 
num. 647, pag. 293. DL 2038. 
72 CDA I, num. 408, pag. 455-456, num. 492, pag. 544-545; DL 1910, 1986, 74898. 
73 RDSl I, num. 730, pag. 324; AOkl VI, sz. 390, l. 146; DL 2460. 
74 RDSl I, num. 768, pag.  339, num. 769, pag. 339-340; CDA II, num. 5, pag. 4; AOkl VI, sz. 486, l. 182. 
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v dobe, keď Mikuláš a Ladislav boli neplnoletí. Karol Róbert v roku 1322 nariadil Jágerskej 

kapitule prepísať znenie obžaloby z predaja a kúpy, ktoré podali Mikuláš a Ladislav.75 Roku 

1323 boli predošlé mandáty panovníka opätovne prepísané.76

V spomínanom roku sa v písomných prameňoch po prvý raz stretávame s hradom 

Krásna Hôrka a jeho bližšie neidentifikovaným príslušenstvom. Práve skutočnosť, že Mikuláš 

a Ladislav spochybnili vlastníctvo celého brzotínskeho panstva, t.j. celého pôvodného chotára 

Brzotína a nie v užšom slova zmysle Brzotína ako jednej sídelnej jednotky s blízkymi 

pozemkami v extraviláne, opätovne vnáša do celej záležitosti ďalšie nejasnosti. Dominik, Ján 

a Peter pravdepodobne predali kompletne všetky donačné majetky Detrika a Filipa 

v Rožňavskej kotline. 

V roku 1327 si Mariášiovci medzi sebou podelili spoločne spravované majetky.77 

Štefan vymenil svoje brzotínske panstvo s dedinami Kružná, Rudná, Rakovnica78, Slavec 

a Krásnohorské Podhradie v Gemeri, za majetky Batizovho syna Mikuláša Markušovce, 

Tepličku, Nálepkovo, Lieskovany a Zlatý Potok etc., ktoré sa nachádzali na Spiši. Výmenu sa 

pokúsil v mene Mikuláša Kúna pozastaviť jeho prívrženec Mikuláš, syn komesa spišských 

kopijníkov.79 Ohradenie sa pánov zo Štítnika k tomuto aktu pravdepodobne súviselo 

s možným ziskom politickej a hospodárskej prevahy Batizovho rodu v hornej časti Gemera, 

potom čo Batiz v roku 1291 nadobudol vlastnícke práva nad panstvom hradu Gemer.80

V roku 1329 sa situácia obrátila v prospech Mikuláša zo Štítnika. Hrady Brzotín 

a Krásnu Hôrku spolu s dedinami Krásnohorské Podhradie, Kružná, Rudná, Rakovnica, 

Brzotín a Slavec mali pripadnúť podľa rozhodnutia Jágerskej kapituly a palatína Jána Drugeta 

Mikulášovi. Nevyhnutnosťou ale bolo, aby proti ich nariadeniu nikto neprotestoval.81 Sporná 

záležitosť sa tým neukončila a o mesiac opäť pokračovala. Účastníkmi súdneho sporu sa stali 

Mikuláš, syn Benedikta, a za stranu Mariášiovcov Ilona (Helena), manželka Mikuláša, brata 
                                                 
75 RDSl I, num. 869, pag. 379; AOkl VI, sz. 828, l. 304; DL 2092. 
76 RDSl I, num. 925, pag. 402-403; AOkl VII, sz. 95, l. 54; DL 2092. 
77 CDH X/5, num. 344, pag. 850-852. 
78 Osada sa pôvodne rozkladala pod vrchom Mních a Turecká a až v druhej polovici 14. storočia sa obyvateľstvo 
presunulo južnejšie do doliny, kde sa nachádza aj dnešná obec Rakovnica. Pre osídlenie tejto baníckej oblasti je 
však podstatné, že na mieste staršej dediny sa dodnes zachoval kostol rustikálneho typu. Takéto farské kostoly sa 
stavali najmä v druhej polovici 13. storočia, ale nemožno vylúčiť, že táto lokalita nebola osídlená skôr, čo by 
indikovalo možnosť existencie ešte staršieho kostola. Osada pravdepodobne vznikla ako uhliarska osada, ktorej 
vznik súvisel s baníckou činnosťou v susednej dedine Rudná. ORIŠKO, Š. – PACHANSKÁ, K. – PICHOVÁ, 
M. Rakovnica. Kostol sv. Márie Magdalény- pamiatkový výskum. Bratislava : Projektový ústav kultúry. Úsek 
obnovy pamiatok, 1979, s. 6, 27, 41. 
79 CDA II, num. 252, pag. 273; AOkl XI, sz. 63, l. 35; DL 2401. 
80 ENGEL, Pál. Közepkori magyar genealógia. In Arcanum DVD könyvtár. Arcanum Adatbázis IV. 
Családtörténet, heraldika, honismeret [DVD-ROM]. Budapest : Arcanum Adatbázis, 2004. 
81 CDA II, num. 372, pag. 242; AOkl XIII, sz. 464, l. 285; DL 2357. Spomínané majetky „...essent sui iuris et per 
alienas manus indebite ab eodem ab antiquo occupata...“ V roku 1329 sa hrad Krásna Hôrka spomína 
v listinách po prvý raz. 
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Batiza, spolu s Mikulášom, synom Batiza.82 Listina opisovala udalosti, ktoré sa odohrali 

v auguste roku 1329. Mariášiovci samozrejme nepristúpili na mienku spomínanej kapituly 

a palatína a razantne sa voči ich rozhodnutiu prostredníctvom svojho zástupcu ohradili. Súdne 

rokovanie sa napokon odročilo na oktávu blahoslaveného Michaela archanjela, 6. októbra 

1329. Daného dňa sa pojednávanie medzi magistrom Mikulášom, synom Batiza, proti 

magistrovi Mikulášovi, synovi Benedikta, opätovne preložilo.83 V roku 1329 napokon 

neprišlo k uzavretiu celého sporu, pretože Mikuláš, syn Batiza, nevydal dané územie a dediny 

na ňom ležiace Mikulášovi, synovi Benedikta. Predvolanie na súd odovzdali Mariášimu 

7. decembra v Slavci. Rozkaz palatína, aby majetky odovzdal predstaviteľovi rodu pánov 

zo Štítnika, neuposlúchol.84 Súdne konanie sa 27. februára 1330 uskutočnilo pri Pešti.85 

Andrej, syn Barkuna, v zastúpení Mikuláša, syna Benedikta, predniesol, že jeho mandant 

zdedil panstvá Brzotín a Krásnu Hôrku po starom otcovi Detrikovi. Zároveň vyzval druhú 

stranu, totiž Helenu, vdovu po Mikulášovi, bratovi Batiza, a Mikuláša, syna Batiza, ktorý 

svoju tetu zastupoval, aby uviedli na základe čoho majetky obsadili. Mariášiovci sa 

odvolávali na dedičstvo po Mikulášovi, bratovi Batiza, ktorý ich vlastnil so súhlasom kráľa 

Karola I. Róberta. Tento panovník vydal podľa svedectva Batizovho syna pre jeho strýka 

Mikuláša listiny potvrdzujúce jeho vlastnícky nárok na imanie v Rožňavskej kotline a súčasne 

potvrdil, že dokumenty sú uložené u Heleny na hrade Krásna Hôrka. Brzotínske panstvo 

získal Mikuláš, syn Batiza, výmenou so Štefanom, synom Mareka II., v roku 1327 a právo 

na panstvo Krásnej Hôrky im zaručili Dominik, Peter a Ján.86 Palatín Ján Druget súdne 

rokovanie napokon odročil. 

Odobrenie vlastníctva krásnohorských majetkov poskytli práve tí bratia, ktorí boli 

svojimi ostatnými bratmi Mikulášom a Ladislavom obvinení z predaja brzotínskeho panstva. 

Prvýkrát tu zreteľne vidíme oddelenie panstiev a najmä okolnosti ich nadobudnutia 

Mariášiovcami. Brzotín a jeho majetky získal Batizov rod od Štefana, syna Mareka II., brata 

Batiza, z čoho môžeme reálne predpokladať usídlenie pánov z Markušoviec na Gemeri vďaka 

úspešnej sobášnej politike. Brzotínske panstvo ako veno Marekovej manželky bolo 

vymedzené najbližším okolím Brzotína. Zvyšné pozemky v Rožňavskej kotline sa asi zvykli 

zahŕňať pod termín brzotínske panstvo len kvôli tomu, že napriek jestvovaniu niekoľkých 

sídelných jednotiek neexistovalo centrum podobné Brzotínu, ktorému by prirodzene i právne 
                                                 
82 CDA II, num. 376, pag. 430; AOkl XIII, sz. 510, l. 307-308; DL 2558. Helena pochádzala z rodu Kačič, 
presnejšie z vetvy bána Šimona. KARACSÓNYI, ref. 63, l. 271. 
83 CDA II, num. 383, pag. 437; DL 2562. 
84 MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 149. 
85 CDA II, num. 410, pag. 474-475; AOkl XIV, sz. 107, l. 72-73; DL 2585. 
86 AOkl XI, sz. 78, l. 45-46; DL 105428. 
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ako sídlu vládnucej šľachty podliehali. To sa zmenilo až vznikom hradu Krásna Hôrka, 

sústreďujúceho k sebe okolité osady. 

V roku 1333 Ladislav, syn Benedikta, prostredníctvom Ratoldovho syna Ladislava 

protestoval proti rozhodnutiu svojho brata Mikuláša. Mikuláš zvaný Kún vraj prenechal 

panstvá Brzotín a Krásnu Hôrku s k nim patriacimi dedinami Batizovmu synovi Mikulášovi. 

Súčasne sľúbil, že Bubekovcom a ostatnej rodine zo Štítnika zamedzí neoprávnenému 

privlastneniu si majetkov v Rožňavskej kotline.87 Po troch rokoch od posledného súdneho 

pokonania sa asi Bubekovci a páni zo Štítnika, okrem Ladislava, syna Benedikta, rozhodli 

spor ukončiť sami. U príbuzných pre to nenašli všeobecný súhlas a spor pokračoval. 

Výsledky rokovaní ostali otvorenou záležitosťou aj ďalší rok, keď sa 17. apríla 1334 

navrhlo vzájomné stretnutie vo Vyšehrade v prítomnosti svedkov z Ostrihomskej kapituly. 

Stranu Bubekovcov a pánov zo Štítnika reprezentovali Mikuláš, Ján a Peter, synovia 

Benedikta a Dominikov syn Štefan zastupujúci i svojich bratov Dominika, Juraja, Mikuláša. 

Z Mariášiovcov sa spomenuli len Mikuláš, syn Batiza, ktorý zastupoval aj svoju tetu 

Helenu.88

Na nerozhodnosť a neustále zmeny postojov k problému poukazuje aj skutok Mikuláša 

v roku 1335, keď nechal v prospech svojich bratov Ladislava, Jána a Petra, a synovcov 

Štefana a Juraja vyhotoviť odpis donačnej listiny Bela IV. z roku 1243. Listinu 7. marca 1336 

opäť konfirmovala Jágerská kapitula.89 Bubekovci a páni zo Štítnika si nakoniec zaumienili 

o dedičné majetky ich predka Detrika bojovať. 

Mikuláš, syn Benedikta, podal u kráľa Karola I. Róberta 31. decembra 1337 sťažnosť 

na Jakuba a Jána, vnukov Batiza, pretože obsadili jeho hrady Brzotín a Krásnu Hôrku.90 

Vzhľadom k tomu Karol I. Róbert nariadil vrátenie majetkov Mikulášovi. Mariášiovci však 

roku 1338 proti odobratiu oboch hradov a dedín Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá 

Lúka, Kružná, Rudná, Rakovnica, Pača a Slavec protestovali.91

Predstavitelia poslednej generácie Mariášiovcov, Jakub a Ján, svoje majetkové práva 

presadzovali predovšetkým násilným spôsobom. Dokladá to aj hlásenie Jágerskej kapituly 

z 25. januára 1339 o okupácii znovuotvorenej striebornej bane Mikuláša Kúna v blízkosti 

dediny Rudná.92 Ešte toho roku palatín Viliam Druget 19. februára súdny proces kvôli 

                                                 
87 CDA III, num. 11, pag. 10; AOkl XVII, sz. 115, l. 61; DL 2775. 
88 CDA III, num. 56, pag. 68-69; DL 2813. 
89 CDH XI, pag. 399-407; BARTHOLOMAEIDES, Ladislaus. Memorabilia provinciae Csetnek. Neosolium : 
Johannes Stephani Typographus, 1799, p. 157. 
90 MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 151; CDA III, num. 290, pag. 441-442; DL 3109. 
91 MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 151; CDA III, num. 315, pag. 472-473; DL 3154. 
92 MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 151. 
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neprítomnosti Jána, syna Benedikta, odročil.93 Následne Karol I. Róbert nariadil Jágerskej 

kapitule vyslať svedkov, ktorí mali spolu s jeho ľuďmi zakázať Jakubovi a Jánovi 

Mariášiovcom vztiahnuť akýmkoľvek spôsobom nárok na brzotínske a krásnohorské 

panstvo.94 Daná cirkevná inštitúcia podľa kráľovho rozhodnutia vyslala kňaza Benedikta, 

ktorý dosvedčil, že Gallus, „homo regius“, zakázal Jakubovi a Jánovi obsadiť spomenuté 

majetky a užívať výnosy z nich.95

Pred uhorského palatína predstúpili reprezentanti sporných stránok so svojimi 

sťažnosťami opäť 15. mája 1341, keď odovzdali aj listiny dosvedčujúce ich stanoviská. 

Uznesenie malo vyniesť kolégium vybraných sudcov.96 Vyrieknutie verdiktu sa nakoniec 

na žiadosť ostrihomského arcibiskupa a strážcu pokladnice 17. novembra 1342 odložilo 

na iný stanovený termín.97 Odročenie sa udialo aj 25. novembra 1343, 5. marca a 6. augusta 

1344 a 10. mája 1346.98

Konečné vyriešenie tohto dlhotrvajúceho konfliktu sa realizovalo v rokoch 1352 – 

1353. Magister Mikuláš, syn Benedikta, synovia Dominika Bubeka, Ján a Jakub, synovia 

Mikuláša, Marek, Mikuláš, Koloman a Štefan, synovia Štefana sa 21. marca 1352 dohodli, 

že Bubekovci a páni zo Štítnika navrátia Mariášiovcom hrad Brzotín, dedinu Brzotín, Kružná, 

Rudná a Paris*, ležiaci blízko rieky Hnilec.99 Mariášiovci mali prinavrátiť hrad Krásna Hôrka, 

Krásnohorské Podhradie, Slavec, Rakovnicu, Krásnohorskú Dlhú Lúku a dve dediny menom 

Pača: dnešnú Paču a Jovice Bubekovcom a pánom zo Štítnika. Chotáre majetkov mali ostať 

vymedzené podľa metácie v listine Bela IV. z roku 1243. Magister Ján, vnuk Batiza, mal 

vykonať reambuláciu jemu patriaceho panstva, ktoré zahŕňalo Brzotín, Kružnú a Rudnú, 

a odprisahať hodnovernosť opísaných hraníc.100 Po dohode palatín vyslal Mikuláša, syna 

Mikuláša de Kezy, aby v prítomnosti svedka z Jágerskej kapituly voviedol vymenovaných 

príslušníkov rodu Mariášiovcov do vlastníctva Brzotína, Kružnej, Rudnej a osady Paris*. 

Listina vydaná dňa 18. mája 1352 rekapitulovala priebeh sporu a okrem toho, že o Krásnej 

Hôrke spolu s ďalšími šiestimi dedinami hovorila ako o vlastníctve Bubekovcov a pánov 

zo Štítnika, nezaoberala sa ďalšou konkrétnou deľbou majetkov. Spomínala len vykonanú 

                                                 
93 CDA III, num. 357, pag. 535-536; AOkl XXIII, sz. 91, l. 57-58; DL 3215. 
94 MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 154; AOkl XIII, sz. 241, l. 123; DL 3229. 
95 AOkl XIII, sz. 292, l. 148; DL 3229. 
96 MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 154; CDA IV, num. 72, pag. 94-96; AOkl XXV, sz. 251, l. 120, sz. 323, l. 154-155; DL 
3381. 
97 DL 3529; AOkl XXVI, sz. 593, l. 394-395. 
98 AOkl XXVII, sz. 788, l. 479-480; DL 3677, 3699, 3847. 
99 Za túto osadu chceli Bubekovci a páni zo Štítnika k náhrade 300 jutár lesov a oráčin. Paris sa nachádzal 
v oblasti dnešnej Henclovej. KROPILÁK, ref. 8, I. zväzok, heslo: Henclová, s. 412. 
100 MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 159. 
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reambuláciu a štatúciu panstiev Brzotín a Krásna Hôrka a ich následné rozdelenie medzi 

sporiace sa stránky.101 O uskutočnení zadanej úlohy mali 3. júna podať správu. Ešte 30. mája 

1352 protestovali Ján, syn Mikuláša, a synovia Štefana, syna Mareka II., voči nestanoveniu 

medzníkov v lese medzi Brzotínom, Kružnou, Rudnou a Štítnikom. Tie mal stanoviť Ján, syn 

Mikuláša, čo sa neudialo kvôli mnohým nezhodám. Nakoniec uzavreli dohodu o spoločnom 

užívaní lesa. Súd sa potom pre chýbajúcu pečať odročil na 1. augusta. Ján a Mikuláš, syn 

Jakuba, Mariášiovci následne podali protest, pretože Mikuláš Kún a synovia Dominika 

nevykonali obchôdzku hraníc podľa dohody. Pokonanie sa opätovne presunulo 

na 8. novembra a kráľovským nariadením až na 8. januára 1353. Rozsudok celého súdneho 

procesu aj s opisom vyššie uvedených udalostí z rokov 1352 – 1353 uvádza listina 

z 19. januára 1353.102 Rody si majetky v Rožňavskej kotline podelili nasledovne: Bubekovci 

a páni zo Štítnika dostali hrad Krásnu Hôrku, dediny Krásnohorské Podhradie, Paču, Jovice, 

Krásnohorskú Dlhú Lúku a Rakovnicu, za osadu Paris* obdržali dve zeme, jednu pri dedine 

Jovice a druhú pri Slavci. Mariášiovcom ostali dediny Brzotín s hradom, Rudná, Kružná 

a Paris*. V dohode sa nachádza aj podrobná metácia oboch panstiev.103

 
Pokračovanie majetkových sporov s Mariášiovcami 
v druhej polovici 14. storočia a v prvej tretine 15. storočia 
 

Ukončenie polstoročného súdneho procesu v rokoch 1352 – 1353 viedlo dočasne 

k obojstrannej spokojnosti. Sporné strany využili vyriešenie vlastníckych práv nad územím 

Rožňavskej kotliny na stabilizáciu pomerov na vlastných panstvách. Napriek vzájomnému 

rešpektovaniu nadobudnutých majetkových pozícií už v roku 1357 prišlo k prvému sporu. 

Dôvodom nezhôd sa stala nedoriešená otázka vymedzenia hraníc v lesoch medzi Brzotínom, 

Kružnou, Rudnou a Štítnikom.104 Poddaní Mariášiovcov podľa sťažnosti Ladislava zo Štítnika 

využívali lesy na Plešiveckej planine neprávom. Dohoda z roku 1353 stanovila, že lesy majú 

ostať v spoločnom užívaní všetkých rodov. Nevyjasnenosť rozsahu chotárov jednotlivých 

dedín a neadekvátny prístup majiteľov susedných panstiev k celej záležitosti začiatkom 15. 

storočia opätovne rozhodli o obnovení sporu. Nespokojnosť v otázke užívania lesov prejavila 

začiatkom roku 1409 Anna, vdova po Michalovi z batizovskej vetvy Mariášiovcov.105 Pred 

kráľom Žigmundom Luxemburským sa vyjadrila, že magister Ján Veľký z Plešivca a synovia 

Ladislava zo Štítnika jej bránia užívať spoločné lesy. Obvinení po odmietnutí nimi 
                                                 
101 CDA V, num. 365, pag. 587-589. DL 4284. 
102 IVÁNYI, ref. 26, sz. 74, l. 32; MÁRIÁSSY, ref. 48, l. 159-161. 
103 Tamže, l. 157, 161. 
104 CDA VII, num. 368, pag. 576. 
105 DL 9507; MÁRIÁSSY, ref. 29, s. 16. 
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navrhovaného súboja, mali spolu so stopäťdesiatimi svedkami predstúpiť pred konvent 

v Jasove a svoje tvrdenia podložiť písomne. Z priebehu vyšetrovania sa dokumenty 

nezachovali, poznáme len konečný verdikt. Listina palatína Mikuláša Gorjanského z 26. júla 

1416 potvrdila obojstrannú dohodu Bubekovcov a pánov zo Štítnika s Mariášiovcami.106 

Sporné strany sa uzniesli, že poddaní Ladislava z Brzotína, Kružnej a Rudnej môžu aj naďalej 

užívať lesy a polia na Plešiveckej planine. Pánom zo Štítnika a Plešivca mali zato zo ziskov 

z nich odvádzať polovicu deviatku. Taktiež boli oprávnení pre vlastné potreby slobodne 

užívať lesy nad dedinou Slavec. Drevo z lesov ale nesmeli predávať, nemohli tu páliť uhlie 

a rovnako mali zakázané vyrubovať stromy. Dohľad nad konaním mariášiovských poddaných 

zverili ustanovenému poverencovi z Rakovnice. Taktiež sa vykonala obchôdzka hraníc medzi 

Brzotínom, Kružnou, Rudnou, Rakovnicou, Štítnikom a Slancom.107 Táto metácia z roku 

1416 sa vôbec po prvý raz bližšie zmieňuje nielen o západných hraniciach panstva 

Mariášiovcov, ale aj o časti Rožňavskej kotliny, ktorá leží pod pohorím Turecká. 

Na prvotnom mieste usídlenia rakovnických obyvateľov bol počas 13. storočia postavený 

kostol s patrocíniom sv. Márie Magdalény. Ide teda o dedinu, o existencii ktorej máme 

na rozdiel od okolitých obcí hodnoverné hmotné doklady už z 13. storočia. Magdolna, ako sa 

lokalita nazýva, vznikla vyklčovaním lesa v súvislosti so zamestnaním obyvateľov, ktorí tu 

pálili uhlie. Postupná zmena spôsobu ich života spôsobila v polovici 14. storočia presun časti 

osadníkov smerom do doliny k Honskému potoku. 

Spomínaným Ladislavom v roku 1422 batizovská vetva rodu Mariášiovcov vymrela. 

Z hľadiska uhorského práva sa mali majiteľmi Ladislavovho gemerského panstva stať jeho 

príbuzní. Panovník Žigmund Luxemburský ale kvôli neustálym finančným problémom dal 

brzotínske panstvo a panstvo hradu Gemer v roku 1423 za 3975 zlatých do zálohu Jánovi 

Veľkému z Plešivca.108 Bubekovci sa tak na istý čas stali vlastníkmi svojich bývalých 

majetkov v Rožňavskej kotline. Podľa portálneho súpisu z roku 1427 disponovali v Brzotíne 

53 portami, v Rudnej mali 17 port a v Kružnej 18.109 V roku 1430 postúpil kráľ Žigmund 

spomínané majetky krajinskému sudcovi Petrovi z Perína.110 Brzotínske panstvo od neho 

odobrali Bubekovci za neznámych okolností naspäť. 

                                                 
106 DL 10481, 2144. 
107 JUHÁSZ, L. Ilona. Rudna. I. Komárom; Dunaszerdahely : Fórum Társadalomtudományi; IntézetLilium 
Aurum Könyvkiadó, 2002, l. 21. 
108 BARTL, Július. Žigmund Luxemburský. Budmerice : Rak, 1996 , s. 51. 
109 THALLÓCZY, Lajos (ed.). A Kamara Haszna Története. Budapest : Weiszmann Testvérek Bizománya, 
1879, l. 189-190; DL 35801. 
110 DL 70860, 70861, 70867, 70868. 
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Roku 1435 Bubekovci odviedli z Nálepkova kone, dobytok a iné zvieratá, ktoré patrili 

Mariášiovcom. Spor sa urovnal tým, že páni z Plešivca mali napadnutej strane vyplatiť 

náhradu za spáchanú ujmu vo výške 200 zlatých. Zároveň sa riešilo aj vlastníctvo majetkov 

v Rožňavskej kotline. Zúčastneným palatín prikázal do určeného termínu predložiť listiny 

o výmene krásnohorského a brzotínskeho panstva. Súčasne tiež boli povinní odprisahať, 

že iné ako uvedené dokumenty nemajú. Listiny vzťahujúce sa na Krásnu Hôrku nariadil 

Jasovskému konventu vyhľadať aj kráľ Žigmund ešte v roku 1430. Zrejme už vtedy prebiehal 

súd s Mariášiovcami o hornogemerské majetky. V roku 1436 z dôvodu odročenia súdneho 

sporu a nesplnenia súdnych nariadení zo strany Petra, syna Detrika II., proces pokračoval. 

Po mnohých výzvach Peter Bubek predpísanú prísahu nevykonal a predvolania ignoroval. 

Roku 1437 ostrihomský arcibiskup  nariadil tzv. trineforensi proclamtio. Šlo o poslednú 

možnosť predvolania danej osoby pred súd. Verejne jej meno vyhlásili na troch trhoch 

konajúcich sa v oblasti, kde dotyčný žil. Hoci neuposlúchnutie takejto výzvy znamenalo stratu 

majetku a hlavy, členovia mnohých vysoko postavených šľachtických rodov nebrali 

predvolania na vedomie. O ďalších súdnych pojednávaniach sa nám nezachovali žiadne 

listiny. Mariášiovci nadobudli brzotínske panstvo do svojho vlastníctva až v roku 1489.111

Nedoriešená otázka hraníc brzotínskych majetkov a vlastníckych práv vyvolala medzi 

Mariášiovcami, Bubekovcami a pánmi zo Štítnika v prvej polovici 14. storočia dlhotrvajúci 

spor. V roku 1352/1353 Bubekovci a ich príbuzní zo Štítnika napokon podľa súdneho 

rozhodnutia nadobudli hrad Krásnu Hôrku, Krásnohorské Podhradie, Slavec, Rakovnicu, 

Krásnohorskú Dlhú Lúku, Paču a Jovice. V druhej polovici 14. storočia nedošlo medzi 

gemerskými a pôvodne spišským rodom k žiadnym výraznejším konfliktom. Nepokoje sa 

obnovili v 15. storočí kvôli neoprávnenému užívaniu lesov a pastvín na Plešiveckej planine, 

kde boli umiestnené hraničné medzníky. Smrťou Ladislava začiatkom 20. rokov vymrela 

batizovská vetva Mariášiovcov a kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1423 dal Brzotín spolu 

s jeho príslušenstvom do zálohu pánom z Plešivca. Konanie panovníka ale protirečilo 

dedičským zákonom Uhorska, pretože v prípade vymretia jednej filiácie mali všetky 

vlastnícke práva prejsť na ostatných žijúcich, hoci aj vzdialených, príbuzných. Dokázať 

legitímne nároky na hornogemerské nehnuteľnosti sa Mariášiovcom podarilo až v druhej 

polovici 15. storočia. 
 
 
 

                                                 
111 CSÁNKI, Dezső. Magyarország történelmi földrajza A Hunyadiak korában. I. Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia, 1890, l. 124. 
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The Presence of The Mariáši In Gemer In The Context of Litigation With The Bubeks 
And The Lords of Štítnik On Property of The Possessions Brzotín And Krásna Hôrka 
 
In the year 1243, the members of the Hungarian high nobility, Filip and Detrik obtained the possession 
Brzotín in the Rožňava Basin from the King Belo the IV. for loyal service and military merit. 
However, Detrik´s descendants lost this rich metalliferous territory under dubious circumstances in the 
second half of the 13th century. By deed dated 1293 Mark from the noble family Mariáši of Spiš 
became the owner of this possession on the basis of his marriage to the daughter of Tekuš. In the 
beginning of the 14th century, the Bubeks and the Lords of Štítnik have begun to claim their original 
possession. The prolonged litigation caused the unresolved question of territorial boundaries of the 
Brzotín´s possession and of proprietary rights. In the years 1352 – 1353 the Bubek´s and the Lords of 
Štítnik obtained the castle Krásna Hôrka and the villages Krásnohorské Podhradie, Slavec, Rakovnica, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Pača and Jovice under the law order. The conflict between the noble 
families was renewed due to the unauthorized use of forests and pastures on the Plešivecká plateau, 
where were the landmarks. In the twenties of the 15 th century the last owner of the Brzotín´s domain 
died and the possession should be inherited by his relatives. However, the King Sigismund gave this 
possession in use of the Bubeks. The Spiš nobles demonstrated their inheritance rights in the second 
half of the 15th century. 
 
Keywords: the noble families Mariáši, Bubek, the Lords of Štítnik, lawsuit on possessions Brzotín 
                   and Krásna Hôrka, Gemer county,  territorial boundaries of the Brzotín´s possession, 
                   judicial protests, succession, the settlement and the founding of new villages  
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Prvé obliehanie Viedne Osmanmi (27. september – 14. október 1529) 
 
Tomas Maier 
 

Situácia v Európe na začiatku 16. storočia z mnohých dôvodov spôsobila vzostup 

expanzívnych aktivít osmanských Turkov. Oslabenie niektorých mocností, či zaangažovanie 

iných do kontinentálnych konfliktov bolo logickou príčinou toho, že Vysoká porta opäť 

využila situáciu. Zostáva otázkou, či to bol preventívny úder z obavy pred narastaním nového 

konkurenta – habsburskej svetovej ríše, alebo snaha o ofenzívu s cieľom preniknúť 

do strednej Európy. 

Získanie Burgundského vojvodstva Fridrichom III. v roku 1477, vďaka sobášnej 

politike Habsburgovcov, predstavovalo neuralgický bod zjednocovacej politiky Ľudovíta XI. 

a stalo sa začiatkom francúzsko-habsburského súperenia, ktoré pretrvalo až po bitku 

pri Solferine v roku 1859.1

Táto mocenská bipolarita Európy ovplyvnila aj dejiny nášho územia ako súčasti 

mnohonárodnostného habsburského súštátia s jeho nespornými výhodami, ale aj 

povinnosťami a negatívnymi dôsledkami. Práve postup Osmanov až na naše územie, 

ohrozenie Bratislavy i Viedne a nakoniec tragický Svätomichalský týždeň v roku 1530, bol 

okrem iného tiež nepriamym dôsledkom postoja francúzskeho kráľa k osmanskému 

nebezpečenstvu v strednej Európe. 

Po bitke pri Marignane 14. septembra 1515 sa Lombardsko dostalo pod francúzsku 

zvrchovanosť a juh Talianska získali španielski Habsburgovci.2 Vojna o vplyv v severnom 

Taliansku medzi francúzskym kráľom Františkom I. z Valois, prezývaným „le roi tres 

chretien“ – „najkresťanskejší kráľ“ a Karolom V. Habsburským – jeho katolíckou výsosťou, 

cisárom Rímskej ríše nemeckého národa a španielskym kráľom, ďalej pokračovala.3 

Medzitým sultán Sulejman mohol v pokoji pripravovať inváziu do Uhorska. V bitke pri Pávii 

roku 1525 bol František I. cisárom porazený a dokonca zajatý. Podpísaním Madridského 

mieru síce potvrdil svoju porážku, po prepustení však vzápätí vyhlásil zmluvu za vynútenú 

a neplatnú. Bol to on, ktorý v máji 1526 zosnoval proti Habsburgovcom spolu s pápežom, 

Benátkami, Florenciou a milánskym kniežaťom novú koalíciu – Cognackú ligu, v pozadí 

                                                 
1 Táto rivalita sa vinula ako zlatá niť našimi aj celoeurópskymi dejinami novoveku a nepredstavovala len rivalitu 
dynastií Valois-Orleáns a Bourbonovcov a Habsburgovcov alebo náboženské súperenie.
2 HUMMELBERGER, Walter. Wiens erste Belagerung durch die Türken 1529. In Militärhistorische 
Schriftenreihe Heft 33. Wien : Heeresgeschichtliches Museum/Militärwissenschaftliches Institut, 1976, s.1. 
3 V Španielsku vládol Karol V. ako Carlos I. 
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ktorej v skutočnosti stál aj turecký sultán. V auguste toho istého roku zvíťazil sultán Sulejman 

nad spojeným uhorsko-českým vojskom pri Moháči. 

Druhá vojna medzi rodmi Valois a Habsburg (1527 – 1529) už prebiehala paralelne 

s novými osmanskými výbojmi – výpravou proti Viedni. Po počiatočných úspechoch Ligy 

cisárski zvíťazili 21. júla pri Landriane. Vďaka diplomatickým schopnostiam miestodržiteľky 

Margaréty Rakúskej, pestúnky a tety Karola a Ferdinanda a jej konexiám na francúzskom 

dvore, bola v Cambrai 5. augusta 1529 dosiahnutá dohoda medzi oboma bojujúcimi stranami. 

Predovšetkým na počesť tejto vynikajúcej princezny, diplomatky a štátničky ale i jej 

francúzskych kolegýň vošla táto zmluva do histórie ako Dámsky mier z Cambrai. Margaréta 

bola veľmi schopná štátnička a jej synovci Karol V. a Ferdinand I. jej boli vďační za mnohé 

múdre politické rozhodnutia a činy. 

Situáciu v Svätej ríši rímskej medzitým komplikovali náboženské spory. V roku 1517 

Martin Luther pritĺkol svojich 95 téz obnovy cirkvi na dvere wittenbergského chrámu. 

V Nemecku sa v roku 1524 rozhorela nemecká sedliacka vojna. Thomas Müntzer pod 

dúhovou zástavou radikalizoval reformáciu. Cisársky odpor voči akejkoľvek reforme viery 

prehlboval nepriateľstvo s priaznivcami „obnovenej viery“ a nakoniec mal neblahý dôsledok 

na rokovania nemeckých kniežat na ríšskych snemoch o takzvanej Eilende Türkenhilfe 

(„Ponáhľajúcej sa pomoci proti Turkom“). 

Osmanské výboje boli vážnym nebezpečenstvom pre juhovýchodnú Európu už 

od časov kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorý bol porazený sultánom Bajezidom 

pri Nikopole. Osmani prvýkrát priamo ohrozili Uhorské kráľovstvo v roku 1437, ale Ján 

Huňady s pomocou Jána Jiskru z Brandýsa krajinu ubránili. Aj v nasledujúcom roku sa Jánovi 

Huňadymu podarilo opäť nad sultánom zvíťaziť, ovládnuť Valašsko a dokonca vpadnúť 

do Bulharska. Vzhľadom na túto aktuálnu hrozbu, ale aj kvôli odporu voči Habsburgovcom 

presadil krajinský správca za vládcu Uhorska poľského kráľa Vladislava Jagelovského.4

Bitka národov pri Varne 1444 sa skončila katastrofálnou porážkou spojeného 

kresťanského vojska. Kráľ Vladislav Jagelovský v nej padol, zahynul aj legát Svätej stolice 

kardinál Giulio Cesarini.5 Ján Huňady bol zajatý. Posledným varovaním kresťanskému svetu 

bol pád Carihradu v roku 1453. Aj syn Jána – Matej Huňady, zvaný Korvín, v roku 1463 

bojoval úspešne s Osmanmi, odrazil ich vpád a vstúpil do Bosny. 

                                                 
4 Vladislav Jagelovský však pre odpor Jána Jiskru neovládol územie Slovenska. Jiskra ochraňoval záujmy 
neplnoletého Habsburga Ladislava Pohrobka. 
5 Kardinál Cesarini sa zúčastnil aj piatej križiackej výpravy proti Husitom, bitky pri Domažliciach v roku 1431. 
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Turecké úspechy však pokračovali a v roku 1521 Turci dobyli Belehrad. Rok na to 

Rád maltézskych rytierov podľahol presile Turkov a musel odovzdať ostrov Rodos 

Osmanskej ríši. To boli opäť jasné signály zvýšenej vojenskej aktivity Osmanov vo všetkých 

smeroch. 

Už spomínaného 29. augusta 1526 bolo pri Moháči spojené vojsko uhorského kráľa 

Ľudovíta Jagelovského porazené Osmanmi a kráľ zahynul. Na uhorský trón mal na základe 

Viedenského kongresu 1515 zasadnúť brat cisára Karola V., rakúsky arcivojvoda a od októbra 

1526 už aj český kráľ Ferdinand I. Habsburský. 

Na základe výsledkov tohto takzvaného „I. viedenského kongresu“6 z roku 1515, 

ktorého pracovná časť prebiehala aj v Bratislave, teda viedenských dedičských a svadobných 

zmlúv, boli dve z mladších detí Filipa II. Pekného (syna Maximiliána I.) Ferdinand I. a Mária 

Habsburská zasľúbené s deťmi Vladislava Jagelovského – Ľudovítom a Annou. 

Zmluva o nástupníctve v prípade vymretia Jagelovcov a dohodnuté zasnúbenia by boli 

vyhovovali v západnej Európe, nie však stavom v Uhorsku. Ferdinand I. sa preto na radu 

sestry Márie nechal v Bratislave zvoliť kráľom. V Uhorsku bolo treba nastoliť poriadok 

a brániť krajinu pred nepriateľom. To sa udialo vojenskou silou a protikráľ Ján – gróf spišský, 

ako radi zužovali titulovanie Zápoľského jeho odporcovia, musel utiecť po porážkach 

na juhovýchodnom Slovensku do Poľska. Po zhrnutí všetkých faktov nakoniec môžeme 

súhlasiť s názorom, že jedným z dôvodov dôvodom tureckého ťaženia v roku 1529 bola 

porážka Jána Zápoľského a tým ohrozenie tureckého vazala a vplyvu Porty v Uhorsku.7

Tento raz sa však v nebezpečenstve ocitlo nielen uhorské kráľovstvo, ale aj „srdce“ 

Domu rakúskeho – Viedeň. Toto priame ohrozenie strednej Európy v roku 1529 je 

v súčasnosti ešte stále zatienené hlavne tretím obliehaním Viedne v roku 1683 a s ním 

spojenou bitkou pri Viedni, na Kahlenbergu v oblasti Viedenského lesa. Neúspech 

Habsburgovcov v obidvoch dejinných kauzách by bol znamenal prinajmenšom kultúrnu a 

náboženskú pohromu pre Európu. Habsburská monarchia sa stala nárazníkovou zónou a boje 

sa odohrávali predovšetkým na území dnešného Slovenska a Maďarska. Slovensko samo 

spoznalo vraždenie, plienenie a odváženie obyvateľstva na trhy otrokov do Konštantínopolu. 

Na Michalský týždeň v septembri roku 1530, teda rok po prvom obliehaní Viedne, sa 

Považie, Ponitrie a juh Slovenska až k Hronu stali obeťou veľkej koristníckej výpravy. 

Protikráľ Ján Zápoľský mal podľa svedkov pri Budíne údajne plakať, keď videl tiahnuť 

                                                 
6 Niektorí, osobitne po nemecky publikujúci autori, používajú tento prívlastok, nakoľko Druhým viedenským 
kongresom mienia ponapoleonovské rokovania vo Viedni roku 1815. 
7 HUMMELBERGER, ref. 2, s. 1-3. 
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otrokov, hlavnú korisť jesene 1530. To isté by čakalo ďalšie krajiny v prípade postupu 

Osmanov ďalej do strednej Európy, do nemeckých kniežatstiev Svätej ríše. V tejto súvislosti 

nie je bez zaujímavosti, že šíky smederevského bega, pôvodcovia a vinníci prvého pustošenia 

Slovenska Osmanmi, mali pôvodne smerovať do Dolného Rakúska a  nedotknutých krajín 

českej koruny. 

Kráľ Ferdinand I. bol aktívny aj na poli diplomacie a vyslal k Vysokej porte svojich 

osobitných vyslancov Jána Habordanca a Žigmunda Weixelbergera. Títo dorazili do mesta 

na Bospore koncom mája 1528. Tu bola ale už veľmi dobre pripravená protihabsburská 

diplomatická akcia Hieronýma Laského za podpory Lodovica Grittiho, obľúbenca prvého 

ministra dívánu, veľkovezíra Ibrahima Pašu. Sultán zastával pre kráľovských vyslancov 

neprijateľné stanovisko odstúpenia celého Uhorska s odôvodnením, že „čoho sa kopyto koňa 

padíšáha dotkne, je jeho majetkom.“ Až po úplnom vyprataní Uhorska vrátia Osmani 

hraničné pevnosti v Kraňsku (dnešnom Slovinsku), ktoré bolo už od roku 1335 habsburským 

lénom. Na poslednej audiencii v Carihrade (28. júna 1528) Sulejman I. obom emisárom 

oznámil, že kráľ môže na neho vo Viedni počkať – osmanský vládca sa tam na čele svojho 

obrovského vojska objaví a krajinské pevnosti mu slávnostne odovzdá. Orientálnu kvetnatosť 

a súčasne krutú zákernosť týchto slov netreba komentovať. Benátčania dokonca dosiahli 

internáciu oboch vyslancov Habordanca a Weixelbergera, ktorí boli obvinení z vyzvedačstva 

a Istanbul mohli konečne opustiť až v novembri 1528. Ján Habordanec osobne odovzdal 

8. februára roku 1529 v Innsbrucku Ferdinandovi I. list v turečtine, ktorý bol preložený až 

po získaní tureckého zajatca s vhodnými jazykovými znalosťami v júli 1529.8

Udržanie Viedne v roku 1529 v rukách Ferdinanda I. Habsburského nemalo význam 

iba z hľadiska priameho ohrozenia katolíckej viery a cirkvi, ale aj zachovania mocenskej osi 

Madrid – Viedeň. Prípadná strata dunajskej metropoly by bola znamenala neúspech snáh 

o faktické prevzatie moci kráľom Ferdinandom I. Habsburským v Uhorsku a koniec výhľadov 

na stabilizáciu situácie v krajine. 

 
Zaujímavé je porovnanie oboch protivníkov, Ferdinanda I. a Sulejmana, z hľadiska 

vojenských pomerov. Osmanské vojsko bolo v 20. rokoch 16. storočia vyspelou armádou. 

Vojakmi boli predovšetkým platení profesionáli. Na veľmi vysokej úrovni bola aj bojová 

morálka v poli, v tábore aj počas pochodu. Prispieval k tomu zákaz pitia alkoholu a žien. 

Tieto zábavy boli naopak priam príslovečné pre žoldnierov z náboženských vojen v Európe. 

Na ich obranu treba dodať, že pri takých podujatiach ako Sacco di Roma bolo 
                                                 
8 HUMMELBERGER, ref.2, s. 4. 
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pre landsknechta zo zdravotných dôvodov rozumnejšie piť skôr víno ako hygienicky 

nebezpečnú vodu. Aj moslimské rituálne umývanie sa pred pobožnosťami prispievalo 

k prevencii epidémií vo vojsku a možno ho pripočítať k výhode. 

Jadrom padíšáhovho vojska, ako sa seldžuckí a osmanskí vládcovia tiež titulovali, boli 

nesporne vychýrení janičiari, jeni-čeri, (v preklade z turečtiny nové mužstvo). Objavili sa už 

v 14. storočí v garde sultána Murada I., ktorá bola zložená z konvertovaných kresťanov. Išlo 

o taktiku vládnucich sultánov, ktorí takto eliminovali vplyvy vlastnej rodiny a vysokej 

šľachty. Stojí za zmienku, že podobné to bolo neskôr aj pri najvyšších úradníkoch Porty, 

napríklad u veľkovezíra Ibrahima pašu, pôvodom Gréka. Janičiari boli dopĺňaní z vojnových 

zajatcov a ako daň z krvi porobených národov, po turecky devšime. Táto elitná zložka 

osmanskej armády stále viac zasahovala do mocenskej a vnútornej politiky sultána mnohými 

povstaniami.9

Janičiari absolvovali od roku 1453 povinne janičiarsku školu v Carihrade. Celý 

kontingent sa delil na 100 rôt, resp. stotín. Janičiari mali číslo svojej jednotky orta vytetované 

na tele. Úlohou janičiarov bolo v otvorenej bitke, teda nie v rámci obrany opevnenia či 

obliehania, rozbiť ťažkú jazdu nepriateľa, zatiaľ čo turecká jazda sa po krídlach pokúšala 

nepriateľa obkľúčiť. Janičiari tvorili výhradne pechotu.10

Ďalšou významnou časťou tureckého vojska bola tradičná jazda skladajúca sa z elitnej 

dvorskej jazdy, spahiov (po turecky ispahi), akindžiov (po turecky akinči) teda jazdcov – 

paličov a neskôr tiež krymských Tatárov. 

Dvorská kavaléria bola dobre vyzbrojená. K výstroji a výzbroji patrila prilba, ktorej 

forma bola prijímaná i európskymi jazdami, kopijou, štítom, zakrivenou šabľou a 1,3 metra 

dlhým reflexným lukom. 

Spahiovia tvorili ťažkú jazdu. Istým spôsobom by sa dali porovnať s našou európskou 

ťažkou jazdou, rytiermi, neskoršie kyrysníkmi. Ťažko vystrojení a vyzbrojení spahiovia boli 

aj z hľadiska ich vlastníctva pôdy podobní našej feudálnej „železnej“ jazde. Ich rady dopĺňala 

ľahká jazda, po turecky celebi. Najbohatší z týchto jazdcov, vystrojených bežne prilbou, 

okrúhlym či lichobežníkovým štítom, pancierom a ochranou predlaktí, boli počiatkom 

16. storočia často vyzbrojení okrem zahnutého meča, luku, štítu, kopije už aj ručnicou. 

                                                 
9 VLHA, Marek Úpadek tureckých Osmanů. In Živá historie, 2010, č. 3, s. 16-19. 
10 BUCHMANN, Bertrand Michael. Österreich und das Osmanische Reich. Eine bilaterale Geschichte. Wien : 
Wiener Universitätsverlag,1999, s. 82-84. 
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Osmanské delostrelectvo bolo na svoju dobu moderné. Už pri Moháči v roku 1526 

predstavovalo jadro údernej sily. Topčijovia, ako sa po turecky nazývali delostrelci, mali 

svoje zlievarne priamo na brehu Zlatého rohu v Istanbule, ale napríklad aj v Belehrade.11

Loďstvo tureckej ríše tiež patrilo k tým najlepším. Ľahké galéry s nízkym ponorom 

obsluhované nie otrokmi, ale námornou pechotou boli hrozbou celého Stredomoria. 

O zdokonalenie techniky a stratégie námorného boja v Stredomorí sa zaslúžili najmä bratia 

Chirz a Chajradin, pôvodom z egejskej oblasti – predovšetkým druhý z nich nazývaný 

Barbarossa.12

Dunajská flotila mohla používať aj tieto útočné veslice s trojuholníkovými plachtami, 

no hlavnou úlohou riečnych plavidiel neboli manévre a ničenie nepriateľa na vode 

či na pevnine, ale logistické úlohy. Boli hlavným prepravcom zásob, ťažkých diel, munície 

a ďalších zbraní obrovského vojska pri jeho postupe cez Uhorsko až k Viedni, takže operovali 

tam a zase späť smerom k zdrojom, po prúde i proti prúdu Dunaja. 

Habsburské vojsko sa od osmanského v mnohom odlišovalo. Jazda sa často ešte 

skladala z rytierov, takzvaných Reisige. Obrnenie rytierov a koní práve za cisárov 

Maximiliána I. a Karola V. dosiahlo bizarné rozmery. Brnenie a jeho časti boli bohato 

členené. Z obyčajného plátu vznikla za „posledného rytierskeho kráľa“ Maximiliána I. 

kanelovaná zbroj. Brnenie sa stávalo vďaka ornamentálnemu a figurálnemu gravírovaniu 

a zlateniu stále viac skôr umeleckým dielom. Objavili sa aj kostýmové či groteskné prilby. 

Napodobňovali zvieracie tváre či bájne bytosti. Ferdinandovi I. napríklad zhotovil v roku 

1529 platnier H. Sensenhofer z Innsbrucku prilbu v podobe vlčej hlavy.13 Ten istý majster 

išiel ešte ďalej pri zákazke iného veľkého súčasníka – anglického kráľa Henricha VIII. Jeho 

prilba má podobu hlavy čerta so zakrútenými rohmi a okuliarmi.14 Zbroj vyjadrovala dobovú 

módu. Aj tvary plátového brnenia napodobňovali napríklad prestrihované kabátce, nohavice 

a suknice nemeckých landsknechtov.  

Habsburské sily v Uhorsku disponovali tiež domácimi husármi, najmä chorvátskymi. 

Ich výzbroj a výstroj sa v tom čase veľmi podobala spahiovskej. Celkové vybavenie na boj 

a výzor možno prirovnať k neskorším osloboditeľom Viedne z tretieho obliehania v roku 

1683 – povestným poľským „okrídleným“ husárom Jána III. Sobieskeho. Práve poľskí 

magnáti sa začali s Turkami a tatárskou šľachtou predháňať v nádhere orientálnej výstroje 
                                                 
11 BUCHMANN, ref. 10, s. 83-84. 
12 BRADFORD, Ernle. Sultánův admirál. Praha : Odeon, 1974. 
13 ČESNEK, Stanislav. Vývoj zbroje 16 storočia v kontexte strednej Európy. In Zbrane a zbroj. Zborník 
príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy Zbrane a zbroj. Zost. Katarína Malečková. 
Bojnice : SNM – Múzeum Bojnice, 2004, s 23-36. 
14 Výstava Dressed To Kill. The Tower of London. 2009. 
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a výzbroje a značne sa vzdialili stredoeurópskym trendom v tejto oblasti. Na území tejto 

veľmoci, ktorá siahala od Baltského po Čierne more, sa vyvinul kult takzvaného sarmatského 

rytiera. Išlo o ozbrojeného jazdca – bojovníka zo stepných oblastí východnej Európy, kde títo 

príbuzní Skýtov v staroveku žili. V poľskom dejepisectve sa tak pre tento typ rytiera, obrancu 

kresťanstva a jeho ideológiu ujal termín sarmatizmus. 

V západnej a strednej Európe sa tiež vytvorila modernejšia jazda: kyrysníci. Žoldnieri 

či nižšia šľachta zarábajúca si takto na živobytie boli vyzbrojení ľahkým pancierom – 

kyrysom. Kyrysník mal spočiatku iba dlhú kopiju, neskoršie sa však súčasťou jeho výzbroje 

stala aj strelná zbraň – pištoľ alebo ľahká mušketa.15 Jazdecký prápor sa väčšinou skladal 

z 23 kyrysníkov, 431 ľahkých jazdcov a 200 kopijníkov – jazdných pikanierov.16

Hoci bola Svätá ríša rímska nemeckého národa okolo roku 1500 najväčším politickým 

útvarom, zároveň ju charakterizovala politická i vojenská nesúrodosť. Jednotlivé kniežatá – 

suveréni vo svojich krajinách, ale aj feudálni páni si udržiavali vlastné vojská. Aby bol 

Maximilián I. (1493 – 1519) schopný čeliť decentralizačným snahám zo strany kurfirstov 

a zároveň sa postaviť silnejúcemu Francúzsku, musel vybudovať nový typ vojska. To sa 

neskôr stalo jadrom jeho brannej moci. Začal najímať žoldnierov v Nizozemsku, v Porýní, 

hornonemeckých krajinách a tiež vo Švajčiarsku. Množstvo švajčiarskych vojakov 

v cisárskom vojsku spôsobilo, že si Maximiliánovi nemeckí landsknechti čoskoro osvojili 

švajčiarsky spôsob organizovania pechoty a ich vojnové umenie. Vznikol tak „Orden der 

Landsknechte“, ktorý sa ako hlavná súčasť branných síl zúčastnil na obrane mesta Viedne 

a protiútokoch na jeseň roku 1529. Na vydržovanie tejto ozbrojenej moci schválil ríšsky snem 

vo Wormse v roku 1495 všeobecnú daň takzvaný „der gemeine Pfennig“.17

V súvislosti s bojmi a občianskou vojnou, ktorá v Uhorsku zúrila popri vojne 

s Osmanmi, priviedli osvedčení kondotiéri aj na Slovensko žoldnierske skupiny, 

predstavujúce najmä pechotu. Podobne ako u jazdy bol najmenšou jednotkou landsknechtov 

prápor. Samotný názov landsknecht je vysvetľovaný rôzne: najčastejšie sa toto pomenovanie 

vykladá ako chlap s kopijou – ein Knecht mit der Lanze – po nemecky Lanzknecht. Nie 

nelogické je tiež vysvetlenie tohto pojmu, že išlo o človeka nízkeho pôvodu, predovšetkým 

z vidieka, ktorý si nemohol na službu obstarať koňa, teda – ein Knecht vom Lande, 

po nemecky Landsknecht. V jednom prápore – „manipule“ bojovalo okolo 500 

landsknechtov, ktorí pochodovali v rotách po desiatich s kopijami dlhými až šesť metrov, 
                                                 
15 Kyrysníci dostávali osem až desať zlatých za mesiac. 
16 BUCHMANN, ref. 10, s. 85. 
17 KLUČINA, Petr – ROMAŇÁK Andrej. Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. 5.-17. stol. Praha : Naše vojsko, 
1983, s. 240-241. 
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účinnými zbraňami proti útočiacej jazde. Proti nej pomáhali aj dlhé obojručné meče, ktorými 

špecializovaní landsknechti podsekávali nohy koňom nepriateľa. V zbierkach historických 

múzeí sú niekedy chybne považované za popravčie. Niektorí žoldnieri boli tiež vyzbrojení 

ľahkou kušou či arkebuzou (hákovnicou) na rôznom stupni technickej a bojovej dokonalosti. 

Mesačný žold sa pohyboval od štyroch zlatých smerom nahor.18 Odmenou však bolo často aj 

rabovanie dobytých miest a prepadnutých dedín. 

Keď hovoríme o vojsku prvej polovice 16. storočia, treba popri Švajčiaroch 

a nemeckom Ráde landsknechtov spomenúť aj španielskych arkebuziérov, taktiež žoldnierov 

veľmi obľúbených v súdobých armádach a známych svojou bojovou zdatnosťou 

a statočnosťou. 

Delostrelectvo sa v Európe úspešne rozvíjalo už od storočnej vojny medzi 

Francúzskom a Anglickom. Bol to opäť Maximilián I., ktorý spoznal jeho význam v budúcich 

vojnách a všemožne ho podporoval. 

 
Ferdinand I. sa snažil v rámci svojich možností pripraviť sídelné mesto na nápor 

nepriateľa. Fortifikačná zástavba mesta bola zastaraná. Hradby pochádzali ešte z 13. storočia 

a neodolali by náporom delostrelectva a prípadným útokom do prielomov. K tomu treba 

pripomenúť, že Viedeň počas vlády Maximiliána I. zažívala obdobie mieru. Staré opevnenia, 

často vybudované iba z dreva a z násypov hliny a piesku, boli poškodené či celkom zrovnané 

so zemou alebo často dokonca zastavané budovami.19

V porovnaní s inými mestami Viedeň nebola s ohľadom na jej veľkosť opevnená 

dostatočne. Svedkovia ju opisujú ako pevné mesto vybavené priekopami, baštami, valmi, 

násypmi a inými fortifikačnými prostriedkami.20 Napriek tomu vnútorné opevnenia 

nezodpovedali miere rozvoja strelných zbraní. Vonkajšie hradby pozostávali často iba 

z palisád a násypov. Keď kráľova špeciálna komisia 13. augusta 1529 posúdila situáciu 

ohrozeného rezidenčného mesta, správa pre panovníka bola jednoznačná a bezútešná. 

Osmani, ktorí sa už dávnejšie pohli z Belehradu, mali asi 260.000 mužov a 100 diel. Tiež 

správa, že sultán hodlá vo Viedni prezimovať, nenechávala nikoho na pochybách o vážnosti 

situácie. Kráľovská komisia vyjadrovala obavy, či rýchla pomoc ríšskeho kontingentu 

z Nemecka príde do mesta včas. Vlastné sily Viedne boli schopné obsadiť hradby iba z jednej 

                                                 
18 BUCHMANN, ref. 10. s. 85. 
19 TURETSCHEK, Christine. Die Türkenpolitik Ferdinands I. von 1529 – 1532. Viedeň : Verlag Notring, 1968, 
s.111. 
20 Cestopis Bedřicha z Donína. In Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů. 
(ed. Zdeňka Tichá) Praha : Vyšehrad, 1985. 326 s. S. 286. 
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šestiny, čo úspešnú obranu celkom vylučovalo. Kráľovskí radcovia prosili, aby bol 

z Korutánska povolaný skúsený kondotiér Ján Katzianer. Aj blízka Morava mala vyslať 

svojich 3.000 žoldnierov, sústredených pre čas núdze.21

Viedeň navyše prežívala hospodársku a politickú krízu. V roku 1490 bola 

po päťročnom uhorskom panstve oslobodená cisárom Maximiliánom I. Medzinárodný 

význam mesta ako sprostredkovateľa medzi Ríšou a Uhorskom, tradujúci sa ešte od čias kráľa 

Přemysla Otakara II., po destabilizácii Uhorského kráľovstva a stále akútnejšej hrozbe 

Osmanov upadal. Už zlyhanie obrany proti Matejovi Korvínovi (1484/85) jasne dokázalo, 

že mesto samo sa bez dobre zaplatených žoldnierov a bez ríšskej pomoci nie je schopné 

účinne brániť.22

Na obranu habsburského sídelného mesta sa nakoniec za hradbami Viedne sústredilo 

12.000 kráľovských „landsknechtov“ a arkebuziérov s osvedčeným veliteľom grófom 

Mikulášom zo Salmu st. Deň pred úplným obkolesením mesta Osmanmi (25. septembra 

1529) vítali ustráchaní obyvatelia dlho očakávanú pomoc z Ríše – 5 000 mužov pechoty 

pod velením falcgrófa Filipa Rýnskeho.23

Ferdinand I. márne žiadal svojho brata – cisára o ďalšiu pomoc na obranu mesta. 

Karol V. z talianskej Piacenzy svojho kráľovského brata v liste z 23. septembra 1529 vyzýval, 

aby sa bránil Osmanom, ako najlepšie vie, lebo vyslanie oddielov z jeho strany v tom čase nie 

je možné.24

Paradoxne nakoniec sám Ferdinand I. poslal do vojny v severnom Taliansku 

kontingent kavalérie a infantérie. Spojencom v núdzi sa pre Viedeň naopak stala kráľova 

sestra Mária Uhorská, vtedy už (po svojej zosnulej tete princeznej Margaréte) miestodržiteľka 

Nizozemska. Práve ona zorganizovala začiatkom osudného roku 1529 oddiel dona Luisa 

de Avalos a jeho 1 500 Španielov na pomoc bratovi Ferdinandovi I.25 Zástava tejto jednotky 

sa dodnes s úctou uchováva v Historickom múzeu mesta Viedne.26

 

                                                 
21 TURETSCHEK, ref. 19, s. 110-112. 
22 HUMMELBERGER, ref.2, s. 8, 9. 
23 Táto pomoc bola schválená na Ríšskom sneme v Špýre ako „eilende Reichshilfe“ v apríli 1529. 
WINKELBAUER, Thomas. Österreichische Geschichte 1522 – 1699 : Ständefreiheit und Fürstenmacht; Länder 
und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Teil 1. Wien : Ueberreuter, 2003, s. 128. 
24 Die Korrespondenz Ferdinands I. 2. Band. II. Häfte. Familienkorrespondenz 1529 und 1530. (Ed. BAUER, 
W. – LACROIX, R.) Wien : A. HOLZHAUSENS NFG, 1938. S.499-509. 
25 BEHAM, Hans Sebald Rundansicht der Stadt Wien zur Zeit der Ersten Türkenbelagerung 1529. Nürnberg : 
Niklas Meldemann, 1530. Museum Stadt Wien, Karlsplatz. 
26 SEIPEL, Wilfried (ed.). Kaiser Ferdinand I. Das werden der Habsburgermonarchie. Wien : WILFRIED 
SEIPEL, 2003. s.103. 
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Zatiaľ čo sa habsburská strana iba pripravovala na boj, na osmanskej strane už 

prebiehali konkrétne vojensko-taktické operácie. 10. mája 1529 mohutné vojsko Osmanskej 

ríše vyrazilo z Carihradu. Sústredenie sultánových šíkov bolo tradične v Adrianopole. Vojsko 

malo prejsť trasu 1 520 km až k Viedni a zvládlo ju za 141 dní.27

V tábore pri Plovdive, vtedy ešte zvanom Philippopol, rozvodnená rieka Marica 

odplavila všetky ťažké delá artilérie, no vojsko sa napriek nepriazni osudu vydalo na ďalší 

pochod. Turci smerovali k Belehradu, kam dorazili 17. júna 1529.28

Vojaci šetrili obyvateľstvo sultánových krajín Balkánu a jeho majetok. Za porušenie 

zákazu rabovania hrozilo janičiarovi obesenie. Náhradou za túto „stratenú vojnovú korisť“ 

malo byť povolenie plienenia, ničenia a vraždenia na území Habsburgovcov. Vojsko sa 

zastavilo pri Osijeku, kde bolo treba postaviť most cez rozvodnenú Drávu, čo sa nakoniec 

staviteľovi Sinanovi, pôvodom južnému Slovanovi, aj za pomoci indických slonov podarilo. 

Ferdinand I. vtedy ešte na poslednú chvíľu vyslal k sultánovi Mikuláša Jurišiča s prísľubom 

zaplatenia vysokých čiastok za sľub uzavretia mieru. Táto misia ale bola neúspešná 

a kráľovské listy zostali bez odozvy. 

V druhej polovici júla 1529 sa uhorský protikráľ Ján Zápoľský zmocnil dôležitej 

svätoštefanskej koruny, hoci Ferdinandova strana venovala jej ochrane veľkú pozornosť. 

Na ochranu korunovačných klenotov boli určení Štefan Bátori a Peter Peréni. Peréni 

uchovával korunu v čase letnej tureckej kampane 1529 na svojom hrade Siklós (Soklyos). 

Po správach o blížiacich sa Osmanoch zneistel a nakoniec chcel symbol kráľovskej moci 

odviezť na bezpečnejšie miesto. S klenotmi aj s celou svojou rodinou sa uchýlil do Budína. 

Cestou Peréniovci prenocovali v dome Juraja Horváta, verného služobníka kráľa Ferdinanda 

I. Tam ich zavčas rána prekvapili a zajali priaznivci vzdorokráľa Jána, péčsky biskup Ján 

Cerechen a Michal Reserev. Dom Juraja Horváta obkolesili vojaci týchto dvoch veľmožov, 

zapálili ho a pán Horvát bol brutálne exekuovaný, „que res incredibile dictu est“.29

Kráľ Ferdinand už v liste datovanom v Linci, 12. augusta 1529 informoval cisára, 

že jadro tureckých síl už prekročilo Sávu a blíži sa k Moháču. Kráľ potvrdil, že sultán hodlá 

                                                 
27 PERNES, Jiří – FUČÍK, Josef – HAVEL, Petr a kol. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 
1526 – 1918. Praha : Elka Press, 2003, s. 18. 
28 HUMMELBERGER, ref. 2, s. 5. Pozri aj ref 30. 
29 TURETSCHEK, ref. 19 s. 100, 101. 
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v rakúskych krajinách prezimovať.30 Na konci listu správu ešte aktualizoval: Turci podľa jeho 

informácií prešli Drávu a dostali sa na miesta, kde bojoval a padol kráľ Ľudovít (k Moháču).31

Na pamätnom moháčskom bojisku potom zložil 14. augusta 1529 vojvoda Zápoľský 

hold sultánovi Sulejmanovi, ktorý ho uznal za svojho lénnika a uhorského kráľa. 

Ján Zápoľský využil túto skutočnosť aj inak. Zaslal obyvateľom Budína list, v ktorom 

uviedol, že veľké vojsko „tureckého cisára“ je na pochode a blíži sa k nim, preto sa majú 

vo svojej vernosti obrátiť k sultánovi a podriadiť sa mu. On, kráľ, má v moci svätoštefanskú 

korunu a s ňou aj zradcu Petra Peréniho, ktorý ju chcel zákerne odniesť „nemeckému“ 

votrelcovi Ferdinandovi.32

Pred tureckým vojskom sa šírili aj prehnané správy o strašných zločinoch Turkov a ich 

spojencov na civilnom obyvateľstve, ktoré šírila Zápoľského strana. Nakoniec sa však vinou 

nespokojnosti janičiarov tieto chýry naplnili, hoci aj na uhorskom území mali stále zákaz 

rabovania a vraždenia civilného obyvateľstva. Napriek nariadeniu sultána, 4. septembra 1529 

janičiari zaútočili na odchádzajúcu posádku Budínskeho hradu a zmocnili sa majetku 

nemeckých landsknechtov. Bola to medvedia služba celej stratégii osmanského postupu – 

Viedeň už nemala na výber, musela sa brániť, inak by riskovala masakre. 

V čase obliehania Viedne bol Ferdinand I. s prestávkami na ceste do Prahy. 

Do 30. septembra 1529 bol v Linci, 2. októbra už v juhočeskom Tábore. Do sídelného mesta 

českých kráľov prišiel 4. októbra a zostal tam až do 12. októbra. V Prahe chcel presvedčiť 

český snem, aby finančne prispel na vojnu s Osmanmi a obranu Viedne.33

Kráľ sa potom vydal naspäť do ohrozených rakúskych krajín. 15. októbra 1529 

nocoval v Tábore, 16. októbra v Českých Budejoviciach a  pokračoval do Linca. Podobne ako 

jeho cisárskemu bratovi Karolovi aj bolo jemu cestovanie súdené. Za vtedajších podmienok, 

zvlášť v zimných mesiacoch, napriek kráľovskej suite to bol úctyhodný výkon.34

V liste z 18. septembra 1529 ešte z Linca kráľ Ferdinand upozornil svojho brata, cisára 

Rímskej ríše na turecké nebezpečenstvo a poslal pána z Bredamu, aby osobne podal podrobné 
                                                 
30 Die Korrespondenz Ferdinands I., ref. 24, s. 466. „..., que le Turc est arrrrivé  á Bellegrade, que fust le 17e du 
mois pass, fait dresser les pontz sur la riviere dela Sava et que desia la meilleur partie des on armée passée est 
se haste le plus qu´il peut de faire la reste, de maniere que l´actens en brief en Austrice.“ 
31 Tamže, s. 467. „Monsr, aprés ce que dessus escript me sont venues certaines nouvelles de Hongrie comme le 
Turc faisoit desia dresser ses pontz sur un aultre riviere plus avant en Hongrie, nommée le fleuve de Drave, 
qu´est de lieu oú le roi Loys cui Dieu absoille, fut par led. Turc deffaict.“ 
32 Nakoľko bol kráľ a cisár Ferdinand I. Nemcom, môžeme dokumentovať na faktoch o jeho pôvode. Narodil sa 
v Španielsku v Henares pri Madride, vychovával ho jeho starý otec Ferdinand Aragonský, manžel nemenej 
známej Isabely Kastílskej. Matka Ferdinanda Isabella La Loca (Šialená), opäť Španielka a otec Filip I. Pekný, 
kráľ španielsky bol synom cisára Maximiliána I. a Márie Burgundskej, teda Francúzky. 
33 SUTTER FICHTNER, Paula. Ferdinand I. Wider Türken und Glaubensspaltung. Graz, Wien, Köln : Verlag 
Styria, 1986. 
34 Intinerar Kaiser Ferdinands´s I. 1521- 1564. Wien : A. Strauss´s sel. Witwe und Sommer. 1843. 
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správy. Ďalej písal, že Budínsky hrad i Ostrihom padli. Ibrahim paša je už na pochode proti 

Viedni a sultán ho nasleduje s 260 000 mužmi, ale očakávaná ríšska pomoc ešte stále 

nedorazila.35

Osmanská armáda sa priblížila k nášmu územiu a Bratislava sa ocitla na čiare postupu 

nepriateľa pozdĺž Dunaja. Pripravovala sa preto na príchod Turkov. Mesto začalo zosilňovať 

svoje opevnenia. Boli nadstavané cimburia, do dvoch nových bášt vysekali strieľne. Rybná 

brána bola úplne zamurovaná a zavezená hlinou a hnojom. Mesto opustili mnohí 

predstavitelia patriciátu. Kapitán Bratislavského hradu Ján Sálaj s 3 000 mužmi bol ale 

odhodlaný klásť odpor. 

