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Podobne, ako môžeme pozorovať v súčasnosti, dôležitú úlohu pri informovaní ve-


rejnosti o dianí, ako aj pri vytváraní a formovaní verejnej mienky zohrávali i v minulosti 
médiá. Tlač ako jedno z mienkotvorných médií spolu s rozhlasom predstavovala v prvých 
rokoch po skončení vojny v podstate jediný priestor na prezentovanie všeobecného diania 
v krajine i v jednotlivých regiónoch.   


Na území Slovenska vychádzalo niekoľko desiatok periodík primárne sa orientujú-
cich na spoločenské, resp. spoločensko-politické dianie v krajine, vrátane tlačových orgá-
nov jednotlivých politických strán celoslovenského alebo regionálneho charakteru (tie 
boli vydávané väčšinou z iniciatívy národných výborov – pozn. J. Š.), ale aj apolitických 
periodík. Politická tlač všeobecne tvorila (a tvorí) základ tlačeného slova, čo sa týka 
množstva titulov aj pestrosti obsahu. Každý časopis či noviny, aj keď formálne nezávislý, 
je reprezentantom istého politického smeru, názoru, tendencie, a tiež nástrojom ovplyvňo-
vania verejnej mienky. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia bola tlač povojnovom 
období na Slovensku bohato zastúpená a diferencovaná. Začiatkom roku 1945 zanikli 
politické noviny HSĽS (Slovák, Gardista, Slovenská pravda). Dňa 4. februára 1945 začala 
vychádzať v Košiciach, neskôr v Bratislave Národná obroda ako orgán SNR, ktorým 
zostala do volieb v roku 1946. Široké bolo spektrum periodík slovenských politických 
strán DS a KSS. V priebehu rokov 1945-1948, či už počas celého obdobia alebo kratší 
časový úsek, medzi noviny a časopisy DS patril Čas (vychádzal od 19. apríla 1945 
v Bratislave, od roku 1946 sa odklonili od spolupráce s KSS), Demokratický týždenník, 
Demokrat, Ozvena, Demokratické hlasy, Národnie noviny, Demokratičeskij golos, Nové 
prúdy v našom súčasnom živote. Noviny a časopisy KSS predstavovala Pravda (resp. 
Východoslovenská Pravda, Stredoslovenská Pravda), Hlas ľudu (mal dve redakcie 
v Prešove a vo Zvolene), Nové slovo. Svoje tlačové orgány mali tiež Strana slobody (Slo-
boda) a Strana práce (Hlas práce). Vychádzala i tlač vojenská a odbojárska (napr. Bojov-
ník, Hlas oslobodených, Ohňom a mečom, Dvojtýždenný rozkaz, Partizán), náboženská 
(Katolícke noviny, Nová práca, Cirkevné listy, Agudat Jisrael), tiež regionálne noviny 
mimo politických strán a české noviny (napr. Rudé právo, Dnešek, Věstník Rady ŽNO1). 


Je pochopiteľné, že taký pálčivý problém, akým antisemitizmus v prvých rokoch po 
skončení vojny nepochybne bol, nemohol zostať nepovšimnutý. Na problematiku sa mô-
žeme pozrieť z dvoch uhlov. Akým spôsobom a či vôbec tlač informovala o výskyte a 
priebehu konkrétnych protižidovských prejavov rôzneho druhu (propaganda, násilnosti, 
upieranie práv a podobne), o rokovaniach medzi jednotlivými organizáciami, úradmi a 
inštitúciami týkajúcimi sa problematiky postavenia židovskej komunity apod. – čiže ide 
o povrchovú rovinu. Na druhej strane je zaujímavé pozerať ne jednotlivé články, komen-


                                                 
* Štúdia je výstupom z grantového projektu VEGA č. 1/0723/08 „Prejavy antisemitizmu na Slovensku 
v povojnovom období (1945-1948)“. 
1 Věstník Rady ŽNO vychádzal v Prahe do roku 1990, do konca roku 1993 mal podnázov Věstník židovských 
náboženských obcí v ČR a SR, v súčasnosti vychádza pod názvom Roš chodeš. 
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táre, úvahy, glosy, ktoré majú dominantne nie informatívny, ale reflexívny charakter, idú 
do hĺbky, a teda sa nad prípadom, problémom zamýšľajú, hľadajú súvislosti, vyjadrujú 
osobné názory a priamo tak prispievajú k formovaniu vtedajšej verejnej mienky, ktorú je 
možné aj týmto spôsobom (aspoň čiastočne) poodkryť.   


Tlač na protižidovské tendencie a antisemitizmus rôznych podôb reagovala – či už 
sa týkal slovenského priestoru, ale prekračoval hranice. Protižidovské nepokoje a prípady 
demonštrácií a vrážd Židov v Maďarsku – v Miškovci, v mestách Ózd, Sajószentpéter, 
Szegvár a Tótkomlós, pogromy v obciach Kunmadaras a Diósgyőr, ktoré si vyžiadali 
viacero obetí, prípady zavraždenia stoviek Židov v poľských mestách Kielce, Krakov, 
Varšava a iných, situácii židovského obyvateľstva v oblastiach západnej Ukrajiny – o tom 
všetkom sa prostredníctvom tlače mohlo dozvedieť aj obyvateľstvo Slovenska. 


O situáciu  v zahraničí sa slovenská tlač zaujímala a prinášala pomerne často správy 
napr. o „šovinistických akciách“ v Maďarsku. Zvlášť kriticky o nich s prirovnaním 
k fašistickým činom referovala ľavicová tlač, a to s istou dávkou irónie, vyplývajúcou 
z rozhorčenia nad prezentáciou ČSR pred svetovou verejnosťou zo strany Maďarska. 
Vyjadrenia typu „sme zvedaví, ako maď. vláda vysvetlí tieto pogromy, keď sa posiaľ 
veľmi často chvastala s údajne ‚demokratickým cítením svojho obyvateľstva‘ a s údajne 
‚dôsledným protifašistickým postupom vládnych orgánov‘. Maďarské pogromy sú totiž 
takého rozsahu, že znesú porovnanie iba s göebbelsovskými výčinmi v nedávnej minu-
losti,“2 neboli ničím výnimočným. Tlač v tejto súvislosti uverejnila i vyhlásenie židov-
ských organizácií na Slovensku, ktoré sa proti „obrane“ slovenského židovstva takéhoto 
druhu zo strany Maďarska dôrazne postavili.3 Podobne v júli 1945 Hlas ľudu referoval o 
prepadoch poľských Židov vo vlakoch a následne vykonaných vraždách,4 o situácii tých, 
ktorí v priebehu prvej polovice júla (hlavne po pogrome v Kielcach, kde zahynulo 40 
Židov a 2 Nežidia – pozn. J. Š.) hromadne utekali z krajiny.5 A opäť lavicová tlač označo-
vala pogromy za čisto politicky motivované dielo reakcie (podobne, ako tomu bude 
v prípade ČSR či Slovenska), ktorá by „demokratickú (!) poľskú vládu priviedla do zlého 
svetla“.6 Podobne reagovala i na narastajúce či pretrvávajúce protižidovské nálady 
v ďalších krajinách. V Rakúsku boli údajne členom vlády a iným vedúcim osobnostiam 
rozposielané anonymné listy s protispojeneckým a antisemitským obsahom,7 v neskoršom 
období informuje o tom, že nemeckí Židia opäť „musia trpieť ponižovanie a útlak“ 
a napr. londýnska štvrť Eastend „je jediné miesto v Európe okrem Francovho Španielska, 
kde sa na uliciach otvorene hlása nacistická doktrína nenávisti voči ‚podradným rasám‘“.8   


Naopak, udalosti dejúce sa v Československu, resp. na Slovensku pozorne sledovala 


                                                 
2 Fašistická zločinnosť na maďarskom vidieku. In: Pravda, 28. mája 1946, s. 3; tiež V Maďarsku lynčovali 
dvoch židov a zabili policajného kapitána. In: Hlas ľudu (Prešov), 4. augusta 1946, s. 1; V Miškovci vypočuli už 
vyše tisíc ľudí.  Hlas ľudu (Prešov), 10. augusta 1946, s. 2.  
3 „Tunajšie židovstvo s ľútosťou konštatuje, že niektoré mocnosti používajú existenciu židovskej otázky na 
Slovensku pre svoje politické zámery ... Proti takejto obrane, o ktorú sme neprosili, sa s najväčšou rozhodnosťou 
ohradzujeme ... ešte v čase vojny, ba nemeckej okupácie, zrušila SNR všetky protižidovské zákony 
a nariadenia... veríme, že sa čoskoro realizuje poctivá vôľa našich zákonodarcov. Je pravdou síce, že tu došlo 
k protižidovským výčinom, čo však súvisí s počínaním niektorých reakčných živlov... Vládni činitelia sú pevne 
rozhodnutí udržať bezpečnosť pre každého občana za všetkých okolností a túto svoju dobrú vôľu i dokázali.“ 
Zároveň vysoko ocenili náboženskú slobodu, sociálnu pomoc a poskytnutie útočiska židovským utečencom, ako 
aj možnosť slobodne sa vysťahovať.  Slovenské židovstvo proti zásahom zo zahraničia. In: Hlas ľudu (Prešov), 
10. októbra 1946, s. 3. 
4 V Poľsku teroristi zavraždili ďalších 33 židov. In: Hlas ľudu (Prešov), 14. júla 1946, s. 1.   
5 Židia nemôžu žiť v Poľsku. In: Hlas ľudu (Prešov), 21. júla 1946, s. 2.   
6 Poľská reakcia sa prepočítala. In: Hlas ľudu (Prešov), 2. augusta 1946, s. 1. 
7 Rakúsko žiada očiatu. In: Hlas ľudu (Prešov), 11. októbra 1946, s. 2. 
8 Antisemitizmus v Nemecku a Anglicku. In: Národná obroda, 10. septembra 1947, s. 2. 
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zahraničná (predovšetkým západná) tlač a situáciu vnímala zvlášť citlivo a dramaticky, čo 
sa odrážalo aj na rétorike uverejňovaných článkov. Spravodajca Reuters Bettany píše: 
„Väčšina „árijcov“ dostala svoje majetky späť, zatiaľ čo väčšina „židov“ doposiaľ ešte 
márne čaká na navrátenie svojich majetkov. ... Židovská otázka, ktorá mala byť raz 
a navždy vyriešená porážkou nacizmu, je znovu na programe dňa. Tento stav je … podpo-
rovaný latentným antisemitizmom, prýštiacim jednak zo systematickej nemeckej propa-
gandy počas okupácie, jednak z odporu terajších držiteľov majetku, ktorý nadobudli po 
Židoch a ktorý sa zdráhajú teraz vrátiť... Nápravu v tomto smere môže uskutočniť len 
rýchlejšie a presnejšie zákonodarstvo a prísnejšia kontrola antisemitskej propagandy, 
ktorá zvlášť na Slovensku dosahuje alarmujúcich rozmerov.“9


Septembrové udalosti z roku 1945 – topoľčiansky pogrom, svojho času prispeli 
k tomu, že sa aj v zahraničnej tlači písalo v zmysle – „na Slovensku vraj stále pôsobí 
Hlinkova garda (HG) a pri rozdeľovaní zásob UNRRA sa vraj so židmi kruto nakladá, 
židia nedostávajú nič a potraviny si rozdeľujú Slováci“ a „zúri tu neľudský antisemitiz-
mus“,10 ako uviedol New York Times. Adekvátnosť týchto slov však bola prinajmenšom 
diskutabilná, keďže i Vojtech Winterstein, vtedajší generálny tajomník Zväzu židovských 
náboženských obcí na Slovensku a Združenia fašistickým režimom rasovo prenasledova-
ných (SRP), redakcii časopisu poslal list, v ktorom niektoré tvrdenia vyvracia, iné vysvet-
ľuje.11 On sám si uvedomoval, že antisemitizmus ako taký v krajine nemožno poprieť (aj 
vzhľadom na predchádzajúce obdobie existencie Slovenskej republiky), no čo do miery a 
v niektorých prípadoch aj relevantnosti však treba triezvo posudzovať.  


Na takéto vyjadrenia v amerických novinách reagovala slovenská tlač pohotovo. 
Napr. Národnie noviny ostro proti nim vystúpili a uverejnili článok pod názvom Kto to 
ohovára Slovensko v Amerike? s podtitulom U nás sa vraj krivdí Židom. A čo je pravda?. 
V ňom však, paradoxne, jasne badať protižidovskú rétoriku. „Nehovorí sa tu ešte o otáz-
kach bytových, kde Židia majú vždy a všade prednosť natoľko, že to vzbudzuje až neľú-
bosť. Nehovorí sa tu, že vo väčšine úradov hospodárskeho rázu umožnilo sa Židom roz-
hodovať o všetkých závažnejších hospodárskych otázkach, čo títo náležite využívajú … 
na stĺpcoch desiatok novín denne celé desiatky židovských prispievateľov „rieši“ česko-
slovenský pomer a zasahuje do najháklivejších vecí nášho vnútroštátneho života. Každý 
vie o tom, že istá čiastka tlače opanovaná je Židmi a … nie je to inakšie ani s naším fil-
mom a inými inštitúciami. … Radi by sme videli, kde ešte v Európe zakotvili tak Židia po 
roku 1945 ako na Slovensku a kde boli pripustení k takým rozhodujúcim pozíciam ako 
práve tuná?“12 V článku Čo nám vytýkajú v SSSR? z februára 1946 Národnie noviny píšu: 
„Predovšetkým je to antisemitizmus na Slovensku … Okrem všeobecných zvyškov fašis-
tickej ideológie je špeciálna slovenská príčina. Národná, akú nepoznajú ani v Čechách, ani 
v SSSR. Sme presvedčení, že antisemitizmus tým rýchlejšie zanikne, čím sa obyvateľstvo 
židovského vyznania skôr fakticky a nielen formálne zapojí do slovenského kolektíva. 
Myslíme tým na bezvýhradné obcovanie v slovenskej reči doma aj v spoločnosti a prispô-
sobenie sa slovenskému zmýšľaniu…“13 Podobnými, viac či menej skryté, náznaky 
antisemitských myšlienok neboli vo všeobecnosti ničím výnimočným, skôr to bol bežný 


                                                 
9 Národný archív v Prahe, f. 850/1 Ministerstvo vnútra – tajné, inv. č. 474, č. C 166, k. 13. Správy zahraničnej 
tlače o situácii čsl. občanov žid. pôvodu. 
10 SNA Bratislava, f. PV – prez., k. 2, č. 2769/1946. Washington Post – útoky proti československej vláde. 
11 Bližšie pozri Nepravdy o pomeroch židov na Slovensku. Zle informovaný „New York Times“. In: Národná 
obroda, 25. apríla 1946, s. 3. 
12 Kto to ohovára Slovensko v Amerike? In: Národnie noviny, 24. apríla 1946, s. 1. 
13 Čo nám vytýkajú v SSSR? In: Národnie noviny, 1. februára 1946, s. 1. 
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jav, zvlášť v „pravicovo“ orientovaných periodikách.14


Je zaujímavé, že tlač sa dlho, v podstate až do topoľčianskeho pogromu, akoby vy-
hýbala tomuto problému a cielene ho obchádzala. O konkrétnych protižidovských akciách 
napr. na východnom Slovensku v roku 1945 takmer nenájdeme informácie (okrem de-
monštrácie v Prešove v júli 1945). A pritom z oblastí východného Slovenska boli Brati-
slave i Prahe hlásené vážne nepokoje už v prvých týždňoch po skončení vojny. Výnimku 
predstavuje snáď len topoľčiansky pogrom. Denník Čas, hlavný tlačový orgán Demokra-
tickej strany (DS), stručne informoval o topoľčianskom prípade v článku s názvom Čo sa 
stalo v Topoľčanoch? dňa 30. septembra. S poľutovaním konštatoval, že podobné udalosti 
„neslúžia nášmu dobrému menu“, sú dielom nezodpovedných živlov a provokatérov15 
a na stránkach periodika DS jednoznačne „topoľčiansky prípad“ odsúdila.16 Podobné 
stručné vyhlásenia sa objavili i v ľavicovej tlači.17 Prípad bol však podrobnejšie 
sledovaný aj v nasledujúcich dňoch.18 O topoľčianskych udalostiach bezprostredne 
informovala i zahraničná tlač. Dňa 1. októbra The Palestine Post informoval o incidente 
a o 68 zranených Židoch.19 Věstník ŽNO 28. októbra označil za vinníka organizovaných 
výtržností v okolí Topoľčian a na Slovensku celkovo arizátorov, ale tiež niektorých 
členov národných výborov, pokračujúcich „vo fašistickej politike“.20 Vo všeobecnosti 
však možno konštatovať, že tlačové orgány jednotlivých strán politického spektra, 
uverejňovali viac-menej reprodukcie vyjadrení vlády k incidentu, bez nejakých vlastných 
vyjadrení a komentárov. Podobne reagovali napr. aj české periodiká, výnimku tvorí azda 
Věstník Rady ŽNO, ktorý sa problémom Topoľčian i pretrvávajúceho antisemitizmu na 
Slovensku zaoberá podrobnejšie.21   


Do istej miery je akési silentium pochopiteľné, išlo predsa o citlivú záležitosť a len 
málokto mal v úmysle rozpútavať ďalšie vášne. A tak spočiatku noviny prinášali vyjadre-
nia politikov, či už prezidenta, ministrov, povereníkov alebo predstaviteľov jednotlivých 
politických strán, v ktorých všetci svorne antisemitizmus ako taký jednoznačne 
a nekompromisne odmietali.22 Hoci niekedy sami neuvážene mohli „priliať olej do 
ohňa“.23


                                                 
14 Pozri napr. Nepravdy o pomeroch židov na Slovensku. In: Národná obroda, 25. apríla 1946, s. 3.  
15 Čo sa stalo v Topoľčanoch? In: Čas, 30. septembra 1945, s. 3. 
16 Čas, 7. októbra 1945, s. 3.  
17 Vláda rozhodne odsúdila topoľčianske násilnosti. In: Pravda, 5. októbra 1945, s. 1. 
18 Napr. Podrobnosti o protižidovských demonštráciách v Topoľčanoch. In: Čas, 14. októbra 1945, s. 3; Pozadie 
topoľčianskych násilností. In: Pravda, 9. októbra 1945, s. 4. 
19 V článku 68 Injured in Pogrom informoval o 68 zranených (z toho 16 vážne), ktorých mala na svedomí 
„nacistická zberba“. Taktiež pripomína nedostatočnú reakciu zodpovedných úradov na vzniknutú situáciu. 
Národný archív v Prahe, f. Ministerstvo zahraničných vecí – výstrižkový archív, k. 266.  
20 Topolčany. In: Věstník ŽNO, roč. VII, 1945, č. 3, s. 21. 
21 Bližšie k problematike pozri: BEDNAŘÍK, Petr: Zpravodajství českého tisku v roce 1945 o topoľčanském 
pogromu. In: Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Praha : Historický ústav AV ČR, 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. s. 443 – 460.  
22 Napr. prejav ministra Václava Kopeckého V radoch českých a slovenských vlastencov niet miesta pre 
antisemitizmus. In: Pravda, 3. októbra 1945, s. 3. a Pravda, 4. októbra 1945, s. 3; Jozefa Lettricha Sme za 
poriadok na Slovensku, bezpečnosť osobnú a majetkovú. In: Čas, 3. júna 1945, s. 3; Štefana Bašťovanského 
Slovo o antisemitizme. In: Pravda, 15. septembra 1946, s. 1; prezidenta Edvarda Beneša Antisemitizmus nemá v 
ČSR miesta. In: Demokrat, 15. novembra 1945, s. 2. 
23 Napr. Jozef Lettrich v rozhlasovom prejave, ktorý priniesla aj tlač, apeluje na židovských občanov, „aby sa 
neoddeľovali od rovnej cesty a zdržiavali sa všetkého, čo by mohlo vyvolávať nesúhlas otatného obyvateľstva, 
najmä, aby sa nezúčastnili na čiernych obchodoch, panikárstve, kverulanstva a vyvolávania nervozity“. Odčiní-
me krivdy na Židoch spáchané. In: Demokrat, 29. septembra 1945, s. 1. Časopis Pohronie uverejnil vyhlásenie 
povereníka vnútra na adresu Židov: „Ten židovský príslušník, ktorý sa hlásil za Maďara alebo Nemca, bude sa 
za takého považovať ... Nepripustíme však, aby konjukturálne a oportunistické elementy menili svoju národnosť 
za šesť mesiacov osem ráz.“ V zrkadle Levíc. In: Pohronie, 5. augusta 1945, s. 3. 
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Obšírnejšie sa noviny a časopisy vyjadrovali k pretrvávajúcemu antisemitizmu ako 
takému,24 zvlášť plamenne pôsobia články Pravdy,25 tlačového orgánu KSS, strany, ktorá 
o niekoľko rokov rovnako plamenne bojovala proti sionizmu (v skutočnosti sa tým zakrý-
val antisemitizmus) a jeho zástancom, ale už nielen na stránkach tlače. Existencia antise-
mitských nálad sa v prvých povojnových rokoch stala jedným z prvkov, ktorý komunisti 
využili na diskreditáciu Demokratickej strany, hlavne po voľbách do ÚNZ). Veď nebolo 
nič jednoduchšie, ako aktérov akýchkoľvek problémov „zaváňajúcich“ protižidovstvom 
všetkých uniformne označiť za pravičiarov, bývalých ľudákov, gardistov a reakčné živly – 
ktoré údajne tvorili okrem iného „základňu demokratov“. To, že výtržnosti mohli vyvo-
lať„uvedomelí a pokrokoví“ odbojári, keďže mnoho výtržností mali na svedomí práve oni, 
už ľavicová tlač kategoricky popiera, resp. výklad prispôsobuje svojej optike.  


Tlačový orgán KSS v Prešove Hlas ľudu, informoval o udalostiach, ktoré sa v meste 
odohrali 26. a 28. júla 1945 ako o „výtržnostiach protištátneho rázu, prevádzaných ty-
picky fašistickým spôsobom“. Dňa 26. júla skupina troch mužov pod vedením istého 
Žemličku vykrikovaním protižidovských hesiel údajne pripravovala náladu pre protištátnu 
demonštráciu, ktorá sa napokon uskutočnila 28. júla 1945. V ten deň sa pred prešovským 
ONV zhromaždila skupina cca 150 osôb – zväčšia žien, požadujúcich zvýšenie prídelov. 
Následne sa k manifestujúcim pridal dav a v uliciach začalo dochádzať k výtržnostiam. 
Dav zaútočil na kuchyňu Repatriačného úradu, vyraboval ju a zdemoloval. Súčasne 
v uliciach mesta začalo dochádzať k inzultáciám židovských občanov a došlo aj k útoku 
na stanicu NB.26 Komunistickou tlačou bola na zodpovednosť za túto protištátnu 
demonštráciu (okrem „fašistov, gardistov a Maďarov“ – na plecia ktorých sa najľahšie 
zhadzovala zodpovednosť) braná aj miestna inteligencia, ktorá „sústavnou propagandou 
už dlhší čas zavádzala verejnosť“ a strhla dav, teda nepriame obvinenia smerovali na 
konkurenčnú Demokratickú stranu DS. Totiž 28. júla v časopise Ozvena, tlačovom orgáne 
DS, na margo situácie so zásobovaním a navracajúcimi sa Židmi odznelo: „Dnes sa hlá-
sime o prídel my, štátni zamestnanci, lebo patríme do triedy sociálne najslabších! 
A právom! (...) Došli zásielky UNRRY. Čo sme my, štátni zamestnanci, z nich dostali? 
Nič, skoro nič! Čo nám treba? Všetko! Potrebujeme odev, obuv, chceme jesť! Chceme, čo 
nám patrí! (...) Vrátili a vracajú sa ľudia zo západu, z rozličných končín Európy, 
z bunkerov, z koncentračných táborov, z lágrov. Mnohí prichádzajú len s tým, čo majú na 
sebe, ako to sami hovoria a priznávajú. A pozoruhodné je, že o týždeň, o dva, keď ich 
vidíte korzovať, sedieť v kaviarňach alebo postávať na ulici, sú elegantne vyobliekaní, na 
nohách krásne topánky, dámy napudrované, namaľované. Odkiaľ majú títo ľudia tieto 
veci? (...) Vy, čo máte na starosti vedenie UNRRY a delenie prídelov, deľte spravodlivo, 
podľa vykonanej práce, lebo aj my vieme našu ohnutú chrbtovú kosť vystrieť!“ Je zrejmé, 
na koho a na aké vrstvy či sociálne skupiny slová článku narážali, a nemuselo pritom ísť 
výlučne len o Židov, a je pochopiteľné, že nezostali bez povšimnutia.27 Zvlášť sa optika 
ľavicovo orientovanej tlače prejavila pri augustovom zjazde partizánov, počas ktorého 
boli v Bratislave i na iných miestach Slovenska  rozširované protižidovské nápisy a došlo 