Aby sa Turci nemohli oprieť o body tesne pred mestskými hradbami, zbúrali na rozkaz 

kráľovských komisárov grófov Salma a Lamberka svätolaurinský kostol (kostol sv. Vavrinca, 

dnes základy pred mestskou tržnicou) aj s dedinkou svätého Vavrinca, v ktorej sa nachádzala 

škola a špitál Križovníkov svätého Antona, všetko pred rovnomennou Laurinskou bránou. 

Rovnako skončil aj kostol svätého Michala pred Michalskou bránou a kostolík svätého 

Mikuláša v podhradí. Materiál z asanácie použili na spevnenie hradieb. Podobne došlo 

k likvidácii pontónového mosta cez Dunaj. 

Úloha Bratislavy v tej dobe značne vzrástla. Už v roku 1527 sem bola z ohrozeného 

Budína presťahovaná Uhorská dvorská komora. Neskôr, po obsadení Ostrihomu Turkami sa 

do Bratislavy presťahoval aj ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh. Ferdinand tu zriadil aj 

Kráľovskú miestodržiteľskú radu, centrálny úrad kráľovstva.36

Dňa 21. septembra 1529 dorazila osmanská dunajská flotila k Bratislave. Išlo o 400 

plavidiel, medzi nimi aj 160 bojových lodí. Turci vyzvali mesto, aby sa vzdalo, ale mešťania 

a vrchný veliteľ Ján Sálaj odmietli. V nasledovnej bitke obrancovia potopili niekoľko 

tureckých lodí,37 potom však boli nútení stiahnuť sa za hradby. Počas obliehania Viedne 

komplikovali Osmanom vojenskú logistiku ostreľovaním lodného zásobovania. Po jeho 

                                                 
35 „Monsr, quant au fait de Turcz, je vous merci aussi tres humblemen le bon vouilor. ... Et pour satisfaire á 
vostre Commandement de vous avertir du tout, pour ce, mounsr que mon cousin le s de Bredam que j´envoye 
devers Vre Mte lequel espere sera devers vous aussi tost que cestes ou peu apres, faire á la verité ample rapport á 
Vre Mte et vou descouvrir mon ceuer sur toutes choses; vous saura tres bien compter le tout, ne vous en ferai ici 
plus long propoz, fors que vous advertirai en sommaire de ce que occourt desd. Turcz. Qu´est, monsr, que ier 
me, vidrent nouvelles certaines comme iceulx, apres avoir eu donné  assaulx et miner le chasteau de Boude 
qu´ilz tenoient assiegé, oú quel lieuj´avoie environ 2.000 hommes et beaucop d´artillerie et municion, outgaigné 
icellui, et ontsemblablement Strigongne en leurs mains et puissance, ... “ Die Korrespondenz Ferdinands I.,ref. 
24, s. 495. 
36 TIBENSKÝ, Ján – URBANCOVÁ, Viera. Slovensko očami Európy. 900 – 1850. Bratislava : AEP, 2003, s. 27. 
37 „A že jest nad samým Dunajem , nepřátelská armáda bez veliké škody pro střelbu zámeckou k Vídni se přibrati 
nemůže. A když předešle Solimanus byl Vídeň oblehl a po Dunaji se na velkých lodích velké kusy a jiné municí 
k Vídni poslal , u samého města [Bratislava] několik lodí, velkými kusy naládované, od zámecké střelby stratil.“ 
Cestopis Bedřicha z Donína, ref. 20, s. 291. 
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ukončení ešte poškodili ustupujúcu osmanskú flotilu. Hlavná časť sultánovho vojska 

postupovala našťastie pre mesto po petržalskom brehu.38 Osmani sa nezdržiavali dobýjaním 

Bratislavy, lebo hlavným cieľom sultánovej kampane bola aj naďalej Viedeň, no v susedstve 

vyrabovali obce Rusove a Čunovo. 

 
Vo Viedni prebiehali horúčkovité prípravy na bojové situácie. Bolo treba vybudovať 

širšie zázemie opevnenia mesta – šance, valy na odpútanie nepriateľskej sily. Napriek 

obranným vežiam a neskôr postaveným baštám boli obranné možnosti na svoju dobu značne 

obmedzené. Vo všeobecnosti boli opevňovacie práce veľmi drahou záležitosťou, ktorú si 

mohlo dovoliť iba veľmi zámožné knieža.39 V letných mesiacoch roku 1529 sa podarilo 

Viedenčanom dokončiť často veľmi improvizovanými prostriedkami túto odpútavaciu líniu, 

ktorá sa skladala z nižších múrikov a krátkych radov palisád zo špicatých tyčí výšky 

dospelého muža prepletených vetvami, predovšetkým pred hradobnými vežami. Celkovo 

mala význam hlavne pri útokoch jazdy, ktorá pri napadnutí výpadu obrancov z mesta musela 

zosadnúť a tak znížiť svoju údernú silu. Tento Stadtzaun sa tiahol od Dunajského brehu 

pozdĺž potoka Viedenka (Wienfluss) až k mostu Stubenbrücke, prekračoval „Cestu 

do Uhorska“ (ako sa nazývala predchodkyňa dnešnej rakúskej diaľnice A4), pokračoval 

k mostu Svätého Mikuláša a ku Kamennému mostu pred Korutánskou bránou, kde plot 

obklopoval tiež predmestie Wieden. Už skôr, po roku 1450 dostavali aj nové veže vyzbrojené 

ľahkými palnými zbraňami.40

Vďaka dažďom a rozvodneným riekam, ktoré v lete roku 1529 na Balkáne spomalili 

postup sultánových vojsk, obrancovia stihli vybudovať na vnútornej strane stredovekých 

viedenských fortifikácií druhú obrannú líniu a to v západnej a južnej oblasti, teda v pásme 

ohraničenom Škótskou bránou (Schottentor) na severozápade (dnes oblasť Viedenskej 

univerzity a Votívneho kostola) a Korutánskou bránou na juhovýchode.41

Samotný múr okolo mesta (Ringmauer), bol vysoký šesť metrov a jeden až dva metre 

hrubý. Aby bol vylúčený mŕtvy bod paľby, boli zvnútra pri múroch zriadené drevené galérie, 

ktoré vyčnievali jeden až dva metre nad opevnenie. Viedenské hradby boli nepravidelne 

vybavené strieľňami, chrličmi na vriacu vodu alebo smolu a už zastaraným cimburím.42

                                                 
38 FILISTEIN, Roman Korunovačná sága. In: ISTROPOLITAN, 2007, roč. 2., č. 2, s. 9 (podľa: ORTVAY, 
Tivadar. Geschichte der Stadt Pressburg. Bratislava : 1912). 
39 HUMMELBERGER, ref. 2, s. 9. 
40 Tamže, s. 9, 10. 
41 HLÁVKA, Pavel. Obléhání Vídně r. 1529. [online] Dostupné na internete: <http://www.valka.cz 
/newdesign/v900/clanek.php?id=11032> 
42 HUMMELBERGER, ref. 2, s. 10, 11. 
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Jednotky „strakato“ odetých žoldnierov ostrieľaných v bojoch po celom kontinente 

boli rozmiestnené po obvode hradieb a valov. Celkom stálo v zbrani pod velením už 

sedemdesiatročného grófa Mikuláša zo Salmu st. asi 17 000 mužov. Okrem viedenskej 

domobrany, ktorá bola značne oslabená z dôvodu masového úteku Viedenčanov z mesta, bolo 

pripravených 8 000 landsknechtov a 1 700 obrnených jazdcov – reisige, medzi nimi aj 

žoldnieri ríšskej pomoci a tiež niekoľko tisíc mužov vojenskej podpory schválenej 

dolnorakúskymi stavmi, takzvanej „zehnter Mann“, krajinskej hotovosti, vyžadujúcej 

desatinu bojaschopného dedinského obyvateľstva. Veľmi dobrá situácia bola v oblasti 

delostrelectva – mesto disponovalo asi sto delami, čo bol stav porovnateľný s osmanskou 

armádou.43

Juh mesta bol chránený vnútorným valom a stal sa najohrozenejšou časťou. Okolie 

Korutánskej brány (Kärntnertor), v priestore vyústenia dnešnej Kärntner Straße pri Štátnej 

opere, bolo pripravených brániť až 3 000 dolnorakúskych mužov a 700 španielskych strelcov 

s hákovnicami pod velením Ecka z Raischachu.44 Práve on tu dal vybudovať val (Bollwerk). 

Bolo zrejmé, že tu bude sústredený hlavný nápor Osmanov a skutočne tu prebehli najťažšie 

boje, vrátane explózií tureckých podzemných náloží. Na kolorovanom drevoryte podľa maľby 

Hansa Sebalda Behama, znázorňujúcom obliehanie Viedne 1529, je Eck von Raischach 

zachytený pred formáciou pikanierov, veliac na koni.45

Na západ od tejto formácie, v oblasti Augustiniánskeho kláštora, viedol Ábel 

z Holleneggu štajerské oddiely. Na tejto, takzvanej Augustiniánskej bašte, sa dnes týči palác 

Albertina za záhradami cisárskych palácov. 

Samotní Viedenčania obsadili posty na obranu cisárskeho Hofburgu, dnešného starého 

paláca s polychrómovaným renesančným portálom na počesť Ferdinanda I. Obranu tu mal 

na starosti Ulrich Leisser.46

Východná časť mesta nebola ohrozená o nič menej. Stála v hlavnom smere útoku 

tureckých vojsk, ale Viedenský potok (Wienfluss) neumožňoval priamy kontakt 

s protivníkom, ani útok predných oddielov státisícového vojska prichádzajúceho po pravom 

brehu Dunaja. Tu, v oblasti brány Stubentor a Uhorskej brány,47 zaujali postavenie ríšski 

Nemci pod vedením falcgrófa Filipa Falckého (Rýnskeho). 

                                                 
43 BUCHMANN, ref. 10, s. 86. 
44 WINKELBAUER, ref. 23, s.129.
45 BEHAM, Hans Sebald. Rundansicht der Stadt Wien zur Zeit der Ersten Türkenbelagerung 1529. Nürnberg : 
NIKLAS MELDEMANN, 1530. (Kolorovaný drevoryt. Museum Stadt Wien.) 
46 Vídeň 1529 – 1. obléhání Vídně. [online] Dostupné na internete: <http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2311> 
47 Cestopis Bedřicha z Donína, ref. 20, s. 288. 
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Ďalší strategický bod na západe, pri Škótskej bráne48 obsadila viedenská mestská stráž 

a Dolnorakúšania na čele s Leonhartom z Felsu. Za nimi bolo sústredených ešte 500 rytierov 

na ťažko obrnených koňoch pod zástavou slobodného pána Viliama z Rogendorfu ako útočná 

sila juhozápadného úseku obrany.49

Severozápadný sektor, od Škótskej brány po bránu Werdertor, bránili zbory 

dolnorakúskych miest, pod velením Von Ebersdorfa a španielsky kontingent. Pozdĺž Dunaja 

operovali žoldnieri z českých krajín na čele s Ernstom von Brandstein. Za nimi sa opäť 

„šikovala“ ťažká kavaléria železných pánov v počte 250 rytierov Jána z Hardecku, 

pripravených zasiahnuť do boja.50

Stred tejto línie tvorila dôležitá brána Červenej veže (Rotenturmtor), v blízkosti 

jedného z najstarších kostolov Viedne – kostola svätého Ruprechta.51

 
Ešte 20. septembra 1529 vypálila viedenská posádka na rozkaz grófa Salma asi 900 

predmestských domov. Práca však nebola vykonaná dokonale a niektoré múry, zvyšky domov 

a pivnice slúžili potom Turkom ako dobré krytie bezprostredne pred mestskými priekopami. 

Niekoľko tisíc ľudí z predmestí sa vydalo západným smerom do bezpečia. Boli však 

prekvapení akindžiami, v podstate príslušníkmi balkánskych národov konvertovanými 

i nekonvertovanými na islam, ktorí slúžili ako záškodnícke a predsunuté prieskumné oddiely 

tureckého vojska. Dotyk s nimi sa stal utečencom osudným. Boli pobití, umučení alebo 

zotročení.52 Akindžiovia si Viedeň obzreli už 21. septembra 1529, k žiadnym bojovým 

akciám však ešte nedošlo.53

So spomínanými „Renner und Brenner“, ako akindžiov pomenoval ľud, došlo 

k prvému kontaktu bojom 22. septembra 1529 mimo operačného priestoru bezprostrednej 

obrany mesta s jazdou Jána z Hardecku a husármi pána Bakiča. Vďaka ďalším stretom 

v oblasti pod Bratislavou získali kráľovskí zajatcov – „jazykov“. Aj takto sa obrancovia 

dozvedeli, že veľký a mocný sultán nariadil nikoho nešetriť, pokiaľ sa Viedeň nevzdá. 

Kráľovské sily sa však napriek všetkému nedali zastrašiť a naopak, boli odhodlané brániť 

svoje mesto za každú cenu. 

                                                 
48 Škótska brána Schottentor je nazvaná podľa kláštora írskych mníchov v miestach dnešného Schottenkirche. 
Pomenovanie vychádza z latinského pomenovania Írska = Scotia Minor. 
49 TURETSCHEK, ref. 19. s. 119. 
50 TURETSCHEK, ref. 19, s. 119. 
51 HOEFNAGEL, Joris. Vogelschauplan der Stadt Wien von Norden. Medirytina. 
52 BUCHMANN, ref. 10, s. 88. 
53 TURETSCHEK, ref. 19, s. 117. 
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V ten istý deň, 22. septembra 1529, prešli hlavné turecké sily vtedajšie uhorsko-

dolnorakúske hranice pri Bruckej bráne (Brucker Pforte). Aby padíšáh povzbudil bojového 

ducha vojakov, vykonal tu veľké defilé svojich hlavných síl. Tieto už o dva dni stáli pred 

Viedňou.54

26. septembra 1529 sa ako prvý pred viedenskými hradbami objavil veľkovezír 

s prednými vojmi. Za ním prišiel sultán a celá hlavná vlna osmanskej armády.55 Po dokončení 

obkľúčenia Viedne sa samotný sultán utáboril v luxusných stanoch obklopený telesnou 

strážou a elitnými jednotkami na juhovýchod od Viedne na spojnici medzi Schwechatom 

a Simmeringom. Západnejšie rozložil svoje stany aj veľkovezír Ibrahim paša, ktorý nechcel 

sultána stratiť z očí. Postavenie aj život prvého ministra Porty, pôvodom gréckeho otroka 

a konvertitu, závisel na miere vplyvu na Sulejmana. Pred nimi smerom k Viedni, na ceste 

k Sankt Marxu, sa rozmiestnil zvyšok artilérie nezničenej pri veľkej povodni v dnešnom 

Bulharsku. Ďalej na západ v južnom smere (bližšie k mestu) si za sebou postavili stany 

jednotky belehradského a bosnianskeho pašu. Za potokom Wienfluss, teda vo východnom 

sektore obliehania, velil táboru rumelský beglerbeg.56 V oblasti dnešnej viedenskej štvrti 

Währing postavili tábor jednotky sandžakbega zo Semendrie a severnejšie pod Kahlenbergom 

(pri dnešných predmestiach Nussdorf a Heiligenstadt) zaujal pozície mostarský beg. 

Na Dunaji pred Viedňou dokončila obkľúčenie osmanská flotila, ktorej časť ešte zaujala 

pozície bližšie k vrchnému veleniu, na brehu v blízkosti už spomínaného Simmeringu.57 

27. septembra 1529 zničili tureckí ženisti oba mosty cez Dunaj v severnej zóne obrany mesta, 

čo privodilo takmer úplnú izoláciu obliehaného mesta.58  

Aj z dôvodu už spomínanej straty ťažkých obliehacích diel počas povodne 

pod Philippopolom na jar 1529, sa Turci sústredili na podkopanie Korutánskej brány 

a uskutočnenie podzemných výbuchov v tejto oblasti s následnými prielomami v múroch 

a násype, na ktoré mali nadväzovať útoky a obsadenie mesta. 

Gróf Salm, hlavný veliteľ mesta, nariadil taktiku veľkého počtu výpadov po asi 1 000 

mužoch. Tie mali rušiť Turkov pri budovaní šancí a zákopov, neskôr ohrozovať ich práce 

na tuneloch pod hradbami a v neposlednom rade podlamovať bojovú morálku nepriateľa.59

                                                 
54 BUCHMANN, ref. 10, s. 88. 
55 TURETSCHEK, ref. 19, s. 122-123. 
56 Rumelia bol súhrný turecký výraz pre oblasti okupovaného Balkánu. 
57 Mapa obliehania Viedne. [online] Dostupné na internete : 
<http://www.austria-lexikon.at/af/Wissenssammlungen/Geschichtsatlas/T%C3%BCrkenbelagerung%201529> 
58 BUCHMANN, ref. 10, s. 88. 
59 Tamže, s. 88. 
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Obrancovia neutajili presuny 21 vojenských oddielov od Soľnej brány (Salztor) 

do južného exponovaného úseku defenzívy. Výpad proti mínerom a ich strážam sa podaril, 

ale za cenu padlých asi 500 kráľovských landsknechtov. 

Napriek všetkým snahám kráľovského vojska došlo 9. októbra 1529 k prvej explózii 

vo viedenských fortifikáciách. Doobeda útočiaci Turci vyhodili do povetria opevnenie 

na východ od Korutánskej brány na dvoch miestach a vytvorili otvory v šírke 25 metrov. 

Pri tejto šírke mohlo naraz útočiť iba 24 janičiarov, čo prispelo k odrazeniu ich útoku. Turci 

ale útočili až do súmraku a obrancovia pozície udržali iba za cenu značných strát.60 V tento 

deň preto prešli od výpadov k defenzívnej taktike, naďalej však kopali chodby proti tureckým 

podkopom viedenských hradieb. 

Dňa 11. októbra 1529 otriasol hradbami v južnom sektore Ecka z Reischachu mocný 

výbuch. Na pomoc prišli aj jazdci Viliama z Rogendorfu. Výbuch vytvoril tridsať metrov 

široký otvor na východ od Korutánskej brány. Cez tento prielom sa sultánovi vojaci snažili 

v troch vlnách dostať do mesta. Kráľovské vojsko stratilo iba 30 spolubojovníkov, no Turci až 

1 200.61

Martýrium obrancov pokračovalo tretím a štvrtým výbuchom 12. októbra 1529, čím sa 

otvor ešte rozšíril. Bolo jasné, že mesto sa takto nedá ďalej udržať. Ďalší výbuch východne 

od  ťažko skúšanej Korutánskej brány nebol úspešný vďaka včasnému objaveniu nálože 

pri bojoch pod zemou. Naopak západný prielom bol pre útok dosť široký. Úplne vyčerpaní 

obrancovia odrazili aj tento útok a ešte po ňom museli nájsť posledné sily na opravu múrov.62

Veľkovezír Ibrahim paša, prvý minister Vysokej porty, sa na základe výsledkov 

rokovania hlavného stanu rozhodol určiť termín posledného pokusu dobyť Zlaté jablko – ako 

Osmani s obľubou nazývali metropolu na Dunaji. Malo sa tak stať vo štvrtok 14. októbra 

1529. Toho rána sa janičiari hnaní šabľami dôstojníkov snažili vniknúť do mesta v oblasti 

Korutánskej brány. V popoludňajších hodinách sa tunajší prielom ešte rozšíril na 80 metrov. 

To umožnilo útok v širšej zostave, väčší dotyk s nepriateľom, boje s chladnými zbraňami 

a súčasne vyšší uhol paľby z arkebúz. Bol zranený aj vrchný veliteľ brániaceho sa mesta, gróf 

Mikuláš zo Salmu starší. Útočníci boli ale opäť a s konečnou platnosťou odrazení. Ibrahim 

paša, vrchný veliteľ sultánovho vojska, preto nariadil 15. októbra 1529 ústup. Mocná armáda 

Sulejmana sa potom oslabená a sužovaná vlhkým a chladným počasím vrátila späť 

do zimovísk na juhovýchode Európy. 

                                                 
60 BUCHMANN, ref. 10, s. 89. 
61 TURETSCHEK, ref. 19, s. 122-123. 
62 BUCHMANN, ref.10, s. 89. 
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Koleso vojnovej šťasteny sa začalo obracať. Kráľ Ferdinand I. poslal roku 1530 

do Konštantínopolu k Vysokej porte Mikuláša Jurišiča a Josefa Lamberga, aby sa 

pre Uhorsko skúsili vyjednať lepšie východiskové pozície. V tomto čase Viliam Roggendorf 

pochodoval so svojimi mužmi k Budínu, aby mesto oslobodil z rúk Osmanov. Zdržiaval sa 

však dobýjaním iných dôležitých miest, ako boli Ostrihom, Vyšehrad a Vacov. Budínsky hrad 

nakoniec obliehal 50 dní, potom bol zatlačený belehradským begom, ktorý pritiahol na pomoc 

Jánovi Zápoľskému. Ján Katzianer získal pre Ferdinanda ešte v roku 1529 Trenčín a Nové 

Mesto nad Váhom. Ďalší veliteľ, Gašpar Serédy sa zmocnil Jágra a Rupert Herbestein Spiša 

s okolím Košíc a nakrátko aj Tokaja. 

Obliehanie Viedne prinieslo veľmi ťažké dôsledky pre Slovensko v podobe už 

spomenutého Svätomichalského týždňa roku 1530. Vtedy sa uhorský kráľ Ján Zápoľský 

dohodol so smederevským begom Mehmedom Jahjapašaoglu na plienení území kráľa 

Ferdinanda I. Beg Mehmed mal vyplieniť južnú Moravu a Dolné Rakúsko, resp. východné 

rakúske krajiny. Turecký hodnostár zo srbského Smedereva (neďaleko Belehradu) však poslal 

vojská s pomocnými oddielmi balkánskych Slovanov cez Dunaj pri Ostrihome a Komárne. 

Koncom septembra 1530 sa pustili tieto dva prúdy pozdĺž Váhu, Nitry a Hrona. Údolím Váhu 

postúpili k Trnave, pričom spustošili Hlohovec. Proti prúdu Nitry prenikli až k Topoľčanom. 

Oblasť medzi Nitrou a Váhom bola postihnutá najviac. Osmanské šíky sa vyhli veľkým 

pevnostiam (Šintave, Nitre, Bratislave či Trnave), lebo jednak nemali obliehaciu techniku, 

jednak šlo o rýchly koristnícky výpad.63

Aj Pohronie zahorelo plameňmi vojny, Turci postupovali smerom na Levice, Vráble, 

Zlaté Moravce a Hronský Beňadik. Bilancia bola katastrofálna: iba v nitrianskej stolici bolo 

vypálených 80 dedín. V niektorých oblastiach ostala iba štvrtina obyvateľstva. Bola zničená, 

respektíve rozkradnutá aj bohatá úroda roku 1530. Tisícky ľudí boli odvlečené do otroctva, 

domáce zvieratá boli zabité alebo ukradnuté.64 Smederevský beg potom pokojne odviedol 

vojsko do Belehradu, kde rozdelili a rozpredali zajatcov i korisť, vojsko potom odišlo 

do zimných táborov.65

V lete roku 1531 sultán Sulejman nariadil novú výpravu proti Viedni, ktorá sa však 

neuskutočnila, keďže sa armáda zdržala dobýjaním hradu Köszeg. Rozpadla sa opäť 

na lúpežné výpravy s cieľom čo najviac zdevastovať krajinu i jej obyvateľov. Vojnové útrapy 

                                                 
63 HORVÁTH, Pavol. – KOPČAN, Vojtech. Turci na Slovensku. Bratislava : SPN, 1971, s. 50. 
64 KOPČAN, Vojtech. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava : VEDA, 1986, s. 34-35. 
65 HORVÁTH, Pavol. Rabovali Turci ... Výber z kroník a listov. zo 16. a 17. storočia. Bratislava : Tatran, 1972, 
s. 27. 
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boli i neskôr spojené s bojovými akciami proti Jánovi Zápoľskému a hrozba osmanského 

nebezpečenstva nadlho zaťažovala územie Slovenska. 

 
Prvé obliehanie Viedne Turkami od 26. septembra do 15. októbra 1529 bolo nielen 

priamym dôsledkom moháčskej katastrofy, ale aj nestability Uhorského kráľovstva. Začalo sa 

ním priame ohrozovanie nášho územia Osmanmi, ktoré trvalo až do tretieho obliehania 

Viedne a do slávnej bitky pri Kahlenbergu 12. septembra 1683, ktorá toto obliehanie víťazne 

ukončila pre Habsburgovcov. Vtedy sa začalo obdobie vojenských ofenzív Habsburgovcov 

smerom na juhovýchod, ktoré vytvorili konečnú geografickú podobu podunajskej monarchie, 

čo nakoniec kultúrne, nábožensky aj politicky ovplyvnilo národy juhovýchodnej a strednej 

Európy. Stretávanie sa moslimskej kultúry s kultúrou kresťanskej strednej Európy 

spoluutváralo obidve civilizácie. Aj dnes, dlhý čas po zániku Habsburskej a Osmanskej ríše 

stojíme opäť pred otázkou úlohy moderného Turecka v Európe. 
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The First Siege of Vienna (27th September – 15th October 1529) 
 
The article deals with the first siege of Vienna by the Turks that took place in the autumn of 1529. The 
paper explains the conditions of and reasons for the military activities of the Ottomans in Central and 
South-eastern Europe, and in the former territory of the Kingdom of Hungary at the beginning of the 
16th century from the perspective of pan-European situation, which influenced the rise of the 
Habsburgs and the French power politics. Based on available sources and historical synthesis, the 
author outlines the diplomatic processes of the European state coalitions in the battle for supremacy on 
the Old Continent and in the Mediterranean and then compares the military-tactical positions of the 
opponents. He traces the course of the second campaign of Suleiman (the campaign in the summer of 
1526, which ended with the Battle of Mohács is considered to be the first one) concluding with the 
siege of Vienna. A key aspect of the study is its definition of the role of the Habsburgs, both Ferdinand 
I and Charles V in defending Central Europe against the Ottoman Turks and in stabilizing the situation 
in the Kingdom of Hungary. The article devotes special attention to the so called St. Michael's week in 
1530, immediately following the siege of Vienna, which had disastrous consequences for the territory 
of present-day Slovakia. 
 
Keywords: the first siege of Vienna by the Turks, the Habsburgs, Ferdinand I, Charles V,  
                   Ottomans, Suleiman I, Niklas von Salm 
 
Die erste Türkenbelagerung Wiens (27. September – 15. Oktober 1529) 
 
Der Artikel beschäftigt sich mit der ersten Belagerung Wiens durch die Türken im Herbst des Jahres 
1529. Der Aufsatz erklärt die Voraussetzungen und Gründe der militärischen Aktivität der Osmanen 
im Mittel- und Südosteuropa, also im damaligen Gebiet des Königreichs Ungarn anfangs 16. 
Jahrhunderts aus dem Aspekt der gesamteuropäischen Situation, die vor allem der Aufstieg der 
Familie Habsburg und die französische Machtpolitik prägte. Autor bemühte sich anhand der 
erreichbaren Quellen und synthetischer historischer Werken die Kausalität diplomatischer Vorgänge 
europäischer Staaten-Koalitionen im Kampf um die Vorherrschaft auf dem Alten Kontinent und im 
Mittelmeerraum anzudeuten. Weiter beschäftigt sich mit den militär-taktischen Vergleich der 
Kontrahenten, mit dem eigenen Ablauf des zweiten Feldzuges des Süleymans II. (Als erster Feldzug 
Süleymans II. wird der Feldzug im Sommer 1526, der  mit der Schlacht bei Mohács endete, gemeint.) 
und letztendlich mit der Belagerung Wiens. Wichtiger Moment der Studie ist das Darlegen der Rolle 
der Habsburger, sowohl Ferdinands I., als auch des Karls V. bei der Verteidigung vom Mitteleuropa 
gegen die osmanischen Türken und bei der  Stabilisierung der Lage im Königreich Ungarn. Eine 
besondere Aufmerksamkeit wird im Artikel der so genanten Sankt-Michaeler Woche 1530 gewidmet, 
die unmittelbar auf die Türkenbelagerung Wiens folgte und für die Slowakei verhängnisvolle 
Konsequenzen hatte. 
 
Schlüsselwörter: erste Türkenbelagerung Wiens, Habsburger, Ferdinand I., Karl V., 
                             Osmanen, Süleyman I., Graf Niklas von Salm 
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Život a dielo Juraja Križanića 
 
Mária Tarabová 
 

Spisovatelia a učenci juhoslovanskej oblasti oddávna vynikali živým slovanským 

vedomím. Ale u žiadneho juhoslovanského spisovateľa staršieho obdobia sa nejavila idea 

slovanského vedomia tak výrazne ako u Juraja Križanića. 

Juraj Križanić1 sa narodil v roku 1617, 1618 alebo dokonca 16192 v Obrhu (blízko 

Podgorica) neďaleko mesta Ozalj, v oblasti Hornej Kupy, v centrálnom Chorvátsku, v tom 

období súčasti Habsburskej monarchie, kam sa po tureckom obsadení utiahlo staré chorvátske 

a srbské zemianstvo.3 Pochádzal zo starej šľachtickej chorvátskej rodiny, ktorá sa spomínala 

už v 13. storočí. V 17. storočí bola táto rodina pomerne chudobná ako väčšina šľachtických 

rodín v Chorvátsku.4

Od roku 1629 do roku 1635 navštevoval jezuitské gymnázium v Záhrebe alebo 

 Ljubljani.5 Na základe odporučenia svojho opatrovníka Burkhardta Hizinga sa 19. januára 

1635 stal žiakom ústavu ,,Ferdinandeum“ v  Štajerskom Hradci.6 Okrem toho navštevoval 

prednášky z filozofie na mestskej jezuitskej akadémii, kde mu bol 5. augusta 1638 udelený 

                                                 
1 Priezvisko Juraja Križanića sa uvádzalo vo viacerých verziách: chorvátsky – Krisanich, Krisanych, Krisanith, 
Crisanich; latinsky – Crisanius, Chrisanius a Crisianus. Od latinskej verzie pochádzala talianska verzia Crisanio 
a ruska verzia Križanišč. GOLUB, Ivan. Biografska pozadina Križanićevih djela. In Život i djelo Jurja 
Križanića. Záhreb : Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, 1974, s. 35. 
2 Križanićov presný dátum narodenia nie je nikde v prameňoch doložený. K uvedenému dátumu sa došlo 
na základe údajov z obdobia jeho pôsobenia. Bližšie pozri KVAPIL, Miroslav. Jurij Križanić. In Slávia, 26, 
1957, s. 542; PŘÍHODA, Marek. Juraj Križanič v Rusku. In Slovanské historické štúdie, 30, 2005, s. 21; 
KUČEROVÁ, Kvetoslava. Juraj Križanić a idea slovanskej jednoty. K otázke vznikania národného vedomia 
u Slovanov. In Slovanské štúdie, 1986, s. 16; GOLUB, Ivan: Križanić. Záhreb : Kršćanska sadašnjost, 1987, s. 9. 
S. Radić vychádzal z toho, že Križanić vo svojom diele ,,O božej prozreteľnosti“ naznačil, že mal v čase jeho 
písania 49 rokov. rovnako to urobil aj Jagić a Kukuljević. RADIĆ, Stjepan. Nejdokonalejši představitel 
slovenské myšlenky. In Slovanský přehled, 4, 1902, s. 25.; JAGIČ, Vatroslav. Život i rad Juraja Križanića. 
O tristogodišnjici njegova rodenja. Zagreb : JAZU, 1917, s. 14; KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI, Ivan. Juraj 
Križanić Nebljuški, hrvatsko-ruski pisac In Književnici u Hrvatah s ove strane Velebita, živivši u prvoj polovini 
XVII vieka. Knjiga 10, Zagreb : Arkiv za povijestnicu jugoslavensku, 1869, s. 15. 
3 Národnosťou bol Chorvát, čo bolo zaznamenané v dokumentácii z čias jeho štúdia v Hradci, kde bol v roku 
1635 v zozname štipendistov ústavu ,,Ferdinandeum“ zapísaný ako ,,Croata Ozalliensis“ a v promočnej knihe 
študentov menovaných na akadémii v obore filozofia na Hradci v roku 1637 a v roku 1638 zapísaný ako 
,,Georgius Krisanich. Croata Obarhiensis Nobilis“. Napriek tomu vznikali polemiky o  jeho národnosti, pretože 
v roku 1659 bol zapísaný na ministerstve zahraničných vecí v Moskve ako ,,Serbenin Jurij Ivanov syn Biliša“. 
Bližšie pozri KRIŽANIĆ, Juraj. Politika. Preložili Mate Malinar a Radomir Venturin. Záhreb : Golden 
marketing, 1997, s. 11. 
4 Na rozdiel od južných Križanićovcov sa nazývali Nebljuškými (od Nebiljuchy). KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI, 
ref. 2, s. 12. Radič nazýva Križanića ,,Juraj Križanić Nebljuski, s prezývkou Javkanica“ – od slovesa javkati 
v tzv. kajkavskom nárečí, v spisovnej reči jaukati: RADIĆ, ref. 2, s. 24. 
5,,V literatúre dlho prevládala mienka, že Križanič bol žiakom jezuitského gymnázia v Záhrebe. Zmenu priniesol 
záznam objavený Janezom Peršičom svedčiaci o tom, že Križanič bol v roku 1631 žiakom jezuitského gymnázia 
v Ljubljani.“ PŘÍHODA, ref. 2, s. 21. Bližšie pozri PERŠIČ, Janez. Juraj Križanič - dak ljubljanske isusovačke 
gimnazije. In Historijski zbornik, 37-38, 1974-1975, s. 521-523.; GOLUB, ref. 2, s. 9. 
6 PŘÍHODA, ref. 2, s. 21. 
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titul magistra filozofie.7 V tomto istom roku odišiel na Ilýrsko-uhorský ústav do Bologne, 

kde študoval teológiu a právo. Okrem toho sa tu zaoberal viacerými jazykmi, medzi nimi aj 

slovanským bohoslužobným jazykom a tiež svojim rodným chorvátskym jazykom, jeho 

opravami a očistením. Zvlášť sa zaujímal o úniu latinskej a gréckej cirkvi, a tým aj o cirkevné 

zjednotenie Slovanov.8 Po opustení Bologne prišiel na konci roku 1640 do Ríma, kde sa chcel 

naučiť po grécky, zoznámiť sa s  východnou teológiou a  kultúrou na Gréckom ústave 

(Collegium Graecum) svätého Athanasia, aby mohol lepšie riešiť cirkevný rozkol medzi 

gréckou a latinskou cirkvou.9

 
Prvý pobyt v  Ríme (1640 – 1642) – čo predchádzalo ceste do Ruska 
 

V tomto čase bol Rím strediskom južných Slovanov, najvzdelanejších ľudí 

z Chorvátska, Dalmácie a Bosny. Križanić sa počas svojho pobytu v Ríme zoznámil 

s ruskými unistickými kňazmi, ktorí v tom čase spolu s Chorvátom Levakovićom ,,opravili“ 

slovanský jazyk v chorvátskoglagolských cirkevných knihách, t.j. prerobili ho na ruský. 

To malo veľký vplyv na Križanića, ktorý sa horlivo zaoberal slovanským cirkevným jazykom, 

ktorý nazýval ruským, pomýšľajúc na jeho ,,opravenie“ podľa vlastnej normy.10

V  Ríme sa navyše u  Križanića k tomuto záujmu o jazyk a k úsiliu o cirkevné 

zjednotenie Slovanov pridala myšlienka odísť pôsobiť priamo do Ruska. Krátko po svojom 

prijatí na Grécky ústav v roku 1641 napísal spis Francescovi Ingoliovi11, sekretárovi 

Kongregácie pre šírenie viery, ktorý sám nazval Nota.12 Spresnil a vysvetlil v ňom svoje 

zámery ohľadom budúcej činnosti v Moskve. Objavil sa tu aj nový moment – snaha 

                                                 
7 JAGIČ, ref. 2, s. 16. 
8,,V Bologniu sa zoznámil so spisom ,,Commentarii de rebus Moscovititas“ od Antonia Possevina, pápežského 
vyslanca, ktorý bol v rokoch 1581-1582 na dvore ruského cára Ivana Hrozného. V tomto diele sa dočítal ako 
veľa Slovanov je oddelených od rímskej cirkvi. Na mladého Križaniča to malo mimoriadny vplyv a inšpirovalo 
ho k činnosti na prekonanie cirkevnej schizmy medzi východnou a západnou cirkvou.“ PŘÍHODA ref. 2, s. 21. 
9 ,,Križanič píše svojmu krajanovi Rafaelovi Levakovičovi v roku 1647: ,,Mal som vždy prianie pracovať na 
pestovaní jazyka. Keď som potom čítal Komentáre o moskovských záležitostiach Antonia Possevina, okamžite 
som pochopil, že je veľké množstvo našich národov otrávených rozkolom. Zameral som sa nielen na prácu okolo 
jazyka , ale zároveň i na odstránenie rozkolu. Preto som odišiel do Ríma a nastúpil som na Grécky ústav.“ 
GOLUB, ref. 2, s. 11; BELOKUROV, Sergej Alexejevič. Juraj Križanić v Rossii. Iz duhovnoj žizni moskovskogo 
obščerstve v XVII v. Moskva, 1902, Priloženija, s. 143-144. 
10 PERWOLF, Josef. Juraj Križanič, patriarcha slavistiky. In Slovanský přehled, 5, 1886, č. 1, s. 5. 
11 Francesco Ingoli, prvý sekretár Kongregácie pre šírenie viery založenej v  roku 1622, v  tejto funkcii pôsobil 
až do svojej smrti v roku 1649. 
12 Marek Příhoda vo svojej štúdii Juraj Križanič v Rusku uvádza, že znenie spisu možno nájsť: Zapiska Jurija 
Križaniča o misii v Moskvu. 1641 g. Moskva 1901; KADIČ, Ante. Križanič´s Memorandum. In Jahrbucher fur 
Geschichte Osteuropas, 3, 1964, s. 331-349; GOLUB, Ivan. Juraj Križanić prorok mesijanizma kulture. 
Križanićevo očitovanje ,,O misiji u Moskoviji – della missione in Moscovia“. In Bogoslovska smotra, 66, 1996, 
1, s. 57-87. 
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o oslobodenie zadunajských Slovanov (Zadunajcov) od Turkov s  pomocou Ruska.13 Križanić 

podľa vlastných slov chcel misionársky pôsobiť nie medzi prostým ľudom, ale priamo 

na cárskom dvore. Predpokladal, že počas niekoľkých rokov si získa dôveru cára a  až potom 

uskutoční svoj hlavný zámer – získa ruského vládcu na boj proti Turkom. Chcel cára 

presvedčiť, aby vstúpil spolu s katolíckymi vládcami do protiosmanskej ligy.14 K jej 

vytvoreniu bolo však potrebné najskôr prekonať cirkevnú schizmu medzi pravoslávnym 

Ruskom a  rímskou cirkvou – dospieť k unionizmu.15 Pokiaľ cár vytiahne do boja, Križanić 

tvrdil, že spolu s Grékmi proti Turkom povstanú i  porobení Slovania a to z lásky k vládcovi 

spoločného jazyka a národa, z čoho je zrejmé, že Križanić chápal Slovanov ako jeden etnický 

a jazykový celok. Vzorom pre neho bol zrejme Alexander Kumulovič16, ktorý bol pápežom 

Klementom VIII.17 poslaný k moskovskému kniežaťu a  k  ďalším vladárom v  záležitostiach 

katolíckej viery a  uzatvorenia spojenectva proti Turkom.18

Popri svojich politických cieľoch Križanić v spise Kongregácii hovoril aj o svojom 

postoji k Rusku v cirkevnej otázke.19 Cestu k prekonaniu schizmy videl vo vzdelávaní 

obyvateľov Ruska. Podrobne hovoril o svojom budúcom pôsobení na tomto poli – chcel 

pracovať na oprave prekladov svätých kníh a to tak, že o  nich napíše komentár. Okrem toho 

chcel v Moskve sám preložiť knihy z oblasti histórie, humanitných vied, umenia a politiky.20 

                                                 
13 JAGIĆ, Vatroslav. Ocjena životopisa Križanićeva koji pisao P. Bezsonov. Štampano iz 18. knjige.  Zagreb: 
JAZU, 1872, s. 37, 39. 
14 Snahy o vytvorenie protiosmanskej ligy podobného charakteru prebiehali už aj v 16. storočí. Bližšie pozri 
PROCHÁDZKA, Josef. Předpoklady k utvoření koalice císaře a papeže s východní Evropou na konci 16. století. 
In Slovanský přehled, 1987, č. 5, s. 353-366. 
15 Išlo o snahu uskutočniť katolizáciu pravoslávnych slovanských národov, teda dosiahnuť uznanie pápežského 
úradu u pravoslávnych na Balkáne i v Rusku a zjednotiť sa tak v boji proti Turkom v kresťanskej únii. Slovania 
tu mali dve zásluhy: boli protiturecký štít Európy a katolícka cirkev by mohla expandovať na Východ. 
Na Balkáne začal unionizmus v roku 1604, kedy prišli do Dubrovníckej republiky jezuiti a začali tu organizovať 
hnutie za oslobodenie balkánskych Slovanov. Ku Križaničovmu chápaniu unionizmu pozri bližšie WOLLMAN, 
Frank. Některé projevy sounáležitosti a součinnosti slovanské humanisticko – barokního rázu. In Slávia, 26, 
1957, s. 91-95; WOLLMAN, Slavomír. Humanisticko- barokní slavismus. Ideologie a eidologie. In Slávia, 66, 
1997, č. 3, s. 301-318. 
16 TRSTENJAK, Tonči. Aleksandar Komulović kao mogući uzor Jurju Križaniću u Politici i crkvenom jedinstvu. 
In: Znanstveni skup u povodu 300. obljetnice smrti Jurja Križanića (1683-1983): zbornik radova, II. dio: 
Povijesni radovi, uredio dr. Ljubo Boban. Zagreb, 1986. (Radovi o životu i djelu Jurja Križanića, sv. 4.), s. 285-
302. 
17 Klement VIII. (1536 – 1605), vlastným menom Ippolito Aldobrandini, pápež v rokoch 1592 – 1605. 
18 ,,Kumulovičovi bolo uložené, aby presvedčil ruskú vládu o nevyhnunosti boja proti Turkom. Ruský cár mal 
poslať vojská do Podolia a odtiaľ cez Moldavsko a Tráciu k Stredozemnému moru. Cár mal byť pre túto ideu 
získaný vidinou obsadenia Carihradu i bohatou korisťou.“ PROCHÁDZKA, ref. 14, s. 362. 
19,,Ja nepovažujem Moskovčanov za kacírov ani za schizmatikov (lebo ich rozkol nepochádza z pýchy, pravého 
koreňa rozkolu, ale z neznalosti), skôr ich považujem za kresťanov, ktorí boli kvôli duchovnej prostote uvedení 
do omylu. A domnievam sa, že obcovať s nimi neznamená kázať im vieru (čo je zámer, na ktorý by som sa nikdy 
neosmelil), ale skôr znamená viesť ich k cnostiam, k poznaniu, k slobodným umeniam: až (toto) bude zavedené, 
bude ľahšie vyviesť ich z omylu, čo bude záležitosť iných, plných odhodlania a ducha...“ PŘÍHODA, ref. 2, s. 22. 
Příhoda úryvok cituje zo Zapiska Jurija Križanića o misii v Moskvu. 1641., s. 32. 
20 Tamže, s. 23. 
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O vlastnej spisovateľskej činnosti Križanić hovoril v liste záhrebskému biskupovi 

Benediktovi Vinkovičovi21 z 3. apríla 1641. Sťažuje sa tu na niektorých krajanov, ktorí sa 

hanbia za svoj materský jazyk, a ktorí sa pýšia tým, že už zabudli svoj slovanský jazyk 

(linguae slovinae). Zmienil sa tiež, že celú gramatiku a aritmetiku ako dve základné vedy 

vyložil v bežnom ilýrskom jazyku (ilirico communi sermone) bez toho, aby použil jediné 

slovo z latinčiny alebo iného jazyka.22

 
Návrat späť do Chorvátska 
 

Križanić bol 12. septembra 1642 vysvätený za kňaza a ako doktor teológie 

(,,Doctoratus in Sacra Theologia“) sa vrátil domov do Chorvátska. Tu mal podľa rozhodnutia 

Kongregácie pracovať medzi pravoslávnym obyvateľstvom v  okolí Žumberku23, aby sa 

pod vedením záhrebského biskupa pripravil na svoju misiu do Ruska, na ktorú bol vybraný.24 

Smrť záhrebského biskupa Vinkoviča v  decembri 1642 však nečakane zmenila smer 

Križanićovho pôsobenia v Chorvátsku. Neodišiel pôsobiť medzi pravoslávnych, ale katolíkov. 

Stal sa kňazom v meste Nedelišče (1643 – 1644)25 a neskôr vo Varaždine (1645 – 1646)26, 

kde ho v roku 1646 zastihlo kladné rozhodnutie vo veci odchodu na misiu do Ruska.27

 
Prvá cesta Križanića do Moskvy (1647) – Križanić ako misionár katolíckej viery 
 

Najprv odišiel do Smolenska28, kde mal byť v službách tunajšieho biskupa Petra 

Parczewského29 a odtiaľ mal potom pri vhodnej príležitosti odísť priamo do Moskvy.30 

S biskupom Parczewskim sa však dostal do konfliktu. Predmetom ich sporu bola literárna 

a vedecká činnosť, ktorou sa chcel Križanić zaoberať predovšetkým. Parczewski naopak 

vyžadoval, aby sa Križanić venoval cirkevnému spevu. Križanić oponoval tým, že by bolo 

                                                 
21 Benedikt Vinkovič (1581 – 1642), záhrebský biskup, stúpenec protireformácie, propagátor cirkevného 
zjednotenia vo svojej provincii, podporovateľ umenia. Bližšie pozri GOLUB, ref. 2, s. 13. 
22 PŘÍHODA, ref. 2, s. 23; KVAPIL, ref. 2, s. 543. 
23 Žumberk, oblasť na severe Chorvátska pri hraniciach so Slovinskom. 
24 PERWOLF, ref. 10, s. 5. 
25 GOLUB, ref. 2, s. 15. 
26 Tamže, s. 16. 
27 PŘÍHODA, ref. 2, s. 24. 
28 Smolensk bol v čase Križanićovho príchodu v držaní Poľska. 
29 Peter Parczewski (asi 1592 – 1658) dosiahol to, aby bolo v Smolensku, v mieste jeho pôsobenia, zriadené 
popri gréckokatolíckom i latinské biskupstvo. V rokoch 1636-1649 bol prvým smolenským biskupom. 
30,,Križanič sa ešte pred príchodom do Smolensku pokúsil odísť do Moskvy z Varšavy, kde sa stretol s ruským 
diplomatom Gerasimom Dochturovom, ktorého prostredníctvom chcel ponúknuť svoje služby cárovi. 
Dochturovovi povedal, že ovláda chorvátsky, srbský, kraňský jazyk, učí sa poľský a ukrajinský, ale najviac sa 
chce naučiť moskovský jazyk. Cárovi môže byť prospešný znalosťou slovanského, latinského, talianskeho 
a nemeckého jazyka. Zo zmienených jazykov by mohol prekladať spisy do moskovského jazyka, písať novú 
moskovskú históriu a upraviť predošlú, spísať históriu všetkých Slovanov alebo pracovať ako prekladateľ.“ 
PŘÍHODA, ref. 2, s. 25. 

 76



HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2 

proti vôli Kongregácie, keby sa v Smolensku venoval spevu a neskúmal by staré rukopisy, 

nepísal nové práce a nepripravoval by sa tak na svoje pôsobenie v Rusku.31

Možnosť odísť do Ruska sa Križanićovi naskytla 25. októbra 1647, kedy sa s poľským 

posolstvom dostal do Moskvy, kde zostal do 19. decembra 1647.32 Tu predložil dva spisy, 

jeden o slovanskom národe a o oprave slovanského jazyka, druhý o štúdiu gramatiky 

a ďalších filozofických kníh.33 Táto jeho misia nemala však veľký úspech. Bezpochyby sa mu 

v povolaní ,,misionára katolíckej viery“ nedarilo. 

 
Istanbul a druhý pobyt v Ríme (1651 – 1658) 
 

Po návrate z  Moskvy cez Poľsko a  Viedeň chcel ísť pôsobiť do Ríma. V  listoch 

sekretárovi Kongregácie Ingoliovi a jeho nástupcovi Massariovi Križanić vyjadril odhodlanie 

napísať sumu proti pravoslávnym, ktorú by potom odniesol do Moskvy alebo do Grécka. 

K svojmu pobytu v Ríme žiadal o beneficium, chcel napríklad kanonické alebo kaplánske 

miesto. V tomto istom čase Križanić využil možnosť odísť do Istanbulu34 ako kaplán 

cisárskeho posolstva a  ako osobný tajomník vyslanca Johanna Rudolfa Schmida zum 

Schwarzenhorna, vynikajúceho znalca tureckého jazyka, kultúry a politiky. Zdržal sa tu 

od 15. januára do 13. marca 1651. Tu sa zoznámil s prekladateľom Vysokej Porty, 

astronómom a teológom Nikosiosom Panaiotisom, s ktorým viedol neskôr korešpondenciu.35

Po návrate z Istanbulu odišiel opäť do Ríma, kde dostal miesto ako kaplán pápežskej 

švajčiarskej gardy a neskôr duchovný v chráme svätého Jeronýma, kde pôsobil do roku 

1652.36 V Ríme sa venoval prekladu a kritike Kirillovej knihy37, ktorú získal počas svojho 

                                                 
31Križanić svoje poslanie vyjadril takto: ,,Nemám takú zásluhu, aby som sa odvážil dúfať, že sa skrze mňa bude 
môcť uskutočniť akákoľvek konverzácia v moskovskom národe, ale nepochybujem o tom, že rovnako ako 
literárnou erudíciou pohanských filozofov v latinskom a gréckom jazyku bola vyšľapaná cesta svätých otcov 
k rozpravám v otázkach viery, tak by rovnako literárnou erudíciou v našom jazyku, pokiaľ Boží majestát mňa 
nehodného, aspoň pre toto vyvolil, mohol byť položený základ konverzácie v onom jazyku.“ Konkrétne Križanič 
uviedol, že takmer dokončil traktát, v ňom cárovi radí založiť štúdium slobodných umení a jeho samého 
menoval profesorom. PŘÍHODA, ref. 2, s. 24. 
32 Križanićovu cestu najprv do Smolenska a potom do Moskvy podrobne opísal Jagić: JAGIĆ, ref. 2, s. 46-109. 
33 BELOKUROV, Sergej Alexejevič. Jurij Križanić v Rusii. Čtenija v Imperatorskem obščestve istorii 
i drevnostej rossijskih. 2 vydanie. Moskva, 1907, s. 5; GOLJDBERG, Alexandr Ljavovič. Juraj Križanić 
i Rusija. In Historijski zbornik, 21-22, 1968-1969, s. 263. 
34 GOLUB, ref. 2, s. 18. Viac pozri GOLUB, Ivan Juraj Križanić u Carigradu. In Historijski zbornik – Šidakov 
zbornik, 29-30, 1976-1977, s. 193-202. 
35 PŘÍHODA, ref. 2, s. 25. Viac pozri GOLUB, Ivan. Juraj Križanić i njegovi suvremenici (A. Kircher  –  
J. Caramuel –  N. Panajotis –  L. Holstenius – V. Spada). In Historijski zbornik, 27-28 (1974-1975), s. 275-288. 
36 JAGIĆ, ref. 2, s. 76-96; GOLUB, Ivan. J. Križanić i pitanje prava Slovenaca na svetojeronimske ustanove. 
In Historijski zbornik, 21-22, 1968-1969, s. 216n. 
37 Vydaná v Moskve v roku 1644. 

 77



HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2 

pobytu v Moskve, a ktorá obsahovala rad obvinení a útokov proti rímskej cirkvi. 38 Aktívne sa 

tiež zúčastňoval intelektuálneho a umeleckého života.39

 
Druhá cesta do Moskvy (1658 – 1661) – Križanić ako šíriteľ vzdelania 
a historiograf – vedec v oblasti slovanskej filológie 
 

V roku 1658 sa Križanić rozhodol opustiť svoje rímske záležitosti a odísť opäť 

do Moskvy.40 Ale už nie ako ,,misionár katolíckej viery“. Vycítil príležitosť realizovať svoje 

skoršie plány a tak odišiel do Ruska aj bez oficiálneho súhlasu  pápeža Alexandra VII.41 

Križaničova cesta viedla cez Viedeň, Ľvov a Nežin.42

Počas pobytu vo Viedni, býval v hostinci, kde bolo ubytované aj ruské posolstvo. 

Na konci roku 1658 sa pobral cez Uhorsko43 do Ľvova (na Červenú Rus), kde zostal niekoľko 

mesiacov. Študoval tu Poľsko, jeho jazyk a literatúru. Vo februári 1659 sa vypravil z Ľvova 

do Nežina, na Ukrajine (Malá Rus). Ukrajina bola vtedy zmietaná kozáckymi vojnami 

a prikláňala sa na stranu Poľska.44 Tu zostal pol roka a dobre tu spoznal ukrajinské pomery. 

Križanić prísne odsudzoval vtedajšiu nechuť Ukrajincov (Malorusov, Čerkasov) voči 

ruskému cárstvu, povzbudzovanú Poliakmi, vlastným i gréckym duchovenstvom.45

                                                 
38,,...rozšíril a začal ju prekladať a vyvracať všetky významné autority pravoslávnej cirkvi. Toto svoje dielo 
pomenoval Bibliotheca Schismaticorum Universa (Všeobecná knižnica schizmatikov). Mala dva zväzky 
a obsahovala všetky dovtedy vydané knihy schizmatikov.“ PŘÍHODA, ref. 2, s. 26n. Viac pozri GOLUB, Ivan. 
Otkriven autograf Križanićeva djela - ,,Bibliotheka Schizmaticorum Universa“. In Kolo, 9, s. 1051-1058. 
39 PŘÍHODA, ref. 2, s. 26. 
40 ,,Popudom bola kniha o Rusku Adama Olearia Vehrmerte Neue Beschreibung der Muscowitischen und 
Persichen Reise (Schlesswig 1656). Z Oleariovho cestopisu sa dozvedel, že cár otvoril v Moskve školy vyššieho 
filozofického vzdelania.“ Tamže, s. 27. 
41 ,,Pápež Alexander VII (1655-1667) nedal súhlas kvôli vojne a nepokojom na Východe.“ Tamže, s. 27. 
42 PŘÍHODA, ref. 2, s. 27; PERWOLF, ref. 10, s. 6; KVAPIL, ref. 2, s. 544. 
43 JAGIĆ, ref. 2, s. 103-104. 
44 V čase Križanićovho príchodu prebiehal neďaleko Nežina pri Konotope boj medzi ruskými oddielmi 
a kozáckym hajtmanom Ivanom Vyhovským, ktorý bol ukrajinským hajtmanom v rokoch 1657-1659, a ktorý 
v roku 1658 uzavrel s Poľskom tzv. Hajdusku zmluvu, podľa ktorej sa mala Ukrajina stať autonómnou súčasťou 
poľského štátu. Bližšie pozri GREKOV, I. – KOROLJUK, V. – MILLER, I.: Opětné sjednocení Ukrajiny 
s Ruskem roku 1654. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954, 142 s. 
45 ,,Čerkasi [Ukrajinci], nech akokoľvek vyznávali pravoslávnu vieru, majú mravy a  obyčaje zvieracie: oni sami 
si zobrali do hlavy a považujú to za číru pravdu, že život pod preslávnym ruským cárstvom je život v najhoršom 
otroctve, zajatí a robote, je horší i ako turecké tyranstvo, horší ako služba faraónovi a egyptská robota. Ale 
Čerkasi, ak zostanú spojení s Poľskom, budú musieť vždy bojovať s Moskvou, s ruským pravoslávnym cárstvom 
jedného rodu i jednej viery, ,,a to z tej príčiny, nakoľko musia medzi Poliakmi a medzi Moskvou na veky žiť, 
preto sa nedočkajú stáleho zmierenia a tak naša vojna nikdy nemôže skončiť. Ale tomu Turci, Tatári a Poliaci 
budú sa tešiť: lebo takýmto spôsobom náš ruský národ celý zahynie, a tým spomínaným nepriateľom padne 
do otroctva“. Ak budú Čerkasi spojení s Poliakmi, budú navždy pod panstvom poľského kráľa z cudzieho rodu, 
lebo nijakým spôsobom nie je možné, aby tam v Poľsku kraľoval Poliak alebo iný človek nášho slovanského 
národa.“ PERWOLF, ref. 10, s. 6n. Perwolf vychádza z Križanićových rozpráv Putno opisanje ot Lewowa 
do Moskvi, Besida ko Czirkasom wo osobi Czirkasa upisana a Usmotrenie o Carskom Weliczenstwu. Tieto práce 
napísal v čase svojho pobytu v Nežine v roku 1659. Sú jedinečným zdrojom poznania Križanićovho vzťahu 
k Ukrajine. Ďaleko viac než o presné a vyčerpávajúce zápisky tu ide o súbor postrehov a rád, ktoré autor dáva 
hlavným aktérom dobových udalostí – ukrajinským kozákom, ktorých v diele nazýva ,,Čerkasi“ a moskovskému 

 78



HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2 

Z Ukrajiny odišiel do Moskvy. Do Moskvy dorazil 17. septembra 1659.46 Po desiatich 

dňoch pobytu sám navrhol cárovi akú prácu by mohol vykonávať: ,,Príčiny, z ktorých som ja 

nezištný sem pod krídla Tvojej milosti žiť prišiel i dielo, ktoré mám na mysli, známe činím 

Tvojmu Veličenstvu so všetkou pokorou. Najprv, som spozoroval, ešte vo svojej mladosti, 

že jazyk náš slovanský je inými jazykmi veľmi zle poškvrnený, zmätený, prevrátený a skoro 

dokonca zahubený. Preto som bol vždy ochotný urobiť tak, aby tento náš jazyk bol akosi 

vzdelaný a k nejakej dokonalosti privedený....“.47 Križanić, teda chcel pracovať na pestovaní 

slovanského jazyka spísaním dobrej gramatiky a slovníka a preložením Biblie. Bol pripravený 

stať sa oficiálnym historiografom  a  napísať objektívne dejiny Ruska a všetkých Slovanov, 

byť cárskym knihovníkom a cárovi odporúčať  historickú  a  politickú literatúru, aby tu mohol 

zhromažďovať vedomosti a zvlášť objasniť nepriateľské zámery cudzincov proti ruskému 

cárstvu.48  Zo všetkých návrhov bol prijatý iba posledný, pretože Križanić bol veľmi vzdelaný 

a osvietený a nehodil sa do vtedajšieho Ruska, ktoré sa vtedy iba začínalo preberať 

z dlhovekých duchovných mrákot. 49

V Moskve sa dostal do kruhov cárskej vlády. Spoznal sa s B. I. Morozovom, F. M. 

Rtiščevom, s osvietencami S. Polockim a E. Slavineckim, ale aj s ,,raskoľníkmi“ protopopom 

Avvakumom, F. Trofimovom a inými.50 Okrem toho, že spoznal ľudí a život, dostal sa aj 

k ruskej historickej literatúre.51

Križanićov druhý moskovský pobyt však netrval dlho. Na začiatku roku 1661 bol 

z nejasných dôvodov poslaný do vyhnanstva na Sibír, do mesta Tobolsk, kde strávil pätnásť 

rokov.52

                                                                                                                                                         
cárovi. Presviedčal obyvateľov Ukrajiny, aby sa pridali na stranu Moskvy a  stali sa integrálnou súčasťou 
ruského štátu. Pozri tiež PŘÍHODA, ref. 2, s. 52. 

46 ,,V Moskve sa Križanić predstavil sa ako ,,Jurij Biliš Serbenin z mesta Biháče.“ V pravoslávnom prostredí teda 
zatajil svoj chorvátsky pôvod i to že je katolíckym kňazom.“ KUČEROVÁ, ref. 2, s. 28. Znenie úradného 
záznamu zo 17. septembra 1659 o tomto Križanićovom vyhlásení a s jeho vlastným vysvetlením príčin jeho cesty 
a krátkym životopisom nájdeme v JAGIĆ, ref. 2, s. 110-111. 
47 Prípis Cárovi Alexejovi. 
48 PERWOLF, ref. 10, s. 8; KVAPIL, ref. 2, s. 545. 
49 ,,Križaničovi bolo v Moskve poskytnuté ubytovanie a určený plat s úlohou ,,zostaviť správny pravopis 
slovanského jazyka a opraviť gramatiku.“ PŘÍHODA, ref. 2, s. 28. 
50 GOLJDBERG, ref. 33, s. 266n. 
51 Tamže, s. 267. 
52 ,,Káral rozličné zlorády vo vtedajšom ruskom spoločenskom, štátnom a cirkevnom živote, káral aj rozličné 
povery rozšírené na Rusi pod pláštikom viery. Pozerajú na Grékov nie tak zo stanoviska cirkevného, ako skôr 
národného. Grékov vyhlasoval za nepriateľov Slovanstva a zle na nich vychádzal: to však nemohlo byť po chuti 
vtedajšej Rusi, ktorá videla v Grékoch a v  gréckej cirkvi svojich učiteľov. Taktiež Rusi, pravoslávni 
i staroobradní, pozerali na Križaniča s podozrievaním a nedôverou, ako na cudzinca hovoriaceho po slovansky, 
ako ,,na nekrsteného, ale oblievaného latinského kacíra“, a samozrejme nechceli ho prijať za svojho učiteľa, oni 
vôbec nemohli ani porozumieť humánnym myšlienkam osvieteného súkmeňovca, ktorý na každom kroku narážal 
na mnoho predsudkov vtedajšej Rusi.“ Takúto príčinu udáva Perwolf; Příhoda hovorí, že sám Križanič, keď sa 
ho niekto neskôr spýtal, prečo sa dostal do nemilosti, odpovedal ,,pre nejaké hlúpe slovo“. 
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Sibír – vyhnanstvo (1661 – 1776) 
 

Križanić do Tobolska53 dorazil 8. marca 1661. Počas svojho vyhnanstva tu nadviazal 

kontakty s niektorými cudzincami, ktorí tu žili a vďaka ktorým sa k nemu dostávali správy 

z Európy.54

Nakoľko vojvodovia v Tobolsku nevedeli, aká práca by bola pre Križanića v súlade 

s cárskym rozhodnutím55 vhodná, spýtali sa jeho samého. Križanić odpovedal, že v Moskve 

pracoval v Posolskom príkaze56 a prekladal grécke a latinské knihy. Tobolskí úradníci sa 

obrátili na cára s otázkou ohľadom Križanićovho zamestnania a platu, ktorý sa im zdal asi 

privysoký. Cár potvrdil plat a výber povolania nechal na rozhodnutí miestnych bojarov. 

Zdá sa, že Križanićovi bola daná sloboda v tom, čím sa bude zaoberať.57

Na Sibíri, v Tobolsku Križanić ďalej študoval históriu Slovanov vôbec a ruskú zvlášť. 

Napísal tu svoje znamenité filologické, historicko-politické, teologicko-polemické diela a to 

po latinsky alebo v univerzálnom slovanskom ,,nárečí“, ktoré predtým sám skonštruoval 

(zmes ruskoslovienskeho a chorvátskeho jazyka) a ktoré bolo zrozumiteľné pre všetkých 

Slovanov, azbukou (cyrilikou) i abecedou (latinkou).58

Päť mesiacov po príchode do Tobolska, 8. augusta 1661 ukončil svoju prácu na 

slovanskom pravopise ,,Objasnénje vivodno o pisme slovenskom“ (Zdôvodnený výklad 

slovanského písma). Tvrdil, že slovanské písmo je v  zárodku a  treba ho pestovať. V tejto 

súvislosti vystupoval ako obnovovateľ cyriliky. Za najväčších vinníkov nedostatkov 

v pravopise považoval Grékov a  snažil sa dokázať, že rovnako ako v otázkach viery boli 

Rusom zlými učiteľmi. Tiež sa v tomto diele zmienil, že by chcel v dohľadnom čase vytvoriť 

všeslovanský slovník a gramatiku.59

8. januára 1662 dokončil prepis ruského letopisu, ktorý siahal od najstarších dôb 

do nástupu patriarchu Nikona60 do úradu v roku 1652. Zaoberal sa aj výpiskami 

                                                 
53 Tobolsk bol administratívnym a cirkevným centrom Sibíri. 
54 PŘÍHODA, ref. 2, s. 28; KVAPIL, ref. 2, s. 546. 
55 ,,V dokumentácii sibírskeho príkazu, ktorý obsahuje údaje o vyhnancoch , je uvedené : ,,na Sibíri do Tobolska 
poslaný cudzinec Juraj, syn Ivanov, Srb, podľa cárskeho rozhodnutia je mu nariadené pobývať v Tobolsku 
v cárskych službách, aké sú vhodné, a dávať mu plat 7 a  pol rubľa mesačne.“ PŘÍHODA, ref. 2, s. 28. 
56 Predchodca ruského ministerstva zahraničných vecí. 
57 PŘÍHODA, ref. 2, s. 29. 
58 PERWOLF, ref. 10, s. 9. 
59,,...prajem si a dúfam [ ] Božou pomocou v krátkej dobe dať svetu Gramatiku a Slovník …“ 
60 Nikon (1605 – 1681), moskovský patriarcha od roku 1652. V čase, keď zastával úrad došlo k cirkevnej 
reforme (1655 – 1656) – novej úprave cirkevných kníh a obradov, ktorá vyvolala protest časti ruského 
duchovenstva – konzervatívnych kruhov ,,starej viery“. Cirkevný snem v rokoch 1666 – 1667 reformy schválil, 
ale Nikona zbavil hodnosti. Dôsledkom tejto reformy nastal rozkol v pravoslávnej cirkvi. Bližšie pozri 
MACUREK, Josef: Dějiny východních Slovanů I. Do doby Petra Veľkého. Praha : Melantrich, 1947, s. 252n. 
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z Kromerových poľských dejín, z Baronia a ďalších autorov, čoho výsledkom bolo 293 listov 

rukopisu, z ktorých sa veľká časť nezachovala.61

15. apríla 1663 začal prácu na svojom najvýznamnejšom spise Politika alebo 

,,Razgowori ob wladatelystwu“62 (Rozhovory o vládnutí), ktorý je svojou formou rozmanitým 

súborom štátnických rád, politických prehlásení, dialógov, alegorických rozprávaní 

a historických rozpráv. Dielo sa skladá z troch častí venovaných postupne hospodárskym 

otázkam, vojenstvu a umeniu vládnuť. Križanić sa tu postavil do úlohy cárovho radcu. Jeho 

konečným cieľom bolo politické, hospodárske, vojenské i kultúrne povznesenie Ruska, ktoré 

by potom mohlo pomôcť ostatným slovanským národom obrodiť sa a získať stratenú 

samostatnosť. 

Križanić 7. októbra 1665 napísal predhovor k dielu ,,Gramatično izkazanje ob ruskom 

jeziku“ (Gramatický výklad ruského jazyka). Išlo o gramatiku všeslovanského jazyka, ktorý 

podľa autora nemal nahradiť slovanské jazyky, ale byť pre Slovanov ,,spoločným nárečím“, 

rovnako ako u  Grékov spoločné nárečie (koine dialektos), ktoré existovalo vedľa itackého 

a dórskeho nárečia. Svoju gramatiku poslal prostredníctvom tobolského protopana Nikifora 

do Moskvy. O tom ako bol rukopis prijatý a čo sa s ním stalo, nemáme bližšie správy.63

Od 23. mája 1666 do 10. októbra 1667, v čase rusko-poľskej vojny64 Križanić 

pracoval na teologickom a  politickom diele ,,De Providentia  Dei sive de causis victoriarum 

et cladium, hoc est de prospero et de Infelici statu Reipublicae“ (O Prozreteľnosti Božej...). 

Zachovalo sa v dvoch rozličných variantoch. Hovoril tu o príčinách vojenských porážok 

a víťazstiev. Došiel k vlastnej interpretácii historických udalostí a v ich rámci k príčinám 

cirkevného rozkolu.65

V diele ,,Ob svetom kršćénju“ (O svätom krste) sa Križanić snažil presvedčiť ruského 

cirkevného hodnostára, že je treba skončiť s praxou prekrsťovania katolíkov. Dokázal, 

že v otázke prekrsťovania boli Gréci Rusom zlými učiteľmi. Na záver sa snažil obrátiť 

                                                 
61 PŘÍHODA, ref. 2, s. 29. 
62 Politika alebo Razgowori ob wladatelystwu (spísané v rokoch 1663 – 1664, v latinskom i slovanskom jazyku), 
Russkoje gosudarstvo v polovine XVII veka (vyd. v Moskve 1859-1860), Politika ili razgovori  o  vladašstvu 
(vyd. v Záhrebe, 1947), Politika (vyd. v Moskve, 1965), Politika (vyd. v Záhrebe, 1997). Keďže je písaná 
abecedou (latinkou), v Moskve ju považovali za českú, poľskú i  uhorskú. Niektoré myšlienky, obsiahnuté 
v Politike sa tiež vyskytujú v inom Križaničovom diele teologicko-politického rázu De providentia Dei (spísané 
v rokoch 1666 – 1667). 
63 Gramatično izkazanje ob Ruskom jeziku popa Jurka Križanića. Vydal O. Bodjanskij. Moskva, 1859; 
Gramatično izkazanje od ruskom jeziku. Redigoval Josip Hamm. Zahreb, 1984. 
64 Rusko-poľská vojna (1666 – 1667) skončila mierom, výhodným pre ruský štát, podľa ktorého sa Poľsko 
muselo vzdať Smolenska a Ukrajiny. Bližšie pozri MACUREK, ref. 60, s. 245. 
65 PŘÍHODA, ref. 2, s. 33-35. 
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pozornosť adresátov na svoju situáciu a  dosiahnuť svoje oslobodenie z vyhnanstva, ktoré 

bolo zrejme podmienené novým krstom.66

Situácia Ruska v  rokoch 1672 – 1674 inšpirovala Križanića k  napísaniu diela 

,,Tolkovanije istoričeskich proročestv“ (Výklad historických proroctiev)67 z  roku 1674. 

Podľa Križanića nastal vhodný okamih odstrániť prekážky a uskutočniť cirkevnú jednotu. 

Snažil sa dokázať, že existuje súlad v učení latinských a gréckych cirkevných otcov a preto 

nič nestojí v ceste cirkevnému zmiereniu. Cirkevná schizma je podľa Križanića prapríčinou 

všetkých politických rán, ktoré dopadajú na Rusko zvnútra i zvonka.68 Dielo zostalo 

nedokončené.

V roku 1675 Križanić poslal do Moskvy rozpravu ,,O kitajskom torgu“ (O čínskom 

obchode), ktorá možno prispela k tomu, že bolo z Moskvy do Číny vypravené posolstvo 

na čele s Nikolou Spafariom.69 Cesta posolstva viedla cez Tobolsk, kam dorazilo 30. marca 

1675. Tu pre nich Križanić z holandčiny do latinčiny preložil knihu o posolstve Petra van 

Horna (1666 – 1668). Rovnako dal prepísať svoj spis o Číne, skompilovaný z rôznych 

rozprávaní a doplnený o rôzne úvahy. Na Spafariovu prosbu Križanič zostavil rozpravu 

o sibírskych cestách.70

V roku 1675 Križanić v reakcii na list vzbúrených pravoslávnych mníchov 

zo Soloveckého kláštora namierený proti cirkevným reformám napísal pozoruhodné dielo 

,,Obličenje na solovečskuju čelobitnu“ (Vyvrátenie soloveckého prosebného listu). Spis 

vznikol v čase, keď cárske vojsko obliehalo Solovecký kláštor. Vyzval tu revoltujúcich 

mníchov prekonať svoju zatvrdenosť a zachrániť si svoje pozemky i život.71 Ide o ojedinelý 

prípad, keď sa katolícky teológ postavil na ochranu oficiálnej pravoslávnej cirkvi v čase, kedy 

sa v jej vnútri objavil rozkol. Rozdelenie ruskej cirkvi nebolo v Križanićovom záujme, ale 

naopak jednotná a reformovaná ruská cirkev sa mala stať partnerom v úsilí o cirkevné 

zjednotenie.72

                                                 
66 PŘÍHODA, ref. 2, s. 30. 
67 Tamže, s. 53. 
68 Tamže, s. 34n. 
69,,...v roku 1677 sa dostavila prvá ruská delegácia do Pekingu...“ MACUREK, ref. 60, s. 248. 
70 PŘÍHODA, ref. 2, s. 30. 
71 ,,...veď mníchom soloveckého kláštora bolo strašné len pomyslieť na to, že podľa nových cirkevných kníh majú 
vyslovovať trojslabičné Iisus namiesto dovtedajšieho dvojslabičného Isus. Križanič nazval príčiny vtedajšieho 
rozkolu medzi pravoslávnymi a staroobradnými v ruskej cirkvi priamo hlúpymi a podotýka, že je nehodné robiť 
z takých malicherných príčin roztržku v cirkvi, aby sa pohoršovali..“ PERWOLF, ref. 10, s. 5. 
72 PŘÍHODA, ref. 2, s. 30. 
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Niekedy v tomto období napísal Križanić dielo ,,O preverstve beseda“ (Rozprava 

o poverčivosti). V tomto diele bránil cirkevnú reformu patriarchu Nikona, odhaľoval omyly 

tobolských starovercov a  vyvracal tvrdenie, že je heretik.73

S podlomeným zdravím a  bez nádeje na oslobodenie napísal v roku 1675 svoj 

duchovný závet, teologické dielo ,,Smertnyj razrjat“, v ktorom svoje ,,filozofické myšlienky“ 

odkazuje ,,slávnemu ruskému národu, všetko Bohu na slávu a vám na prospech“.74 Rozoberal 

v ňom principiálne rozpory medzi východnou a západnou cirkvou. Dielo pozostávalo z 200 

rukopisných listov.75

Niekedy v rokoch 1667 – 1675 odoslal následníkovi trónu Fjodorovi Alexejevičovi76 

latinsky napísaný list ,,Litterae pro liberationbe“ (List o oslobodení). Snažil sa v ňom 

presvedčiť budúceho cára, že jeho krajine hrozí nebezpečenstvo od úhlavných nepriateľov 

Slovanstva. ,,Boh Rusku predurčil pokoj, bohatstvo a  slávu vo väčšej miere ako doposiaľ. 

K tomu je nutné odstrániť hlavnú prekážku – Tatárov, Grékov a predovšetkým Nemcov.“ Text 

končí otázkou – Kam kráča Rusko? (Russia quo spectat?).77

 
Život po návrate z vyhnanstva (1676 – 1683) 
 

30. januára 1676 zomrel cár Alexej I.78 Jeho syn Fjodor II. hneď po nástupe na trón 

oslobodil Juraja Križanića z vyhnanstva. Ten 5. marca 1676 opustil Tobolsk, miesto svojho 

pätnásťročného vyhnanstva a vrátil sa do Moskvy. Po príchode prestal skrývať svoju pravú 

identitu a hovoril o sebe ako o Chorvátovi a katolíckom kňazovi. Podľa cárovho príkazu 

dostal miesto prekladateľa slovanského, gréckeho, latinského, talianskeho a nemeckého 

                                                 
73 PŘÍHODA, ref. 2, s. 31. 
74 PERWOLF, ref. 10, s. 151. 
75 PŘÍHODA, ref. 2, s. 31. 
76 Fjodor II. Alexejevič, narodení v roku 1661, tretí Romanovec na ruskom tróne, vládol v rokoch 1676-1682. 
Viac pozri MACUREK, ref. 60, s. 230. 
77 „Nijaký národ pod slnkom neznáša od cudzincov toľko klebiet, nadávok, hanebných škôd,  ako  národ ruský 
a poľský, vo svojom domove a pod svojim kráľom. Nepriatelia nielen vojnou, ale aj hocijakým klamstvom  ničia 
každé kráľovstvo, kde ľudia sú menej prezieraví a nedostatočne sa vystríhajú ich prepadnutiam. Lebo oni bojujú 
pod prápormi svojich kráľov, alebo v službe cudzím kráľom, alebo v mene obchodu prebehnú celý svet, po suchu 
i po mori, i v cudzích krajinách vydržujú svojich obchodných zástupcov, alebo bývajú radi u iných kráľov pod 
menom poslov, alebo prijímajú náboženstvo iných národov, aby tým dostali výsady iných národov a stali sa 
šľachticmi, patricijmi a konečne kniežatami. Keď teda majú Nemci toľko rozmanitých spôsobov  a príčin, aby 
prišli do cudzích krajín a  žili v nich, stalo sa, že v rozličných kráľovstvách nemeckí otroci sa veľmi rozmnožili 
a keď zistili, že ich je dosť v nejakom meste a naskytla sa im príležitosť, tak skoro mesto zhrabli pre seba... 
Niekedy i  pod menom svätého vojska alebo križiakov, spočiatku ticho sa  vkrádajú, potom však zradne a ukrutne 
cudzie zeme uchvacujú a starých obyvateľov vyháňajú, alebo zabíjajú, alebo z rád šľachty vyvrhujú 
k vzdelávaniu polí. Tak urobili v Prusku a v Livonsku, a málo zostávalo, a boli by i celé Poľsko urobili 
nemeckým. Kam speje Rus – Russia quo spectet?“ PERWOLF, ref. 10, s. 151n. Tento list (koncept Križaniča) je 
uschovaný v Českom múzeu, kam ho daroval Bezsonov. Pozri tiež JAGIĆ, ref. 2, s. 169-174. 
78 Alexej I. Michajlovič, narodený v roku 1629, druhý ruský cár z dynastie Romanovcov, vládol v rokoch 1645-
1676. Bližšie pozri MACUREK, ref. 60, s. 229. 
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jazyka v Posolskom príkaze. Križanićova materiálna situácia v čase jeho druhého pobytu 

v Moskve bola krajne zložitá. Z prameňov vyplýva, že nedostával pravidelný plat, ale len 

milodary.79

Aj keď sa Križanićovi naskytla príležitosť pôsobiť priamo v hlavnom meste a byť 

blízko cárskeho dvora, jeho trpká skúsenosť ho priviedla k rozhodnutiu, čo najskôr opustiť 

Rusko. Novému cárovi pri príležitosti jeho korunovácie 18. júna 1676 poslal blahoprajný list 

s poďakovaním za oslobodenie. Ponúkol sa v ňom, že preloží Aristotelovu Politiku z lásky 

a vďačnosti k Rusku. Na záver cára požiadal, aby mu udelil úplnú slobodu a povolil mu odísť 

z krajiny.80 V tom istom roku, 9. októbra Križanić podal cárovi pozoruhodný list s výpočtom 

všetkých služieb, ktoré vykonal pre Rusko za svojho pobytu.81

Po dlhom váhaní, 27. marca 1677 dal cár Fjodor Alexejovič súhlas na odchod 

Križanića z Ruska cez Smolensk. Ten sa však rozhodol odísť z  Moskvy neskôr, a to nie cez 

Smolensk, ale cez Pskov s dánskym vyslancom Fridrichom von Gabelom, s ktorým sa 

spriatelil v Moskve.82 Ako člen jeho sprievodu Križanić definitívne opustil Moskvu 9. októbra 

1677. Z nejasných príčin však úplne zmenil svoje pôvodné plány. Z pohraničného Pskova 

neodišiel do Dánska, ale do litovského Vilňusu, kde vstúpil do dominikánskeho rádu a prijal 

meno Augustín.83

V poslednej etape Križanićovho života, v roku 1681 vzniklo dielo Historia de Sibiria 

(História Sibíri). Obsahovalo zemepisné a etnografické poznámky, ale aj rôzne spomienky 

na minulosť. Jednu časť tohto svojho spisu venoval Hildebrandovi Hornovi, bývalému 

Gabelovmu sekretárovi a  druhú poľskému kráľovi Jánovi Sobieskému.84

Križanić okrem toho zostavil dva spisy Contra Graecorum errores (Proti gréckym 

omylom) a Contra Moschorum fabulas (Proti výmyslom Moskovčanov), ani jeden sa však 

nezachoval. V dochovaných prameňoch nie je možné zistiť, kedy a akým jazykom boli 

písané. V liste z 22. júna 1681 ich apoštolský nuncius v Poľsku ocenil ako vhodné k tomu, 

                                                 
79 PŘÍHODA, ref. 2, s. 31; KVAPIL, ref. 2, s. 547. 
80 PŘÍHODA, ref. 2, s. 31. 
81 ,,Začal spisom z roku 1659 z  Nežina, v ktorom nabádal Ukrajincov, aby sa pridali k Moskve a nie k Poľsku, 
pokračoval dielom o slovanskom pravopise a  o Číne, zmienil sa o svojej Gramatike, o práci na vyvrátenie 
klamstiev namierených proti Rusku, a  tiež o diele o historických proroctvách. Uviedol, že je pripravený zhotoviť 
samohybné koleso a v krátkej dobe previesť prekrásnu komornú a vojenskú hudbu a ukázať k nej cestu iným 
učiteľom.“ Tamže, s. 31n. 
82 „Z  Gabelovho listu cárovi vyplýva, že Križanič s ním mal odísť do Dánska a odtiaľ mal byť poslaný 
do Viedne.“ Tamže, s. 32. 
83 Tamže, s. 32. 
84 Jan III. Sobieski, narodený v roku 1624, poľský kráľ v rokoch 1674 – 1696, bojovník proti Turkom, svojím 
vojskom významne prispel k záchrane Viedne v dobe tureckého obliehania v roku 1683, v roku 1686 uzavrel 
tzv. večný mier s Ruskom, ktorým bola ukončená séria vzájomných vojen. 

 84



HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2 

aby priniesli výsledky riešenia sporu medzi schizmatikmi.85 10. marca 1682 napísal Križanić 

sekretárovi Kongregácie pre šírenie viery v Ríme,86 že zostavil podrobnú správu La relatione 

delle cose di Moscovia o svojej prvej moskovskej misii a o svojom druhom svojvoľnom 

odchode do Ruska. Tiež tu uviedol, že má v ,,moskovskom a latinskom jazyku“ pripravené 

k tlači životné dielo, ktoré začal písať už za svojho rímskeho pobytu a dokončil v Rusku. 

Vyvracia v ňom útoky Kirillovej knihy proti katolíkom. Vytlačenie svojich spisov v Ríme 

chápal ako zavŕšenie svojho celoživotného diela. „Neprajem si vrátiť sa znovu do Moskvy, 

lebo by som tam už nemohol priniesť iný plod než ten, ktorý som priniesol. Prajem si, ale 

s pomocou Božou dať korunu alebo šťastné zavŕšenie tomu slabému dielu, ktorým som sa 

zaoberal viac než štyridsať rokov, a na ktoré som utratil celý svoj prázdny a úbohý život.“87

Z Križanićovho listu Kongregácii pre šírenie viery z roku 1682 rovnako vyplýva, 

že čelil nepriazni svojich rádových predstavených. Podľa svojich vlastných slov vstúpil 

do dominikánskeho rádu, pretože mu bolo v dobe noviciátu zaručené, že bude môcť 

odcestovať do Ríma, kde bude informovať o svojej činnosti a svojich dojmoch z Ruska. 

Po zložení sľubu ho však jeho predstavený nepustil a naviac od neho požadoval, aby odovzdal 

knihy s polemikami proti schizmatikom. Preto Križanić tajne poslal svoje spisy pápežskému 

nunciovi v Poľsku, kde boli dané k posúdeniu  jezuitom, ktorí ich schválili. Nuncius sa v liste 

z 22. júna 1681 obrátil na provinciála dominikánskeho rádu s tým, aby bolo Križanićovi, 

čo najskôr povolené dostaviť sa k nemu, aby mohli hovoriť o opätovnej misii do Moskvy. 

Celá záležitosť sa posunula do Ríma. Kongregácia pre šírenie viery sa na zasadaní kardinálov 

5. mája 1682 rozhodla vyžiadať súhlas s Križaničovým príchodom do Ríma priamo 

od generála dominikánskeho rádu.88

Posledné okamihy Križaničovho života sa dajú len ťažko rekonštruovať. Bez 

oficiálneho zvolenia rádového predstaveného sa zrejme so svojimi spismi vydal do Ríma, 

kam už nedorazil. Presné okolnosti jeho smrti ostávajú nejasné. Podľa nájdeného zápisu 

zomrel v roku 1683, v čase tureckého obliehania Viedne, v radoch poľského vojska kráľa 

Jána Sobieskeho.89

                                                 
85 PŘÍHODA, ref. 2, s. 32. 
86 Tamže, s. 32. 
87 PERWOLF, ref. 10, s. 152. 
88„V liste zo 7. augusta  nuncius znova naliehal, aby bol Križanič poslaný k nemu do Varšavy. Podľa vlastných 
slov zamýšľal Križaniča znova vyslať do Moskvy. Predstavený v Poľsku naďalej váhal s udelením súhlasu 
k odchodu.“ PŘÍHODA, ref. 2, s. 33. 
89 „...v náhodnej správe tvrdí, že Križanič stratil nádej v činnosť ruského cára v zmysle svojich myšlienok, obrátil 
sa k druhému vtedajšiemu slovanskému bohatierovi, k poľskému kráľovi Jánovi Sobieskemu, podal mu svoje 
dielo a sprevádzal ho pred Viedeň. Tu ako kňaz poskytoval útechu raneným a umierajúcim vojakom.“ 
PERWOLF, ref. 10, s. 152. GOLUB, Ivan. Služebni zapis o smrti Jurja Augustina Križanića. In Znanstveni skup 
u povodu 300. obljetnice smrti Jurja Križanića (1683-1983): zbornik radova, II. dio:  Povijesni radovi, uredio dr. 
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The Life And Work of Juraj Križanić 
 
Juraj Križanić was a Roman Catholic priest and a scholar who became an early advocate of Pan-
Slavism as well as the program of cultural and social reform in Russia that foreshadowed the reforms 
made by Peter I the Great, who ruled from 1682 to 1725. Križanić studied at various theological 
seminaries in Europe before going to Rome. He was trained to be a missionary converting the 
Orthodox Slavs to Roman Catholicism and has made a short expedition to Moscow to promote the 
unification of the two churches (1647). After he had returned from Russia, Križanić developed the 
idea of uniting all the Slav peoples in a single political entity centred in Moscow, a scheme that 
prompted his second trip to Moscow in 1659. Concealing his priestly profession, he offered his 
services to Tsar Alexis and was hired to undertake a study of Slavic grammar. But in January 1661, for 
unknown reasons, he was banished to Tobolsk in Siberia. He was provided with a substantial state 
stipend, however, and for the next 15 years he remained there, writing nine books on political, 
economic, religious, linguistic, and philosophical topics. Among them there are valuable philological 
works Grammatichno izkazanye ob russkom yaziku (“Grammatical Instruction on the Russian 
Language”), which advocates political unity among the Slavs through linguistic unity, and Politika ili 
razgovor ob vladatelystvu (“Politics; or, a Discourse on Government”), which criticizes the Muscovite 
government, outlines reforms based on education and on certain elements of Western culture, and 
advocates the union of all Slavs under the improved Russian state. After Tsar Fyodor III succeeded 
Alexis in 1676, Križanić was allowed to return to Moscow and went to Western Europe (March 1677). 
He died during the Turkish siege of Vienna while on a journey to Rome. His works, which remained 
in the possession of the Russian tsars, influenced the ruling circles of Russia and helped to prepare the 
widespread reforms, patterned on western European examples, that Peter I later introduced. 
 
Keywords: Juraj Križanić (1617? – 1683), Pan-Slavism, Slavic unification, 
                   cultural and social reform in Russia 
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Ljubo Boban. Zagreb, 1986. (Radovi o životu i djelu Jurja Križanića, sv. 4.), s. 25-30.: „O smrti Juraja 
Križanića je známy iba jeden neoficiálny zápis. N. Witsen vo diele ,,Noord en Oost Tartarye“ počas svojej prvej 
cesty do Amsterdamu v roku 1692 píše, že ,,mních Križanić, ktorý bol medzi poľským vojskom počas obliehania 
Viedne nedávno zahynul“ (s. 72). (...) Existuje však ešte jeden zápis, čo mi veľkoryso oznámil Fabijan Madura, 
poľský Dominikánec, zostavovateľ vydania „Akty dominikáncov v Poľsku. To by mohol byť oficiálny zápis 
o smrti Križanića.“ Pozri tiež JAGIĆ, ref. 2, s. 177-190. 
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Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie 
v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života1

 
Peter Podolan 
 

Pri sledovaní priebehu života Jána Kollára je zrejmé, že cestovanie bolo pre neho 

obľúbeným spôsobom trávenia času, nielen zábavou, ale aj určitou formou získavania nových 

informácií. Priestor na kultivovanie tejto činnosti mal aj kvôli určitým negatívam rodinného 

zázemia už od mladosti. Okrem zachytenia niektorých detailov v jeho ranej korešpondencii sa 

ale pomerne dlho neodhodlal na zachytenie svojich zážitkov a poznatkov práve módnou 

formou cestopisu. Ak nepočítame virtuálnu cestu po slovanskom i neslovanskom svete, ktorú 

opísal v Slávy dcere a tomuto dielu predchádzajúcich znelkách, prvou prácou, ktorá sa formou 

približuje „čistokrvnému“ poňatiu cestopisu tejto doby, sú práve jeho Pamäti z mladších 

rokov života.2 Až po nich nasledovali dva známe cestopisy z ciest po Itálii, z ktorých jeden 

bol vydaný s odstupom, až po autorovej smrti.3

Svojím charakterom je dielo v rovine cestovateľského pohľadu s ohľadom na autora 

na pomedzí medzi cestovateľom – tulákom či pútnikom a „cestujúcim“ z objektívnych príčin 

(teda za štúdiom a pod.). Práve „nutné“ cesty tvorili jadro Kollárovho cestovania, hoci 

cestoval aj nad tento rámec – zo záujmu a práve analýza jeho záujmov a dôvodov tohto 

počínania významne obohacuje naše znalosti o jeho myšlienkovom svete. 

Hoci Pamäti už podľa názvu môžeme zaradiť medzi memoárové diela, hranica medzi 

memoármi a cestopisom je v tomto prípade veľmi úzka. Aj vo všeobecnosti je ťažké odlíšiť 

formu cestopisu a memoárov, pri takmer identickom subjektívnom prístupe sa totiž líšia 

vlastne iba cieľom. Pri cestopise je to iste opis samotnej cesty, zaujímavé podrobnosti 

a postrehy – avšak nie sú memoáre opisom cesty životom? V Kollárových Pamätiach tak 

môžeme nájsť všetky elementy a črty, ktoré boli neskôr charakteristické aj pre názvom 

a celkovým poňatím jasne vymedzené cestopisné práce, hoci naopak v nich môžeme nájsť 

                                                 
1 Štúdia je výstupom projektu „Cestopisy Jána Kollára“ – Grant Univerzity Komenského č. UK/582/2010. 
2 Používali sme edíciu KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších rokov života. (ed. a prel.  Rosenbaum, K. a Goláň, K.) 
Bratislava : Tatran, 1972, s. 9-214. Ide o slovenský preklad. Napriek zásade používať jazykový originál, sme 
s touto edíciou pracovali už skôr, takže nám umožnila použiť niektoré naše staršie záznamy a výsledky. Text 
sme kontrolovali a porovnávali s pôvodnou verziou z edície Spisy Jana Kollára. Díl čtvrtý. Cestopis druhý 
a Paměti z mladších let života Jana Kollára, sepsaný od něho sama. Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 
1863. V texte ďalej budeme používať skrátený názov Pamäti. 
3 Teda tzv. „prvý“ cestopis – KOLLÁR, Ján. Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie a odtud přes Tyrolsko 
a Bavorsko, se zwláštním ohledem na slavjanské žiwly roku 1841 konanau a sepsanou od Jana Kollára. Pešť : 
Tiskem Trattner-Károlyiho, 1843; tzv. „druhý“ cestopis – Druhá cesta do Vlach, vydaný až posmrtne v edícii 
súborného diela, zachytáva Kollárovu cesty po Taliansku, Švajčiarsku a Nemecka. KOLLÁR, Ján. Cestopis 
druhý. In Spisy Jana Kollára. Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára, sepsaný 
od něho sama. Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1863.  
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prvky memoárového podania – zaznamenanie osobnej prítomnosti.4 Práca obsahuje aj 

výsostne cestopisné časti – výraznou je hlavne kapitola popisujúca Kollárovu cestu po Dolnej 

zemi v roku 1812, ale aj ďalšie rozsahom skromnejšie partie.5

Cestopisné elementy nachádzame aj v malebných úvodoch k jednotlivým pôsobiskám 

Kollára, rodnými Mošovcami počínajúc a Jenou, aspoň v tejto práci končiac. Kollár nás vždy 

uvádza ku geografickej polohe, ozrejmuje povahu krajiny, oboznamuje s výraznými vrchmi 

a riekami v okolí a následne prechádza k stručným a nevyváženým informáciám o histórii 

obce, o jej známych (najmä evanjelických) rodákoch či výskyte „výrazných“ osobností. 

Až potom sa naplno venuje jednotlivým „historkám“, ktoré mu uviazli v pamäti. 

Pekným spôsobom dokumentuje svoje cesty vrátane príprav a zachytáva svoj pomerne 

moderný turistický záujem. S rozvinutím tohto princípu sa stretneme naplno až v jeho 

cestopisoch, avšak Kollár vždy cestoval s otvorenými očami a mysľou, aby zachytil svoje 

cestovateľské dojmy. Stretávame sa tak s Kollárom – pútnikom, pretože mu zdá sa vyhovuje, 

keď je jeho cieľom akoby putovanie, poznávanie cudzích svetov iba mimochodom – mladý 

muž sa z arkadickej romantiky vidieka dostáva na množstvo výrazne odlišných lokalít 

a do z toho vyplývajúcich situácií. Vidiecky pôvod sa tak nezaprie pri hodnotení práce 

roľníkov, zbieraní ľudovej slovesnosti, či opisoch ľudu – hoci je jeho osobný vzťah nemu 

zvláštny, odlišný od štúrovského nadšenia.6

Kollár si zachováva odstup daný vzdelaním, pociťuje jasne svoju príslušnosť k stavu 

inteligencie. Aj popisy situácií sa nevymykajú akémusi triezvemu pohľadu sedliackeho 

rozumu, väčšinou s pragmatickým nadhľadom. Pravda, súvisí s tým aj takmer 20-ročný 

odstup od prvých prežitkov k spísaniu diela, vyzretie osobnosti a určite aj istý mentorský 

prístup, ktorý je v práci zvlášť cítiť. Dielko teda nie je iba akýmsi monológom pripravovaným 

pre „rovesníkov“ – pamätníkov,7 ale naopak malo mať agitačný charakter – naznačilo 

modelovú cestu chudobného študenta za vzdelaním a „prosperitou“ celkom iste však aj 

za istou autoritou a postaveniu či už v „lepších“ kruhoch, rovnako ako v srdciach národne 

cítiacich osobností; malo ukázať, že schopnosti a dávka talentu sa musia presadiť aj v menej 

                                                 
4 Množstvo cestopisných aj autobiografických prvkov môžeme vo všeobecnosti nájsť vo veľmi pestrej zostave 
jeho diel – od vedeckých, cez kazateľské a ideologické, pedagogické až k umeleckému – básnickému stvárneniu. 
5 Teda okrem celej piatej časti – Cestovanie po Dolnej zemi v prázdninách roku 1812, tiež napr. II. časť, 
11. kapitola – Rozprávky. Vrchy. Vtáčky; III. časť, 8. kapitola – Cesta do Kláštora. Valentini; 9. kapitola – Cesta 
do Bystrice; VI. časť, 12. kapitola – Vychádzky a cesty z Bratislavy; VIII. časť, 1. kapitola – Cesta do Jeny; 
22. kapitola – Cesta a návrat. 
6 Samozrejme za týmto pohľadom je treba vidieť úsilie, ktoré Kollár venoval zbieraniu ľudových piesní 
a pretavil do niekoľkých vydaní tejto zbierky. 
7 Porovnaj ROSENBAUM, Karol. Ján Kollár prozaik a teoretik kultúry. In KOLLÁR, Ján. Pamäti z mladších 
rokov života. Bratislava : Tatran, 1972, s. 326. 
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priaznivých podmienkach.8 Pritom Kollár už predtým v Banskej Bystrici (1810 – 1812) 

v tomto duchu elegickým veršom napísal báseň „Životopis mojej mladosti“, ktorá sa však 

nezachovala.9

Práca samotná vznikla údajne na podnet poľského slavistu Adama Junoszu 

Rościszewskeho, ktorý Kollára vyzval k spísaniu pamätí.10 Dielko spisoval v rokoch 1836 –

1842,11 no vyšlo až posmrtne, v súbornej edícii jeho diel v roku 1863.12 Je zrejmé, že sa 

neponáhľal s vydaním, pretože obsahuje veľa kritických hodnotení, opisovalo ešte žijúce 

osobnosti a osobné názory Kollárovi mohli spôsobiť mrzutosti.13 Pri analýze práce je preto 

takmer nemožné odlíšiť, kedy Kollár iba mechanicky zaznamenáva svoj prežitok a kedy už 

opis situácie upravuje sekundárne, resp. hodnotí svoje činy rozumom zrelého dospelého 

človeka.14 Pri čítaní práce ale musíme obdivovať Kollárovu pamäť a detailné zobrazenie 

opisovaných udalostí práve s takým časovým odstupom. Isté detaily, pravda, zachytil aj 

v predchádzajúcich prácach.15 Na mieste je i otázka, či si Kollár neviedol denník, aspoň 

v „cestovnej“ forme. Vskutku v jeho pozostalosti môžeme nájsť pomerne obsiahle záznamy, 

ktoré boli však ako „denníky“ označené iba pri archívnom zatrieďovaní. V skutočnosti 

predstavujú najmä výpisky z rôznych diel a akúsi pracovnú bázu. Klasický denník, teda 

komplexné záznamy o svojom živote si Kollár zrejme neviedol – napriek podrobnostiam by 

totiž práca napísaná na základe denníkov bola zrejme ešte podrobnejšia a mala inú štruktúru.16 

S najväčšou pravdepodobnosťou útržky minulosti vyhľadával v pamäti, hoci interpretácie 

a hodnotenie udalostí už mohlo byť ovplyvnené skúsenosťami Kollárovho vyzretého „ja“. 

                                                 
8 Práve v tomto prístupe sa „hrdina“ (sám Kollár) veľmi približuje literárnym postavám – Jane Eyrovej a Anne 
zo Zeleného domu, ale i Frankensteinovmu umelému človeku. 
9 KOLLÁR, ref. 2, s. 129. 
10 Adam Junosza Rościszewski (1774 – 1844) chystal svoje „Životopisy učených Slovanov“, ktoré sa však 
zachovali iba v rukopisnej forme v pozostalosti. Okrem základných čŕt života Kollára žiadal aj o jeho obraz, 
aby ho mohol dať vyryť do medi. Ani jedna z dvoch kópií sa však nevydarila. KARÁSEK, Jozef. Kollárova 
dobrovzdání a nástin životopisný. Praha : Nákladem české akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slověsnost 
a umění, 1903, s. XX. Podrobnosti o pripravovanej sérii životopisov a obrazov významných osobností obsahuje 
aj list A. J. Rościszewskeho Jánovi Kollárovi z 30. marca 1836 a nasledujúce listy. Fond Jan Kollár. Literární 
archiv Památníku národního písemnictví (ďalej iba LA PNP). 
11 ROSENBAUM, ref. 7, s. 326.  
12 Spisy Jana Kollára. Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára, sepsaný od něho 
sama. Praha : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1863. 
13 Porovnaj s prípadom, kedy sa Kollárova kritika dostala k neželanému príjemcovi. KOLLÁR, ref. 2, s. 141-
142. 
14 Podobne ROSENBAUM, ref. 7, s. 328. 
15 Najmä Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře od Jana Kollára a tiež Slávy dcera; tiež pozri ref. 4. 
16 Mali sme možnosť analyzovať a s textom edície porovnať iba malý fragment pôvodného rukopisu. – „U koncu 
školského roku...“ Fond Jan Kollár. LA PNP. Text napriek pôvodne inému konceptu po aplikovaní vsuviek 
presne zodpovedá textu 3. kapitoly (VI. časť) – Správcom sirotského ústavu. Pri otázke denníkov je pravda 
na zváženie Kollárova zmienka o zápise do denníka pod názvom „Moje myšlienky jednej noci, 27. októbra 
1815“ teda z čias jeho pobytu v Banskej Bystrici, čo znamená potrebu ďalšieho pátranie v jeho zachovanej 
pozostalosti. Porovnaj KOLLÁR, ref. 2, s. 150, podobne s. 168. 
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Pri opise udalostí sa pritom rýdzo faktografický prístup takmer neobjavuje.17 

Miestopisné údaje majú skôr ilustračný ráz a vytvárajú pozadie prebiehajúcich udalostí, ktoré 

autor akoby znovu prežíva. Typický je silne subjektívny prístup. Okrem osobných náhľadov 

v práci môžeme cítiť rezonovanie literárnych prác, ktoré ovplyvnili jeho obrazy najmä 

v ohľade prirovnaní, niekedy cituje ku konkrétnemu obrazu akési motto.18 Náš prehľad bude 

v tomto prípade preto veľmi výberový, pretože postihnúť všetky roviny, zhodnotiť všetky 

príhody mladého Kollára je na obmedzenom priestore štúdie nemožné. Zamerali sme sa preto 

iba na cestopisné črty týkajúce sa najmä územia Uhorska. 

Kollárove opisy sa viažu jednak k cestám, putovaniu z miesta A do miesta B, potom 

k dlhším výletom začínajúcim a končiacim sa v mieste A, krátkym výletom a vychádzkam 

do bezprostredného okolia Kollárovho aktuálneho pôsobiska, ktoré viaže istá spojitosť 

s opismi krajiny, prostredia a špecifík týchto miest. Poznávanie nového bolo silným lákadlom, 

ktoré motivovalo aj niektoré „zachádzky“ a úmyselné odbočenia od logicky kratších trás 

či voľbu okľúk19 – „Stadeto sme šli, kade nás nohy niesli – našimi sprievodcami boli iba 

priateľstvo a túžba vidieť nové veci. Nikdy sme neľutovali cesty ísť ta, kde bolo vidieť niečo 

nové a pamätné.“20

Kollár nám v Pamätiach dáva bohaté vodidlá k dôvodom svojho cestovania nielen 

po praktickej stránke, ale preukazuje svojskú filozofiu cestovania. Obľuba pobytu v prírode 

zrejme súvisela aj s prísnym otcom, ktorý rád kontroloval, čím sa zaoberajú jeho deti, 

či charakterom ubytovania počas pobytov resp. absenciou priestorov, ktoré by sa hodili 

na uvažovanie alebo na slobodné jednanie bez obáv z jeho „nevhodnosti“ prezentovanej 

na verejnosti.21 Túlanie najmä vo vyššom veku predstavovalo súčasne akýsi „romantický“ 

aspekt Kollárovej citlivej duše a vplývalo na jeho imagináciu.22 Za záľubou v cestovaní sa 

skrýva aj akýsi strach z neznámeho – „Nemožno opísať, ako toto cestovanie a táto 

samostatnosť účinkovali na moju dušu. Čo človek nevidí, to si celkom ináč predstavuje. 

                                                 
17 V istých nuansách je zrejmá odlišnosť od Goetheho Talianskej cesty, ale naopak podobnosť s ešte 
nenapísanými vlastnými „cestopismi“. Podstatnou bola subjektívnosť a silná kritickosť. Dielko sa tak podobá 
na prácu ROUSSEAU, Jean-Jacques. Prechádzky snívajúceho samotára. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 
2001. 
18 V týchto prípadoch nie je isté, či ide o neskorší prídavok, alebo iba o snahu umeleckým obrazom zdôrazniť 
intenzitu prežitku, teda originálnu asociáciu. Napr. KOLLÁR, ref. 2, s. 67, 96. 
19 Porovnaj Tamže, s. 107, 117, 156, 157. 
20 Tamže, s. 107. 
21 Porovnaj Tamže, s. 49. 
22 Okrem všeobecného romantického či romanticky klasicistického vplyvu, tu nájdeme aj príklady zaujímavých 
prirovnaní, napr. uprostred rybníka v blízkosti Kremnica – „... a ja ostal som osamotený a vodami obkolesený 
ako Robinson na ostrove.“ Porovnával tiež svoje rozpoloženie s Napoleonom na ostrove sv. Heleny. Tamže, 
s. 58. Vyššie uvedený citát tiež dokazuje, že Kollár čítal dielo Daniela Defoa Robinson Crusoe, ktoré na neho 
zrejme zapôsobilo hneď v niekoľkých ohľadoch. 
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Ja aspoň pociťoval som vždycky akýsi tajný strach pred vecami a osobami, ktoré som nevidel 

na vlastné oči; a tento strach zmizol, keď som ich mal pred očami.“23

Záujem o cestovanie zrejme ďalej pramenil z jeho pohyblivosti a dobrej fyzickej 

kondície. Sám aj v dospelosti neveľmi vysoký, musel byť vzrastom menším, no zrejme o to 

pohyblivejším dieťaťom.24 Ani pri lezení po stromoch, preskakovaní potokov či 

pri výhľadoch z veží netrpel závratmi či úzkosťou, nevypestoval si strach z výšok, naopak 

vo vyhľadávaní vyvýšených miest môžeme nájsť korene jeho neskoršej obľuby zdolávania 

okolitých vrchov, ich končiarov a záujem o takýto druh turistiky.25 Preto práve miesta 

s výhľadom tvorili podstatnú časť cieľov jeho výletov – „Najväčšou mojou túžbou a radosťou 

bolo navštevovať hory.“26 Dokladá to aj pasáž v 11. kapitole  (III. časť) a fragment jej názvu – 

Vrchy.27 Vyznáva sa tu k akémusi kladnému pocitu, aký údajne od detstva cítil v lone prírody: 

„...zaránky, pred východom slnka vychádzal som do prírody a vystupoval na najvyššie vrchy 

a končiare. Raz na Kalváriu, raz na Piarg, odkiaľ vidieť Turiec, inokedy na Kiliánov stôl, 

kde bývali majálesy a pod.“28 Záľubu ďalej rozvíjal: „Táto moja duševná vlastnosť 

sprevádzala ma po všetkých končinách a krajinách, kde som býval. Nemal som pokoj, kým 

som nepoznal charakter a tvárnosť celého okolia. V Turci som vyliezol na Znievsky vrch, 

Vyšehrad, na Fatry; v Bystrici na Urpín, Baranovo, na Šturec; Kriváň, Lomnický štít, Choč, 

tie som musel vidieť aspoň zblízka, bo v zime nebolo možné na ne vystúpiť. Vôkol Bratislavy 

niet vrchu a to ani vzdialenejšieho, napr. Devín, z ktorého by som sa nebol rozhliadol 

po kraji. V Jene najvýznamnejšie diela čítal som na najvelebnejších výšinách ako sú 

Fuchsturnberg, Kunitzerberg, Lobdaberg atď. V Pešti len čo som sa usadil, cesta ma viedla 

na Blocksberg, Johanisberg, Adlersberg atď. kde som sa zdržiaval, usiloval som sa hneď 

vo všetkom orientovať, rozhľadieť, všetko poznať. Ťažko som znášal neznalosť prostredia, 

osôb, vecí – napĺňala ma akousi úzkosťou, ktorá mizla iba vtedy, keď som všetko poznal 

na vlastné oči. Pritom pohľad z výšavy do dolín, na mestá, paláce, na dediny, domy a ľudí 

budil vo mne akési horkosladké a jednako blažené pocity. Marilo sa mi akoby som mal 

                                                 
23 KOLLÁR, ref. 2, s. 154-155. 
24 Ani tu sa nevyhol náhľadu do pedagogiky a vyzdvihuje „telesnú výchovu“ ako potrebný element 
pri všestrannom rozvoji osobnosti. Sám bol dobrým hráčom – „loptárom“. Tamže, s. 33, podobne 120, 135, 103. 
25 Tamže, s. 33. 
26 Tamže, s. 116. Podľa Karola Wlachovského má byť obraz výstupu na vrch predobrazom výstupu 
na kazateľnicu. WLACHOVSKÝ, Karol. Ján Kollár a Tokaj. In Ľudové noviny. Portál Slovákov v Maďarsku 
[online] Dostupné na internete: <http://www.luno.hu/content/view/1673/28/> Kollárove výroky o tejto záľube 
a jej genéze sa aj kvôli ich početnosti zdajú pomerne „civilne“ logické a svetské. Napriek nepochybným 
vyznaniam a premknutiu prejavmi úprimnej viery, Kollár v Pamätiach neponúka silnú porciu symboliky ako 
v typicky nábožensky ladených dielach, preto s týmto zámerom primárne nepočítame. 
27 KOLLÁR, ref. 2, s. 64. 
28 Tamže, s. 65-66. 
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na chvíľu vševidúce a všadeprítomné oko; akoby som videl všetky tie mnohé dobré i zlé 

myšlienky, múdre i pohoršlivé slová, cnostné i hriešne skutky, radosti i žiale, smiechoty i slzy, 

ktoré sa podo mnou v tom okolí hmýrili, rodili a mizli.“29 Podobne Kollár vystúpil aj na vrch 

nad Tokajom,30 alebo vyliezol na najvyšší bod Oravského hradu.31 Pohľady z vyvýšených 

miest súvisia s emotívnym preciťovaním slovenskej krajiny a podobne celého slovanského 

sveta. Jeho opis a ohraničenie bolo potrebné pre rodiace sa slovanské nacionálne hnutia.32 

Ideológia vlastenectva a neskôr nacionalizmu pracovala s magickým obrazom krajiny,33 

pohoria ako kolísky národov hrali dôležitú úlohu aj pri transponovaní filozofie J. G. 

Herdera.34

Cesty do prírody neskôr v mestskom prostredí zrejme súviseli aj s biedermeierom 

a jeho tradíciou prechádzok v okolí mesta.35 Telocvik, no i kratšie cesty a vychádzky 

na čerstvom vzduchu Kollár presadzoval aj pri svojich vychovávateľských a pedagogických 

aktivitách.36 Kollár na vychádzkach často maľoval,37 čítal literatúru, čo bolo pre neho typické 

– dokonca aj počas chôdze,38 diskutoval39 či deklamoval básne.40 Ďalším dôvodom na púte 

do prírody bol aj jeho záujem o módnu botaniku41 – „Preto chodieval som na vychádzky, raz 

sám, raz so svojimi chovancami, do bratislavských dolín a hôr a založil som si veľmi peknú 

zbierku usušených zelín, bylín a kvetov medzi papiermi.“42 Vyznával sa tak zo všeobecného 

                                                 
29 KOLLÁR, ref. 2, s. 66-67. 
30 Tamže, s. 116. 
31 Tamže, s. 96. 
32 O vymedzení slovanského sveta a jeho vnímaní, podobne o súvislostiach s konštrukciou veľkého národa 
Všeslávie pozri PODOLAN, Peter. Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa. Studia Academica Slovaca 38, 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 239-254; podobne dobové vymedzenie v práci ŠAFAŘÍK, Pawel 
Jozef. Slowanský národopis. Praha : Nákladem wydawatele, 1842. 
33 Porovnaj ŠKVARNA, Dušan: Začiatky moderných slovenských symbolov. Banská Bystrica : Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied, 2004, s. 21-22, 32-34, 40-44. 
34 PYNSENT, Robert B.. „Slávy Herder.“ In Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu 
v strednej Európe. (ed. Ivantyšynová, T.) [Slovanské štúdie, zvl. č. 4], Bratislava 2006, s. 19. 
35 ŠKVARNA, Dušan. Bezmocný vladár. Historická revue, č. 4, roč. VII., 1996, s. 12. 
36 KOLLÁR, ref. 2, s. 120, 135. 
37 Tamže, s.65 aj 98-99, 102. 
38 Tamže, s. 57, 116, 126,134, 157. Môžeme tvrdiť, že každé Kollárovo putovanie je možné spojiť s konkrétnou 
knihou. Napr. na ceste po Dolnej zemi Kollár so sebou nosil knižku Poemata od Johanna Sekunda vlastným 
menom Ján Everaerts (1511 – 1536). Jej čítanie bolo aj krkolomné: „Čítaval som z nej večer, ráno, cez poludnie 
v tôni stromov, často aj idúcky.“ Tamže, s. 116, 343. „Na prechádzky, pri hrách, vždy som nosil vo vreckách 
nejakého klasika. Preto moji dôvernejší priatelia, keď ma stretli, hneď obyčajne išli na moje vrecká, aby zvedeli, 
akú knihu nateraz čítam. Táto vášeň bola taká prudká, že som ešte i v chráme za spevu a kázne čítal nejakého 
klasika, skrytého opatrne do klobúka.“ Tamže, s. 101. 
39 Tamže, s. 90-91, 144. 
40 Tamže, s. 96. 
41 Porovnaj osobné vyznania o botanike a dôvodoch pre jej pestovanie. ROUSSEAU, ref. 17, s. 105-106, 111, 
115-125, drobnosti aj s. 18, 79. 
42 KOLLÁR, ref. 2, s.124, 135. 
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záujmu o prírodu a prírodopisné vedy, ktoré však zaostávali za jeho nadšením pre národ 

a umenie.43 Zostáva ešte dodať, že do prírody Kollár chodieval aj na rybačku.44

 
Hoci boli Mošovce Kollárovým rodiskom, kvantitatívny charakter opisu tamojších 

udalostí a reálií sa nevymyká všeobecnej norme, zrejme preto, lebo zachytáva zážitky 

z ranného obdobia života. Jeho charakteristika kraja sa veľmi podobá na opis krajiny známy 

aj z neskorších cestopisov štúrovských autorov:45 „Stred Tatier leží dolina, ohradená 

zo všetkých strán, sťaby záhrada, vysokými horami; zavlažuje ju a skoro na dve polovice 

rozdeľuje rieka Turiec, na severe ju zasa, akoby mimochodom navštevuje a skryto bozkáva 

Váh. Na juhovýchodnej strane vypínajú sa vysoké chlmy: Tlstá, Ostrá, Drienok, Harmanec, 

za ktorými leží Banská Bystrica a ďalej na juh Kremnica. Z tejto strany rozkladá sa 

na miernej výšinke medzi dvoma riekami starodávne výsadné mestečko Mošovce.46

Z konkrétnych miest v Mošovciach zachytáva polohu evanjelickej školy, ktorá stála 

na hornom konci mimo mestečka, čo bolo pre deti z dolného konca pomerne ďaleko 

a spôsobovalo problémy najmä pri nepriaznivom počasí a v zime.47

Kollár spomína aj na farskú záhradu medzi kostolom a farou – tá sa stala svedkom 

skúšky techniky hľadania pokladov pomocou kyvadielka zhotoveného z nite a kúska rudy 

so zrnkami striebra a zlata. Pri skúške sa podivínskemu kazateľovi Baldovskému48 podarilo 

identifikovať miesto, kam predtým prikázal „na skúšku“ zakopať meštek s toliarmi. Žiadne 

                                                 
43 Napriek tomu mal Kollár, pominúc záujem o chov holubov a ornitológiu vôbec, zbierku vtáčích vajec, zbierku 
motýľov a chrobákov a tiež minerálov, ktoré boli v banských oblastiach ľahko dostupné. KOLLÁR, ref. 2, 
s. 103, 129, 213. 
44 Tamže, s. 79 
45 Porovnaj DOBŠINSKÝ, Pavol. Púť po otčine roku 1846. In ELIÁŠ, Michal. Z cestovných denníkov štúrovcov. 
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, s. 132-134, 152-154. Prirovnanie Turca k záhrade je tiež 
staršou tradíciou; Ján Čaplovič spomína báseň Ondreja Plachého z roku 1785, kde Turiec prirovnáva 
k Mojžišovej rajskej záhrade. ČAPLOVIČ, Ján. Etnografia Slovákov v Uhorsku. (ed. Brtáň, R.) Bratislava : 
SPN, 1997, s. 32. 
46 KOLLÁR, ref. 2, s. 9. Tatry tu zrejme vystupujú vo význame Karpaty, resp. ako slovenská horská krajina. 
Pozri ŠKVARNA, ref. 33, s. 33. 
47 KOLLÁR, ref. 2, s. 14-15. Pri tejto príležitosti porovnáva situáciu s nepočetnými katolíckymi deťmi, ktoré 
však mali školu v samom mestečku. Hoci nás autor presviedča, že sprostredkúva svoju autentickú myšlienku, 
vzhľadom na Kollárov pedagogický a historický vhľad je možné že jej charakter bol časom deformovaný: 
„Hľa, pastierne, krčmy, bitúnky sú prostred mesta, no škola a chrám von z mesta, sťaby vo vyhnanstve. Pastieri 
kráv, volov a iných hoviad bývajú tu medzi živými, a pastieri duší tam medzi mŕtvymi prostred hrobov“ Okrem 
mravokárneho hľadiska sa postreh sa týkal ekonomického záujmu na bezpečie živého statku a tiež zrejme ešte 
pôvodnými podmienkami artikulárnej protestantskej cirkvi. Toto vnímanie posilňuje aj istá kritika evanjelického 
školstva, resp. poddimenzovanosť jeho podmienok v porovnaní so školstvom katolíckym, hoci je tu Kollár silne 
zaujatý. Tamže, s. 213. 
48 Michal Baldovský bol miestnym evanjelickým kazateľom, súčasne však aj poľovníkom, hráčom v karty, 
hľadačom pokladov a alchymistom. Tamže, s. 79-83, 85-87. 
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iné poklady však už nenašli.49 Neďaleko fary tiekol potok, ktorý poháňal mlyn, kam sa 

Baldovský chodieval aspoň v lete ráno umývať.50

O Mošovciach sa ďalej dozvedáme, že sa tu konali veľké trhy a to týždenný v stredu 

a výročné štyri razy do roka.51 Hovoriac o zaujatí Kollára vidieckym prostredím je pre takéto 

zobrazenie priam etnografickou perlou 10. kapitola (I. časť).52 Zobrazenie poľných prác 

presne sleduje otázku slovanského roľníctva (J. G. Herder),53 ktoré Kollár spája s historickým 

exkurzom – spomína vyobrazenie šľachtičnej z Kaminy, ktorá pracuje na poli.54 Pracovnou 

usilovnosťou Slovanov tak ilustruje ich typické vlastnosti ako usilovná pracovitosť i nevinná 

veselosť.55 Žatvu pokladá u Slovákov za naozajstnú národnú slávnosť.56 Využijúc básnický 

pátos opisuje tieto udalosti súčasne s akousi antickou paralelou: „Tu sa nažíva ako v Arkádii. 

Mestá, dediny, domy sú prázdne, všetko sa hemží na poli, spevy zaznievajú z rozličných rolí 

a chotárov, zlievajú sa v jediné more zvukov, ktoré sa rozliehajú až do oblakov. Vetríky 

prinášajú z dolín, stromov a kvetov tatranských ľúbeznú vôňu. Studienky pri roliach čerstvou 

pramenistou vodou uhášajú smäd.“57 Tu je zrejmá aj funkcia krajiny ako symbolu, Tatry tu 

pravdepodobne vystupujú vo význame Karpaty. 

Práve s ohľadom na poľné práce uvádza aj ďalší z opisov Mošoviec. Chotár obce bol 

rozdelený potokmi a zelenou nivou na tri rovnobežné časti. Mestečko samé sa nachádzalo 

v prostrednej. „Blízko mesta sa vypína pahorok, takzvaný Háj; stred neho trčí skala 

s jaskyňou, v ktorej podľa tradície býval akýsi pohanský chrám a bôžik.“58 Podľa Kollára to 

zodpovedá zisteniam Zoriana Dolegu Chodakowskeho dokladať pri osadách háj ako posvätné 

                                                 

56 KOLLÁR, ref. 2, s. 34 Skutočne ju môžeme pokladať za akýsi festival, ktorý má u roľníckych komunít 
paralely v celosvetovom meradle. 

49 KOLLÁR, ref. 2, s. 81, 82, 83. 
50 Tamže, s. 80. 
51 Tamže, s. 37. 
52 Tamže, s. 34-36. 
53 Ide o známu časť diela  Johanna Gottfrieda Herdera: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 
Riga a Leipzig 1791, zv. IV., šestnásta kniha – Slawische Völker. Z viacerých prekladov do slovanských jazykov 
spomeňme ČAPLOVIČ, ref. 45, s. 9-11. 
54 Spojenie roľníctva so slovanským charakterom môžeme nájsť v celom Kollárovom diele. Napr. znelka II, 169. 
Slávy dcera [1852]. In KOLLÁR, Ján. Dielo I. Básne. (ed. Kraus, C.) Bratislava : Tatran, 2001. s. 124; 
KOLLÁR, Jan: Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře od Jana Kollára. In Spisy Jána Kollára, Díl II., 
Praha, 1875, s. 82-88. Podobne s „paňou z Kaminy“ spájal aj staré obrazy v kostole sv. Michala v Bambergu. 
List Jána Kollára Pavlovi Jozefovi Šafárikovi z 12. 9. 1836. In Listy Jána Kollára I. (ed. Ambruš, J.) Martin : 
Matica slovenská 1991, s. 158-160. 
55 Charakteropis a definovanie národných vlastností v úplne rovnakom podaní možno nájsť aj v Kollárových 
prácach s prvkami historiografie a historizmu. Bližšie pozri PODOLAN, Peter. Aspekty slovenskej historiografie 
generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. In Forum historiae [online], 2007, roč. 1, č. 1, s. 11. Dostupné 
na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2007/texty_1_2007/Podolan.pdf> 

57 Tamže, s. 35. 
58 Tamže, s. 35-36. 
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miesto, kde stála modla.59 V tejto partii sa však Kollár rovnako prejavuje ako kritik 

postavenia roľníckeho stavu – pochopiť však môžeme, že jeho nadšenie pre roľníctvo pohaslo 

keď jeho úroveň jeho možností (najmä slobodu) porovnal s podmienkami meštiactva.60

V okolí Mošoviec náš sprievodca spomína ešte jednu lokalitu – Kurací vŕšok, ktorý 

„...leží povyše mesta asi tri štvrte hodiny. Je to kopec celý z prášku a piesku ako sneh bieleho, 

na jeho povrchu rastie jalovec, jahody a najmä cíperie, to sú poľné klinčeky, biele i červené, 

ktoré dievčence vpletúvajú do kytiek a pier.“ Okrem jahôd a kvetov sem deti chodievali 

na „posýpku“. Púdrovitý prášok bol potrebný pri písaní, používal sa namiesto pijavého 

papiera.61

Ďalšie z miest bolo zásadné pri opise udalosti, keď sa náhodou stretol so svojím 

bratrancom a menovcom, ktorý ho podporil v revolte voči otcovi a snahe o cestu vzdelania: 

„vyšiel som záhumním na lúky v takzvaných Zástupoch a s hrozným zúfalstvom v duši som 

stál nad lávkou cez Čerňakovský potok.“ Išlo o bod na chodníku z Príboviec do Mošoviec.62

Od svojho učiteľa Adama Buriana sa Kollár z Mošoviec naučil chodiť aj na rybačku 

do (Turčianskych?) Teplíc, alebo na pstruhy do Mače či dolín pod Tlstou vo Veľkej Fatre.63

Hoci má III. časť Pamätí v nadpise aj meno Pravno, teda Slovenské Pravno, v jej 

obsahu o tamojšom pobyte Kollár neprináša žiadne informácie, zrejme išlo o krátke „úteky“ 

z domu k bratrancovi – menovcovi Jánovi Kollárovi.64 O to viac sa rozpisuje o Kláštore 

pod Znievom, hoci mestečko samotné charakterizuje veľmi stručne: „...je [to] mestečko 

v Turčianskej stolici, ležiace asi dve hodiny na západ od Mošoviec, pod povestným hradom 

Znievskym.“ Po opise Baldovského excesov s hľadaním pokladov či alchymistickými 

pokusmi Kollár v mestečku pod Znievom opisuje ďalšiu podobnú figúrku: katolíckeho farára, 

bernolákovca Jána Valentiniho, ktorý sa okrem básnictva v latinčine venoval aj pokusom 

s elektrinou a inými „hračkami“ ako napr. výveva (antlea pneumatica), zdá sa že išlo o fyzika 

– samouka a vynálezcu.65

                                                 
59 KOLLÁR, ref. 2, s. 36. 
60 Tamže, s. 36 Z tohto hodnotenia aj iných vyjadrení Kollára môžeme vyvodiť, že sa minimálne v čase písania 
Pamätí už považoval za príslušníka mestského stavu – buržoázie. 
61 Tamže, s. 71. 
62 Tamže, s. 75. 
63 Tamže, s. 79. 
64 Tamže, s. 68. Nadpis súvisí s III. časťou a núteným pobytom „doma“ v Mošovciach v roku 1810. Vyzretejší 
Kollár – študent sa v tomto čase poznal s viacerými miestnymi osobnosťami a jeho postrehy sú precíznejšie. Aj 
z pobytu v Jene sa Kollár vrátil práve sem, aby tu čakal na ponuky zamestnania. Tamže, s. 211. 
65 Tamže, s. 87-88. 
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S ohľadom na obyvateľstvo Kollár spomína najmä mimoriadnu krásu (a tiež 

majetnosť) obyvateľov Kláštora pod Znievom a okolitých dedín.66 „Mošovské dievčence sú 

pekné, ale nízkeho vzrastu. Kláštorské sú švárne a pritom vysokej postavy, sviežich údov, 

odené skvostnými, drahými šatami.“67 Otázku o pôvode krásy zodpovedal miestny „vtipný 

a žartovný“ zeman nasledovne: „...podnebie, voda, to je v celom Turci rovnaké. Ale Kláštor 

a celé okolie patril voľakedy jezuitom, veď zato sa menuje Dŕžavou. Jezuiti boli napospol 

povestní driečnou postavou – už len svojim zjavom účinkovali na oči a tým i na telesný výzor 

a ľudskú tvár, priam tak ako v biblickej histórii Jakubove strakaté prúty na ovce. A preto, vraj 

kde sa zjavili jezuiti, tam všade vídať obyčajne pekné tváre.“ Tu zrejme ide aj o istý neslušný 

podtext, ktorý azda Kollár nezachytil.68

Bohatstvo Kláštorčanov malo vraj pochádzať z obchodu s hodvábnym a iným 

tovarom, kupcov Kollár nazval šafraníkmi,69 spomína tiež, že niektorí „pochodili bezmála 

všetky kraje sveta.“ S obľubou chodievali do Ruska, kde k ich zákazníkom vraj mali patriť aj 

ruské cárovné. Mnohí si mali z Ruska priviezť aj kone a „ruské“ vozy. Kollár spomína, 

že videl množstvo „ruských“ koní, „bujných a čiernych ako uhoľ, na ktoré nevolalo sa „ho! 

ho!“, ale po rusky „brr! brr!“70 O obchodnej čulosti a rozsiahlych cestách nemožno 

pochybovať, skutočnosť, že by slovenskí šafraníci predávali cárovnám bude zrejme trochu 

nadneseným, nič menej možným faktom. Rusko bolo teda opisované ako krajina, kde možno 

zbohatnúť, akési Eldorádo obchodníkov.71

 
Ďalším pôsobiskom Jána Kollára, ku ktorému nám poskytuje zaujímavé informácie je 

„Kremnica, staré banské mesto, leží asi 20 km od Mošoviec; cesta ta vedie cez lazy, čiže 

hornaté roviny. Celé kremnické okolie páchne baňami, rudami a podzemnými nerastmi. 

Začadené huty, čierne kopce trosiek, povetrie plné dymu a prachu, zlá voda, nepekný 

hrvoľnatý ľud, hrubé nemecké nárečie urobili na mňa zlý dojem. Ale tento prvý dojem opravili 

                                                 
66 KOLLÁR, ref. 2, s. 88. Opisoval pomery vo Valči, v Slovanoch a iných osadách patriacich k tzv. Dŕžave 
(bývalý jezuitský majetok). Vo všeobecnosti krásu obyvateľstva v Turci ospevuje aj Ján Čaplovič. ČAPLOVIČ, 
ref. 45, s. 46-47. 
67 KOLLÁR, ref. 2, s. 88. Výška Mošovčanov tiež mohla súvisieť s nejakým lokálnym genotypom, keďže sám 
Kollár v dospelosti meral asi 161 cm. 
68 Tamže, s. 89. Nič menej informácie o prítomnosti jezuitov sa zakladajú na pravde. Pozri napr. HUSKA, 
Miroslav. Letia plte dolu vodou... Bratislava : Tatran, 1977, s. 41-42. 
69 O turčianskych šafraníkoch, olejkároch a iných podomových obchodníkoch pozri ČAPLOVIČ, ref. 45, s. 170-
175, 56. Všetci mimoriadne dobre ovládali aj cudzie jazyky. Detaily o niektorých z olejkárskych artiklov – 
limbovom oleji, kosodrevinovom oleji či karpatskom balzame pozri v TIBENSKÝ, Ján – URBANCOVÁ, Viera. 
Slovensko očami Európy 900 – 1850. Bratislava : Academic Electronic Press, 2003, s. 82-83. 
70 KOLLÁR, ref. 2,. 88-89. 
71 Ak pravda obchod nezaviedol týchto odvážnych a podnikavých ľudí ešte ďalej za ruské hranice: do Carihradu, 
Trapezuntu, Perzie či Gruzínska, ale i na západ do Nemecka, Holandska, Poľska, Švédska, Francúzska i južnej 
Afriky. ČAPLOVIČ, ref. 45, s. 173,174,175, 172. 
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iné predstavy: krásne domy, umelecké diela, stroje, poháňané vodou, banské zariadenia – 

velikánske kolesá a povrazy, všade zlatý a strieborný alebo aspoň blýskavý piesok.“72 Tento 

opis krajiny dozaista súvisí s banskou činnosťou, ktorá spôsobovala aj výraznú ekologickú 

záťaž, čo sa prejavovalo aj zmenami na vzhľade ľudí a ich zdravotnej kondícii. Kollár tu 

býval aj spolu s vrstovníkom Ondrejom Košinom celé tri roky v dome u vdovy Špánikovej. 