                                                 
24 Pozri napr. K židovskej otázke. In: Novohradský hlas, 28. februára 1946, s. 2; Teraz nehovorí antisemita. In: 
Novohradský hlas, 21. augusta 1947, s. 4; List židovskému priateľovi. In: Hlas ľudu, 28. júla 1945, s. 3; 
K židovským i kresťanským problémom. In: Demokrat, 16. decembra 1945, s. 2 a O tých židovských 
i kresťanských problémoch. In: Demokrat, 19. decembra 1945, s. 2. 
25 Pozri napr. Vláda rozhodne odsúdila topoľčianske násilnosti. In: Pravda, 5. októbra 1945, s. 1; Slovo 
o antisemitizme. In: Pravda, 15. septembra 1946, s. 1. 
26 Zakuklení fašisti vyvolali protištátnu demonštráciu. In: Hlas ľudu, 31. júla 1945, s. 1; Prešovskí demonštranti 
pred ľudovým súdom. In: Hlas ľudu, 3. októbra 1945, s. 1. 
27 UNRRA a štátni zamestnanci. In: Ozvena, 28. júla 1945, s. 2.  
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i k výtržnostiam, dokonca i k napádaniu Židov, aj zo strany bývalých partizánov (mimo-
chodom, ešte stále vlastniacich zbrane). Úplne v intenciách filozofie slovenských komu-
nistov vykreslil celý prípad prešovský Hlas ľudu (bez policajného vyšetrenia): „Ako je 
našej verejnosti už známe, našich partizánov prekvapila Bratislava tým, že našli po jej 
uliciach popísané rozličné heslá, smerujúce väčšinou proti židom. Medzi týmito heslami 
boli nápisy: Bite židov! Von so židmi! a podobné. Je isté, že partizáni tieto nápisy nerobi-
li, lebo si do Bratislavy neniesli štetky a farbu, ale odhodlanie vyčistiť všetko, čo vyčistiť 
treba. Je isté aj to, že takýmto podvodným spôsobom chceli gardistické a ľudácke pod-
zemné živly narušiť dôstojný priebeh zjazdu ... a gardistické podzemie neprestalo 
v svojich výčinoch (ani po zjazde – pozn. J. Š.) ... A tak sa mohlo stať, že pod počestným 
menom partizánov vykonali gardisti a im podobné živly v niektorých slovenských mes-
tách pogromy na židov ... S týmito činmi však partizáni nemajú nič spoločného.“28 Ako je 
zrejmé, problém antisemitizmu začal podstatnejšiu úlohu v mocenskopolitickom boji 
medzi KSS a DS zohrávať najmä po májových voľbách v roku 1946, ktoré Komunistická 
strana prehrala a kedy tento boj postupne začal silnieť. Politické strany sa navzájom obvi-
ňovali – stránky tlače nevynímajúc – z nečestných praktík, pričom sa stávali prípady, keď 
usvedčiť pravého vinníka jednoduché nebolo. Na ilustráciu uvádzam prípad nápisov, ktoré 
priniesli prešovské noviny Ozvena. „...komunistické bašty na východnom Slovensku – 
Prešov, Košice a iné mestá a obce – sklamali vyznávačov komunizmu a ich vodcov. Je 
preto pochopiteľné, že výlevy žlče KSS najzúrivejšie sa vybíjajú na československom 
východe ... Denne počúvame sťažnosti a hlásenia z mnohých východoslovenských obcí, 
v ktorých >>voľakto<< nacvičeným spôsobom za noci maľuje po domoch a po plotoch 
hanebné nápisy, ako: Von s českým vojskom zo Slovenska. Von so židoboľševizmom do 
SSSR. Sme za slovenský štát, preto sme volili DS. Nech žije Tiso. Von so Židmi.“ Je 
zaujímavé, že do týchto dedín hneď v ranných hodinách (kým ešte ani farba neuschla!) 
dostavujú sa páni z Hlasu ľudu s fotografickými aparátmi a za asistencie Kubíka, člena 
NB – komisára KSS, >>overujú << objednané nápisy a komunistický Hlas ľudu dostáva 
takto >>zaručene pravdivé<< správy o >>reakčnej<< činnosti DS. ... Týmto jasne prezrá-
dzajú a dokumentujú svoje túhy po moci, nehľadiac na spôsob a prostriedky.“29 Je však 
nepopierateľné, že nevôľu u obyvateľstva vyvolávala politická orientácia Židov, ktorá 
zväčša inklinovala k ľavici.30        


Na Slovensku okrem ekonomických, politických či konfesijných pohnútok 
k protižidovským náladám sa radil tiež aspekt národnostný, ako už bolo naznačené 
v jednom citovanom článku. Zvlášť v južných oblastiach Slovenska, ktoré bolo Vieden-
skou arbitrážou pričlenené k Maďarsku a po vojne opäť pripadlo Československu, sa 
objavovali prípady, keď bolo židovské obyvateľstvo obviňované z maďarčenia, z „pre-
zliekania kabátov“, v zmysle „vy (t. j. Židia) ste boli prví, ktorí ste vítali Maďarov 
a vyložili maďarské zástavy na svoje domy, po odchode Maďarov vítali ste ČA a teraz, 
keď je obnovená ČSR, hlásite sa za prvých Slovákov“.31 Protislovenské (a tak protištátne) 
správanie vôbec bolo Židom často vyčítané aj na stránkach tlače, najmä teda južnosloven-
ských regiónov. Okrem národnostných výčitiek sa objavovali kritické hlasy na nezapája-
nie sa Židov do „konsolidačného procesu republiky“, resp. priamo na jeho marenie, a to 
predovšetkým nezapájaním sa do obnovovacích stavebných prác a vyhýbaním sa im, 


                                                 
28 Rafinované výčiny slovenskej reakcie. Chcela by prišiť partizánom za golier činy, ktoré robí sama. In: Hlas 
ľudu, 8. augusta 1946, s. 1. 
29 Objednané nápisy. In: Ozvena, 9. júna 1946, s. 1. 
30 Pozri napr. Kto vyvoláva antisemitzmus? In: Národnie noviny, 23. mája 1946, s. 2; 
31 ŠA Košice, f. Krajský súd v Košiciach 1872 – 1949, k. 525, č. 1891/1948. Verejné štvanie proti Židom 
v Ladmovciach. 
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provokačným správaním (čo vtedy predstavovalo návštevu kaviarní, kúpeľov, korzova-
nie). Ojedinelé tiež neboli vyjadrenia, že Židia, resp. jednotlivci tohoto spoločenstva, sami 
dávajú príčiny k šíreniu protižidovskej atmosféry svojím – z pohľadu druhej strany – 
„nevhodným a netolerujúcim“ správaním. Napr. v Novohradskom hlase pisateľ, podpísa-
ný ako „príslušník čsl. odboja“, zhrnúc všetky tieto body, píše: „…antisemitizmus vyvo-
lávajú jednotlivci z vlastných radov, ktorí zabudli na umučenie miliónov rasovo prenasle-
dovaných … a pravdepodobne žijúc v Maďarsku nepocítili dostatočne nyilašský bič … 
Vy ste to, vy tri dámy a jeden pán, ktorí sedávate bezstarostne pri kartách na mestskej 
plavárni. Vy ste to, ktorí napĺňate našu žlč horkosťou, vzbudzujete pohoršenie a škodíte 
tým Vašim súvercom, ktorí sa zapojili do konsolidačného procesu nášho pohraničia…“32 
Na typ takýchto vyjadrení reagovali i kompetentní, medzi nimi i samotné SRP: „Antise-
mitizmus sa vyznačuje tým, že rád generalizuje zlé vlastnosti Židov, ale kladné stránky a 
zásluhy jednotlivcov pripisuje výlučne jednotlivcom … My nič nežiadame, len to, aby sa 
nedostatky našich súvercov … nepripisovali celej židovskej sociéte, ale výlučne tým, ktorí 
sú ich nositeľmi.“33 Vyskytli sa však i názory, podľa ktorých protižidovskú propagandu, 
s cieľom poškodiť dobré meno republiky, šíria cudzí nepriatelia – nie Slováci, ale Maďari, 
hovoriaci po slovensky. Zvlášť v hraničných oblastiach sa veľkým problémom stal čierny 
obchod a cezhraničné pašovanie. Hoci boli z týchto prečinov obviňovaní vo veľkej miere 
Židia, aj na stránkach tlače sa ojedinele objavili hlasy volajúce po spravodlivosti nielen 
voči nim, „lebo nemožno a neslobodno tieto priestupky generalizovať na všetkých statoč-
ných a pracujúcich židov, veď takýchto priestupkov sa dopúšťajú i kresťania … takýchto 
budeme nemilosrdne odkrývať a verejne biľagovať“.34  


O istom „postihnutí“ oboch strán, židovskej i nežidovskej, hovorili predovšetkým 
predstavitelia inteligencie, snáď v úprimnej snahe hľadať riešenie pokojnou cestou. Na-
príklad lučenecký evanjelický farár Jur Chochol, ktorý bol jedným z tých, ktorí počas 
vojny krstil Židov a jedným zo zakladateľov Novohradského hlasu. Na výčitky, že sa 
v samotnom periodiku málo diskutuje o „židovskej otázke“, reagoval tým, že sa vždy 
usiloval, aby neboli uverejňované články čoby „jalové hádky o židovskej otázke“. Preto sa 
sám pokúsil situáciu vykresliť z vlastného pohľadu, uvedomujúc si, že problém je na 
oboch stranách, na židovskej i nežidovskej – zvlášť v špecifikách južných regiónov: „My 
tu máme dvoch pacientov. Jeden je Nežid, zaťažený ideológiou rasistickou a antisemitiz-
mom a druhý je Žid, ktorý nenachodí ladného pomeru k slovenskej reči (reagoval tak na 
fakt, že väčšina lučeneckých Židov nehovorila po slovensky a k slovenčine mala skôr 
odmietavý postoj aj počas ČSR – pozn. J. Š.). Najprv treba vyliečiť prvého, ktorý sa me-
nuje kresťanom. Kresťan nesmie nenávidieť. Veríme, … že naši Židia … ku slovenčine 
budú mať kladný vzťah. Potom  bude vyliečený aj druhý pacient.“35 Slovenský vedec 
Milan Pišút v článku Pod tlakom psychózy ostro odsudzuje predovšetkým vzdelaných, 
ktorí akokoľvek podporovali protižidovskú politiku predchádzajúceho režimu, hoci 
s istým pochopením pozerá na pospolitý ľud, ktorý sa dal zlákať protižidovskou propa-
gandou, na druhej strane však i nezištne trpiacim pomáhal.  Uvedomuje si postihnutie 
všetkých, celej spoločnosti, vojnovým stavom a režimom. „Dnešný človek potrebuje upo-
kojenia, prihovárania, presvedčovania srdcom, nie heslá, nie ostré slová, nie hlučné reči, 
nie volania po pomste a nenávisti. Toho všetkého bolo dosť, tým bol ubitý a skrivený … 
Dnes však by na plagátoch malo byť heslo: ‚Pomaly, ľudia, a pokojne. Pôjde to tak rých-


                                                 
32 Teraz nehovorí antisemita. In: Novohradský hlas, 21. augusta 1947, s. 4.  
33 Negeneralizovať. In: Východoslovenská Pravda, 18. septembra 1946, s. 3.  
34 Rozširovanie vymyslených správ. In: Novohradský hlas, 29. augusta 1946, s. 2. 
35 K židovskej otázke. In: Novohradský hlas, 28. februára 1946, s. 2. 
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lejšie.‘“36 Ak však ekonomická a politická konsolidácia spoločnosti obyčajne trvá nejaký 
čas, tá duševná ešte dlhšie. Mnohí redaktori i prispievatelia do novín sa donekonečna 
pokúšali objasniť, prečo vôbec antisemitizmus pretrváva – a naberá stále nové odtiene, no 
nežidovská a židovská stránka sa v polemike na stránkach novín dohodnúť nedokázali. 


Začiatkom roku 1947 Povereníctvo vnútra (PV) SNR nariadilo vykonávanie repre-
sívnej cenzúry tlače. Zakázané bolo okrem iného uverejňovať akékoľvek útoky proti ná-
rodnostnej, náboženskej a rasovej rovnoprávnosti a nabádať k neznášanlivosti. Okrem 
toho časopisy nesmeli zverejňovať žiadne konfesijné útoky, posmešky alebo urážky, ktoré 
by dráždili verejnosť. Čisto z tohto pohľadu (prejavov antisemitizmu) sa snaha zložité 
pomery zmierniť alebo ich aspoň ešte viac nezhoršovať danú časť nariadenia dá hodnotiť 
ako pozitívum.  


Ako je zrejmé, v slovenských periodikách vychádzali popri článkoch umiernených, 
snažiacich sa upokojiť a triezvo zhodnotiť neľahký stav tiež články takmer štvavého pro-
tižidovského charakteru. Rôznorodosť názorov na jednotlivé čiastkové problémy tohoto 
celospoločenského fenoménu odrážala rôznorodosť ľudského myslenia i následného ko-
nania konkrétnych osôb v konkrétnom čase, ktoré aj prostredníctvom tlače ovplyvňovali 
čitateľa. Netreba však zabúdať, že platí i opačný vzťah – sú to totiž spojené nádoby.  


 
 


Summary 
Reflections of postwar Anti-Semitism in the period Slovak press in 1945-1947 
 


After 1945 a few periodic were printed focusing attention to social or socio-political events in the country 
including bulletins of particular Slovak political parties. In the first post-war years the press besides the radio 
broadcasting provided possibilities to present the happening in the country as well as in particular regions. Of 
course, the press also reflected the increasing post-war anti-Semitism in the Slovak society. However, concrete 
cases weren’t presented in the press (except a pogrom in Topoľčany). The press primarily focused on the phe-
nomenon of anti-Semitism like a historical, philosophical or moral issue and on the relevance of its existence in 
the Slovak society. The postwar press presented a broad range of opinions on this issue – from total distancing to 
total identification with it.    


                                                 
36 Pod tlakom psychózy. In: Čas, 7. októbra 1945, s. 1. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Slovenská spoločnosť v hlavnom meste Uhorska  v období dualizmu 
 


ANNA KOVÁČOVÁ 
 


Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba (Maďarsko) 
 


 
Vo svojom  príspevku som vychádzala  z tematického okruhu: lokálne strediská 


národného života.  Z tohto aspektu sa pokúsim predstaviť Budapešť ako jedno z centier 
Slovákov v prvom rade na konci 19. a začiatku 20. storočia.  


Postavenie metropoly hlavného mesta Uhorska je zaujímavé nielen z národnostné-
ho, ale aj spoločenského hľadiska. Pešťbudín, neskôr  Budapešť, po zlúčení troch miest 
(Pešť-Budín-Starý Budín) mal v 19. storočí typický multietnický ráz. Spolužitie rôznych 
národov bolo prirodzeným javom v tomto multikultúrnom meste. Hlavné mesto 
vtedajšieho Uhorska  predstavoval svet charakterizovaný viacerými jazykmi a kultúrami. 
Je dobre známe, že periodiká sa vydávali v nemeckom, srbskom, slovenskom, rumunskom 
a chorvátskom jazyku.1 Knižné publikácie vychádzali tiež v rôznych jazykoch, 
a  dvojjazyčné plagáty divadelných programov, koncertov, robotníckych demonštrácií 
a iných aktivít  poukazujú na  existenciu národov žijúcich v hlavnom meste. Pravda, táto 
pospolitosť žila v jazykovo zmiešanom a intenzívne sa maďarizujúcom prostredí, ktoré 
nežičilo spoločenskému  a duchovnému životu Slovákov a najmä nie vytvoreniu ich 
silného národného hnutia.   


Migrácia, príliv obyvateľstva, mala stupňujúcu tendenciu a kulminovala na konci 
19. storočia, čím sa Budapešť s vyše 700 tisíc obyvateľmi stala ôsmym najväčším európ-
skym mestom. V tom čase dynamicky sa rozvíjajúce mesto ponúkalo rôzne príležitosti pre 
masové prisťahovalectvo z jednotlivých etnických regiónov Uhorska. Demografická 
explózia  svojím pôsobením jednoznačne podnietila a ovplyvnila funkciu  hlavného mesta 
ako centra obyvateľov rôznych národov. Prisťahovalci z rozličných nemaďarských regió-
nov Uhorska sa stali nielen veľkomestskými občanmi, ale veľmi rýchlo aj Maďarmi.  To, 
že kultúrny a komunikačný štatút maďarského jazyka sa dostával čoraz viac do popredia, 
zapríčinilo obrovskú zmenu etnickej štruktúry. Súbežne sa oslabovali slovenské jazykové 
a kultúrne väzby a výraznejšie sa  posilňovalo maďarské národné povedomie. V nemec-
kom a slovenskom prostredí maďarizácia postupovala tak rýchlo, že podľa oficiálnych 
maďarských štatistík v období rokov 1880-1920, teda za 40 rokov, podiel občanov so slo-
venským materinským jazykom klesol zo 6,1 % na 1,5 %, a s nemeckým z 34,4 na 6,5 %. 
(V skúmanom období bola Budapešť jedným z miest s najväčším počtom slovenského 
obyvateľstva a Slováci v nej predstavovali tretie najpočetnejšie etnikum – po maďarskom 
a nemeckom.) Je historickou skutočnosťou, že v Pešťbudíne bol oddávna prítomný 
slovenský duch. Stačí len spomenúť Jozefov, kde bývalo najviac Slovákov – tvorili vyše 
10 % z počtu obyvateľov tohto obvodu. (Stačí len spomenúť dnešnú ulicu Jarné pole 
/Tavaszmező/, ktorú začiatkom 19. storočia nazývali Slovenskou ulicou /Slowakengasse/). 


Hlavné mesto Uhorska bolo prirodzeným centrom nielen celej krajiny, ale aj sloven-
ského obyvateľstva. Priaznivé hospodárske, spoločenské a kultúrne podmienky sa usilova-
li čím lepšie využiť tak slovenskí robotníci, ako aj vzdelanci. V meste  mali svoje zastúpe-
nie slovenskí katolícki a evanjelickí duchovní, stredná remeselnícka vrstva, úradníci, ako i 
 organizátori národného a kultúrneho života. Historické hlavné mesto sprevádzal čulý slo-
venský život. Usadili sa v ňom na dlhší alebo kratší čas inžinieri, hudobní skladatelia, re-


                                                 
1 KÄFER, István: Vzájomnosti slovensko-maďarské. Vydavateľstvo učebníc, Budapešť, 1984, s.  65. 
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daktori a politici, stavitelia a lekári, advokáti a učitelia, robotníci a remeselníci. Treba spo-
menúť také osobnosti, ako bol  básnik a evanjelický dušpastier Ján Kollár (1793-1852), 
ktorý vyše 30 rokov  pôsobil na terajšom Deákovom námestí. Vo farskom Terezínskom 
kostole 11 rokov  kázal katolícky kaplán, dramatik a redaktor Ján Palárik (1822-1870). 
V slovenskom kostole na Rákocziho ulici pôsobil druhý známy evanjelický kňaz, biskup a 
spisovateľ, básnik a prekladateľ Daniel Bachát (1840-1906). On a jeho zať, učiteľ, kantor  
a skladateľ Ľudovít Izák  sa vžili „ako pojem pri vysviecení nových kostolov v okolí Buda-
pešti, dokonca aj na slovenskom ostrove, Nyiregyházi.“2  V Budapešti pôsobiaci katechéta 
a publicista Eduard Šándorfi (1869-1936) vykonal pozoruhodnú organizačnú činnosť me-
dzi katolíckymi Slovákmi. Staviteľ, podnikateľ a verejný činiteľ Ján N. Bobula (1844-
1903) sa angažoval ako organizátor, redaktor a vydavateľ. Dlhé roky  tu žil tiež redaktor, 
poslanec a politik Milan Hodža (1878-1944) a vyše 30 rokov jazykovedec a redaktor Sa-
muel Czambel (1856-1909). V spolkovej činnosti sa významne angažoval sociológ, poli-
tik a novinár Anton Štefánek (1877-1964), ktorý sa stal začiatkom 20. storočia redaktorom 
Slovenského týždenníka, Slovenského denníka,  neskôr revue Slovenský obzor, taktiež 
mecén a architekt  Milan Harminc, ktorý pre potreby stretávania sa prenajal pre mládež 
trojizbový byt na Jozefovej okružnej (József körút). 


 
1. Budapešť ako duchovné a kultúrne zázemie Slovákov 


Za monarchie uhorské hlavné mesto bolo sídlom štátnych a cirkevných inštitúcií, 
kultúrnych, správnych a vzdelávacích zariadení a univerzít. Rad-radom sa objavovali  
všeobecnovzdelávacie inštitúcie, národné združenia a ustanovizne typu matice. Najstaršou 
zo slovanských matíc (kultúrno-literárnych spolkov) bola Matica srbská, založená v roku 
1826 v Pešti, ako reakcia na vznik Maďarskej akadémie vied (1825). Pri hľadaní 
slovenského národného centra či umiestnení „matice“ niektorí slovenskí vzdelanci 
navrhovali tiež Pešť, kde bola vysoká koncentrácia Slovákov, vrátane relatívne početných 
majetnejších Slovákov.     


Slovenská komunita žila v prvom rade na ľavom brehu Budapešti, kde sa koncentro-
vali tiež jej  kultúrne a politické ustanovizne. V 19. storočí bolo popri Turčianskom Sv. 
Martine centrom spoločenského, kultúrneho a politického života Slovákov  nepochybne aj 
hlavné mesto krajiny. Koncom prvej polovice 19. storočia výrazne ožil slovenský duch 
v starom Budíne a Pešti. Mohli by sme spomenúť medzi inými Univerzitnú tlačiareň, kde 
do roku 1849 vyšlo 229 kníh v slovenskom jazyku, ďalšie v latinčine  a tiež v nemčine 
s tematikou slovenského národného obrodenia.3 Katedra slavistiky na univerzite začala 
pôsobiť roku 1850. Roku 1854 sa osamostatnila  slovenská evanjelická  cirkev, ktorá 
udržiavala i vlastnú školu. V Budapešti pôsobiaci vzdelanci si pokladali za samozrejmosť 
založenie a vydávanie časopisov a tiež slovenských vydavateľských podnikov. Časopisy, 
kalendáre, almanachy,  robotnícke noviny, brožúry  a iné periodiká mali upevňovať vlaste-
necké cítenie tu žijúcich Slovákov.  Mohli by sme vyzdvihnúť  Katolícke noviny  (1849-
1856), ktorých prvým redaktorom bol Šimon Klempa a po ňom Ján Palárik. Taktiež 
evanjelikmi a katolíkmi redigované štyri ročníky  almanachu Zora (1835-1840), tlačeného 
v Univerzitnej kníhtlačiarni, alebo humoristický časopis Černokňažník (vychádzal 
v Budíne do roku 1863). Publikácie v slovenčine poskytovali čitateľom bohatú ponuku. 
V 60-tych rokoch vychádzali také významné periodiká ako Priateľ školy a literatúry 
(1859-1861),  politický denník Priateľ ľudu (1861-1868) a jeden z najdôležitejších tlačo-
vých orgánov slovenskej politiky Pešťbudínske vedomosti (1861-1870).   


                                                 
2 Spomienky M. Izákovej na Budapešť (rodinný archív). 
3 KÄFER, István: Vzájomnosti slovensko-maďarské. Vydavateľstvo učebníc, Budapešť, 1984, s.  65. 


 322







Slovenská spoločnosť v hlavnom meste Uhorska  v období dualizmu 


Vydavateľská a žurnalistická činnosť mesta zažila čulejší ruch  najmä v druhej 
polovici 19. storočia. Vydávanie denníkov a časopisov v jazykoch menšín malo v hlavnom 
meste Uhorska dlhoročnú tradíciu. Kým v období dualizmu v Turčianskom  Sv. Martine 
vychádzalo 33 slovenských periodík, v Prešporku 19, v hlavnom meste žijúca slovenská 
inteligencia vydávala do roku 1918  šesťdesiatosem slovenských periodík.4 V rokoch 
1900-1918 mohli Slováci čítať sedemnásť novín tlačených v slovenskom jazyku. Sloven-
ské noviny (1868-1875) boli založené stavebným podnikateľom  Jánom Nepomukom 
Bobulom.  Provládne Slovenské noviny (1886-1918), redigované  Viktorom Horňánskym, 
a dvojtýždenník Vlasť a svet (1886-1918) vychádzali až do konca dualizmu.  Katolícka 
ľudová strana vydávala skoro 25 rokov  týždenník Kresťan.  Slováci v Budapešti si pritom  
vytvorili peňažné ústavy, vydavateľstvo, kníhtlačiareň a začali vydávať nové časopisy ako 
napríklad Hodžov Slovenský týždenník (1903-1918), Štefánkom redigovaná  mesačná re-
vue Slovenský obzor (1907), Prúdy (1909) a o rok neskôr Slovenský denník (1910-1915). 
V roku 1906 bola založená účastinná spoločnosť Budapeštiansky kníhtlačiarsky účastinár-
sky a nakladateľský spolok  a o dva roky neskôr  kníhtlačiareň. Budapešť teda bola výz-
namným strediskom vydávania slovenských časopisov a kníh,  žilo v nej viac tuctov 
redaktorov a ani jedny z tunajších novín neoslovovali výlučne len budapeštianskych 
Slovákov.    


Predovšetkým cirkevné inštitúcie,  rodinné centrá  a dva najaktívnejšie a najdlhšie  
fungujúce spolky (Slovenský spolok v Pešťbudíne a Budapeštiansky katolícky delnícky 
kruh) hrali najdôležitejšiu funkciu pri formovaní slovenského národného života a zacho-
vaní národnej identity Slovákov. Tieto slovenské združenia  a tiež rodinné centrá boli 
populárne, radi ich navštevovali aj  slovenskí hostia, prichádzajúci na dlhší alebo kratší 
čas do Budapešti. Boli to napríklad  poslanci, spisovatelia, učitelia, právnici, úradníci, 
redaktori, ale aj podnikatelia z Horniakov a Dolnej zeme. Okrem iného možno spomenúť 
spisovateľa Janka Jesenského, Jozefa Gregora-Tajovského, českého  politika Tomáša G. 
Masaryka, evanjelického duchovného Jura Janošku,  Fedora Ruppeldta, poslancov Pavla 
Blahu a Františka Skyčáka alebo duchovného z Kestúca a neskoršie bratislavského 
kanonika Jozefa Šrobára.  


1/a  Spolky  a združenia 
Najdôležitejšími lokálnymi strediskami slovenského národného života boli  v prvom 


rade spolky. Úloha spolkov spočívala predovšetkým v rozširovaní národného povedomia 
a vzdelávania, v nich bola možnosť udržiavať národné špecifiká a kultúrne tradície. 
Spolky zabezpečovali svojim členom spoločenské a duchovné zázemie pre ich činnosť. Za 
monarchie mesto ako také malo vhodnú pôdu na vytvorenie  siete spolkov. Aj slovenská 
spoločnosť v Budapešti mala možnosť demonštrovať svoju existenciu založením meštian-
skych inštitúcií a rôznych spoločenských foriem ako napríklad stolových spoločností, 
amatérskych divadelných združení a speváckych zborov, robotníckych spolkov alebo 
dobročinných ženských spolkov pod záštitou niektorej cirkvi. Aktivity  jednotlivých 
združení sa mohli vykonávať slobodne a dobrovoľne v zákonných normách s jasne vyme-
dzeným cieľom. Ale treba dodať, že neskôr sa už obmedzovalo pôsobenie spolkov, 
zužovali sa ich možnosti a viaceré prísne nariadenia z obdobia dualizmu diskriminovali 
príslušníkov nemaďarských etník, dokonca podľa predvojnového nariadenia Ministerstva 
vnútra (MV 7430/1913) sa každé kultúrne a všeobecnovzdelávacie podujatie mohlo konať 
iba so súhlasom štátnych orgánov a o rok sa sprísnila aj kontrola národnostných spolkov, 
najmä politického charakteru. Tieto nariadenia  samozrejme hatili ďalší  kvantitatívny a 


                                                 
4 KÄFER, István: A miénk és az övék. Budapest, Magvető Kiadó, 1991, s. 192. 
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kvalitatívny vývin združení nemaďarských  národov. 
V multietnickom a neznámom modernom veľkomeste  združovanie sa Slovákov 


motivovalo v prvom rade zbavenie sa pocitu izolácie, hľadanie si priateľov a stretávanie 
sa na spoločenských podujatiach. S uspokojovaním kultúrnych potrieb každodenného 
života sa  posilňovalo a upevňovalo  i národné povedomie Slovákov žijúcich v Budapešti. 
Spolky navštevovali najmä stredné spoločenské vrstvy a od začiatku 20. storočia  
inteligencia, vrátane  redaktorov,  úradníkov a študentov. Väčší počet Slovákov sa 
pravidelne schádzal iba na plesoch a väčších zábavách. Osobitnú skupinu spolčovania 
tvorili robotníci a remeselníci, ktorí  boli členmi rôznych odborových, podporných alebo 
osvetovo-vzdelávacích spolkov. 