Opisu samotného mesta sa príliš nevenoval, spomína iba, že „niže mesta Kremnice sú 

huty, kde sa topí ruda, a pri nich celé vrchy trosky, nakopenej za mnohé storočia. V dolinách 

a rovinách medzi troskou hrávalo sa žiactvo z jari v loptu, v takrečenú longa méta.“73

Ani tu Kollárovo „turistické ja“ neodpočívalo, stále rád chodil na prechádzky 

do prírody, ktorá sa stala aj priestorom na aktivity, ktorým sa nemohol venovať 

v obmedzenom priestore budov.74 Tieto záľuby Kollárovi aspoň v určitom období 

skomplikoval chlapčenský nacionálny „spor“, ktorý vďaka zloženiu obyvateľstva75 

pre slovenských žiakov nevyzeral nijak nádejne: „Samotný Slovák neopovážil sa ísť pomaly 

cez mesto alebo cez lúky a na prechádzku. Nemeckí žiaci našli totiž spojencov v takzvaných 

šlamiaroch, mladých nemeckých nádenníkoch v baniach, pri stupách, hutách a pod., ktorých 

bola v Kremnici sila. Je to zberba surová, hlineného obličaja, nenávidiaca Slovákov.“76 Istý 

odpor k Nemcom je cítiť aj v príhode o nešťastnom Šmálovi,77 symbolickým je, že sa 

Kollárovi nepáčila ani len cesta (!) do Kremnice, teda do „nemeckého“ kraja.78 Kollár sa však 

v Pamätiach vonkoncom neprofiluje protinemecky, často skôr naopak. Napokon do Kremnice 

prišiel najmä preto, aby sa zdokonalil v nemčine, ktorú sa mal vďaka obyvateľstvu možnosť 

učiť takmer prirodzene. Navštevoval preto aj nemecké bohoslužby, hoci aj tie sa stali 

dôvodom na návštevu prírody – „Aby sme si nejako vynahradili slovenský spev, chodievali 

                                                 
72 KOLLÁR, ref. 2, s. 44. Ekologické záťaže banských prevádzok si všimli už skôr rôzni cestovatelia. Napr. 
Johann Georg Keyssler hovorí v roku 1730 o žltej vode v kremnických potokoch. Podobne bolo znečistené aj 
ovzdušie. TIBENSKÝ – URBANCOVÁ, ref. 69, s. 175. 
73 KOLLÁR, ref. 2, s. 55. Longa méta bola týmovou hrou podobná azda dnešnej vybíjanej či volejbalu. Porovnaj 
Pamati s. 103. „Takýmto loptovým hrám sa hovorilo: vyrážka, vybíjanka, róta, vokoloko (azda vokolok?), longa 
méta atď.“ 
74 „...ako milovník prírody [som] vyšiel k záhrade a majeru Jekelfalušiho, ktorý ležal asi hodinku od mesta 
na krásnom úbočí; patril k nemu veľký rybník.“ Tamže, s. 57, 134. Príroda a technika, konkrétne mlyny a drvidlá 
spolu s hukotom vody Kollárovi poslúžili aj ako náhrada za more, keď sa pokúšal napraviť svoju výslovnosť 
„Démosthénovou“ metódou. Tamže, s. 46. 
75 Väčšinu obyvateľstva tvorili Nemci. ČAPLOVIČ, ref. 45, s. 32. 
76 KOLLÁR, ref. 2, s. 56. 
77 Tamže, s. 42-43. Išlo o príhodu, ktorú Kollárovi rozprávala matka – nemecký dôstojník nechal obesiť 
za krádež istého Šmála, hoci ten svoj čin oľutoval. 
78 Samozrejme išlo o cestu z Mošoviec do Kremnice, Kollárovo odlišné vnímanie možno najlepšie porovnať 
v prípade cesty z Mošoviec do Banskej Bystrice. Je však možné že sa Kollárovi cesta nepozdávala iba 
z estetického hľadiska – viedla „cez lazy, lesnaté, jednotvárne a nudné roviny.“ Z psychologického hľadiska ho 
odviedla z domova. Tamže, s. 90, 65. 
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sme v nedeľu ráno do záhrad alebo na kremnické stráne a tam, sediac alebo prechádzajúc sa 

medzi krovinami a po chodníčkoch, vyspevovali sme náboženské slovenské piesne...“79  

Jednou zo zaujímavostí Kremnice, ktorá Kollára zdá sa tiež pozitívne ovplyvnila, bola 

skutočnosť, že sa tu obyvateľstvo venovalo „ornitológii“.80 „Táto vášeň bola v Kremnici 

všeobecná a mala živnú pôdu v kremnickom okolí, bohatom na hory, lesy, háje, kopce, 

na húšťavy a kroviny, v ktorých sa zdržuje nesčíselné množstvo operencov. V každom dome, 

v zime v príbytku, v lete na oblokoch vídať niekoľko klietok s rozličnými vtáčikmi – kanárikmi, 

stehlíkmi, čížikmi, krivonoskami, hýľmi, červienkami, sýkorkami, konôpkami, pinkami, 

prepelicami, škovránkami a pod. Mladí ľudia lapajú tieto nebožiatka, kladúc na kroviny, 

stromy, pri potôčikoch a studniach prúty s lepom. Ale nikde som nepozoroval takú opateru 

väzňov v klietkach, čo sa týka čistoty a dbanlivosti, ako v Kremnici.“81

Okrem toho sa zrejme zvlášť žiaci venovali aj chovu „hodvábnika, hodvábnych 

chrobákov čiže červíkov“ teda priadky morušovej. Keďže ich chovali v papierových 

škatuliach išlo skôr o kuriozitu než o vážne hospodárske využitie, hoci v Uhorsku bol chov 

priadky morušovej známy a rozšírený už skôr. Nakoniec Kollár spomína „...obyčaj pliesť 

obrúčky a prstienky z konskej srsti, a to tak umelecky, že z nich vypodobňovali i mená, ruže 

a rozličné predmety. Biela konská srsť sa varila v rozličných farbách a tak sa zafarbila 

na zeleno, na červeno, na žlto a pod. Kolovala u nás [Kollárovi spolužiaci] celá kniha, kde sa 

písalo o tom, ako ktorý vlas vyzdvihnúť alebo zložiť na znázornenie písmen alebo obrazov.“82

V súvislosti so svojim prvým chronostichom Kollár zachytil ďalšiu z kremnických 

tradícií: stavať na meniny vysokých úradníkov či pri iných slávnostných príležitostiach 

pred domy alebo v súkromí rôzne pamätníky, pyramídy, transparenty a iluminácie ozdobené 

oslavnými nápismi a chronostichmi. Aj svadbu cisára Františka I. s Máriou Ľudovikou 

Beatrix „chcelo i mesto osláviť slávnostným osvetlením a nápismi.“83

Ani na vychádzkach do okolia Kremnice neopomenul svoju obľubu vyvýšených miest 

a vrchov. Kollár chodil na Kalváriu, na Piarg či Kiliánov stôl. Pri zostupe z nepomenovaného 

vrchu medzi Kalváriou a Piargom, podľa Kollára smerom na Kunešháj, aj so spoločníkmi raz 

takmer spadli do opustenej banskej šachty.84

 

                                                 
79 KOLLÁR, ref. 2, s. 134. 
80 Pritom Kollár už predtým v Mošovciach choval holuby. Tamže, s. 31-32. 
81 Tamže, s. 67 aj s. 102 a 57. 
82 Tamže, s. 102. Trhanie srsti koňom bolo pritom aj životu nebezpečné. 
83 Tamže, s. 63-64. Kollárov chronostich sa vzťahoval práve na túto udalosť. 
84 Tamže, s. 65-66. 
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Dva dlhšie pobyty v Banskej Bystrici dali Kollárovi veľa po mnohých stránkach. 

Práve tu sa oslobodil od autoritatívneho otca, naplno sa zapojil do organizácie evanjelickej 

cirkvi, zbieral tu cenné skúsenosti a financie pred cestou do Jeny.85 Prvá cesta do Banskej 

Bystrice však bola iba výletom. Pre Kollára bola Bystrica zvláštnym miestom, „slovenským 

eldorádom“, o ktorom počul iba z rozprávania – „Zaživa v Bystrici a po smrti v nebi.“86 

Cesta, ktorá zrejme trvala od skorého rána do večera Kollárovi ubiehala rýchlo aj vďaka 

istému zlozvyku – „Idúc pešo, fajčili sme ako Turci...“87 Cesta z Mošoviec viedla 

cez Harmanec, Ulmanku a Kostiviarsku. Ak môžeme Kollárovým Pamätiam v tomto bode 

veriť, zachytil nám počiatky svojho záujmu o etymologizovanie: „Kam som len došiel, alebo 

o niečom počul, hneď som sa starostlivo vypytoval na pôvod a na počiatky veci.“ Takto 

pravda neodvodil meno Harmanca (Hermanca) od nemeckého Hermann, Hermannsberg, 

ale od Perúna – Hriemateľa, slovanského boha – hromovládcu a tak objasnil pôvodné meno 

ako Hrmenec, Hriemanec. V prípade Ulmanky odvodil jej meno nie od ulm, ale jilm (teda 

brest), bohato zastúpeného stromu v okolí a opäť dokázal slovanský charakter pomenovania. 

Rovnako tomu bolo aj v prípade Kostiviarskej, teda nie Kostvielerdorfu. Dedukcia však 

pozostávala aj z postrehu, že mená blízkych riek, vrchov a dolín majú slovenský charakter.88

Kollárovi sa pozdávala aj krajina: „Cesta cez Harmanec a jeho švajčiarske stráne, 

doliny a vodopády ma naplnila velebou. Do Kremnice vedie cesta cez lazy, lesnaté, 

jednotvárne a nudné roviny; cesta do Bystrice je bohatá na romantické rozmanitosti a smelé 

diela prírody.“89

V ďalších detailoch sa o samotnom meste nedozvedáme takmer nič konkrétne – býval 

u neidentifikovaného mešťana, výmenou za vyučovanie jeho detí.90 Zaznamenal však, že sa 

študentský bál konal v hostinci „U raka“, hoci ho nenavštívil, pretože mu vtedy chýbali nielen 

prostriedky, ale aj vhodné oblečenie.91 Identifikovať by sa dalo aj miesto odkiaľ žiaci 

maľovali panorámu mesta: „Magda nás vzal na vŕšok, kde stojí pracháreň, aby sme z tohto 

postavenia nakreslili celý Úhrad so školou i s chrámom.“92 V Bystrici sa Kollár naučil plávať 

                                                 
85 Prvý pobyt v Banskej Bystrici v rokoch 1810 – 1812, druhý pobyt v rokoch 1815 – 1817. 
86 KOLLÁR, ref. 2, s. 90 aj 104. 
87 Pre Kollára to nebol zlozvyk ale „zvyk“, fajčiť prestal až po príchode do Pešti. Tamže, s. 91. 
88 Tamže, s. 90-91. 
89 Tamže, s. 90. Prirovnanie k Švajčiarsku nás privádza k úvahe, kde sa dozvedel o jeho charaktere, 
najjednoduchšou možnosťou je zrejme prečítanie si Schillerovho Wiliama Tella, resp. neidentifikovateľných 
cestopisov či romantických diel z toho prostredia. Švajčiarsko Kollár osobne navštívil až v roku 1841. Pozitívny 
prístup k ceste mohol znamenať aj isté oslobodenie z domácich pomerov, ktoré sľubovala. Porovnaj ref. 78. 
90 KOLLÁR, ref. 2, s. 91. 
91 Tamže, s. 95. 
92 Tamže, s. 98-99. 
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– „V lete chodievali sme sa my žiaci kúpať vyše mlyna, kde je dosť hlboká, tichá voda.“93 

Z obľúbených žiackych zábaviek sa Kollár staval už kriticky k vyrezávaniu náušníc 

z marhuľových kôstok.94

Z Bystrice si Kollár akoby odskočil na ďalšie štúdiá do Prešporku, terajšej Bratislavy. 

Opätovný návrat už duševne zrelému Kollárovi tiež priniesol možnosť na potulky 

po Uhorsku, hoci nešpecifikoval, kade konkrétne prechádzal a ktoré miesta navštívil, 

po skončení školského roku sa z Bratislavy do Banskej Bystrice dostal až na prelome júla 

a augusta.95

Pri príležitosti „druhého pobytu“ (1815 – 1817) v Bystrici čitateľa Kollár stručne 

oboznamuje s rodinou Kolbenhayerovcov, u ktorej pracoval ako vychovávateľ. Spomína, 

že rodina vlastnila hneď dva susediace domy v Hornej ulici. Aspoň jeden z nich mal 

za dvorom ešte záhradku a kvetnicu,96 kde sa nachádzal letný domček, v ktorom mával Kollár 

v lete hodiny.97 S Kollárovým vekom a etablovaním v meštianskej spoločnosti 

pravdepodobne súvisí, že až počas tohto pobytu Kollár spomína „obyčaj usporadúvať 

[v meštianskych domoch] pri každej príležitosti veľkolepé hody a hostiny, tance a koncerty – 

povedal by som, ešte častejšie než v Bratislave – na ktoré ma temer všade pohostinne 

povolávali.“98

Zásadná spolupráca so Samuelom Rožnayom, ktorý Kollára zrejme po mnohých 

stránkach pozitívne ovplyvnil sa tiež často odohrávala v lone prírody: „V bystrických 

záhradách a dolinkách neraz sme plakali nad našim národom...“99

Z výjazdov do okolia spomeňme Kollárovu návštevu Oravskej a Liptovskej stolice 

ešte počas prvého pobytu v Banskej Bystrici v rokoch 1810 – 1811. Stalo sa tak pri 

príležitosti „spanilej jazdy“ organizovanej patronátom bystrického gymnázia pre zvýšenie 

prestíže školy. Dvaja vybraní študenti mali počas nej oboznámiť rodičov a zemanov 

o pomeroch na škole, o alumneu, konvikte a získať podporu najmä tamojšieho početného 

zemianstva.100 Okrem toho sa s pozdravnými listami od bystrického pedagogického zboru 

zastavovali aj u miestnych učiteľov. Jedným z vybraných študentov bol práve Ján Kollár, 

azda aj preto, lebo cez prázdniny obyčajne zostával mimo rodičovského domu.101 

                                                 
93 KOLLÁR, ref. 2, s. 105. 
94 Tamže, s. 102. 
95 Tamže, s. 139. 
96 Pravdepodobne išlo o úžitkovú a ozdobnú časť záhrady. 
97 Tamže, s. 140. 
98 Tamže, s. 141. 
99 Tamže, s. 144. 
100 Tamže, s. 95-96. 
101 Porovnaj Tamže, s. 77. 
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Rozhodujúcou skutočnosťou bola ochranná ruka učiteľa Pavla Magdu, ktorý si mladíka 

obľúbil – na cestu ho vystrojil aj so slovami: „Na vlastné trovy, reku, cestovať nemôžeš po 

vlasti, a predsa – stoj čo stoj – nechcel by si byť Kantom, o ktorom vravia, že zo svojho 

rodiska nebol nikdy ďalej než sedem míľ.“102 Magda chcel i takto podporiť nadaného, 

no chudobného žiaka. Kollár teda nemohol odmietnuť a možnosť cestovať bola pre neho 

cennou skúsenosťou. 

Vychádzka prebehla počas dvojtýždenných prázdnin počas veľkonočných sviatkov. 

Žiaľ presný popis cesty nám nezachoval, môžeme ju iba veľmi zhruba rekonštruovať. 

Je zrejmé že z Banskej Bystrice postupovali cez priesmyk Šturec na Liptov a potom na Oravu. 

Na tomto výlete mal Kollár po prvýkrát možnosť na vlastné oči vidieť Šturec, Tatry, 

Choč, Kriváň, Lomnický štít.103 Prechod cez horský priesmyk si študenti krátili 

deklamovaním klasickej latinskej poézie – „Keby nás bol dakto počul, keď sme išli 

cez Šturec, bol by nás pokladal za nejakých Rimanov zo zlatej doby latinskej literatúry. 

Vergílove selanky, O včelách a Eneida, potom Horácove ódy, ktoré sme sa učili v škole 

minulú zimu, rozliehali sa po starohorských stráňach a tatranských úbočiach takým hlasom 

a zavinil také škriepky o ich krásach a prednostiach, že naoko sa videlo, akoby všetky jedle, 

buky a smreky ožili a dostali jazyky. Spomínam si, že som vyliezol na najvyšší vŕšok 

oravského zámku a z jeho oblokov zvolal som v oduševnení ako Alexander v Curtiovi tak, 

že ma mohol počuť i Kmoško pod zámkom: „Nil tam alte natura posuit, quo virtus eniti non 

posset.“104

Na Orave Kollára očaril úprimný a „od prírody mravný“ ľud, kritizuje však miestne 

pomery pre stravovanie cestujúcich: „nedostali sme nič jesť celý deň, pretože v krčmách našli 

sme všade špinavých židov.“105

V Liptovskej i Oravskej stolici sa ale zamýšľal nad podmienkami života ich 

obyvateľov: „majú taký malý životný priestor, a sú tak preplnené ľuďmi a obyvateľmi, 
                                                 
102 KOLLÁR, ref. 2, s. 97 
103 Tamže, s. 96. 
104 Tamže, s. 96. O vtedajšom Kollárovom zanietení latinskými klasikmi pozri Tamže, s. 99-101. Kollárovým 
spoločníkom na tejto ceste bol jeho spolužiak Aleš Kmoško, na cestu delegovaný za prímu. Bol zeman 
a pochádzal z Liptovskej Sielnice. Tamže, s. 95-97. 
105 Tamže, s. 96-97. Je zložité určiť, či sa za týmto vyjadrením skrýva typický antisemitizmus a stereotypný 
pohľad na židovskú komunitu v Uhorsku, alebo boli tamojšie „pohostinstvá“ naozaj na takej biednej úrovni. 
Dokladajú to zápisky mnohých cestovateľov na začiatku 19. storočia. Aj tu sa viackrát možno stretnúť s neveľmi 
lichotivým obrazom Židov. Za všetky zo zápiskov Adalberta Jozefa Krickela: „Mnohé židovské knajpy sú 
mimoriadne špinavé a odporné. Smrad v takomto šenku, kde často pekné, ale morózne židovské dievčence robia 
výčapníčky, a čapujú nadpochop hnusné víno, je bezhraničný. Pri takejto umastenej špine človek si zabudne 
všimnúť aj príjemné črty dievčat.“ TIBENSKÝ – URBANCOVÁ, ref. 69, s. 261, podobne 232, 247, 260, 269, 
281. V nami analyzovaných dielach i korešpondencii Jána Kollára je táto problematika zachytená mizivo. Proti 
jednoduchému zaškatuľkovaniu svedčí aj Kollárov opis peknej židovskej krčmárky. KOLLÁR, ref. 2, s. 117. 
Porovnaj text k ref. 151. 
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že nemajú nadostač živnosti, a v iných stoliciach nerozumné hoviadka váľajú sa po bujných 

úrodách v prázdnych, neprehľadných pustinách.“106

 
Cez prázdniny v roku 1812, pred odchodom na štúdiá do Bratislavy Kollár absolvoval 

cestu, ktorej z cestopisného hľadiska venoval najviac pozornosti – vyhradil jej totiž celú 

„hlavu“ svojho diela.107

Toto putovanie javí isté zhody s typickými albizačnými cestami.108 Hoci Kollár tento 

spôsob získavania peňazí neuznával,109 chcel získať „sponzora“ či akúsi formu osvojenia si, 

adopcie jeho osoby. Menuje preto aj príbuzných, ktorí mali bývať v tejto časti Uhorska.110 

Hoci pestúna a mecenáša z radov príbuzných napokon nezískal, nasporil približne 50-60 

zlatých od priateľov, priaznivcov a za prednesené kázne. Peniaze boli určené na financovanie 

jeho pobytu a štúdia v Bratislave.111 Okrem dopredu daných cieľov putovania – miest pobytu 

príbuzných Kollára a jeho spoločníka Ambróziho,112 navštevovali najmä fary a školy. Kým 

Ambrózy chcel navštíviť sestru v Oroszlányi za Dunajom, Kollárovo putovanie viedlo za Tisu 

do Nyíregyházy k ujovi Miškócimu. Obaja tak sprevádzali svojho druha aj na tieto miesta.113

Putovanie Kollár považoval za užitočné, keďže mu rozšírilo obzory, umožnilo mu 

spoznať vlasť, teda Uhorsko a rôznych ľudí. Ani na tejto ceste sa nevzdal starých návykov – 

                                                 
106 KOLLÁR, ref. 2, s. 97. Pri porovnávaní mal Kollár zrejme na mysli podmienky v úrodných južných 
stoliciach na území dnešného Maďarska. Toto porovnanie a obdobné myšlienky mohol Kollár zachytiť najskôr 
v roku 1812, kedy tieto kraje navštívil. 
107 Cestovanie po Dolnej zemi v prázdninách roku 1812 – V. časť obsahuje 7 kapitol. Tamže, s. 106-116. 
108 Albizačná cesta predstavovala pre mladých evanjelických bohoslovcov možnosť spoznať svojich budúcich 
starších kolegov, odhadnúť počet svojich budúcich farníkov, registrovať kladné aj záporné postrehy 
z jednotlivých pôsobísk. Cestu konali obyčajne počas letných prázdnin (resp. počas prázdnin vo všeobecnosti) 
a navštevovali jednotlivé obce a fary. Tu diskutovali s farármi, často vypomohli na fare alebo farára zastúpili 
pri kázaní. Ubytovaní boli zväčša na farách, pričom šlo zrejme o nepísaný zvyk, prijať, ubytovať a skromne 
pohostiť takéto návštevy. Študenti boli za svoje úsilie odmenení aj finančným darom či už od farára, cirkevnej 
obce alebo odmenou za kázanie. Každá návšteva bola zaznamenaná a podpismi potvrdená do špeciálnej 
cestovnej knižky – tzv. albumu. 
109 Tamže, s. 116. 
110 Jeden z príbuzných mal byť poľovníkom v Aszóde, iný tkáčom v Piliši a ďalší tkáčom vo Veľkom Laku 
(Nagylak), ďalší kňazom v Čerenčanoch a bývalým profesorom v Ožďanoch, iný učiteľom na Sarvaši a i. Kollár 
sa v tomto prípade najviac spoliehal na svojho uja Miškóciho – notára v Nyírgyháze, ale ukázalo sa, že nebol 
bezdetný. Tamže, s. 106, 108. 
111 Tamže, s. 116. 
112 Spoločníkom Kollára na tejto ceste bol Ambrózi (neidentifikovali sme krstné meno). Bol synom radvanského 
farára, ktorý vydával latinské cirkevné letopisy (Annales ecclesiastici), čo dvojici prinášalo pri putovaní zväčša 
po farách výhodu dobrého prijatia. Ambróziho sestra bola vydatá za evanjelického farára Turčániho v Oroszlányi 
v Komárňanskej stolici a jej návšteva bola jedným z prioritných cieľov cesty. Ambrózi bol „vysokej postavy ako 
Goliáš, zbehlý v maďarčine, bystrejšieho vtipu než chôdze, málovravný, veľký jedák, ale dobrosrdečný.“ Tamže, 
s. 106. Na rozdiel od Kollára sa pri návšteve pohostinného obyvateľa Tokaja podnapil tak, že sa prebral až ráno. 
Tamže, s. 107. Jeho zbehlosť v maďarčine bola pre Kollára nadmieru užitočná, pretože sám tento jazyk príliš 
dobre neovládal. Napriek tomu nájdeme v Pamätiach niekoľko miest, kedy bol Kollár nútený svoje slabé 
jazykové znalosti maďarčiny využiť. Tamže, s. 110, 113, 127. 
113 Tamže, s. 106. 
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čítania počas putovania,114 ani obľuby navštevovať vyvýšené miesta, hoci vzhľadom na reliéf 

krajiny to nebolo jednoduché. Hádal sa preto s pohodlným Ambrózym, ktorý nebol ochotný 

kvôli výstupom na vrchy robiť okľuky,115 ktoré však inak obaja kvôli rôznym zaujímavostiam 

robili ochotne.116

Z Bystrice putovali Novohradskou stolicou, kde navštívili svojich známych 

a priateľov. Prvú noc nocovali v Mýtnej v Zvolenskej stolici. Ďalšia cesta bola, čo sa týka 

trasy voľná.117

Vybrali sa cez Miškovec do Tokaja a k Tise. Pre Kollára bola táto krajina zvláštna, 

hoci nasledujúci opis v mnohom súvisí s istým duálnym kontrastom horniakov a dolniakov – 

na pohoria bohatého územia Slovenska a nížinatej krajiny dnešného Maďarska.118 Dovtedy 

totiž poznal iba pomerne hornaté doliny Turca, Oravy, Liptova: „Tu sa mi otváral nový 

maďarský svet. Belohlinastá zem, páchnuca pecinou, bujná príroda,  maďarské míle, únavné 

pustatiny, zlá voda, nevídaní vtáci, bocianie hniezda na strechách domov a strašné obličaje 

maďarských pastierov a sedliakov, pitie vína ako vody – všetky tieto a podobné výjavy 

účinkovali na mňa podivne. Za dlhý čas bolela ma od zemného zápachu hlava a stratil som 

chuť na jedlo, lebo pokrmy čpeli hnojovým dymom. Kúria tu totiž suchým hnojom namiesto 

drevom...“119

V Tokaji Kollár ochutnal tokajské víno, ale s mierou (na rozdiel od Ambróziho), 

aby sa mohol s hostiteľom dlho porozprávať po slovensky, „lebo v Tokaji sa hovorí viac 

                                                 
114 KOLLÁR, ref. 2, s. 116. Podrobnosti pozri ref. 38. 
115 Kollár preto konkrétne na Tokajský vrch vystúpil skoro ráno a vrátil sa kým jeho druh ešte spal. Tamže, 
s. 116. Pozri aj ref. 123. 
116 Porovnaj KOLLÁR, ref. 2, s. 107. 
117 Tamže, s. 107. Pozri citát pri ref. 20. 
118 Porovnaj s hodnotením životných podmienok na Orave a Liptove. KOLLÁR, ref. 2, s. 97. 
119 Tamže, s. 107. Podobne „Milý bože, ako dlhočiznou a planou videla sa mi pustatina od Tokaja až po 
Nyíregyházu! Nebolo na čom ani oči popásť, ani čo počuť, ani dostať niečo pre hrdlo popiť a zajesť.“ Tamže, 
s. 108, podobne s. 114. Paradoxne sa toto Kollárovo hodnotenie neveľmi odlišovalo od vyslovene stereotypných 
názorov matky Friederiky Schmidtovej, ktorá svoju dcéru nechcela pustiť do Uhorska. „Uhorsko a Sibír to je jej 
jedno. Ona tam nepoznala a nevidela nič iné okrem pustatín a volov (die ungarischen Pusten und Ochsen), ktoré 
sa všade v Nemecku spomínajú. Uhorský ľud si predstavovala ako surový, divý, lebo vraj počula od očitých 
svedkov, že namiesto šiat nosia zamastené kožušiny, mastia si vlasy sadlom, jedávajú slaninu, bývajú 
v podzemných dierach a pelechoch, často zbojníčia a pod. Márne som sa usiloval vybiť jej tieto predsudky 
z hlavy – to bývalo, reku, voľakedy, ale už nejestvuje.“ Tamže, s. 207. Porovnaj aj výzor Maďarov, ako si ho 
Kollár pamätal z prvého stretnutia: „Pozeral som na nich s ozajstným prekvapením, v prvej chvíli ani veriť sa mi 
nechcelo, že sú to obyvatelia našej krajiny. Veľké, čierne, zamastené kožené bundy, krátke košele so širokými 
rukávmi, tiež čierne a zamastené, priam tak i nohavice, vysoké kučmy na hlavách, zvuky doteraz neslýchanej 
reči;“ Tamže, s. 26. Vodovzdorná úprava vlasov a pokrývok hlavy bola v Uhorsku spoločná pre množstvo etník, 
hoci zrejme išlo o pôvodne maďarský zvyk. Richard Bright písal na jar roku 1815 aj o umastených klobúkoch 
u západoslovenských sedliakov – „Spopod rovnakého malého klobúka, presiaknutého olejom, visia podobné 
čierne vlasy zapletené do vrkoča...“ TIBENSKÝ – URBANCOVÁ, ref. 69, s. 231. P. D. Holthaus v roku 1828 
opísal skupinu Cigánov s čiernymi vlasmi „na uhorský spôsob natretými bravčovou masťou“ Tamže, s. 256. 
Adalbert Jozef Krickel mal problémy v kostole v Malej nad Hronom: „zápach Slovákov, ktorí si natierajú vlasy 
smradľavým olejom, bol taký hrozný, že sa nedalo vydržať do konca omše.“ Tamže, s. 259. 
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po slovensky než po maďarsky.“120 Kollár nám takto mimochodom zaznamenal dôležitú 

skutočnosť o etnickom zložení mestečka.121 Kollár sa sem neskôr ešte niekoľkokrát vrátil, 

hoci údajne vonkoncom nie kvôli tokajskému vínu.122 Hoci nie je isté, koľko dní sa 

v mestečku zdržali, mohlo práve Ambróziho opojenie vínom a s tým súvisiace neskoršie 

vstávanie Kollárovi umožniť výstup na vrch nad Tokajom.123

Po tom, čo opustili Tokaj obaja priatelia krátko blúdili. Okrem neutešenej krajiny ich 

zrejme vystrašili historky o zabitých návštevníkoch čárd a obesených nešťastníkoch, 

čo v Kollárovom vnímaní opäť vytvára divoký náprotivok ku slovanskej kultúrnej krajine 

Slovenska.124

V Nyíregyháze Kollár našiel svojho ujca – notára Miškóciho, ktorý ho s radosťou 

privítal. „Bol to už vážny starček, šedivý, tlstej postavy, láskavý v obcovaní; mal vlastný dom 

a pekné gazdovstvo, ale aj dietky – dcéru a syna.“ Zvlášť informácia o deťoch urobila zjavne 

Kollárovi škrt cez rozpočet pri pláne akejsi „adopcie“.  Miškóci zorganizoval pre Kollára prvú 

možnosť kázať pred zaplneným kostolom, začo tento dostal odmenu aj od cirkvi aj od ujca, 

takže napokon mohol byť spokojný.125 Každý podvečer pobytu chodili obaja pútnici 

k Nyíregyházskemu jazeru, „kde sme sa kúpali medzi vysokým tŕstím“.126

Z Nyíregházy cestovali do Debrecína povozom, ktorý im zabezpečil ujec, 

ale „...na ceste okrem množstva neobyčajne veľkých volov nevideli sme nič pamätného“. 

Debrecín na Kollára zapôsobil svojou veľkosťou, rovnako však aj nedostatkom vody – 

„horko-ťažko pobudol som tu dva dni – trápil ma smäd a nebolo vody.“127 V meste navštívili 

reformátske (kalvínske) kolégium s jeho červenoodencami, čiže togátmi. Kollár si tu prezrel 

pre neho doposiaľ najväčšiu knižnicu a nechal si ukázať jednovokálne verše a kázne 

v maďarčine od bývalého debrecínskeho profesora Varjasa, v ktorých sa nevyskytuje iná 

samohláska ako „e“. Jazyková kuriozita však Kollára príliš nezaujala: „Toto tu pokladajú 

                                                 
120 KOLLÁR, ref. 2, s. 107.  
121 Dá sa tu pravda uvažovať, že adjektívum slovenský mohlo znamenať aj slovanský. Každopádne nešlo 
o fatamorgánu a romantické treštenie ako naznačil v príhovore pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule 
venovanej Kollárovi Csaba Gy. Kiss. Aj podľa neho tu totiž žili Poliaci, Rusíni a Slováci. Nech už je ale výklad 
spomínaného adjektíva akýkoľvek, je jasné že maďarské obyvateľstvo bolo v meste iba menšinou. (vzs). 
Pamätná tabuľa Jána Kollára v Tokaji. In Ľudové noviny. Portál Slovákov v Maďarsku [online] Dostupné 
na internete: <http://www.luno.hu/content/view/1673/28/> 
122 WLACHOVSKÝ, ref. 26. 
123 KOLLÁR, ref. 2, s. 116 porovnaj 107. Takýto scenár predpokladá aj Karol Wlachovský. WLACHOVSKÝ, 
ref. 26. 
124 KOLLÁR, ref. 2, s. 107-108. Takéto historky však možno čiastočne zaradiť k miestnemu „folklóru“. 
125 Tamže, s. 108–109. 
126 Tamže, s. 109. 
127 Tamže, s. 109. 
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za ôsmy div sveta, za najskvelejšie víťazstvo maďarčiny, a títo ľudia sa čudovali tomu, že mne 

to nechutí.“128

Z Debrecína našich študentov cesta viedla na západ do Bekéšskej stolice, pre Kollára 

„slovanskej Palestíny“. Kúsok cesty sa viezli na typických povozoch pre túto oblasť, totiž 

každý na jednom z dvoch volských osemzáprahov. Kollár tu pozitívne hodnotí svojho 

maďarského pohoniča, tento „dobrý chlapina“ žiaľ rozumel iba po maďarsky, ale lámavým 

jazykom a posunkami sa dorozumeli.129 Zvyšok cesty, ktorý podnikli už pešo, pútnikov 

zo vzdialenosti jedného-dvoch „strelení“130 sledoval údajný zved lúpežníkov: „...naďabili sme 

na istého maďarského gondáša, chlapa strašného výzoru, v zamastenej bunde, ozbrojeného 

kyjakmi a inými nástrojmi, [ ] ktorý nás prenasledoval zboku.“ Kollár domýšľal, že sa 

neodvážil zaútočiť na dvojicu, keďže boli „ako-tak ozbrojení“; chcel vraj len vyzvedieť, 

kde chcú nocovať, aby ich mohol svojou bandou ozbíjať. Preto priatelia pre istotu nezamierili 

do krčmy, ale radšej nocovali u reformátskeho kňaza, ktorý bol však tak chudobný, 

že pohostili oni jeho.131

V Bekéšskej Čabe sa dlho nezdržali údajne kvôli zvláštnemu vynucovania disciplíny 

počas bohoslužby; jej nutnosť odzrkadľovala aj záujem o samotný „liturgický akt“ u ľudí: 

„v starom čabianskom chráme chodili totiž medzi kázňou sem-ta vedľa lavíc asi štyria 

                                                 
128 KOLLÁR, ref. 2, s. 110. Toto hodnotenie zrejme súviselo aj s Kollárovou úrovňou znalosti maďarčiny. 
129 Tamže, s. 110. 
130 Ide o starú dĺžkovú mieru, v tomto prípade zrejme strelenie z pušky (iactus pixidis) čo bolo zhruba 100 až 300 
metrov. 
131 Tamže, s. 110. Otázka zbojníkov a násilníkov v Uhorsku bola vnímaná pozorovateľmi rôzne. Samozrejme 
pôsobili stále mnohé stereotypy z nepokojného obdobia 17. storočia. Napr. Baltazár Hacquet, ktorý územie 
Slovenska navštívil v rokoch 1793-1794, opísal Slovákov ako telesne podsaditých, dvojtvárnych, falošných, 
zlodejov a násilníkov. Naproti tomu Maďari boli vraj dobre stavaní, chudí, odvážni, otvorení a úprimní. Podľa 
neho bolo dôvodom takýchto rozdielov podnebie. TIBENSKÝ – URBANCOVÁ, ref. 69, s. 211. Aj Albert 
Wilhelm von Sydow na ceste v roku 1827 zachytil: „O Slovákoch sa hovorí, že sú zbojníkmi, ale teraz keď sa 
živia rôznymi zamestaniami, zbojník je medzi nimi výnimkou. Ale vraj boli aj takí zbojníci, ktorí bohatým brali 
a chudobným dávali.“ Tamže, s. 249. Zdá sa, že šírenie hrôzostrašných príbehov o zbojníkoch v regióne patrilo 
k miestnym tradíciám. Historka zachytená v anonymnom cestopise z roku 1836 opisuje prepad dostavníka 
skupinou zbojníkov na ceste z Lučenca do Pešti. Na ich úspešnom odrazení mali leví podiel dvaja inak nepríliš 
sympaticky vyzerajúci Slováci: „Slováci ich [ranených zbojníkov] neprestávali biť zlomenými puškami a nedali 
sa zadržať. Jeden zo zbojníkov kričal: „Nemes ember vagyok“ – „Som šľachtic“ a chcel tým naznačiť, že ho 
nesmú obesiť. Obrovské zaucho tvrdou rukou Slováka ho použilo, že všetci zločinci sú si pre zákonom rovní.“ 
Tamže, s. 269-270. Zbojníctvo barónka Blase de Bury v dobe po revolúcii 1848/49 dáva do súvislosti 
s uhorským šľachtictvom – aj prostí Maďari vraj majú črty šľachtickej nadradenosti nad ostatnými, z čoho 
vyplýva postulát – radšej lúpiť ako pracovať a byť chudobným. Tamže, s. 308. Podobne Ján Čaplovič vnímal 
Maďarov ako chýrnych zlodejov, pri pomaďarčení Slovákov bolo umenie kradnúť prvou črtou, ktorú z novej 
nacionálnej identity prebrali. Aj on píše o známych slovenských zbojníkoch, ale z prelomu 17. a 18. storočia. 
ČAPLOVIČ, ref. 45, s. 25, 77-79. Postoj Jána Kollára k zbojníctvu bol odmietavý, vnímal ho ako 
anachronizmus, veľmi dobre poznal všetky tradičné postavy, ale v Slávy dcere ich (s výnimkou Papríka) 
umiestnil do slovanského pekla. Niektoré ďalšie detaily o problematike stereotypov pozri v ŠOLTÉS, Peter. 
Stereotypy o uhorských Slovanoch v uhorských a nemeckých cestopisoch a tzv štatistikách na konci 18. a prvej 
polovici 19. storočia. In Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. Praha : Libri 
a STRED, 2004, s. 73 – 91. 
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dozorcovia, ozbrojení dlhými tenkými palicami alebo prútmi, a keď zbadali, že podaktorý 

poslucháč šepká, drieme, alebo vôbec nedáva pozor, udreli ho prútom. Bolo mi pritom 

do smiechu i do hnevu.“132 Podobné prípady vynucovania pozornosti boli však v tejto dobe 

a aj neskôr bežné.133

V Sarvaši sa Kollár stretol so svojim menovcom, rodákom z turčianskej Blatnice, 

ktorý ich pozval na poľovačku na dropy. Opísal vskutku zaujímavý spôsob lovu týchto 

mohutných vtákov: „drop, stojac na rovine, nebojí sa voza idúceho vôkol neho. Voz sa teda 

krúti na jednom priestore, ale tak, že sa čoraz väčmi približuje k dropovi, to jest okruh sa 

zužuje, až poľovník na voze príde tak blízko k vtákovi, že ho môže zastreliť. Vták očami 

sleduje voz a nazdáva sa, že zostáva v rovnakej vzdialenosti.“134

V mnohom zvláštne je jeho hodnotenie tamojšieho „priemyselného, čiže 

industriálneho ústavu dvojctihodného pána Tešedíka“, ktorý v tomto čase  už upadal. Kollár 

to pripisuje skutočnosti, že „nebol založený v národnom duchu slovenskom, bolo to niečo 

polonemeckého, polomaďarského, poloslovanského, preto to v samom ľude nezapustil 

korene“. Konečne – „Toto podujatie, inorodé a priveľmi svetské, nezrovnávalo sa ani 

s duchovným úradom.“135 V ďalšej časti medailónu venovanému Sarvašu Kollár polemizuje 

s názormi maďarského autora spisu o Sarvaši, že tamojší Slováci všetci vedia aj po maďarsky 

a idú sa pomaďarčiť (oba výroky označil ako lož).136 K informácii, že sa v meste úraduje iba 

po maďarsky a v tomto jazyku sa vedú aj úradné knihy a účty, ironicky poznamenáva 

„(Pravda, keďže sa musia viesť.)“ a dodáva, že úbohému ľudu jeho predstavení kladú do úst 

iba to, čo chcú.137 Jednoznačne tu ide až o neskoršie pridaný materiál z Kollárovej „zbierky“ 

prejavov „maďarošialenstva“. 

                                                 
132 KOLLÁR, ref. 2, s. 111. 
133 „V Chtelnici v Nitrianskej stolici má kostolník dlhánsku palicu a na jej konci priviazanú kožu z ježa. Keď vidí, 
že dakto v kostole spí, tak mu strčí pod nos túto ježovu kožu, načo spiaci či podriemkávajúci – ako možno ľahko 
pochopiť – vyskočí ako jeleň.“ Aj v iných obciach si disciplínu vynucovali prútom, palicou či korbáčom, 
rovnako u katolíkov aj u protestantov. ČAPLOVIČ, ref. 45, s. 132. 
134 KOLLÁR, ref. 2, s. 111. 
135 Tamže, s. 111. Kollár akoby neuznával iný druh vzdelania, než „duchovné“ – spoločenskovedné. „Kde sa 
kňažstvo nezaoberá rečou a literatúrou, upadá na scestie, zaneprázdňuje sa prácami, ktoré nie sú primerané 
duchovnému stavu.“ Samuel Tešedík sa teda ako kňaz nemal niečím takým zaoberať, toto tvrdenie je v rozpore 
s tradičným chápaním osvety v osvietenskom duchu. Je zvláštne, že ho vyslovuje rebelujúci Kollár, zaoberajúci 
sa mnohými vecami nad rámec svojho duchovného mandátu. Zdá sa tak, že napr. neochota napísať svoje meno 
na vydanie Světských písní lidu slovenského v Uhřích nesúvisela s možnou reakciou okolia, ale možno aj 
s rigorozitou samotného Kollára. Pravda tieto aktivity sa nevymykali z okruhu literárnych a rečových, teda 
i národných. 
136 Tamže, s. 112. Išlo o spis Jánosa Hellebrantha, notára v Sarvaši – Opis Sarvaša. Pešť : Trattner-Károlyi, 
1822. 
137 KOLLÁR, ref. 2, s. 112. 
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Keďže Ambrózi mal odovzdať list nadlackému kazateľovi, priatelia cestovali aj 

do Nadlaku,138 kde sa však zdržali iba na noc. Kollárovi sa tunajšia krajina páčila. „Cesta 

viedla cez utešené a úrodné vinice. Deň bol jasný a rosa perlila sa ešte slnkom na révových 

a stromových listoch. Široko-ďaleko nebolo nič vidieť ani počuť. Vinice boli obohnané 

z oboch strán hlbokou priekopou... [ ] Medzi viničmi blyšťalo sa všakovaké ovocie.“139 Kvôli 

pár nazbieraným opadaným marhuľkám mali priatelia problém s maďarským hájnikom, 

ktorému museli po dlhom vyjednávaní za ovocie zaplatiť prehnanú sumu. Opis konania 

hájnika naberá rysy zbojníka, okrem toho Kollár dáva jeho nenásytnosť a nepohostinnosť 

do priameho protikladu s pomermi na území Slovenska: „Na Horniakoch medzi Slovákmi 

putujú pocestní cez sady a záhrady, zbierajúc a striasajúc ovocie a nik sa im neopováži ublížiť 

proti právu pohostinstva.“140 Pri riešení situácie Kollár preukázateľne musel použiť 

maďarčinu a uspel. 

Z Bekéšskej stolice potom cestovali, nikde sa dlho nezdržujúc, cez Csongrád 

a Kecskemét do Pešti.141 S ohľadom na duševnú pohodu bolo pre Kollára načase opustiť 

nevľúdne prostredie: „Oči už celkom zunovali pohľad na zaprášené pusty, biedne dediny 

a maďarské chalupy, preto sa nemálo zaradovali, keď sme uzreli Pešť.“ Tu sa ubytovali 

v hostinci „U zlatého kríža“ na Jozefovskom námestí. V nedeľu navštívili slovenské božie 

služby pod vedením farára Jána Molnára. Kollárovo kritické ucho si všimlo jeho nedostatky 

v slovenčine, oko zase pomerne malý počet návštevníkov chrámu. V Pešti paradoxne 

z množstva vecí, ktoré tam musel vidieť, spomína predovšetkým na prvé stretnutie 

so srbčinou a jej podobnosť so slovenčinou. Len mimochodom pripomína aj návštevu 

univerzitnej knižnice a hvezdárne.142 Toto miesto sa neskôr na 30 rokov stalo Kollárovým 

pôsobiskom, azda s ohľadom na túto skutočnosť nám o meste neprináša takmer žiadne 

informácie. 

Z Pešti potom ich cesta smerovala ďalej za Dunaj do obce Oroszlány. Tu navštívili 

Ambróziho sestru, ktorá ich pri slávnostnej hostine na privítanie nešťastne otrávila hubami. 

Nakoniec sa však okrem žalúdočnej nevoľnosti, ktorá postihla celú rodinu a hostí, nič vážne 

nestalo. Zostali tu preto celý týždeň a nasledujúcu nedeľu tu predniesol Kollár ďalšie 

kázanie.143

                                                 
138 Nadlak, inde Veľký Lak, teda Nagylak. Tamže, s. 112, 106. 
139 KOLLÁR, ref. 2, s. 112. Tu ide zrejme o ďalšie zo symbolických porovnaní – (utešené) územie obývané 
Slovákmi kontra únavná maďarská pustatina. 
140 Tamže, s. 113. 
141 Tamže, s. 113. 
142 Tamže, s. 114. 
143 Tamže, s. 114-115. 
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Nakoniec sa obaja pútnici vydali cez Komárno domov – Ambrózi do Radvane a Kollár 

do Turca. Ponáhľali sa, pretože sa už blížil september a začiatok nového školského roku, 

ktorý mal Kollár absolvovať už na evanjelickom lýceu v Bratislave. 

 
Výlety z Bystrice už počas druhého pobytu opisuje Kollár v samostatnej kapitole.144 

Navštívil Ľudovíta Benického v jeho sídle v (Dolnej) Mičinej – „Bol to utešený kaštieľ 

na okrúhlom kopci, jeho znamenitá a bohatá bibliotéka, zbierky starožitností a prírodnín 

a najmä jeho vľúdnosť požičať mi materiál zo zbierok...“ Bez ďalších podrobností nebolo 

v našich silách zistiť, či sa Kollárov záujem týkal v tomto prípade prírodopisnej, alebo skôr 

historickej – starožitníckej zbierky a bádania. 

Nasledujúci výlet absolvoval pravdepodobne so svojím zverencom Ľudovítom 

Kolbenhayerom (alebo možno iba s istým odporúčaním Kolbenhayerovcov) cez Slovenskú 

Ľupču a Ľubietovú do Brezna, kde pobudol niekoľko dní u príbuzného Kolbenhayerovcov, 

miestneho lekárnika Tesáka. Vracali sa potom cez Diel,145 Tisovec a Jelšavu.146 Ešte pred 

návštevou Jelšavy si zašli k ruinám hradu Muráň: „Pohľad z Muránskeho hradu, ktorý nemá 

páru a historické reminiscencie očarili moju dušu natoľko, že sme tam strávili celý deň.“147

Ďalšia poznávacia a rekreačná cesta Kollára spoločne s chovancom i domácim pánom 

priviedla cez Turiec a Liptov na Spiš, kde navštívili spriaznené rodiny a priateľov 

v Kežmarku a Levoči, následne i do Košíc a Prešova. Na tomto mieste Pamätí je istá 

disproporcia, keďže Kollár tvrdí, že „Velebné naše Tatry stáli tu po prvý raz pred mojím 

žasnúcim zrakom a trasúcim sa srdcom a hoci nebolo kedy vystúpiť na najvyššie končiare, 

jednako pochodili sme mnohé tatranské doliny a menšie vrchy.“148 To isté totiž tvrdil aj 

v súvislosti s výletom na Liptov a Oravu v roku 1811.149

 
Na cestu z Turca do Bratislavy150 sa Kollár vydal opäť so spoločníkom – tentoraz ním 

bol jeho bývalý spolužiak z Banskej Bystrice Simeon (Šimon) Lehotský. Putovali Nitrianskou 

stolicou, kde vyzdvihol Kollár dve zastávky zvolené úmyselne – v Bošanoch sa boli 

naobedovať v hostinci, kde „žila židovská krčmárka, chýrečná široko-ďaleko neobyčajnou 

krásou.“ Sám Kollár zhodnotil, že „spanilejšej a prívetivejšej izraelitky ešte som nikde 

nevidel.“ Nečudo – „Celé roje mladých zemanov, ktorí sem prichádzali vozmo i na koňoch 
                                                 
144 Kapitola 9 – Vychádzky a cesty z Bystrice, VII. časť. KOLLÁR, ref. 2, s. 154-155. 
145 Neopomenul tu súvislosť s pobytom so zbojníka Surovca. 
146 V Jelšave Kollár navštívil „starého Valaského“, teda Pavla Valaského (1742 – 1824). 
147 Tamže, s. 154. 
148 Išlo o výlet v zime? Tamže, s. 154-155, porovnaj 66-67. 
149 Porovnaj Tamže, s. 96. 
150 Kollár používal názov Prešpurok, kvôli jednoduchšej identifikácii používame dnešný názov Bratislava. 
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obletovali vôkol nej.“ Do Čachtíc ich zasa priviedol chýr o „maďarskej dračici Alžbete 

Báthory“, ukázali im aj „podzemné peleše a pivnice, kde vraždila slovenské dievčence.“151

Pobyt bol hneď od začiatku finančne náročný, Kollár musel zaplatiť vopred 

za alumneum, jeho stravovanie preto bolo viac ako skromné. Zvlášť tu sa prejavili majetkové 

rozdiely rodín študentov. „Chlieb a voda, to bývala moja večera, kým iní synkovia zámožných 

rodičov častovali sa u Saliho (hostinského) pečienkami a vínom.“152

Prvý rok býval so Šimonom Lehotským u pána Lista, bývalého kupca 

v Plechklobúkovej ulici. Pod ním bola dielňa špendlikára a neprestajný hluk im nedovoľoval 

normálne sa učiť. Presťahovali sa preto do domu nemenovaného vinohradníka pri Michalskej 

bráne, do „kasární“, kde ich bývalo šesť a všetci z Turca. Napriek vysokému nájomnému bola 

problémom strašná zima, lebo domáca kúrila iba „viničím“ – suchými viničnými prútmi. 

Často sedávali okolo pece, aby si zohriali premrznuté prsty a ruky. Jeden zo študentov 

(Tomtsányi) preto chodil v noci tajne po drevo na cintorín. Keď bol tento zdroj paliva 

odhalený, keďže išlo o kríže, rakvy, drevené pomníky či latky z ohrád, kvôli svätokrádeži sa 

študenti vrátane Kollára radšej na drevo zložili. Kollár tu však už dlho nepobudol.153

Celý druhý rok a polovicu tretieho si Kollár privyrábal ako správca a učiteľ 

v evanjelickom sirotskom ústave na Panenskej ulici, okrem skromnej pláce tu mal i byt. 

Zostal tu od konca školského roku, lebo kvôli rodinnému zázemiu neodchádzal na prázdniny 

domov. Staral sa tu o 8-10 detí. Zavedenie zdravšej životosprávy a pohybu na čerstvom 

vzduchu pre chovancov znamenalo ďalší podnet k prechádzkam do okolia Bratislavy.154

O pol roka neskôr sa stal vychovávateľom dvoch mladých zemanov, Desöfovcov 

z Novohradu a býval na Panenskej ulici v dome Satmariovcov. Posledný rok pobytu bol 

vychovávateľom synov mešťana Braunmüllera a býval v jeho dome, ktorý bol v susedstve 

akademickej budovy.155

V Bratislave sa stal Kollár svedkom konca napoleonských vojen. Po víťazstve 

nad Napoleonom pri Lipsku do Bratislavy dopravili veľa zajatých Francúzov, dôstojníkov, 

ale i radových vojakov. Keďže inde nebol dostatok miesta, ubytovali ich v primasovskej 

                                                 
151 KOLLÁR, ref. 2, s. 117. Táto kontroverzná osobnosť a legendy okolo nej museli Kollára zaujať, pretože aj 
útrapy, ktoré mu spôsoboval jeho otec prirovnával k mučeniu „Bátoryčky.“ Tamže, s. 73. Zaujímavá je Kollárom 
priradená národnosť vrahyne i jej obetí. 
152 Tamže, s. 117. Kollár nedostal ani štipendium, hoci tie sa ušli oveľa menej schopným, ale zámožnejším 
študentom. „Všetky didaktrá, t.j. školské poplatky, byt, oblek, knihy, zadovažoval som si v Bratislave sám, 
ba i za alumneum platil som bežný poplatok... [ ] Veru mnohé bezsenné noci strávil som v trapiech 
a starostiach.“ Tamže, s. 213. 
153 Tamže, s. 119-120. 
154 Tamže, s. 118, 120. 
155 Tamže, s. 118-119. 
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jazdiarni. Podmienky tu boli dosť zlé, pretože ich bolo toľko, že museli stáť vedľa seba. Boli 

otrhaní, zranení a podľa Kollára šlo hlavne o mladých mužov. Študentom ich bolo ľúto, 

prehadzovali im cez okná peniaze, ale zajatci ich vracali a volali, aby radšej priniesli chlieb 

a vodu. „Išli sme teda nakúpiť žemlí, rožtekov a hádzali sme ich medzi nich. Boli 

na dračku.“156

Počas konania Viedenského kongresu mnohí z jeho účastníkov navštívili aj Bratislavu: 

na Kollára urobili dojem štyri osobnosti – cár Alexander, „práve vtedy v najlepšom kvete 

života, vozil sa po bratislavských uliciach a po okolí v obyčajnej drožke. Mal prívetivý 

a vľúdny obličaj, jasné oči, červenasté vlasy. Wellington, anglický vojvodca, muž nízkej 

postavy, tlstý, plecitý, širokého obličaja – pýcha a samoľúbosť zdali sa základnými črtami 

jeho charakteru.“ Gebhard von Blücher a iní dôstojníci na neho neurobili dojem, zaujal ho 

však „francúzsky minister, knieža Talleyrand, ktorý býval v palácu kniežaťa Grassalkoviča, 

spomínam si, prechádzal sa po balkóne tak nádherne, ako by menuet tancoval.“ Nakoniec to 

bol Fridrich August, saský kráľ, ktorý žil v Bratislave počas kongresu akoby vo vyhnanstve, 

pretože bol spojencom Napoleona. V čase pôstu chodil po bratislavských kostoloch pešo, 

v sprievode iba dvoch komorníkov. Obraz nábožného starca, korunovanej hlavy na kolenách, 

pohrúženej do vrúcnej modlitby na Kollára zvlášť zapôsobil a stal sa motívom jednej z jeho 

kázní.157 Kollár sa zúčastnil aj viedenských osláv víťazstva spojencov v bitke pri Lipsku.158

Pobyt v Bratislave nám Kollárovými očami približuje niečo z dobovej atmosféry, hoci 

je zrejmé, že on sám mohol popísať iba malú časť z miestnych zaujímavostí, čo bolo dané 

najmä jeho finančným stavom. 

Aj kvôli hluku z blízkej dielne a neskôr kvôli početnej zostave spolubývajúcich Kollár 

musel zvládať školské nároky na memorovanie tak, že sa učil v prázdnych triedach alebo 

vo vinohradníckych kolibách. „Najmä záhrady Pálfyho a Erdődyho bývali takými 

gymnastikami pre pamäť, hemžili sa v nich študenti, ktorí sa tu prechádzali a učili.“159 Knihy 

                                                 
156 KOLLÁR, ref. 2, s. 121-122. Množstvo ranených a zajatcov bolo v tomto čase i v Trnave. Desať 
francúzskych dôstojníkov z rôznych útvarov (Haxo, Springling, Dukesen, Walian, Kungler, Lussan, de Maille, 
Airaud, Sent, Ballade) bolo z Trnavy prevezených do Bratislavy, azda práve s nimi sa stretol aj Kollár. 
ŠIMONČIČ, Jozef. Ohlasy francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 
1982, s. 152. 
157 KOLLÁR, ref. 2, s. 122. František Palacký, ktorý bol v tomto čase tiež v Bratislave zaznamenal prítomnosť 
týchto osobností: „Toho času bylo mi viděti mezi jinými zvláště císaře Alexandra, pak Wellingtona, Talleyranda 
i Metternicha, poslané od sjezdu ke králi saskému do Prešpurka...“ Citované podľa VARSIK, Milan. Dotyky 
s minulosťou. Martin : Osveta, 1988, s. 146. Kollár sa zrejme nezúčastnil všetkých slávností okolo osoby 
ruského cára, alebo si už azda nespomenul na všetky podrobnosti. Detaily pozri v MEZEIOVÁ, Adelaida. 
Alexander I. v Bratislave. In Historická revue, č. 8, roč. VIII., 1997, s. 8. 
158 KOLLÁR, ref. 2, s. 136-137. Podrobnosti pozri v texte vzťahujúcom sa k ref. 173. 
159 KOLLÁR, ref. 2, s. 118. 
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ale rád čítal aj v tzv. kniežacích prechádzkach (Fürsten-Allee).160 Okrem toho na vychádzky 

chodil aj so svojimi chovancami a často ich spájal aj s pestovaním svojich ďalších záľub, 

napr. rastlinopisu či hvezdárstva.161

Nadmieru dôležitý bol Kollárov vstup do meštianskej spoločnosti, ktorý v mnohom 

determinoval jeho svetonázor či politické predstavy.162 Bratislava podľa Kollára ponúkala 

málo kultúrnych lákadiel, „prameňov estetických zážitkov“, pretože tu nebola ani obrazáreň, 

ani umelecké zbierky, ba dokonca vraj ani veľkolepé staviteľské diela či verejná knižnica.163 

Spojenie s lepšou spoločnosťou tak predstavoval inštitút doučovania, pričom mal Kollár 

šťastie, keďže bol všestranne talentovaný. Takto najmä dávanie hodín maľovania skromnému 

študentovi otvorilo dvere „do najprednejších domov a najvzdelanejších rodín, tak 

evanjelických, ako katolíckych, ktoré ma pozývali nielen k stolu, ale aj na iné domáce besedy, 

radovánky a pod.“ Menovite spomína niektoré z nich – rodiny Listovcov, Dobaja (lekárnik 

v Michalskej bráne), Kramera (dôstojník, ktorého manželka a synovia žili v Bratislave), 

Pauera (železiar), Braumüllera a jeho testa Siegela (kazateľ nemeckej cirkvi), dozorcu 

evanjelickej cirkvi Crudyho, profesorov Fábriho a Stanislaidesa.164

V rovnakom dome, kde bol sirotinec a býval i Kollár, býval i istý Klein – hudobník, 

ktorý dával hodiny spevu. Okrem žiakov vyšších tried sa ich veľmi usilovne zúčastňoval aj 

Kollár, ktorý si náruživo zamiloval hudbu a spev. Celé hodiny usilovne cvičil, odpisoval si 

partitúry a obľúbil si predovšetkým hru na fortepiano. 

Pre „všeobecnú estetickú vzdelanosť“ Kollár prehovoril niekoľko priateľov aj na kurz 

tanca. Hodiny sa konali u „tancmajstra“ Steinbecka „s nemeckým menom, ale francúzskymi 

zvykmi. Za hodinu sa platilo 1 zlatý v striebre, na hodine boli sme štyria a učenie trvalo asi 

dva mesiace; za tretí mesiac sa neplatilo. Nemôžem opísať, s akou radosťou chodieval som 

na tieto hodiny.“ Kollár neskôr navštívil vraj zo zvedavosti než kvôli tancu s Šimonom 

Lehockým bratislavskú Redutu v maske typu „Domino“. 

Chodieval aj do divadla a spomína na jeho vtedajšiu hviezdu, českú speváčku 

a primadonu Cibulkovú, ktorá zažiarila v „Švajčiarskej rodine“. Najviac ho však zaujalo 

predstavenie Shakespearovho „Kráľa Leara“, ktoré mal možnosť vidieť vo Viedni.165

                                                 
160 Tamže, s. 126. Fürsten-Allee, teda Kniežacia alej sa nachádzala na mieste dnešného Námestia SNP. 
161 „Preto chodieval som na vychádzky, raz sám, raz so svojimi chovancami, do bratislavských dolín a hôr 
a založil som si veľmi peknú zbierku usušených zelín, bylín a kvetov medzi papiermi.“ KOLLÁR, ref. 2, s. 124. 
162 Podrobnosti pozri v PODOLAN, Peter. Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In Historické štúdie k jubileu 
Romana Holeca. Historia nova, 2010, roč. 1, č. 1, Bratislava : Stimul, 2010, s. 65-89. [online] Dostupné 
na internete: < http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> 
163 KOLLÁR, ref. 2, s. 129, podobne s. 137. 
164 Tamže, s. 130. 
165 KOLLÁR, ref. 2, s. 137. Podrobnosti pozri v ref. 174. 
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Do domov vzdelancov a umeleckých kruhov pomáhal Kollárovi jeho priateľ Ján 

Mojžišovič, na druhej strane Kollára krotil a vystríhal pred „nástrahami sveta“ Ján Ruman. 166 

Z ďalších priateľov treba spomenúť aj Františka Palackého, ktorý sa s ním na Sennom 

námestí zvítal ako prvý po návrate zo štúdií v Jene.167

Styk s lepšou spoločnosťou – „meštianskymi rodinami a s príslušníkmi vyšších tried 

a vôbec osobami ušľachtilejších mravov“ Kollára „chránil“ od študentských schôdzok, bánd, 

karát, krčiem či hostincov, no zavinilo aj výčitky od spolužiakov, ktorí mu dali prezývky ako 

„mních“ či „výstredník“, čo mu však neveľmi vadilo. „Najpovestnejšie schôdzky, spoločnosti 

a zábavy bývali v braumüllerovskom dome“, kde ako vychovávateľ pôsobil práve na konci 

bratislavského pobytu. „V dome i v záhradách bývali koncerty, hostiny, hry, tance, na ktorých 

sa zúčastňovali grófi a grófky, dôstojníci a iné osoby vyšších spoločenských vrstiev.“ Kollár 

však jednako zaznamenal rozdiel, ktorí mu vytanul v mysli, keď sa do Bratislavy vrátil 

po pobyte v Nemecku a doložil úpadok mesta – „Po mojom návrate z univerzity, pravda, 

spomenuté domy a rodiny už boli zväčša alebo povymierali, alebo poklesli, ako vôbec celé 

mesto Bratislava stráca význam tou mierou, čím viac sa dvíha Pešť, ktorá sústreďuje kupectvo 

a obyvateľstvo a stáva sa centrom krajiny.“168

Z iných aktivít v spojení s opisom bratislavských zákutí uveďme prípad, keď sa 

29. júla 1813 – na narodeniny sa Kollár takmer utopil a kúpanie v Dunaji už odvtedy 

nezopakoval. Sprostredkoval nám ale informáciu, že sa chodili kúpať na Mlynské nivy, asi 

polhodinu od Bratislavy, „kde tečie silné, niekoľko siah široké dunajské rameno. Tu sa už 

kúpali vo veľkom počte študenti a iní mladí Bratislavčania.“ Kollára asi v jeho polovici 

zachytil silný prúd a začal ho unášať. Na pomoc sa mu nikto neodvážil. Život mu zachránil 

kus dreva pod vodou, o ktorý sa zachytil a potom doplával k brehu. Kúpanie v Dunaji teda 

bolo aj vtedy nebezpečné.169

Vychádzky do okolia Bratislavy Kollár oceňoval – „už v prvom roku navštívil som 

a poznal všetky jeho vrchy a doliny, rieky a ostrovy, hrady a rumy. Celé dni som strávil 

v kvetnatých dolinách a hájoch, v takzvaných Púčkových domoch (Batzenhäusel). 

Ale na výročité sviatky a v prázdninách podujal som sa i na dlhšie cesty – alebo sám, alebo 

v spoločnosti iných.“170

                                                 
166 KOLLÁR, ref. 2, s. 135. 
167 Tamže, s. 126, 210. Senné námestie sa nachádzalo v blízkosti dnešného Kollárovho námestia (dobovo 
Obilného námestia). 
168 Tamže, s. 131. Boli to pritom zhruba 2 roky. 
169 Tamže, s. 123. 
170 KOLLÁR, ref. 2, s. 135. Pamätné miesta v Bratislave a jej okolí, vedený podobnými pohnútkami, azda s ešte 
väčším dôrazom na históriu, v takmer rovnakom čase, si za cieľ svojich vychádzok vyberal aj František Palacký. 
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Opisuje potom jednu z takýchto prechádzok, ktorú absolvoval so svojimi zverencami. 

Cesta ich viedla do Sv. Jura a do Modry, pričom bola zrejme zameraná na budovanie 

rastlinopisnej zbierky, keďže sa z nej vrátili s „hojnou botanickou korisťou“. Na šibenice, 

ktoré sa týčili niekde v blízkosti cesty, sa Kollár pozeral s odporom, predstavovali pre neho 

totiž nesprávnu filozofiu prevýchovy, resp. výchovy.171

„Druhú cestu som konal z Bratislavy do Šamorína, a to s pani Kramerovou a jej 

dvoma synmi, ich otec, dôstojník, táboril tam s plukom Sommariva. Bola tam vojenská hostina 

a tak som sa ocitol po prvý raz v nevídanej spoločnosti skvelo vystrojených generálov, 

kapitánov, plukovníkov. Ani vysloviť neviem, ako úžasne na mňa, syna tichých múz, tento 

pohľad účinkoval!“172 K tejto charakteristike je sotva možné niečo dodať. 

Zvlášť veľa priestoru venuje výjazdu do Viedne, kde sa v tom čase konala slávnosť 

na pamiatku víťazstva spojencov nad Napoleonom a Francúzmi pri Lipsku. Prijal vtedy 

pozvanie vdovy Járošičky, o ktorej syna sa staral v ústave. Samotná slávnosť ho však zvlášť 

neuchvátila. „Dav a stisk nesčíselného množstva ľudí bol taký veľký, že som sa vrátil domov 

celý zdlávený a pogniavený. Vedieť to vopred, sotva by som sa bol vystavil takému 

nebezpečenstvu. Podniky a predstavenia poskytovali znamenitú pastvu pre oči. Pod jasnou 

oblohou stáli tu chrámy a baldachýny z drahého batistu a šarlátu, pod ktorými boli služby 

božie v prítomnosti cisárskej rodiny a neprehľadného počtu nielen rakúskych, ale i pruských 

a ruských dôstojníkov a víťazov. Tu vypínala sa pyramída, sťaby najvyššia veža, vystavená 

zo samých diel. Dunajské brehy pospájali mostmi zo samých pušiek a kopijí tak silno, 

že zástupy ľudstva kráčali po nich celkom bezpečne. Asi za desiatimi dlhými stolmi, skvostne 

prestretými, sedeli dôstojníci, ktorí sa zúčastnili víťazného boja. Z nápisov a transparentov 

pozdával sa mi pre krátkosť, prostotu a vhodnosť najmä tento. FVIt DeCIMa oCtaVa 

oCtobris.“173 Naopak všetky zážitky zatienil jediný – návšteva predstavenia hry Wiliama 

Shakespeara „Kráľ Lear“. „Veľkosť Viedne, slávnosti lipského víťazstva, lesk dvora, 

ba i sama Štefanská veža videli sa mi chatrnými maličkosťami proti tomuto duchovnému 

výtvoru nesmrteľného poetu.“174 Kollár sa nabažil aj z estetického hľadiska, keďže navštívil 

Schönbrunn a tiež viedenské obrazárne, čo mu chýbalo, „lebo v Bratislave maliarstvo 

a umenie netešili veľkej cti a málo sa pestovali...“175

                                                                                                                                                         
Pozri napr. VARSIK, Milan. Dotyky s minulosťou. Martin : Osveta, 1988, s. 148. Batzenhäusel bola krčmička 
v príjemnom prírodnom prostredí, v areáli dnešného Horského parku. 
171 KOLLÁR, ref. 2, s. 135. O Kollárovej botanickej zbierke pozri ref. 161. 
172 KOLLÁR, ref. 2, s. 136. 
173 Tamže, s. 136. Víťazná bitka sa odohrala 18. októbra 1813. 
174 KOLLÁR, ref. 2, s. 136-137. 
175 Tamže, s. 137. Porovnaj aj ref. 163. 
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V poslednom roku pobytu zobral svojich chovancov do Holíča a Skalice. Tu ich 

zanechal u rodiny, kde sa mali podučiť slovenčine a sám pešo pokračoval cez Skalicu 

na Moravu. Cieľom bolo Brno. Cesta nebola príjemná, pretože celý čas Kollára 

prenasledovali „ustavičné, neslýchané a náramné hrmavice“, takže túto cestu nominoval 

na najhoršiu v celom živote: „Prvú noc trávil som v akomsi veľkom osamelom hostinci, meno 

si už nepamätám. Proti hostincu asi na dvoje dostrelenie stál veličizný murovaný ovčinec, 

pokrytý tuším slamou. O polnoci prikvačila búrka, počujem hrozný tresk a v tej chvíli celý 

ovčín vzbĺkol plameňom, takže oheň ohrozoval i hostinec. Museli sme vyjsť von a v lejaku stáli 

sme dlho pod šírym nebom. V Brne ubytoval som sa v jednom z popredných hostincov 

prostred mesta. Ale tu zasa prišla taká búrka so strašlivým blýskaním a hromobitím, že mi 

od hrmotu sklo v obloku prasklo. Zoskočil som z postele a cengal na čašníka, ale na šťastie 

hrom neudrel do domu. Jednako som nespal už po celú noc.“ Na druhý deň ho však krajina 

očarila – „Ale vo dne videla sa mi Morava sťaby krásnym rajom. Dobré hradské, okrúhle 

mierne sa dvíhajúce kopce, svieža šťavnatosť, zelené doliny, mnohé rieky a rybníky sú jej 

utešenou ozdobou.“ 

Z Brna následne cestoval cez Viedeň a Šopron do Zadunajska, aby tam spoznal 

tamojších Chorvátov, Vindov (Slovincov) a Slovákov. Bolo mu však ľúto, že z hľadiska 

slovanskej nacionálnej osvety tam všetko spalo.176

 
Po skončení štúdia v Bratislave sa Kollár vrátil do Banskej Bystrice, pričom tomuto 

„druhému pobytu“ sme už na patričnom mieste venovali priestor. Tu zhromažďoval finančné 

prostriedky na plánované štúdium na univerzite v Jene. Pamäti zachytávajú aj jeho zážitky 

z tohto veľmi významného pobytu a tiež rozsiahle opisy cestovania po českých a nemeckých 

krajinách. 

Hoci dielo Pamäti z mladších rokov života a zvlášť problematika uhorských reálií, 

najmä opisy krajiny, etnografických prvkov a miestnych zaujímavostí predstavuje 

z Kollárovho cestopisného diela iba malú časť, predsa má pri sledovaní takýchto čŕt, prejavov 

z chronologického hľadiska prioritu. V istej zárodočnej či dokonca striktne analogickej 

podobe obsahuje prvky typické aj pre neskoršie Kollárove práce a v mnohých ohľadoch dáva 

pri jeho osobitne subjektívnom prístupe odpovede na niektoré problémy načrtnuté 

v neskorších prácach, ktoré už Kollár vnímal automaticky a znovu nevysvetľoval. Návrat 

k Pamätiam preto nielen s ohľadom na cestopisy, ale i na život Kollára, každodennosť jeho 

doby a jej vnímanie prináša ešte stále nové poznatky. 
                                                 
176 KOLLÁR, ref. 2, s. 138. 
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Features of the Travel Book Genre, Slovak and Hungarian Issues  
in Kollár's Work Pamäti z mladších rokov života  
 
This study focuses on the features of the travel book genre in the work of Ján Kollár Pamäti 
z mladších rokov života [Memoirs of The Early Years of Life]. Travel book represents only a minority 
of his literary work, nevertheless it considerably proves his interest in travelling, the cognition of 
country, people and local attractions. Simultaneously, Pamäti presents the beginning of Kollár's 
preoccupation with the travel book genre, because the work is still of memoirs character. The author 
captured locations of the residences of his childhood and of the time of his studies (Mošovce, 
Kremnica, Banská Bystrica, and Bratislava – Pressburg). There we can learn a lot about everydayness 
in the era of the first half of the 19th century. We try to investigate details of Kollár's motives to travel 
as well as to present his travel experiences in the form of travel book. Kollár has not just automatically 
recorded his reflections of the surrounding world, but as a romantic writer he has enriched them via his 
own assessments and observations. On the territory of Hungarian kingdom he perceived the 
differences between the mountainous region of contemporary Slovakia and the vast lowland of 
contemporary Hungary. He observed the differences between local ethic groups like physical 
appearance, traits of character and language equally carefully. He has recorded also significant events; 
for example the celebration of the triumph over Napoleon Bonaparte's French army which took place 
in Vienna. In this sense Pamäti presents rich resource of interesting personal experiences, but also 
information on subjects of ethnography, natural science and history. 
 
Keywords: travel book genre, country description, ethnic group description, Slovaks, 
                   Hungarians (Magyars), contemporary appearance of the towns, everydayness, 
                   Kingdom of Hungary, Slovakia, 1790 – 1842 
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Dejiny očami Jozefa Škultétyho 
 
Juraj Valko 
 

Najväčším šťastím a zároveň prekliatím Jozefa Škultétyho bola zrejme doba, v ktorej 

pôsobil. Na jednej strane mu fortúna umožnila dožiť sa oslobodenia svojho národa spod jarma 

maďarizácie, proti ktorej veľkú časť života vášnivo brojil a tak ochutnať opojnú chuť 

zadosťučinenia za celoživotné úsilie. Na strane druhej dnes jeho historické práce pôsobia 

na recipienta značne neprofesionálne, keďže sa spôsobom tvorby nevyhol niektorým prvkom 

romantizmu, typickým pre jeho predchodcov z prvej polovice 19. storočia. Napokon, jeho 

súčasníci a kolegovia sa vo svojich spisbách pridržiavali skôr faktov a nepripúšťali do svojich 

štúdií účelovosť, ktorou sú jeho práce presiaknuté. Napriek tomu Škultétyho vedecké dielo 

svojim rozsahom i hĺbkou presahuje tých historikov, ktorí sa orientovali len na určitý aspekt 

dejinného vývoja, preto je vhodné priblížiť čitateľovi tvorbu človeka, vo svojej dobe 

považovaného za majstra argumentácie. 

„Život Jozefa Škultétyho by sme mohli rozdeliť všelijako. To najhrubšie delenie urobil 

za nás predseda Matice slovenskej Ladislav Novomeský na jeho pohrebe roku 1948, keď 

povedal, že tento muž, oddaný národnej myšlienke od svojho narodenia až do smrti, jednou 

polovicou svojho života patril 19., druhou 20. storočiu. Skutočne, 47 rokov prežil v jednom, 

47 rokov v druhom storočí. Deliť by sme mohli ďalej. Takmer tri štvrťstoročia bol jeho život 

spojený s Turcom a s Martinom. Čo je však najdôležitejšie – celý jeho život, každý deň, každý 

jeho vdych a výdych bol spojený s národom, so službou veciam národným.“1

Diapazón Škultétyho pôsobenia bol skutočne široký, pričom nie je možné presne určiť, 

ktorej profesii sa venoval najintenzívnejšie. Bol predovšetkým znamenitým jazykovedcom 

a literárnym kritikom, redaktorom, spisovateľom, prekladateľom, publicistom, univerzitným 

profesorom, matičným pracovníkom, politikom, vládnym expertom na mierovej konferencii 

v Paríži roku 1919 a v neposlednom rade i historikom. 

Téma života a diela Jozefa Škultétyho bola doposiaľ spracovaná pomerne podrobne, 

predovšetkým zamestnancami Matice slovenskej, ktorí ho oslavnými monografiami, resp. 

kompilátmi a zbierkami jeho vedeckých a literárnych perál stavali na piedestál najväčších 

slovenských dejateľov. Z nich relatívne najvernejšie pôsobí dielo Jozef Škultéty od Alberta 

Pražáka (1924), Baťko Škultéty - život a dielo od Ferdinanda Stellera, ktoré vzniklo na počesť 

Škultétyho 70. narodenín (1924), Jozef Škultéty Andreja Mráza (pri 80. jubileu narodenia, 

vydané roku 1933), ďalej Jozef Škultéty, zostavené na počesť 20. výročia jeho smrti 
                                                 
1 WINKLER, Tomáš. Jozef Škultéty. Svedok čias minulých. Martin : Matica slovenská, 2003, s. 7. 
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Michalom Kocákom, Rozhovory s baťkom Škultétym od Jána V. Ormisa (1933) a Jozef 

Škultéty - svedok čias minulých, ktorého autorom je Tomáš Winkler. Najvýznamnejšie 

zbierky Škultétyho štúdií a publicistiky vydali Jozef Markuš a Genovéva Grácová, a to Jozef 

Škultéty: Za slovenský život, Slovanská vzájomnosť v publicistike Jozefa Škultétyho 

a Slovenský národ – z publicistiky Jozefa Škultétyho. Bibliografické heslo Jozef Škultéty sa 

nachádza vo všetkých encyklopedických slovníkoch a v dejinách literatúry. Bibliografia 

Škultétyho diel i časopiseckých článkov do roku 1900 je uverejnená v práci Ľudovíta V. 

Riznera Bibliografia písomníctva slovenského V. Bibliografiu z rokov 1901 – 1932 zostavil 

Ján Marták a je uverejnená v Sborníku na počesť Jozefa Škultétyho. Ak v intenciách 

objektivizácie problematiky hľadáme iné ako glorifikujúce pohľady na život a diela 

uvedeného historika, je nutné obrátiť sa na autorov, ktorí v rámci častých polemík s ním 

odrážali nepriamo niektoré negatívne črty jeho tvorby. V súvislosti s tým spomeňme aspoň 

Václava Chaloupeckého, Bélu Iványiho, najmä však Milana Hodžu. Autori, ktorých záujmom 

je zmapovanie spomenutého predmetu bádania, v súčasnosti ďalej rozširujú jeho doteraz 

neodkryté horizonty, operujúc najmä s prácami v edičnej podobe stále nepublikovanými. 

Cieľom nasledujúcej štúdie je priblížiť život a hlavne dielo Jozefa Škultétyho 

cez prizmu historika, s akcentovaním rysov typických pre jeho opusy týkajúce sa dejín. 

Vzhľadom na stiesnený rozsah, nie je možné obsiahnuť celý zoznam Škultétyho rozsiahlej 

historickej tvorby, preto sa táto štúdia zameriava výhradne na časti, ktoré najmarkantnejšie 

odzrkadľujú ťažiská ním vykladaných otázok minulosti. Vo svojich národne orientovaných 

vedeckých príspevkoch Škultéty reagoval popri historickej tematike aj na aktuálne 

spoločenské dianie počínajúc 70. rokmi 19. storočia. Pri opise politického, hospodárskeho, 

kultúrneho a náboženského vývoja slovenského národa poukazoval na odnárodňovanie 

Slovákov a postupujúcu maďarizáciu, nepriaznivú situáciu v školstve, sociálne problémy 

doby, korelácie inteligencie a ľudu a pod. Špecifickú pozornosť venoval vzťahu Slovákov 

k ostatným Slovanom (od roku 1918 v prvom rade k Čechom).  

Ako teda žil jeden z najvýznamnejších bardov národa? Proti komu viedol s perom 

v ruke sústavný boj za práva svojho národa? A napokon, ako postupoval pri argumentácii, 

ktorú nielen jeho obdivovatelia považovali za brilantnú? 
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ŽIVOT 
 

Narodil sa 25. novembra 1853 v Potoku pri Ratkovej, zomrel 19. januára 1948 

v Martine, kde bol aj pochovaný. Pochádzal z rodiny katolíka a evanjeličky, mal dvoch 

súrodencov, brata Ludviga, ktorý umrel ešte v mladom veku a sestru Zuzanu. Roku 1888 sa 

oženil s Bohdanou Makovickou, s ktorou mal dve dcéry – Annu a Ľudmilu. 

Základné vzdelanie, pochopiteľne v maďarskom jazyku, získal v Sútore, neskôr 

v Rimavskej Sobote. Ako sa dočítame v monografii Baťko Škultéty od Ferdinanda Stellera, 

„tak sa stalo, že maďarské školy, elementárna a nižšie triedy gymnaziálne v Rimavskej Sobote 

vychovali z nášho nadaného mladíka urputného maďaróna...čo maďarské školy pokazili, 

napravili slovenské, menovite slovenské gymnázium v Revúcej pod spravovaním vzorného 

Augusta Horislava Škultétyho.“2 Toto stretnutie považoval sám Jozef Škultéty za osudové 

a práve od neho odvodzoval svoj obrat v národnom zmýšľaní. Kontúry jeho národného 

povedomia boli v tom čase stimulované predovšetkým výraznými zmenami v procese 

slovenskej nacionálnej emancipácie. Po ukončení gymnázia vo Veľkej Revúcej zložil 

učiteľské skúšky v Kláštore pod Znievom, následne začal pôsobiť ako učiteľ v Sučanoch 

a potom vo Vrútkach. Vo vyššom štúdiu, konkrétne štúdiu pedagogiky, pokračoval 

v 70. rokoch v Budíne. To mu umožňovalo dosiahnuť učiteľskú kvalifikáciu na meštianskej 

škole a zároveň pod egidou profesora Jozefa Ferenca navštevovať historické 

a literárnohistorické prednášky na peštianskej filozofickej fakulte. Na tieto roky však 

spomínal vo svojich neskoršie uverejnených článkoch s nechuťou, nielen kvôli perzekúciám 

vykonávaným voči výdobytkom slovenských oslobodeneckých snáh z vôle maďarskej 

politickej elity, ale aj pre pasivitu svojich slovenských kolegov v tomto boji. Vtedy si Škultéty 

určil ako poslanie stať sa vychovávateľom a koordinátorom slovenskej inteligencie. Po škole 

získal pracovnú pozíciu na školskom inšpektoráte v Rimavskej Sobote, no toto miesto 

nespĺňalo jeho ašpirácie, keďže jeho povinnosťou bolo najmä cenzurovať slovenské knihy, 

preto sa roku 1879 vzdal vysokého platu i privilégií, ktoré mu toto zamestnanie ponúkalo, 

a odišiel do Martina. 

Tu sa stal úradníkom novozaloženej českej banky Slávia. Ako slovenský korešpondent 

sprostredkujúci kontakt s klientelou dostával o poznanie nižšiu mzdu, no ako neraz 

poznamenal, „aspoň sa nemusel obávať utonutia v maďarstve“3. V skutočnosti považoval 

tento ústav len za prechodné stanovisko na ceste k vysnívanej práci v redakcii Slovenských 

pohľadov. 
                                                 
2 STELLER, Ferdinand. Baťko Škultéty. Život a dielo. Košice : Spolok profesorov Slovákov, 1925, s. 7-8. 
3 Tamže, s. 12. 
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Časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku, ktorý mal byť „obrátený na život 

slovenský, ďalej na slaviansky a konečne na úkazy vedecké, literárne a umelecké vôbec“4, 

chcel bojovať „proti falši, mocne dorážajúcej na povšedný život a bleskami svätej pravdy 

našej odháňať jej tmy a hmly“5. Nadväzoval na vydávanie Slovenských pohľadov Jozefom 

Miloslavom Hurbanom spred revolúcie 1848 – 1849 a krátko po nej, jeho platformu načrtli už 

Kritické listy, uverejňované v časopise Orol roku 1880. Vydavateľom Slovenských Pohľadov 

sa roku 1881 stal Pavol Mudroň, ich redaktormi Svetozár Hurban Vajanský a Jozef Škultéty. 

Na tejto stoličke sa však Škultéty udržal len krátko, čoskoro sa totiž ukázalo, 

že spolupráca s Vajanským nebola práve konštruktívnym riešením. Sám Škultéty vzájomné 

nezhody charakterizoval takto: „Pre mňa je dosiaľ nemilá vec, že po prvom roku odstúpil som 

a nechal Vajanského. Ale ročná moja skúsenosť bola, že dvaja redaktori, takí, ako sme my 

boli, sú časopisu na ujmu. Vo všetkom spoliehali sme sa totiž jeden na druhého, a pritom si 

podeliť, to nebolo pre nás.“6 Roku 1882 vyšli Slovenské pohľady už pod samostatným 

vedením Vajanského, kým Škultéty sa venoval výhradne Národným novinám. Do redakcie 

Slovenských Pohľadov sa vrátil až roku 1889, keď kvôli nedôslednostiam pri ich organizácii 

hrozilo, že prestanú vychádzať. 

Do Národných novín nastúpil namiesto zosnulého Mikuláša Ferienčíka a pôsobil tu 

nepretržite do roku 1919. Škultéty si na jednej strane pochvaľoval atmosféru, ktorá v redakcii 

panovala, na strane druhej bolo značným problémom jej finančné zabezpečenie7. V Martine 

sa aktivizoval na všetky strany – roku 1887 sa stal podpredsedom Kníhkupecko-

nakladateľského spolku, bol členom aktívneho výboru SNS, od roku 1892 členom 

Slovenského vedeckého spolku, ktorý dláždil cestu Muzeálnej slovenskej spoločnosti. V nej 

bol Škultéty zvolený za podpredsedu. Na celoštátnej úrovni si však vypestoval status 

renegáta, ba dokonca devianta, napokon, roku 1909 bol odsúdený na 14 dní väzby za kritiku 

slúžneho, roku 1910 dokonca na mesiac odňatia slobody a zaplatenie pokuty na základe 

žaloby redaktora časopisu Krajan. 

                                                 
4 WINKLER, ref. 1, s. 19. 
5 Tamže, s. 19. 
6 Tamže, s. 22. Vajanský určil ako príčinu chybnú korektúru vlastného textu, ktorú mu Škultéty neustále 
zazlieval. Škultéty mal de facto vo zvyku kriticky nahliadať na prejavy svojich známych, kolegov vedcov a pod. 
Kritike neušiel napr. ani Jaroslav Vlček, Martin Kukučín, Tomáš G. Masaryk a pochopiteľne i hlasisti, Karel 
Kálal, Samuel Cambel atď. 
7 Ako sám hovorieval, bol k redakčným povinnostiam denne prikovaný a nemohol sa odtrhnúť od stola. Len 
zriedkavo ho opustil, keď práve nie väznením, tak cestami, ktoré však naňho vždy robili dojem (napr. cestoval 
do Pešti, Kyjeva, alebo Petrohradu – tu sa upevnila jeho viera v prípadnú ruskú pomoc pri riešení pálčivej 
národnej otázky, do Prahy pricestoval prvý krát až na oslavy storočnice narodenia Františka Palackého, 
do Ľubľany na kongres slovanských novinárov roku 1902 atď.). Na pozvanie Jaroslava Vlčka do Prahy 
odpovedal, že „neraz prejdú 3 – 4 roky, čo z Martina nedôjdem ani na Vrútky. Nemám kedy!“ Tamže, s. 42. 

 119



HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2 

Hoci sa mesto Martin po vyhlásení Československej republiky dostalo na okraj 

spoločenského a politického záujmu, Škultéty, ktorý sa mimochodom nezúčastnil na podpise 

Martinskej deklarácie, pokračoval v zabehnutých stopách – viesť redakciu Národných novín 

a od roku 1919 aj obnovenú Maticu slovenskú z pozície správcu. Okrem toho bol v roku 1919 

kvôli sporom medzi Vavrom Šrobárom a Milanom Hodžom práve on poverený spolu 

s Igorom Hrušovským a Fedorom Houdkom odcestovať ako expert na slovenské záležitosti 

na mierové rokovania do Paríža. Počas existencie 1. ČSR sa okrem spomínaných inštitúcií 

venoval aj redigovaniu Slovenskej knižnice, časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 

Letopisu Matice slovenskej a Zborníku Matice slovenskej, popritom bol profesorom 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po celý tento čas viedol vlečúce sa polemiky 

s českými, slovenskými, ale i maďarskými historikmi a filológmi. 

Škultéty privítal aj vývoj riešenia slovenskej otázky po septembri 1938. Forsíroval tiež 

následné vyhlásenie slovenskej autonómie v októbri 1938 i vznik slovenského štátu. Ešte 

v roku 1938 sa stal čestným členom Hlinkových gárd a univerzita v Lipsku mu udelila čestný 

doktorát. Roku 1940 ho Vojtech Tuka delegoval za člena Kultúrnej rady pri predsedníctve 

vlády, Jozef Tiso za člena Štátnej rady. V pokročilom veku sa však venoval už výlučne 

matičným záležitostiam a i tu ťažisko práce prešlo na mladšieho Jozefa Cígera–Hronského. 

Napriek jeho protinemeckým postojom sa po skončení vojny trpko ponosoval a hovoril: 

„Škoda, že pre cudzie záujmy nemôžeme ísť ďalej.“8 V rokoch 1946 – 1947 bol trestne stíhaný 

za kolaboráciu s režimom, no odsúdeniu sa deväťdesiatštyriročný Škultéty pre vysoký vek 

a pasivitu, ktorú vykazoval počas členstva v spomenutých orgánoch, vyhol. Zomrel o rok 

nato, len mesiac pred komunistickým prevratom. 

Jeho literárne začiatky sú datované od roku 1871, keď bola v časopise Dennica vydaná 

jeho povesť Ivan. Do roku 1886 uverejnil Škultéty 44 prozaických príspevkov s národnou, 

historickou a ľúbostnou tematikou, ktoré skĺbil už i v uvedenom debute. Vychádzali prevažne 

v Národných novinách, kam prispieval aktívne už od roku 1876 a Slovenských pohľadoch. 

Jeho próza je odborníkmi hodnotená ako šablónovitá, s prevahou dobovej sentimentálnej 

romantickej poetiky a s dominanciou Štúrových národných ideálov. Ako kritik a literárny 

teoretik stál pri zrode literárneho realizmu. Okrem literárnokritickej práce venoval sa najmä 

obdobiu národného obrodenia, ako jazykovedec sa zameriaval hlavne na dejiny jazyka 

a komparatívnu jazykovedu. Bol editorom popredných slovenských spisovateľov, prekladal 

                                                 
8 WINKLER, ref. 1, s. 107. 
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najmä ruských realistických autorov. Svojou činnosťou sa tento niekoľkokrát sankcionovaný 

a väznený martýr Slovákov zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti národného života. 

 
JOZEF ŠKULTÉTY – HISTORIK 

 
Ako historik sa angažoval predovšetkým v témach týkajúcich sa Veľkej Moravy9 a jej 

významných osobností (Mojmír, Rastislav, Svätopluk, Konštantín a Metod atď.), bojov 

s Turkami10 a ich následkov, vrátane osídľovania Dolnej zeme Slovákmi, ďalej jednotlivých 

fáz národného obrodenia s dôrazom na štúrovské hnutie11 a ich revolučný experiment v roku 

1848, ale tiež v témach, ktoré sa viazali na epochu, ktorú sám zažil (napr. národnostný 

kongres uskutočnený v roku 1895 či úloha Milana R. Štefánika v slovenských dejinách12). 

Hodnotiac jednotlivé dejinné udalosti súdil, že za najväčšie tragédie slovenského národa treba 

považovať zánik Veľkomoravskej ríše a proces tzv. latinizácie13, ktorá podľa neho postihla 

Slovanov až po skonštituovaní Uhorského kráľovstva, následne fenomén feudálnej 

rozdrobenosti a nemeckú kolonizáciu14, protiturecké vojny a napokon tú najneznesiteľnejšiu - 

maďarizáciu. Zo spomenutých faktorov vychádzal pri formovaní svojich téz, podopieraných 

dielami iných, prevažne slovanských historikov. 

 

                                                 
9 „Dejiny slovenského národa pred utvorením Veľkoslovenskej dŕžavy sú zakryté hmlou temer neprebornou. 
Baťko pospomína mienky Niederleho alebo Jirečka, ktorí vyvádzajú všetkých Slavianov z močaristej a lesnatej 
pradomoviny nad Prípeťou a Dneprom; i učenie Sachmatova o kolíske v poriečí Nemena a Dolnej Dviny, 
i podanie milého Nestora o podunajskej praotčine. – No nepripája sa ani sem ani tam, len dôrazne ukazuje 
na naše centrálne položenie v šírom poli Slavianstva...istá vec je, že Slováci od počiatku zaujali centrálnu 
polohu v Slavianstve. Takto bolo im dané veliké poslanie: byť mostom, prostriedkovateľom medzi Slavianmi, 
čo sa aj tak stalo v časoch Rastislavových i Štúrových.“ Pozri STELLER, ref. 2, s. 43. 
10 Škultéty skorigoval mienku Pavla J. Šafárika o tom, že slovenská reč zmizla z hradov a kniežacích palácov 
a zachovala sa len v chalupách prostého ľudu. Podľa neho v stredovekých dejinách sa vyskytlo viacero 
osobností, ktoré so šľachtickými insígniami či zbraňou v ruke reprezentovali slovenský ľud (napr. Matúš Čák, 
Pongrác zo Sv. Mikuláša, Juraj Thurzo a ďalší). 
11 „V minulom storočí bohatá duša národa rozdávala svojich znatných synov na všetky strany: Petőfiho, 
Kossútha Maďarom, Šuleka, Haulíka, Moyzesa bratom Horvatom, Šafárika, Kollára bratom Čechom (no nie 
celkom, len čiastočne...). I Slovák vystúpil na arénu svetových dejín s najväčším Slovákom, Ľudovítom Štúrom.“ 
STELLER, ref. 2, s. 50. 
12 „Junácke činy generála Štefánika, hrdinu najväčšej vojny, najväčšieho vojvodu celej česko-slovenskej 
republiky dali nám slobodu, stvorili republiku česko-slovenskú.“ Tamže, s. 52. 
13 Postupný rozklad Veľkej Moravy spôsobila nesvornosť Svätoplukových synov. Škultéty neprijal dobyvačnú 
teóriu, ktorú rozvíjalo maďarské dejepisectvo. Argumentoval, že „bitky roku 907 a pri Bratislave vôbec nebolo. 
Bitku bratislavskú r. 907 do dejepisu zatrúsil až Aventínus v prvej štvrtine 16. storočia. Pauler presvedčive 
vykladá, že Maďari roku 907 mali s Nemci čiže Bavorci na pravej strane Dunaja, pri Bánhide, a v tej Moravania 
nemali nijakej účasti. Morava Rasticova, Svätoplukova nepadla od meča, ale zanikla nesvornosťou 
Svätoplukových synov.“ Bližšie ŠKULTÉTY, Jozef. Slováci pred Bernolákom a Štúrom. In Slovenské pohľady, 
1909, roč. 29, č. 1, s. 733-734. Ríšu si nato rozdelili Česi a Poliaci, až od roku 1025 pripadlo územie Slovenska 
Uhorskému štátu. Následné prijatie kresťanstva Štefanom predznamenávalo postupný proces latinizácie Uhorska 
na úkor slovanského vplyvu. 
14 Po tatárskom vpáde do Uhorska nasledovalo výrazné oslabenie moci panovníka. Nemci prichádzajúci na naše 
územie ako dôsledok týchto udalostí získavali od panovníka na úkor Slovákov privilegované postavenie. Bližšie 
ŠKULTÉTY, Jozef. Nemci na Slovensku. In Slovenské pohľady, 1907, roč. 27, č. 1, s. 633-660. 
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Maďari a Austria 
 
Ako už bolo spomenuté, významnú zložku spektra Škultétyho historického záujmu 

tvorila problematika dejín Maďarov a ich pôsobenia v strednej Európe od 9. storočia. Hoci 

táto téma bola základom množstva jeho prác a to nielen v období pred rozbitím monarchie 

Habsburgovcov, najkomplexnejšie sa k nej vyjadril v štúdii Maďari a Austria, uverejnenej 

v Slovenských pohľadoch v roku 1904, v ktorej reagoval na dobovú propagandu z pera 

maďarských politických elít. Tá vyzdvihovala permanentne trvajúce rezistentné tendencie 

voči viedenskej vláde, aby tak posilnila suverenitu Uhorska v rámci dualistickej monarchie. 

Škultétyho zámerom v uvedenom diele bolo spochybnenie tohto tvrdenia, čo demonštroval 

na niekoľkých zásadných historických udalostiach, vychádzajúc pritom z prác niekoľkých 

renomovaných, ale i menej kriticky zmýšľajúcich historikov - slovanofilov. 

V otázke príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny sa priklonil k názoru, že sa sem 

dostali na úteku pred Pečenehmi, nie akýmsi providenciálnym rozhodnutím kmeňových 

vodcov. Maďari vyhnaní z Lebedie15 unikli do Atelkuzu16, kde ich však napadli nielen 

Pečenehovia od východu, ale i Bulhari od juhu. „Utekali ďalej a dostali sa až za Tisu 

a za stredný Dunaj. Od Atelkuzu po stredný Dunaj boli s krajinou čiastočne už oboznámení, 

lebo roku 892, ešte z Atelkuzu, najatí kráľom Arnulfom bojovali ako nemecká pomoc proti 

Svätoplukovej Veľkej Morave. Tak poslednú vlnu sťahovania národov priťahovali na roviny 

stredného Dunaja i Nemci. A od tej doby Maďari a Nemci pomáhajú si vzájomne. V priebehu 

histórie chvíľami ukazovalo sa, že i hatia jeden druhého, ale to je len zdanie. V rozhodných 

momentoch Maďari sú zavše v službe Nemcov.“17

Prikláňajúc sa k postoju Františka Palackého uvedenému v práci Dějiny národa 

českého Škultéty hodnotil vpád Maďarov na Veľkú Moravu pre tento geopolitický priestor 

(a v konečnom dôsledku pre slovenský národ) ako pohromu, ktorá v dejinách nemala obdobu. 

Ich osadenie sa v srdci Európy znamenalo stratu nezávislosti tunajších Slovanov, teda 

Čechov, Slovákov, polabských i odrianskych Slovanov, v prospech Nemcov i Maďarov. 

Obrana slovanských kmeňov bola podľa neho znemožnená predovšetkým stratou väzieb 

na vtedajších garantov bezpečnosti v Európe – Rím i Konštantínopol. Jediným 

sprostredkovateľom oficiálneho náboženstva sa vzápätí stala Východofranská ríša a tak bola 

supremácia „Nemcov“ na území obývanom Slovanmi zaistená. Ak by sa zabránilo penetrácii 

Maďarov do strednej Európy, slovanský štát by vraj naďalej sprevádzal progres a postupne by 

                                                 
15 Územie ležiace severne od Čierneho mora, medzi riekami Don a Dneper. 
16 Územie ležiace pri Dnestri a Prute. 
17 ŠKULTÉTY, Jozef. Maďari a Austria. In Slovenské pohľady, 1904, roč. 24, č. 1, s. 1. 
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sa mu podarilo zintegrovať všetkých Slovanov od pobrežia Jadranského mora až po východné 

stepi, nielen na štátnej, ale i na národnej úrovni. Na záver tejto čiastkovej úvahy však autor 

uznal, že historici nemôžu posudzovať domnienky, ale len fakty. „Keby Maďari ani neboli 

prišli na stredný Dunaj, pod Svätoplukovými slabými synmi Veľká Morava nemohla mať 

skvelú budúcnosť, úpadok i tak bol už hotový; Rusov by tiež nijaké okolnosti strednej Európy, 

nijaká rozvinutosť západného Slovanstva nebola zachránila pred tatárskym jarmom, ktoré 

prežiť, Tatárov skrotiť a európsku civilizáciu obrániť bolo ich historickou úlohou; i Turci 

pravdepodobne jednako boli by prišli do Európy a podmanili si južných Slovanov. Teda 

rozvoj, začínajúci sa v 9. storočí, nebol by mohol nehatene napredovať celých tisíc rokov. 

Nerozumieme tajomstvám Božieho riadenia, no bez cudzorodého klina na strednom Dunaji 

a so zachránenými polabskými a odrianskymi Slovanmi bolo by nám iste lepšie.“18 Následne 

vyjadril nesúhlas s mienkami niektorých historikov, že Maďari svojou prítomnosťou 

v Karpatskej kotline odrazili expanziu Nemcov na východ, argumentujúc potenciálnou mocou 

zjednotených slovanských kmeňov rovnajúcou sa moci nemeckého elementu. 

Od etatizácie Uhorského kráľovstva v stredoeurópskom priestore vraj zo strany 

Maďarov a Nemcov19 sústavne dochádzalo k účelovým atakom na slovanské obyvateľstvo. 

Toto tvrdenie Škultéty dokazoval na rôznych príkladoch, počnúc spoločnou uhorsko-

habsburskou akciou namierenou proti Přemyslovi Otakarovi II. „Otakar, ktorý spod nemeckej 

vlády pripájal krajinu za krajinou k českej korune a panoval už od Krkonôš po Jadranské 

more, v novembri 1276 pokoril sa Rudolfovi [Habsburskému – J. V.] pre kumánsku pomoc, 

ktorá z Uhorska prišla proti nemu, a pri uzavieraní mieru bol prinútený zriecť sa Rakúska, 

Štýrska, Korutánska, Krajiny i Chebu. O dva roky zas bitku pri Moravskom poli, kde Otakar 

stratil i život, rozhodli v prospech Nemcov s Maďarmi tí istí Kumáni, Rudolfovi 

Habsburskému privedení na pomoc kráľom Ladislavom IV., i Kumánskym zvaným. Minulo 

odvtedy 600 rokov, ale následky tejto pohromy ešte vždy trvajú.“20

Škultéty síce jednoznačne neodmietal tvrdenie, že maďarské snahy nie vždy 

korešpondovali s ašpiráciami viedenského dvora, jedným dychom však zdôrazňoval, 

                                                 
18 ŠKULTÉTY, ref. 17, s. 2-3. 
19 Škultéty sa napr. postavil proti tvrdeniu F. Salamona, že Maďari boli v kľúčových okamihoch vždy na strane 
odporcov Nemeckých dezidérií, čo exemplárne argumentoval sporom cisára Henricha IV. a pápeža Gregora VII. 
v 11. storočí, kedy Uhorsko nepodporilo záujmy cisára. Škultéty na to reagoval tézou, že v tom čase v Uhorsku 
rozhodoval slovanský vplyv. Paralelne s vládou Henricha IV. totiž panoval v Uhorsku Gejza I., „vnuk poľského  
Mečislava II., švagor chorvátskeho Zvonimíra a prívrženec Carihradu, odkiaľ dostal i korunu. Potom, v 12. 
storočí, najtuhší boj viedol proti pápežskej moci cisár Fridrich I. (Barbarossa). Vtedy Nemci nemohli mať 
pomoc od Uhorska, lebo tu spravoval krajinu výtečný Srb, palatín a bán Beluš, ujec kráľa Gejzu II. Slovania 
svojim prirodzeným citom boli vždy proti Nemcom.“ Tamže, s. 4. 
20 Tamže, s. 3. 
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že v konečnom dôsledku prispeli všetky tieto snahy práve k víťazstvu Habsburgovcov. Stalo 

sa tak najmä po vpáde tureckých vojsk do Uhorska, keď sa časť uhorských šľachticov 

oportunisticky pripojila na ich stranu proti spoločnému nepriateľovi. Po porážke ich tútora 

Jána Zápoľského sa ohnisko uhorskej politickej nezávislosti presunulo na východ, 

do Sedmohradska, kde organizátori odporu sídlili pod záštitou budínskeho pašu až 

do 17. storočia. Škultéty nato zhodnotil priebeh a dôsledky protihabsburských povstaní 

v 17. a 18. storočí. Zásluhy na čiastkových úspechoch vodcov povstaní pripísal predovšetkým 

Slovanom regrutovaným v Hornom Uhorsku, ktorých viedla už oddávna zakorenená 

animozita voči Nemcom, ale zároveň pripomenul, že nemenej význačné bolo aj ich 

forsírovanie tureckými vojskami. „V opieraní o Turkov sa však Sedmohradsko zapletie. 

Nebolo predurčených ľudí, ktorí by boli rozoznali, ako ďaleko možno používať tureckú 

podporu. Oddávať sa Turkom znamenalo upevňovať v krajine ich moc. To je politika 

nepočítajúca so zajtrajším dňom.“21 V prípade povstania Františka Rákociho (1703 – 1711) 

dokonca pripustil existenciu akejsi skrytej aliancie medzi vedením rebélie a viedenským 

dvorom, len aby manifestoval systematický útlak slovanského elementu v ríši, z ktorého 

permanentne ťažili len Nemci a Maďari. Takýto politický kurz mohol vraj zjavne viesť iba 

k predĺženiu postupujúcej agónie Budínskeho pašalíku a napokon úplnému podrobeniu celého 

Uhorska Habsburgovcami.22 „Čomu sa bránilo, skrze Turkov práve tomu prepadlo“, dodal 

záverom. 

Na príklade postoja k Turkom autor poukázal aj na povahové črty etnických skupín 

zapojených do protihabsburského dobrodružstva. Zatiaľ čo Slovanov opísal ako hrdinov 

ochotných obetovať sa za vyššie princípy, v prípade Maďarov sa nevyhol parafrázam pojmov 

prospechárstvo či pokrytectvo23. 

Taktiež v priebehu 19. storočia pokračovali koryfejovia Habsburskej monarchie 

v spolupráci s maďarskou šľachtou v kultúrnom i sociálnom pauperizovaní Slovákov, 
                                                 
21 ŠKULTÉTY, ref. 17, s. 6. 
22 „Tureckú moc v Uhorsku raz predsa bolo treba zlomiť, a svojimi silami Uhorsko vykonať to nemohlo, 
nevládalo. Pomoc poľského kráľa Sobieskeho, vďaka ktorej boli roku 1683 porazení Turci, obliehajúci Viedeň, 
si získala Austria. A turecká porážka pred Viedňou bola rozhodnutá...Cisár Leopold, povedomý si svojej zásluhy 
o Uhorsko, si vymohol, že uhorské stavy hneď na sneme roku 1687 pristali na zrušenie svojho volebného 
kráľovstva a uznali dedičnosť Habsburgovcov na uhorskom tróne. Klauzula 31 článku Zlatej bully, ktorou 
stavom dávalo sa právo insurekcie v prípade urazenia ústavy zo strany kráľa, bola tiež zrušená, pripojené 
Sedmohradsko k Uhorsku, a tým odňatá mu možnosť ozbrojeného vystúpenia v prospech nejakých národných 
nárokov. Tak sa dostalo Uhorsko do moci habsburského domu...osudom Maďarov je slúžiť Nemcom i vtedy, keby 
nechceli.“ Tamže, s. 6. 
23 Marginálne sa tu dotkol aj otázky reformácie, resp. protireformácie: „Je až nepochopiteľné, že i geniálny 
Pazmáň, najdôvernejší radca a najmocnejší pomocník Ferdinanda II. v protireformácii, len aby si 
Sedmohradsko (podpora reformácie!) mohlo zachovať nezávislosť od Rakúska, schvaľoval jeho udržovanie 
s pomocou tureckou. Ostrihomský arcibiskup a kardinál Pazmáň, štít protireformácie, uznával o Bočkajovom 
a Betlenovom (protestantskom) Sedmohradsku, že je potrebné na zachránenie maďarského národa.“ Tamže, s. 6. 
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Rumunov, Srbov a jej iných nenemeckých, príp. nemaďarských obyvateľov. „Tak sa 

postupne prišlo k roku 1867, ktorého vyrovnaním ostatné národy Uhorska Viedeň celkom 

vydala Maďarom. Revolúcia rokov 1848-1849 tu nič nevadila, tá v Európe vtedy bola 

všeobecná, a maďarská revolúcia proti Rakúsku, spolu s debrecínskym aktom detronizovania 

Habsburgovcov, bola vlastne dielom jedného človeka, Kossútha, a tiež nie Maďara, 

ale Slováka rodom.“24 Škultéty sa priklonil k názoru, že pre cisársky dvor bola hrozba vzrastu 

vplyvu slovanského živlu v ríši väčšia než obavy z maďarského separatistického úsilia. 

Maďari podľa neho mali byť inštrumentom Františka Jozefa I. na potlačenie tohto preňho 

nepriaznivého vývoja, a tak autor usúdil, že „rok 1867 nebol len dôsledkom pre Maďarov 

šťastných okolností (nešťastné vojny 1859 a 1866) a dielom ich politikov: bol pripravovaný 

históriou, vyše 900-ročnými stykmi Nemcov a Maďarov, ich vzájomnými protislovanskými 

službami.“25

V roku 1904 napísaná práca Maďari a Austria tiež reagovala na udalosti obdobia, 

ktoré jej zrodu bezprostredne predchádzalo. Konštatovala, že v intenciách odštiepenia sa 

od monarchie Maďari hľadali podporu v Berlíne, z čoho vyplývali niektoré zásadné udalosti 

posledných rokov (napr. implementácia obsadenia Bosny a Hercegoviny v réžii Andrassyho 

a Tiszu). „Maďari môžu si pohartusiť proti Viedni, môžu si viac dovoliť, lebo sa už opierajú 

o Berlín – namiesto menších majú za chrbtom väčších Nemcov.“26

Konklúziu štúdie tvorí úvaha o budúcnosti strednej Európy, kde na začiatku 

20. storočia výrazne kulminovalo napätie medzi Rakúskom-Uhorskom na jednej strane 

a Ruskom na strane druhej. Škultéty opäť pripomenul oportunizmus maďarských politických 

elít v záležitosti vzostupu uhorskej suverenity a načrtol možnosti, ktoré by im mohla priniesť 

aliancia s kontúrami už jasne vyznačenými na mape tohto kontinentu. „Veci sa nevyriešia, 

kým trvá Austria, lebo ona ako z jednej strany pripravuje Nemecku cestu na východ, 

na druhej strane stojí mu i v ceste. No z trvania Austrie tiež nevyplýva od nej na východ Veľká 

Maďaria...odtrhnutie Uhorska od Rakúska...sa nestane. Moci, protiviace sa tomu, by našli 

pomoc vo francúzskej politike. A Berlín by v tejto veci mohol niečo urobiť v prospech 

Maďarov len tak, keby sa zjavne postavil proti Austrii, čo je predsa vylúčené.“27

 
 
 

                                                 
24 ŠKULTÉTY, ref. 17, s. 8. 
25 Tamže, s. 9. O „protislovanskej“ tendencii rakúskeho cisára vraj svedčil aj fakt, že Haliči bola v rámci ríše 
udelená autonómia, čím de facto vydal tu žijúcich Poliakov na milosť Rusku. 
26 Tamže, s. 9. 
27 Tamže, s. 11. 
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Národnostná otázka 
 
Napriek tomu, že Jozefa Škultétyho nútil duch doby, v ktorej pôsobil, na rozličné 

historické otázky nazerať pozitivisticky, nikdy sa mu nepodarilo udržať si dostatočný odstup 

od romantických predstáv o minulosti, charakteristických pre historikov z predchádzajúcich 

storočí. Možných príčin účasti týchto nevedeckých redundancií na Škultétyho štúdiách je 

viacero. Či už bolo komponovanie týchto prežitkov do jeho vedeckých prác zámerom 

spočívajúcim hlavne v propagácii posilňovania národného povedomia recipientov, alebo nimi 

bol autor len nevedomky infikovaný pri zostavovaní kompilátov starších diel slovenských či 

zahraničných historikov, ich prítomnosť je nespochybniteľná. Typickým príkladom 

spomenutého javu je krátky opus Národnostná otázka, ktorý vyšiel v Národných novinách 

v roku 1917. 

V ňom sa vyjadril k altruistickým zásahom Slovákov do priaznivého vývoja európskej 

civilizácie. Podľa neho sa Slováci pričinili o skultúrnenie viac než stovky miliónov Slovanov, 

keď veľkomoravské knieža Rastislav povolal z Byzantskej ríše vierozvestov Konštantína 

a Metoda. „Tak z Konštantínopola prišli apoštolovia Cyrill a Metod, ktorí hovorili jazykom 

nášmu slovenskému blízkym, našim slovenským predkom zrozumiteľným: učili, krstili a písmo 

sväté prekladali do tohto zrozumiteľného, slovanského jazyka. U pápeža vybavili potvrdenie 

slovanskej liturgie: v cirkvi slovanský jazyk prišiel ako tretí – ku gréckemu a latinskému. Tu 

u nás, u Slovákov, vo svojej kolíske toto veľké dielo stroskotalo skoro, prospechu z neho 

Slováci dlho nemali; ale žiaci svätých apoštolov Cyrilla a Metoda so slovanským Písmom 

svätým a inými cirkevnými knihami išli k Slovanom na juh, k Bulharom – tam sa pokračovalo 

v diele. Rozšírilo sa u všetkých južných a východných Slovanov. Slovanskú liturgiu, u našich 

predkov založenú, dnes používa vyše sto miliónov duší; Slovania, ku ktorým sa nedostala 

hneď vtedy, pri svojom vzniku, Slovania polabskí, tí zahynuli...zo svojich vysokých snáh 

Slováci vždy sami mali najmenej prospechu. Iným bývali užitoční, i keď sebe robili 

ujmu28...Z nejednej stránky je až bolestné vypočítavať, čím boli Slováci pre iných. 

Znamenitých synov slovenské matky rodili, aby oni zveľaďovali susedov.“29 Na záver 

akcentoval zmenu tohto neutešeného stavu, ktorej katalyzátorom sa mala stať prebiehajúca 

svetová vojna. „Ako prvý krok k tomu v Uhorsku musí byť postavená na denný poriadok 

vnútornej politiky národnostná otázka,“30 dodal. 

                                                 
28 Podľa Škultétyho takéto obety prinášal slovenský národ napr. pri opätovnom osídľovaní Dolnej zeme 
po odchode Turkov z Uhorska, ale tiež vtedy, keď sa najvýznamnejší slovenskí učenci (M. Bel, A. F. Kollár, S. 
Petőfi a pod.) dokázali presadiť len popretím svojho pôvodu. 
29 ŠKULTÉTY, Jozef. Národnostná otázka. In Národné noviny, 1917, roč. 48, č. 73, s. 1. 
30 ŠKULTÉTY, ref. 29, s. 67. 
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Slovenský národ 
 
Bezprostredne po rozpade mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska Škultéty vo svojich 

dielach výrazne zradikalizoval svoju rétoriku upustením od bezvýznamnej nuansy hľadania 

modusu vivendi s maďarskými vládnymi kruhmi. Nový štátny útvar v strednej Európe, ktorý 

povstal z popola habsburskej ríše, sa rozhodol už 9. novembra 1918 osláviť sumárom udalostí 

uplynulých tisíc rokov Slovákov v područí Uhorska. Národné noviny uverejnili článok 

Slovenský národ, ktorý musel byť kvôli rozsahu rozdelený do dvoch čísel. 

Po krátkom predslove o hospodárskom, kultúrnom a najmä politickom progrese, ktorý 

zaznamenala Veľká Morava v priebehu šesťdesiatich rokov od spojenia s Nitrianskym 

kniežatstvom, nadviazal na neslávny koniec ríše pod správou nesvorných Svätoplukových 

synov. Smrteľným úderom bol spoločný postup Nemcov a Maďarov, o ktorom sa už 

v predchádzajúcich prácach neraz zmieňoval. Novinkou v práci nebolo ani záporné 

hodnotenie inkorporácie latinského jazyka do správy cirkvi i administratívy novovytvoreného 

Uhorského kráľovstva, čoho výsledkom bolo znemožnenie vzdelanosti v národných jazykoch. 

V článku sa opakovala aj téma „nezmyselného privilegovania Nemcov, usádzajúcich sa u nás 

na všetky strany najmä v krajoch, v ktorých boli bane“31 po pohrome, ktorú spôsobil vpád 

Tatárov do Uhorska v 13. storočí. „Pri svojich privilégiách a slobodách Nemci nadobudli 

veľkú moc, okrem obchodu v mestách dostali do svojich rúk menovite priemysel. Jednako 

Slováci svojou príčinlivosťou začali premáhať i Nemcov a v 17. storočí ich absorbovali toľko 

ako žiaden iný národ v strednej Európe. Na celom slovenskom území v našich časoch Nemci 

kompaktnejšie zachovaní žijú už len na Spiši a v uzle tekovsko-turčiansko-nitrianskom. 

Menovite západoslovenské kraje už v 17. storočí mali taký rozvinutý priemysel, že sa temer 

vyrovnal i najpokročilejším krajinám západnej Európy.“32 Hospodárskej konjunktúre podľa 

Škultétyho zabránil až výnos Márie Terézie potláčajúci priemyselnú výrobu v Uhorsku, 

čo spôsobilo výrazný úpadok krajiny a v neposlednom rade i mohutný odliv pracovnej sily 

pochádzajúcej zo Slovenska. Následne počas vlády jej syna Jozefa II. odštartovala síce prvá 

vlna slovenského národného obrodenia, ale udalosti odohrajúce sa ešte v17. storočí, ktoré sa 

vyznačovali v prvom rade revoltou maďarskej šľachty proti Viedni, zapríčinili vzrast jej moci, 

čo spôsobilo, že „sa k nim začalo pridávať slovenské zemianstvo, ešte i maďarčením svojich 

mien. Keď potom od konca 18. storočia snemy odstraňovali latinčinu a na jej miesto uvádzali 

maďarčinu, slovenské zemianstvo napospol bolo už v jednom tábore s maďarským. Maďari sa 

začali stotožňovať so štátom a postupne všetky práva, ktoré v uhorskom štáte patrili 
                                                 
31 ŠKULTÉTY, Jozef. Slovenský národ I. In Národné noviny, 1918, roč. 49, č. 132, s. 1. 
32 Tamže, s. 1. 
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zemianstvu, prenášali na svoju národnosť. Z toho vznikli naše najväčšie storočné národné 

biedy.“33 A „risorgimento“ Slovákov tak ležalo jedine na bedrách slovenskej inteligencie, 

strádajúcej materiálne prostriedky i konexie, nevyhnutné pre uskutočnenie jej okázalých 

plánov. 

Už v roku 1790 sa maďarčina stala úradným jazykom v krajine. „Každý skutok, 

dokonca každý dych Maďarov hneď ukazoval, že chcú spraviť z Uhorska jednorečovú 

krajinu...netolerantnosť maďarskej povahy hneď vystúpila v celej svojej sile. V tlači sa začalo 

štvať proti Slovanom žijúcim v krajine: začali ich rátať, ukazovať, koľko ich je a akí sú 

nebezpeční pre Maďarov. Už v roku 1825 vydali heslo, že nemecká reč nie je nebezpečná: 

,čoho sa Uhorsku i samej vláde (vlastne: panovníckemu domu, ,az uralkodásnak‘) báť treba, 

to je slovenská reč‘. Potom nečudo, že už roku 1829 mohol sa stať lajoš-komárňanský 

škandál34.“35

Na druhej strane kritika v diele neobišla ani slovenský národ. Škultéty prízvukoval, 

že učenci a vyššie postavení Slováci 18. a 19. storočia pôsobiaci v priamej blízkosti 

viedenského dvora len zriedkavo reprezentovali svoj národ tak, ako to robili napr. Srbi či 

Rumuni prostredníctvom svojej národnej cirkvi ustanovenej v hlavnom meste. Omnoho 

častejšie reprezentovali celé Uhorsko. Práve tento postup predchádzal k permanentne laxnému 

prístupu Habsburgovcov k riešeniu slovenskej otázky. Slováci boli ako samostatný element 

v rámci Uhorska považovaní až v súvislosti s hrozbou panslavizmu, fenoménu protiviacemu 

sa politike kancelára Klemensa Metternicha. „Tak náš Šafárik, tichý, kabinetný učenec, bol 

prenasledovaný ako Slovák i v Novom Sade, na srbskom chlebe, už od roku 1826. Ani 

nevydržal v Uhorsku dlhšie ako do roku 1833: musel sa utiahnuť do Prahy ako privátny 

človek, bez služby, bez chleba. I keď Maďarom Metternichova politika nedôverovala, 

Slovákov dusiť im pomáhala.“36

Kultúrne výdobytky bernolákovcov prežili tento krízový stav de facto len vďaka 

mecenášom z ostrihomského arcibiskupstva, počnúc Alexandrom Rudnayom, no ďalšia vlna 

nátlaku na rozkvet národného hnutia sa prihnala už v 40. rokoch 19. storočia pod vedením 

generálneho inšpektora uhorskej evanjelickej cirkvi grófa Karola Zaya. „Nebyť Jána Kollára, 

Jána Hollého a toho ducha, ktorého podarilo sa vzbudiť od nich zapáleným mladým ľuďom 

v 30. rokoch na prešporských školách, Slováci už do roku 1848 boli by sa dostali do toho 
                                                 
33 ŠKULTÉTY, ref. 31, s. 2. 
34 J. Škultéty sa pri dokazovaní fenoménu násilnej maďarizácie v Uhorsku často odvolával na prípad, ktorý 
nazýval lajoš-komárňanský škandál. Išlo o prípad, kedy vo Vespríme v roku 1829 pred stoličným domom bili 
na dereši Slovákov za to, že sa bránili pomaďarčeniu svojich služieb Božích. 
35 ŠKULTÉTY, Jozef. Slovenský národ II. In Národné noviny, 1918, roč. 49, č. 133, s. 1. 
36 Tamže, s. 1. 
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stavu, v ktorom sú dnes zadunajskí Slovinci a podkarpatskí Rusi. Tak sa proti nim 

postupovalo.“37

Drvivá porážka Habsburgovcov utŕžená od talianskych vojsk roku 1859 spustila lavínu 

zásadných zmien, ktoré slovenské intelektuálne elity spočiatku prijímali, keďže jedným z jej 

rezultátov bolo otvorenie troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej. Náhle však došlo 

k rozdeleniu ríše na Predlitavsko a Zalitavsko, „ktorým bolo Uhorsko vydané Maďarom. 

Maďari potrebovali len pár rokov, čo sa zohriali v sedle, a už pozatvárali naše gymnáziá 

a Maticu. Zahubili všetko, čo by mohlo byť ohniskom slovenského vzdelania. U nás bez 

váhania robili i také násilnosti, akých sa nedopustili ani proti Srbom a Rumunom. S veľkou 

dôslednosťou, podľa hesla z roku 1825:...slovenská reč je najnebezpečnejšia! Keď raz mali 

na to už i zákon krajinský, toľko miestnych mien nepomaďarčili v celom ostatnom Uhorsku 

ako u nás v samej Trenčianskej stolici. Alebo keď za vojny synovia slovenských materí 

krvácali za Uhorsko na všetkých bojiskách, snem vynášal zákony o tom, ako by nás mohli čo 

najistejšie vypudiť z našej dedovizne, zákony o vyvlastňovaní pôdy, o osádzaní maďarských 

kolonistov v takých krajoch, kde by to pre slovenské obyvateľstvo bola najciteľnejšia ujma, 

o ich usádzaní najmä v hraničných pásmach, poodtrhávať Slovákov od Slovanov. Vyniesli 

za vojny i taký zákon, aby Nemaďar, verný svojej národnosti, nemohol nehnuteľnosti ani 

dediť, ani kúpou nadobúdať, len ak sa mu to z milosti povolí.“38

Článok autor uzavrel úvahami o prirodzenej harmonickej konvergencii Čechov 

a Slovákov, ktorej v priebehu storočí mnohokrát krížili cesty rozličné vonkajšie činitele. 

Posledná veta je ladená značne optimisticky: „Konečne, keď slovanskému národu začalo byť 

najhoršie, z lona veľkých udalostí svetovej vojny vychádza česko-slovenský národ ako 

jednotný, slobodný štátny celok.“39 V tom čase aj v jeho ušiach eufória z víťazstva prehlušila 

problémy, ktoré vyplývali zo spolunažívania so západnými susedmi a o ktorých onedlho 

viedol vášnivé polemiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 ŠKULTÉTY, ref. 35, s. 1. 
38 Tamže, s. 1. 
39 Tamže, s. 1. 
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Sto dvadsaťpäť rokov zo slovenského života 1790 - 1914 
 

Škultétyho snaha skĺbiť kritický pohľad na dovtedajší výskum národných dejín 

s romantickými predstavami pôsobiacimi na prelome 19. a 20. storočia ako nadbytočný 

atavizmus mu zapríčinilo nemálo problémov. Zo svojho martinského sídla neustále 

polemizoval s hungaristicky a neskôr i čechoslovakisticky orientovanými kolegami40, brániac 

pritom predovšetkým svojbytnosť slovenského národa a právo na národný a kultúrny život 

spoluobčanov. 

Hoci kritike sa nevyhli ani osobnosti ako Albert Pražák alebo Václav Chaloupecký, 

ktorí svoje historické práce na začiatku 20. storočia koncipovali ako apológie 

čechoslovakizmu, nepochybne najšťavnatejší je Škultétyho spor s Milanom Hodžom, ktorý sa 

rozprúdil po vydaní knihy Československý rozkol v roku 1920. V nej Hodža usudzoval, 

                                                 
40 Častými argumentmi maďarskej apológie revízie trianonských hraníc a opätovného vtelenia Slovenska do 
štruktúr Uhorského štátu v priebehu celej medzivojnovej éry boli prognózy o obohacovaní Čechov na úkor 
svojich slovenských a ukrajinských spoluobčanov, o postupujúcej centralizácii republiky, ktorá mala mať 
za následok pauperizáciu obyvateľstva (tomuto tvrdeniu napomáhali aj dôsledky hospodárskej krízy na prelome 
desaťročí) a pod. Za návrat slovenského územia pod krídla Maďarov a obnovenie Uhorska títo ponúkali úpravu 
štátnej správy jej federalizovaním. Škultéty sa komentárom maďarskej propagandy snažil z martinského centra 
pomerne úspešne vyhýbať (výnimkou bola napr. mediálna kauza tzv. Rothermereovej akcie. Bližšie ZEMKO, 
Milan. Reflektovanie medzinárodného postavenia Československa v slovenskej tlači za Rothermereovej 
revizionistickej akcie v roku 1927. In VALENTA, Jaroslav (ed.). Československo 1918-1938. Osudy demokracie 
ve střední Evropě. Zv. 1.  Praha : Historický ústav AV ČR, 1999, s. 216-219.), avšak nie vždy odolal nutkaniu 
reagovať na konfabulácie, ktoré uverejňovali poprední maďarskí historici vo svojich prácach. Najvýznamnejšia 
bola polemika s historikom Belom Iványim, ktorý Škultétyho pobúril svojou 93–stranovou brožúrou, napísanou 
a uverejnenou v časopise Századok roku 1919, Pro Hungaria Superiore. Felsőmagyarszázert. Podľa neho 
Slováci neboli potomkami veľkomoravských kniežat, pretože tvoria vetvu západných Slovanov a Veľká Morava 
sa vzťahovala na južných Slovanov. Škultéty na ňu reagoval až roku 1929 príspevkom O bývalom Hornom 
Uhorsku (Bližšie ŠKULTÉTY, Jozef. O bývalom Hornom Uhorsku. Turčiansky svätý Martin : Kníhtlačiarsky 
účastinársky spolok, 1929, 40 s.). Po odpovedi, ktorú mu Iványi adresoval článkom Felső-Magyarországról 
(1931), sa k problematike vrátil príspevkom Ešte raz o bývalom Hornom Uhorsku (1931), pričom tentoraz okrem 
obhajoby svojho národného presvedčenia zasiahol aj do politických pomerov po roku 1918. Napísal: „Víťazom 
svetovej vojny bolo treba zrušiť pomery, ktoré pred vojnou stali sa až neznesiteľnými. Vecou mierovej 
konferencie bol nový a radikálny poriadok spraviť na mieste rozsypanej rakúsko-uhorskej monarchie.“ 
ŠKULTÉTY, Jozef. Ešte raz o bývalom Hornom Uhorsku. Turčiansky svätý Martin : Kníhtlačiarsky 
účastinársky spolok, 1931, s. 11.  

Hoci autorovu schopnosť obratne narábať s argumentmi možno v uvedenej práci potvrdiť na viacerých 
príkladoch, je vhodné spomenúť aspoň jeden. Po tom, čo Iványi poukázal na nezamestnanosť a stupňujúce sa 
vysťahovalectvo z Československa, Škultéty oponoval slovami: „Béla Iványi až krikom chcel by rozhlasovať, 
aký to život na Slovensku. Bijú vraj do očú nepracujúce fabriky, prázdne nádražia, okolo ľudu, hladujúceho 
a sťahujúceho sa do Ameriky, zástupy sýteho českého úradníctva...nuž, hospodárska kríza, teraz taká všeobecná, 
nemohla obísť ani naše kraje, a jednako, prosím, poobzerajte sa len z okna nášho vlaku, koľko nových striech, 
nových domov, nových budov nielen po mestách, i po dedinách...ako sa hovorí, začiatky bývajú ťažké, a život náš 
jednako rozvíja sa radostne...náš nový štát v severo-východnej časti vyvráteného Rakúsko-Uhorska stal sa hneď 
životaschopným, ale to je zásluha našich českých bratov. Hynutie naše do 1918-ho za nejakých 30-35 rokov bolo 
už také, že rodičia takrečeno prestali dávať synov do škôl...To je tak, každej našej dnešnej biedy, každej našej 
žaloby príčinou je stav, v ktorom sme boli do 1918! Bela Iványi nerozumie, nechce rozumieť, vlastne nechce 
uznať, čo to bolo v Uhorsku do 1918-ho roku...Staré Uhorsko sa zosypalo...Viac bojov si nežiadame. Oproti 
bratským národom nemáme viac nijakých nárokov. Veď ktože by mohol byť slobodný tam, kde neslobodný je 
jeho sused? Nie, na hranici z našej strany nebude zmätku. My s úprimným očakávaním pozeráme na tamtú 
stranu tejto našej hranice, k Budapešti, aby tam v živote i v správe krajiny čím viac ukazovalo sa toho nového, 
ktoré už tak horlive hlásajú.“ Tamže, s. 31-34. 
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že zložky slovenskej národnej bytnosti v záujme štátnom bolo možné akomodovať novým 

pomerom i zo stránky národnej individuality. 

Odpoveďou na tento výklad bola 148–stranová práca Sto dvadsaťpäť rokov 

zo slovenského života 1790 - 1914, ktorá mala podľa Škultétyho priniesť rovnováhu tejto 

vedeckej a politickej úchylky. V nej sa zračila jeho snaha vyvíjať slovenský život 

na tradičných osnovách, v nadväzovaní na ducha a diela starších slovenských pokolení 

i v štátnom zväzku s českým národom. Jej základnými piliermi mala byť slovenská spisovná 

reč a národná kultúra. 

Kniha 125 rokov zo slovenského života je rozdelená na štyri kapitoly. Prvé dve sa 

kvetnatým štýlom, miestami až pateticky snažia čitateľa presvedčiť o opodstatnenosti boja 

bernolákovcov a štúrovcov za národnú identitu. V štvrtej kapitole Škultéty načrtol prehľad 

udalostí po roku 1867, kde je podobne ako v prvej a druhej kapitole odsudzovaný moloch 

postupujúcej maďarizácie. Jedine tretia kapitola je teda faktickou odpoveďou na knihu 

dr. Milana Hodžu, ako je uvedené pod nadpisom. 

Už v predhovore je napísané: „Len zarazený, nemilo dotknutý môže ju náš človek vziať 

do ruky...keď dvaja bratia, rozlúčení zlými okolnosťami a dlhým časom, sjednotia sa účinkom 

neočakávaným veľkých udalostí, ako možno vtedy spomínať to, čo bolo medzi nimi i krema 

oných ťažkých okolností, od nich nezávisevších? A keď je čas radosti, ako možno vtedy 

obviňovať?...Kniha je veľká, hrubá, a v nej ničoho okrem obviňovania takých našich predkov, 

ktorých horlivosti a práci ďakujeme, že svetová vojna nenašla nás Slovákov duchovne 

i materiálne zúboženejších ešte i od zadunajských Slovincov i od podkarpatských Rusov. 

Pokladal by som teda za ťažký hriech svojho verejného života, keby som proti tendenčným 

výkladom knihy neproboval v krátkosti, stručne rozpovedať, čo to bolo u nás za posledných 

125 rokov.“41

Podľa Škultétyho Hodža predstavil Ľudovíta Štúra ako osobnosť akýchsi temných, 

nedobrých úmyslov, strojcu rozkolu, v nejednom odseku ho dokonca hodnotil ako maďaróna. 

„Kniha jeho je vlastne trhanie a okydávanie Štúra blatom“42. Štúrova slovenčina bola podľa 

Hodžu výtvor čisto jazykovedný, most medzi západnými a východnými slovanskými jazykmi, 

ktorej účelom je len osvieženie českého jazyka. Škultéty kontroval, že tak ako bernolákovčina 

vzišla z ducha doby, tak i Štúrova slovenčina vyšla o polstoročie neskôr z bojov o zachovanie 

národnej existencie. Rezolútne odmietol taktiež mienku, že spolu so spisovnou slovenčinou 

                                                 
41 ŠKULTÉTY, Jozef. Sto dvadsaťpäť rokov zo slovenského života 1790 - 1914. Martin : Kníhtlačiarsky 
účastinársky spolok, 1920, s. 1. 
42 Tamže, s. 80. 
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Slováci zdedili aj Štúrov pojem o takej samostatnej slovenskej kmeňovej individualite, ktorá 

s fiktívnym československým jazykom nemá mať nijaký organický súvis. „Štúr zdesil sa, keď 

po jeho vystúpení so slovenčinou začalo sa hovoriť o odtrhnutí, o separatizme, lebo on 

nemohol nijako pochopiť, ako by to mohlo znamenať roztrhnutie bratského zväzku medzi 

Slovákmi a Čechmi, keď my niečo iného, ako len národné piesne plodiť a tvoriť sme mali 

v slovenčine, krem toho češtine tak vonkoncom blízkej.“43, napísal. Negatívny postoj Škultéty 

zaujal aj voči Hodžovej interpretácii spisovného jazyka ako Štúrovho rýdzo politického 

zámeru a v niekoľkých bodoch naznačil dramatický priebeh jeho cesty k politickej pozícii, 

ktorú napokon dosiahol. 

Jozef Škultéty zavrhol taktiež tézu, že česko-slovenská jednota bola javom 

permanentným. „Kmenove a rečove takí blízki, ako Česi a Slováci, nikda neprináležali spolu 

(až do 1918-ho roku). Veľká Morava bola slovenská, a vedľa Veľkej Moravy stál osobitný 

český štát, závislý od nej len v posledné roky Svätoplukovho mocného panovania. 

Po zaniknutí Veľkej Moravy za  čas väčšina slovenského územia prináležala raz k Čechám, 

raz k Poľsku...v 9. století a na začiatku 10., keď Slováci prišli do takej odlúčenosti od Čechov, 

v Slovanstve národov ešte nebolo. Do tých čias Česi a Slováci ešte nemohli sa stať národom. 