Mieru angažovanosti v spolkovom alebo spoločenskom živote slovenských vzdelan-
cov  samozrejme ovplyvnili také faktory ako napr. národné povedomie, autorita jednotliv-
ca. Keď hovoríme o skupine budapeštianskych Slovákoch, treba hovoriť aj o ich rozličnej 
miere a intenzite uhorského vlastenectva alebo vlastenectva so silným slovenským národ-
ným povedomím. Rôzne faktory ako pôvod, výchova, škola, zamestnanie, osobné nároky, 
snahy a ciele, ba aj individuálny a mentálny charakter  postupne formovali jednotlivca. 
Treba zdôrazniť aj fakt, ktorý výstižne charakterizoval historik  László Szarka, totiž, 
že:“...v radoch budapeštianskej slovenskej inteligencie nebolo zvláštnosťou tzv. obrátenie 
Šavla na Pavla, ale bolo by mylné a nesprávne dávať pod jednu strechu redaktorov 
slovenskej provládnej tlače s »maďarskými renegátmi«, ktorí sa postavili proti slovenské-
mu národnému hnutiu.“5 Poznáme aj takých úspešných Slovákov ako napríklad 
 evanjelický farár a spisovateľ D.Bachát, staviteľ a podnikateľ J. Bobula, u ktorých sa 
spájalo uhorské a slovenské povedomie. Odstup od verejného či politického života bol 
podmienkou budovania vlastnej kariéry. Napríklad aj filológ, redaktor vládnych 
Slovenských novín a štátny úradník prekladateľského oddelenia predsedníctva vlády S. 
Czambel  sa  pokúšal vyhýbať sa politike  a cítil sa dobre len v kruhu svojich slovenských 
priateľov, ktorí boli členmi stolovej spoločnosti „Tótov“ na Andrássyho ulici.  


Ciele a úlohy jednotlivých asociácií sa zameriavali na príslušnosť jednotlivých čle-
nov k sociálnym, profesijným a náboženským štruktúram. Niektoré vzdelávacie spolky 
združovali členov na základe profesionálneho a pracovného zamerania, vysokoškolská 
mládež  navštevovala študentské alebo tzv. akademické spoločnosti a robotníci sa 
stretávali v tzv. robotníckych kruhoch. Lepšie situovaní úradníci a inteligencia sa schádza-
li vo frekventovanejších kaviarňach a hostincoch, alebo sa stretávali v uzavretejších tzv. 
stolových spoločnostiach. Tí Slováci, ktorí pri mravnej a náboženskej výchove preferovali 
samovzdelávanie, sa stretávali v spolkoch  vytvorených okolo  katolíckej alebo evanjelic-
kej cirkvi, univerzitní poslucháči a inteligencia, zameraná na rozširovanie slovenskej 
kultúry a vzdelanosti, v Literárnom odbore, založenom v rámci Slovenského spolku.   


1/b  Kostoly a cirkevné inštitúcie  ako miesta spolčovania  
V druhej polovici 19. storočia žilo v hlavnom meste Uhorska dvakrát toľko sloven-


ských príslušníkov evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania ako katolíkov. Mate-
rinský jazyk si Slováci udržiavali hlavne v kruhu evanjelickej cirkvi. V tomto duchovnom 
prostredí žila slovenčina nielen najdlhšie ale aj najintenzívnejšie. Vo viacerých obvodoch 
Budapešti, kde žili početnejší Slováci, sa konali aj slovenské bohoslužby. Bolo to v mest-
ských častiach Starý Budín (Óbuda) a Kőbánya, podobne aj v slovenskom evanjelickom 
kostole na  Kerepešskej ceste a v katolíckom kostole sv. Terézie v obvode Terezino mesto. 
                                                 
5 SZARKA, László: Pest és Buda  mint a szlovákok politikai központja. (Pešť a Budín ako politické strediská 
Slovákov.) In. Hrivnák, Mihály (Ed.): Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov. A budapesti szlovákok 
kulturális öröksége. Budapest, Etnikum Kiadó, 1998, s.  86/200. 
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V kostole sv. Jozefa sa až do roku 1936 konala  náboženská výchova v slovenskom 
jazyku.   


Hlavné aktivity slovenských obyvateľov sa sústreďovali jednoznačne v Jozefovom 
meste (VIII. obvod). Budapešť popri rôznych  pracovných príležitostiach ponúkala mož-
nosť uplatnenia širokej škály spoločenských a kultúrnych podujatí. Náplň i organizáciu 
spoločenského života  Slovákov spravovali v prvom rade  v dvoch častiach Jozefovho 
mesta: v blízkosti slovenského evanjelického kostola, fary a slovenskej školy na Kerepeš-
skej ceste (dnes Rákocziho ulica) a  v okolí Námestia Márie Terézie (dnes Námestie 
Mihálya Horvátha) a kostola sv. Jozefa. Tieto cirkevné  inštitúcie a  kostoly  okrem 
náboženskej funkcie spĺňali aj spoločenskú, vzdelávaciu a kultúrnu funkciu. Cirkevné a 
kalendárne sviatky (mariánske púte, procesie, Veľká noc, fašiangové bály a plesy, slávnos-
ti pri vinobraní) organizované okolo kostolov boli najvhodnejšími miestami vyjadrenia 
spolupatričnosti,  stretávania a združovania sa slovenských obyvateľov. 


Popri spolkovej aktivite vykonávanej okolo Lutherovho dvora sa veľa údajov 
zachovalo i o spoločenskom živote a kultúrnych aktivitách slovenských katolíkov, a to 
v prvom rade o Budapeštianskom katolíckom delníckom kruhu, založenom v roku 1902.  
Zo zápisníc, ktoré sa zachovali až do roku 1931 a tiež z rôznych časopisov, ktoré 
publikovali články až do roku 1943, vieme dostatočne zmapovať všestrannú činnosť 
robotníckeho kruhu. Najviac Slovákov sa zúčastňovalo na vystúpeniach speváckeho zboru 
a amatérskeho divadelného súboru. 


Spoločenským a vzdelávacím strediskom slovenských evanjelikov sa stal od roku 
1868 nový  trojloďový kostol na Kerepešskej ceste,  kde pôsobila aj evanjelická základná 
škola  cirkevného zboru. Tu sídlil aj malý slovenský peňažný ústav Pomocná pokladnica  
(schádzalo sa tu aj vedenie pokladnice – predseda Dr. J. Wagner, pokladník Ľ. Izák, učtov-
ník Kopecký a ďalší členovia výboru), a neskôr sa sformovala i dobročinná organizácia.  
V  roku 1894 boli okolo kostola postavené trojposchodové nájomné budovy, ktoré  boli 
pomenované  podľa významného nemeckého reformátora Martina Luthera – Lutherov 
dvor.  (Lutherova busta, ktorá sa dodnes nachádza na priečelí obytného domu pri vchode 
do areálu z hlavnej cesty, poukazuje na niekdajšiu „slávu“.) Toto miesto sa ľudovo 
nazývalo aj ako „Slovenský dvor“ (tót udvar). V Lutherovom dvore sa  v rokoch 1873-
1919 často schádzala evanjelická mládež s farárom Danielom Bachátom, po ňom  s Marti-
nom Morháčom, kostolníkom Rafajom, cirkevným dozorcom Michalom Mišurom 
a učiteľom Ľudovítom Izákom-Lihoveckým.6  


1/c Rodinné centrá  meštianskych kruhov, kaviarne a hostince 
Národná identita  sa v plnej miere mohla prejavovať v širšom a užšom rodinnom  


či priateľskom kruhu  Slovákov. Už  na začiatku 60. rokov 19. storočia Rusín Dobriansky 
a Srb Ostoić poskytli pre schôdze srbskej, ruskej, rumunskej a slovenskej mládeže  miest-
nosť, kde odzneli aj krátke prednášky zo slovanských dejín. Zo Slovákov treba spomenúť 
Francisciho, Paulíniho, Ferienčika a tiež J. Pr. Bellu.7 V poslednej tretine 19. storočia  
dominantnými miestami stretávania sa meštianskych kruhov boli rodinné centrá.  Tieto 
rodinné centrá, najčastejšie byty známych slovenských rodín fungovali aj ako  meštianske 
salóny, kde sa stretávali študenti s predstaviteľmi slovenskej inteligencie, remeselníkmi, 
podnikateľmi a spolu organizovali slovenský život. Byty vedúcich osobností boli vhodný-
mi miestami na debaty, pestovanie priateľských stykov, zaujímavé rozhovory, často 
s recitáciami, hudobnými výstupmi a fraškami. Rodinné stretnutia sa organizovali medzi 
                                                 
6 Do dnešných dní, síce už značne spustnutý Lutherov dvor, pripomína bývalý impozantný slovenský evanjelický 
kostol a školská budova, len sčasti slúži súčasným požiadavkám budapeštianskej slovenskej evanjelickej cirkvi.  
7 Slovenské pohľady,  r.  38. č. 9. 1922,  s. 520-523. 
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inými u známeho hodinára, neskôr krčmára Jozefa Švehlu, u kolára s dielňou a zároveň 
cirkevného inšpektora Michala Mišuru, u  predsedu Pomocnej pokladnice Jána Wagnera. 
Títo známi činitelia slovenskej peštianskej skupiny patrili k najaktívnejším organizátorom 
tamojšieho slovenského spolkového života.   


Jedna časť slovenských študentov si hľadala podnájom v slovenských rodinách. Štu-
denti bývali hlavne  v domoch okolo evanjelického kostola a v budove školy. Mohli by 
sme spomenúť rodinu učiteľa Ľudovíta Izáka, kostolníka Rafaja či Jozefa  Švehlu. U neho 
obyčajne aj obedovali také známe postavy spoločenského života, ako J. Wagner, kaplán E. 
Šándorfi, J. Lajčiak, alebo redaktor M. Hodža. U spomenutých Slovákov sa bývalo aj 
pri takých príležitostiach, ako bolo zloženie pravotárskej skúšky. Dôkazom  priaznivého 
ovzdušia  panujúceho okolo evanjelickej obce je napríklad list Janka Jesenského, ktorý sa 
v roku 1905 pripravoval na advokátsku skúšku na Právnickej fakulte v Pešti. V liste, 
adresovanom svojej veľkej láske Oľge Kraftovej, napísal: „bývam v Lutherovom dvore 
(...) s mojím pobytom som spokojný, je čistejší, krajší, ale nie taký tichý. V každom obloku 
sa Ti zjaví známa hlava. Všetci známi t. j. bývajú v Lutherovom dvore. Máme spoločný 
signál. Jeden zapíska – už sa vytrčia hlavy a je diškurz z obloka k obloku.“ 6 


Hostince a krčmičky, ktorých majiteľmi boli častokrát Slováci, radi navštevovali ro-
botníci, nádenníci, ale aj remeselníci alebo študenti, aby sa  tu mohli stretávať „so svo-
jimi“. Vysokoškolskí poslucháči a „elita“ sa zas schádzali v kaviarňach. Jednou z príčin 
stretávania sa v pohostinstvách a kaviarňach bol predovšetkým nedostatok vhodných 
spolkových miestností, keďže finančné ťažkosti ich neumožňovali prenajímať. Keď na 
začiatku 20. storočia v niektorých  neďalekých obľúbených pohostinstvách,  záhradných 
krčmách vybudovali aj  kolkové dráhy, v nedeľu po službách Božích sa Slováci stretávali 
najradšej v nich. Tieto miesta stretnutí, ktoré navštevoval veľký počet veriacich, a kde sa 
riešili aj spoločenské otázky,  spomína aj Ján Wagner vo svojich spomienkach na peštian-
ske roky.8    


O spoločenskom živote slovenskej inteligencie v Budapešti na začiatku 20. storočia 
sa možno dozvedieť jednak z časopisov, novín, ale najviac z osobných denníkov, spomie-
nok a korešpondencie A. Štefánka a V. Fajnora, E. Stodolu, J. Wagnera, J. Jesenského 
alebo Ľ. Izáka ml. Niektorí malovýrobcovia a štátni úradníci  uprednostňovali  stretávanie 
sa  v užšom kruhu. Vyberali si lepšie kaviarne,  kde  posedávali ako  „stolová spoločnosť“. 
Tu si vymieňali správy a názory o politických, spoločenských a národných veciach, 
vzájomne sa informovali o udalostiach  na  Slovensku. Redaktori slovenských novín a 
časopisov boli členmi rozličných stolových spoločností. K jednej skupine patrili  redaktori 
opozičnej tlače (Hodža, Štefánek, Porubský, Lichard),  ktorí žiadali pre Slovákov istú 
formu autonómie, a druhú skupinu tvorili  provládni publicisti (A. Pechány, Csecsotka, S. 
Czambel, P. Šťastný) proklamujúci koncepciu jednotného uhorského politického národa a 
spolužitie Slovákov a Maďarov. Samostatnú skupinu tvorila ďalšia skupina vzdelancov 
okolo „ultrakonzervatívneho“ evanjelického farára Martina Morháča, Jána Wagnera a 
staviteľa Milana Harminca.9   


Predstavitelia slovenských meštianskych a politických kruhov sa od 90. rokov 19. 
storočia týždenne schádzali v  reštaurácii na Andrássyho ceste. Podobné „sobotňajšie 
stretnutia Slovákov pri stole“ sa konali  aj v hostinci Lippert na  Tabakovej ulici (Dohány 
utca). Slovenská inteligencia  a študenti sa často stretávali  aj v Munkácsyho kaviarni  
(Munkáčka) na rohu Lutherovho domu. Kaviareň  hotela  Metropol, ležiaca oproti  Luthe-


                                                 
8 WAGNER, A. Ján: Rozpomienky na Pešť. In.: Štefánek, Anton  (red.):  Milan Hodža, publicista, politik, vedec-
ký pracovník. Články, reči, štúdie. Praha, 1930, s. 199-200. 
9 SNA, Fond OF. FASC. Štefánek: Veselý život v Budapešti, s. 1-8. 
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rovmu dvoru,  sa tiež stala vyhľadávaným  miestom slovenskej  inteligencie. 
O pravidelnom pondelkovom stretávaní sa Slovákov v tejto miestnosti sa vedelo takmer 
na celom Slovensku, preto úradné a oficiálne návštevy jednotlivcov boli neraz spojené 
s návštevou Metropolky, ako hotel medzi sebou nazývali Slováci.  Navyše okolo Pomoc-
nej pokladnice sa vytvoril menší spoločenský kruh, ktorý sídlil tiež v Metropolke.10 
Na pohľadniciach, ktoré posielal D. Porubský učiteľovi Ľ. Izákovi  zo srbského frontu, 
viackrát spomínal stretnutia  s rodákmi. Dňa 24. augusta  1917 napísal: „Často myslím na 
pondelky v Metropolke. Tie príjemné hodinky v spoločnosti našej mi chýbajú veľmi, no 
a pivečko tiež“.11  


Slováka vždy bolo možné stretnúť taktiež v kaviarni  Miénk,  blízko redakcie Slo-
venského  denníka na Jozefovej okružnej ceste. Študenti a mladí redaktori Slovenského 
denníka a  Slovenského týždenníka veľmi radi posedávali pri šálke kávy v hoteli Imperiál 
alebo v impozantnej kaviarni New York na Rákocziho triede. „Pešť je mestom oddychu a 
zábavy, kde na Rákócziho ceste človek  takmer na každom kroku zakopne o kaviareň,“12 
poznamenal A. Štefánek, redaktor Slovenského týždenníka.    


 
2. Slovenské spolky, ako najdôležitejšie centrá slovenskej komunity v Budapešti  


Jednotlivé spolky zohrali dôležitú úlohu pre život slovenskej spoločnosti a tiež  jed-
notlivca, lebo v nich sa sústreďovali hlavné slovenské aktivity. Väčšina peštianskych 
Slovákov sa schádzala s cieľom vzdelávania sa  a kultúrneho prežitia voľného času 
v rozličných spolkoch, krúžkoch alebo v organizáciách uhorského robotníckeho hnutia. 
V rokoch 1826-1905 bolo v Pešťbudíne založených 15 spolkov, slovenských (a zároveň 
českých) robotníckych spolkov v dualistickom období bolo šestnásť. Spolky mala študujú-
ca mládež, milovníci literatúry, spevu a ochotníckeho divadelníctva. Robotníci si zakladali 
samovzdelávacie, telocvičné a kultúrne spolky, svoje  združenia mali lešenári a slovenskí 
murári. V spolkoch prebiehal  spoločenský  život,  pestovala sa tu tradičná kultúra, ale sa 
vyvíjala aj nová – mestská spoločnosť. Hlavne verejné a slávnostné valné zhromaždenia, 
literárne večierky a rôzne kultúrne programy, koncerty spevokolov, predstavenia ochotní-
kov a hudobníkov  navštevovalo najviac ľudí, najmä keď po programoch nechýbala taneč-
ná zábava.13    


Začiatky slovenského spolkového hnutia v Budapešti siahajú do roku 1826, keď 
úradník Miestodržiteľskej rady v Budíne Martin Hamuljak, v spolupráci s Jánom Kollá-
rom založil Slovenský čitateľský spolok. Dôkazom životaschopnosti slovenských vzde-
lanostných kruhov, ale aj výrazným znakom ekumenizmu a spájania národných 
a duchovných hodnôt bol Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne, na čele 
s oboma spomínanými významnými osobnosťami. Vznikol už v roku 1834 s cieľom vydá-
vať literárne diela  a organizovať slovenský národný život v Pešti. Od  60. rokov 19. 
storočia vznikali rôzne občianske spoločnosti, ale v 70.-80. rokoch sa  národné aktivity 
oslabili, spolkový život budapeštianskych Slovákov sa dostal do útlmu, spolkové aktivity  
sa stali  zriedkavejšími a nevyrovnanejšími. 


Koncom 19. storočia podujatia spolkov začínali byť opäť populárnejšie,  rozšírili sa 
samovzdelávacie, oddychové,  ale najmä zábavné možnosti.  Spolkové podujatia obyčajne 
sprevádzali divadelné predstavenia alebo kratšie scénky, recitácie, hudobné a spevácke 


                                                 
10 STODOLA, Emil: Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Nakladatelství J. Mazáče, 1933, s. 122-123. Tam-
tiež. s. 125. 
11 ALU SNK, i.č. Porubský, D-Izákovi, Ľ., sign. 133 D4. 
12 SNA Bratislava, osobný fond – Anton Štefánek  (OF-AŠ) FASC. Štefánek, Anton: Veselý život v Budapešti.  
13 Podrobnejšie  o spoločenskej a spolkovej činnosti bližšie pozri: KOVÁČOVÁ, Anna: Život a kultúra Slovákov 
v Budapešti v období dualizmu (1867-1918), Pilíšska Čaba-Ostrihom, 2006. 
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vystúpenia. Už v silne maďarskom meste bol významný faktor pestovanie a udržiavanie 
slovenského národného ducha a povedomia mládeže v priestoroch  Slovenského spolku. 
Z politického a ekonomického hľadiska sa v prvom desaťročí 20. storočia slovenská 
komunita v Budapešti pohla pozitívnym smerom, dôkazom čoho je, že už nielen úrady, 
ktoré sa obávali dôsledkov zosilnenia národnostného hnutia, ale aj široká verejnosť zare-
gistrovala slovenské centrum. Hlavné mesto Uhorska sa skutočne mohlo stať slovenským 
spoločenským, politickým a kultúrnym centrom, čo potvrdzuje, že v roku 1913 peštianski 
Slováci sa usilovali o zriadenie Slovenského domu, ktorý mal slúžiť národným aktivitám. 
V Hodžových časopisoch sa písalo, že na zriadenie domu boli prisľúbené dary z Hor-
niakov, z Viedne a Čiech.14 Politické udalosti sa však vyvíjali iným smerom a pozitívny 
proces v spoločenskom živote zabrzdil koniec I. svetovej vojny. Rozpad monarchie 
a vznik Československej republiky  priniesol aj koniec „slovenského života“ v Budapešti. 


a./ Slovenský spolok v Pešťbudíne 
Pozoruhodnú činnosť vykonával Slovenský spolok v Pešťbudíne, založený v roku 


1868 intelektuálmi, študentmi a remeselníkmi. V 80. rokoch 19. storočia  po určitej  stag-
nácii začal byť Slovenský spolok organizačne činný, čo sa ešte zvýraznilo v 90. rokoch, 
keď sa do jeho činnosti  aktívnejšie zapojila intelektuálna spoločnosť. Jeho programy sa 
stali kvalitnejšími a diskusné večierky a divadelné predstavenia sú organizovali 
častejšie.15  Keď  študenti v rámci spolku založili v roku 1895 Literárny odbor, spolok sa 
postupne stával centrom vedy, umenia a literatúry, zároveň sa staral aj o morálnu a  kultúr-
nu výchovu a vzdelávanie  svojich  členov. Keď  sa  neskôr zlepšili podmienky stretávania 
sa (po prenajatí bytu na Drožkárskej ulici), sľubne sa vyvíjala kultúrna práca a rozrastala 
sa návštevnosť pestrých  podujatí. Aktívnejšia časť tridsať až štyridsaťčlenného 
študentského spoločenstva  organizovala vedecké prednášky, čitateľské večery, zábavné 
programy a divadelné predstavenia. Členovia sa vzdelávali v pravopise,  prezentovali 
novo vydané slovenské knižky, prednášali vlastné diela, verše, preklady a rozpravy.  Vidi-
teľné bolo i zbližovanie sa slovenskej kolónie najmä v tých rokoch, keď bol predsedom 
Slovenského spolku a zároveň aj katolíckeho kruhu Ján Wagner. Na literárne a vedecké 
prednášky Literárneho odboru začali pozývať aj členov stolovej spoločnosti Kriváň.   


b./ Budapeštiansky katolícky delnícky kruh 
Na činnosť budapeštianskych Slovákov vplývala aj katolícka cirkev. Pre desaťtisíc  


slovenských robotníkov pracujúcich v hlavnom meste bol hlavnou organizačnou silou 
Budapeštiansky katolícky delnícky kruh, spolok nižších vrstiev, založený v roku 1902. 
Jeho zakladateľom bol učiteľ náboženstva Eduard Šándorfi, ktorý bol zároveň redaktorom 
politicko-spoločenského týždenníka Kresťan. Prvoradým cieľom  kruhu bolo obmedziť 
zvyšujúci sa záujem slovenských robotníkov o maďarské socialistické a robotnícke spol-
ky, ktoré boli v tom čase veľmi populárne. Do kruhu sa pravdepodobne hlásili skôr 
robotníci, ktorí sa do hlavného mesta presťahovali aj s rodinami. Tí ochotnejše prispievali 
na jeho činnosť a zastávali v ňom aj funkcie. Podľa  výkazu z roku 1904 mal spolok už 
170 členov, v prvom rade  remeselníkov a robotníkov, ale na kultúrne programy spojené s 
plesom prišlo vyše 300-400 Slovákov. Keďže cirkev poskytla pre kruh vhodnú miestnosť, 
členovia sa už  nemuseli schádzať v niektorej z miestností pohostinstiev a v kultúrnom 
prostredí mohli počúvať slovenské prednášky a zúčastňovať sa rozličných zamestnaní. 


                                                 
14 Slovenský týždenník, r. ,  23. apríla 1913, s. 5., Slovenský denník, r. , 23. novembra 1913. 
15 O slovenskom ochotníckom divadelníctve vid.: Sedláková, Viera: Ochotnícka činnosť Slovákov v Pešťbudíne 
od roku  1901-1914. s. 329-342 .In.: Slovenčina v menšinovom prostredí. Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej 
konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Madarsku. Békešská Čaba, 2008. 
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Ponuka kultúrnych animácií katolíckeho kruhu bola bohatá. Univerzálne komunikačné 
prostriedky sa uskutočnili najmä od jesene do jari. Myslím tu na vystúpenia speváckeho 
zboru a amatérskeho divadelného súboru. Boli to večierky s bohatými  umeleckými  
programami. Predsedovia kruhu sa usilovali organizovať čo najčastejšie zábavy, divadelné 
predstavenia a osvetové prednášky. Oduševnená skupina mladých živnostníkov a remesel-
níkov sa v roku 1906 oddelila od katolíckeho spolku a založila stolovú spoločnosť Kriváň. 
Samotný názov nového spolku  symbolizoval Horniaky, Vysoké Tatry. Prvoradým  cieľom 
tohto spolku bolo samovzdelávanie a organizovanie spoločenských stretnutí so zábavou. 
Početná skupina s vyše 100 členmi sa snažila navštevovať aj programy Literárneho 
odboru a organizovať osvetové a divadelné predstavenia. Slovenský katolícky spolok 
vyvíjal činnosť  až do konca druhej svetovej vojny.  


c./ Spolok dobročinných žien cirkve evanjelickej augsburského vyznania na Kerepešskej 
ceste, bol jediný peštiansky slovenský ženský spolok. Vznikol v budove školy 
na Lutherovom dvore v roku 1899  na podnet učiteľa Ľudovíta Izáka a manželky bohatého 
výrobcu vozov Michala Mišuru. Najdôležitejším cieľom tejto asociácie bola pomoc 
chudobným slovenským deťom. V predvianočnom období z peňazí vyzbieraných počas 
celého  roka zorganizovali  vianočnú slávnosť, na ktorej ošatili deti  a obdarovali ich 
rôznymi darčekmi. Za dary sa im deti poďakovali  pekným kultúrnym programom. 