V 9. a na začiatku 10. stoletia v Slovanstve boli ešte len kmeny.“44

Za spriaznenosťou českého a slovenského jazyka, ktorú na stranách tohto diela 

analyzoval, videl predovšetkým vplyv Karlovej univerzity, založenej v 14. storočí, ktorá 

v tom čase absorbovala inteligenciu nielen slovenskú, ale aj poľskú, ujímajúcu sa následne 

tamojších písomností. Ani tieto vplyvy sa však v slovenskom prostredí nedokázali zakoreniť, 

pretože Slováci pociťovali počas útokov vonkajších nepriateľov v 15. až 17. storočí, ako napr. 

Turkov či Nemcov, väčšiu spolupatričnosť s Maďarmi. Až bitka pri Bielej hore roku 1620 

zapríčinila, že český element sa prostredníctvom exulantov usadil v Hornom Uhorsku. Česká 

inteligencia sa pôsobením v cirkevných orgánoch a vydávaním kníh stala nositeľkou tunajšej 

kultúry a pretrhla prirodzený vývoj slovenského jazyka. Naň sa nadviazalo pôsobením ducha 

doby až v 18. storočí a vyústilo do kodifikácie spisovného slovenského jazyka v roku 1787 

a následne 1843. 

Škultéty sa ďalej zaoberal Hodžovou výčitkou o Štúrovom „sklone k Maďarom“. 

Reagoval tak na úsudok, že v snahe o vydávanie slovenského tlačového orgánu nadviazala 

hlava národnej emancipácie kontakty so strýkom Ľudovíta Kossutha i maďarónskymi 

zemanmi, bažiacimi po sprostredkovaní prístupu k cisárskemu dvoru akoukoľvek cestou 

                                                 
43 ŠKULTÉTY, ref. 41, s. 91. 
44 Tamže, s. 113. 
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(pričom tú videli v slovenských národných buditeľoch). Škultéty dementoval tento výrok 

tvrdením, že napriek sľúbenej podpore prosby o povolenie vydávania slovenských novín 

v roku 1842 sa zemania viac nezapojili do tohto úsilia, pretože „krajinský politický tlak, 

v duchu maďarizmu, na slovenských zemänov vtedy už bol veľký.“45 Okrem toho pripojil 

do tejto podkapitoly ešte niekoľko konkrétnych príkladov oportunistických snáh maďarských 

zemanov angažovať sa do zdĺhavého procesu vedúceho k vydávaniu prvých slovenských 

novín, ktoré ale nedosiahli žiadny účinok. Hodžove úvahy smerovali podľa Škultétyho 

ku konklúzii, že po zániku latinčiny v škole a úrade zmietla maďarská politická vlna všetky 

pokusy o udomácnenie československého jazyka v Hornom Uhorsku a súčasne pripravila 

pôdu pre etablovanie spisovnej slovenčiny. Následne oponoval, že kodifikácia slovenčiny 

bola cieľom strastiplnej cesty slovenských buditeľov za národnú emancipáciu, vrchol, ktorý 

mohol byť v rámci možností dosiahnutý a ktorý aj bol dosiahnutý jedine ich vlastnými silami. 

Jablkom sváru bolo v neposlednom rade i tvrdenie, že „slovenský národ odtrhol 

kultúrny a jazykový zväzok s Čechmi, aby sa politicky sriadil v čierťažach uhorskej štátnosti, 

atribúty svojej národnej individuality aby si osvojil domáce, hoci partikularizmom zúžené 

myšlienkové obzory“46. Škultéty dôvodil, že jednotu Čechov so Slovákmi nie je možné vidieť 

nielen v jazyku, ale aj umení a zvykoch. Poukázal tak na príkladoch učených Slovákov, ktorí 

sa vedome poddávali hungarizmu – Mikuláša Kolecsániho, Ladislava Liptaia či Izáka 

Zabániho v 16. a 17. storočí, uvedomujúc si kultúrnu spriaznenosť horno- a dolnouhorského 

prostredia. Pri tejto príležitosti sa vyjadril aj o Veľkej ozdobe Uhorska, Matejovi Belovi. 

„Ja pokladám Bela za prvého a najhoršieho maďaróna slovenského. Z odrodených synov 

slovenských materí v 19. století neuškodil Slovákom toľko ani jeden, ako Bel už 

v 18...v svojich Noticiach o stoliciach najmä Horného Uhorska, v tých obdivovaných veľkých 

bachantoch, on učil prvý, že horno-uhorské zemianstvo, tekovské, turčianske, liptovské atď., 

prijalo jazyk svojich poddaných, to jest že ono je poslovenčeným potomstvom maďarských 

zemänov.“47

Škultéty bol presvedčený, že duchovný zväzok Slovákov a Čechov je možné badať len 

od éry Štúrovcov, ktorí rozvíjali česko-slovenský kontakt v nevídaných rozmeroch. Dovtedy 

bolo kvôli skromnému počtu literárnych príspevkov vtedajších učencov zložité tento fenomén 

odpozorovať. Toto tvrdenie vyvracia podľa neho snáď len pôsobenie Juraja Rybaia, ktorý 

udržiaval aktívne styky s Jozefom Dobrovským. 

                                                 
45 ŠKULTÉTY, ref 41, s. 97. 
46 Tamže, s. 99. 
47 Tamže, s. 113. 
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Obdobným spôsobom pracoval i pri výčitkách voči útokom na Jozefa M. Hurbana, 

o ktorom bolo v Hodžovej publikácii napísané, že „sproste nadal Palackému“48, obrane 

rovnakého postoja pri riešení slovenských záležitostí z pozície Štúra i Michala M. Hodžu,49 

ktorého kritizovaný spis predstavoval ako vášnivého protivníka štúrovského pravopisu, alebo 

apológii Milanom Hodžom profanovaného zhromaždenia Tatrína v roku 1847,50 ktorý mal 

odstrániť konfesionálne rozpory medzi reprezentantmi slovenského národného hnutia. 

Hodžov počin napokon korunoval výrokom: „Kým som funkcionárom Matice 

slovenskej, usilujem sa byť nestranným, preto nemiešať sa ani do politiky, vyhýbať sa 

akýmkoľvek zrážkam s našimi ľuďmi. Ale tu nemohol som sa zdržať. Veď vo Felvidéku 

komisností protislovenských bolo menej, nežli v tejto slovenskej knihe.“51

Práca si na jednej strane získala uznanie jeho súčasníkov, napr. Štefana Krčméryho či 

Michala Bodického, na druhej strane i oponentov takého významu, ako vyššie uvedený Albert 

Pražák, ktorý autorovi vytýkal okrem iného medzery v argumentácii vyvracajúcej Hodžove 

tézy a účelovosť Škultétyho záverov a pochopiteľne Milana Hodžu, ktorý Pražákovu 

klasifikáciu sporu ako rýdzo vedeckého obohatil aj o charakter politický. 
                                                 
48 „ ‚Rozkolu‘ všetko je veľmi vítané, o čom myslí, že z neho môže byť fľak pre meno Štúra alebo Hurbana. 
U Hurbana rád zavadí i do jeho cirkevnej pravovernosti. Cituje proti nemu v tejto veci i z Kalinčákovho listu. 
Ale Kalinčák písaval humoristicky, preto výťahy z jeho listu nie sú dostatočné ukázať, ako bol list vlastne 
myslený...a tam, kde je v knihe reč o Hlasoch, o Hurbanovej obrane proti nim, Milan Hodža napísal, že Hurban 
‚sproste nadal Palackému‘. Čo Palacký v Hlasoch o Štúrovcoch povedal, bolo vecne veľmi slabé a formou príliš 
príkre. Vyzývalo i odpoveď príkru. Štúrovcom, v pomere k Maďarom počnúc od samého 1840-ho roku rytierom 
bez bázne a hany, robil výčitky, že ‚horlení své již ne proti Maďarům, jelikož nesmějí, ale proti 
Čechům‘...obrátili. Tvrdenia Palackého za 74 roky udalosti napospol podvrátily – k ich väčšine dnes on veru 
nepriznal by sa.“ ŠKULTÉTY, ref. 41, s. 134-135. 
49 „Michala M. Hodžu ‚Rozkol‘ dôsledne predstavuje ako protivníka Štúrovho. Štúr sám, až samovoľne vystúpil 
so slovenčinou, jeho dielom bol vraj i pravopis fonetický...kniha o ‚Rozkole‘ hovorí všeličo o Štúrovom spise, 
vydanom na odôvodnenie spisovnej slovenčiny, ale že spis ten (Nárečja slovenskuo) venovaný je Michalovi 
Hodžovi a J. M. Hurbanovi, o tom mlčí. I pre pravopis fonetický ‚Rozkol‘ stále usiluje sa haniť Štúra, 
a predstavuje Michala Hodžu ako protivníka tohto pravopisu. A pravda je, že pravopis ten dohovorený bol 
na schôdzke Štúra, Hodžu a Hurbana v Hlbokom v júli 1843-ho...to je pravopis i Hodžovho Dobrieho Slova, 
vytlačeného v Levoči 1847-ho. Hodža až potom, po poradách v Tatríne, vystúpil s etymologickým pravopisom.“ 
Tamže, s. 126-127. 
50 „V Budíne 1834-ho založený Spolok milowňíkov reči a literatúri slowenskéj, pod predsedníctvom Jána 
Kollára, mal za cieľ sjednocovať spisbu katolíckych a evanjelíckych Slovákov. Ale bernolákovská západná 
slovenčina nemohla sa už udržať ani krásou Hollého jazyka a prvotriednosťou jeho umeleckej tvorby. Vývin spel 
k strednej slovenčine. Účinky budínskeho Spolku...nemohly sa stať znateľnejšími v slovenskom živote. Tak keď 
Štúrovci vystúpili so strednou slovenčinou, jednoty v národe nebolo viacej, nežli do 1834-ho roku. 
Mladšia...vrstva evanjelikov, horlive pridala sa k strednej slovenčine, starší boli radi, že pri češtine budú mať 
pokojnejší život...Taký stav bol bolestný pre Štúrovcov. Hľadajúc z neho východ, priviedli vec ta, 
že shromaždenie Tatrína 1847-ho mohlo byť v Čachticiach, na katolíckej fare. I nasledovalo pristúpenie 
slovenských katolíkov bez rozdielu ku spisovnej strednej slovenčine. V dejoch malého, krajinskými pomermi 
strašne hubeného národa nemôže byť ničoho krajšieho od tohto čachtického aktu, a Rozkol hovorí o tom jednako 
akosi posmešne. A konfunduje vec, ako by medzi katolíckymi a evanjelickými Slovákmi bol býval akýsi spor, spor 
náboženský, konfesionálny. Nebolo jednoty v spisovnej reči! Tú stvoriť bolo horúcou túžbou Štúrovcov 
a na takom základe viesť potom Slovákov v jednotnom duchu.“ Tamže, s. 130-131. 
51 Tamže, s. 121. 
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Pri formovaní národnej koncepcie dejín sa Škultéty zaoberal nielen vybranými 

udalosťami pre jej hlbšie poznanie, ale navyše analyzoval ich príčiny a zároveň poukazoval 

na dôsledky. Komparatívnou metódou spracoval poznatky z prameňov i literatúry a následne 

vynášal úsudky a argumenty z minulosti, otvárajúc pritom nezriedka nové dimenzie skúmanej 

problematiky. Svoj osobitý umelecký a publicistický štýl cizeloval na celom rade polemík, 

rozpútaných medzi poprednými osobnosťami historiografie posledných desaťročí 19. storočia 

a prvej tretiny storočia 20. Pri striktnej obhajobe slovenského národa však často skĺzol 

do priepasti účelovosti a bagatelizovaním rôznych súdov sa mu, snáď nechcene, darilo 

skresľovať dejinný vývoj. Nemálo problémov spôsobovala najmä po vzniku ČSR i jeho voľba 

pôsobiska, keďže Turčiansky sv. Martin ležal ďaleko od akéhokoľvek centra politického 

diania, ktorého sa Škultéty ako člen SNS a prostredníctvom Národných novín aktívne 

zúčastňoval. Aj napriek týmto faktorom dokázal neúnavne čeliť všetkým nástrahám 

znevýhodňovania svojho národa, či už proti vláde Uhorska, alebo neskôr centralisticky 

riadeného Československa. 

V práci Maďari a Austria, ktorej zámerom bolo reagovať na separatistické tendencie 

maďarskej vlády voči Rakúsku, usilujúce sa dokázať odvekú diverznú politiku Maďarov 

namierenú proti Viedni, sa autor snažil demonštrovať nesprávnosť týchto tvrdení, opierajúc sa 

pritom o tézu, že jedine Slovania vždy boli ochotní a tiež schopní čeliť germánskym národom 

expandujúcim od stredovekého rozparcelovania Európy spravidla na východ. V diele sa 

odzrkadlili hlavné rysy jeho bravúrnej schopnosti pracovať s dokumentmi, ako aj nadania 

na intencionálne využívanie historických skutočností v prospech svojho národa. V závere 

navyše ukázal, že by našiel uplatnenie aj ako znamenitý prognostik. 

Krátky príspevok Národnostná otázka je typickým príkladom toho, že Škultéty sa 

vo svojom výskume opieral predovšetkým o štúdie 19. storočia napísané v romantickom 

duchu, ktoré na úkor vedeckého posudzovania zaraďovali svoj národ do panteónu tvorcov 

civilizácie. Krátky opus je bohatý na nepresné údaje, vzhľadom na obdobie jeho publikovania 

(jún 1917), kedy pre slovenský národ svitalo na lepšie časy a bolo nutné akýmikoľvek 

prostriedkami pozdvihnúť jeho povedomie, je však takýto pamflet ospravedlniteľný. 

Bezprostredne po rozpade mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska Škultéty vo svojich 

dielach výrazne zradikalizoval svoju rétoriku upustením od bezvýznamnej nuansy hľadania 

spôsobu spolunažívania s maďarskými vládnymi kruhmi. Snáď to bolo spôsobené stratou 

obavy z cenzúry (alebo iných sankcií) či skôr zastavením jej uplatňovania na jeho 

príspevkoch. Nový štátny útvar v strednej Európe, ktorý povstal z popola Habsburskej ríše, sa 
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rozhodol už 9. novembra 1918 osláviť sumárom udalostí uplynulých tisíc rokov Slovákov 

v područí Uhorska. Národné noviny uverejnili článok Slovenský národ, ktorý musel byť kvôli 

rozsahu rozdelený do dvoch čísel. 

Význam diela Sto dvadsaťpäť rokov zo slovenského života 1790 – 1914 v čase svojho 

zrodu spočíval hlavne v snahe odôvodniť zmysel samostatného slovenského národa, 

plaviaceho sa už krátko po vzniku ČSR medzi Scyllou maďarského revizionizmu 

a Charybdou pražského centralizmu. Význam tohto diela v súčasnosti spočíva v prvom rade 

v korektúre koncepcie slovenských dejín Júliusa Bottu, ktoré zhrnul v opuse Slováci – vývin 

ich národného povedomia. Kým v ňom sa uvádza, že začiatok moderných slovenských dejín 

treba hľadať v polovici 19. storočia, Škultéty za ich zrod považuje už udalosti z 80. rokov 

18. storočia. Úroveň argumentácie autora tu nepochybne dosiahla svoju hornú amplitúdu, keď 

sa mu podarilo vyvrátiť ostré tvrdenia Milana Hodžu na adresu slovenských dejateľov 

a slovenského národného vývinu, vyskytujúce sa v spise Československý rozkol. Škultétyho 

dielo je nutné hodnotiť aj ako politický, ako agitáciu vtedajšieho autonomistického krídla 

slovenskej politickej elity, namiereného proti centralistickým opatreniam československej 

vlády. 

Osud Jozefa Škultétyho predurčil na to, aby sa stal buditeľom národa. Nečakaný, 

priam zázračný obrat z presvedčeného maďaróna na obdivovateľa všetkého, čo považoval 

za rýdzo slovenské, ktorý vyvolalo stretnutie s Augustom H. Škultétym, bolo pre jeho 

neskorší zápal tým, čím je buket pre kvalitné víno. Celý život zasvätil tomu, aby práca 

Bernoláka, Štúra, Daxnera či Hurbana-Vajanského našla svoje opodstatnenie. A tak 

akokoľvek sa oddanosť národu a životné úsilie tohto posledného historika romantizmu 

rozhodneme posudzovať, musíme v konečnom dôsledku dospieť k pozitívnemu hodnoteniu. 
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History Through the Prism of Jozef Škultéty 
 
This basic study focuses on Jozef Škultéty´s life (1853-1948) and his historical activities during the 
last several years of Austro-Hungarian Monarchy and the first decade of Czechoslovakia. Škultéty 
decided to fight for the rights of Slovak nation via his historical research. The study does not try to 
map his extensive historical activities completely. It intends to refer to his methods of processing 
historical sources on examples of selected articles and deduce the conclusions subsequently. Except 
for historical topics, like for example Great Moravia, Ottoman rule in Hungary, Slovak national 
revival etc., Škultéty responded to some current social issues of his era, too. In describing political, 
economical, cultural and religious development of Slovak nation he referred predominantly to 
negative aspects, such as denationalization of Slovaks and ethnic assimilation policy implemented by 
Hungarian authorities in the 19th century and in the beginning of the 20th century, unfavourable 
situation in school system, social problems of the period, correlations between the educated class and 
uneducated people, etc. Specific attention was paid to relations between Slovaks and the other Slavic 
nations (after the year 1918 especially between Slovaks and Czechs). 
 
Keywords: Jozef Škultéty (1853 – 1948), political and cultural development of Slovak nation, 
                    hungarization, relations between Slovaks and Czechs, autonomism, Austria-Hungary, 
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Oscilácia medzi slovenskou a československou otázkou 
vo vedomí Antona Štefánka*

 
Martin Vašš 
 

Pri skúmaní Štefánkovho vnímania slovenskej otázky je dôležité brať do úvahy najprv 

ideovo-politické východiská, ktoré spoluvytvárali jeho pozíciu na slovenskej politickej 

a intelektuálnej scéne, a to ešte pred rokom 1918.1 V tejto súvislosti je kľúčový fakt, že bol 

súčasťou „hlasisticko-prúdistického“ ideovo-politického smeru, ktorý sa na Slovensku 

sformoval ako modernistická alternatíva, resp. opozícia voči konzervatívne zameranému 

Martinskému centru. Samotný Štefánek sa slovenskou otázkou začal zaoberať už v roku 

1898.2

V prípade mladej slovenskej generácie združenej okolo časopisov Hlas a Prúdy išlo 

najmä o etablovanie českého masarykovského myšlienkového a ideologického prúdenia 

do slovenského kontextu.3 „Prúdisti“ sa dostali do kontrapozície voči romantickému 

a (Heglovskému) idealistickému princípu tradičného slovenského národovectva existujúceho 

od čias štúrovcov, ktoré nahradili racionalizmom (čisto rozumovým prístupom ku skutočnosti, 

resp. dôvera v rozum a vedu) a masarykovským realizmom.4 V ich prípade išlo fakticky 

o parafrázovanie masarykovského realizmu: chceli vybudovať slovenskú spoločnosť 

na moderných princípoch.5

Do slovenskej spoločnosti a aj do národno-emacipačného zápasu chceli vniesť 

charakteristické črty európskej modernity: koncept racionality, dôveru vo vedu (najmä 

evolucionizmus), sekularizmus, presvedčenie o stálom pokroku a legitimite demokracie ako 

optimálneho spôsobu používania moci.6 Dôležitým momentom pri prekonávaní ideovej 

izolovanosti slovenského duchovného života bola skutočnosť, že cesta do západnej Európy 

viedla predovšetkým cez Prahu.7 Kľúčovým sprostredkovateľom súdobých západoeurópskych 

                                                 
* Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA č. 1/0245/10  pod názvom Tvorcovia slovenských dejín. 
1 V tejto súvislosti je na mieste spomenúť aj vydávanie mesačníka Slovenský obzor v Pešti v rokoch 1907 – 
1908, ktorého redaktorom a vydavateľom bol A. Štefánek. Slovenský obzor, 1907, roč.1, č. 1, titulná strana. 
2 ŠTEFÁNEK, Anton. Slovenská a československá otázka. VII. In Prúdy, 1922, roč. 6, č. 9-10, s. 564. 
3 PAĽO (pseudonym Bohdana Pavlů). T. G. Masaryk. In Prúdy, 1910, roč. 1, č. 5, s. 105-110. 
4 ŠROBÁR, Vavro. K hádke o pokrok. In Prúdy, 1911, roč. 2, č. 6, s. 217-219. Pozri tiež článok Problém malého 
národa. Z prednášky prof. dr. T. G. Masaryka v Pešti 23. februára 1911. In Prúdy, 1911, roč. 2, č. 6, s. 240-244. 
5 Túto skutočnosť dobre ilustrujú slová V. Šrobára, jedného z predstaviteľov „prúdistov“: „Myšlienky prof. 
Masaryka prejaté a do slovenského života zasadené podmaňovali si zvoľna mladšiu generáciu temer úplne.“ 
ŠROBÁR, Vavro. Československá otázka a „hlasisti“. Samostatným nákladom bez udania miesta vydania, 
1927, s. 13. 
6 BAKOŠ, Vladimír. Prúdy ideovej moderny (K 100. Výročiu založenia revue Prúdy) In Filozofia, 64, 2009, 
č. 10, s. 917-918. 
7 Tamže, s. 916. 
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ideových smerov bol pre „hlasistov“ a „prúdistov“ predovšetkým T. G. Masaryk.8 Jeho práca 

Otázka sociální (1898) bola pre slovenských pokrokárov z radov „hlasistov“ a „prúdistov“ 

tiež hlavnou inšpiráciou pri ich obhajovaní záujmov marginalizovaných sociálnych vrstiev – 

predovšetkým roľníctva.9 V tomto zmysle „hlasisti“ a „prúdisti“ vnímali slovenskú otázku 

predovšetkým ako otázku sociálnu (a tú súčasne aj ako otázku náboženskú), pri čom toto 

vnímanie sa v značnej miere prenieslo aj do medzivojnového obdobia.10 Preto sa v prípade 

„hlasistov“ a „prúdistov“ – podobne ako Vladimír Bakoš – prikláňam k označeniu „slovenskí 

masarykovci“.11

Štefánek publikoval v Prúdoch viaceré teoretické články, ktoré reflektovali 

národnopolitické súvislosti a ideové prúdenia doby. Vo vzťahu k jeho percepcii slovenskej 

otázky hrá významnú úlohu aj jeho profesijné zameranie sociológa.  Pri svojej sociologickej 

orientácii bol formovaný viacerými osobnosťami súdobej sociológie12, pri čom medzi jeho 

inšpiračné zdroje patrili aj klasici západoeurópskeho pozitivizmu Auguste Comte a Herbert 

Spencer.13

Vo vzťahu k jeho percepcii slovenskej otázky sa stala určujúcou myšlienka 

československej národnej jednoty, ktorá bola pred rokom 1918 označovaná ako myšlienka 

československej vzájomnosti. Už v roku 1914 v tejto súvislosti môžeme sledovať Štefánkove 

východiskové tézy. V ankete Prúdov z roku 1914 československú vzájomnosť zadefinoval 

ako doplnok, resp. širší podklad slovenského národného programu.14 V rámci jeho chápania 

československej vzájomnosti potom logicky vyplýval aj názor, že každý „dobrý Slovák musí 

byť i dobrým Čechoslovanom, lebo oba tieto pojmy sú ako koncentrické kruhy navzájom sa 

prelínajúce“.15 Slováci si totiž podľa Štefánka nemohli dovoliť izoláciu od ostatných 

Slovanov (najmä Čechov), najmä pokiaľ mohli mať možnosť čerpať pozitívne impulzy 

v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti: „To, čo si v teórii predstavujeme pod pojmami 

Slovák = Slovan, musíme prakticky konať ako Slovák = Čech.“ 16 Relatívne striktne odmietal 

aplikáciu nacionalistického egoizmu do slovensko – českých vzťahov, pri čom ako varovné 
                                                 
8 PAĽO, ref. 3, s. 110. 
9 BAKOŠ, ref. 6, s. 919. 
10 ŠROBÁR, ref. 5, s. 15. 
11 BAKOŠ, ref. 6, s. 919. 
12 Štefánek nadväzoval najmä na výsledky výskumov Émila Durkheima, Ferdinanda Tönniesa, Scipia Sigheleho, 
Gustava Ratzenhofera , Ludwiga Gumplowicza, Roberta Hertza, Franza Oppenheimera, Dimitrija Gustiho, na 
predstaviteľov rurálnej sociológie a na sociografickú školu Pierra Guillama Frédérica le Playa. BAKOŠ, ref. 6, s. 
920. 
13 BAKOŠ, ref. 6. 
14 ŠROBÁR, Vavro. Anketa o československej vzájemnosti. Anton Štefánek, redaktor v Pešti. In Prúdy, 1914, 
roč. 5, č. 9-10, s. 510. 
15 Tamže. 
16 Tamže. 
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príklady uvádzal vzťah Ukrajincov (dobovo označovaných ako Malorusov) voči Rusom 

a Chorvátov voči Srbom.17 Idea „slovanskosti“ aplikovaná v praxi v Štefánkovom koncepte 

znamenala „syntetické súžitie a spoluprácu u najpríbuznejších kmeňov“; pri čom tam, kde sú 

jazykové a kultúrne rozdiely najmenšie (ako v prípade Slovákov a Čechov, Srbov 

a Chorvátov, Ukrajincov a Rusov), tam syntézu považuje za logickú samozrejmosť, resp. 

nevyhnutnosť.18

Týmto prístupom k slovenskej otázke Štefánek koncepčne aktualizuje staršie ideové 

programy Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára, prezentované v 19. storočí. V spomínanej 

ankete z roku 1914 ďalej apeloval na predstaviteľov českej politickej a intelektuálnej elity, 

aby sa vo väčšej miere zaujímali o Slovensko a aby ho aj vo väčšej miere navštevovali 

a intenzívnejšie lobovali v rakúskom parlamente. Týmto apelom fakticky nevedomým (resp. 

intuitívnym) spôsobom anticipoval spôsob českej politiky vo vzťahu k Slovensku po roku 

1918 v 1. ČSR: „Slovensko je vždy ešte terra incognita i pre českých politikov, i pre 

univerzitných profesorov, spisovateľov, zkrátka pre všetky špice českého národa.“19 Kultúrny 

rozmer československej vzájomnosti Štefánek vymedzil značne idealistickým spôsobom, 

typickým pre obdobie spred roku 1918: „...čo je české, je i naše, a naopak, čo je slovenské, je 

aj české.“20 Tento postulát v období trvania 1. ČSR pretrvával v skupine slovenských 

prívržencov československej národnej jednoty naďalej, no skôr už vo forme 

nedosiahnuteľného ideálu. Presvedčivými argumentmi tohto postulátu boli zrejme iba dve 

entity: Moravské Slovensko a jeho „produkt“ T. G. Masaryk. Negatívnym variantom 

slovenského nacionalizmu bol podľa jeho chápania naopak „nacionalizmus separujúci, 

izolujúci“, čo v praxi znamenalo jeho zásadné odmietanie variantu post-štúrovského 

nacionalizmu predstaviteľov martinského centra.21

Obdobný postoj zaujal aj vo vzťahu k slovenčine, kde považoval za prirodzený úzky 

vzájomný vzťah medzi češtinou a slovenčinou, ktorý z hľadiska historického vývoja 

považoval rovnako za prirodzený, čím však rozhodne nemal na mysli vytvorenie 

českoslovenčiny ako analogickej entity k československej národnej jednote.22 Za najväčší 

problém označil mravnú (džentrícky životný štýl) a duševnú maďarizáciu (maďarské školy, 

                                                 
17 ŠROBÁR, ref. 14. 
18 Tamže, s. 510-511. 
19 Tamže, s. 511. 
20 Tamže, ref. 14. 
21 Tamže, ref. 14. 
22 Štefánek zároveň argumentoval, že vplyv češtiny na Slovensku začal prvou husitskou inváziou a odvtedy je jej 
vplyv kontinuálny. Tamže, s. 510-511. 
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knihy a časopisy).23 Čiastočné riešenie videl v početnejšom navštevovaní českých škôl, ktoré 

označil za jediné východisko z tejto „mravnej nákazy“.24

Po vzniku 1. ČSR Štefánek začal pôsobiť ako poslanec Národného zhromaždenia 

československého v rámci Klubu slovenských poslancov. Vo svojej reči z 25. júna 1919 

reagoval predovšetkým na aktuálny problém agresie maďarských boľševických vojsk 

s vyslovením nádeje, že „sláva boľševizmu na Slovensku dlho trvať nebude“.25 Apeloval však 

na vládu, že bude nevyhnutné venovať veľkú pozornosť administratíve, udržaniu chodu 

tovární a s tým spojeným povznesením životnej úrovne najnižších sociálnych vrstiev 

na Slovensku, pretože v opačnom prípade podľa neho hrozilo masové vysťahovalectvo 

do Ameriky a vzrast vplyvu komunistov.26 V mene Klubu slovenských poslancov vyjadril 

zároveň nespokojnosť s praxou centralistického systému vo vzťahu k Slovensku: „Ale 

jednotliví politici, rozohnení v straníckom boji, zabudli, že starorakušiackymi metódami, 

nemožno vládnuť v republike československej. Oni pozabudli na Slovensko a mysleli si, že 

Slovensko je predmestie pražské, že stačí poslať do 16 žúp slovenských niekoľko úradníkov 

a že Dr. Šrobár už zariadi s nimi všetko, čo treba...Som poverený klubom slovenských 

poslancov vyhlásiť tu, že nám i centralizmus i autonomizmus i podobné slová neznejú dobre 

v ušiach, že my nenávidíme, povedal by som skoro, alebo aspoň rozhodne nesympatizujeme 

ani s centralizmom ani s autonomizmom. My Slováci žiadame niečo lepšieho, dokonalejšieho 

a úspešnejšieho. My chceme niečo nového...My nelipneme...ani na ministerstve s plnou 

mocou, keď je vláda s to, nahradiť ho niečím iným a lepším.“27 Uvedené slová poukazujú na 

citlivý charakter vnímania prvých krokov pražského centralizmu voči Slovensku, ktoré 

u slovenských poslancov vyvolávali dojem, ako keby z českej strany išlo vo vzťahu 

k Slovensku o aplikáciu rakúskeho prístupu k Čechám v období pred rokom 1918. 

Na druhej strane však v súvislosti s nedokončeným procesom demaďarizácie 

Slovenska slovenskí poslanci trvali na tom, aby sa zatiaľ nič nemenilo na právomociach 

ministra s plnou mocou pre správu Slovenska.28 Štefánek v spomínanej reči navyše žiadal, 

aby Slovensko dostalo v ministerskej rade a v ministerstvách vo vzťahu k jeho váhe v rámci 

republiky primerané zastúpenie. Vyslovil aj ťažko splniteľnú požiadavku, že: „Neslobodno 

pustiť na Slovensko hrabivých kapitalistov a nesvedomitých, korupcii prístupných 
                                                 
23 ŠROBÁR, ref. 14. 
24 Tamže. 
25 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v poslaneckej snemovni 25. 6. 1919. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online] Dostupné na internete: < http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/ stenprot/059schuz/ 
s059002.htm>  

26 Tamže. 
27 Tamže. 
28 Tamže. 
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úradníkov.“29 Medzi jeho ďalšie požiadavky patrilo čo najrýchlejšie uskutočnenie 

pozemkovej reformy na Slovensku, poštátnenie vybraných veľkopodnikov a rýchle 

poštátnenie Bohumínsko – Košickej dráhy, od ktorého očakával hospodársky rozvoj 

Slovenska.30

V roku 1922 sa obnovil časopis Prúdy, do ktorého Štefánek začal prispievať sériou 

článkov o slovenskej otázke, ktoré vychádzali pod príznačným názvom Slovenská 

a československá otázka.31 Na problematiku československej národnej jednoty aplikoval 

prvky sociologickej teórie Spencera, ktorý zastával názor, že jednotná a organická spoločnosť 

sa nedá tvoriť z nejednotných a príliš rozdielnych indivíduí.32 Na tento názor naviazal  svoju 

argumentáciu, ktorá vychádzala z primárnej otázky, či „je možný životaschopný agregát 

československý“.33 Pri svojej argumentácii vychádzal ďalej z premisy, že miera nacionálnych, 

jazykových, náboženských, hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Čechmi a Slovákmi 

nie je na takej úrovni, že by sa dalo hovoriť o dvoch samostatných národoch.34 Skutočnosti, 

že Česi a Slováci nepoužívali spoločný názov pre vyjadrenie svojej národnej jednoty, 

Štefánek nepripisoval hlbší význam. Na druhej strane však ako sociológ identifikoval viaceré 

rozdielne znaky. Na prvé miesto v tomto smere kládol rozdielne zvyklosti, zákony a životný 

štýl, ktoré vyplývali z rozdielneho života Slovákov v Uhorsku. Slovenskú otázku vnímal skôr 

v širšom európskom kontexte, ako súčasť národnostných problémov v Európe. 

Pri nazeraní na slovenskú otázku ako problém odporúčal uplatňovať hľadiská sociálnej 

statiky, dynamiky, etiky a obzvlášť filologické hľadisko, v rámci ktorého identifikoval 

v popredí dve hlavné otázky: či je slovenčina samostatným jazykom a slovenská literatúra 

samostatnou entitou, alebo iba segmentom českej literatúry.35 Štefánek pri tom zdôrazňoval, 

že si je vedomý toho, že „novodobý nacionalizmus je dieťaťom romantizmu“, je autonómny 

voči racionálnemu uvažovaniu a že prototyp básnika a „nepraktického“ idealistu (zrejme mal 

na mysli typ aký predstavoval napr. Martin Rázus) má väčší odraz v spoločnosti ako 

praktický politik a profesor s kozmopolitným myslením (evidentne mal na mysli svoju 

osobu).36 Vychádzal pri tom z premisy, že romantický nacionalizmus a po stáročia ustálené 

formy monoteistických cirkví „silne upadajú“.37

                                                 
29 ŠTEFÁNEK, ref. 25. 
30 Tamže. 
31 ŠTEFÁNEK, Anton. Slovenská a československá otázka. I. In Prúdy, 1922, roč. 6, č. 1, s. 22. 
32 Tamže. 
33 Tamže, s. 23. 
34 Tamže. 
35 Tamže, s. 24. 
36 Tamže, s. 25 – 26. 
37 ŠTEFÁNEK, Anton. Zápas generácií. In Prúdy, 1931, roč. 15, č. 3, s. 132. 
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Zároveň si bol však rovnako vedomý aj faktu, že slovenský nacionalizmus 

vychádzajúci zo štúrovského romantizmu má na Slovensku svoju tradíciu a konkrétne 

vymedzený obsah. Tiež si uvedomoval, že jeho čisto racionálne argumenty ťažko nájdu 

odozvu u slovenských „novoromantických“ nacionalistov, pre ktorých zodpovednosť voči 

československému štátu nebola zďaleka na prvom mieste, na ktorom sa nachádzala skôr 

obrana samobytnosti slovenského národa a jazyka.38 Poukázal na moment pudovosti, resp. 

inštinktívnosti slovenského nacionalizmu, ktorému absentoval štátotvorný československý 

rozmer. Na druhej strane si uvedomoval, aké ťažké je naplniť novým obsahom 

československý nacionalizmus na etnickej báze, aby sa vymanil spod pláštika politicky 

podloženého nacionalizmu „kmeňovej konfederácie dvoch príbuzných národov“.39 Slovenský 

národ navyše vnímal ako málo početný, civilizačne zaostalý a politicky nevyzretý (t. j. nie 

ako politický národ schopný si riadiť svoje veci). Tieto atribúty podľa neho viedli k úzko 

vymedzenej inštinktívnej kmeňovitosti. 

Za ďalší mínusový faktor určil celkovú nejednotnosť Slovákov, ktorí sa podľa neho 

nachádzali stále v štádiu nedostatočného národného povedomia, čo demonštroval na príklade 

silného lokálpatriotizmu jednotlivých slovenských regiónov.40 Tento jav nazval pudom 

lokálnej separácie a považoval ho za typický znak nevyspelých národov. Medzi faktory tohto 

javu zaradil nedostatok slovenskej inteligencie, ktorú enormne prevyšoval nevzdelaný ľud 

na slovenských dedinách, ktorý označil za hlavného nositeľa nacionalizmu a odporcu voči 

širšej integrácii a koncentrácii.41

Ako veľmi závažný argument proti slovenskému separatizmu od silnejších 

a vyspelejších Čechov označil geopolitické súvislosti, ktoré boli vo vzťahu k slovenským 

národno-emancipačným snahám nepriaznivo naklonené. Za nešťastie vo vzťahu k existencii 

československému štátu určil kontroverzie v jazykovej, kultúrnej, hospodárskej a sociálnej 

oblasti, ktoré v súvislosti s aktivitami slovenského autonomistického hnutia vnímal ako trvalý 

fenomén.42 Nositeľmi autonomistických požiadaviek mohli byť podľa Štefánka buď naivní 

málo vzdelaní a rozhľadení alebo zlomyseľní ľudia – pod ktorými mal na mysli maďarónov. 

V roku 1922 sa sám seba pýtal, či vôbec bude možné splynutie českého a slovenského jazyka 

do československého jazyka a pokiaľ k tomu nedôjde, či bude možné vybudovať 

životaschopný československý nacionalizmus na inom základe. Ďalej si položil otázku, ako 

                                                 
38 ŠTEFÁNEK, ref. 31. 
39 Tamže, s. 27. 
40 Tamže. 
41 Tamže. 
42 Tamže. s. 28. 
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budú reagovať českí politici a česká spoločnosť na stúpajúce prejavy slovenského 

nacionalizmu. V slovenskej spoločnosti identifikoval aj analógiu medzi strachom z asimilácie 

z čias Uhorska a strachom z asimilácie v podmienkach ČSR: „Strach pred maďarizáciou 

prešiel teraz v strach pred počeštením.“43 „Československosť“ navyše podľa neho bola príliš 

racionálnou a abstraktnou konštrukciou, ktorá sa vymykala z emocionálne podloženého 

nacionalizmu autonomistov. Štefánek si tiež veľmi dobre uvedomoval, že československá 

národná jednota v jej aktuálnej forme nemá takmer žiadnu tradíciu a nie je postavaná 

na jazykovo vymedzenom nacionalizme, čo zároveň znamená, že nemá tiež svojich básnikov. 

Vzhľadom na pragmatický rozmer tejto konštrukcie si bol dokonca vedomý aj 

skutočnosti, že československý nacionalizmus bude potrebné „stvoriť“ (resp. skonštruovať) 

a následne vychovať v jeho duchu nasledujúce generácie.44 Motiváciou ku konštrukcii 

československej národnej jednoty bola pre neho aj sociologická teória Spencerovej integrácie: 

„Pokiaľ je Slovensko citovo, intelektuálne a v náboženskom ohľade úplne odlišné od Čiech, 

Moravy a Sliezska, ako tvrdí dr. Stodola, musí byť Spencerova malta tým tuhšia, trvanlivejšia 

a solídnejšia, aby chrám nášho štátu bol dosť silný.“45 Politiku najväčšej autonomistickej 

strany HSĽS vzhľadom na jej nezáujem (resp. príliš malý záujem) voči československému 

štátu označil za nenormálnu, pri čom si vypomohol teóriou Ratzenhofera, ktorá vychádzala 

z premisy, že politické individuality vo svojej snahe o uplatnenie a o vládu bojujú za svoje 

stranícke záujmy v rámci štátnych záujmov.46

Štefánek totiž kládol veľký dôraz na moment spoločnej vôle Čechov a Slovákov tvoriť 

jeden štát, pri čom bol presvedčený, že práve na tejto vôli československý štát stojí a padá. 

Z tohto hľadiska je prirodzené, že mu nestačil len koncept politického československého 

národa, ale považoval za nutné, aby evolučnou cestou vznikol aj etnický československý 

národ: „Tento politický národ musí sa vykryštalizovať prirodzeným vývojom v jednotný 

etnický celok.“47 Vo vzťahu k realizácii tohto ideálu je pre Štefánka príznačné, 

že zdôrazňoval, že z hľadiska trvania pôjde o vytýčenie ideálu na nasledujúce storočia. Voči 

protičesky zameranému nacionalizmu aj z týchto dôvodov reagoval pomerne tvrdým 

spôsobom: „V protičeskom boji vidím dojemnú primitivitu ľudí buď naivne nevedomých, 

alebo chytrácky namyslených, ktorí si myslia, že Česi sa tak zľaknú a zo strachu pred 

                                                 
43 ŠTEFÁNEK, ref. 31, s. 29. 
44 Tamže, s. 30. 
45 Tamže. 
46 ŠTEFÁNEK, Anton. Slovenská a československá otázka. II. In Prúdy, 1922, roč. 6, č. 2, s. 87. 
47 Tamže. 
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revolúciou odovzdajú im moc a vládu na Slovensku bez rozmyslu.“48 Na druhej strane si však 

realisticky uvedomoval, že napriek tomu, že hlasismus sa vďaka špecifickým 

zahraničnopolitickým okolnostiam v roku 1918 síce v relácii k martinskému konzervativizmu 

stal „víťaznou“ ideológiou, no zďaleka sociálne a ani literárne neovládol slovenskú 

spoločnosť.49 Vychádzal zároveň zo skúsenosti, že patriarchálne dedinské pomery sú 

negatívne naladené ku každej novote a každej reforme, obzvlášť v cirkevnej, školskej 

a kultúrnej oblasti. Tým vysvetľoval aj jednoduchý vzorec „Česi nás chcú počeštiť a vziať 

nám vieru“, ktorý považoval za fikciu. 

Poukázal totiž na skutočnosť, že Slovensko nebolo poslovenčené málo početným 

národne cítiacim slovenským kňazstvom a učiteľstvom, ale 1400 českými profesormi 

a učiteľmi a tisícami úradníkov rôzneho zamerania.50 Konštatoval, že slovenčina sa uplatnila 

v každodennom používaní v takej miere, že o nejakom násilnom čechizovaní nemôže byť ani 

reči. V tejto súvislosti nadhodil hypotetickú možnosť, že iba v prípade veľkej slabosti 

a neplodnosti by sa Slováci mohli obávať počeštenia.51 Je mimoriadne pozoruhodné, 

že nepovažoval slovenskú, resp. československú otázku iba za politický problém, ale ako 

otázku „biologickej dynamiky, prirodzeného vývoja, kultúrneho, hospodárskeho, sociálneho 

a politického súžitia Čechov a Slovákov“.52 Za najdôležitejšie oblasti pri riešení „slovenskej 

otázky“ označil získanie čo možno najväčšieho množstva investícií pre Slovensko 

a konsolidáciu politickej administratívy na Slovensku.53

Obavy z „počeštenia“ Slovenska nepovažoval za hlavnú príčinu kontroverzií medzi 

ľudovou stranou a štátotvornými stranami, ale za primárne faktory kontroverzií určil 

konzervativizmus prejavujúci sa v nechuti voči pokroku a demokracii a osobné animozity.54 

Politiku obrany práv slovenčiny vnímal v pozícií „útočného barana“, ktorý by autonomistom 

zabezpečil vládu nad Slovenskom.55

Štefánek zostavil aj typologickú schému slovenskej politickej scény vo vzťahu 

k slovenskej, resp. československej otázke. V rámci tejto schémy identifikoval tri hlavné 

skupiny: „Staršiu českú generáciu a niekoľkých evanjelických kňazov“, ktorí sú 

za „mechanické“ prevzatie a používanie češtiny vo funkcii spisovného jazyka Slovákov; 

„Staroslovákov“, ktorí nadväzujúc na tradíciu Ľ. Štúra odmietajú akúkoľvek formu zblíženia 
                                                 
48 ŠTEFÁNEK, ref. 46. 
49 Tamže, s. 88. 
50 Tamže, s. 90. 
51 Tamže. 
52 Tamže, s. 89. 
53 Tamže, s. 91. 
54 Tamže. 
55 Tamže. 
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na úrovni jazyka a nakoniec „Evolucionistov“, ktorí sú síce za československú národnú 

jednotu, ale rešpektujú autonómnosť českého a slovenského jazyka.56 Staršia česká generácia 

a evanjelickí kňazi boli podľa neho proti drobeniu Čechoslovákov, pretože sa odvolávali 

na odkaz Kollára. Slovenčine pripisovali maximálne status a funkciu nárečovej, resp. krajovej 

spisby. „Staroslovákov“ rozdelil na ďalšie dve skupiny: Na „dobromyseľných prívržencov 

Štúrových zásad“, ktorí neodmietajú myšlienku československej vzájomnosti 

a na „Separatistov“, ktorí nenávidia Čechov a češtinu a ktorí chcú zabrániť českému vplyvu 

na Slovensku.57

„Evolucionistov“ rozdelil na aktívnych a pasívnych. Za hlavný znak pasívnych 

evolucionistov určil ich nezasahovanie do procesu formovania jednotného československého 

národa. Aktívni evolucionisti podľa neho pripúšťali vplyv češtiny na slovenčinu, aj 

zasahovanie v tomto smere, no umelé počeštenie odmietali.58 Skeptické až negatívne 

stanovisko k československej národnej jednote pripisoval ľudovej strane a národniarskym 

konzervatívcom, ktorí československú národnú jednotu považovali len za pragmatický 

konštrukt namierený proti zahraničným nepriateľom republiky a ktorí stoja na stanovisku 

federácie s Čechmi.59

Štefánek však zastával vo veci spoločného spisovného československého jazyka 

opačné stanovisko ako autonomisti: „...ani veľké a podstatné rozdiely jazykové neznemožnia 

vznik a zdarný vývoj spoločného spisovného jazyka tam, kde vedomie spoločnej kmeňovitosti 

v ľude je zakotvené, kde historická tradícia podporuje spájanie príbuzných kmeňov a kde 

vedúci ľudia si náležite uvedomia praktickú, politickú a kultúrnu hodnotu spoločnej reči 

spisovnej.“60 Za jediných slovenských národných buditeľov, ktorí pochopili potrebu 

jednotnosti v spisovnom jazyku medzi Slovákmi a Čechmi, považoval Kollára a Šafárika.61  

Pri svojej argumentácii a polemikách v prospech jednotného československého jazyka 

si výdatne vypomáhal historickým vývojom v Nemecku, ktorý z hľadiska jazykového vývinu 

považoval za analogický vo vzťahu k vtedajšiemu česko-slovenského vzťahu. Ďalšie analógie 

hľadal v histórii flámskeho národa, ktorý bol rozdelený na frankofilov a holandofilov.62 Tento 

stav prirovnával k situácii na Slovensku pred rokom 1918. Bol tiež presvedčený, že vedecké 

monografie vtedajšej novovzniknutej psychológie národov, ktoré by sa aplikovali 

                                                 
56 ŠTEFÁNEK, ref. 46. 
57 Tamže. 
58 Tamže, s. 92. 
59 Tamže. 
60 ŠTEFÁNEK, Anton. Slovenská a československá otázka. IV. In Prúdy, 1922, roč. 6, č. 4, s. 241. 
61 Tamže. 
62 ŠTEFÁNEK, Anton. Slovenská a československá otázka. V. In Prúdy, 1922, roč. 6, č. 5, s. 286. 
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na slovenský národ, by výrazným spôsobom dopomohli k vedeckej recepcii slovenskej 

a československej otázky. Ako sociológ sa totiž prikláňal k vedeckému názoru, že národ je 

viac kultúrnou ako rasovou veličinou.63 Z tohto hľadiska s poľutovaním skonštatoval, že pre 

Slovákov je charakteristická absencia nielen politických, ale aj kultúrnych, hospodárskych 

a sociálnych dejín.64

Dokonca pri svojom hodnotení vývinového procesu slovenského národa sa dostal 

k uzáveru, že Slovákom chýba aj národná tradícia: „...naša pamäť nesiaha cez včerajšok, sme 

si takrečeno sami sebe cudzí. Keďže netvoríme nové myšlienky a prijímame z cudziny len 

hotové, nevrývajú sa do nášho mozgu tie nezabudnuteľné ryhy, ktoré tvoria tak veľkú silu 

u každého národa. My rastieme, ale nedozrievame. Rovnáme sa deťom, ktoré neboli 

vychované samostatne myslieť.“65 V rámci tohto vnímania bolo pre Štefánka zvlášť dôležité 

kladné vyriešenie slovenskej a československej otázky v podobe československej národnej 

jednoty. Problematike a analýze autonomistického konceptu sa venoval v Prúdoch v článku 

Československo a autonómia (1923).66

V článku primárne vychádzal z premisy, že: „Bez svorného spolužitia Čechov 

a Slovákov nie je budúcnosť republiky zaistená.“67 Slovenským autonomistom vyčítal 

nedostatok pragmatického uvažovania a naopak vysokú mieru nacionalistických vášní 

a sentimentov. Bol presvedčený, že ani model Pittsburskej dohody a rovnako ani model 

švajčiarskych kantónov nemajú v slovenskom prípade zmysel.68 Vychádzal z vtedajších 

poznatkov štátneho práva, ktoré tvrdili, že štát bez silnej centrálnej vlády je postavený 

na piesku.69

Argumentáciu ľudovej strany v prospech autonómie Slovenska nepovažoval 

za relevantnú z vedeckého aj etického hľadiska: „Práve tá nevážnosť, ten dedinský naivný 

žvást, nepodložený politicky a štátovedecky serióznymi dôkazmi a myšlienkami, odhalil naše 

slabiny a urobil z našej opozície nedospelého a zle vychovaného kverulanta.“70 Odmietal 

spôsoby a prostriedky, aké využívala ľudová strana v rámci svojho politického boja 

za autonómiu Slovenska, najmä heslá „Von s Čechmi, dolu s Čechmi! My žiadame 

autonómiu, slovenský snem, slovenské súdy, slovenské školy...“71 Zameriaval sa hlavne 
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64 Tamže. 
65 Tamže. 
66 ŠTEFÁNEK, Anton. Československo a autonómia. In Prúdy, 1923, roč. 7, č. 1, s. 16. 
67 Tamže. 
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na dojem, aký tieto slová vyvolávajú v racionálne založenom človeku, u ktorého podľa neho 

môžu vyvolávať jedine obavy z rozpadu republiky. Štefánek sa preto domnieval, 

že na základe protičeskej agitácie sa nedá dosiahnuť autonómia Slovenska.72 V tomto smere 

mu prekážala najmä celková negativistická ideová podstata spôsobu agitácie ľudovej strany 

v prospech autonómie. V otázke slovenského snemu ju prirovnával k skúsenostiam s českým, 

chorvátskym a maďarským snemom, ktoré boli vytvorené na základe podobných negatívnych 

hesiel, vtedy pod heslom „Preč od Viedne!“.73 Na prípadnom ustanovení slovenského 

autonómneho snemu mu okrem veľkého vplyvu ľudákov prekážala najmä obava, že maďarskí 

poslanci by tvorili približne jednu tretinu snemu. 

Z ekonomického a sociálneho hľadiska by prípadná autonómia podľa neho Slovensku 

neosožila, ale naopak, došlo by podľa neho k zvýšeniu poplatkov daní, pri čom Slovensko by 

muselo na spoločné záležitosti platiť svoju kvótu. V tejto súvislosti sa zaoberal otázkou, či je 

Slovensko vôbec finančne sebestačné.74 Predpokladal, že k finančnej sebestačnosti dôjde 

postupne až v priebehu 20 – 30 rokov. Vyzdvihoval najmä skutočnosť, že okolo ¾ kapitálu na 

Slovensku nie je v slovenských rukách a ani v prípade autonómie nepredpokladal pozitívny 

obrat v tomto smere.75 Obvinenia autonomistov z „počešťovania“ Slovenska vyvracal aj 

argumentom, že po prevrate roku 1918 prinášajú slovenské (štátotvorné) noviny oveľa menej 

českých článkov ako tomu bolo pred rokom 1918.76

Štefánkovi ako pokrokárovi a liberálovi na ideovom obsahu slovenského 

autonomizmu pod vedením ľudovej strany prekážala najmä jeho protičeská a konzervatívna 

protipokroková tendencia.77 V spomínanom článku z roku 1923 preto skonštatoval, že: 

„Československá otázka nie je už otázkou jazykovou alebo národnou, ale politicko-cirkevnou 

a náboženskou.“78 Na druhej strane sa snažil presvedčiť slovenskú verejnosť o tom, 

že napriek tomu, že ideálom predstaviteľov československého štátu je splynutie v jeden národ 

a jazyk, nemajú v úmysle na tento proces násilne alebo mechanicky vplývať.79 Poukazoval 

na skutočnosť, ktorú podľa neho nepochopili slovenskí autonomisti, že český nacionalizmus 

sa z jeho jazykového štádia po vzniku ČSR pretransformoval do podoby štátneho 

nacionalizmu.80 Okrem toho, podľa neho boli slovenský jazyk a kultúra v natoľko pokročilom 
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77 Tamže, s. 24. 
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štádiu vyspelosti a suverenity, že Slovákom nehrozilo počeštenie, ale nanajvýš 

„počeskoslovenčenie“.81 Moment „počeskoslovenčenia“ identifikoval aj v prípade samotných 

autonomistických publicistov, ktorí zrejme aj bez toho, aby si to uvedomovali, používali 

rôzne bohemizmy. 

Napriek tomu, že v poslaneckej snemovni Štefánek vyčítal skutočnosť, že českí 

profesori na Komenského univerzite odmietajú prednášať po slovensky82, jazykový segment 

slovenskej, resp. československej otázky, sa mu nezdal rozhodujúci.83 Za rozhodujúci 

segment slovenskej, resp. československej otázky určil konzervatívno-cirkevné záujmy 

ľudovej strany, ktoré obranu slovenčiny a slovenskosti podľa neho používali ako zástierku 

svojich skutočných cieľov.84 V parlamente kritizoval aj veľkú prepolitizovanosť slovenskej 

spoločnosti, v rámci ktorej sa stranícky boj prenášal aj do škôl a bol dokonca súčasťou 

cirkevných úkonov. Boj o autonómiu preto chápal aj ako „boj o nadvládu cirkevnú, 

o rozmach katolicizmu a politickej moci kňazskej“.85 V autonomistickom hnutí nevidel iba 

snahu o zlepšenie administratívnych pomerov na Slovensku, ale najmä národné hnutie, ktoré 

smeruje buď k iredente, alebo k slovenskej samostatnosti, čo bolo podľa neho v kontradikcii 

vo vzťahu k československej štátnej myšlienke.86 Pripúšťal síce administratívnu formu 

autonómie, no autonómiu s „národnostným pozadím separatistickým“ radikálne odmietal.87

Veľmi intenzívne totiž vnímal prejavy slovenského nacionalizmu, v rámci ktorého sa 

najviac obával momentu slovensko – českého antagonizmu.88 Korene tohto antagonizmu 

videl fakticky v konzervativizme slovenských autonomistov na čele s ľudovou stranou, pri 

čom v tomto ohľade najnegatívnejšie hodnotil slovenský klérus, ktorý podľa neho smeroval 

svoju aktivitu k izolácii od pokrokových Čechov a na tieto ciele využíval heslo autonómie.89 

Túto tendenciu pripisoval aj vývoju slovenského katolíckeho kléru aj v podmienkach Uhorska 

a maďarizácie, keď došlo prakticky ku kompletnému odnárodneniu katolíckeho kléru 

na Slovensku: „Katolícke kňazstvo bolo v tele slovenskom corpus alienum, izolovaný 

cudzotvar, v národnej kultúre buď bezmocným alebo priam škodlivým a patologickým 
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tvarom.“90 Evanjelický klérus a evanjelikov vo vzťahu k slovenskému národnému povedomiu 

hodnotil omnoho pozitívnejšie: „...národná myšlienka a kultúra, pestovaná evanjelikmi, 

ideove a politicky vybudovaná evanjelickými kňazmi, musela mať a dosiaľ má mnoho prvkov 

protestantizmu v sebe, ktoré pravovernému do 13. storočia poškuľujúcemu katolicizmu 

nemôžu úplne zodpovedať.“91 Štefánek bol presvedčený, že „novoslováci“ a „maďaróni“ sa 

inštinktívne obávajú českej politickej i kultúrnej prevahy a preto „bojujú slovenčinou 

za zachovanie maďarských mravov“.92 Autonómiu Slovenska v tomto kontexte vnímal ako 

„ľudácku kňazovládu“.93

Zo sociologického hľadiska charakterizoval protičesky zameraný nacionalizmus 

ľudákov ako xenofóbiu, resp. v ňom videl „primitívnu nechuť voči všetkému, čo nemá punc 

bývalého uhorského Slovenska“.94 V tejto súvislosti identifikoval u autonomistických členov 

slovenskej spoločnosť paradox, ktorý spočíval v neartikulácii protestov voči uplatneniu sa 

Židov a Maďarov v lukratívnych pozíciách na Slovensku, ale všetok osteň protestov sa 

u spomínaných autonomistov orientoval voči českým úradníkom a živnostníkom, ktorí sa 

na Slovensku „uchytili“.95

Česko – slovenský paralelizmus v predstavách „Martinčanov“ označil za romantickú 

fatamorgánu, pretože ako sociológ vychádzal z európskych skúseností, ktoré hovorili, 

že národy sa môžu iba zlučovať alebo odlučovať. Pri tomto pohľade vychádzal predovšetkým 

z často používaného Spencera.96 Na druhej strane bol nútený konštatovať, že: „Až na malé 

výnimky je celá inteligencia v opozícií a ňou vedená veľká časť politicky nevyspelého ľudu.“97 

Všetkým opozičným ideovo-politickým prúdom (komunistom, ľudákom, národniarom) 

vytýkal absenciu jasného a prepracovaného politického programu a vysokú mieru populizmu, 

resp. demagógie.98 Pramene opozičnosti veľkého počtu Slovákov hľadal v „nedostatočnej 

disciplinovanosti rýchlo uvoľnených síl a životných energií“ a v prudkom a náhlom procese 

prechodu z predprevratových pomerov do republikánsko-demokratických pomerov.99

Táto prudká zmena sa podľa neho výrazne prejavovala aj na zmene pozícií 

slovenských nacionalistických opozičníkov: „Zo skromného dedinského pietistu stal sa 
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cez noc namyslený mudrc, bojovný kohút, ktorý nie je s ničím spokojný a úprimne verí, že ak 

nebude štát vedený podľa jeho rozumu, cirkev i národ zahynie.“100 Štefánek sa v tomto smere 

blysol aj ďalšou ironicko-satiricky ladenou sociologickou charakteristikou, ktorú štylizoval 

síce všeobecne, ale je evidentné, že mu išlo o vystihnutie vtedajšej situácie na Slovensku, 

najmä o komparáciu politických prístupov štátotvorných a opozičných strán: „Národ musí 

mať svojho živého poloboha, svojho vodcu a zakladateľa, napriek tomu, že to ľuďom vyššej 

kultúry znie trochu šarlatánsky a smiešne. Národ musí mať i svoje heslo a svojho barana, 

na ktorého kydá všetky hriechy...Čisto rozumový a hmotne podložený politický program 

nedáva človeku tej istoty.“101 Na pôde parlamentu vo svojom prejave z 26. novembra 1927 

s určitou dávkou ľútosti konštatoval, že „československý národ nemá vyriešenú otázku 

československú, resp. slovenskú“.102 V tomto zmysle považoval účasť HSĽS vo vláde 

za opatrenie proti „bratovražednému protičeskému boju“, ktorý podľa neho táto strana 

v opozícií viedla.103

Mimoriadny dôraz kládol aj na výchovu mládeže v duchu československej národnej 

jednoty, bez ktorej by sa podľa neho mohlo dôjsť k odmietnutiu tejto myšlienky, resp. 

k „zakaleniu národnej zhody“.104 V parlamentnej reči z 22. októbra 1928 Štefánek 

polemizoval vo vzťahu k vedeckým názorom českých profesorov histórie a filológie 

na Univerzite Komenského (najmä prof. Václava Chaloupeckého a prof. Alberta Pražáka) 

a ich interpretácií a vnímaniu výrazov „československý“, „český“ a „slovenský“.105 

Protestoval proti názoru spomínaných profesorov, ktorí spočíval v tvrdení, že výrazy 

„československý“ a „český“ sú adekvátne pojmy a že „československý národ“ a „český 

národ“ sú len rôzne názvy pre označenie českého národa.106 Toto chápanie Štefánek radikálne 

odmietol, pri čom zdôraznil, že fakticky ide o „čistú reintegráciu českého nacionalizmu“ 

a tiež naznačil, že pokiaľ by sa tento názor presadil, tak „celá naša československá 
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konštrukcia a koncepcia padá“.107 Vyjadril tiež podozrenie, že mnohí Česi si definujú 

Československo ako „veľký český štát“ a československý národ ako „český národ“.108

Štefánek je aj v 30. rokoch na jednej strane pozoruhodný svojím erudovaným 

odhadom a definovaním prebúdzajúceho sa a mohutnejúceho slovenského nacionalizmu 

a na druhej strane nekompromisným pridŕžaním sa idey československej národnej jednoty.109 

V polovici 30. rokov vo vzťahu k dynamike a povahe slovenského nacionalizmu poznamenal: 

„Dynamika slovenského nacionalizmu je pozoruhodná. Prívrženci nacionalizmu 

autonomistického sa cítia byť dnes po 17. rokoch samostatnosti dosť silnými stvoriť a udržať 

dualizmus československý. Z hľadiska sociologického to znamená toľko, že značná časť 

slovenského ľudu a hlavne inteligencie verí v neodolateľnú silu pospolitosti slovenskej, ktorá 

by vedela odolať náporu nepriateľa i na iných základoch štátu a národnostných, než je 

československá národná a štátna myšlienka...Slovenský nacionalizmus je dieťaťom bývalého 

uhorského štátu a má ráz čisto jazykového nacionalizmu.“110 Pri svojej kritike slovenského 

nacionalizmu s autonomistickým nasmerovaním Štefánek vychádzal aj z dichotómie 

praktickosť – idealizmus, pri čom idealizmus v rovine fantázie pripisoval autonomistom: 

„Kto chce rozumnú a úspešnú politiku robiť, musí byť dobre zasvätený do štátovedeckých 

a sociologických problémov, nesmie upadať do ideologických fantázií, terajšej dobe 

nepríslušných.“111 Už koncom 20. rokov v poslaneckej snemovni v tejto súvislosti zdôraznil, 

že akákoľvek decentralizácia bez vlasteneckých zmýšľajúcich úradníkov a bez politicky 

vyzretého voličstva  je nebezpečná a nemožná.112 Pri reflexiách o slovenskom a českom 

nacionalizme rovnako nadväzoval na skúsenosti sociologických teoretikov, vďaka čomu 

zastával názor, že aj v prípade absencie hospodárskych a sociálnych problémov a diferencii 

by bol naďalej prítomný antagonizmus medzi slovenským a českým nacionalizmom.113

Zo štátoprávneho hľadiska bol v 30. rokoch Štefánek naďalej (podobne ako 

pravdepodobne najvytrvalejší prívrženec čo najväčšieho centralizmu Ivan Dérer) za silný, 

centralizovaný štát, k čomu ho iniciovali predovšetkým reminiscencie na rakúsko-uhorský 

dualizmus: „Skúsenosti mnohých sto rokov staré nás učia, že štát bez silnej a jednotnej 

                                                 
107 ŠTEFÁNEK, ref. 105. 
108 Tamže. 
109 Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. Anton Štefánek, k. 18, č. j. 720, fólia č. 3. 
110 Tamže. 
111 ŠTEFÁNEK, Anton. Národ a štát. In Prúdy, 1933, roč. 16, č. 1, s. 7. 
112 ŠTEFÁNEK, ref. 105. 
113 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v poslaneckej snemovni 8. 11. 1932. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online] Dostupné na internete: < http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/ 214schuz/ 
s214001.htm> 
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centrálnej vlády je vystavený na piesku.“114 Vyzdvihovanie významu národu nad význam 

štátu v politických vyhláseniach autonomistov z HSĽS považoval za pripravovanie rozpadu 

spoločného štátu.115 V Štefánkovom vedomí bola každá politická činnosť smerujúca 

k naznačeniu protikladu záujmov slovenského národa a československého štátu, štátotvorne 

deštruktívna a negatívna.116 Z ideovo-politického hľadiska bol stále presvedčený, že základné 

tézy masarykovského realizmu platia aj po 30 rokoch: „Staré zásady realizmu sú dnes tak 

aktuálne, ako boli pred 30 rokmi.“117

Na ľudáckej koncepcií autonómie mu naďalej prekážala protičeská agitácia, ktorá 

v ňom utvrdzovala oprávnenosť jeho obáv z rozpadu republiky v prípade získania takej formy 

autonómie, akú požadujú ľudáci: „...nemožno získať autonómiu Slovenska protičeskou 

agitáciou. Pod dojmom takýchto protičeských hesiel nemôže si žiaden rozumný človek myslieť 

iné, ako rozdvojenie republiky a konečne odlúčenie Slovenska vôbec. Akú ideovú podstatu 

môže mať autonómia Slovenska, splodená heslom naprosto negatívnym pre štát?“118 Štefánek 

dával pri uvažovaní nad reláciou československý – slovenský do popredia voluntaristický 

moment, keď poukazoval na relatívne veľkú blízkosť slovenskej a českej kultúry a kultúrneho 

vývoja, no práve rôznosť politických, hospodárskych a sociálnych dejín bola pre neho 

dôležitým kauzálnym východiskom pre vysúvanie voluntarizmu do popredia.119 V súvislosti 

s jeho poukazovaním na voluntaristický rozmer voľby pre rozhodnutie stať sa buď 

„Slovákom“ alebo „Čechoslovákom“ tu svoju úlohu zohrávalo aj jeho vnímanie entity 

„národ“. 