 
3. Inter- a multikultúrne vzťahy v kruhu nemaďarských spolkov 


Mnohorakosť národnostného zastúpenia v hlavnom meste Uhorska  sa prejavila aj 
v rozvoji medzikultúrneho dialógu. Zosilňovali sa interetnické a interkultúrne vzťahy. 
Znakom medzikultúrneho dialógu bolo napríklad, že v 60. rokoch sa v rodine štátneho 
úradníka a politika rusínskeho pôvodu Adolfa Dobrianskeho, ktorý  spolupracoval so 
slovenským národným hnutím, stretávali srbskí, rumunskí, rusínski a slovenskí študenti. 
(Napríklad spolupráca medzi nemaďarskými národmi sa demonštrovala na augustovom 
národnostnom kongrese roku 1895 v Budapešti, kde sa nemaďarské národy Uhorska 
usilovali presadiť isté národnostné a demokratické požiadavky: všeobecné volebné právo, 
národnostná autonómia v župách a pod.). 


Nielen v polovici 19., ale  aj na začiatku 20. storočia  oduševnená slovenská  mládež 
pestovala  priateľské styky s inonárodnými študentmi, najmä so Srbmi, Chorvátmi, resp. 
Rusi a Rumuni navštevovali slovenské  spolkové podujatia.  Slováci vyhľadávali v prvom 
rade programy českej Osvety  a mnohí Slováci boli členmi aj telovýchovnej jednoty Sokol, 
v rámci ktorej si mládež vytvorila slovenskú skupinku, ktorá hrávala aj futbal. V  prvej 
polovici 20. storočia sa markantnejšie prejavovali interetnické a interkultúrne vzťahy me-
dzi vedúcimi osobnosťami nemaďarských spolkov. Interakcia kultúr a udržiavanie stykov 
jednotlivých nemaďarských národov sa odzrkadľovala v prvom rade v občianskych aktivi-
tách. Dôkazom medzikultúrneho dialógu, pokusu spájania sa nemaďarskej študujúcej 
mládeže boli tiež častejšie  pozvania členov iných nemaďarských spolkov. V hlavnom 
meste účinkujúce slovanské spolky pozývali jeden druhého na kultúrne programy. Týmto 
pádom sa nielen prezentovala vlastná kultúra, ale vzájomne sa  obohacoval  aj repertoár 
programov. Boli to spevácke zbory, tanečné a hudobné skupiny, a to v prvom rade  Srbov 
a Chorvátov, ale tiež Rumunov. Napríklad spevokol rumunských študentov združených v 
spolku Petru Major s úspechom vystupoval na viacerých slovenských podujatiach. To isté 
platí aj o srbskom spevokole Kolo mladích Srba. Vzťah Slovenského spolku s českou 
spoločnosťou bol dosť slabý. Na jeho podujatia chodilo málo Čechov. Slováci však často 
navštevovali večierky takých českých spolkov, ako boli Beseda a Sokol. Za veľkej účasti 
Slovákov  sa usporiadal program pri 40. jubileu Českej besedy (r. 1912), ktorý sa konal 
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v elegantných miestnostiach Reduty na brehu Dunaja.  
 
Záver    


Tento prehľad  potvrdzuje, že podunajské dvojmestie Buda-Pešť malo rozhodujúcu 
úlohu  v slovenskej politike, v slovenskom spoločenskom a kultúrnom živote  v období 
dualizmu. Predstavené slovenské spolky a skupiny v Budapešti fungovali ako lokálne stre-
diská národného života a tvorili nepochybne organickú súčasť kultúrneho a verejného 
života a histórie multikultúrneho hlavného mesta. Hoci rôzne slovenské spolky nemali 
výraznejší vplyv na kultúrny a spoločenský život v hlavnom meste, predsa len 
ozvláštňovali každodenný život niektorých mestských častí, v ktorých koncentrovanejšie 
bývali Slováci. V pohostinstvách a letných záhradách sa pravidelne ozývalo nielen sloven-
ské slovo, ale aj slovenské ľudové piesne a melódie spestrené aj krásnymi slovenskými 
krojmi, ktoré zvýraznili slovenský charakter veľkomesta. „Slovenská Budapešť“, ako ju 
môžeme nazvať a určite ňou aj bola, je pozoruhodnou súčasťou kultúrnej minulosti 
slovenského národa v 19. storočí.     


  
 
Zusammenfassung 
 
Slowakische Gesellschaft in der Hauptstadt von Ungarn in der Periode des 
Dualismus 
 


In der zweiten Hälfte der 19. Jahrhunderts hatte Budapest einen multiethnischen Charakter, in der 
Hauptstadt waren mehrere Kulturen vertreten. Hier lebte eine der größten slowakischen Kommunitäten des 
ehemaligen Ungarns, Budapest war ein Zentrum des politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der 
Slowaken. Hier lebten wichtige Personen, die an slawistischen Lehrstuhlen oder in Verlagen arbeiteten. 
In der pester slowakischen Kultur spielten Vereine eine wichtige Rolle. Das Zentrum der evangelischen 
Slowaken war im Lutherhof an der Rákóczistrasse, die Katholiker lebten in Josephstadt. Ab 1868 existiert der 
Slowakische Verein bei der katholischen Kirche St. Joseph. Die Tätigkeit der Vereine hat das kulturelle, Theater- 
Musikleben der Slowaken bereichert. Diese Gruppen waren lokale Zentren des slowakischen nationalen Lebens. 
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История советской семьи 1930-х гг в исследованиях Ш. Фицпатрик 
 


ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ МЕНЬКОВСКИЙ  
 


Kафедрa истории России Белорусского государственного университета (г. Минск, 
Республика Беларусь) 


 
 
Семью можно рассматривать как сферу частной жизни, отделенность которой 


от сферы общественной жизни представляет главную ценность в глазах ее членов. 
Возможен также взгляд на семью как на важнейший институт, который 
существующие власти должны всячески поддерживать. Многие граждане 
Советского Союза, по оценке Ш. Фицпатрик, придерживались именно такого 
взгляда.1


Войдя в англо-американскую академическую среду в 1970-е годы, Шейла 
Фицпатрик сразу оказалась в центре внимания, поскольку ее работы о сталинизме 
открывали новые перспективы изучения этого феномена. На рубеже 1960–1970-х гг. 
западная советология претерпела серьезные внутренние изменения. Отвержение 
тоталитарной модели было стартовой точкой для исторического ревизионизма, 
ставшего реакцией части молодых ученых США на доминирование исследователей 
старшего поколения, принадлежащих, с их точки зрения, к политизированной 
«научной школе холодной войны». 


Американский историк А. Рабинович отмечал в интервью автору данной 
статьи, что ревизионистская теория была создана поколением, на которое влияли 
интерес к социальной истории, вьетнамская война, возможность работы в 
Советском Союзе. «Когда появились первые ревизионистские работы, нам стало 
ясно, что мы не знаем советской истории. История, написанная в Советском Союзе, 
и советская история, написанная во время «холодной войны» в Соединенных 
Штатах – это извращение реальности» 2. 


Ревизионистский подход предполагал использование методов и концепций, 
заимствованных из других дисциплин и был основан на методологии, признававшей 
наличие внутренних закономерностей развития советского общества. 
Ревизионистская историография не была монолитной, острые споры об 
уникальности советской системы, возможности ее сравнения с «обычными» 
западными политическими структурами шли в течение десятилетий и 
продолжаются до сегодняшнего дня. 


Особенно остро дискутировался вопрос о применении «нетоталитарных» 
моделей по отношении к сталинскому периоду советской истории. В 1970-е гг. 
многие молодые ученые, занявшиеся советскими проблемами, были или хотели 
быть социальными историками. Частично это отражало текущие тенденции 
исторической профессии в целом. Но это также подразумевало убеждение, что 
движущими силами советского исторического развития были не только политика и 
идеология, как утверждала тоталитарная школа. Ревизионисты хотели 
акцентировать внимание на социальных силах и процессах. Ш. Фицпатрик писала, 


                                                 
1 Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. 
М., 2002. С. 173–174. 
2 Рабинович, А. Меня считали буржуазным фальсификатором // Беларускi гiстарычны часопiс. 1998? № 4. 
С. 29. 
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что советология наполнилась более глубоким содержанием в 1970-е гг., когда новая 
когорта социальных историков бросила вызов гегемонии политологов, хотя и была 
готова все еще ставить «старые советологические вопросы о политической 
системе» 3. 


Отметим, что Ш. Фицпатрик с иронией относилась к вопросу о первенстве 
среди «ревизионистов». «Я немного знала об американской советологии до приезда 
в США в начале 1970-х гг.» (Ш. Фицпатрик родилась и получила образование в 
Австралии, а диссертацию готовила и защищала в Великобритании. Она получила 
B.A. в 1961 г. в университете Мельбурна, а Ph.D. в 1969 г. в Оксфордском 
университете). «Одним из первых американских советологов, с которыми я 
познакомилась, был С. Коэн. От него я и узнала о том, что среди советологов были 
ревизионисты и что я – одна из них» 4. 


В послевоенные годы круг используемых западной советологией источников 
был чрезвычайно ограничен. Кроме архива Троцкого и смоленского архива, это 
были опубликованные работы, в первую очередь выступления советских 
руководителей, резолюции и решения высших органов КПСС, нереалистичная 
официальная статистика, идеологизированные научные публикации, советские и 
эмигрантские мемуары и московская пресса. Подчеркнем, что даже официальная 
провинциальная пресса была практически недоступна на Западе. Н. Барон 
определял западную методологию работы с такими источниками как 
«идеографическую», то есть основанную на догадках, предположениях, 
расшифровке символов 5. А. Улам, указывал, что изучение сталинизма представляет 
сложность для исследователя как в моральном, так и в техническом отношении. Он 
сравнивал работу ученых, стремящихся разгадать «интригующие исторические 
головоломки этого периода» с действиями Пуаро, героя детективных романов А. 
Кристи 6. 


Англо-американские исследователи должны были применять методы, которые 
принципиально отличались от используемых при изучении открытых западных 
политических систем. Подобная ситуация была характерна для советологии в 
течение длительного периода времени. Ш. Фицпатрик вспоминала историю, 
связанную с написанием статьи «Влияние террора на советскую элиту (на примере 
изучения московских и ленинградских телефонных справочников 1930-х гг.)». 
Первый вариант статьи, представленный в виде доклада Русскому 
исследовательскому центру Гарвардского университета в 1978 г., был встречен 
критически. Возможно, главным образом, по политическим причинам, поскольку 
Гарвард в то время был недружественен по отношению к советологам-
ревизионистам. (С. Коткин называл Русский исследовательский центр Гарварда 
«академическим эпицентром «холодной войны») 7. Но частично неприятие было 
связано и с методологическими замечаниями, которые Ш. Фицпатрик восприняла 
серьезно и решила изменить некоторые аспекты исследования. В ходе нескольких 
визитов в Советский Союз она обращалась в московскую библиотеку им. Ленина с 
запросом выдать телефонные справочники Москвы и Ленинграда за 1937 и 1939 гг., 


                                                 
3 Fitzpatrick, S. New Perspectives on Stalinism // The Russian Review. 1986. Vol. 45. Pp. 357–373. 
4 Idem. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, N.Y, 1992, P. xii. 
5 Baron, N. History, Politics and Political Culture: Thoughts on the Role of Historiography in Contemporary 
Russia // Cromohs. 2000. № 5. 
6 Ulam, А. The State of Soviet Studies: Some Critical Reflections // Survey. 1964. № 50. Pp. 53–61. 
7 Kotkin, S. Kremlinologist as Hero // New Republic Online. http://www.thenewrepublic. com 
/110600/kotkin110600.html (2000, 11 June). 
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которыми она пользовалась ранее. Ей было отказано. В течение нескольких лет она 
повторяла запросы, но до 1985 г. неизменно получала отказы 8. 


Ш. Фицпатрик не дискутировала специально с тоталитарной моделью, однако 
ее работы в значительной степени способствовали изменению направления 
«детоталитаризации» с послесталинского периода советской истории на время 
«сталинской революции» 9. Она в первую очередь исследовала влияние сталинской 
политики на те группы советского общества, которые извлекали пользу из 
преобразований. В предисловии к сборнику «Культурная революция в России, 
1928–1931» Ш. Фицпатрик писала, что авторы не стремятся в очередной раз 
рассматривать вопросы партийного вторжения в сферу культуры – традиционную 
тему предыдущих западных исследований. Их интересовали аспекты связанные с 
выдвижением рабочих, их вхождением в ряды интеллигенции, 
заинтересованностью в успешной реализации сталинских планов 10. Таким образом 
отвергалась одна из важнейших посылок тоталитарной концепции – полная 
пассивность общества. 


Ш. Фицпатрик, расширяли поле советологических исследований и заставляли 
отказываться от упрощенного понимания сталинизма. Во многих случаях 
сталинская политика приносила пользу отдельным социальным группам, сталинизм 
имел определенную социальную поддержку. Задача исследователей заключается 
именно в том чтобы понять природу этой поддержки, так же как и природу 
сопротивления сталинскому режиму. 


А. Брумберг считал, что академическая советология в Соединенных Штатах 
началась после второй мировой войны с изучения советского общества. На 
основании материалов Гарвардского проекта интервью советских беженцев было 
подготовлено несколько исследований показывавших как функционирует советская 
система и какое влияние она оказывает на повседневную жизнь советских людей. 
Но по мере становления дисциплины фокус постепенно перемещался с социальных 
вопросов на политические. «Большой заслугой Ш. Фицпатрик являлось то, что ее 
работы вновь возвращали внимание исследователей к жизни советского 
общества» 11. 


Наиболее пристальное внимание вызвали подходы Ш. Фицпатрик к таким 
принципиальным проблемам, как социальная стратификация советского общества 
1930-х гг., последствия высокой социальной мобильности и соотношение 
инициативы «сверху» и «снизу». Она подчеркивала, что социальные историки не 
могут удовлетвориться взглядом на общество как на единое целое и тезисом о 
противостоянии единого общества единому государству.  


Ш. Фицпатрик настаивала, что общество нельзя анализировать в статичных 
терминах. Феномен высокой социальной мобильности только частично объяснялся 
специфической политикой режима. В большей степени это был неизбежный 
результат быстрой индустриализации Советского Союза, создавшей новые рабочие 
места для «белых и синих воротничков». Определяющей тенденцией мобильности в 
сталинский период было движение «вверх», в отличие от движения «вниз» 


                                                 
8 Stalinist Terror: New Perspectives. Cambridge; New York, 1993. P. 248. 
9 Fitzpatrick, S. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge, Eng.; New York, 
1979; Idem. Stalin and the Making of a New Elite, 1928–1937 // Slavic Review. 1979. Vol. 38. Pp. 377–402; 
Idem. Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. Bloomington, 1978. 
10 Fitzpatrick, S.. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. P. 4. 
11 Brumberg, A. Review «Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, Soviet Russia in the 
1930s» by Sheila Fitzpatrick // The Nation. 1999. Vol. 269. Is. 6. P. 33. 
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привилегированных классов после революции и драматичных эпизодов чистки 
элиты в 1930-е гг. 12. Именно тезис о первостепенной значимости массового 
движения вверх по сравнению с воздействием террора на общество являлся 
принципиально важным для «новой когорты» ревизионистов. 


Тщательного рассмотрения заслуживало также положение низших слоев 
общества. Это направление изучения социальной иерархии ставило не менее 
сложные вопросы. Историки должны были искать ответы на вопросы о принципах 
стратификации, отношениях между различными слоями, способах улучшения 
советскими гражданами своего социального и материального положения и защиты 
от различных потрясений. 


Обосновывая необходимость пересмотра многих сложившихся в западной 
советологии взглядов, Ш. Фицпатрик настаивала на перенесении внимания 
историков сталинизма «вниз», на изучение локальной истории. Социальные 
историки в целом склонны предпочитать взгляд «снизу» – изнутри общества или 
даже с позиций широких масс – правительственной или элитной точке зрения 
«сверху». 


В 1990-е годы ситуация в сфере изучения советской истории значительно 
изменилась. Доступнее стали архивы, было установлено сотрудничество западных 
ученых с исследователями из стран бывшего СССР, опубликовано значительное 
количество новаторских научных работ, среди которых необходимо отметить книги 
Ш. Фицпатрик «Повседневный сталинизм: обычная жизнь в экстремальное время. 
Советский Союз в 1930-е гг.», «Сталинизм. Новые направления», «Сталинское 
крестьянство: Сопротивление и спасение в русской деревне после 
коллективизации» 13.  


«Начало 1930-х гг. – время великих потрясений и сдвигов в советском 
обществе. Неудивительно поэтому, что семья тоже испытала потрясения, не 
меньшие, чем во время гражданской войны» 14 - пишет Ш. Фицпатрик.  


Анализируя положение крестьянской семьи 1930-х гг., автор отмечает, 
падение нравов в деревне. Крестьянская община была уже не в состоянии 
применять суровые санкции за добрачные и внебрачные связи. Демографические и 
политические причины привели к оттоку из сельской местности молодежи, 
преимущественно мужчин. Согласно переписи 1937 г. количество женщин в 
колхозах почти в два раза превосходило количество мужчин (18 млн женщин на 10 
млн мужчин) 15. Многие женщины оказывались в неопределенном положении. Уход 
мужа в город (на стройку, промышленное предприятие) оставлял женщину в 
формально замужнем статусе. Муж мог вернуться в деревню, а мог и остаться в 
городе. Официально женщины в такой ситуации оставались неразведенными, а 
фактически – не замужем. Само понятие было неопределенным. По переписи 1937 


                                                 
12 Fitzpatrick, S. New Perspectives on Stalinism // The Russian Review. 1986. Vol. 45. P. 365. 
13 Fitzpatrick, S.. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New 
York, 1994; Fitzpatrick, S.. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 
1930s. New York, 1999; Fitzpatrick, S.. Stalinism: New Directions. London and New York, 2000. Поскольку в 
настоящее время часть работ уже издана на русском языке, мы будем приводить цитаты по 
русскоязычным изданиям Фицпатрик, Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России 
в 30-е годы: деревня. М., 2001; Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история 
Советской России в 30-е годы: город. М., 2002. 
14 Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. 
М., 2002. С. 169. 
15 Цит. по Фицпатрик, Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: 
деревня. М., 2001. С. 244. 
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г. заявили, что в настоящий момент состоят в браке, на полтора миллиона больше 
женщин, чем мужчин 16. 


Демографические изменения затронули и состав семей. Если в конце 1920-х 
гг. средняя крестьянская семья состояла из 5 человек, то в конце 1930-х гг. ее 
размеры колебались от 3,9 до 4,4 человек. Это означало, что нуклеарная семья 
заменила прежнюю большую семью. В 1940 г. уже не было существенной разницы 
между рождаемостью в деревне (32 новорожденных на 1000 человек) и в городе (31 
новорожденный на 1000 человек). 17


Публикации последних лет могут служить ответом на многие вопросы 
истории советской повседневности. Изучение социальной истории сталинской 
России оказалось не просто возможным, но и необходимым. Сегодня ответ на этот 
вопрос представляется очевидным для большинства исследователей. Однако 
взгляды на социальную историю, понимание того, что она включает в себя, как 
соотносится с другими направлениями исторической науки, остаются предметом 
серьезного спора.  


В конце ХХ в. широкое распространение в США получила «новая социальная 
история», сторонники которой настаивали на коренном изменение соотношения 
между социальной историей и историей интеллектуальной, ментальной. Они 
считали, что история общества и образующих его больших и малых групп не может 
изучаться в отрыве от истории систем ценностей, форм социального поведения, 
символов и ритуалов. 


Новая работа Ш. Фицпатрик «Сорвать маски!» 18 безусловно займет свое 
достойное место в контексте дискуссий вокруг нового направления исторических 
исследований. В историографической части «Введения» Ш. Фицпатрик 
подтверждает свою приверженность школе социальной истории, но объектом 
исследования называет культурную историю советского общества. Ее цель – 
показать собственное понимание социокультурных процессов сталинского периода, 
обратив основное внимание на идентификацию и самоидентификацию советского 
человека в «классовом обществе». Авторская идея базируется на признании 
чрезвычайной важности классовой стратификации для повседневной жизни 
советских людей. Она скептически относится к сталинской интерпретации 
марксистской теории классов, но серьезно – к «классовой классификации» граждан, 
проводимой государством. Если попытаться кратко выразить основную идею книги, 
то ее можно сформулировать следующим образом. Темой исследования является не 
вопрос о существовании или несуществовании классов в их советском понимании, а 
зависимость жизни человека от того к какому классу (существующему или 
несуществующему) его приписало государство.  


Ш. Фицпатрик предлагает читателю серию исторических очерков, 
написанных в 1990–2000-е гг., опубликованных в различных периодических 
научных изданиях, дополненных оригинальными введением и заключением, и 
впервые структурированных как единое издание. В результате читатель получил 
качественный оригинальный продукт.  


Раздел книги «Жизни» составили работы «Жизнь под огнем», «Два лица 


                                                 
16 Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. 
М., 2002. С. 173. 
17 Фицпатрик, Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. 
М., 2001. С. 247–248. 
18 Fitzpatrick, S. Tear off the Masks!: Identity and Imposture in Twentieth-century Russia. Princeton University 
Press, 2005.  
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Анастасии», «История крестьянина, борющегося за справедливость», «Женские 
жизни». Все они объединяются одной темой – влиянием государственной политики 
на частную жизнь. В главе «Женские жизни», анализируя дневники и 
автобиографии советских женщин, Ш. Фицпатрик отмечает бинарную схему их 
построения – «старая жизнь» и «новая жизнь». Причем рубежом старого и нового 
часто является время коллективизации. Отличительной особенностью 
автобиографий советских женщин 1930-х гг. стало то, как много внимания в них 
занимают общественные, а не частные сюжеты. Чаще всего женщины 
воспринимают себя как жертв времени и обстоятельств, при этом оставаясь 
сильными личностями 19. 


Переход советского государства на официальную позицию защиты семьи и 
материнства, запрещение абортов, затруднение процедуры развода, установление 
льгот для многодетных матерей преследовали цель повышения рождаемости и 
увеличения численности населения. 


При всех сложностях и трудностях повседневной жизни в советском обществе 
сохранилась устойчивость семьи. Люди продолжали вступать в брак. Цифра 
заключенных браков оставалась очень высокой: в 1937 г. 91 % всех мужчин в 
возрасте от 30 до 39 лет и 82 % женщин заявляли, что состоят в браке 20. 
Неустойчивые и опасные условия жизни в 1930-е гг. даже сделали семью крепче, 
т.к. ее члены чувствовали потребность сплотиться в целях самосохранения. 
Согласно опросу по Гарвардскому проекту 21 большинство советских респондентов 
заявили, что семья стала крепче. Среди сельских жителей положительный ответ 
дали 45 %, среди городских – 58 %. «Мы могли говорить свободно только в семье. 
В трудные времена мы сблизились» 22. 


Исследования Шейлы Фицпатрик углубили наше понимания сталинизма и, 
вместе с тем, подтвердили, что поле деятельности исследователей остается 
огромным.  


 
 


Summary 
 
History of the soviet family in the 1930´s in S. Fitzpatrick´s works 


 
The study methods of the Soviet history in S. Fitzpatrick’s works are examined. The author analyzes the 


dynamics of new models use which are connected with the attraction of methodology of social and humanitarian 
sciences and comparative methods of research.  


 
 


                                                 
19 Ibid. P. 151, 125. 
20 Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. 
М., 2002. С. 170. 
21 См. подробнее Кодин, Е.В. «Гарвардский проект». М.: РОССПЭН, 2003. 
22 Цит. по Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: 
город. М., 2002. С. 170. 
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Zmeny národnopolitických a estetických paradigiem v slovenskej literatúre 
19. storočia. Budapešť – Turč. Sv. Martin – Praha 
 
RÓBERT KISS SZEMÁN 


 
Katedra slovanskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Lóranda Eötvösa, Budapešť 
(Maďarsko) 


 
 
O národnostnej politike a o zmene estetických kritérií, ktoré s ňou súvisia, môžeme 


hovoriť od začiatku 19. storočia, kedy začali slovenskí vzdelanci sústavne rozmýšľať o 
existencii a identite moderného slovenského národa. Odvtedy slovenskú národnostnú 
politiku a s ňou súvisiace dejiny vzdelávania a literatúry vymedzuje rad postupných, ale 
čoraz rozhodnejších zmien: slovenské národné hnutie a literatúra hľadali vlastnú identitu 
v čase dominancie maďarskej, nemeckej, českej a ruskej politiky a kultúry. Tento proces 
sa ťažko opisuje jednoduchými formuláciami, pretože slovenská spoločnosť v 19. storočí 
už bola dosť diferencovaná aj v oblasti kultúrnej tvorby: v druhej polovici storočia 
v závislosti od toho, či išlo o inteligenciu, remeselníkov alebo roľníkov sa v odlišnej 
miere a v odlišnej kvalite vytvárali kultúrne hodnoty. Slovenských tvorcov ovplyvnilo aj 
to, s akými národnostnými skupinami sa stretávali v mieste bydliska a ako vnímali pred-
nosti rôznych slovenských a iných kultúrnych centier. Presné zmapovanie tejto problema-
tiky by si vyžadovalo samostatnú publikáciu, v príspevku chceme sledovať iba niektoré, 
z pohľadu slovenskej politiky a kultúrneho vývoja dôležité centrá, a to Budapešť, Tur-
čiansky sv. Martin a Prahu.    


Ak si na vykreslenie slovenskej kultúrnej orientácie zvolíme jeden pozorovací bod 
zo začiatku 19. storočia a jeden zo začiatku 20. storočia, tak si všimneme zjavnú zmenu. 
Slovenský kultúrny život sa postupne vymanil z priestoru maďarskej súradnicovej sústa-
vy. Jeden z prvých krokov v tomto smere podnikol Ján Kollár, ktorý oživením myšlienky 
slovanskej literárnej vzájomnosti vytvoril takú – predbežne imaginárnu – slovanskú jazy-
kovú a literárnu spoločnosť, ktorá malým stredoeurópskym slovanským národom ponúkla 
možnosť, aby sa vo virtuálnom význame (v rámci literatúry a jazyka) vymanili z nepriaz-
nivého politicko-štátneho rámca, ktorý vznikol na začiatku 19. storočia a nezabezpečoval 
im ani základné podmienky formovania moderného národa. Myšlienka slovanskej literár-
nej vzájomnosti preniesla najdôležitejšie znaky moderného národa (používanie národného 
jazyka na všetkých úrovniach spoločnosti, národná štátnosť ako rámec, ktorý zabezpečuje 
zriadenie národných vedeckých a kultúrnych inštitúcií, vzdelávanie v materinskom jazy-
ku) na imaginárny slovanský národ.1 Podľa Kollára k slovanskému národu patrili štyri 
slovanské kmene hovoriace štyrmi nárečiami: ruským, poľským, československým a ilýr-
skym (južnoslovanským). Zmyslom takto vytvoreného slovanského národa v literárnom 
a jazykovom význame bolo, že s výnimkou Rusov ani jeden z nich nedisponoval vyššie 
spomenutými znakmi moderného národa.                  