Aj v 30. rokoch Štefánek zdôrazňoval, že národ sa nedá chápať ako historicky daná 

alebo večná individualita, ale zameriaval sa skôr na skutočnosť, že moderné európske národy 

sú historicky mladé útvary.120 Rozlišoval niekoľko druhov národov: jazykový, štátny, 

historický a aristokratický.121 Pri svojej definícií národa koncepčne nadviazal 

na najmodernejšie výsledky vtedajšej sociologickej vedy, na základe ktorých definoval národ 

ako „vysoko organizovanú spoločenskú skupinu“, ktorá musí vykazovať týchto päť vlastností: 

1. historickú kontinuitu, 2. skupinové vedomie spolupatričnosti jednotlivých osôb, 3. vedomie 

rozdielnosti skupiny od iných, cudzích národov, 4. vedomie  spoločnej tradície a zvykov 

a 5. organizácia skupiny vzhľadom na vývoj a roztriedenie funkcii jednotlivých častí 
                                                 
114 Ref. 109, fólia.č. 61. 
115 ŠTEFÁNEK, ref. 111, s. 7. 
116 Tamže, s. 8. 
117 Tamže, s. 5. 
118 Ref. 109, fólia č. 62. 
119 ŠTEFÁNEK, Anton. Príspevok ku sociológii národa a nacionalizmu. In Prúdy, 1938, roč. 22, č. 2, s. 74. 
120 Tamže. 
121 Tamže, s. 75. 
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skupiny.122 Národnostný separatizmus a autonomizmus považoval za prirodzené znaky nielen 

slovenského, ale každého nacionalizmu.123

Môžeme objektívne predpokladať, že Štefánek slovenský nacionalizmus 

a autonomizmus v medzivojnovom období považoval za symptóm „nezrelosti“ 

a „nehotovosti“ slovenského národa a zároveň ako medzistupeň, od ktorého dôjde 

k transformácii k integračnému československému nacionalizmu.124 Je ťažké zhodnotiť, 

nakoľko pri tomto pohľade išlo o dôsledok viery v spoločný česko-slovenský historický 

a kultúrny vývoj a nakoľko išlo o pragmatické očakávanie ako vyústenie komparácie 

s vývojom veľkých európskych národov. Napriek tomu, že Štefánek rešpektoval zákonitosť, 

že každý vyspelejší národ chce byť štátotvorný, nebol zástancom analógie, že si môže byť 

automaticky aj tento štát vytvoriť.125 Myšlienku česko – slovenskej federácie síce považoval 

z teoretického hľadiska za zaujímavú, ale nie za prakticky uskutočniteľnú z hľadiska 

početných menšín.126

Vo vzťahu k jeho chápaniu národa potom ani logicky neuznával vtedajšie ľudácke 

argumenty, že získaním autonómie sa Slovensko hospodársky posilní. Naopak, podľa neho by 

autonómia Slovensku hospodársky a ani finančne nepomohla, pretože by tak došlo k zvýšeniu 

daní a poplatkov na spoločnú armádu, centrálne úrady a štátny dlh.127 Reflektoval však 

skutočnosť, že „civilizačné rozdiely medzi historickými krajinami a Slovenskom, resp. 

Podkarpatskou Rusou sú obrovské“.128 Zároveň objektívne pripúšťal, že Slovensko 

a Podkarpatská Rus „sú svojou sociologickou povahou, svojim zemepisným položením 

a národopisnou a hospodárskou odlišnosťou prirodzene náchylné ku akémusi separatizmu 

a ku individualizmu“.129 Vo vzťahu k figurovaniu Slovenska v rámci aktuálne prebiehajúcej 

svetovej hospodárskej krízy Štefánek poukazoval, že na napriek tomu, že Slovensko vznikom 

československej republiky viac získalo ako stratilo, je kvôli svojej „periférnej odľahlosti“ 

                                                 
122 ŠTEFÁNEK, ref. 119. 
123 Tamže, s. 76. 
124 Tamže. 
125 Tamže, s. 81. 
126 Tamže. 
127 Ref. 109, fólia č. 63. 
128 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v poslaneckej snemovni 27. 11. 1930. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online] Dostupné na internete: < http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/ 087schuz/ 
s087015.htm> 
129 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v poslaneckej snemovni 26. 6. 1931. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online] Dostupné na internete: < http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/ 132schuz/ 
s132011.htm> 
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a „hospodársko-organizačnej nevyspelosti“ zasiahnuté krízou oveľa viac ako české 

a moravské kraje.130

Zásadný rozdiel medzi Štefánkom a napr. Dérerom v 30. rokoch spočíval v chápaní 

jazyka v rámci konceptu československej národnej jednoty. Kým Dérer otvorene podporoval 

Pravidlá slovenského pravopisu (1931) a rovnako otvorene ich prezentoval aj ako začiatok 

postupného zbližovania češtiny a slovenčiny do československého jazyka, Štefánek bol 

v prístupe k požívaniu slovenčiny evidentne realistickejší, resp. benevolentnejší. Zastával 

totiž názor, že jednotnosť jazyka nemusí automaticky znamenať jednotnosť národa.131 

Za rozhodujúcejšie faktory považoval „vzájomnú lásku, úctu, spoločné hospodárske, 

sociálne“ a spoločné „cirkevné a náboženské záujmy“.132 Vo svojej práci Kultúrny 

a nacionálny problém Slovenska sa zaoberal aj jazykovou praxou československej národnej 

jednoty. Tu bol oproti Dérerovi ústretovejší voči fungovaniu slovenčiny ako samostatného 

jazyka, pretože si ako sociológ veľmi dobre uvedomoval význam jazyka pre akýkoľvek 

národný kolektív. Požadoval, aby oficiálna štátna politika brala do úvahy všetky odlišnosti 

medzi Slovákmi a Čechmi, pri čom za základný rozdiel považoval existenciu dvoch 

spisovných jazykov – slovenčiny a češtiny. 

Zasadzoval sa preto za paralelné pestovanie a používanie obidvoch spisovných 

jazykov, čo malo zabrániť pocitu utláčania na strane Slovákov. Konštatoval už nemožnosť 

zlúčenia obidvoch spisovných do jedného, čo predstavuje úplne opačné stanovisko oproti 

Dérerovmu chápaniu jazyka: „Štátna politika berie do ohľadu všetky odlišnosti slovenské, 

bude pestovať slovenčinu proti češtine, okolnostiam a stupňu vzdelanosti detí a študentov 

primerane tak, aby žiadny Slovák sa nemohol sťažovať na jazykový útlak. Národ (v zmysle 

československej národnej jednoty, pozn. autor) náš nemôže byť už jednorečový. 

Dvojjazyčnosť je istá príťaž, ale nemožno inak.“133

Predstavu o postupnom zániku oddelených spisovných jazykov a vývinu nového 

jedného jazyka, ktorú zastával aj Dérer, označil za naivnú a teda nereálnu: „Naivný 

výklad...postupne zmizne i terajšia spisovná čeština i spisovná slovenčina, vyvinie sa nový 

jazyk a budeme jedno.“134 Na rozdiel od Dérera, ktorý československú národnú jednotu 

                                                 
130 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v poslaneckej snemovni 1. 12. 1931. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online] Dostupné na internete: < http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/ stenprot/152schuz/ 
s152004.htm> 
131 ŠTEFÁNEK, ref. 119, s. 80. 
132 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v poslaneckej snemovni 25. 11. 1926. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online] Dostupné na internete: < http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/ 053schuz/ 
s053013.htm> 
133 SNA, f. A. Štefánek, k. 18, č. j. 722, Kultúrny a nacionálny problém Slovenska, fólia č. 15. 
134 Ref. 133, fólia č. 6. 
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hľadal už od čias Veľkej Moravy135, si uvedomoval „isté rasové rozdiely, rôznosť 

historického vývoja, rôznosť kultúrneho vývoja, rôznosť kultúrneho a hospodárskeho stupňa, 

sociálneho rozvrstvenia, náboženskú rôznosť, rôznosť národného prebudenia, dva jazyky“.136 

V tejto súvislosti charakterizoval slovenský nacionalizmus ako čisto jazykový nacionalizmus, 

ktorý je vlastný najmä malým národom, ktoré sa cítia viac ohrozené vo svojej existencií 

vo vzťahu k väčším národom: „Národy malé, ohrozené vo svojej existencií, kladú väčší dôraz 

na izoláciu a sebaochranu vo svojej zemepisne ohraničenej oblasti. Svoj jazyk ako najcennejší 

symbol jednoty a najsilnejší prostriedok propagačný pestujú tak, aby proces individualizačný 

a osamostatňovací, nakoľko je jazyk ohrozený skutočne, alebo zdanlivo od susedných, 

príbuzných alebo cudzích národov nemohol byť zničený alebo poškodený.“137

V tejto súvislosti je namieste poznamenať, že Štefánek svoju identitu v poslaneckej 

snemovni vymedzoval primárne ako slovenskú, čo znamená, že vedomie „slovenskosti“ malo 

u neho privilegované miesto a jeho kritický postoj voči slovenským nacionalistom bol 

zaujímaný z pozícií československej štátnej myšlienky, opustenie ktorej vnímal ako začiatok 

konca spoločného štátu Čechov a Slovákov.138 Jazyk bol pre slovenských nacionalistov v 30. 

rokoch rozhodne veľmi dôležitým atribútom a symbolom jednoty slovenského národa. 

Prejavilo sa to napr. tvrdou reakciou na mierne čechizujúce Pravidlá slovenského pravopisu 

(1931) na valnom zhromaždení v Matici slovenskej 12. mája 1932, študentskými 

demonštráciami pod heslom „Na Slovensku po slovensky!“ v jeseni 1937, vznikom 

puristického hnutia jazykovedcov a spisovateľov a určitým podmieneným obranným reflexom 

slovenskej spoločnosti proti akýmkoľvek čechizujúcim snahám. Preto aj skonštatoval, 

že „rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi sa prehlbujú“.139 Ako riešenie ponúkal čo najväčšie 

„presiaknutie Slovenska českým živlom“, ktoré malo poslúžiť na oslabenie „slovenského 

separatizmu“ a na posilnenie, resp. zachovanie jednoty štátu.140

Podobne ako Hodža, bol aj Štefánek zástancom myšlienky slovenského regionalizmu 

ako najvhodnejšieho spôsobu riešenia slovenskej otázky. Rozlišoval však dva druhy 

regionalizmu. Ako prvý rozlišoval politický regionalizmus: „Politickí regionalisti myslia 

na decentralizáciu štátnej správy a autonomizáciu svojej užšej vlasti. Za každým politickým 

                                                 
135 DÉRER, Ivan. Češi a Slováci ve střední Evropě / O takzvanej Pittsburskej dohode. Dvě přednášky. Praha : 
Čs. sdruž. pro Spol. národů, 1938, s. 8. 
136 Ref. 133, fólia č. 5. 
137 Ref. 109, fólia č. 2. 
138 ŠTEFÁNEK, ref. 113. 
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140 Tamže, fólia č. 21. 
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regionalizmom je skrytý väčší menší separatizmus“.141 Druhým typom regionalizmu bol 

podľa neho národohospodársky regionalizmus: „Národohospodárski regionalisti túžia 

po uplatnení sa a posilnení hospodárskom jednotlivých oblastí štátu, menovite periférnych 

a vývojom moderného priemyslu ohrozených krajov“.142 Štefánek sám seba charakterizoval 

ako národohospodárskeho regionalistu, pretože politický regionalizmus považoval 

za separatistický. Uznal ale, že aj národohospodársky regionalizmus „uplatňuje sa v praxi ako 

regionalizmus nacionalizmom podložený“.143

Za výhodnejší variant regionalizmu preto označil regionalistické hnutie české 

a moravské, pretože sa v ňom uplatňujú iba záujmy daného regiónu z čisto hospodárskeho 

hľadiska, oproti čomu však regionalizmus na Slovensku a na Podkarpatskej Rusi podľa neho 

obsahuje aj nacionálny moment: „V tomto regionalizme slovenskom vedecky dosiaľ 

neprebádanom sú skryté všetky kvality nacionalizmu a nakoľko sa tieto kvality kryjú určitejšie 

s rodnou pôdou, materinským jazykom, ľudovou kultúrou a záujmami hmotnými, tvoria 

nepomerne silnejšiu postať psychologickej jednoty istého etnického a geografického celku, 

než vlastenectvo založené na láske a záujmoch veľkej oblasti štátnej.“ 144 Hlavným kritériom 

regionalizmu mal byť podľa Štefánka metodicky pestovaný vedecký regionalizmus 

analytického charakteru zbavený „škodlivého separatizmu, či autonomizmu“. 

Štát sa podľa neho nemohol budovať na romantických ideáloch a vysnených teóriách, 

ktoré sa protivili základným geopolitickým skutočnostiam, pri čom mal predovšetkým 

na mysli nemožnosť slovenskej samostatnosti v kontexte maďarsko-poľských územných 

ašpirácií voči Slovensku. Aj národohospodársky regionalizmus mal sledovať v prvom rade 

celoštátnu líniu, pretože Štefánek videl v autonomizme nielen strach pred počeštením 

a hospodárskou a politickou presilou českého elementu, ale „aj živelný rozmach po celé 

stáročia dusenej sily malého národa“. Preto považoval za vhodné, aby boli český, moravský 

a slovenský regionalizmus prepojené a aby v nich spoločne pracovali Česi spolu so Slovákmi, 

čím malo dôjsť aj k zblíženiu „obidvoch vetiev československého národa“ a nie vzďaľovanie, 

ktoré automaticky hrozilo z autonómneho slovenského regionalizmu namiereného proti 

silnejším Čechom. 

Požadoval iba zreorganizovanie a zdokonalenie administratívy na Slovensku, takže 

v tomto ohľade zastával oficiálnu líniu republikánskej strany. Vo svojich  poznámkach 

k prejavu na zhromaždení prívržencov agrárnej strany v obci Lešné si 7. júna 1934 
                                                 
141 SNA, f. A. Štefánek, k. 19, č. j. 751, Regionalizmom k upevneniu československej jednoty. 
142 Tamže. 
143 Tamže. 
144 Tamže. 
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poznamenal: „...reorganizovať a zdokonaliť administratívu...národná a kultúrna práca strany 

republ. spája v každom smere Slovákov a Čechov.“ 145 Za prvoradú úlohu pre svoju stranu 

považoval predovšetkým zabrániť národnostným a náboženským bojom vo vnútri štátu. Je 

pre neho príznačné, že vo svojich politicko-reflexívnych poznámkach popri Nemcoch, 

Maďaroch a Rusínoch nespomínal v pozíciách opozície Slovákov, ale iba ľudákov. 

To zároveň svedčí o jeho chápaní slovenského nacionalizmu 30. rokov, ktorý považoval 

predovšetkým za ľudácky fenomén. V spomínaných poznámkach k prejavu v Lešnom si totiž 

popri označeniach československých menšín vyskytuje iba označenie „ľudáci“: „...zabrániť 

národnostným a náboženským bojom Nemci � ľudáci � Maďari � Rusíni [v origináli 

napísané pod sebou bez interpunkcie, pozn. autor]“ 146

Štefánek aj v 30. rokoch na jednej strane zdôrazňoval, že je Slovák, ale vždy jedným 

dychom dodával, že sa ako Slovák osvedčuje za československú národnú jednotu 

v historickom, jazykovom a štátnom ponímaní. V rámci konceptu predvolebného prejavu 

na zhromaždenie roľníckej mládeže si vo svojich poznámkach napísal: „Ja ako Slovák 

osvedčujem jednotu národa československého, a) historická jednota b) jazyková c) štátna.“147 

Na verejnosti vždy prízvukoval, že Česi a Slováci sú jeden národ. Na druhej strane rozmach 

slovenského nacionalizmu v 30. rokoch ho nútil k evidovaniu a rešpektovaniu slovenskej 

otázky ako jedného z najdôležitejších problémov ČSR. 

S veľkou pozornosťou si všímal aj vstup mladej slovenskej generácie do verejného 

života na Slovensku, ktorý zároveň naznačoval tendencie budúceho vývoja smerom 

k samobytnosti slovenského národa. Tento vývoj však očakával: „...S nebohým prezidentom 

Masarykom som o tom neraz debatoval, že Slováci zmohutnejú čoskoro majetkovo i kultúrne 

a budú sa brániť skutočnému alebo domnelému komandovaniu so strany českej.“148

Najväčším problémom bola podľa neho hospodárska a sociálna prevaha českého 

elementu, a to najmä na Slovensku. To podľa neho zákonite vyvolávalo negatívnu odozvu 

najmä mladých slovenských absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí sa s nevôľou 

prizerali na obsadené miesta, kde často boli aj Česi. Štefánek k tomuto problému poznamenal: 

„I to sme vedeli, že nastanú nepríjemnosti generačného problému, že ťažko ponesú Slováci 

konkurenciu vyspelejších českých úradníkov, obchodníkov, dokonca i vedcov a umelcov, 

že skôr neskôr sa budú uplatňovať u nás tendencie po slovenskej samospráve a akýchsi 

                                                 
145 SNA, f. A. Štefánek, k. 26, č. j. 858, fólia č. 2, 4. 
146 Tamže.  
147 SNA, f. A. Štefánek, k. 26. č. j. 859. Prejav k roľníckej mládeži. 
148 SNA, f. A. Štefánek, k. 26, č. j. 870. Prednáška Československý problém. 
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ochranárskych inštitúcii voči českej konkurencii.“149 Dokonca priznal aj to, že bývalí hlasisti, 

ktorí neskôr po vzniku republiky spojili slovenský nacionalizmus s českým do jedného 

československého nacionalizmu, konali „viac inštinktívne, než diskurzívne“. Pripustil, 

že hlasisti nemali československú štátnu myšlienku premyslenú filozoficky do posledných 

dôsledkov. Táto skutočnosť podľa neho spôsobila aj rozdvojenie predstaviteľov slovenského 

nacionalizmu na dva smery: československý (československá politická a národná jednota) 

a slovenský (autonomistický). 

Štefánek v 30. rokoch nesúhlasil s Hodžovým chápaním československého 

nacionalizmu ako určitej voľnej syntézy dvoch paralelných nacionalizmov: českého 

a slovenského. Svoje stanovisko k tomuto problému vyslovil v prednáške Československý 

problém. Na rozdiel od Hodžu, ktorý postupne prešiel na pozície českého a slovenského 

nacionalizmu so zachovaním konceptu československého národa v politickom zmysle, 

Štefánek nebol ani v priebehu 30. rokov ochotný ustúpiť z pozícií československej národnej 

jednoty: „Naša verejnosť slovenská a čiastočne i česká sa kloní k náhľadu, že československý 

národný ideál možno dosiahnuť akýmsi paralelizmom českej a slovenskej národnej myšlienky. 

To je tiež základný omyl...Alebo by bolo treba postaviť sa na stanovisko autonómne a vyhlásiť 

Slovensko za akési corpus separatum, Slovákov a Čechov za spojené národy len v politickom 

slova zmyslu...V tom prípade by sme opustili ideovú postať československej národnej 

jednoty.“150

Hlavným dôvodom pre tento postoj pre neho bola zakladajúca štátna koncepcia ČSR, 

ktorá bola vyjadrená aj v mierových zmluvách a tiež vedomie malosti slovenského územia 

a počtu jeho obyvateľov: „V týchto zmluvách a vo vedomí našej malosti v kvantitatívnom, 

kultúrnom i sociálnom ohľade väzí sociológia a psychológia našej politiky a práci národnej 

a protiautonomistickej.“151 Priznával však, že myšlienka československej národnej jednoty 

nebola na Slovensku prijímaná pozitívne. Príčiny hľadal v nezamestnanosti a stagnácii 

priemyslu na Slovensku a skutočnosti, že nie vždy českí zamestnanci na Slovensku spĺňali 

kritériá serióznosti a mnohokrát to boli aj ľudia, ktorých sa chceli ich šéfovia v Čechách 

jednoducho zbaviť.152

Aj preto Štefánek vo svojej prednáške O súčasných problémoch politických 

a kultúrnych zdôrazňoval potrebu vyhnúť sa akýmkoľvek kontradikciám štátu a Slovenska. 

Doplnil tu aj svoju argumentáciu proti prípadnej autonómii Slovenska, ktorú postavil 
                                                 
149 Ref. 148, fólia č. 22. 
150 Tamže, fólia č. 34. 
151 Tamže, fólia č. 37. 
152 Tamže, fólia č. 55, fólia č. 85. 
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na obave pred oslabením štátu a na tzv. koncentračnom názore na slovenský nacionalizmus, 

ktorý paradoxne spočíval na podobných princípoch, aké hlásal aj Hodža.153 Autonomizmus 

postavený na nacionalistickom základe, resp. na protičeskom nacionalizme musel podľa 

Štefánka zákonite viesť k podobným výsledkom ako v Juhoslávii.154 Vo vzťahu k jeho 

percepcii slovenskej, resp. československej otázky v 30. rokoch je dôležitá skutočnosť, 

že aspoň vo verbálnej rovine prezentoval stanovisko, že pre neho československá národná 

jednota nie je fikciou.155 Na druhej strane neustále dával do popredia potrebu nacionálneho, 

politického a hospodárskeho spájania malých slovanských národov do väčších celkov 

a v tomto kontexte aj československý nacionalizmus chápal ako „konštruktívny, koncentračný 

nacionalizmus slovanský“.156 Dokonca tento typ konštruktívneho slovanského nacionalizmu 

vnímal aj v genetickej rovine, v rámci ktorej by sa spájali príbuzné slovanské národy 

bez potreby rezignácie na svoje spisovné jazyky.157

Pre Štefánka v rámci tohto pohľadu idea československej národnej jednoty nebola nič 

nové, ale iba nadväzovala na podľa neho objektívny historický proces.158 Vo svojej prednáške 

Pomer češtiny k slovenčine sa znovu venoval otázke jedného alebo dvoch jazykov. Usúdil, 

že nahradenie slovenčiny češtinou je už nemožné, ale vyjadril presvedčenie, že za 100 alebo 

viac rokov, si Česi a Slováci vytvoria spoločný jednotný spisovný jazyk. Považoval to 

za nevyhnutné pre udržanie spoločného štátu v budúcnosti. Vo vzťahu k otázke 

československej národnej jednote a k vízii (syntetického) československého jazyka predostrel 

aj svoje očakávania do budúcnosti v tomto smere: „Som skalopevne presvedčený, že za 100 

alebo viac rokov...si Česi a Slováci vytvoria spoločný jednotný spisovný jazyk...úradný 

a vedecký iný vývoj je nemožný. Buď sa spojíme definitívne, alebo sa rozpadneme.“159

V roku 1935 s veľkým záujmom a angažovanosťou prežíval voľby do poslaneckej 

snemovne. Percentuálny zisk agrárnej strany ho sklamal a rovnako aj percentuálny zisk 

autonomistického bloku. Víťazstvo autonomistického bloku vo voľbách roku 1935 vnímal 

ako prehru na celej čiare pre zástancov čechoslovakizmu. Príčiny tejto prehry videl v príliš 

veľkom odstupe a vzdialenosti slovenských predstaviteľov československých vládnych 

                                                 
153 SNA, f. A. Štefánek, k. 26, inv. č. 877. Prednáška „O súčasných problémoch politických a kultúrnych“. 
154 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v poslaneckej snemovni 30. 11. 1934. In Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna [online] Dostupné na internete: < http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/ 351schuz/ 
s351002.htm> 
155 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v senáte 6. 11. 1935. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní 
knihovna [online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/stenprot/009schuz/s009005.htm> 
156 ŠTEFÁNEK, ref. 155. 
157 Tamže. 
158 Tamže. 
159 SNA, f. A. Štefánek, k. 26., č. j. 879. Prednáška Pomer češtiny k slovenčine. 
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politických strán od diania na slovenskom vidieku a v mestách, ktoré agitačne lepšie ovládli 

ľudáci. Ďalšími príčinami prehry celoštátnych strán na Slovensku boli podľa neho 4-ročná 

hospodárska kríza, zlý daňový zákon a centralistická a byrokraticky „skostnatelá“ pražská 

politika.160

Za hlavný politický cieľ si Štefánek vymedzil, aby sa ľudáci nedostali do vlády. 

V tomto smere napísal aj listy Beranovi a Hodžovi, aby nebrali ľudákov do vlády.161 Účasť 

ľudákov vo vláde by podľa neho znamenala „stroskotanie celej našej politiky a rozklad i tak 

nie veľmi lojálneho úradníctva zemského, čiastočne i štátneho...Vidiecky ľud by videl, 

že ľudáci zvíťazili a odklon od nás by bol čím ďalej väčší.“162 Rovnako aj v krajinskom 

zastupiteľstve sa obával vplyvu ľudákov a preto odporúčal, aby v krajinskom zastupiteľstve 

a vo výboroch mali vládne strany absolútnu väčšinu. Tento jeho postoj nemohol vyvolať 

u ľudákov sympatie a preto sa aj vo svojom denníku posťažoval, že „ľudáci teraz behajú 

za ním [za premiérom Hodžom, pozn. autor] a lezú mu formálne do popó. Na mňa zúria ani 

besní.“163 Štefánek sa teda svojou nepopulárnosťou u slovenských nacionalistov výrazne 

približoval k pravdepodobne najmenej obľúbenému Dérerovi. 

Zvolenie Beneša za prezidenta však vnímal vysoko pozitívne. Považoval ho 

za fundovanejšieho a hlbšie rozumejúceho slovenskej otázke oproti staručkému Masarykovi. 

Na adresu bývalého prezidenta Masaryka si poznamenal, že bol príliš pod vplyvom svojej 

dcéry Alice, „ktorá podľahla lichôtkam Martinčanov.“164 Naproti tomu osobu nového 

prezidenta Beneša považoval za omnoho energickejšiu, najmä pre jeho dogmatický 

čechoslovakizmus, ktorý chcel uviesť do praxe. 

Na základe analýzy denníka Štefánka z rokov 1935 – 1938 sa opäť potvrdzuje známa 

skutočnosť, že na Slovensku existovalo rozdelenie inštitúcií na „československé“ 

a „slovenské“, pretože o Šafárikovej spoločnosti, Univerzite Komenského a iných literárnych 

a ľudových spolkoch, Štefánek hovorí ako o „našich“ (pre zástancov československej 

národnej jednoty). Svedčí o tom zápis z jeho denníka: „Ide teraz o to, zvýšiť výkonnosť 

Šafárikovej spoločnosti, Univerzity, literárnych a ľudových spolkov, ktoré máme v ruke.“165 

Zvýšenie podpory a činnosti týchto inštitúcií videl ako predpoklad naštartovania 

„rečechoslovakizácie“ slovenskej spoločnosti, ktorá práve v tomto období prežívala rozmach 

slovenského nacionalizmu. 
                                                 
160 SNA, f. A. Štefánek, k. 11, č. j. 649. Denník 1935-1938. In Denníky 1909-1948. Zápis z 22. 5. 1935. 
161 Tamže.  
162 Tamže, zápis z 31.5. 1935. 
163 Tamže, zápis z 20.2. 1936. 
164 Tamže, zápis z 18.4. 1937. 
165 Tamže.  
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O to nemilejšie bolo pre neho prekvapenie, ktoré mu pripravilo prijatie Žilinskej 

dohody 6. októbra 1938 na podklade štátoprávnej koncepcie HSĽS publikovanej v denníku 

Slovák z 5. júna 1938. Štefánek si reálne uvedomoval, že otázka autonómie Slovenska v roku 

1938 a v čase ohrozenia republiky nemá iba vnútropolitickú, ale aj zahraničnopolitickú 

dimenziu. Za najväčší problém prípadnej autonómie Slovenska označil kompaktné maďarské 

osídlenie južného Slovenska, ktoré sa eventuálne mohlo stať nebezpečným precedensom 

požiadavky autonómie.166 Rovnako striktne odmietal legislatívnu formu autonómie: „Je úplne 

nemožné, aby boli v jednom štáte dvoje alebo troje zákonodarstvá.“167

Štefánek po 6. októbri 1938 vo vzťahu k jeho predchádzajúcim názorom logicky 

zastával negatívne stanovisko k Žilinskej dohode, keď si vo svojom denníku na adresu 

podpísania Žilinskej dohody poznamenal: „...a ľudová strana s národniarmi položili revolver 

na prsia pražskej vlády, na čele ktorej je generál Syrový, vynútili si autonómiu, ktorá je 

v podstate rozdvojenie čsl. Republiky na dve navzájom nezávislé čiastky.“168

Štefánkovi sa v podobe autonómie Slovenska (fakticky federácie asymetrického 

modelu) na podklade ľudáckeho návrhu z 5. 6. 1938 naplnila jeho obava zo štátneho 

dualizmu. Kompetencie slovenskej krajinskej vlády sa mu samozrejme zdali priveľké: „Môžu 

robiť, čo chcú. Nikomu, ani zástupcovi prezidenta Syrovému nie sú zodpovední.“169 Došlo 

teda k situácii, ktorej sa najviac obával a ktorú vždy vnímal ako začiatok konca spoločného 

štátu. V tejto súvislosti je paradoxom, že zahraničnopolitický a vnútropolitický vývoj 

po 6. októbri 1938 mu fakticky dal za pravdu, čo však na druhej strane dokazuje, že ako 

sociológ sa pri hodnotení vývoja slovenského nacionalizmu nemýlil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
166 ŠTEFÁNEK, Anton. Prejav v senáte 8. 4. 1938. In Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna 
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1935ns/se/stenprot/113schuz/s113003.htm> 
167 ŠTEFÁNEK, ref. 166. 
168 Ref. 160, zápis z 5. 10. 1938. 
169 Tamže, zápis z 8. 10. 1938. 
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Oscillating Between The Slovak And The Czechoslovak Issues In The Mindset of Anton Štefánek 
 
Anton Štefánek (1877 – 1964) perceived the Slovak issue primarily as one of economy, social 
situation and culture. Central to his perception of the Slovak issue was the idea of Czechoslovak 
national unity, which he placed in the position of the pragmatic Slovak political programme. For these 
reasons he refused the Slovak nationalism based on the Slovak - Czech ethnical and national 
separation and isolation after 1918. In his approach to the Slovak issue he applied the then modern 
sociological theories. He considered himself to be, first of all, a Slovak, but his mindset was 
Czechoslovak. In his understanding the nation was a cultural, rather than biological, entity. He was in 
favour of administrative decentralization and economical regionalism; however, he strictly rejected 
legislative autonomy during the entire Interwar period. He perceived the anti-Czech nationalism of the 
HSĽS (the Slovak People's Party) as xenophobic. He pointed out that even if there had been no 
economical and social differences between the Slovaks and the Czechs, the anti-Czech sentiments of 
the Slovak nationalism would have continued. He considered any suggestions that the Slovak nation 
and the Czechoslovak state might have competing interests as destructive and leading to the 
dissolution of the Czech-Slovak state. He envisaged the Czechoslovak national unity on the basis of 
sustaining two official languages – Slovak and Czech. In the paper we point out that for Anton 
Štefánek the Czechoslovak national unity was not a fiction but that he deemed the Czechoslovak 
nationalism to be a Slavic, constructive and concentric one. 
 
Keywords: Anton Štefánek (1877 – 1964), Slovak and the Czech issues, 
                   Czechoslovak republic, Czechoslovak national unity; Slovak nationalism, autonomy 
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eseje 
––––––––––––––––––––––– 
 
V zajatí štruktúry trópov 
(Nad knihou Tropika diskurzu Haydena Whita) 
 
Martin Vašš 
 

Americký historik a teoretik kultúry Hayden White1 si nepochybne zasluhuje 

pozornosť, resp. jeho diela sú obohacujúce pri teoretickom uvažovaní nad prácou historika. 

V rámci tohto textu sa chcem venovať teoretickej reflexii jeho druhej významnej práce 

Tropika diskurzu (1978)2, ktorá vyšla po jeho prvej a zároveň kultovej knihe historického 

narativizmu Metahistória (1973)3. V práci Tropika diskurzu je dielo historiografie 

prezentované ako verbálna štruktúra vo forme naratívneho prozaického diskurzu.4 Analýzu 

diskurzu oprel o štrukturalistickú a postštrukturalistickú teóriu textu, ktoré sú postavené 

na disparátnosti medzi rečou a významom.5 Podľa týchto prístupov diskurz vždy „skĺzava“ 

od informácií (faktov) k štruktúram vedomia, s ktorých pomocou sa snažíme informácie 

(fakty) pochopiť. Fakty sa však často vzpierajú súdržnosti obrazu, do ktorého ich chceme 

vtesnať. V tejto situácii prichádza podľa Whita na pomoc tropika.6 Trópy v tejto súvislosti 

môžeme vnímať ako deviáciu od doslovného alebo konvenčného („správneho“) používania 

jazyka. Vo vzťahu k tvorbe diskurzu je podstatné, že práve trópy pomocou asociácie 

navodzujú vzťahy medzi konceptmi, u ktorých sa žiadne spojenie nepredpokladá. Diskurz tak 

                                                 
1 Hayden White sa narodil v malom meste Martin v štáte Tennessee v roku 1928, najprv bol asistentom 
na Waynovej štátnej univerzite v Detroite (1955-1958), potom bol odborným asistentom, docentom, profesorom 
a vedúcim katedry histórie na Rochesterskej univerzite v štáte New York. Vrcholné tvorivé obdobie Whita 
začína jeho profesúrou na Kalifornskej univerzite (1968-1973), počas ktorého napísal aj svoje prvé a prelomové 
dielo Metahistória, v ktorom spája teóriu dejín s estetickými a literárno-vedeckými reflexiami.  
2 V origináli ako: WHITE Hayden. Tropics of Discourse, Essays in Cultural Criticism. Baltimore : The Johns 
Hopkins University Press, 1978.
3 V origináli ako: WHITE Hayden. Metahistory: The historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. 
Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 1973. Metahistória sa bežne vníma ako kniha, ktorá podnietila 
historickú disciplínu, aby sa na historiografiu pozerala ako na formu literatúry. Metahistória sa dokonca pokladá 
za „ manuál tropológie“ pre historikov a literárnych teoretikov. White sa vďaka tomuto dielu začal vnímať ako 
jeden z kľúčových predstaviteľov narativizmu. PAUL, Herman. Metahistorické prefigurácie: nová interpretácia 
tropológie Haydena Whita. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 2, s. 2, [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2009/texty_2_2009/paul.pdf> 
4 HORVÁTH, Tomáš. Rétorika histórie. Bratislava : Veda, 2002, s. 52. 
5 WHITE, Hayden. Tropika diskurzu. Praha : Karolinum, 2010, s. 9. 
6 Tamže, s. 10. 
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s využitím prvkov tropiky nadobúda väčšiu adekvátnosť vo vzťahu k percipientovi.7 Pre 

Whitovo chápanie historiografie bola preto vždy kľúčovou tropologická teória diskurzu.8

Vo vzťahu k trópu je zaujímavý aj názor Harolda Blooma, podľa ktorého sa tróp dá 

vnímať ako obranný mechanizmus proti doslovnému významu v diskurze. Bloom totiž chápal 

trópy ako analogické javy k obranným mechanizmom ega proti predtuche smrti.9 Práve 

nechuť k doslovnému významu k diskurzu je pre Whita rozhodujúcim motívom pre hľadanie, 

resp. demaskovanie iných štruktúr, ktoré môžeme vidieť v diskurze. Tróp je totiž vždy 

odchýlkou od jedného možného významu a White ich povýšil dokonca na „dušu diskurzu“, 

na mechanizmy, bez ktorých diskurz nemôže byť funkčný a efektívny. Diskurz je 

v skutočnosti procesom vedomia, v ktorom sú fenomény pociťované vo svojich podstatných 

rysoch ako uchopené. Diskurz je nerozlučne spojený s chápaním, ktoré je procesom, 

pri ktorom sa z neznámeho stáva dôverne známe.10 White práve v procese chápania 

identifikuje figuratívny pohyb, ktorý sa odohráva na základe hlavných trópov: metafory, 

metonýmie, synekdochy a irónie.11 White bol presvedčený, že existuje akýsi archetypálny 

vzorec pre tropologickú konštrukciu skúsenostných polí.12 Trópy metafory, metonýmie, 

synekdochy a irónie sú tak používané pri utváraní diskurzu. V kontexte reflexie jeho 

tropologickej teórie diskurzu je vo vzťahu k metafore zaujímavým najmä názor, 

že metaforické vedenie je možno primitívnou formou vedenia v ontogenéze ľudského 

vedenia. Tento pohľad tak možno vrhá viac svetla na procesy, resp. mechanizmy, 

prostredníctvom ktorých ľudské vedomie využíva na kódovanie fenoménov zvonka. 

Výroky sú predovšetkým metafory, pretože každá vec a každá jej skúsenosť môže byť 

vzťahovaná k inej veci či skúsenosti na základe analógie alebo podobnosti. Pri výrokoch 

všetky veci zdieľajú nejaký spoločný atribút. Tróp metonýmie je zase prítomný v štatistických 

reprezentáciach, ktoré sú konštruované jej spôsobom. Metonýmia je prítomná ako spôsob 

moderného vedeckého diskurzu, ktorý ignoruje podobnosť vzťahov ako zdroj omylov 

a preferuje náhodnosť vzťahov ako zdroj reduktívnosti modernej vedy.13 Na vyššom stupni sa 

nachádza ironické, sebareflexívne chápanie. Tróp synekdochy dáva dohromady entity ako 

prvky totality zdieľajúce podstatne rovnaký charakter. Pri uvažovaní nad tropologickou 

                                                 
7 WHITE, ref. 1, s. 10 -11. 
8 DOMAŃSKA Ewa. Intelektuálna biografia Haydena Whita. Úvod do problematiky. In Forum Historiae, 2009, 
roč. 3, č. 2, s. 2 [online]. Dostupné na internete:<http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2009/texty_2_2009/ doman 
ska.pdf> 
9 WHITE, ref. 1, s. 11. 
10 Tamže, s. 14. 
11 Tamže, ref. 1, s. 15. 
12 Tamže, ref. 1. 
13 Najlepšie to vidieť na „histórii prírody“ Charlesa Darwina O pôvode druhov. Tamže, s. 164-165. 
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teóriou diskurzu je podstatná navyše aj skutočnosť, že pri jej uplatňovaní dochádza k stieraniu 

rozdielov medzi imagináciou a myslením prostredníctvom reči. Zarážajúca je svojím 

spôsobom aj téza, že nejde ani tak o voľbu medzi objektivitou a pokrivením, ale skôr medzi 

rôznymi stratégiami pre konštitúciu reality v myslení. Uvedené charakteristiky mu poslúžili 

k uzáveru, že spoločenskovedné disciplíny nemôžu dosiahnuť taký spôsob vedeckého 

poznania, ako prírodné vedy. 

Historik podľa neho totiž okrem analytických metód používa aj intuitívne metódy. 

Navyše forma historickej narácie je diktovaná samotným historickým materiálom. White 

nemá veľmi pozitívny postoj ku konzervatívnemu chápaniu historiografie a zastáva názor, 

že od polovice 19. storočia väčšina historikov volí radšej vedomú metodologickú naivitu. 

V tomto smere je pre neho typické poukazovanie na postoj modernej literatúry 

k historiografii, ktorý sa vyznačuje nepriateľstvom. Odhaľuje nezávideniahodnú pozíciu 

historickej vedy, na ktorú útočia nielen zo strany zástupcov „exaktných“ prírodných vied, 

ale aj zo strany umelcov. Vedci vyčítajú historikom zlyhania metódy alebo intelektu a umelci 

ho obviňujú z nedostatku citu a vôle. Napr. Fridrich Nietszche doslova nenávidel históriu, 

pretože podľa neho prebúdzala v ľuďoch voyeurizmus a pocit, že sú neskorými príchodiacimi 

do sveta, v ktorom „všetko čo stálo za to, bolo už urobené“. Opozícia medzi umeleckým 

vnímaním a historickým vedením začala už v 19. storočí a svojich pokračovateľov našla 

v podobe nacistov a existencialistov, ktorí sa vyznačovali anti-historickým postojom. Kládli 

otázku, nie ako by sa mala história študovať, ale či by sa vôbec mala študovať. 

Podľa Whita je bremenom súčasného historika obnoviť dôstojnosť historickej vedy 

na takom základe, aby vyhovoval cieľom a účelom intelektuálnej komunity ako takej. Prvým 

krokom by malo byť uznanie oprávnenosti súčasnej vzbury proti minulosti. Kritika historikov, 

že študujú minulosť je podľa neho oprávnená preto, že ju študujú zastaranou metódou 

objektívnosti. Podľa neho za to môže aj dogma, že historický text musí obvyklým 

chronologicky usporiadaným rozprávať nejaký príbeh. Rovnako odmieta aj predstavu 

o jedinom správnom pohľade na študovaný predmet a naopak zastáva názor, že môže byť 

množstvo správnych pohľadov. Historik je nútený svoje materiály nejako interpretovať už 

tým, že niektoré vynechá ako nepodstatné. Chýbajúce fakty historik vypĺňa dohadmi 

a špekuláciami, čo pre Whita znamená, že historická narácia je kombináciou adekvátne 

a neadekvátne vysvetlených udalostí. Túto špekulatívnosť demonštroval na príklade klasikov 

Hegla, Marxa, Spenglera a Toynbeeho, ktorí síce podávajú zaujímavé interpretácie histórie, 

ale v skutočnosti nie výklady histórie. White odmieta aj Rankeovský prístup, postavený 

na teórii „historikovho nevinného oka“, teda na viere v možnosť absolútnej objektívnosti 
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historika pri historickej narácii. Tu práve spočíva základný rozdiel medzi pozitivistickým 

a narativistickým výkladom. Pozitivizmus so svojou požiadavkou objektívneho poznania 

faktov sa začal totiž zaoberať problémami historického poznania, pričom „vypustil“ problém 

písania textu historiografie, písanie sa stalo neutrálnym médiom, cez ktoré bolo možné 

uchopiť historickú skutočnosť.14

Pre narativistický pohľad je typické prirovnanie, že historik vysvetľuje dané historické 

procesy spôsobom, akým postupuje športový novinár – píše o nich, až keď sa hra skončila. 

Odhalením prvkov dokončenej hry, ich usporiadaním do časovej osnovy a ich postupné 

rozvinutie pred očami čitateľa, historik realizuje ich aktualizáciu sledovateľnú spôsobom, 

akým ich nešlo sledovať v dobe, keď sa tieto udalosti skutočne stali. Claude L. Strauss to 

rozvíjal do takej dimenzie, že historické fakty nie sú historikovi dané, ale sú konštituované 

samotným historikom prostredníctvom abstrakcie.15 Fakty sú tak vyberané pre účely 

historickej narácie, čo Straussa doviedlo ku konštatovaniu, že história nie je nikdy iba 

história, ale história pre niečo.16

Karl Mannheim tvrdil, že v spoločenských vedách platí pravidlo, že čo je pre jedného 

veda, je pre druhého ideológia.17 Robin G. Collingwood ide ešte ďalej a tvrdí, 

že bez konštruktívnej imaginácie nie je možné vytvoriť žiadnu historickú naráciu. Benedetto 

Croce tiež zastáva názor, že charakter interpretácie je bytostne tropologický. White sa zaoberá 

aj otázkou, aký je epistemiologický status historického výkladu oproti ostatným typom 

výkladu. Podľa spomínaného Collingwooda je historik predovšetkým rozprávač príbehov, 

ktorý je schopný vytvoriť zo zhluku faktov, ktoré sami osebe nedávajú žiadny zmysel, 

historický príbeh. Používa pri tom konštruktívnu imagináciu. White zastáva názor, že väčšina 

historických sekvencií môže byť podaná niekoľkými rôznymi spôsobmi, môže byť ponúknuté 

ich rôzne interpretácie a môžu sa im priradiť rôzne významy. Ako príklad uvádza Julesa 

Micheleta a Alexisa de Tocquevillea, ktorí podľa neho pri opise francúzskej revolúcie hľadali 

rôzne druhy faktov, pretože chceli rozprávať rôzne príbehy. V tomto zmysle poukazuje 

na dôležitosť perspektívy pohľadu historika, ktorý môže historickú udalosť posúvať 

do rôznych spôsobov ich prípadnej percepcie. White preto tvrdí, že nie je možné 

reprodukovať historické štruktúry a procesy adekvátne. Historické rozprávanie tak nie je len 

reprodukciou, ale rovnako aj komplexom symbolov. 

                                                 
14 HORVÁTH, Rétorika histórie, ref. 99, s. 55. 
15 WHITE, ref. 1, s. 117. 
16 Tamže, s. 133. 
17 MANNHEIM, Karl. Ideologie a utopie. Bratislava : Archa, 1991, s. 132. 
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V tejto súvislosti poukazuje na podobnosť historických dokumentov a literárnych 

textov, ktoré sú z hľadiska štúdia rovnako „temné“. Demaskoval aj vzťah medzi 

analyzovanou minulosťou a historickými dielami produkovanými analýzou dokumentov, 

ktorý je postavený na paradoxe, že čím viac toho vieme o minulosti, tým ťažšie je dosiahnuť 

jej zovšeobecnenie, resp. syntézu. White je známy jeho poukazovaním na literárnosť 

historických diel. Túto súvislosť demonštruje na dielach historikov 19. storočia, ktoré sú 

podľa neho fundamentálne literárneho charakteru. Ako argument ich beletristickej formy 

uvádza nemožnosť ich faktického vyvrátenia, podobne ako je tomu v beletrii.18 Vzťah medzi 

príbehom a historickým diskurzom je podľa neho postavený na skúsenosti, že žiadny súbor 

udalostí, ktoré sú obsiahnuté v historických prameňoch, nie je dokončeným príbehom. 

Analógia sa mu črtá v ľudskom živote: nežijeme príbehy, aj keď svojím životom dodávame 

význam tým, že ich retrospektívne do príbehu utvárame. 

Tu sa opäť vynára uhol pohľadu Claudea L. Straussa, ktorý hovorí, že komplexný 

príbeh o minulosti môžeme skonštruovať iba vtedy, keď sa rozhodneme vzdať sa jednej či 

viac oblastí faktov, ktoré sa nám počas výskumu ponúkajú. Celková súdržnosť akejkoľvek 

skupiny historických faktov je tak súdržnosťou príbehu. Podstatné je, že historik sa nemôže 

na vlastné oči presvedčiť, či historické štruktúry a procesy reprodukoval vo svojom 

rozprávaní adekvátne.19 Cudzosť, s akou sa udalosť vyskytuje v dokumente historika inšpiruje 

vytvoriť model minulej udalosti alebo procesu, ktorý má vysvetľovať. Historická narácia sa 

okrem toho podľa Whita pohybuje medzi udalosťami, o ktorých píše a pred-žánrovými 

(archetypálnymi) štruktúrami, ktoré majú v našej kultúre obdariť neznáme udalosti zmyslom. 

Historická narácia je tak akousi predĺženou metaforou, pretože ako symbolická štruktúra 

opisované udalosti reprodukuje a nepredstavuje veci, na ktoré poukazuje, ale iba vyvoláva 

v mysli obrazy vecí, ktoré indikuje. Historické texty v takomto chápaní vystupujú ako 

symbolické štruktúry, ktoré pripodobňujú opisované udalosti k nejakej forme, ktorá je známa 

z literárnej tradície.20 Historik tak má vždy možnosť alternatív pri objavovaní rôznych 

dejových štruktúr, ktoré môže použiť na prisúdenie významov historickým udalostiam.21

Pokiaľ nás chce historik oboznámiť s niečím neznámym, nemôže podľa Whita 

používať technický, ale figuratívny jazyk; a to primárne z dôvodu, že história nedisponuje 

všeobecne uznávanou technickou terminológiou, čo znamená, že historik ku kódovaniu 

a komunikácii používa jazyk všeobecne vzdelaného človeka, pri čom všeobecne 
                                                 
18 WHITE, ref. 1, s. 125. 
19 Tamže, s. 113. 
20 Tamže, s. 117. 
21 Tamže, s. 118. 
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pochopiteľnými na priblíženie neznámej minulosti sú techniky figuratívneho jazyka 

(metafora, metonýmia, synekdocha a irónia).22 Spoločným znakom histórie a literatúry 

(román) je rozpoznávanie formy, ktorou vedomie konštituuje svet, čo znamená, že aj 

v historiografii je prítomný prvok fikcie, čím však nechce degradovať historiografiu 

na úroveň propagandy alebo ideológie, ale naopak, chce ľahšie identifikovať fiktívny prvok 

v dielach historikov, s ktorými nemusíme súhlasiť, pretože len málokedy vnímame tento 

prvok vo vlastnom diele.23 Okrem dvoch rovín faktov a interpretácie v historickom diskurze, 

ktoré White charakterizoval ako povrch historického diskurzu, identifikoval ešte tretiu, 

figuratívnu rovinu, ktorá odkazuje k hlbšiemu, štruktúrnemu významu.24

Figuratívny prvok je tak vytesnený do vnútra diskurzu, kde nadobúda vágny tvar 

vo vedomí čitateľa a slúži ako základ, na ktorom sa dajú kombinovať fakty a vysvetlenia 

vo vzťahu vzájomnej adekvátnosti.25 Preto White hovorí o metaforickom, metonymickom, 

synekdochickom a ironickom spôsobe, resp. druhu historického diskurzu.26 Práve preto, 

že tieto spôsoby korešpondujú so spôsobmi čitateľského jazykového úzu, poskytujú základ 

pre komunikáciu a pochopenie významu medzi rôznymi skupinami a školami historikov 

na jednej strane a medzi rôznymi skupinami čitateľov na druhej strane. Whitovi však 

primárne nejde o charakter udalostí v historiografii a literatúre, t. j. či ide o realitu alebo 

fikciu, ale ide mu hlavne o prekrývanie diskurzov historiografie a literatúry.27 Kompozícia 

diskurzu u historikov a románopiscov je pri opise udalostí z formálneho hľadiska často 

rovnaká. Pokiaľ sa na historické texty a romány budeme pozerať ako na verbálne artefakty, 

z čisto formálneho hľadiska sú nerozoznateľné, obidva typy textov sa totiž usilujú podať 

verbálny obraz skutočnosti.28

To znamená, že na otázku, či písanie histórie je identické s písaním fikcie, alebo či 

existujú štrukturálne rozdiely v ich samotnom písaní, White sa prikláňa k alternatíve, že keď 

sa na histórie a romány pozeráme ako na verbálne artefakty, sú od seba neodlíšiteľné.29 

Nemôžeme ich jednoducho rozlíšiť na formálnych základoch, pokiaľ k nim nepristupujeme 

so špecifickými vopred danými názormi ohľadne druhov právd, ktorými sa údajne každý 

z týchto textov zaoberá.30 Historici 19. storočia si neuvedomovali, že fakty nehovoria sami 

                                                 
22 WHITE, ref. 1, s. 121. 
23 Tamže, s. 127. 
24 Tamže, 141. 
25 Tamže, 147. 
26 Tamže, s. 148. 
27 Tamže, s. 153. 
28 Tamže, s. 154. 
29 HORVÁTH, ref. 99, s. 53. 
30 WHITE Hayden. Fikcia faktickej reprezentácie. In Slovenská literatúra, 1998, č. 3, s. 186. 
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za seba, ale že za ne hovorí historik a utvára fragmenty minulosti do celku, ktorého integrita 

je diskurzívna.31 Vo vzťahu k historickému výkladu zohráva dôležitú úlohu rovnako 

špecifická ideologická pozícia historika, ktorá môže byť buď anarchistická, radikálna, 

liberálna alebo konzervatívna.32 Historiografia sa tak podľa Whita nachádza v zlom stave 

práve preto, že zabudla na svoj pôvod v literárnej imaginácii.33

Teoretický model Whita na základe aplikácie štruktúry trópov a jeho obmedzenia sa 

najviac prejavili najmä pri jeho interpretácii postštrukturalistického myslenia, keď skresľuje 

základné rysy myslenia Michaela Foucaulta a stráca aj hlbší kontakt pri jeho reflexii prác 

Jacquesa Derridu, Paula Ricœra a najmä prác Gillesa Deleuzea Diferencia a opakovanie 

(1968) a Logika zmyslu (1969).34 Whitov metodologický prístup sa práve tu ukazuje ako 

značne problematický, najmä pre jednoduchosť jeho štrukturálneho modelu, ktorá sa nakoniec 

pre jeho autora stáva pascou, nakoľko na postštrukturalistov mu akosi nestačí dych. 

Na Whitovom prípade a najmä v diele Tropika diskurzu môžeme vidieť, aké výhody a aké 

nástrahy so sebou prináša interdisciplinarita pre historika a zároveň teoretika. Jeho enormná 

snaha cez štrukturálny model trópov interpretovať práce všetkých historikov sa ukázala ako 

na jednej strane podnetná a čiastočne verifikovateľná, ale na druhej strane ho posunula viac 

do úlohy literárneho vedca ako historika. Svedčí o tom aj skutočnosť, že zatiaľ čo jeho prvé 

dielo Metahistória recenzovalo a citovalo 40% historikov, v prípade Tropiky diskurzu to bolo 

už len 15%.35

To potvrdzuje, že Whitova autorita v jeho materskej disciplíne začala práve dielom 

Tropika diskurzu upadať, zrejme z dôvodu, že jeho model sa po počiatočnom boome 

v historickej obci relatívne rýchlo vyčerpal a navyše ho vzdialil jeho vlastnej disciplíne. Príliš 

veľa interdisciplinarity je zrejme viac na škodu ako na úžitok, no s mierou môže byť veľmi 

prospešná (akurát nájsť tú mieru je najväčší problém), resp. historik by nikdy nemal stratiť 

primárny kontakt s vlastnou disciplínou. To však nič neuberá na skutočnosti, že Whitov 

tropologický model diskurzu je v mnohých ohľadoch inšpiratívny a umožňuje nám lepšie 

pochopiť spôsoby tvorby historického diskurzu. 

 
VAŠŠ, Martin. V zajatí štruktúry trópov. (Nad knihou Tropika diskurzu Haydena Whita). In Štúdie 
o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. Bratislava : Stimul, 2011, s. 164-170. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-
2010-2.pdf>
                                                 
31 WHITE, ref. 1, s. 158. 
32 Tamže, s. 162. 
33 Tamže, s. 128. 
34 Tamže, s. 358. 
35 Tamže, s. 344. 
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jubileá 
––––––––––––––––––––––– 
 
100. výročie narodenia Jozefa Blaskovicsa 
 
Helena Markusková 
 

Fakt, že na Slovensku už roky absentuje turkológ – historik, nie je žiadnou novinkou. 
Aj pri pohľade do minulosti môžeme len skonštatovať, že sme ich na Slovensku veľa nemali. 
Tých málo odvážlivcov, ktorí sa na túto mimoriadne náročnú cestu bádania vybrali, však 
dosiahli znamenité výsledky a jeden z nich si dokonca ako turkológ získal svetové renomé 
a uznanie. Bol to Jozef Blaskovics. Paradoxne sa ale jeho meno v našom prostredí neteší až 
takej popularite ako mená ďalších slovenských turkológov. Tento poznatok hádam súvisí 
s tým, že prežil podstatnú časť svojho života v Prahe a svoje práce zamerané na obdobie 
osmanskej expanzie nevenoval širokým masám, ale skôr odborným kruhom. Jozef Blaskovics 
však svoje aktivity neobmedzil len na turkológiu, ale pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg, 
jazykovedec a prekladateľ. 

V júni roku 2010 sme si pripomenuli 100. výročie jeho narodenia. Na svet prišiel 
12. júna 1910 v malej obci Imeľ, nachádzajúcej sa južne od Nových Zámkov v okrese 
Komárno. Aj keď o jeho mladosti veľa nevieme, je isté, že spočiatku nič nenaznačovalo, že sa 
raz z neho stane turkológ a k tejto profesii sa dopracoval relatívne neskoro. Potom čo v roku 
1929 zmaturoval na gymnáziu v Komárne a vyštudoval učiteľský ústav v Bratislave sa pustil 
do diaľkového štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej v maďarskom Segedíne v odbore 
matematika – fyzika. Popritom pracoval ako učiteľ matematiky a fyziky a v priebehu rokov 
1938 – 1950 vystriedal tri pôsobiská: Galantu, Pezinok a Bratislavu. Keď v roku 1943 ukončil 
diaľkové štúdium v Segedíne, vybral si úplne odlišný odbor štúdia, orientalistiku. V čase, keď 
ju začal študovať mal už 33 rokov, ale mal tiež pevnú vôľu a sen, ktorý si chcel splniť 
a v neposlednom rade i šťastie na vynikajúcich učiteľov a odborníkov. Najprv navštevoval 
kurzy na Univerzite Eötvösa Lóránda v Budapešti u profesorov J. Németha a L. Feketeho 
a po vojne (v období rokov 1945 – 1948) u profesora J. Rypku na Karlovej univerzite v Prahe, 
kde napokon v r. 1950 získal titul PhDr. za prácu „Listiny Vysokej porty vo veci obsadenia 
Košíc, košickej a sedmohradskej dane v r. 1649-1672“. 

V roku 1950 začal pôsobiť ako odborný asistent na katedre orientalistiky Filozofickej 
fakulty Karlovej univerzity v Prahe, kde viedol turkologické semináre. Na tomto mieste 
zotrval do roku 1975, s jeho odchodom do dôchodku sa dočasne skončilo aj obdobie výučby 
turkológie na tejto univerzite. Viedol tu praktické cvičenia z turečtiny, neskôr ako vedúci 
odboru prednášal základy všeobecnej turkológie, dejiny tureckých jazykov a tureckej 
literatúry vrátane 20. storočia. Blaskovics stál aj pri založení katedry maďarčiny na Karlovej 
univerzite v Prahe. Počas svojho pôsobenia na univerzite vychoval niekoľko generácií 
úspešných turkológov (okrem iných k jeho žiakom patril aj Vojtech Kopčan). Jeho študenti sa 
zhodujú, že napriek svojim úspechom zostal skromným, ale za to výnimočným človekom, 
ktorý dokázal uchvátiť auditórium svojim rečníckym talentom. K študentom bol veľmi 
ústretový a udržiaval s nimi priateľský vzťah, dokonca ho na jeho žiadosť volali familiárne 
„Jóži báči“. Viacerí spomínajú aj na to, ako ich zobral k sebe na návštevu do svojho 
pražského bytu, kde ich pohostil pravou tureckou kávou (vtedy veľkou raritou) a rozprával im 
svoje zážitky z ciest. 

Blaskovics – pedagóg bol aj autorom početných učebníc. Zostavil učebnice 
maďarčiny, tureckého jazyka a súčasnej tureckej literatúry. Ako turkológ – jazykovedec 
vynikal v znalosti turkických jazykov, ovládal ich až deväť, zároveň bol aj znamenitým 
znalcom tzv. sijáketu, tajného a ťažko dešifrovateľného písma, ktoré v Osmanskej ríši 
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používali vo svojej korešpondencii sultán, veľkovezír a Vysoká Porta. Ako hosťujúci profesor 
prednášal na univerzitách v Budapešti, Bukurešti, Istanbule a v Ankare. Jeho znalosť 
tureckého i osmanského jazyka boli na takej úrovni, že učil tureckých študentov osmanskej 
turečtine. Počas svojej kariéry sa zúčastnil kongresov Tureckej jazykovednej spoločnosti 
(TDK –Türk Dil Kurumu) a Tureckej historickej spoločnosti (TTK – Türk Tarih Kurumu), 
Medzinárodného orientalistického kongresu v Moskve (1960) a konferencií P.I.A.C. 
(Permanent International Altaistic Conference). Bol dopisujúcim členom Tureckej 
jazykovednej spoločnosti, členom P.I.A.C., držiteľom čestného diplomu Tureckej republiky 
(1975) a čestným členom Tureckej Akadémie vied. 

Aktivity Jozefa Blaskovicsa boli rozsiahle, prioritne sa venoval výskumu a vydávaniu 
prameňov k dejinám osmanskej nadvlády v Uhorsku. Ďalej sa zaoberal štúdiom tureckého 
jazyka, pričom sa osobitne zaujímal o výskyt turkizmov v slovenčine a češtine, zameriaval sa 
aj na výskum miestnych názvov tureckého pôvodu na Slovensku. Blaskovics bol aj autorom 
niekoľkých folkloristických štúdií. Venoval sa aj prekladom diel krásnej literatúry. Preložil 
viacero diel tureckých, azerbajdžanských, kazašských či perzských  spisovateľov 
do slovenčiny, češtiny a maďarčiny. K najznámejším patria diela Sabahattina Aliho: Ayran 
a Šťastný pes, ďalej Anatolské príbehy a kniha A magyarok története, ktorá obsahuje preklad 
osmanského kódexu Tárih-I-Üngürüs. 

K jeho najvýznamnejším prácam venujúcim sa obdobiu osmanskej nadvlády 
na Slovensku patria: Rimavská Sobota v čase osmanskotureckého panstva a Az Újvári ejálet 
török adóösszeírásai. 

V práci Rimavská Sobota v čase osmanskotureckého panstva (1974) preložil 
a analyzoval 256 osmanských listín z obdobia rokov 1600 – 1686 viažucich sa k tzv. druhému 
osmanskému panstvu Rimavskej Soboty, k dobe, keď sa „dobrovoľne“ stala chássom 
jágerského beglerbega. Práca je mimoriadne dôležitá už len preto, že je prekladom vôbec 
najväčšej zbierky osmanských dokumentov zo slovenského územia. Blaskovics tieto listiny 
preložil a zároveň ich podrobil aj analýze, a to jednak po formálnej, ale aj po obsahovej 
stránke.  

Dokumenty zaznamenávajú najmä poplatky, ktoré obyvatelia Rimavskej Soboty 
odvádzali jágerskému miestodržiteľovi, okrem toho nás informujú o rôznych potýčkach, 
problémoch a spôsoboch ich riešenia, vďaka čomu si môžeme utvoriť obraz o kvalite života 
obyvateľstva v čase osmanskej prítomnosti, o charaktere uhorsko-osmanských vzťahov ako aj 
o prístupe osmanskej moci ku kresťanským poddaným. Zaujímavosťou je, že dokumenty sú 
dvojjazyčné – obsahujú text v osmanskej turečtine aj v maďarčine, pričom záznam 
v maďarčine je stručným obsahom osmanského textu, ktorý si zapísali obyvatelia, aby vedeli, 
o čom daná listina pojednáva. Blaskovics pri porovnaní oboch textov zistil, že sa často 
nezhodovali. Najčastejšie sa líšili práve vo výške vyplatenej sumy, pričom na osmanskej 
strane existovala tendencia ku korupcii; väčšina úradníkov totiž v listinách zámerne zapísala 
nižšiu sumu, než akú reálne vybrali a zvyšok si jednoducho nechali, občas dokonca niektoré 
poplatky vôbec nezapísali, len ich zinkasovali (a to aj napriek opakovaným zákazom sultána 
Mehmeda IV., ktorý prísne trestal takéto zaobchádzanie s rájami). 

Druhá práca Az Újvári ejálet török adóösszeírásai [Turecký daňový súpis 
novozámockého ejáletu] je prekladom a analýzou defteru [daňového súpisu] a kānnūnnāme 
[zákonníka] novozámockého ejáletu. Toto Blaskovicsovo dielo vyšlo až tri roky po jeho 
smrti, v roku 1993. Podnetom k tejto práci bola iniciatíva vtedajšieho riaditeľa 
novozámockého múzea Štefana Vidu, aby boli novozámocké deftery vydané tlačou, čo sa 
stretlo s pozitívnou odozvou zo strany Blaskovicsa. 

Novozámocký defter je podrobným súpisom celého podmaneného územia 
novozámockého ejáletu. Spísaný bol v lete 1664, preto reflektuje stav osmanského panstva 
ešte pred Vašvárskym mierom, kedy sa rozloha územia v osmanskom područí značne 
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zmenšila. Tento súpis obsahuje všetky mestá, dediny, majere a ďalšie statky novozriadeného 
ejáletu, ktorý obsahoval 837 lokalít. V každej lokalite sa uvádza počet domov a domácností, 
mená dospelých (starších ako pätnásť  rokov), práceschopných mužov, desiatky 
z poľnohospodárskych plodín, rozličné dane a poplatky. 

Podrobný defter novozámockého ejáletu poskytuje vďaka Blaskovicsovmu prekladu 
mnohé cenné údaje. Tieto údaje sa týkajú demografie, administratívnej i poľnohospodárskej 
stránky života vtedajšieho obyvateľstva. Z hľadiska vlastivedného poskytuje defter možnosť 
posúdiť rozsah dobytého územia, počet obyvateľov a domácností, charakter 
poľnohospodárskej produkcie, druhy pestovaných plodín a chovaných domácich zvierat, 
výšku daní a poplatkov. Cenné je aj jeho porovnanie s inými prameňmi. Blaskovics ho 
porovnal s podrobným súpisom ostrihomského sandžaku z roku 1570, vďaka čomu získal 
informácie o zmene počtu a zloženia obyvateľstva a poľnohospodárskej výroby v priebehu 
jedného storočia. Novozámocké deftery a Blaskovicsova analýza poskytujú zaujímavé údaje 
aj pre štúdium socio-kultúrnych dôsledkov osmanskej expanzie na naše územie. Blaskovics 
zachytáva vo svojom diele množstvo drobností, niekedy len v bočných a stručných 
poznámkach, tieto ale pozornému čitateľovi umožňujú vytvoriť si pohľad na islamsko-
kresťanské vzťahy domácich obyvateľov a ich nových tureckých pánov. 

Nakoniec nemožno zabudnúť ani na veľmi sympatický Blaskovicsov skutok – 
na sklonku svojho života daroval časť svojej knižnice Múzeu Jána Thaina v Nových 
Zámkoch. Rozhodne to bol obdivuhodný krok od muža, ktorý dvadsaťpäť rokov pôsobil 
na Karlovej univerzite a vyše štyridsať rokov strávil v Prahe, teda relatívne ďaleko od svojho 
rodiska. 

Blaskovicsova knižnica obsahuje 3 625 kníh, ktoré ich majiteľ zozbieral počas svojho 
života a početných zahraničných ciest. Vďaka tomu sa z knižnice novozámockého múzea 
stala najlepšie vybavená orientalistická knižničná zbierka na Slovensku. Podstatné miesto 
v nej zaberajú rôznojazyčné slovníky, cestopisy a orientálne rukopisy. Môžeme tu nájsť 
šesťdesiatpäť slovníkov, celoslovenskou raritou je slovník Krymsko–tatársko-ruský písaný 
na písacom stroji od Muzaffarova. Orientalistickú časť knižnice zastupujú štyri vzácne 
rukopisy a sedem tlačí. Ide o rukopisy od Ibn Kemala Pašu z roku 935 hidžry (1529), Gena 
Jahya Bega (1591), Handiho (1590) a Nabiho. Pre turkológov sú nesporne zaujímavé 
Blaskovicsove diela doplnené o jeho rukopisné poznámky, ako aj mapy, ktoré zostavil, 
a rukopisy jeho prednášok či prekladov osmanských dokumentov. Túto sekciu dopĺňajú diela 
a separáty československých, maďarských, ruských i tureckých turkológov. Mnohé z nich 
obsahujú aj venovanie (občas veľmi invenčné a vtipné ako v prípade J. Kabrdu) a podpisy 
autorov. Blaskovicsova knižnica je tak hodnotným zdrojom informácií pre záujemcov 
o spoznanie osmanských dejín, zároveň nám vďaka autorovým osobným poznámkam 
odhaľuje aj jeho súkromnú stránku a dotvára tak obraz tohto človeka, ktorý svoj mimoriadne 
činorodý život dožil v Prahe, kde 6. júla 1990 vo veku osemdesiat rokov zomrel. 