Imaginárny myšlienkový systém slovanskej vzájomnosti sa vážne narušil už v 30-
tych rokoch 19. storočia, kedy nová generácia slovenských vzdelancov formujúca sa 
okolo Ľudovíta Štúra, zavrhla s koncepciou slovanského národa aj myšlienku spoločného 
                                                           
1 Kollár, Johann: Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten 
der slawischen Nation, Pest, gedruckt mit von Trattner-Károlyischen Schriften, 1837. Do nemčiny to preložil 
sám Kollár na zákalde českého textu, ktorý sa objavil rok predtým v Hronke. Príbeh vydania tohto textu spraco-
val Miloš Weingart v úvode diela: Jan Kollár: Rozpravy o slovanské vzájemnosti. Praha, Nákladem Slovanského 
ústavu. V komisi Fy. Orbis, Tiskem Státní tiskárny, 1929, s.  III-LIII.  
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československého spisovného jazyka. V roku 1843 vznikol nový, nadkonfesionálny slo-
venský spisovný jazyk.2 Slováci si zvolil stratégiu národného sebaurčenia, ktorá bola plná 
úskalí, ale dlhodobo výhodná: súbežne so vznikom jazyka sa vykryštalizoval aj politický 
program národnej samostatnosti, ktorý narážal na podobné maďarské úsilia, preto sa počas 
revolúcie 1848 v Uhorsku ocitli slovenskí a maďarskí vlastenci v nepriateľských tábo-
roch.3 Po porážke revolúcie len krátke obdobie žila nádej, že by sa z vôle Viedne sloven-
ská národná samostatnosť mohla uskutočniť aspoň na základnej úrovni. V 50-tych rokoch 
19. storočia Ľudovít Štúr, politický predstaviteľ národného občianskeho radikalizmu, 
prežil posledné roky svojho života pod policajným dozorom. Ján Kollár si však mohol 
vychutnávať plody svojej lojality v blízkosti viedenského cisárskeho dvora až do svojej 
smrti v roku 1852. V skutočnosti sa Kollár nielenže izoloval od vlastného národa, ale sa 
dostal do roztržky s inými slovenskými vlastencami. Stúpenci národnej separácie, ktorí sa 
pred revolúciou vzdialili od myšlienky slovanskej vzájomnosti a od koncepcie českoslo-
venského spisovného jazyka, sa takisto ocitli v slepej uličke ako Ján Kollár, ktorý dúfal, 
že ponaučenie z revolúcie privedie Slovákov ku československému spisovnému jazyku 
a do spoločného, teplého hniezda. Medzi kollárovou a štúrovou koncepciou slovenského 
národa a kultúry vznikla zákopová vojna, ktorú nakoniec vyhrala mladá generácia roman-
tických básnikov: konečné víťazstvo štúrovskej koncepcie prinieslo dlhotrvajúce obdobie 
postromantizmu, počas ktorého rad romantických básnikov a spisovateľov uverejnil svoje 
diela v novom spisovnom jazyku (napr. Ján Botto), v šľapajach Jána Kollára však nepo-
kračoval ani jeden významný tvorca.      


V období Bachovho absolutizmu oslabená možnosť presadzovať záujmy maďarské-
ho národa umožnila Slovákom silnejšie prezentovať vlastné národné záujmy. V Memo-
rande národa slovenského obsiahli svoje úsilie o vyčlenenie sa a osamostatnenie v rámci 
Uhorska, zriadili si tri slovenské gymnáziá a založili kultúrnu inštitúciu Maticu slovenskú. 
V ovzduší rakúsko-uhorského a uhorsko-chorvátskeho vyrovnania sa objavil v sloven-
skom národnom hnutí smer, ktorý v protiklade k politickým stúpencom Memoranda po-
nímal potrebu spolužitia s Maďarmi ako nevyhnutnosť. V protiklade k starej národnej 
koncepcii dostal pomenovanie Nová škola a vo výraznej miere sa opieral o budapeštian-
sku podnikateľskú vrstvu so silným hospodárskym a politickým vplyvom. Stúpenci Novej 
školy žili čulým spolkovým životom, boli schopní vydávať nielen časopisy, ale tiež finan-
covať niekoľkokrát do týždňa vychádzajúce noviny,4 v ktorých programovo pestovali 
pozitívny vzťah k maďarskej kultúre. Nie je náhodné, že Ján Palárik vzhľadom na sloven-
ské pomery mohol svoju dramatickú tvorbu venovať mestskému publiku.        


V protiklade k peštianskemu a potom budapeštianskemu centru sa stúpenci Memo-
randa snažili koncentrovať intelektuálnu a politickú silu národa v Turč. sv. Martine. Aj 
oni vydávali politické noviny, literárne časopisy a pod. Turčianskosvätomartinské cen-
trum sa programovo orientovalo na český a ruský politický a kultúrny život. V porovnaní 
s kollárovou dobou však samozrejme všetko prebiehalo inak: slovenskému jazyku a náro-
du už nehrozilo to nebezpečenstvo, že sa podriadi českému alebo inému slovanskému 
jazyku a kultúre. Paralelne s tým sa aj česká verejná mienka vyrovnala s nezmeniteľnou 
skutočnosťou samostatného slovenského spisovného jazyka a zaradila ho do vlastného 
národného boja takým spôsobom, že slovenskému národnému hnutiu poskytla morálnu, 
materiálnu a politickú pomoc v boji s maďarskou stranou. V českom kultúrnom živote sa 
                                                           
2 O vývine slovenského spisovného jazyka najobsiahlejšie: Pauliny, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny od 
začiatkov po súčasnosť. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. 
3 O maďarsko-slovenskom vzťahu najnovšie: Gabriel Viktor: 1848-49 legendája a szlovák történetírásban. 
Kalligram, Pozsony, 1999. 
4 Išlo o Slovenské noviny  (1868-1875).  
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stalo módnym pozorovanie slovenskej ľudovej kultúry a vyzdvihovanie jej autentickosti. 
Prvým príkladom tohto bola Božena Němcová a jej dielo Slovenské rozprávky a poviedky 
(1857-1858).5 Skutočnou senzáciou bolo aj dielo Adolfa Heyduka: Cymbál a husle, názov 
ktorého prezrádza prijatie slovenskej literatúry a kultúry českou. Predstavitelia martinské-
ho slovenského politického a kultúrneho života s podobným záujmom sledovali produkciu 
českého a ruského kultúrneho života. Ku koncu storočia česká a ruská politická a kultúrna 
orientácia triumfovala, čo prinieslo ďalekosiahle zmeny paradigiem predovšetkým v te-
matike slovenskej literatúry a v metódach jej tvorby.6          


Jedným z najdôležitejších iniciátorov zmien paradigiem na konci toho storočia bol 
Jozef  Škultéty (1853-1948), literárny historik a redaktor, ktorého niekoľko desaťročnú 
životnú dráhu možno v mnohých momentoch ponímať emblematicky. Škultéty sa narodil 
v národnostne zmiešanom Gemeri a vyrastal v dvojitej príťažlivosti slovenskej a maďar-
skej kultúry. V rokoch 1874-1876 absolvoval vysokoškolské štúdiá v Budapešti, kde cho-
dil aj na prednášky z dejín literatúry. Počas budapeštianskeho študijného pobytu prekladal 
diela mnohých maďarských básnikov a z ich diel zostavil slovensko-maďarskú literárnu 
antológiu s názvom Výber z maďarskej literatúry, ku ktorej napísal štúdiu o maďarskej 
literatúre. Hoci jazykové znalosti, vzdelanie a kontakty otvorili Škultétymu cestu k uplat-
neniu sa i v rámci uhorského štátneho aparátu či maďarskej kultúry, talentovaný literárny 
historik sa v roku 1879 presťahoval do Turč. sv. Martina a od roku 1881 mal ako redaktor 
politických  Národných novín a literárneho periodika Slovenské pohľady leví podiel na 
organizovaní slovenskej literatúry. Postupne však Škultéty posúval do popredia už nie 
maďarskú, ale ruskú a českú kultúrnu a literárnu orientáciu.7 Bezpochyby jednou z toho 
vyplývajúcich výhod pre slovenskú literatúru bolo, že na konci storočia v protiklade s 
prekvitajúcim slovenským a maďarským post- a pseudoromantizmom sa posilnili pozície 
literárneho realizmu v slovenskej literatúre: umenie Tolstoja a Turgeneva sa takto stalo 
nasledovaniahodným príkladom v slovenskej literatúre na konci storočia. Predstavitelia 
slovenského realizmu väčšinou študovali v Prahe, tu vypracovali v rámci kultúrneho 
spolku Detvan a združení okolo časopisu Hlas (1898-1904) samostatný esteticko-literárny 
a osvetový program so znakmi Masarykovho filozofického pozitivizmu a národno-politic-
kého liberalizmu. Praha sa prostredníctvom hlasistov stala strediskom intelektuálneho 
života slovenskosti a sprostredkovateľom západoeurópskych myšlienkových prúdov 
a ruskej literatúry. Súbežne s týmto procesom a akútnosťou uhorských národno-národ-
nostných protikladov (po zrušení troch stredných škôl a inštitúcií slovenského národného 
života) Budapešť pomaly stratila jedinečný kultúrny význam pre Slovákov – alebo inak 
povedané: Slováci si vedome „odvykli“ od všímania si uhorského hlavného mesta. Nová 
škola slovenskej inteligencie zasa, ktorá sa pokúsila o napravenie maďarsko-slovenských 
politických a kultúrnych vzťahov, sa postupne ocitla v izolácii v slovenskom intelektuál-
nom živote.8            


                                                           
5 O vzťahu Boženy Němcovej k slovenskej kultúre a jazyku pozri: Jan Lehár – Alexandr Štich – Jaroslava Janáč-
ková – Jiří Holý: Česká literatura od počátků k dnešku. Nakladatelství Lidové noviny, II. rozšírené vydanie. 
Praha 2004, s. 245. 
6 Porovnaj s publikáciou Oskára Čepana: Stimuly realizmus. Tatran, Bratislava, 1984. V tejto práci, ktorá je 
najpodrobnejším zhrnutím slovenského realizmu, literárny historik predstavuje slovenských spisovateľov spolu s 
ich ruskými pármi a vzormi.  
7 Porovnaj Andrej Mráz: Jozef Škultéty. In: Z príležitosti jubilea osemdesiatky dr. Jozefa Škultétyho. 
Kníhtlačiarsky spolok v Turčianskom sv. Martine, 1933, s. 12-13. 
8 Kým realistická spisovateľka Božena Slančíková Timrava publikovala v Slovenských novinách, ktoré 
vychádzali v Budapešti,  o jej novelách turčianskosvätomartinská intelektuálna spoločnosť nevedela. Porovnaj 
napr. Jozef Škultéty: Timrava šesťdesiatročná. In: Timrava v kritike a spomienkach.  Slovenské vydavateľstvo 
krásnej literatúry, Bratislava, 1958, s. 349-361. 
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Na jednej strane sa pre martinskú slovenskú intelektuálnu elitu stala Budapešť ne-
priateľskou pevnosťou, na strane druhej skupina promaďarských slovenských intelektu-
álov sa stala reprezentantom prorežimistického politického konzervativizmu, tých názo-
rov, od ktorých ich  protivníci nečakali iné než útok proti národnej, politickej a kultúrnej 
svojbytnosti Slovákov.  


Ďalším významným literárnym vedcom na prelome 19. a 20. storočia bol Jaroslav 
Vlček, ktorý na rozdiel od Škultétyho už od narodenia vyrastal v kultúrnej príťažlivosti 
slovenského a českého jazyka. Vlčkov otec prišiel po revolúcii 1848/49 do Uhorska 
z Čiech, učil na banskobystrickom gymnáziu, potom po páde Bachovho režimu bol so 
svojou slovenskou manželkou a synom nútený vrátiť sa do Čiech. Po otcovej smrti sa 
rodina opäť presťahovala do Banskej Bystrice, aby sa po ukončení stredoškolských štúdií 
Jaroslav Vlček zapísal na pražskú Karlovu univerzitu. 


V tom čase martinský Svetozár Hurban Vajanský, najváženejší vodca slovenského 
národného hnutia, považoval pročesky orientovanú slovenskú inteligenciu študujúcu 
v Prahe za svojho spojenca, pritom však budapeštianskych, promaďarsky orientovaných 
intelektuálov, medzi nimi napr. Richalda Osvalda alebo v maďarskej jazykovede uznáva-
ného Samuela Czambela vnímal skôr ako svojich nepriateľov.     


Literárno-historické príspevky a knihy Jaroslava Vlčka sa na konci 19. storočia stali 
predmetom neustálych sporov medzi pražskou, turčianskosvätomartinskou a budapeštian-
skou slovenskou inteligenciou. Vlček totiž hlavne na začiatku svojej životnej dráhy – 
uplatňujúc zásadu pozitivistickej literárnej vedy, podľa ktorej národný jazyk je 
najdôležitejším znakom národnej literatúry – vylúčil zo slovenskej literatúry tých básni-
kov a spisovateľov, ktorí písali češtinou alebo staročeštinou kralickej Biblie. Budapeštian-
ska slovenská katolícka inteligencia navyše kritizoval Vlčkove názory aj za to, že odsu-
dzoval barok a cirkevnú literatúru. Vlčkovu literárnohistorickú pripravenosť a vedecké 
kvality však dokladá fakt, že uznal časť kritiky z katolíckej strany a po utíšení hnevu kori-
goval svoje omyly. Kde sa len dalo vo svojich nových dielach dal priestor mnohým pri-
pomienkam zo strany budapeštianskych a katolíckych kruhov. S menom Jaroslava Vlčka 
sa spája aj založenie spomínaného študentského spolku Detvan, ktorý združoval sloven-
ských študentov študujúcich v Prahe. Tento kultúrny spolok pôsobil v rokoch 1882-1948 
a vyrástlo v ňom viac generácií slovenských spisovateľov a inak zameranej inteligencie. 
Medzi jeho členov patrili napr. Martin Kukučín, v tvorbe ktorého zaznamenala slovenská 
literárna história samostatnú pražskú etapu. Jeho beletristické práce evidentne obsahovali 
pečať zmeny kultúrnej a národnej paradigmy a k tomu niesli aj osvetový rozmer. Ďalším 
významným realistickým členom študentského spolku bol Jozef Gregor Tajovský, ktorý 
počas prvej svetovej vojny dezertoval z rakúsko-uhorskej armády na ruskú stranu 
a bojoval v československých légiách, ktoré pomohli vytvoriť dohodové mocnosti. 
S realizmom sa však úloha Detvana v národnom živote neskončila: v prvých desaťročiach 
19. storočia dvaja poprední modernistickí básnici, Ivan Gall a Ivan Krasko tiež boli 
členmi spolku a jeho pôsobenie presiahlo až do prvých rokov československej republiky, 
kedy sa napr. spisovateľ Gejza Vámoš ako poslucháč medicíny zdržiaval v hlavnom meste 
novej republiky.           


Podmienkou dominancie pražského intelektuálneho prostredia samozrejme bol prí-
chod nového obdobia, ktorý sa spája s menom T. G. Masaryka. Pod vplyvom Masarykov-
ho vedeckého a národno-politického pôsobenia v poslednej tretine 19. storočia nahradila 
prežívajúcu českú postromantickú národnú koncepciu metóda vedeckého pozitivizmu 
založená na prísnom racionalizme: takto došlo k prevratnej zmene paradigmy nielen vo 
vedeckom živote, ale aj v oblasti umenia, čo malo veľký vplyv aj na mladú slovenskú 
inteligenciu v Prahe.        
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Jan Patočka, český filozof 20. storočia, analyzujúc české dejiny, konštatoval súpe-
renie dvoch podstatne odlišných a protirečivých tendencií. V historicko-filozofickej eseji 
Čo je Čech?9 postavil stredoveký katolicizmus do protikladu s husitizmom. Kým 
pokračovanie mentality stredovekého katolicizmu videl v baroku a potom v existenciona-
listicko-neokatolíckom literárnom smerovaní, husitizmus podľa neho živil osvietenstvo a 
racionalisticko-pozitivistické zmýšľanie 19. storočia. Na konci 19. storočia si tá časť slo-
venskej inteligencie, ktorá sa opätovne dostala pod český myšlienkový vplyv, samozrejme 
v súlade s myšlienkovým prúdom doby, osvojila Masarykom interpretované dedičstvo 
husitizmu a osvietenstva.10       


Na začiatku 20. storočia si získal modernizmus od Vltavy aj slovenskú literatúru: 
Ivan Gall a Ivan Krasko, dvaja najvýznamnejší básnici modernizmu získali diplomy 
v Prahe, posielali z nej značnú časť svojich básní do slovenských časopisov, najmä do 
ženami hojne čítanej Živeny (1910-1949) a Dennice (1898-1914), ako aj do najvýznam-
nejšieho literárneho periodika československy orientovanej slovenskej inteligencie Prúdy 
(1909-1914). Časopis Prúdy v duchu liberalistického programového pluralizmu, čo vyjad-
roval aj jeho názov, poskytoval široký priestor nielen na predstavenie západných prúdov 
alebo výsledkov prírodovedných výskumov, ale napr. aj na prezentovanie vedeckého 
a politického pôsobenia Oskára Jásziho. Dá sa povedať Jászi bol jediným maďarským 
politikom, o ktorom prinášal časopis pozitívne ocenenia a pravidelne informoval o jeho 
najnovšej tvorbe.    


Generácia Ivana Kraska a Ivana Galla bola tou, ktorá posilnená modernými západ-
nými a českými myšlienkovými princípmi ukončila otvorenejšie či menej otvorene spoje-
nectvo s martinskou koncepciou, ktorej národný program bol vtedy už anachronistickým: 
Ivan Krasko, po tom ako vo viacerých básňach ubezpečoval Hviezdoslava a Vajanského 
o tom, ako si ich vysoko váži, v básni Kritikovi rozhodne odmietol obvinenie, podľa kto-
rého jeho básne nie sú reálne. Generácia básnikov modernizmu písala básne na základe 
duchovného dedičstva konca 19. storočia, ktoré ďalej rozvíjala podľa princípov estetizmu 
a v protiklade ku životným pocitom dekadencie a subjektivity programovo uprednostnila 
národne podfarbené básne, resp. aj v oblasti národných problémov rozmýšľala v úplne 
novej sústave paradigiem.11 Z významných básní Ivana Galla nie je predmetom ani v 
jednej národná otázka, Ivan Krasko zasa namiesto „národnej starostlivosti“ básnikov pre-
došlej doby (romantizmus, realizmus) sršal hnevom starozákonných prorokov, formou 
preklínajúceho žalmu bičoval svoj národ kvôli nečinnosti a lenivosti (Jehovah).12


Slovenskému modernizmu sa otvorili okná do sveta väčšinou prostredníctvom čes-
kej poézie, za svoje považoval celé európske kultúrne dedičstvo, ba v slovenskej poézii, 
konkrétne u I. Galla sa prvýkrát objavila exotika kultúr ďalekého východu – japonská 
Žaponéria.13 Zdá sa, že poézia modernistov pretrhla niekoľko storočí poprepletanú niť 
slovenskej a maďarskej literatúry. Zatiaľ čo príslušníka staršej generácie Pavla Országha 
Hviezdoslava v roku 1912 zvolili za dopisovacieho člena Kisfaludyho Spoločnosti (Kis-
faludy Társaság) za slovenské preklady básní Aranya, Petőfiho a Madácha, tak Ivan 
Krasko doslova utekal pred maďarským kultúrnym tlakom: rodičia ho zapísali do sedmo-
hradského nemeckého a potom rumunského gymnázia, len aby obišiel maďarskú strednú 
školu. Vďaka znalostiam rumunčiny sa stal jedným z prvých stredoeurópskych preklada-


                                                           
9 Pozri: Jan Patočka: Mi a cseh? Kalligram, 1996, Pozsony, s. 154-225. 
10 K téme pozri Berkes Tamás: A cseh eszmetörténet antinómiái. Balassi Kiadó, Budapest, 2003, s. 265-305. 
11 Pozri: Gáfrik, Michal: Poézia slovenskej moderny. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1965. 
12 Ivan Krasko: Dielo. Tatran, Bratislava 1980, s. 97. 
13 Ivan Gall: Odkaz. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1956, s. 14.  
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teľov básní Mihaia Eminesca.14  
Sľubný rozvoj slovenského modernizmu sa v napätej atmosfére po príchode prvej 


svetovej vojny zastavil, po nej už nebolo možné pokračovať v modernizme tam a tak, kde 
a ako bol prerušený. Nie je teda náhodné, že už viackrát spomenutí dvaja predstavitelia sa 
odmlčali ešte pred svetovou vojnou: Ivan Krasko od vydania zbierky Verše v roku 1912 
nevytvoril už nič významnejšie a počas prvej Československej republiky sa stal predsta-
viteľom agrárnej strany a poslancom. Ivan Gall taktiež vstúpil do služieb novej republiky 
a pôsobil ako ministerský úradník.      


Slovenská spoločnosť v ČSR prvýkrát v novodobých dejinách pôsobila vážnou asi-
milačnou príťažlivosťou na národnostné a náboženské menšiny žijúce na Slovensku, vrá-
tane židovskej. Na židovstvo, na ktoré sa v predošlom období slovenská inteligencia prá-
vom pozerala krivým okom, keďže v židovských asimilačných aktivitách oprávnene vi-
dela stelesnenie nebezpečenstva vlastnej národnej existencie. Gejza Vámoš, ktorý sa na-
rodil v roku 1901 v Dévabánye, patril medzi prvých predstaviteľov asimilovaných sloven-
ských židov v ČSR. Vámoš po gymnaziálnych štúdiách v Nitre študoval medicínu 
v Prahe, kde sa podobne ako jeho predchodcovia – spisovatelia ako člen študentského 
spolku Detvan oboznamoval s českou vedou a kultúrou v hraniciach národnoštátneho 
bytia. Dostal sa však aj k tomu segmentu európskej kultúry, ktorého najdôležitejšie cha-
rakteristické črty (sekularizmus, so scientizmom kombinovaný ateizmus, cynizmus 
a sexuálna sloboda) oprávnene vyvolali po uverejnení jeho prvej zbierky poviedok neľú-
bosť slovenskej kritiky.15 Zbierku s názvom Editino očko vydalo v roku 1925 ako prvé 
dielo série pražského vydavateľstva Mazáč, ktorá predstavovala mladých slovenských 
autorov. Výrazná časť slovenskej inteligencie v Československej republike si v druhej 
polovici 20-tych rokov uvedomila, že česká hospodárska a kultúrna expanzia prekáža 
slovenským národným úsiliam a časť slovenských spisovateľov a inteligencie reagovala 
na kultúrne podnety z Prahy nepriateľsky. Vámošovi adresovaná kritika upozorňovala na 
nedostatočnú znalosť slovenského jazyka (autor je žid a nakazený českým jazykom), ale 
sformulovala i svoje výhrady voči pražskému „citoyen“ relativizmu, kozmopolitizmu, 
ateizmu, freudizmu. Od polovice 20-tych rokov bolo čoraz jasnejšie, že slovenská spoloč-
nosť a významná časť slovenskej inteligencie sa protikladne stavala k oficiálnej ideológii 
Československej republiky a oporu v tom hľadala predovšetkým v slovenských ľudových 
tradíciách a v katolicizme.  


Nebol to prípad Gejzu Vámoša, ktorý v znamení odtrhnutia sa od tradície 
a ortodoxie napísal inšpiratívny autobiografický „Bildungsroman“ Odlomená haluz. Tento 
román sa svojim ideologicko-propagandistickým charakterom zameral na židovskú orto-
doxiu a s netajenou hrdosťou zobrazuje príbeh najmladšieho syna jednej židovskej rodiny, 
ktorý sa spočiatku spontánne, neskôr však čoraz viac vedome vzbúril voči svojej rodine 
a užšiemu spoločenstvu. Vo Vámošovej interpretácii v období osvietenej vedeckosti 
a individualizmu 20. storočia v takom štáte, akým bola nová republika, vyznel spôsob 
života ortodoxného židovstva anachronicky a neudržateľne.          


Vámošove postoje však boli skôr iba zaujímavou farebnou škvrnou slovenskej lite-
ratúry a len v tom typické, že podobne ako on väčšina významných slovenských spisova-
teľov a básnikov sa pripojila k Prahe a prostredníctvom Prahy k dobovým európskym 
literárnym prúdom: paleta slovenskej literatúry, v neposlednom rade pod českým vply-
vom, sa čoraz viac spestrovala v desaťročiach po svetovej vojne. V 20-tych rokoch sa 


                                                           
14 Preklad štyroch básní Mihaia Eminesca: Ivan Krasko: c. d., s. 176-179. 
15 Kročanová, Dagmar: Gejza Vámoš, in: Gajza Vámoš -- burič? Slovenské národné múzeum Múzum židovskej 
kultúry, Edícia Judaica Slovaca, Bratislava, 1997, 6. 
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rozvinulo avantgardné hnutie, vznikli tiež prvé katolícke literárne noviny, fóra neokatolíc-
kej literatúry. Objavili sa autori, ktorých próza nesie známky secesie (Jozef Tido Gašpar, 
Ján Hrušovský), ktorí osvojili si expresionistické názory na svet (Jozef Cíger Hronský) a 
ktorí upozornili na seba básňami so sociálnym námetom (Ján Poničan, Laco Novomeský) 
a iní.  


V neposlednom rade v slovenskej literatúre začala 70-ročná etapa, ktorá očarená 
českou politikou, kultúrou a literatúrou ale takisto aj v protiklade k českej politike, kultúre 
a literatúre sa snažila zabezpečiť si autonómiu a nezávislosť – a to v neposlednom rade 
pomocou martinského a budapeštianskeho duchovného dedičstva.      