Ak si aj pri príležitosti výročia narodenia Jozefa Blaskovicsa nespomenieme 
na úspešného vedca a pedagóga, mali by sme si aspoň spomenúť na človeka obdareného 
pevnou vôľou, schopnosťou snívať a svoje sny aj napĺňať (bez ohľadu na vek či prekážky 
režimu) a hlavne na človeka, ktorý dokázal skĺbiť rodinný život s vedou a popri všetkých 
svojich úspechoch i povinnostiach zostal skromným a priateľským. 
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podujatia & správy 
––––––––––––––––––––––– 
 
Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus a susedia (IX. – pol. XIII. stor.), 
Krakov, 24. – 26. november 2010 
 
Adam Mesiarkin 
 

Medzinárodná vedecká konferencia sa konala na pôde Inštitútu Histórie, ktorý je 
súčasťou Fakulty histórie. Jej organizáciu na seba vzali študenti zlúčení v študentskom 
krúžku, v tzv. „kołe naukowym“. Tieto pre nás (ako študentov) nepochopiteľné dobrovoľné 
spolky sú v Poľsku bežným apendixom pri akademických orgánoch ako sú katedry či fakulty. 
Jeho členovia sa postarali o materiálne vybavenie a zabezpečenie chodu konferencie z fondov 
Jana Kochanowskiego, z fundácie študentov a absolventov Bratniak i s pomocou Rady 
študentských krúžkov Jagelovskej Univerzity. Zvládli celú organizáciu transportov, 
ubytovania a občerstvenia spolu so samotnými časťami programu konferencie doviesť k našej 
všeobecnej spokojnosti a príjemnému pocitu. 

Na konferencii odznelo 26 študentských a doktorandských referátov trvajúcich 
od 15 do 20 minút, tri hodinové prednášky profesorov Leontiya Voytovycha a Dariusza 
Dąbrowského a docenta Martina Homzu. Odohrala sa jedna prezentácia časopisu a dve 
„otvorené debaty“, vedené troma odborníkmi za jedným stolom. Počet osôb, zúčastnených, 
študentov, či ich školiteľov môžeme ustáliť na čísle tridsať. Zúčastnení reprezentovali 
univerzity z Poľska, Ukrajiny, Slovenska a Litvy. Jazykmi konferencie boli ruština, angličtina 
a poľština. Program dní konferencie bol podelený do menších častí. Po každých troch 
študentských referátoch sa odohrala diskusia, nasledovaná krátkou prestávkou. 

Stredu otváral príhovorom dr hab. Stanisław Sroka, riaditeľ Inštitútu Histórie, po ňom 
predseda študentského krúžku, ktorý zastupoval neprítomného dr hab. Zenona Piecha, ktorý je 
jeho oficiálnym „patrónom“. Uvítacím slovom, ako sám povedal, smerovaným od srdca, 
potešil všetkých zúčastnených generálny konzul Ukrajiny v Krakove, Vitaliy Maksymenko. 
Následne si zobral slovo pre úvodný vyčerpávajúci výklad prof. Leontiy Voytovych 
z univerzity v Ľvove na tému Haličská Rus a Byzancia v XI – XIV storočí, vybrané problémy 
– práve na prelome 11. a 12. storočia potrebovala Byzanc nových spojencov, pokiaľ možno 
výhodne umiestnených na Jantárovej ceste. Po obede nasledovalo prvé kolo referátov. 
Vzťahmi Rusi s Litvou v legendárnej časti litovských letopisov sa v jedinom litovskom 
príspevku zaoberal Vytas Jankauskas z Vilniaus Kolegija. Nasledovali príspevky 
monitorujúce komunikáciu so Škandináviou na príklade ženských ozdôb škandinávskeho typu 
na Kyjevskej Rusi a v porovnaní Ruského „poludja“ a škandinávskej dane „weicla“. 
Po diskusii nasledovala debata na tému Stredoveká Rus v medzinárodných vzťahoch s účasťou 
prof. Macieja Salamona, prof. Dariusza Dąbrowského a dr. Myroslava Voloshchuka. To, 
že organizátori spomenuli až v poslednej chvíli, že každý z trojice má mať pripravenú reč 
na 15 minút nerobilo nikomu problém. Prof. Salamon vykreslil líniu byzantskej politiky voči 
Rusi, od nepriateľstva až po sobáš Vladimíra. Rovnako zdôraznil, že časť byzantskej 
spoločnosti tento akt vnímala s rozčarovaním a rovnako, že celkovo počet rusko-byzatnských 
sobášov bol nízky oproti zväzkom s Arménmi či Bulharmi. Prof. Dąbrowský načrtol obraz 
sobášnej politiky z pohľadu Rusi, poukázal na jej mnohostranné smerovanie i na riziká s tým 
spojené a tak na veľký vplyv v lokálnej politike. Vtipne poznamenal, že Rurikovci mali 
poloveckú krv, keďže neboli ojedinelé manželstvá Rusov s poloveckými ženami a z pohľadu 
širších kontextov sa znovu ukázala dynastická prekríženosť na príklade oživenia dynastie 
Piastovcov cez Rurikovcov a opačne. Dr. Voloshchuk sa venoval vzťahom Rusi a Uhorska, 
ktoré sa v 11. a 12. storočí prejavovali sobášmi a občasnou vojenskou pomocou, pričom 
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hlavný rozvoj kontaktov zo strany Uhorska i Poľska nastal po nájazde Mongolov. Kultúrne 
a pokrvné prelínanie odôvodnil aj príkladmi zmiešaných rusínsko-latinsko-slovanských 
osobných mien ako aj maďarskými toponýmiami na území Ukrajiny. Po prestávke 
nasledovali posledné dva referáty študentov Jagelovskej Univerzity, týkajúce sa obrazu etník 
a etnickej identity: Vitaliy Batsula predniesol príspevok Kmene a ich pohanské zvyky 
v nechronologickej časti Nestorovho letopisu, kde poukázal na Nestorovu znalosť klasickej 
literatúry; referát Lukasza Skowronka na ťažkú tému „Náš“ a „cudzí“ na Rusi, skončil ako to 
už býva zvykom, konštatovaním potreby metodologického klasifikovania pojmov „národ“, 
„kmeň“, etc. Po krátkej diskusii sa všetci účastníci presunuli na spoločnú slávnostnú večeru, 
odštartovanú mnohými prípitkami s prísľubom rozširovania spolupráce. 

Vo štvrtok sa začínalo o 9. ráno a za celý deň odznelo najviac referátov. Tematicky 
pokračovali v problematike medzinárodných kontaktov Rusi so Západom a Byzanciou. 
Adrian Jusupović z Univerzity vo Varšave hovoril o funkcii palatína a Vplyve uhorského 
dvora na úradnícku terminológiu Haličsko-Vladimírskej Rusi. Nasledovala reprezentácia 
Univerzity Komenského v podaní Zuzany Orságovej, ktorej presvedčivý prejav zvýraznený 
perfektnou angličtinou odstrašil potencionálnych konkurentov v diskusii a nikoho nenechal 
na pochybách, že v otázke Rusko-poľsko-uhorských vzťahov v dynastickej politike Bela IV. je 
ako doma. Adam Mesiarkin v príspevku venujúcom sa družine ako spoločenskej organizácii 
nevyhranenej ani etnicky ani chronologicky zdôraznil jej charakteristické črty na príklade 
družín Mieška I., Boleslava Chrabrého, sv. Václava, Boleslava I., sv. Štefana a družín 
Kyjevských, rovnako ich úlohu pri budovaní základov včasnostredovekého štátu. Po diskusii 
a prestávke nasledovalo kolo referátov týkajúcich sa cirkevných dejín, menovite Katolícka 
cirkev a Rus v X. – XII. storočí, Sv. Jacek (Hyacinth) a dominikáni v Kyjeve – medzi 
historickou pravdou a legendou, Pápežská diplomacia a juho-západná Rus v  XII. storočí. 
Byzantskými vplyvmi v kultúrnej, ideologickej a právnej oblasti sa zaoberali ďalšie štyri 
príspevky. Referát Andriyho Pavliuka z Predkarpatskej Univerzity sa venoval Byzantskému 
vplyvu na vzťahy rusko-nemecké v časoch Oľgy, jeden z organizátorov Marcin Kumięga 
z domácej univerzity hovoril o zaujímavom Obraze Rusi v byzantských prameňoch v IX. a X. 
storočí. V podaní Mateja Gogolu z Univerzity Komenského na pravé poludnie odznel 
príspevok na tému prenášania foriem a byzantskej symboliky na Rus: Byzantský vplyv 
na vládcov Rusi v druhej polovici XII. storočia na príklade rostovsko-suzdaľského kniežaťa 
Andreja Bogolubského a Manuela I. Komnéna. Opäť dokázal pripravenosť našich zástupcov 
v rovine jazykovej ako vedomostnej. Hodinovou prednáškou provokoval k zamysleniu 
doc. Martin Homza – Pohraničie rusko-poľsko-uhorské: miesto severných slovenských 
komitátov Uhorského kráľovstva vo východnej politike Arpádovcov do polovice XIII. storočia 
vyvolalo častými otázkami do publika a modernými analógiami žiadanú odozvu, žiaľ 
pre nedostatok času sa diskusia musela ukončiť. Do sociálnych dejín načreli príspevky 
o vplyve cudzích kultúrnych okruhov na mužský odev na Rusi a do širšieho antropologického 
konceptu zapojila Ivanna Papa z Ľvovskej Univerzity ruskú verziu potulných hercov, 
muzikantov, skomorochov. Prof. Dąbrowský z Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczy 
v svojom hodinovom výklade krátko zhrnul potrebu opatrnosti pri prechádzaní prameňov 
z rôznych uhlov. Prešiel ku genealogickému prekvapeniu a neuveriteľným spôsobom vtiahol 
prítomných do Kruhov ruskej stredovekej kniežacej rodiny, na príkladoch Romanovičovcov. 
Článkom, ktorý uzavrel bohatý a vyčerpávajúci štvrtok bola sumarizácia Pionieri archeológie 
Kyjeva z pera Moniky Kamińskej z Jagelovskej Univerzity. 

Na druhý deň už o 9. ráno začal hovoriť Andryi Zhyvachivskyi z Varšavy 
o Turkických etnikách v službách kniežat južnej Rusi. Na príkladoch spolupráce 
černigovských Rurikovcov s Polovcami ukázal, že susedstvo s kočovníkmi nemuselo ústiť 
vždy do nenávistného vzťahu. V téme venovanej kočovníkom pokračoval Serhiy Kozlovskyy 
z Ľvova, podobne jeho ukrajinská kolegyňa Iryna Tymar z Predkarpatskej Univerzity 
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s Vojnou a mierom vo vzťahoch rusko-poloveckých. Rovnako študenti domácej univerzity 
predniesli svoj pohľad na Polovcov a Rus aj Subedeja – víťaza od Kalky a dobyvateľa Rusi. 
Po prezentácii Študentských historických zošitov z Ivano-Frankovska nasledovala otvorená 
debata s názvom Rus v interdisciplinárnych výskumoch: archeológia, umenie, náboženstvo. 
Za archeológiu sa žiaľ nedostavil prof. Parczewski, prístup z pohľadu dejín umenia 
prezentovala dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, uznávaná odborníčka na poli byzantského 
umenia a dr hab. Krzysztof Stopka, obaja z Jagelovskej Univerzity. Tiež začali prezentáciou 
metód, problémov a perspektív ďalšieho výskumu. Hovorilo sa o počiatkoch skúmania 
umeleckých prejavov v časoch romantizmu, o prenose monumentálnej architektúry zarovno 
s myšlienkovým prenosom. Vyhlásilo sa, že na poli dejín umenia stredovekej Rusi je 
množstvo nových a otvorených tém, ako aj to, že rekonštrukcia kláštorov a iných pamiatok 
bráni v ďalšom výskume. V diskusii reprezentantka kunsthistórie hravo odpovedala na všetky 
otázky zúčastnených historikov, presvedčivo vyvrátila tvrdenie, že na Rusi sa preferovali 
stavby z dreva z dôvodu absencie materiálov, či kvalifikovanej pracovnej sily. Poukázala 
na množstvo nálezov byzantskej tehly, či stavebných vplyvov prichádzajúcich s kameňom 
z Poľska, Uhorska, Čiech ako i to, že ruské knieža si mohlo zaobstarať toľko staviteľov, 
koľko chcelo. Dr hab. Krzysztof Stopka sa v príhovore venoval historiografii, 
pozitivistickému prístupu k prameňom, pramenným edíciám a v debate cirkevným dejinám 
i prehľadu rôznych vierovyznaní, na ktoré bola stredoveká Rus naozaj bohatá. Spomenul 
dedičstvo slovanských a škandinávskych pohanských rítov, prítomnosť „latinických“ 
kupeckých kolónií v Novgorode a Kyjeve, s ktorými prichádzali, ale i odchádzali ich 
duchovní. Zmienil sa o Arménoch, ktorí boli pre Rusov pochopiteľne heretikami, tiež 
o haličškých Židoch a viere Mongolov. 

Po obednej prestávke sa všetci zišli na oficiálne zakončenie konferencie. Jej súčasťou 
bolo zhrnutie a oznámenie o publikovaní príspevkov v zborníku na jar 2011. Rovnako bola 
prijatá myšlienka o vytvorení tradície v každoročnom organizovaní konferencie, pričom sa 
stanovilo, že ďalší ročník sa uskutoční na Ukrajine. Na konferencii odznelo množstvo 
zaujímavých referátov nasledovaných plodnými diskusiami, trvajúcimi často do neskorých 
nočných hodín. Koniec novembra bol v Krakove naozaj mrazivý, ale v priestoroch Inštitútu 
Histórie hriala priateľská atmosféra postavená na výbornej príprave zo strany organizátorov 
a otvorenosti kolegov z Poľska, Ukrajiny, Slovenska a Litvy. 
 
 
 
Jubileum 400. výročia úmrtia Caravaggia. 
Výstava „Caravaggio“ v priestoroch Scuderie del Quirinale v Ríme, 
20. február – 13. jún 2010 
 
Katarína Nádaská 
 

Udalosťou svetovej kultúry roku 2010 je 400. výročie úmrtia lombardského maliara 
Michelangela Merisi (1571 – 1610), zvaného Caravaggio. Výstavou roka 2010 je v tomto 
jubileu expozícia vo výstavných priestoroch Scuderie del Quirinale v Ríme, ktorá trvala 
od 20. februára do 13. júna 2010. Rovnako pre Scuderie, bývalé pápežské koniarne, je rok 
2010 jubilejným desiatym rokom výstavnej činnosti. Niekoľko takýchto superlatívov a jubileí 
pospolu predznamenáva, že návštevník sa stane svedkom jednej z najlepších výstav tejto 
sezóny minimálne v európskom meradle. 

Okrem umeleckého zážitku diela ponúkajú pre historika akúsi fotografiu minulosti. 
Nie preto, že štýl obrazu je, ako sa klišéovito uvádza, odrazom svojej doby, ale preto, 
že každé z diel predstavuje konkrétnu situáciu, potrebu, požiadavku a funkciu. To všetko 
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vôbec nemusí zodpovedať akejsi všeobecnej predstave o danej dobe. V prípade Caravaggia sa 
pohybujeme v dobe Wiliama Shakespearea, Waltera Raleigha, Giordana Bruna, sv. Ignáca 
z Loyoly alebo Rudolfa II. Preto sú aj Caravaggiove práce produktom konkrétnej situácie 
a dodávajú konkrétne živé farby písomným či hmotným prameňom z jeho doby. 

Výstava v Scuderie del Quirinale bola výsledkom najnovších výskumov o maliarovi. 
Použila inovovaný pohľad na jeho tvorbu. Diela nepredstavuje v chronologickom poradí, 
ale podľa hlavných inšpiračných oblastí maliara, ktoré sa prelínali jeho životom. Pospolu 
vystavili zobrazenia slávneho ovocia a Baccha, motívy z Kristovho života s obrazmi Jána 
Krstiteľa, emauzských učeníkov a podobne. Jednotlivé fázy výstavy boli odlíšené farebne 
(červená, zelená, sivá). Kurátori na výstave predstavili výlučne autorsky nesporné 
Caravaggiove maľby. Podľa tohto zámeru expozícia vystavovala tie najslávnejšie 
a najdôležitejšie plátna z Caravaggiovej dielne, čo znamenalo realizovať ich zapožičiavanie 
z najvýznamnejších galérií sveta (Galleria degli Uffizi vo Florencii, Hermitage Museum 
v Petrohrade, Metropolitan Museum v New Yorku, Staatliche Museum v Berlíne, National 
Gallery v Londýne a ďalšie). Zostavenie tejto unikátnej zbierky 25 diel ostane výnimočnou 
udalosťou zaiste na dlhé desaťročia. Výstavu sprevádzali aj podujatia ako napr. seriál 
prednášok kurátorov a odborníkov na vystavované maľby. Niektoré z Caravaggiových 
originálov sa však do Ríma dostať nepodarilo (Zosnutie Panny Márie z Louvre, Sedem 
skutkov milosrdenstva z Neapola a Sťatie Jána Krstiteľa z Malty). 

Kvantitou nie rozsiahla, no ideovo veľmi čistá výstava zaplnila dve výstavné 
poschodia Scuderií. Pri vstupe do expozície a na medziposchodiach sprevádzali originálne 
exponáty aj ich elektronické prezentácie a taliansko-anglický sprievodný text. Označenia 
jednotlivých obrazov obsahovali všetky potrebné informácie o datovaní a pôvode, ale neboli 
vždy umiestnené na dobre viditeľnom mieste. Realizátori plochu nasvietili veľmi jednoducho, 
no pôsobivo. Vytvorili v priestore efekt šera a svitu, umeleckej techniky vystavovaného 
majstra. Nasvietenie však značne zhoršovalo viditeľnosť diel pri určitých uhloch z pohľadu 
diváka. 

V prípade tohto podujatia nie je možné pristaviť sa pri najvýznamnejších kúskoch 
alebo označiť niektorý z nich za vrchol expozície, pretože takmer každý z vystavených 
obrazov patrí k až notoricky známym artefaktom svetovej kultúry.1 Predsa však môžeme 
spomenúť diela, ako sú Muzikanti, Judita stínajúca Holofernesa, Falošní hráči, Ukladanie 
Krista do hrobu, Dávid s hlavou Goliáša, Obrátenie Šavla alebo Zatýkanie Krista 
(s autoportrétom maliara), ktoré patria zrejme k najznámejším. Zážitkom je vidieť ten istý 
motív spodobený na viacerých maľbách, kedy sa zreteľne javí rozpoloženie maliara ako 
aj potreby objednávky, čo je prípad štyroch zobrazení Jána Krstiteľa a dvoch rôznych podôb 
večere v Emauz. Jedna je jasnejšia a emotívnejšia, druhá mystickejšia a ponurejšia, ako bolo 
pre majstra aj obdobie, keď ju tvoril. Za zmienku tiež stojí maľba Zvestovanie, impozantne 
inštalovaná v závere výstavy. Sprievodný text o nej hovorí ako o nedávno dokázanom diele 
Caravaggiovej ruky. Na margo toho sa však ozvali hlasy, ktoré overuje aj samotný pohľad 
na obraz, že dielom lombardského majstra je iba anjel, kým postava Panny Márie má iného 
autora. 

Caravaggiove práce sú prevratné technikou šerosvitu. Ani Edisonovi ako vynálezcovi 
žiarovky sa nesnívalo o svetle, aké dokázal na svojich plátnach vytvoriť tento maliar. Dával 
svetlo tme a tmu svetlu. V súčasnosti by sa určite uplatnil ako prvotriedny osvetľovač. 
Maľoval nefalšované emócie, neriedenú prirodzenosť až naturalistickú skutočnosť. 

Diela Caravaggia pôsobia na všetky zmysly človeka. Vôňa ovocia, hudba, závan 
pokoja alebo utrpenia, ruch hostincov a hostín, šramot brnení a mečov, krik spravodlivosti 
a zrady, tóny života aj smrti, ticho tajomstiev, zázrakov a radosti, ale aj mnoho iného sa 
                                                 
1 Zoznam vystavených diel: [online] Dostupné na internete: 
<http://www.scuderiequirinale.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=274&explicit=SI> 
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„ozývalo“ zo stien sál. Vravou návštevníkov zaplnený výstavný priestor tak pri každom 
obraze stíchol a bolo jasne „počuť“ len reč daného diela. Či išlo o fikciu, alebo o skutočnosť 
si už musí každý zodpovedať sám. 
 
 
 
Archeologický výskum kostola Všetkých svätých v Dechticiach, 
6. – 23. júl. 2010 
 
Peter Podolan 
 

V dňoch 6. – 23. júla 2010 sa pod vedením Mgr. Petra Nagya z Archeologického 
múzea v Bratislave, súčasti Slovenského národného múzea, konal archeologický výskum 
kostola Všetkých svätých v Dechticiach (okr. Trnava).1 Súčasne prebiehal aj architektonicko-
historický výskum pod vedením Ing. arch. Jaroslavy Žuffovej, CSc., ktorá výskum podporila 
aj financiami zo svojho grantu; výskum sa uskutočnil majoritne vďaka prostriedkom, ktoré 
v grantovom programe Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom získala Obec Dechtice.2

Vo viacerých ohľadoch jedinečný „horný“ kostolík s patrocíniom Všetkých svätých sa 
nachádza v okrajovej časti obce Dechtice, obklopený miestnym cintorínom, ktorý sa používa 
aj v súčasnosti. Budova je zaujímavá unikátnym pôdorysom, ktorý zvonku predstavuje 
obdĺžnik (blížiaci sa štvorcu), vo vnútri pôvodne s oválnym priestorom (blížiacim sa kruhu), 
orientovaný približne v západno-východnej osi s jednou, na východ orientovanou 
pretiahnutou polkruhovou apsidou, zaklenutý dnes už čiastočne zrezanou kupolou. V období 
baroka (1741) bola k stavbe na západnej strane pristavaná veža (zvonica) a cez podvežie 
otvorený nový západný portál, výrazným zásahom do interiéru bola prístavba mohutnej 
barokovej empory (1756), pričom v západnej časti boli takto zotreté krivky pôdorysu 
vnútornej steny a upravená bola v tomto priestore aj kupola. 

Stavba si zachovala niekoľko prvkov pôvodného románskeho vzhľadu (hríbovité 
osadenie kupoly i klenby v apside, portál na južnej strane, kruhové okno, tehlový ozubený 
vlys a vonkajšia výzdoba na apside), prvky gotickej prestavby (okno a portál na južnej 
strane), neprehliadnuteľné sú spomínané barokové zásahy. Zásadná rekonštrukcia prebehla 
v roku 1932, veža bola opravená po jej poškodení počas 2. sv. vojny, ďalšia rekonštrukcia, 
ktorej súčasťou bolo najmä nové zastrešenie, prebehla v rokoch 1982 – 1983.3 Rok postavenia 
(?) stavby – 1172 sa údajne nachádzal na víťaznom oblúku,4 v súčasnosti sa dá oprieť iba 
o údaj pomerne neskorej kanonickej vizitácie.5 Ďalšou zaujímavosťou stavby je skutočnosť, 
že ako stavebný materiál bola použitá tehla, kameň iba minimálne v základových partiách, až 
barokové prístavby majú kamenno-tehlový charakter. 

Unikátom sú v interiéri zrejme už len na južnej strane lode a apsidy zachované cenné 
nástenné maľby z 13. a 14. storočia, ktoré objavil Václav Mencl.6 Okrajovo spomeňme 

                                                 
1 NAGY, Peter. Archeológia kostola Všetkých svätých v Dechticiach. Pamiatky a múzeá, č. 4, 2010, s. 40-42. 
2 Slovenské románske rotundy sa začali obnovovať. [online] Dostupné na internete: 
<http://veda.sme.sk/c/5169365/slovenske-romanske-rotundy-sa-zacali-obnovovat.html> 
3 Ďalšie podrobnosti pozri ŠIMONČIČ, Jozef – BAŠO, Mikuláš. Dechtice – kostol Všetkých svätých. Komárno : 
Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, 1997; ORIŠKO, Štefan. Poznámky k románskemu kostolu 
v Dechticiach. In Pamiatky Trnavy a trnavského kraja 2. Trnava : Pamiatkový ústav, Regionálne stredisko 
v Trnave, 1998, s. 29-34; Dechtice. [online] Dostupné na internete: <http://www.apsida.sk/c/3115/dechtice>  
4 VARSIK, Milan. Dotyky s minulosťou. Martin : Osveta, 1988, s. 35. 
5 Niektoré údaje z kanonických vizitácií: DUBOVSKÝ, Ján Milan. Cirkevné dejiny obce Dechtice. 2006. 
[online] Dostupné na internete: <http://www.fara.sk/dechtice/view.php?cisloclanku=2006080007> 
6 ORIŠKO, ref. 3, s. 31-33; VARSIK, ref. 4, s. 35-41; NAGY, ref. 1, s. 41; Nariadenie vlády SR z 1. júna 1991 
o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých kultúrnych pamiatok. [online] Dostupné na internete: 
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barokové plastiky v interiéri, vrátane oltára a kryptu. Spomenuté skutočnosti dodávajú 
pamiatke nesmiernu cenu z mnohých hľadísk – od všeobecného historického, k technicko-
stavebnému, architektonickému a umeleckému. 

Bezprostredným dôvodom na vykonanie archeologického výskumu bola nutnosť 
doriešiť spôsob odvlhčenia, svoju úlohu zohral čas i nešťastné riešenie odvodňovacieho 
systému od dažďových zvodov až po nevhodný betónový pás okolo celej stavby, ktorý 
spôsoboval ďalšie problémy s cyklom zrážkovej vody. Rekonštrukcia tohto systému bola 
podmienená spomínaným výskumom, ktorý súčasne odkryl situácie pre stavebno-historický 
výskum.7

Prácu v miestami stiesnenom priestore obmedzovala okrem betónového pásu 
a vyasfaltovaných plôch, ktoré boli sčasti odstránené, aj existencia novodobých hrobov, 
čo znemožnilo detailné preskúmanie najmä severnej vonkajšej strany objektu. Ďalší problém 
predstavovalo statické zaistenie objektu (nutnosť ponechávať stabilné bloky medzi 
jednotlivými sondami), na pracovných podmienkach na južnej strane sa podpísalo zase 
nadmieru horúce slnečné počasie, preto boli v tejto časti práce dlhodobo časovo obmedzené. 
Vo vnútri predstavovala problém kvalitná liata „terazzo“ podlaha pravdepodobne z čias 
rekonštrukcie v 30-tych rokoch minulého storočia, ktorú bolo treba vyrezať a odstrániť. 
Výskum sa nakoniec realizoval v niekoľkých sondách – dvoch na severnej strane, mohutnej 
sonde na východe pri apside a troch sondách na južnej strane, pričom jedna z nich bola 
súčasne sondou na západnej strane, medzi stenou lode a vežou. Jedna sonda bola vytýčená 
v blízkosti južného portálu aj v interiéri, špecifickým bolo aj otvorenie krypty. 

Výsledky výskumu na počiatku načrtávali skutočne prevratné nové zistenia (domnelý 
mohutný kamenný múr pod apsidou), ktoré sa však nakoniec nepotvrdili a naopak nadmieru 
zaujímavé a nové poznatky boli objavené v samom závere výskumu. 

Zlatým klincom programu výskumu malo byť otvorenie krypty rodiny Jackovičovcov 
v interiéri po približne 80-tich rokoch, ktoré sa skončilo sklamaním – krypta bola síce 
v perfektnom stave, suchá a omietnutá, ale tento stav nedovolil žiadne overenie stavebnej či 
archeologickej situácie. Chodba smeruje na západ k podvežiu, ale omietka znemožnila 
identifikovať možné zamurované výklenky. 

Výskum teda nepotvrdil existenciu staršej stavby, naopak dokázal jednotné založenie 
i stavbu jej pôvodnej formy, teda, že loď i apsida vznikli v rovnakej dobe. Ukázalo sa tiež, 
že stavba bola založená na pomerne subtílnych základoch (9 riadkov tehlového muriva), 
pričom tehly boli kladené do ryhy, vykopanej až po únosné podložie a iba jej nerovnosti boli 
vyplnené lomovým kameňom a hlinou.8

Unikátnou v minimálne celoslovenskom rozsahu je rímsa po celom obvode stavby, 
skladajúca sa z dvoch pásov špeciálne vyrobených tehál – horného so zaobleným a dolného 
so šikmo skoseným profilom, ktorá ohraničovala akýsi sokel.9 Pretože sa nachádza miestami 
už pod dnešnou úrovňou terénu, bola zvlášť poškodená nevhodným systémom odvodnenia 
stavby najmä na murive apsidy. 

Ďalším nadmieru zaujímavým nálezom v interiéri bolo objavenie hneď niekoľkých 
úrovní pôvodných tehlových podláh pod dnešnou z liateho betónu. Zhruba 50 cm pod ňou sa 
nachádzala najstaršia, z rovnakých románskych tehál ako zvyšok stavby, nad ňou sa zachovali 
aj dlážky z doby renesancie a baroka.10

                                                                                                                                                         
<http://www.zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&PredpisID=11214&FileName=91-
z299&Rocnik=1991&AspxAutoDetectCookieSupport=1> 
7 Porovnaj Rotundu v Dechticiach chcú zrekonštruovať. [online] Dostupné na internete: 
<http://trnava.sme.sk/c/5304566/rotundu-v-dechticiach-chcu-zrekonstruovat.html> 
8 Porovnaj NAGY, ref. 1, s. 41. 
9 BAKOVÁ, Iveta. Kostol v Dechticiach prekvapil archeológov. [online] Dostupné na internete: 
<http://trnava.sme.sk/c/5498536/kostol-v-dechticiach-prekvapil-archeologov.html> 
10 NAGY, ref. 1, s. 42. 
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O podobe stavby vypovedajú aj zvyšky strešnej stavebnej keramiky, ktoré sa 
nachádzali v zásypoch v bezprostrednom okolí stavby, dokazujú, že kostol bol pôvodne 
zastrešený keramickou strešnou krytinou korýtkového typu. 

Pri kopaní systému sond bolo odkrytých množstvo hrobov, identifikované boli aj akési 
„zberné“ jamy do ktorých miestni hrobári ukladali nájdené kostrové pozostatky – nachádzali 
sa najmä v „kútoch“ pôdorysu stavby. Niektoré z kompaktných hrobov obsahovali aj drobné 
nálezy: bronzové spínadlá odevu, strieborný prsteň s modrým očkom (17. st.), k hrobovému 
inventáru patrila zrejme aj drobná strieborná minca – viedenský fenig Fridricha Pekného 
(14. st.).11

V sonde na severnej strane stavby boli prekvapením nálezy keramiky lužickej kultúry 
z neskorej doby bronzovej, ktoré dokumentujú aj praveké osídlenie lokality. 

Vďaka živým spomienkam dechtického rodáka doc. PhDr. Juraja Roháča, CSc. bol 
„znovuobjavený“ masívny fragment kamennej náhrobnej dosky (13. st.) s vytesaným 
motívom „Y“, ktorý zrejme predstavoval časť (oblúkovitú podnož) kríža.12

Na záver spomeňme pomerne pestrú škálu fauny v okolí kostolíka, ropuchy a najmä 
mladé jedince niektorého druhu skokana predstavovali nechcenú zábavu, pretože pred začatím 
akýchkoľvek prác bolo treba neposedné obojživelníky odchytiť a odstrániť zo sond, kam sa 
dostali počas noci. V zvlášť exponované rána bezpečný odchyt približne 30 žabiek 
neplánovane zabral zhruba 30 minút. 

Je zrejmé, že výskum posunul o veľký kus úroveň našich znalostí o lokalite, niektoré 
tajomstvá si však udržala pre budúcich objaviteľov. 

                                                 
11 NAGY, ref. 1, s. 42. 
12 Podrobnejšie pozri ORIŠKO, ref. 3, s. 33.  
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anotácie 
––––––––––––––––––––––– 
 
TURCSÁNY, Juraj a kol. Svätý Jur 1209-2009 : Dejiny písané vínom. 
Svätý Jur : Mesto Svätý Jur, 2009, 256 s., 
ISBN 978-80-970198-5-3. 
 
Daniel Gahér (anot.) 
 

V minulom roku (2009) sme si pripomenuli 800. výročie prvej písomnej správy 
o meste Svätý Jur. Pri tejto príležitosti vyšla kniha zachytávajúca dejiny mesta od praveku 
po súčasnosť. Zostavovateľom diela je Juraj Turcsány, ktorý sa ako riaditeľ Štátneho archívu 
v Bratislave (pobočka Modra) venuje regionálnym dejinám miest a obcí na západnom 
Slovensku a predovšetkým dejinám vinohradníctva. Autorský kolektív bol zostavený najmä 
z mladšej generácie historikov, archivárov a archeológov, ktorí sa zaoberajú dejinami 
malokarpatského regiónu. 

Ako už napovedá samotný podnázov – „Dejiny písané vínom“, vinohradníctvo a život 
vinohradníkov je ústrednou témou knihy, ktorá má svoje zastúpenie v každej kapitole. Vývoj 
vinohradníctva je zachytený už od 13. storočia, kedy sa zachovali prvé zmienky o pestovaní 
viniča v chotári Svätého Jura. V rámci dejín mesta, ktoré sú zostavené chronologicky, sú 
zapracované aj tri kapitoly, ktoré nepatria priamo do tohto konceptu. Je to napríklad 
zaujímavo spracovaná kapitola „Jeden rok v živote mestečka“ od Márie Novákovej, ktorej 
obsahom je preklad nemecky písanej zápisnice zo zasadnutí mestskej rady vo Svätom Jure 
z rokov 1619-1620. Ďalšia kapitola vybočujúca z obvyklého chronologického spracovania 
dejín má názov „Svätojurské rody v pomoháčskom období“, v ktorej autori Frederik 
Federmayer a Michal Duchoň spracovali výsledky viacročného skúmania meštianskych rodov 
vo Svätom Jure, Pezinku a Modre. Do textu zakomponovali aj genealogické tabuľky 
najvýznamnejších rodov s ich pečaťami. Poslednou v tomto rade je kapitola od Matúša 
Turcsányho, ktorý spracoval súčasné svätojurské vinohradníctvo a vinárstvo. Zaoberá sa tu 
najmä odrodovou skladbou, súčasnými problémami vinárstva a v krátkych medailónikoch 
prezentuje aj niektorých významných vinárov zo Svätého Jura. 

V rámci kapitol venovaných vinohradníctvu, vzhľadu mesta, životu jeho obyvateľov 
bol použitý bohatý fotografický materiál z Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure 
a taktiež zo súkromných archívov. Zvláštna pozornosť bola v rámci fotografickej 
dokumentácie venovaná aj historickým budovám mesta a ich vzhľadu v minulosti, 
význačným obyvateľom ale aj každodennému životu Svätojurčanov, pomocou ktorých môže 
čitateľ sledovať premeny mesta od konca 19. storočia. Zaujímavými sú rovnako staršie 
mapové zobrazenia Svätého Jura (od 17. storočia), ktoré zobrazujú aj jeho širšie okolie. 
Na záver je súčasťou publikácie zoznam nemeckých chotárnych názvov mesta Svätý Jur 
spolu so zoznamom svätojurských richtárov od roku 1472 po súčasnosť. 

Cieľom zostavovateľa a celého autorského kolektívu bolo spracovať dejiny Svätého 
Jura nielen pre jeho rodákov ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o dejiny vinohradníctva 
a vinárstva a všeobecne o históriu kraja pod Malými Karpatmi. Spracovanie textovej stránky 
publikácie s početným obrázkovým a fotografickým materiálom ju predurčuje k tomu, 
aby bola príťažlivá pre širší okruh čitateľov. 
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RADY, Martyn; VESZPRÉMY, László (ed.). Anonymi Bele Regis Notarii Gesta 
Hungarorum a BAK, János M.; RADY, Martyn (ed.). Magistri Rogerii Epistola 
in Miserabile Carmen super Destructione Regni Hungarie per Tartaros Facta. 
Budapest : Central European University Press, 2010, 1. vyd., 268 s., 
ISBN 978-963-9776-95-1. 
 
Zuzana Orságová (anot.) 
 

Najnovší prírastok v rámci série pramenných edícií (CEMT – Central European 
Medieval Texts), pripravovanej Katedrou stredovekých štúdií na Central European University 
v Budapešti a jej externými spolupracovníkmi, zahŕňa spracovania hneď dvoch prameňov: 
Gesta Hungarorum anonymného notára uhorského panovníka (Bela III.) a Carmen 
Miserabile varadínskeho kanonika Rogeria. Tieto na prvý pohľad tematicky i formálne 
značne rozdielne diela však podľa autorov edície majú i čosi spoločné: kanonik Rogerius sa 
narodil v čase, kedy boli Gesta spísané – okrem toho tatársky vpád ako kľúčová udalosť 
Carmen Miserabile predznamenal obnovu („znovuzaloženie“) kráľovstva, ktoré vzniklo práve 
v období, kedy končí príbeh anonymného notára.  

Diela uvádza stručný predhovor editorov a zoznam používaných skratiek, následne 
autori (v prvom prípade Martyn Rady, University College London and László Veszprémy, 
Inštitút vojenskej histórie, Budapešť) uvádzajú prvý edovaný prameň: Gesta Hungarorum. 
Text predchádza zoznam máp a ilustrácií, kópia prvej strany manuskriptu a vlastný úvod. 
V ňom editori predstavujú pozadie vzniku prameňa, jeho možného autora, hodnotia jeho 
metódy, obsah textu a jeho následnú recepciu. Úvod sa taktiež venuje opisu manuskriptu 
prameňa. Nasleduje samotné dielo – latinský originál a anglický preklad s poznámkovým 
aparátom.  

Druhú časť otvára rovnako úvod ku Carmen Miserabile a kópia prvej strany 
manuskriptu. Opäť sa editori (tentoraz Martyn Rady a János M. Bak, CEU, emeritný profesor) 
vyjadrujú k autorstvu (prirodzene už oveľa konkrétnejšie), obsahu a forme prameňa, ktorý 
nasleduje v rovnakej úprave ako v prípade Gesta Hungarorum. Posledné riadky diela 
kanonika Rogeria zároveň uzatvárajú textovú časť – nasleduje zoznam predošlých edícií 
oboch prameňov, štruktúrovaný zoznam literatúry, menný a miestny register, a napokon 
zoznam geografických názvov v ich latinskom variante, uvedenom v prameňoch, 
ekvivalentoch v ďalších príslušných jazykoch a forme, ktorá sa používa dodnes (napr. Gesta 
uvádzajú Stumtey, maď. Sempte, nem. Schintau, dnes používaná slovenská forma Šintava). 

Ako už bolo spomenuté, edícia Gesta Hungarorum a Carmen Miserabile je súčasťou 
väčšej série, v rámci ktorej už boli publikovaná štyri iné stredoeurópske stredoveké pramene 
(Šimon z Kézy, Tomáš zo Splitu, autobiografia Karola IV. a Gesta principum Polonorum) 
Zámerom kolektívu editorov je v nastúpenom trende pokračovať a v budúcnosti pripraviť 
vydania ďalších kľúčových textov: Kosmovej, Českej či Veľkopoľskej kroniky. Momentálne sa 
však pracuje predovšetkým na nasledujúcej edícii, ktorou budú vybrané životy svätých 
z 10. až 13. storočia (Holy Rulers, Hermits, Bishops and Abbots of Medieval Central Europe, 
pripravujú Gábor Klaniczay, CEU a ELTE a Cristian Gaşpar, CEU). 
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recenzie 
––––––––––––––––––––––– 
 
DANIŠ, Miroslav – VALACHOVIČ, Pavol (ed.). 
Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. 
Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. 
Bratislava : Stimul, 2010, 302 s., 
edícia Acta historica Posoniensia XIII, ISBN 978-80-89836-87-9. 

 
Peter Podolan (rec.) 

 
Číslo 13 v edičnom rade, ktorý je tvorený predovšetkým zborníkmi Historické štúdie, 

podčiarkuje už niekoľkoročnú editorskú prácu na tomto projekte, oboznámme sa preto 
s najčerstvejším prírastkom. 

Oproti minulým číslam má toto duálnu štruktúru – keďže sú tu publikované príspevky 
z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Katedrou všeobecných dejín FiF UK, 
ktorá prepožičala aj meno zborníku – teda konferenčnú časť a druhú, už obvyklú všeobecnú 
časť. Okrem 16 štúdií (z toho 6 konferenčných) ponúka 2 prístupy k dokumentom (menšie 
edície), 7 recenzií a jeden príspevok v sekcii Rozhľady. 

Než sa dostaneme k podrobnejšiemu hodnoteniu jednotlivých štúdií, resp. ich výberu, 
pristúpme k informáciám o sekciách, ktorým už nebudeme venovať ďalší priestor. 

V samom závere v sekcii Rozhľady M. Nevrlý stručne bilancuje činnosť Osipa 
Zinkevyča a vydavateľstva SMOLOSKYP. 

Aspoň telegraficky prejdime recenzie: OLIVA, Pavel: Démosthenés. Praha 2007. 
(P. Podolan), štúdia KISS SZEMÁN, Robert: Dejinnosť a kreácia – paralely v historickej 
tvorbe a svetonázore Jána Kollára a Istvána Horváta. In: Slovenská literatúra 18. a 19. 
storočia. Bratislava 2007. (P. Podolan), zborník NEVRLÝ, Mikuláš: Mинуле й сучасне. 
Kyjev 2009. (M. Daniš), KRATOCHVÍL, Viliam a kol.: Dokumentárny film ako školský 
historický prameň. Prešov 2008. (J. Machaj), LABISCHOVÁ, D – GRACOVÁ, B.: Příručka 
ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008. (V. Kratochvíl), Hľadanie „ukrajinskej Atlantídy“ 
od Oksany Zabužko (M. Nevrlý) a konečne zborník Ransom Slavery along the Ottoman 
Borders (Early Fifteenth – Early Eighteenth Centuries). The Ottoman Empire and Its 
Heritage. Politics, Society and Economy. Leiden-Boston 2007. (M. Skovajsa). 

Sekcia Dokumenty obsahuje edíciu 12-tich listov F. F. Aristova s Maticou slovenskou 
v rokoch 1929 – 1932, ktoré prepísal a úvodnou štúdiou vybavil M. Daniš. So závermi 
nacistickej armádnej psychológie (nielen) o mentalite Slovákov čitateľa oboznamuje 
J. Tulkisová. Správa o historickom pozadí slovenského národného povedomia, o vonkajších 
i charakterových vlastnostiach a vzájomnom pomere Čechov a Slovákov prekvapuje pomerne 
precíznym spracovaním. Hoci bola zrejme v mnohých prípadoch silne ovplyvnená zdrojmi, 
o ktoré sa opierala, celkovo prináša zaujímavý mix informácií, ktoré okrem svojho 
faktografického obsahu zaujmú svojim uhlom pohľadu. Ten je samozrejme poplatný dobe 
a záujmom spracovateľov. Vymedzenie určitých „rasových“ čŕt má predovšetkým svoju 
dobovú kvalitu, v skutočnosti sa takéto hodnotenie „vlastností“ nevymyká správam 
cestovateľov o krajine a jej obyvateľoch, resp. vnímaniu (ino)národných stereotypov. 
Z antropologického hľadiska tiež treba upozorniť, že s termínom „slovenský typ lebky“ ako 
určitým rozlišovacím znakom, pracovali aj českí odborníci už na počiatku 20. storočia. 

Konferenčná časť zborníka dáva do popredia kľúčové slová ako antika, barbari, 
Germáni, právo, zákonník – tak, ako bola definovaná téma konferencie, čo predstavuje 
mimoriadne špecifickú oblasť bádania. Okrem prísne právneho aspektu totiž takmer bez 
výnimky pracuje aj so zvykovým právom, tradíciou, často prenášanou v ústnom podaní, 
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zvykmi (až s akýmsi etnografickým subaspektom). Príspevky sú usporiadané abecedne podľa 
mena autora, čo na prvý pohľad spôsobuje rozpad nadväznosti chronologického či 
tematického usporiadania. 

Analýzu zákonníka Codex Theodosianus (1. pol. 5. st.) s ohľadom na širokú skupinu 
barbarov prináša krátky príspevok M. Babica. Okrem výkladu obsahuje aj edičný výber 
zásadných článkov zákonníka, viažucich sa k téme (s. 11-12). J. Bednaříková si ako základ 
analýzy zobrala franský zákonník Pactus legis Salicae (pol. 5. st.?; začiatok 6. st.) a čitateľsky 
veľmi príjemným spôsobom oboznamuje s jednotlivými termínmi a podmnožinami tejto 
právnej tradície. Štúdia P. Bystrického sa k problematike stavia s iným prístupom – 
od zostavenia longobardského zákonníka kráľom Rotharim pred polovicou 7. storočia, 
ktorého súčasťou bol aj súpis longobardských dejín a genealogické zoznamy vládcov, sa 
dostáva k problematike ústnej tradície, oral history v pôvodnom zmysle. Legendy, príbehy 
a proces ich prenosu do rôznych prameňov vykresľujú nielen historickú matériu ich obsahu, 
ale riešia aj otázky dobovej spoločnosti, jej organizácie, zvykov, pôvodu a najstarších dejín. 
Longobardskej spoločnosti a výkladu niektorých pojmov, sa kompaktne predovšetkým 
na základe Edictum Rothari, venuje aj M. Mižičko. D. Hrnčiarová si za predmet svojho 
záujmu vybrala Lex Baiuvariorum, konkrétne zhrnutie bádateľskej bázy okolo otázky jeho 
vzniku (1. pol. 6. st. – 40. roky 8.st.?) a charakteru. 

Trochu excentricky pôsobí v tomto bloku nadmieru zaujímavá štúdia M. Habaja 
o recepcii antiky v Nemecku na konci 18. storočia predovšetkým v diele F. Schillera a J. W. 
Goetheho. Obraz antiky a jej živé reziduá sa tešia záujmu spoločnosti dodnes, pravda 
jednotlivé obdobia pracovali s odlišným filozofickým aj pomerným záujmom.1 Aj 
v uhorskom prostredí bola kultúra dlhodobo postavená na latinčine; „uhorská“ latinčina 
a kvantita jej používania v 18. storočí predstavovala prekvapenie pre mnohých cestovateľov. 
Motivácia kultúrnym vzorom v klasickom poňatí kulminovala práve na prelome 18. a 19. 
storočia, pričom proces jeho splývania a negovania v rámci prúdov ako osvietenstvo, 
klasicizmus a romantizmus s presahmi aj do baroka a renesančného humanizmu bol 
nesmierne spletitý a nedá sa jednoznačne zovšeobecniť. Okrem domácej tradície „uhorského 
klasicizmu“ sa tiež v našom prostredí mieša s modernizáciou spoločnosti 
podporovaným rýchlejším šírením nových myšlienok a úplným či čiastočným preberaním 
pohľadov z ostatných častí Európy. Nemecké vzory pritom zohrali mimoriadne dôležitú 
úlohu. 

Autor začína úvodným výkladom termínu recepcia, ktorý však azda nebol nutný, 
keďže „mechanický“ prenos cez priestor a čas nie je možný. Napokon filozofia podobné 
problémy vyriešila už dávno (Panta rei; Biely kôň nie je kôň a pod.) (s. 42). Rovnako však 
prístup, ktorý pre štúdiu prijal ako nosný, nezodpovedá dobovému chápaniu recepcie. 
Parafrázovaný P. Burke recepciu kladie do protikladu s tradíciou a reprodukciou (s. 42), kým 
nemeckí autori si uvedomovali práve nutnosť napodobňovania (J. J. Winckelmann, s. 43) či 
kopírovania – konečne čo iného môžeme vidieť za kultom sadrových odliatkov2 či Goetheho 
snahou modelovať kópie z hliny?3 Okrem toho je v širšom význame práve „antika“ tradičným 
vzorom, normou či dogmou. 

Odhliadnuc od teoretického prístupu je na špecifickosti vnímania antiky v tomto 
období zásadná predovšetkým otázka, prečo sa z rámca klasických reálií pomer záujmu 
presúva smerom ku „gréckej“ časti a naopak je opúšťaná dlhodobo preferovaná „rímska“ či 
latinská časť. Autor sa žiaľ syntetizácii tejto roviny výkladu venoval iba minimálne, 

                                                 
1 Stručný prehľad pozri v ČERMÁK, Josef. Latina jako nástroj vzdělanosti. In ČERMÁK, Josef – 
ČERMÁKOVÁ, Kristina. Slovník latinských citátů. Praha : Euromedia group, k. s. – Knižný klub, 2010, s. 403-
416. 
2 Napr. GOETHE, Johann Wolfgang: Italská cesta. Praha : Odeon, 1982, s. 518, 520. 
3 GOETHE, ref. 2, s. 386. 
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ale naznačil niektoré zaujímavé podrobnosti (s. 66-67). Problematika gréckosti a rímskosti 
u Nemcov má aj ďalšie nuansy, ako existenciu Svätej ríše rímskej nemeckého národa, pričom 
cisár Jozef II. (hoci možno ironicky) označil v roku 1782 za jej skutočné hlavné mesto 
a ozajstný stred ríše – Rím.4

Tematiku autor rozdelil do niekoľkých subkapitol, kde prevažne na základe analýzy 
literárnych diel vníma antiku v rôznych významoch: ako odpor voči súdobej spoločnosti, ako 
druhú prírodu, ako program obnovy človeka a spoločnosti, či aplikáciu Homéra v Utrpení 
mladého Werthera. Časť o Goetheho autorskej renesancii v antickom Ríme ale priaznivý 
dojem z týchto kapitol naštrbuje – autorovým vývodom nie je možné dôverovať bez vlastnej 
podrobnej analýzy, hoci výklad faktografie je náročný a môže byť subjektívny. 

Vieme, že Goethe, sputnaný všednosťou života a pracovným nasadením, unikol 
na „taliansku cestu“. Pri výbere „azylu“ – krajiny, ktorá bola obľúbenou destináciou 
pre vzdelancov z celej kultúrnej Európy okrem záujmu o antiku zavážili zrejme aj 
reminiscencie z rodičovského domu, plného suvenírov z talianskeho putovania jeho otca.5 
Priamym popudom na inak dlhodobo plánovanú cestu bola skôr snaha o únik z každodennosti 
nemeckej reality, než novonačerpanie antickej inšpirácie či prežitku (s. 58, 61). Výroky 
použité autorom na dokumentovanie potreby prežitia antiky (s. 61) treba skôr spájať 
so skutočnosťou, že sa Goethe na cestu chystal niekoľko rokov, ale nemohol ju podniknúť, 
preto sa vyhýbal akýmkoľvek spojitostiam s Itáliou, ktoré by ho dráždili.6 Obdobie slobody 
spojené s Talianskom sa pre Goetheho navždy stalo symbolom blaženosti, osobnej Arkádie.7 
Motto použité v úvode Talianskej cesty preto nemusí nutne znamenať „bezprostredný“ 
kontakt s antikou ako sa snaží naznačiť autor (s. 88).8

Na druhej strane Goethe skutočne zachytil na viacerých miestach motív prevrstvenia 
svojho „načítaného“ obrazu o Antike, Itálii či Ríme prežívanou skúsenosťou. Antika bola 
pre Goetheho iste aj prirodzenou súčasťou moderných reálií, krajiny a spoločnosti Talianska 
(s. 61) (ako inak!), ale samotné oživenie antiky Goethe skôr spájal s osobným prežitkom, 
predstavou, že až teraz, keď stojí na mieste dávnej histórie, chápe jej skutočný obsah – popisy 
miest a udalostí, o ktorých iba čítal – v tom tkvie zmysel oživenia antiky (napr. Odysey 
na Sicílii; s. 61).9 Podobne možno chápať i vyznania o druhom narodení pri návšteve Ríma 
(s. 59).10 Goethe sa napokon iba postupne dostával k záujmu o rôzne detaily antickej 
minulosti.11 Pritom, hoci je to ťažké porovnať, u neho nenachádzame ani zďaleka tak 
mystický záujem a výstrelky ako u niektorých anglických cestovateľov, napr. dievča pózujúce 
oblečené v antických šatách.12

Premknutie antickým pátosom v krajine je možné spojiť s duševnou atmosférou 
spisovateľa, ktorý premýšľa o svojich postavách a rámci ich bytia – pracoval na námetoch 
o Ifigénii, Nausike a Odyseovi.13 Načrtával obraz antiky vo svojej predstavivosti – takže sa 
mu virtuálny, vymýšľaný svet spájal v jedno s reáliami, ktoré tvorili akúsi scénu pre jeho 

                                                 
4 SCHULZE, Hagen. Stát a národ. Praha : Lidové noviny, 2003, s. 115. 
5 GOETHE, ref. 2, s. 122, 530. 
6 GOETHE, ref. 2, s. 96, 121. 
7 Porovnaj napr. List z 1. novembra 1786. GOETHE, ref. 2, s. 121 a časť článku Osud rukopisu z 1817. Je 
paradoxom, ak antika predstavovala tak módny vzor, prečo Goethemu jeho priatelia nerozumeli. Disproporciu je 
možné vysvetliť práve Goetheho veľmi osobným precítením. Tamže, s. 534-535. 
8 Motto samotné nie je klasickým citátom, v pôvodnom kontexte má úplne iný význam a zrejme odkazuje 
k Goetheho pozitívnemu osobnému prežitku. Pozri editorské vysvetlivky k dielu: GOETHE, ref. 2, s. 539. 
9 Pozri ref. 6 a List J. G.Herderovi z 17. mája 1787. GOETHE, ref. 2, s. 307. 
10 Pozri aj GOETHE, ref. 2, s. 121-122, 126, 346, 378; podobne HAUBELT, Josef. České osvícení. Praha : 
Svoboda, 1986, s. 367. 
11 Napr. GOETHE, ref. 2, s. 143. 
12 GOETHE, ref. 2, s. 202. 
13 Napr. GOETHE, ref. 2, s. 104-105, 284, 285-286. 
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predstavy.14 Je ale odvážne tvrdiť, že Goetheho skutočný obraz antickej minulosti nezaujímal 
(s. 61) a súčasne, že venoval priestor štúdiu antických dejín (s. 60); na viacerých miestach sa 
vyznával, že o antike nevedel „nič“, ale usilovne študoval. Goethe si pritom na ceste všímal 
takmer všetko – od charakteru krajiny cez geológiu až po botanickú stránku. Rovnako 
zanietenie maľovaním či modelovaním bolo pozoruhodné. Pri hodnotení práce antických 
umelcov často rezonovala práve symbolika ich spätosti s prírodou.15

Dielo, dnes známe ako „Talianska cesta“ sa skladá z rôznych častí, ako sú denníkové 
zápisy, korešpondencia a akoby ukážky z literárnych diel. Druhý diel bol k práci pripojený až 
s odstupom, rovnako oneskorene bolo vydané ako celok. Bez možnosti porovnať pôvodný 
materiál (spálený?) s vydanou verziou sa preto tiež nemôžeme úplne spoľahnúť na autenticitu 
podania, resp. nemôžeme s určitosťou sledovať výkyvy v záujme o antiku na myslenej 
časovej osi jeho života. 

Ak hovoríme o trase Goetheho putovania, je zjavné, že ju koncipoval na základe 
„bedekrov“ – diel J. J. Winckelmanna, J. J. Volkmanna, A. Palladia či M. Vitruvia P. – tie ho 
samozrejme navádzali k významným antickým pamiatkam. Putujúci Goethe sa javí ako 
labužnícky znalec umenia, ktorý venuje svoju pozornosť spravodlivo každému umeleckému 
dielu, ktoré si ju zasluhuje – teda nielen antickým (s. 59), naopak zaujímal sa aj o pamiatky, 
ktoré samotní Taliani vonkoncom za hodnotné nepovažovali.16 Cítime aj popisnú snahu 
cestovateľa mechanicky zachytiť a predstaviť čitateľovi to, čo vidí. Často teda píše bez 
nadšenia a pátosu, ale prirodzene (porovnaj s. 61). Aj podľa umeleckej hodnoty popisuje 
pamiatky pomerne rovnocenne – hlavne v superlatívoch, hoci nadšených zvolaní 
o prednostiach antiky je tu dostatok. Okrem zvláštnej fascinácie Andreom Palladiom a jeho 
stavbami sa nedá s určitosťou tvrdiť ani to, že po antike ho zaujímali iba renesančné umelecké 
diela. Pri množstve a slohovom bohatstve pamiatok v Taliansku je nemožné opísať všetky, 
Goethe nikde konkrétne nedehonestuje žiadne z diel, podobne je však zrejmé, že prišiel 
obdivovať pamiatky takého charakteru, aké sa nevyskytovali v jeho domovine a preto im 
dával priestor – ak preto zvlášť nespomína barokové či gotické diela, nemusí to byť prejavom 
jeho negatívneho postoja k nim.17

V prípade hodnotenia kostola sv. Františka a sv. Kláry v Assisi (s. 59) nás autor 
zavádza neúplným citátom – Goethe skutočne s nechuťou zanechal obrovské masy kostolov, 
„kde odpočívá sv. František; představoval jsem si totiž, že tamní hlavy jsou stejné značky ako 
hlava mého kapitána.“18 (sic!) Táto osoba mu kládla zvláštne vieroučné otázky a Goethe mal 
pri svojom liberalizme dojem, že za tým stojí dômyselný zámer miestneho duchovenstva.19 
Teda nie estetické cítenie, ale antipatia k duchovnému tmárstvu bola dôvodom Goetheho 
znechutenia. 

Konečne však pri rozsiahlosti a komplexnosti diela, množstve výrokov a ich aspoň 
čiastočných protirečení, obtiažnosti ich analýzy a výkladu, nemusí ani tento náš stručný 
a značne plytký ponor do problematiky predstavovať definitívne správne riešenie. 

                                                 
14 Porovnaj GOETHE, ref. 2, s. 105, 307. 
15 GOETHE, ref. 2, s. 163, 388, 516-517. 
16 Pri opise príhody v Malcesine vysvetľuje „...že pozornost nezasluhujú pouze řecké a římské starožitnosti, ale i 
ty středověké.“ GOETHE, ref. 2, s. 34, pozri i 32-33; súčasne sa ale jasne (v spojitosti s antikou) vyjadruje 
o domácej tradícii gotiky: „To je ovšem něco docela jiného než naši vyjevení světci z gotických ozdob, kteří trčí 
v řadách nad sebou na kamenných krakorcích, něco jiného než naše sloupky připomínající troubele od dýmek, 
naše zubaté cimbuří a květinové vroubkování, toho všeho jsem se teď, zaplať pánbůh, zbavil na věky!“ Tamže, 
s 86; podobne „Co nechali stát barbaři, to spustošili stavitelé nového Říma.“ Tamže, s. 126. 
17 GOETHE, ref. 2, s. 348. Tu napr. nešetrí superlatívmi o komplexnosti chrámu sv. Petra, kupole, námestí 
a kolonáde. Pozri aj predchádzajúcu poznámku. 
18 GOETHE, ref. 2, s. 113. 
19 GOETHE, ref. 2, s. 111-112.  
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Prvá zo štúdií všeobecnej časti akoby ideovo nadväzovala na predchádzajúci 
konferenčný blok, hoci je to iba náhoda, keďže tu sú príspevky usporiadané prevažne 
chronologicky – D. Zupka sa v nej zaoberá gestami pokory vo význame podrobenia sa 
a suplikácie v Uhorsku 11. – 12. storočia. Na početných príkladoch dokumentuje škálu 
prejavov najmä symbolickej gestikulácie. Určite sa dá súhlasiť, že ritualizovaná forma (odev 
kajúcnika, bosé nohy, kresťanské symboly a pod.) súvisí úzko s cirkevnými rituálmi pokánia 
(s. 93), pričom práve toto pozadie vytváralo určitý jednotný úzus na celom teritóriu Európy, 
Uhorsko nevynímajúc (s. 91). Na druhej strane stojí za úvahu, či prejavy ako padnutie 
k nohám, odovzdanie darov (s. 91) netvoria inú, staršiu skupinu prejavov pokory či 
podrobenia sa. V spoločnom euroázijskom priestore v širšom meradle z hľadiska tradícií 
nemožno vonkoncom hovoriť o jednote. Treba vziať do úvahy rôzne spoločne pôsobiace 
tradície (rímsku, resp. byzantskú, kresťanskú-západnú, stepnú-ázijskú a i.). Napriek tomu sú 
prejavy úcty voči vládcovi vo všeobecných rysoch analogické. Konečne niečo podobné 
dokazujú aj obrazy Anonymovej kroniky o období príchodu starých Maďarov, hoci tu je 
možná kontaminácia reáliami doby kronikára (s. 91) – podrobené kumánske kniežatá 
pravdepodobne neboli kresťanmi (s. 90), čo tiež môže vysvetľovať rôzne scenáre rituálnej 
audiencie (s. 90). Vzťahy medzi kráľom Ondrejom II. a pápežom Gregorom IX. osvetľuje 
K. Štulrajterová vo svojom anglicky písanom príspevku, so závermi však snáď mohla 
oboznámiť aj v slovensky písanom resumé. Rozsiahly výskum sa skrýva za zisteniami 
Z. Horbuláka o genealógii rodu Františka Tótha (1733 – 1793). Po stručnom úvode, 
kde oboznamuje s životom tejto mimoriadne činorodej osobnosti (diplomat, generál, inžinier, 
spisovateľ) už nasledujú otázniky nad slovenským pôvodom šľachtického rodu Tóthovcov. 
Žiaľ, napriek úsiliu sa autorovi nepodarilo nájsť zásadný dôkaz a presne identifikovať presný 
miestny pôvod či sieť príbuzenských vzťahov, iba opätovne potvrdiť pôvod z Nitrianskej 
stolice. J. Boboková si ako objekt svojho skúmania vybrala obraz M. M. Speranského (1772 – 
1839) v ruskej historiografii pred rokom 1917. O diele významného ruského štátnika 
a reformátora sa dozvedáme prehľadom o jeho spisoch, recepcii a archívnom uložení 
pozostalosti. Štúdia s názvom Ivan Franko ako politik od autorského tandemu M. Daniš 
a M. Nevrlý predstavuje v úvode a závere rozšírenú rovnomennú VII. kapitolu monografie20 
o tejto zaujímavej osobnosti ukrajinských dejín (1856 – 1916). Jej politická činnosť je 
inšpirujúca aj v dnešnej dobe pri existujúcej sieti ukrajinsko-poľsko-ruských vzťahov. 
Príkladne podrobnú analýzu budovania dynastického mýtu v Kráľovstve Srbov, Chorvátov 
a Slovincov v medzivojnovom období podáva E. Škovranková. Zozbierané dáta, 
predovšetkým z dobových učebníc a sprievodných materiálov ukazujú obrazy jednotlivých 
členov rodiny Karadjordjevićovcov, synkretizáciu a dobové zmeny, či paralelu s obrazom 
kráľoviča Marka. Jedinou štúdiou, vyčnievajúcou spomedzi ostatných, ktorú možno len 
s veľkými ťažkosťami zaradiť medzi štúdie historické, je čisto abstraktne filozofický 
príspevok I. Gregorovej o meste ako metafore. 

Príspevok V. Kratochvíla „Multiplicatio librorum“ je teoretickým príspevkom 
k didaktike vyučovania dejepisnej látky; načrtnutý príklad projektu je natoľko podnetný, že sa 
pri ňom musíme pristaviť. Pri aplikovaní zásady „do šírky a do hĺbky“ pri vybranej téme 
chýba jeden rozmer, ktorým je presnejšie formulované porovnanie obdobia kníhtlače 
s obdobím bez tejto vymoženosti, pričom práve na základe kontrastu, odlišností (ale i zhôd) je 
možné jednoducho „samovysvetliť“ výhody kníhtlače oproti tradičnému prepisovaniu 
(podobne ako porovnanie výhody tradičnej a elektronickej knihy, s. 221) ešte v motivačnej 
fáze. Definícia rozdielu by potom mala byť ešte viac rozvinutá v informačnej fáze – študenti 
by mali byť v širokom spektre oboznámení s dôležitosťou šírenia informácií v písanej podobe, 
celou históriou „kopírovania“ textu a možností záznamu na rôzne médiá (kameň, hlina, vosk, 
                                                 
20 DANIŠ, Miroslav – NEVRLÝ, Mikuláš. Ivan Franko. Život a dielo. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 
2009, s. 179-196. 
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pergamen, papier) a technológiou („maľovanie“, vytláčanie, tesanie, prepisovanie, čínsky 
vynález kníhtlače, Gutenbergova kníhtlač), samozrejme aj najrozmanitejšími dôsledkami 
presadenia sa kníhtlače. V tomto zmysle by aj modelový projekt Odlejme si vlastnú literu 
(s. 232-234) mal byť doplnený práve možnosťou porovnania – ešte pred začatím procesu 
výroby litier, sádzacieho rámčeka a tlače vybraného textu – nechať študentov niekoľkokrát 
prepísať rovnaký text ručne, aby si uvedomili časovú či „fyzickú“ náročnosť tejto činnosti 
a jej ďalšie prvky (nevýhody). Téza o ľahšej čitateľnosti tlačených textov (s. 225) má 
niekoľko ďalších rovín, prezentáciu treba prispôsobiť úrovni chápania a skúseností žiakov 
a pri oboznamovaní s textami vybrať vhodné príklady – čo sa čitateľnosti týka, nie je možné 
tento prvok generalizovať, stačí napokon porovnať čitateľnosť niektorých graficky precíznych 
rukopisov a napr. tlačenej formy „švabachu“. Podobne rozvoj osobného súkromia 
predznamenal už samotný vynález „knihy“, kníhtlač iba kvantitatívne znásobila možnosti 
zapojenia sa väčšieho počtu jednotlivcov. Primárne tak nie je možné súhlasiť s W. Ongom, 
že „Účinné zhmotnenie slova a spolu s ním i poetickej činnosti nespôsobilo písanie, 
ale kníhtlač.“ (s. 224) Zaiste je ale možné dodať, že ak o niečom nevieme, de facto to ani 
neexistuje, čo súvisí s masovou dostupnosťou produktu aj za cenu, že sa z umeleckého diela 
stal (z hľadiska formy nosiča) obyčajný tovar. 

S úlohou multimédií pri výučbe dejepisu a jednotlivými možnosťami prezentácie 
oboznamuje J. Machaj. Názory F. Fukuyamu a S. Huntingtona na demokratizáciu spoločnosti 
v 20. storočí čitateľa prezentuje príspevok J. Chovancovej. Sonda vývoja len naznačuje 
pokračovanie nahrádzania pojmu „demokracia“ pojmom „demokratizmus“ či „demokratúra“ 
(K. Kryl) v reálnom živote, podľa situácie na počiatku 21. storočia. Pri ďalších úvahách sa 
budeme zrejme musieť vrátiť k východiskám a záverom série I. Asimova „Nadácia“ či 
Orwellovmu dielu „1984“ ako novým modlám, ktoré pre toto tisícročie nahradia bibliu aj 
pre teoretických analytikov. 

Zborník ako celok ponúka pestro vyvážený obsah, ktorý čitateľovi sprostredkúva celú 
škálu nových informácií a posúva o pomyslený krôčik hranice poznania (nielen) v historickej 
vede. 
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