 
 


Summary 
 


Paradigm shifts in aesthetics and policy regarding the nation in 19th-century Slovak 
literature. Budapest – Turčiansky sv. Martin – Prague 


 
The first significant paradigm shift in policy concerning the Slovak nation in the 19th century is linked to 


Ján Kollár’s theory of Slavonic mutuality. This shift questioned the hungarus self-image of the Slavic peoples 
living in Hungary. The second step towards national sovereignty was taken by the creators of the new Slovak 
literary language (1843) and by the Štúr generation that demanded Slovak national independence. In the atmos-
phere created by the Compromise of 1867 between Austria and Hungary, Slovak national endeavours, too, 
assumed a more moderate form in the strategy of the Pest-based New School that aimed at peaceful co-existence 
within Hungary. However, those who followed the ideology of national radicalism attempted to concentrate the 
intellectual and political powers of the nation in Turčiansky sv. Martin (Hungarian: Turócszentmárton) as op-
posed to Pest (later Budapest). The Turčiansky sv. Martin centre systematically turned towards Czech and Rus-
sian cultural and political life. By the end of the 19th century, the Czech and Russian orientation had triumphed. 
This led to a far-reaching paradigm shift in Slovak literature: the positions of Realism strengthened. In parallel 
with this, as antagonisms between nationalities in Hungary become acute Budapest lost its importance in the 
eyes of the Slovaks. Followers of Slovak Realism studied mainly in Prague, and it was there – in the Detvan 
cultural association for students and around the journal Hlas (‘Voice’, 1898–1904) – that they worked out their 
literary and cultural programme, which exhibited the influence of Masaryk’s Positivist philosophy and that of 
national and political liberalism. It was the generation of Ivan Krasko and Ivan Gall that broke – in the spirit of 
modern Western and Czech thinking – with the Turčiansky sv. Martin group and its anachronistic national 
programme. With the birth of the Czechoslovak Republic (1918) there began Slovak literature’s approximately 
seventy-year struggle (which was no less intense than the one before) when it attempted (under the influence of 
Czech politics, culture and literature but at the same time distinct entity) to ensure its autonomy and independ-
ence, not least with the help of the intellectual legacy of Turčiansky sv. Martin and Budapest. 
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Úvahy slovenských národovcov o význame mestských centier 
 


DANIELA KODAJOVÁ 
 
Historický ústav SAV, Bratislava  


 
 
Národotvorný proces začal zaujímať Slovákov, resp. skupinu vzdelancov, básnikov, 


kňazov, ktorí iniciatívne vstúpili do procesu formovania národa v 30. a 40. rokoch 19. 
storočia. Tento proces má svoje zákonitosti a nevyhnutné podmienky, ale pre jeho súčas-
níkov a aktérov nik nevypracoval návod ako postupovať. Bol jasný cieľ, ale nie cesta kto-
rou sa bolo možné dostať čo najjednoduchšie k zvolenému cieľu. A tým bolo dosiahnuť 
akceptovanie národnej komunity, vytvorenie jej inštitúcií a dosiahnuť plnohodnotný ná-
rodný život, taký aký videli u vyspelých národov. Buditelia a kriesitelia národa museli 
„objaviť“ vyhovujúce formy aktivít, ktoré v podstate jazykovú komunitu pretvárali na 
národ. V prípade tzv. malých európskych národov a špeciálne národov, ktoré sa nemohli 
odvolávať na historické právo ho sprevádzalo hľadanie týchto foriem a množstvo impro-
vizácií. Formujúca sa skupina národovcov mohla odpozorovať, ako to fungovalo 
v prípade iných národov a inšpirovať sa. Jedným z východiskových predpokladov bolo, že 
národ sa dá „vychovať“ cieleným pôsobením prostredníctvom literatúry, novín, národných 
spolkov, ktoré prispievali v národnoidentifikačnom procese k vytváraniu pocitu národnej 
spolupatričnosti. 


Príklad iných národov ukazoval, že vždy sa tak dialo dominantne  v mestskom 
prostredí, pretože práve tu bola koncentrácia ľudí, ktorí boli ochotní zapojiť sa do náro-
dotvorných či podporných aktivít. Slováci sú vnímaní ako rurálny národ. Romantici ešte 
viac zvýraznili hodnoty vidieckeho života. Idealizovali ho do podoby selanky, kde ľud 
žijúci v lone a v zhode s prírodou bol nositeľom pozitívnych hodnôt. Predstava upínania 
sa na mesto ako priestor, ktorý poskytne pre národotvorný proces potrebné zázemie, 
potrebovala v slovenskom prostredí viac času, aby sa upevnila a udomácnila. Dialo sa tak 
i pod vplyvom dojmov zo zahraničia. Inšpirujúcim príkladom bolo najmä  nemecké mest-
ské prostredie, ktoré bolo presiaknuté nacionalizmom v jeho integrujúcej podobe a to naj-
výraznejšie v univerzitných mestách.1 Mestá vytvárali oveľa priaznivejšie podmienky na 
spolčovanie, na všetky národotvorné aktivity rozhodujúcej skupiny národovcov, a tou boli 
kňazi, učitelia, spisovatelia, inteligencia vo všeobecnosti, resp. študenti pripravujúci sa na 
tieto povolania. Rurálne prostredie intelektuálov viac izolovalo, kontakt s centrom nebol  
priamy, ale prostredníctvom korešpondencie, čím  reakcie často krát strácali bezprostred-
nosť. Urbánne prostredie národne angažujúcu  sa inteligenciu naopak koncentrovalo do 
lokálnych centier alebo do metropoly. V mestách oveľa častejšie a s väčším dosahom pô-
sobenia sídlili inštitúcie, okolo ktorých sa tieto národotvorné procesy odohrávali – redak-
cie, spolky, školy, študentské spolky a spoločnosti, vydavateľstvá, tlačiarne, kaviarne 
a verejný priestor. K špecifikám urbánnych centier patria ich integrujúce mechanizmy, 
ktoré využívajú spomínané inštitúcie a  samotný verejný priestor ako plochu, kde rôzne 
skupiny heterogénnej urbánnej populácie môžu  prezentovať svoje postoje, početnosť, 
názory, môžu získavať stúpencov alebo naopak odlíšiť sa od iných skupín. Prihlásenie sa 
                                                 
1 Jedným z najznámejších príkladov recepcie nemeckej skúsenosti  v  slovenskej literatúre je práca – KOLLÁR, 
J.: Pamäti z mladších liet život., Bratislava: Tatran, 1972. Kollár písal pamäti v rokoch 1836-1842, dvadsať ro-
kov po návrate zo štúdií  a  tlačou vyšli až v roku 1862. Napriek tomu sú relevantným svedectvom jednej z 
autorít národného hnutia o dobových predstavách o aktivitách, ktoré upevňujú národné povedomie, o mestskom 
a študentskom prostredí a úlohe vzdelancov v nacionalizácii obyvateľstva.  
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k národu, je jedným z takýchto identifikačných, resp. odlišovacích prezentácií.2


V druhej polovici 19. storočia bola väčšina  európskych miest modernizovaná. 
Mestá sa transformovali v tom smere, aby zodpovedali požiadavkám rozrastajúcich sa 
priemyselných zón, aby si našli, resp. nenašli polohu na budujúcich sa železničných tra-
tiach, aby zodpovedali moderným hygienickým normám, modernizovala sa kanalizácia, 
zavádzala sa plynofikácia, neskôr elektrifikácia. Modernizácia miest sledovala aj cieľ, aby 
mestá spĺňali i reprezentatívne požiadavky a poskytovali okrem iného i priestor na verejné 
aktivity. Svedkovia prestavby Paríža, Viedne, Budapešti, Berlína či Turína a Ríma po 
vzniku nových samostatných štátov Nemeckého cisárstva a Talianskeho kráľovstva mohli 
vidieť, že nejde len o omladzujúce kúry starých miest, ale o radikálne zmeny. Mestá, 
nielen metropoly, zažívali v druhej polovici 19. storočia prudké premeny, v duchu 
moderných urbanizačných prestavieb. 


Aj uhorské mestá, teda i mestá ležiace na území dnešného Slovenska, sa moderni-
zovali a menili. Tak, aby zodpovedali urbanizačným predstavám a potrebám dobovej 
spoločnosti, ktorej hnacím motorom boli nielen hospodárske či strategické ukazovatele, 
ale do značnej miery aj nacionalizmus. Ale čo sa dalo z európskych metropol preniesť do 
slovenských pomerov? A navyše, ako sa mohla skupina národovcov, ktorí neboli súčasťou 
mocenských štruktúr ani na lokálnej úrovni zapojiť do realizácie zmien takého rozsahu? 


Z hľadiska potrieb nacionalizmu vo všeobecnosti  pôsobili mestá ako urýchľovače 
národotvorných procesov,  práve pre podmienky, ktoré tomuto procesu poskytovali. 
V slovenskom prostredí spracoval utvárania predstáv o národnom centre ako zvláštnom 
type mestských centier Dušan Škvarna. Rozvrhol tento proces od obdobia od konca 18. 
storočia po prvú svetovú vojnu, pričom vyčlenil šesť logicky odôvodnených časových 
úsekov.3 Akceptujem jeho chronológiu. Svoj príspevok som koncipovala z vyjadrení jed-
notlivých osobností národného hnutia tak, aby aspoň torzovite zachytil výber názorov na 
význam mestského centra, národného centra v ich genéze. Pokúsila som sa o komparáciu 
starších názorov s novšími prácami, resp. v čom je ich posun k iným záverom.  Chronolo-
gicky a tematicky som sa sústredila iba na časť období, tak ako ich vymedzil Dušan 
Škvarna. V rámci nich sa mi zozbieraný materiál utriedil do niekoľkých okruhov: 


1.  30. roky – začiatok 60. rokov 19. storočia, aktivity a úvahy štúrovcov 
2. Martin ako národné centrum – pozitíva a negatíva 
3. Varianty namiesto Martina 
4. Mestotvorné prvky – zhrnutie 


 
1. Aktivity a úvahy štúrovcov o mestskom centre, 30. - 60. roky 19. storočia 


V 30. rokoch sa ako mestské centrum, kde sa  stretli priaznivé podmienky a iniciáto-
ri národotvorného procesu Slovákov, formoval Prešporok/Bratislava a mestá, v ktorých 
pôsobili alebo sa zakladali študentské spoločnosti. Tie však skončením jednej „várky“ po 
školách  rotujúcich študentov mohli po niekoľkých rokoch nádejného vývoja prerušiť 
alebo ukončiť činnosť. V jednom zo svojich listov Boleslavovi Vrchovskému z roku 1836 
Ľudovít Štúr doslova zmapoval celé Slovensko. V zmysle potrieb kriesiteľa národa zhod-


                                                 
2 Teoretickú literatúru a východiská k  téme vytvárania mestských centier, ich transformácií a úloh verejného 
priestoru čerpám zo štúdie, ktorá reflektovala zahraničnú i domácu literatúru k tejto téme. BITUŠÍKOVÁ, A.: 
Kontinuita a zmena  v urbánnom kontexte. ( Sociálno-antropologické reflexie  výskumu mesta a spoločnosti). In: 
Banská Bystrica. Premeny mesta a spoločnosti.  Štúdie k antropológii mesta a spoločnosti. Ed. Darulová, J., 
Banská Bystrica:  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 1999, s.  6-59. 
3 ŠKVARNA, D.: Otázka mestského národného centra v 19. storočí a Banská Bystrica. In: Cesta moderných 
slovenských dejín.  Štúdie k utváraniu modernej slovenskej identity a politického myslenia. Banská Bystrica: 
2007, s. 149-162. 
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notil situáciu v niektorých mestách ako priaznivo sa vyvíjajúcu. Vychádzal z informácií o 
aktivitách organizačne výrazných osobností, hodnotil akého typu spoločnosť či knižnicu 
založili, alebo do už existujúcej vniesli nové impulzy rozvoja. „Ve Slovensku máme zna-
menité výhledy. Kuzmány ve Zvolenské, Bělopotocký v Liptovské mužně pracují, v Bystřici 
založena jest Slovenská knihovna. My se všemi stranami v dopisování stojíme, tím samým 
ducha národního a toho, jež nás někdy spasí, všudy buditi chtějíce. Prešovská, Levočská 
společnost více a více kvete, v Štávnici má nyní založena býti.4


Od čias štúrovcov sa v našej historiografii zdôrazňuje význam študentských spoloč-
ností. Istý čas hrala medzi nimi prím levočská, kežmarská, prešovská spoločnosť, čiže 
národné prebudenie mladých štúrovcov nebolo len záležitosťou ich pobytu v Prešporku. 
V súvislosti s genézou myšlienky vytvoriť „hlavné mesto“ ma v poslednom čase zaujala 
štúdia Petra Kášu. Rozpracoval v nej tézy o „strede“, „centre“ na slovenské pomery. Peter 
Káša tvrdí, že na krátky čas zohrala v národoidentifikačnom procese dôležitú úlohu 
Levoča, ktorá bola uznávaná aj v predchádzajúcom období, ale vždy sa zdôrazňovalo, že  
toto mesto s dlhodobou tlačiarenskou tradíciou, s kvalitným ev. lýceom a národnostne 
zmiešaným obyvateľstvom prichýlilo bratislavských lyceistov, ktorí na protest voči od-
volaniu Ľudovíta Štúra z postu ich učiteľa, opustili v roku 1844 Prešporok a demonštračne 
odišli do Levoče. Systém rotácií v rámci evanjelických lýceí im to nakoniec umožňoval. 
Keď sa situácia ukľudnila, študenti sa rozišli do svojich domovov, na vakácie a význam 
Levoče upadol. Podľa Kášu však v prípade Levoče nešlo o krátkodobý význam, ale jeden 
z rozhodujúcich. Definoval národný pohyb ako boj o jazyk, priestor, ľud, históriu a pod., 
v ktorom sa Európa hodnotovo reštrukturalizovala v intenciách etnických opozícií MY-
ONI. Profilovali sa národné centrá... vytvárala sa nová národná ikonografia a symbolika. 
Prechodom študentov cez územie Slovenska, akoby označili  toto územie ako „naše“. Išlo 
vlastne doslova o priestor od Dunaja k Tatrám. Prechodom do Levoče, akoby pretiahli 
územie obývané Slovákmi od západu až  za Tatry, čím vytvorili, konkretizovali tzv. mý-
tický stred . Priestor od Dunaja k Tatrám sa vnímal ako priestor obývaný Slovákmi, ale 
chýbal práve ten stred, chýbalo  hlavné mesto. Svojou protestnou akciou študenti akoby 
oživili komunikáciu na celom priestore obývanom Slovákmi s virtuálnym magickým 
stredom a tým sa stal  Liptov resp. Turiec. Peter Káša označil vytvorenie, či „oživenie“ 
takejto komunikačnej siete medzi Bratislavou a Levočou za priam nevyhnutné pre  rozvoj 
slovenského národno-zjednocovacieho hnutia, pretože až ňou sa začala vytvárať konkrét-
na predstava o spoločnom území. Túžba po vytvorení geograficky i duchovne jednotného 
slovenského spoločenstva sa začala napĺňať.5


 Vzhľadom na asymetrickú a necentrálnu polohu Bratislavy voči zvyšku územia 
obývaného Slovákmi je takýto presun národného strediska relatívne do stredu územia 
veľmi dôležitý. A to bez ohľadu na to, že sa tak udialo v symbolickej rovine. Stred národ-
ného územia sa priblížil k Tatrám a Tatry vystupovali nielen  ako symbol kolísky národa, 
ale zároveň ako symbol stredu Slovanov. Ideálna Všeslávia, krajina všetkých Slovanov, 
o ktorej štúrovci básnili, tak získala konkrétnejšiu podobu a jej centrum predstavovalo 
Slovensko, resp. Slováci. To dávalo Slovákom, zdôrazňujúcim v rámci  národno-obrannej 
ideológii svoj slovanský etnický pôvod, výhodnejšiu pozíciu voči formujúcemu sa maďar-
skému nacionalizmu. Kým Maďari, žijúci medzi slovanskými  národmi, sa z tejto pozície 
javili ako topiaci sa v slovanskom mori, Slováci sa javili ako stred Slovanstva. Stotožne-
nie, resp. priblíženie ich národného centra k centru Slovanstva posilňovalo ich národné 


                                                 
4 Listy Ľudovíta Štúra I., 1834-1843.Ed. J. Ambruš. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1954, s. 51. 
5 KÁŠA, P.: Levoča ako druhé alternatívne centrum slovenskej kultúry a vzdelanosti v prvej polovici 19. storo-
čia. In: Slovenská literatúra, roč. 52, 2005, č. 4 – 5, s. 263 a 267.  
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sebavedomie.6


V citovanom liste Štúr zdôraznil, že na Slovensku sú strediská, ktoré navy-
še komunikujú medzi sebou sledujúc národné záujmy. V inom liste, Františkovi Palacké-
mu, nezastieral, že nie všade sa darí prebudiť mládež „dřímajíci k nejakému se hýbaní“, 
ale zbor jeho, „v němž 50 Slovenska synů dále a dále kráčí“. V duchu hesla Všeslávie  
zhromažďuje  táto mládež všetky spisy, ktoré vychádzajú v slovanských jazykoch, nimi 
knihovnu obohacujú a inšpirujú sa vzormi a aktivitami iných národov. Medzi nimi 
i aktivitami českých vlastencov. Štúr píše doslovne: „kocháme se časopisy“.7  Potrebu 
časopisov, novín, literatúry v spisovnom jazyku pre Slovákov opakovane zdôrazňoval. 
Podľa neho bude časopis zohrávať úlohu „hromovodu do života národního“.8  Štúrovci 
proste verili v zázračnú moc písaného a tlačeného slova. Verili, že slovom, literatúrou, 
novinami ovplyvnia, presvedčia národnú komunitu, vyburcujú ju k aktivite, že z nej tých 
spomínaných 50 synov vytvorí národ. Z toho plynula aj ich argumentácia. Potrebovali 
nielen knižnice, ale aj vydavateľstvá a kníhkupectvá, ktoré by okrem predaja 
a čitateľských stolíkov ponúkali, dnešnými slovami povedané, objednávaciu a zásielkovú 
službu. O tejto svojej predstave už nepísal len v súkromnej korešpondencii, ale aj 
v novinách, pri zrode ktorých stál a koncipoval ich ako tlačený národný orgán. Ich stránky 
zapĺňal upozorneniami na ciele a potreby národného hnutia a neraz navrhoval aj praktické 
kroky na ich realizáciu. Jeho praktické návrhy obracali pozornosť k mestám. „Nemáme 
pravda veľkých, ľudnatých miest po našom kraji, ale máme mestá predsa dosť hodné 
napr. Trnavu, Skalicu, Nitru, Trenčín, Štiavnicu, Sv. Mikuláš, Bystricu, Košice. Všade tuto 
mohli  by stáť kníhkupectvá, ktorými by sa celé okolité kraje knihami zaopatrovali.“9


Štúrovci verili, priam v Mojžišovskom duchu, že potrebujú vychovať pre národ 
nové pokolenie. Preto taký silný akcent kládli na knihy, noviny a školy. Podľa ich pred-
stáv sa mladí ľudia po skončení škôl  rozídu na miesta svojho pôsobenia a tam budú 
v národnom duchu ovplyvňovať ďalších. Väčšina z generácie národne sa angažujúcich 
mladíkov v  30. rokoch mala ešte teologické vzdelanie, ale uvedomovali si, že národnú 
spoločnosť treba budovať vo všetkých vrstvách, preto podporovali rozvoj aj iného typu 
škôl, ako sami absolvovali. Štúr dokonca presadzoval názor, že na národnú školu, by sa 
mala komunita poskladať formou zbierky, alebo založenia istiny k vydržiavaniu takejto 
školy, pretože z jej absolventov bude plynúť osoh a dobro celého nášho národa. Mal na 
mysli školu priemyselnú. Podľa neho by sa mala zriadiť v niektorom z miest, ktoré na to 
majú technické zázemie. Navrhoval Banskú Štiavnicu. Bol presvedčený, že  „kanál, kto-
rým plynie medzi ľudí dostatok sú priemyselníci“.  Tvrdil, že druhou stranou každej mince 
investovanej do priemyslu je poznanie, že s“ materiálnym dobrobytom národa je aj život 
duchovný najužšie spojený“. Na príklade budovania škôl zo zbierok národa v mestách, 
kde si potrebu takýchto národných inštitúcií uvedomia muži stojaci v ich čele, chcel doká-
zať, ako je pre národnú komunitu dôležité vytvárať si pocit spolupatričnosti. Tento sa do-
sahuje naplnením spoločných cieľov a z nich plynúcich spoločných prospechov. „Keby si  
náš národ uvedomil len to, že keď je jedným dobre, dobre je aj druhým a dobre sa vedie 
celku“.10


                                                 
6 K podobným záverom prišiel vo svojich výskumoch Peter MACHO: Od pravlasti ku kolíske, od Karpát ku 
Tatrám. Mýtus slovanského stredu v kontexte vývoja slovenskej národnej identity a ideológie. In: „Slavme slavně 
slávu Slávov slávnych.“ Slovanství a česká kultura 19. století. Eds.: Hojda, Z., Ottlová, M., Prahl, R., Praha: 
KPL 2006, s. 240-257. 
7 Listy Ľudovíta Štúra I., c. d., s. 48 a 49. 
8 Listy Ľudovíta Štúra I., c. d., s. 54. 
9 Naše kňíhkupectvo. Úvodník. In:  Slovenskje narodňje novini, 26. 5. 1846, č. 86, s. 341. 
10 Prjemiselná škola. Úvodník. In:  Slovenskje narodňje novini, 29. 12. 1846, č. 147, s. 587-588.  
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V článkoch Ľudovíta Štúra opakovane zaznievala potreba sústrediť národotvorné 
aktivity – redakcie, vydavateľstvá, kníhkupectvá, školy do miest, do mestského prostredia. 
Staršia odborná spisba mnohokrát zdôrazňovala rurálny charakter Slovenska a mentalitu 
jeho obyvateľstva, ktorou sa líšilo od  nemeckého mestského prostredia. Z tvorby  roman-
tických básnikov a spisovateľov sa neraz zdôrazňuje ich oslava čistého, pracovitého, 
mestom neskazeného ľudu, ale analýza Štúrových úvah, ako aj iných štúrovcov, ukazuje 
že jeho generácia síce o takomto ľude básnila a uvedomovala si limity dobovej slovenskej 
spoločnosti, pomenovávala „naše biedy“, ale zároveň prichádzala s návrhmi – „náradami 
ku zlepšeniu stavu našej krajiny“.  Podľa nich malo v blízkej budúcnosti národného života 
Slovákov zohrať najdôležitejšiu a priam iniciačnú úlohu práve mestské prostredie. 


Jednou z prvých a bezprostredných reakcií Štúra na revolúciu bol článok  Nový vek 
publikovaný 31. marca 1848. Konštatoval v ňom, že posledné udalosti, ktoré očakávali 
o 20, 30, 40 rokov, zastihli Slovákov nepripravených. Vyhodnotil prítomnosť ako dni re-
volúcie, kedy sa  starý neriad zrútil a presadzujú sa nové poriadky. „Toľko slobôd a práv 
sa národom odrazu na svete nikdy nedostalo!“, ale Slováci podľa neho strácali 
drahocenný čas a správali sa váhavo. „Keby sme  mali jedno centrálne mesto, v ktorom by 
bolo veľa vzdelaných a ochotných mešťanov, mysliacich dobre s nami a s národom 
našim... bolo by to iné... Paríž Francúzom, Berlín Prušiakom, Viedeň Rakúšanom, Lipsko 
a Drážďany Sasom, Mníchov Bavorom pomohli, my ale ani len ešte malého vzoru z týchto 
veľkých miest nemáme.“11 Pre konkrétne potreby revolučných dní vyzval zaraz našich 
národovcov, aby preštudovali a popodpisovali hárky s punktami – žiadosťami a urýchlene 
ich odoslali do Sv. Mikuláša k M. Hodžovi. Z tohto jeho dodatku vidno, že Štúr síce písal 
všeobecne o mestách, aký prospech pre slovenský národ môžu mať mestá a inštitúcie, 
ktoré zastrešujú, ale pre 40. roky platilo, že  tento potenciál sa rozvinul iba v tom meste, 
kde sa usadil a pôsobil aktívny národovec. Slovenské mestské prostredie a mešťania sami 
o sebe ešte nevytvárali podmienky pre rozvoj národa.  Nesúlad medzi úvahami a reálnymi 
možnosťami Slovákov vytvoriť si v prvej polovici 19. storočia  národné centrum označil 
Dušan Škvarna ako sen o mestskom centre.12


Skúsenosť z roku 1848 ukázala, že Bratislava nie je pre Slovákov vhodné národné 
centrum. Odchodom osobností, ktoré v 40. rokoch prichádzali s iniciatívami o vytvorení 
centra, Prešporok ako mesto s dominantne neslovenským obyvateľstvom, stratilo svoje 
výnimočné postavenie z hľadiska vývoja slovenskej národnej veci.13 V nasledujúcich pri-
bližne 15 rokoch sa viacerí protagonisti národného hnutia vyslovili v tom duchu, že naj-
lepšie predpoklady stať sa národným centrom Slovákov má Banská Bystrica.14


 
2. Martin ako národné centrum – pozitíva a negatíva 


V roku 1862 zauvažoval o potrebe jedného centrálneho mesta (nazval ho hlavným 
mestom Slovákov) Viliam Paulíny-Tóth. Jemu sa javilo, že kandidátov je viacero. Okrem 
v tom čase všeobecne označovanej Bystrice, by to mohol byť Martin, Mikuláš, Trenčín, 
Nitra, Skalica, Tisovec. Ak by si mohol vybrať on – v tom čase žil v Budíne, ale v súvis-
losti s prípravou Matice uvažoval o presídlení na Slovensko – vybral by si mesto, 


                                                 
11 Nový vek. In:  Slovenskje národňje novini, 31. 3. 1848, č. 274, s. 1093-1094. 
12 ŠKVARNA, D.:  Počiatky moderných slovenských symbolov. K utváraniu národnej identity od konca 18. do 
polovice 19. storočia . Banská Bystrica: 2004, s.  49-51. 
13 VESTRÓCZY, Z.: Bratislava ako centrum slovenského politického života v prvej polovici 19. storočia. Pokusy 
vybudovať sieť slovenských národných inštitúcií v 40. rokoch 19. storočia.  In: Kapitoly z dejín Bratislavy. Bra-
tislava: Kaligram, 2006, s. 347. 
14 K tomu citovaná štúdia ŠKVARNA, D.: Otázka mestského národného centra v 19. storočí a Banská Bystrica. 
c. d. 
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v ktorom bola tlačiareň. Z vymenovaných miest by uprednostnil Banskú Bystricu, ale 
tamojší majiteľ tlačiarne nemá záujem o jej odpredaj. Preto uvažoval aj o iných možnos-
tiach. Problém však videl v tom, že Nitra, Bystrica a Trnava boli podľa neho maďarónske 
hniezda, Levoča a Prešov boli ďaleko od tých miest, ktoré vymenoval, t.j. od tých miest, 
kde sa niečo v národnom duchu dialo. Zostávala Skalica. Z hľadiska existencie tlačiarne 
Skalica spĺňala jeho kritériá národného centra, lebo bez tlačiarne si nevedel predstaviť 
realizáciu svojich vydavateľských plánov. Lenže  Skalica bolo tiež excentricky situované 
mesto, vzhľadom na zvyšok územia obývaného Slovákmi. Navyše rozhodol aj silne sub-
jektívny, resp. rodinný dôvod. Jeho žena sa chcela usadiť v Martine, resp. v Turci. Ako 
Maďarka totiž predpokladala, že medzi turčianskymi zemanmi nájde početnejšiu skupinu 
maďarsky hovoriacej spoločnosti, kým v Skalici by v spoločenskom kontakte dominovala 
nemčina. Z Martina mal Paulíny-Tóth správy o tom, že mesto sa mieni uchádzať 
o koncesiu na tlačiareň, ale všetko bolo ešte len v štádiu úvah a on mal plán čo najskôr sa 
z Budína odsťahovať. Manželkin výber Martina a rozhodnutie mesta, poskytnúť priestor 
na zvolanie prvého valného zhromaždenia Matice, komentoval Paulíny-Tóth slovami, že 
verí, že „Matica hneď po prvom zasadnutí do Mikuláša prenesená bude“, lebo Mikuláš by 
bol lepší ako sídlo takejto inštitúcie. Toto mesto malo už čoskoro ležať na železnici a to, 
ako predpokladal, ešte viac posilní jeho význam. Už teraz sa mu zdalo, že „Mikuláš  stojí 
ďaleko vpredu či v hmotnom či v duchovnom ohľade pred Martinom“.15


Napriek počiatočnej skepse voči Martinu, ktorú vyslovil Paulíny Tóth, však práve 
toto mesto otvorilo  bránu pre Memorandové zhromaždenie a o dva roky i pre Maticu. 
Tieto dve udalosti uzavreli jednu etapu národotvorného procesu. Tu národovci demon-
štrovali svoje požiadavky vydávané za národné požiadavky. Tu predviedli svoju silu, zá-
mery, rozhodnosť. Tu sa ich ciele stretli s pochopením mesta, čo umožnilo situovať sem 
inštitúciu, ktorá mala predstavovať národný symbol, nadkonfesionálnu spoluprácu 
a budovať sa tak, aby evokovala predstavu spoločnej národnej inštitúcie. Okolo nej sa 
potom vytvorilo povedomie akéhosi stredu – srdca národa a krajiny, o akú sa národovci 
usilovali. Spočiatku sa zdalo, že malý, provinčný Martin je provizórnym riešením, potom 
ako zlyhalo úsilie o založenie matice v Liptovskom Sv. Mikuláši alebo v Brezne. Náhrad-
ný a dočasný variant sa ukázal byť dlhodobý. Národným centrom sa stalo mestečko, ktoré 
ani nemalo štatút mesta. Ale bol to jeden z mála verejných priestorov, kde sa manifesto-
vala slovenskosť.16  


V rokoch 1861-1863 sa položili základy budovania Martina ako národného centra. 
Na jeho oslavu a obranu sa toho veľa popísalo.17 Paralelne s oslavnými 


vyjadreniami sa vznášala aj kritika Martina. Nechcem opakovať všetky staršie práce 
a polemiky. Sústredím sa na dve práce z  posledného obdobia, ktoré ma v súvislosti 
s danou témou zaujali. Milan Podrimavský venoval téme Martina ako strediska 
slovenských národných aktivít a Slovenskej národnej strane nejednu štúdiu. V jednej 
z posledných skúmal  Martin ako mestský celok s funkciou národného centra so všetkými 
atribútmi. Nielen vymenoval, čo všetko sa v Martine sústredilo, ale pristúpil k nemu ako 


                                                 
15 Listy ViliamaPaulíny- Tótha Maríne Hodžovej. Ed. P. Liba.  Bratislava:  SVKL, 1961, s. 14 a 33. 
16 ŠKVARNA, D.: c. d., s. 160.  
17 Súhrnne pozri zborník - Martin v slovenských dejinách. Zostavil V. Šarluška. Martin: Matica slovenská, 1986. 
VANOVIĆ, J.: Druhá kniha o starom Martine (1861-1875). Martin: Vyd.  Matice slovenskej, 1993. Argumenty, 
prečo v kontexte vývoja v rokoch 1861-1863 neprichádzali iné mestá ako národné centrum do úvahy zhrnul 
autor na s. 96-99. Okolnosti výberu, resp. rozhodnutiu mesta povoliť na svojom území memorandové zhromaž-
denie a neskôr Maticu a úlohu, akú v tomto zohralo samotné mesto Martin spracovali pod názvom Zápas o sídlo 
Matice slovenskej vo svojej monografii martinskí autori WINKLER, T., ELIÁŠ, M.: Matica slovenská. Dejiny 
a prítomnosť. Martin: Matica slovenská, 2003, s. 42-52. 
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k nevyhnutnému národnokonštruktívnemu a národnoidentifikačnému symbolu smerom 
navonok voči iným i smerom dovnútra voči vlastnej národnej komunite. V tomto zmysle 
podčiarkol význam tohto mesta ako  „kreovanej štruktúry ustanovizní politickej, 
hospodárskej a kultúrnej oblasti“, ktoré napodobňovali i ostatné regionálne centrá, ktoré 
v priebehu druhej polovice 19. storočia vznikali. Dobová literatúra hodnotila tento vývoj 
ako trieštenie jednoty a síl národného hnutia. Milan Podrimavský hodnotí naopak snahu 
„diverzifikovať politický život a národné podujatia do viacerých oporných bodov“ ako 
pozitívum, pretože sú mu dôkazom „vzmáhajúceho sa národného pohybu“, ktoré si 
vytvorilo viacero centier aj s patričným zázemím.18


Druhý autor, Ivan Kučma, sa pozrel na Martin trochu inými očami. Vnímal mesto 
ako mediátora informácií šírených prostredníctvom médií, ktoré sa zásluhou sústredenia 
do mesta prostriedkov a mozgov národného hnutia šírili k ostatnej národnej komunite. 
Význam Martina ako národného centra hodnotil „ako inštitucionálne rodisko slovenskej 
národnej kultúry“ zjednocujúcej sa prostredníctvom jazyka. Z tohto aspektu podľa 
Kučmu Martin „stabilizoval špecificky slovenskú inštitucionalitu ako kombináciu noriem, 
statusov a rol“. Vzhľadom na to, že Matica bola spolok, ktorý si nemohol zakladať filiál-
ky, bolo splnenie týchto rolí nesplniteľné. Schválené stanovy  Matice boli veľkým skla-
maním pre samotných aktérov a organizátorov, ktorí si uvedomovali neúmernosť cieľov 
a možností, aké sa kládli Matici do vienka. Mediálne prezentované a známe smutné kon-
štatovanie Jána Francisciho, že podoba, akú Matica dostala po schválení stanov je ako telo 
bez nôh a rúk, hovorí za všetko. Samotnú Maticu hodnotil Ivan Kučma ako špecifické 
„slovenské univerzum, ktoré suplovalo takmer všetky chýbajúce národné ustanovizne: 
akadémiu, bibliotéku, múzeum, vydavateľský dom, národnú scénu, ba aj parlament.19 Ale 
zároveň tvrdí, že  všetky relevantné informácie, zmeny a príťažlivosť ku ktorej gravitovali 
osobnosti prichádzajúce do Martina nevychádzali od Matice, tejto národnej ikony, ale od 
Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. Ten poskytol zamestnanie oveľa väčšiemu počtu 
Novomartincov, stal sa gravitačným bodom Martina. Kučma vychádza z teoretických 
prác, ktoré dokazujú, že najvýznamnejšie inštitucionálne zmeny, ktoré utvárali moderný 
svet, sú zásadným spôsobom prepojené s vývojom médií. V tomto zmysle hodnotí činnosť 
KÚS-u ako snahu preniknúť do komunikačného systému s cieľom ovplyvniť postoje 
k národnému kolektívu.20 Akoby sa až cez publikácie vydávané KÚS-om naplnila štúrov-
ská vízia o vychovaní si národa novinami a knihami. Martinské centrum vzniklo podľa 
Kučmu „v dôsledku imigrácie národovcov ako prílivu mozgov“. Martinské centrum vybu-
dovali Nemartinčania. „A keďže dominantnou formou organizácie slovenskej spoločnosti 
v 19. storočí bola sieť národnouvedomelých rodín, toto migračné saldo sa ešte viac upev-
nilo vzájomným spríbuzňovaním týchto rodín, takže starý Martin vytváral genealogicky 
jednotnú až uzavretú štruktúru, prežívajúcu v tomto zmysle dodnes.“21  Táto uzavretosť 
začala zakrátko pôsobiť odstredivo. Kruh väzieb sa uzavrel a nebol  otvorený pre príliv 
nových mozgov. 


Darmo si v Martine každoročne na slávnostiach22 opakovali, akú zásluhu za cenu 


                                                 
18 PODRIMAVSKÝ, M.: Národná identita a centrum národného hnutia. (Martin – azyl, pevnosť,  symbol). In: 
Šutaj, Š. – Szarka, L.(Eds.): Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia. 
Prešov: Univerzum, 2007, s. 48-58. 
19 KUČMA, I.: Martinské typografissimo. Dejiny a súčasnosť tlačiarenstva v Martine. Martin: KÚS, 2007, s. 10. 
20 KUČMA, I.: c. d. s. 12. 
21 C. d. s. 14. 
22 S mestečkom Svätého Martina v úzkom spojení nachádzame vývin novších slovenských dejov. Počnúc od 
memorandového zhromaždenia 6. júna 1861 až po dnešné dni videlo mestečko toto každého muža, ktorý zaujímal 
sa za svoj národ. VAJANSKÝ: Šumte lipy. In: Národnie noviny, XI, č. 90, 3. augusta 1880. 
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osobných obetí prinášajú na oltár národa, nadšenie zo 60. rokov postupne vyprchalo. 
O dvadsať rokov sa v kruhoch nemartinských národovcov množili kritické hlasy na adresu 
Martina. Práve k 80. rokom sa viaže aktívne angažovanie sa významnej osobnosti evanje-
lickej cirkvi a národného hnutia Jura Janošku. Okrem mnohých iných aktivít je aj autorom  
stručnej, ale veľmi výstižnej genézy národného hnutia. Koncipoval ju nielen ako súhrn 
informácií o tom, čo sa udialo, ale predovšetkým ako súbor úvah o tom, ako a čím by 
mohli a mali do národnej práce prispievať intelektuáli. Akými prostriedkami sa dá dosiah-
nuť, aby myšlienka zrodená v hlavách mužov z lona nášho národa stala sa tou skutočnou 
a mocnou ideou – ideou národotvornou a štátotvornou.23 Autor uzatvára, že v 40. rokoch 
19. storočia to bolo možné len preto, že títo muži pochopili význam slova písaného 
v materinskom jazyku, t. j. v slovenčine, hodnotu tlačenej knihy, novín, škôl, cirkevných 
i obecných knižníc. Pre Janošku bolo, obrazne povedané, na počiatku národného života 
Slovákov slovo a to slovo bolo v slovenčine. Pestovať a rozvíjať literatúru v materinskom 
jazyku , tlačiť toto slovo a dozerať, aby bolo tlačené v spisovnej slovenčine a distribuovať 
ho vo forme novín a kníh z kultúrnych centier do ostatných kútov krajiny. To bola podľa 
neho úloha národných vodcov a inteligencie. Situácia, aká panovala v 80. rokoch sa Ja-
noškovi nepáčila. Nebol stúpencom bezvýhradnej podpory Martina, ani pod hrozbou ob-
vinenia z trieštenia síl. Martin vnímal ako miesto, kde sa vedú vnútorné vojny o posty, kde 
sa národovectvo povýšilo na profesiu a rodinkárstvo.  Ako príklad  v minulosti úspešného 
centra pre aktivity v národnom duchu menoval Janoška Liptov, resp. Liptovský Sv. Mi-
kuláš na príklade 40. rokov.24  Usiloval sa prispieť k oživeniu mikulášskej strediskovej 
úlohy, inicioval vytvorenie vydavateľstva a redakcie v tomto meste. Vnímal ho ako geo-
grafický stred Slovenska, ako stred medzi Gemerom a Oravou, Turcom a Spišom. Aj on 
teda vnímal národné centrum predovšetkým ako centrum tlačeného slova a jeho distribú-
cie, pritom ale argumentoval i geografickou polohou, históriou mesta a úlohou, ktoré už 
v národnom hnutí zohralo. Janoška však hovoril o paralelnom fungovaní. Popri Martine sa 
mali budovať ďalšie centra národného života a on presadzoval Mikuláš. 


O necelé dve desaťročia bol súhrn názorov na budovanie iného centra, mimo Marti-
na ešte výraznejší. V prípade názorov dr. Miloša Štefanoviča však už nešlo o paralelné 
centrum, ale priamo o nahradenie Martina, pretože „nesplnil a ani nemôže splniť úlohy, 
aké sa od centra očakávajú“. Štefanovič už používa termín hlavné mesto. Podľa neho 
Martin nikdy nemal a ani nemá podmienky, aby sa hlavným mestom mohol stať. Ak by sa 
presunuli z Martina podporované redakcie,  prestali by sa sem schádzať národovci na kaž-
doročné slávnosti, mestečko by sa stalo z hľadiska Slovenska bezvýznamné. Tvrdo napí-
sal, že slovenskí výtečníci za národ hlavne toastovali a písali básničky, ale o budovanie 
mesta – centra, o pritiahnutie nových iniciatív do mesta sa nestarali. Štefanovič skutočne 
podrobil Martin tvrdej kritike a budúce národné centrum spájal jednoznačne so Zvolenom. 
Zvolenu pripisoval veľkú blízku budúcnosť, ktorá mu vyplynula z jeho polohy na želez-
nici. Ale nielen z polohy, ale predovšetkým zo schopnosti využiť šancu veľkých investícií 
a transformácií mesta, priemyselného rozvoja a dobudovávanie jeho mestotvorných 
priestorov a aktivít. Štefanovič spomínal aj tlačiareň, ale predovšetkým sledoval hospo-
dársku argumentáciu. O Zvolene písal vo svojom cykle článkov z roku 1898, že sa stal už 
dávnejšie „etnografickým, geografickým centrom a teraz sa vypracováva“ na premávkové 
centrum, uzol celého Horného Uhorska, celého Slovenska. Doslovne píše, „Zvolen sa vy-


                                                 
23 Pohľady na historiu vzkrieseného Slovenska. Píše Bysterský. In: Slovenské pohľady, 1884, roč. 4, s. 74-81, 
160-165. 
24 J. Janoška publikoval sériu článkov k tejto téme. Liptov v národnom ohľade kedysi a teraz. In: Národnie novi-
ny, 1881, roč. 12, č. 40-42. 
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lupuje ako hlavné mesto Horného Uhorska“. Apeloval na Slovákov, aby sa venovali tejto 
„nadmier časovej otázke“, aby uvažovali aké by toto hlavné mesto malo byť 
a predovšetkým aby toto „budúce hlavné mesto bolo mestom slovenským.“25 V tomto 
bode vidím posun úvah o národnom centre. Štefanovič hovorí v zásade o hlavnom meste, 
ale apeluje, aby si Slováci uvedomili dôležitosť faktu, že toto hlavné mesto by malo byť aj 
národným centrom. Teda je to úplne iný, opačný spôsob uvažovania. Predtým národovci 
„hľadali“ a uvažovali o národnom centre ako meste, ktoré by bolo centrom predovšetkým 
slovenských aktivít. Ideálne by bolo, keby ležalo v strede územia, ale nebola to podmien-
ka, pretože ani samotné územie nebolo jednoznačne vymedzené. Dôležité bolo, aby sa 
toto stredisko angažovalo v národnom hnutí a všetky ostatné mestotvorné prvky mohlo len 
suplovať, predstierať v malom. Ako napr. v Martine, v Banskej Štiavnici, Skalici. Štefa-
novič to otočil. Slováci podľa neho potrebujú mať hlavné mesto Horného Uhor-
ska/Slovenska, ako hospodársky a geografický stred, logický priesečník všetkých regió-
nov a dopravných tepien, a ideálne by bolo, keby sa Slováci začali o proces budovania 
tohto mesta interesovať a zaistili, aby bolo toto mesto slovenské. 


Význam budovania priemyselných centier, mestských stredísk na úkor odchodu 
ľudu z vidieka si uvedomovali i v Martine. Minimálne u Vajanského a Škultétyho môže-
me nájsť množstvo článkov, kde sa k otázkam industrializácie a urbanizácie vyjadrili. Je 
však pre nich typické, že tieto procesy hodnotili z inej optiky. A to z optiky iniciatív, ktoré 
presadzuje štát, v dôsledku ktorých je vidiecky pospolitý ľud vykoreňovaný zo svojho 
prirodzeného prostredia, odchádza do veľkých miest, prípadne za oceán, odnárodňuje sa 
a národná komunita tak stráca nové generácie. Problematika dedina – mesto je pre sloven-
skú literatúru a historiografiu mnohokrát otvorený problém. Za všetky spomeniem štúdiu 
Pavla Minára, ktorý v našich podmienkach v pilotnom zborníku venovanom problematike 
meštianstva na Slovensku konštatoval, že v slovenskej kultúre, predovšetkým literatúre je 
citeľná a svojimi prejavmi jasne rozlíšiteľná kultúrna antiurbánna línia.26 V slovenskej 
spoločnosti prelomu 19. a 20. storočia, kde dominovali malé mestá, veľkomestské pros-
tredie prakticky chýbalo, resp. spájalo sa predovšetkým s nacionálne nepriateľským tábo-
rom reprezentatívne zastúpeným hlavne Budapešťou, to má určitú logiku a samozrejme 
i dôsledky. Absencia tohto veľkomestského prostredia ovplyvnila i oneskorenie procesu 
slovakizácie miest. Slovenské malomestá mali charakter bilingválnych či trilingválnych 
miest a mestotvornou zložkou často neboli etnickí Slováci, čo spôsobilo spomínaný časo-
vý posun. Slovenské mestá totiž nenacionalizoval mešťan, ale až intelektuáli v 20. storo-
čí.27 Urbánnosť a intelektuálnosť sú navzájom prepojené a práve to chápem ako jedno 
z vysvetlení, čo komplikovalo kalkulácie slovenským národovcom ohľadom širšej podpo-
ry obyvateľstva myšlienke národného centra a neskôr hlavného mesta. Dominantne vi-
diecke obyvateľstvo nechápalo výhody mestských centier z hľadiska nacionálnych cieľov. 
A dominantná časť mestského obyvateľstva sa do slovenského národného diania nezapá-
jala. 


Tento jav spôsobil i to, že Slováci si nevytvorili k svojim hlavným mestám trvalú 
fixáciu. I poprevratová Bratislava bola niekoľko rokov spochybňovaná ako nesprávna 
voľba. Stalo sa tak po prevrate v 1918 roku i po roku 1989, resp. po vzniku Slovenskej 
republiky. Desať rokov existencie v Československej republike nestačilo na to, aby sa 
fixoval obraz Bratislavy ako slovenskej metropoly. V roku 1927 písali viacerí autori agi-
                                                 
25 ŠTEFANOVIČ, M.: Z našich úloh.  Vydal K. Salva: Rožomberok, 1898.  
26 MINÁR, P.: Mesto v slovenskej medzivojnovej fikcii (preklady, pravidlá, kódy a logika produkcie textov). In: 
Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Zost. E. Mannová, AEP: Bratislava, 1998, s. 113. 
27 ZAJAC, P.: Slovenský intelektuál dvadsiateho storočia. Prípadová štúdia. In:  Slovenská otázka dnes. Výber 
textov z časopisu OS 1997-2007. Zost. L. Szigeti, Kaligram: Bratislava, 2007, s. 78-94. 
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tujúce články na podporu Martina ako hlavného mesta. Jedným z autorov bol  Fedor Rup-
peldt. Cyklus svojich článkov publikoval pod názvom Srdce národa  a vysvetľoval v nich, 
že Slováci si musia konečne vytvoriť skutočné národné centrum, opravdivé hlavné mesto: 
„srdce národa“ a Bratislava sa za také centrum nehodí a nikdy sa ním nestane. Akoby po  
tridsiatich rokoch reagoval na Štefanovičovu kritiku Martina z roku 1898. Štefanovič 
vtedy Martinu vyčítal, že Martin nič nie je, nič nemá, čo by z neho vytvorilo hlavné 
mesto. Ruppeldt teraz tvrdil, že aj Martin mohol ležať na železnici,  mohol mať obchod, 
fabrický život, vojenskú posádku a toto mesto mohlo byť už do prevratu minimálne 
dvadsaťtisícovým mestom, ale „bolo by muselo stratiť slovenský ráz. A ktoré iné mesto by 
ho bolo nahradilo pre Slovákov v ťažkých desaťročiach neslýchaného národného utláča-
nia? Či nebolo pre Slovákov nesmierne významné, že mali to mesto vtedy, také, aké bolo, 
čo i malé, ale národne pevné?“ Pre aktuálnu prítomnosť Ruppeldt navrhoval jedine 
a jednoznačne budovať Martin ako hlavné mesto. Apeloval na vodcov národa, aby vyšli 
s takýmito iniciatívami, pretože „kolektívna potreba národného centra nie je vecou masy, 
ale jej vodcov... ktorí sú schopní učiť sa z histórie a  myslieť pre budúcnosť.“28  


Úvahy slovenských národovcov o národnom centre, „sen o meste“ tak zďaleka ne-
skončili rozpadom monarchie a novým administratívnym členením krajiny. Po preštudo-
vaní tlače, korešpondencie i publikovaných materiálov sa mi ako záver javí konštatovanie, 
že hoci  sa v slovenskom prostredí v tomto dlhom diskurze argumentácia viacerých auto-
rov opakovala a iní prichádzali s novinkami, stále sa prioritne sledovala požiadavka, aby 
toto mesto – národné centrum slúžilo viac národným potrebám (nacionalizmu) ako si 
plnilo svoje primárne mestské funkcie.  
 
 
Summary 
 
On the Importance of Cities in Nation-building process. The 19th century discourses 
of the Slovak national leaders.  


 
During the first half of the 19th century almost whole Europe witnessed the national building processes. 


The general pattern followed by other nations proved the importance of urban environment as center of national 
mobilization. Urban centers created favorable conditions for activities of associations and all the activities sup-
portive to nation building, organized by intelligentsia – the decisive leading group in the national movement. 


Slovaks were represented as a rural nation. The generation of Romanticism idealized the values of a rural 
life and formed the tradition of its literary glorification. In the same period, in the decades 1830 - 1860, the 
Štúr´s generation (štúrovci) introduced the debates concerning the need of a national urban centre/ centers. How-
ever, the main criteria were not its urban functions, but the nation-building ones. These considerations narrowed 
the possible choices and at the end the town of Martin was chosen. Despite of its urban character it was even 
lacking a legal status of a city. Due to the course of political developments the discourse was focused at formu-
lating arguments pro-and counter Martin. Only since the 1880s the Slovak national activists started to refer to 
possible alternatives: Liptovský Svätý Mikuláš or Zvolen. Their decisions were complicated by the contempo-
rary absence of great towns on the territory of recent Slovakia.  The characteristic feature of even the small 
towns was multiethnic and multilingual cohabitation, lacking any remarkable Slovak urban strata. Slovaks them-
selves, being predominantly a rural population, did not realize the importance of urban centers as bases of na-
tional mobilization and the majority of urban population was not involved in the Slovak national movement. The 
process of definitive slovakization of towns has begun since the proclamation of the Czechoslovak republic in 
1918.  


                                                 
28 RUPPELDT, F.: „Srdce národa“. In: Slovenské pohľady, 1927, roč. XLIII, č. 1, s. 70-86, tu citované strany 
71, 78, 86. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Od hľadania mestského centra k hlavnému mestu Slovenska 
 


DUŠAN ŠKVARNA 
 


Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 
 
 
Táto práca nadviaže na dve predchádzajúce štúdie autora1 a bude sa venovať 


nasledujúcim dvom tematickým okruhom: 
A./ niekoľko všeobecných teoretických poznámok k fenoménu mesta ako národné-


ho centra 
B./ typické znaky utvárania slovenského mestského centra 
 


A./ Niekoľko všeobecných teoretických poznámok 
Celé dejiny ľudskej civilizácie vyplňujú rôzne typy centier. Už v stredoveku sa vý-


razná časť dôležitých spoločenských aktivít sústreďovala do miest. Mestá postupne nado-
búdali rôznorodé funkcie a poslanie. V 19. storočí pripadla malej časti z nich úplne nová 
funkcia – stávali sa centrami národných hnutí, ich aktivít a ak tieto boli úspešné, aj cen-
trami života celého národa. Umožnil to, či vyvolal to prudký vzostup hodnoty národa, 
zložito štrukturovaný proces, ktorý sa zvykne nazývať formovanie moderných národov:  


1. Národno-emancipačný proces a túžba po národnom cítení boli spočiatku vecou 
elity, ktorá bola mentálne, ideovo a zväčša aj bytostne spojená s mestom. Nielen preto išlo 
primárne o mestský fenomén. Tento proces, ak mal byť úspešný, vyžadoval personálnu a 
organizačnú koncentráciu v konkrétnom priestore. Vhodné podmienky pre to nachádzal 
hlavne v mestách, ktoré sa tak stávali oporami a strediskami národných pohybov, predo-
všetkým s nimi sa spájalo utváranie moderných národných identít, kultúr, spolkov, politík. 


2. V modernom nacionalizme sa už veľmi skoro vykryštalizoval pocit, že nevyhnut-
nou a kľúčovou podmienkou slobody národa je aj väzba medzi národom, národným teritó-
riom a vlastnými politickými inštitúciami (obraz národnej štátnosti, ktorý v slovenskom 
prostredí prví predstavili “nenárodní” uhorskí jakobíni a o čosi neskôr Ján Kollár). Z tohto 
konštruktu logicky vyplynula už aj otázka a potreba národného politického centra (hlav-
ného mesta). 


Mestské centrá národných hnutí sa vytvárali rôznymi spôsobmi a cestami, možno 
ich rozdeliť do nasledujúcich skupín: 


1.  spontánne, bez uvedomelých aktivít a cieľavedomých usmernení, historickým 
vývinom. To sa týka predovšetkým hlavných miest štátov, ktoré existovali kontinuálne, už 
počas raného novoveku sa tieto štáty budovali centralisticky a stáli na čele civilizačného 
vývinu. Sem možno zaradiť viaceré západoeurópske hlavné mestá, napríklad Paríž a Lon-
dýn. 


2. hladko a rýchlo. Z tradičných mestských centier štátov, historických útvarov, 
provincií, kde sídlili politické inštitúcie, koncentrovala sa krajinská elita a pod., sa stávali 
centrá dominantného, najsilnejšieho národného hnutia. To bol prípad Čechov s Prahou, 
Chorvátov so Záhrebom, Maďarov s Pešťbudínom (Budapešťou), menej výrazne Slovin-
cov s Ľubľanou, Poliakov s Ľvovom.  
                                                 
1 ŠKVARNA, D.: Otázka mestského národného centra v 19. storočí a Banská Bystrica. In: Minulosť 
a prítomnosť Banskej Bystrice. Ed. I. Nagy a I. Graus. Banská Bystrica 2005, s. 278-290; ŠKVARNA, D.: 
Bratislava ako centrum slovenského národného obrodenia. In: Studia Academica Slovaca, roč. 29, Bratislava 
2000, s. 187-197. Novú štúdiu som koncipoval tak, aby dopĺňala informácie, ktoré neobsahujú predchádzajúce 
práce a minimalizovalo sa opakovanie.  
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3. oneskorene. V tomto prípade sa kryštalizovalo národné centrum zložito, cestou 
rôznych nenaplnených pokusov, náhradných riešení, nakoniec sa však úspešne zavŕšilo. 
Týkalo sa to predovšetkým Slovákov, sedmohradských Rumunov, uhorských Srbov, su-
detských Nemcov. 


4. neúspešne. Národnému hnutiu, ktoré bolo slabé a identita vlastného etnika chabo 
vyprofilovaná, sa nepodarilo utvoriť pevné a trvalé mestské centrum. Tak to bolo naprí-
klad u Rusínov. 


Národné mestské centrá sa neutvárali len rôznorodo, ale taktiež mali veľmi odlišný 
charakter. Popri rovnakých funkciách a znakoch, sa odlišovali napríklad – veľkosťou, 
vážnosťou, reálnosťou, množstvom a charakterom funkcií. Celkove plnili nasledujúce 
integračné funkcie, ktoré sa prekrývali a mali rôznorodé zastúpenie (od jednej až po 
všetky): 


1. koncentrácia kultúrnych a spolkových aktivít  
2. koncentrácia ekonomických aktivít 
3. koncentrácia politických aktivít 
4. koncentrácia elity 
4. koncentrácia mocenských štruktúr 
5. symbolická funkcia - samotné národné centrá sa stávali zdrojom sebavedomia, 


dôležitým zdrojom národnej pamäti a teda jedným zo symbolov a reprezentantov vlastné-
ho národa. Mohli sa javiť ako pozitívny symbol, hodný glorifikácie a sakralizácie (Mekka, 
Panteón, Svätostánok, Rím, Sion), alebo ako negatívny symbol, ktorý súperiace národné 
hnutia (zväčša susedné) alebo konkurenčné politické sily a kultúry neraz démonizovali a 
mystifikovali.  


Pritom je nutné vnímať aj to, že: 
1. sa v jednom meste často vyvíjali dve, ba i viac národných hnutí a teda jedno 


mesto mohlo plniť funkciu viacerých národných centier (dočasne, dlhodobo). V nie-
ktorých prípadoch sa v nich národné hnutia vzájomne konfrontovali, v iných spolupraco-
vali. Tieto javy vyvolala sčasti multietnicita dotyčných miest, sčasti ich centrálna pozícia 
v danej provincii či monarchii (Viedeň, Budapešť, Ľubľana, Bratislava). 


2. v každom hnutí sa vytvorili vo viacerých mestách (mestečkách) rôzne dôležité 
národné centrá, postupne sa však jedno z nich sformovalo ako hlavné (oficiálne, konvenč-
ne). 


3. nezaangažovaní súčasníci v nejednom prípade nerozpoznali, že mesto plní funk-
ciu národného centra, neuvedomovali si ju, alebo jej nepripisovali väčší význam.  


Mestské centrum mohlo nadobudnúť viaceré podoby: 
1. mohlo existovať v podobe projektu, zámeru, ba len vo forme túžby nadšencov ná-


rodnej idey. V takomto prípade mestá reálne neplnili rolu národných centier, ale sa tak 
vnímali iba na základe historických konštuktov a ideológie, ich rola bola symbolická ako 
tzv. svätého miesta národa. To sa vzťahovalo napríklad na Nitru či Trenčín.  


2. národné centrum sa redukovalo na uzavretú skupinu vzdelancov, na ich zväčša 
literárne a súkromné (na školách) aktivity. Prakticky sa tento proces odohrával v okrajovej 
pozícii, mimo pozornosti mestskej spoločnosti a zväčša i jej elít.  


3. národné centrá mali hlavne v počiatkoch marginálne zázemie v miestnej verej-
nosti, ale už dokázali osloviť časť mestskej sociéty, niekedy mestskej elity, inokedy, nao-
pak, marginálne skupiny.  


4. oveľa úspešnejším príkladom bolo nadobudnutie masového zázemia vo verejnos-
ti, preniknutie do verejných priestorov, až ich ovládnutie a získanie si rešpektu zo strany 
iných miest. 


5. optimálnym stavom bolo prekrytie až stotožnenie sa politickej moci s národnou 
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ideou. Bol to prípad dominantných národných hnutí v nejakom územnom, resp. politic-
kom priestore, pričom tieto často zaujímali netolerantné postoje voči iným národným 
hnutiam a koncepciám 


 
B/ Kryštalizácia slovenského mestského národného centra    


Pri abstrahovaní od detailov možno zachytiť problematiku vytvárania dominantného 
mestského strediska Slovákov (resp. ich hlavného mesta) v nasledujúcich základných 
časových a štrukturálnych vymedzeniach. 


V 80. rokoch 18. storočia až 20. rokoch 19. storočia sa iba formovali obrysy moder-
ných národných identít. Vo významnejších mestách vznikali aj v prípade Slovákov prvé 
kultúrne spolky, rozširovali sa vydavateľské a vzdelávacie inštitúcie, narastal záujem 
o kultiváciu národného jazyka, o poznanie vlastnej minulosti. Išlo o tzv. elitársku 
a solitérsku fázu, počas ktorej národná idea bola iba vecou úzkej zapálenej elity, verejnosť 
ešte stála prakticky mimo národného diania. Najdôležitejšie slovenské aktivity tak kato-
líckeho, ako aj evanjelického prúdu sa na konci 18. storočia sústreďovali v Bratislave 
(vtedy Prešporok, Pressburg, Pozsony). Príznačné bolo, že s týmto dominantne nemeckým 
mestom ležiacim však na rozhraní troch etník sa v tomto období spájali začiatky národ-
ných pohybov nielen Slovákov, ale aj Maďarov a uhorských Nemcov. Umožnilo to nie-
koľko faktorov. Vďaka značnej koncentrácii vyšších škôl, hlavne katolíckemu generálne-
mu semináru  a evanjelickému lýceu (vtedy gymnáziu), úradov,  tlačiarní žili v Bratislave 
početné skupiny vzdelancov. Dvere ich osvietensko-jazykovým aktivitám otváralo tradič-
né kultúrne zázemie mesta, jozefínsky reformizmus odstraňujúci v duchu rovnoprávnosti 
rôzne stavovské, konfesionálne, regionálne bariéry a s nimi aj stereotypy a predsudky, ako 
aj ďalšie duchovné inšpirácie prichádzajúce z blízkej Viedne. V slovenskom bratislav-
skom kultúrnom prostredí sa tak zrodil prvý spisovný jazyk, vznikol tu prvý spolok ná-
rodného charakteru, vo výučbe sa objavil domáci jazyk (generálny seminár, lýceum), 
začali vychádzať početnejšie práce v domácom jazyku, uzrela svetlo slovenská periodická 
tlač, vznikla iniciatíva za utvorenie Slovenského učeného tovaryšstva, došlo 
k neúspešnému pokusu umiestniť v Bratislave veľkoryso koncipovanú Spoločnosť česko-
slovanskú. Hoci koncentrácia národných aktivít bola pomerne značná, po zrušení generál-
neho seminára význam Bratislavy ako slovenského kultúrneho centra výrazne poklesol.2  


Vďaka Slovenskému učenému tovaryšstvu nakrátko stúpol z hľadiska sledovanej 
témy význam susednej Trnavy, ktorá sa stala jeho sídlom. K tomuto spolku sa hlásilo vyše 
500 členov a mal dva primáty: bol najväčším kultúrnym spolkom vo svojej dobe 
v Uhorsku a zároveň najväčším slovenským spolkom až do založenia Matice slovenskej 
roku 1863. To tiež naznačuje, že slovenské národné hnutie malo na konci 18. storočia 
podstatne priaznivejšie podmienky pre svoj vývoj ako neskôr. Činnosť Tovaryšstva utvá-
rala možnosť na prepojenie aktivít trnavského centra s rôznymi regiónmi, avšak po nástu-
pe konzervatívneho politického kurzu v monarchii, ktorý zavrhol nielen idey osvietenstva, 
ale zabrzdil aj výraznejšie angažovanie sa katolíckych duchovných na svetskom poli, sa 
táto koncentračná a integračná funkcia Trnavy rozplynula skôr, ako sa stihla plnšie rozvi-
núť.   


V 20. a 30. rokoch 19. storočia dominovali slovenským kultúrnym, vydavateľským 
a spolkovým aktivitám hlavne Pešť a Budín. Hoci v týchto, na protiľahlých stranách Du-
naja ležiacich mestách početnosťou absolútne dominovali Nemci, mali multietnický cha-


                                                 
2 BOKES, F.: Bratislava 1780-1830 – hlavné stredisko slovenského národného života. In: K počiatkom 
slovenského národného obrodenia. Ved. red. J. Tibenský. Bratislava 1964, s. 303-320; ČAPLOVIČ, J.: 
Bratislavské lýceum a slovenské národné obrodenie v rokoch 1780-1830. In: tamže, s. 285-302. 
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rakter – žili v nich všetky etniká Uhorska. V tomto období tu žilo okolo 6000 Slovákov, 
medzi nimi aj početné skupiny vzdelancov (úradníci, učenci, kňazi, právnici).3 Pešťbudín 
neležal v tomto období mimo slovenského etnického územia, ktoré bolo podstatne väčšie 
ako dnešné, zároveň však aj podstatne menej homogénne (premiešanie Slovákov hlavne 
s Nemcami a Maďarmi). Nachádzal sa skôr na jeho okraji, veď do bezprostredného okolia 
Pešti a Budína zasahovali výbežky slovenského osídlenia. Toto dvojmestie sa už od konca 
18. storočia stalo prirodzeným a hlavným gravitačným centrom Uhorska. Budín prijímal 
funkcie hlavného mesta celej krajiny, v Pešti sa zasa odohrávala modernizácia v každom 
smere najintenzívnejšie v celom Uhorsku. Obe predstavovali hlavné centrum maďarského 
národnoemancipačného procesu, koncentrovala sa tu maďarská národná elita, politika, 
kultúra s prvými štátom podporovanými, preto aj veľkoryso budovanými inštitúciami 
(múzeum, akadémia, divadlo). Pritom nemožno obísť ani to, že Pešť bola v tomto období 
i hlavným centrom kultúry uhorských Srbov (sídlo Matice srbskej).  


Oproti osvietenskej Bratislave vykazovalo pešťbudínske centrum v 20. a 30. rokoch 
niekoľko odlišností. Vyšlo tu oveľa viac titulov slovenskej spisby, váha aktivít nestála na 
pleciach študentov, ale vzdelancov, menej duchovných ako svetských. Na pozadí maďar-
ských emancipačných úspechov a vitality tu dochádzalo k rýchlejšiemu prekonávaniu 
jazykových a národných stereotypov ako v uzavretom malomestskom prostredí na sloven-
skom území. Nie div, že tu vznikli prvé spolky prekonávajúce konfesionálne bariéry. 
Vďaka Jánovi Kollárovi došlo k pokusu agitovať za národnú ideu aj v širšom prostredí 
peštianskych slovenských evanjelikov. 


Aktivity peštianskeho centra na prelome 30. a 40. rokov síce na kvalite nič nestrati-
li, ale na význame áno. Do popredia slovenského života sa dostala opäť Bratislava, ktorá 
v tomto období dostala aj svoje dnešné slovenské pomenovanie.  


V Bratislave sa začala angažovať nová generácia vlastencov, ktorá vtlačila sloven-
skému národnému hnutiu novú kvalitu. K tradičným kultúrnym záujmom a náplni pridá-
vala záujem o sledovanie sociálnych problémov, analýzu politického života, hľadanie 
spôsobov ako vtiahnuť vzdelancov do hnutia, ako si nakloniť širšie spoločenské vrstvy 
a regióny a čoskoro utvárala i vlastnú slovenskú politiku.  


Mladá generácia začala od polovice 30. rokov cieľavedome budovať ako jadro celé-
ho národného hnutia študentskú Spoločnosť česko-slovenskú, neskôr Slovanský ústav 
pôsobiace pri evanjelickom lýceu. Z tohto prostredia vychádzali rozhodnutia, podnety, 
iniciatívy, ktoré dali národnému hnutiu nové smerovanie – pevnejšiu organizačnú podobu, 
jasnejšiu ideologické zakotvenie, nadšenie pre spoločenskú modernizáciu a emancipáciu 
nižších vrstiev, doriešenie otázky spisovného jazyka, ujasnenie si národnej svojbytnosti 
Slovákov, prvé politické noviny, politický program i verejné politické vystúpenia, spojené 
hlavne s poslanectvom Ľ. Štúra na uhorskom sneme, v ktorých spojil modernizáciu Uhor-
ska s rešpektovaním národných (rečových) práv Slovákov.   


V 40. rokoch 19. storočia sa už u mnohých národných hnutí vyprofilovali mestské 
centrá. O to naliehavejšie sa začalo v slovenskom vlasteneckom prostredí uvažovať 
i diskutovať o jeho podobe v slovenskom prípade. Samotní aktéri diania síce nazývali 
Spoločnosť (Ústav) a s nimi aj Bratislavu ako „centrum gravitatis“, ako „srdce“ sloven-
ského života, „ohnisko“ národného diania.4 Ako slovenské centrum ju vnímali aj stúpenci 
hnutia na vidieku, ba i slovanskí a maďarskí vlastenci, prirodzene, každý po svojom. Av-


                                                 
3  KOVÁČOVÁ, A.: Život a kultúra Slovákov v Budapešti v období dualizmu (1867-1918) Pilíšska Čaba – 
Ostrihom 2006, s. 13-15. 
4 BÉDER, J.: Spoločnosť česko-slovanská a Slovanský ústav v Bratislave v rokoch 1835-1840. In: Sborník štúdií 
a prác Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, Spoločenské vedy, zv. I, zošit 1, 1957, s. 9, 17, 52. 
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šak aj štúrovcom bolo jasné, že v Bratislave prakticky nebola šanca získať si väčšiu pria-
zeň verejnosti, vyjmúc nepočetných miestnych sympatizantov a podporovateľov. Bolo to 
o to zložitejšie, že od roku 1844 tu národné aktivity na pôde lýcea prudko poklesli.5


K úvahám o mestskom stredisku Slovákov prispeli aj prudké polemiky s odporcami 
nového spisovného jazyka a štúrovskej koncepcie národnej svojbytnosti Slovákov. 
V zborníku Hlasowé o potřebě jednoty spisovného jazyka sa objavili u viacerých autorov 
námietky (F. Palacký, P. J. Šafárik), že rozvíjanie národnej, jazykovej a kultúrnej svojbyt-
nosti Slovákov nemôže byť neúspešné, pretože okrem iného nemajú zázemie v mestskom 
centre, ktoré by prispievalo k rozširovaniu slovenčiny, disponovalo vzdelávacími 
a kultúrnymi inštitúciami, udržiavalo kontinuitu kultúrneho vývoja.6 Na jednej strane 
slovenskí autori konštatovali, že mestské centrum je dôležité a pozitívne, ale na strane 
druhej zdôvodňovali (Hurban, Hodža), že Slováci patria medzi tie prípady, keď jedno 
centrum nie je nutné, spolkový a kultúrny život sa rozloží do viacerých miest a meste-
čiek.7 Takéto parciálne centrá sa skutočne črtali, platí to predovšetkým o Liptovskom 
Mikuláši, ďalej Banskej Bystrici, Myjave, Banskej Štiavnici, Levoči.8 Stotožnenie sa 
s multipolaritou centier nepriamo potvrdzuje, že v slovenskom prípade chýbalo vyprofilo-
vanejšie mestské centrum a že v predrevolučnom období jeho národné hnutie spájalo 
posilňovanie národnej integrácie predovšetkým s presadením sa jazyka a kultúrnych spol-
kov a ešte nezamýšľalo vystúpiť s požiadavkou územného vyčlenenia Slovenska, kde by 
nutne vyvstala i otázka mestského politického centra.  


Táto otázka sa stala naliehavou už o niekoľko mesiacov, počas revolučného dvojro-
čia 1848/49. Počas neho sa odohrali dovtedy nevídané ostré, až antagonistické konflikty 
medzi nacionálnymi záujmami a koncepciami. Medzi mnohé nacionálne otázky, ktoré sa 
dovolávali riešenia, pritom sa internacionalizovali, sa zaradil aj problém Slovákov. Všetky 
národné hnutia sa za pár mesiacov natoľko zradikalizovali, že verejne usilovali o štáto-
právne zabezpečenie práv svojich národov (väčšina v rámci federalizovanej monarchie 
alebo Uhorska). Z takýchto prístupov nevyvstali len otázky o vlastnom území, inštitú-
ciách, reprezentácii, ale aj o politickom a administratívnom centre.  


Slovenské národné hnutie nečakané zmeny zaskočili, na nové podmienky nebolo 
pripravené. Reálne mu chýbalo mestské centrum, do ktorého by sa mohli koncentrovať 
verejné vystúpenia a vďaka ktorému by mohli nadobudnúť istú mieru reprezentatívnosti. 
Okrem známeho, často citovaného výroku Ľ. Štúra sa toho dotkol aj M. Š. Ferienčík.9 
Doslova túžobne volal po aktivite slovenských miest, hlavne Banskej Bystrice, koncom 
mája 1848 v letáku Z Prahy na Slovensko J. M. Hurban, ktorého dojímalo slovanské pre-
budenie Prahy, jej nadšenie pre rakúske slovanstvo a jej symbolická funkcia v prospech 
Čechov. Práve ich aktivita mala nahradiť chýbajúce mestské centrum.10


Stredoeurópske národné hnutia si samé vytvárali alebo požadovali ustanoviť svoje 
národné centrá v mestách, ktoré im vyhovovali (veľkosť, opora, akcie). Ani jeden zo slo-
venských dokumentov, ktoré vyjadrovali aj štátoprávne ambície – autonómne postavenie 


                                                 
5 Okolnosti najnovšie vykreslil VESTRÓCZY, Zs.: Bratislava ako centrum slovenského politického života 
v prvej polovici 19. storočia. Pokusy vybudovať sieť slovenských národných inštitúcií v 40. rokoch 19. storočia. 
In: Kapitoly z dejín Bratislavy. Ed. G. Czoch, A. Kocsis, Á. Tóth. Bratislava 2006, s. 324-247. 
6 Hlasové o pořebě jednoty spisovného jazyka... Praha 1846, s. 32, 74, 76. 
7 HURBAN, J. M.: František Palacky. Slovenskje pohľadi... Diel I, zv. 1, 1846 s. 41. 
8 Sem možno zaradiť aj Nitru a Trenčín. V nich sa nekoncentrovali prakticky žiadne národné aktivity, ale 
nadobudli symbolickú funkciu, ktorú vlastenci prijímali na základe svojich romantických historických koncepcií 
o Veľkej Morave a Matúšovi Čákovi.   
9 Slovenskje národňje novini, 4. 4. 1848, s. 1097. 
10 RAPANT, D.: Slovenské povstanie 1848-49. Diel  druhý, časť druhá - Dokumenty.  Turč. Sv. Martin 1948, s. 
12-18. 
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Slovenska – však neobsahoval a nepožadoval mestské centrum. Na jednej strane samotné 
mestá a ich reprezentácie nepreukazovali veľkú vôľu po takomto statuse, na strane druhej 
podľa všetkého nepanoval ani v hnutí konsenzus. Jeho program predbehol vlastné mož-
nosti i stav národnej emancipácie slovenskej spoločnosti. Hnutiu sa darilo vťahovať do 
svojich cieľov širšiu verejnosť zväčša len v mestečkách na západe Slovenska, v Turci, 
Liptove, Gemeri. S pasivitou sa však stretávalo vo významnejších, kráľovských mestách, 
o získanie ktorých mu predovšetkým išlo.  


Iniciatívy, aspoň v podobe návrhov či úvah prichádzali v tomto smere viac zvonku 
(rakúska a česká tlač, štátni úradníci) ako zvnútra hnutia. V projektoch či článkoch podpo-
rujúcich územno-politické vyčlenenie Slovenska sa najčastejšie spomínali ako stredisko 
budúcej slovenskej provincie (korunnej krajiny, dištriktu a pod.) Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, zriedkavejšie Nitra. Viacero dokumentov však naznačuje, že v národnom hnutí 
bola živá predstava, že slovenským politickým centrom sa stane Banská Bystrica.11 Ani 
vládny dôverník Ján Kollár vo svojom elaboráte toto mesto neodmietal, ale predsa pred 
ním uprednostňoval Nitru. Pritom to nezdôvodňoval natoľko historickými argumentmi – 
úlohou Nitry vo veľkomoravskom období –, ale predovšetkým pragmaticky tým, že má 
perspektívu rozvoja, pretože má výhodnú a vhodnú polohu  – leží blízko riek Váh a Du-
naj, je z nej dobrý prístup k parolodi, železnici a obchodu, ľahko sa dostať do Pešti, Brati-
slavy i Viedne.12


Zo slovenskej strany to bol dovtedy najpresvedčivejšie zdôvodnený výber hlavného 
mesta Slovenska. K jeho utvoreniu však nakoniec nedošlo, pretože cisárska moc nevyčle-
nila Slovensko ako územno-politický celok. Otázka mestského centra sa počas revolúcie 
1848/49 síce otvorila aj na politickej úrovni, ale nevyriešila. Tento neúspech slovenskej 
politiky spôsobil, že mestské centrum sa naďalej existovalo viac v podobe projektu ako 
reality. 


Päťdesiate roky neoabsolutizmu boli desaťročím sklamania, ale aj istého vydýchnu-
tia si, pretože tieň pomaďarčovania sa minimalizoval. Ponúkali aj čas na zorientovanie sa 
v otázke výberu a budovanie pevnejšieho mestského strediska. Na jednej strane sa obme-
dzili, ale nezamedzili možnosti spolčovania a zhromažďovania, na strane druhej sa obja-
vilo slovenské stredné školstvo. Hlavne vďaka nemu a aktivitám skupín mešťanov 
a vzdelancov sa začali obnovovať národné aktivity vo viacerých mestách. Príkladom toho 
bola Modra, Banská Štiavnica, Revúca, Skalica a hlavne Banská Bystrica. 


V 50. rokoch došlo k radu iniciatív usilujúcich o založenie viacerých kultúrnych 
spolkov – Matice slovenskej, Tatrína, Spolku sv. Vojtecha, Spolku Komenského. Zosta-
vovanie žiadostí,  vypracovanie stanov a pod. sa nutne spájalo aj s výberom ich sídla. Ak 
odhliadneme od menšinových návrhov (Trnava a Bratislava), resp. názoru, že slovenské 
spolky by sa nemali viazať na jedno mesto, prevažovali dve predstavy o umiestnení kul-
túrneho centra. Hlavne v Pešťbudíne a na Dolnej zemi žijúci vlastenci presadzovali, aby 
sa slovenské aktivity a sídlo Matice sústredili v Pešťbudíne. Druhá skupina okolo Š. Moy-
zesa, J. M. Hurbana, D. Licharda sa prikláňala k tomu, aby sa posilnila centrálna pozícia 
Banskej Bystrice a predovšetkým v nej sa usadzovali aj nové spolky, ktoré ešte neexisto-
vali.13 Na prelome 50. a 60. rokoch sa zdalo, že profilácia mestského centra sa čoskoro 
zavŕši Banskou Bystricou. K existujúcim školským ustanovizniam malo pribudnúť evan-
jelické patentálne biskupstvo, toto mesto figurovalo vo viedenskom Memorande, ktoré 
                                                 
11 RAPANT, D.: cit. dielo. Diel tretí, časť tretia – Dokumenty, s. 494; Národní noviny, 17. 9. 1849, č. 212. 
12 LEŠEHRAD, E.: Náměty a cesty. Praha 1938, s. 91-95. 
13 O problémoch vymedzenia sídiel kultúrnych spolkov a národného centra v 50. rokoch 19. storočia pozri 
podrobnejšie BUTVIN, J.: Bratislava v slovenskom národnom obrodení a otázka slovenského národného 
strediska v rokoch 1848-1918. Historický časopis, XXI,  1973, č. 4 , s. 560-564. 
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odovzdala delegácia vedená Š. Moyzesom cisárovi, ako hlavné mesto Hornouhorského 
slovenského Okolia. Taktiež v tlači i súkromnej korešpondencii z prelomu 50. a 60. rokov 
panovalo presvedčenie, že Banská Bystrica sa stane sídlom Matice slovenskej. Vývoj ani 
v tomto prípade však nepotvrdil očakávania, zvrtol sa iným smerom..  


S obnovením ústavných pomerov v monarchii sa zaktivizoval aj spoločenský, kul-
túrny, politický život. V pomerne optimistickom období, keď si mnohí sypali popol na 
hlavu za správanie v rokoch 1848/49, sa nanovo profilovala kultúrna infraštruktúra, poli-
tické zoskupenia a ich programy. Výnimkou nebolo ani slovenské prostredie, ocitlo sa 
pred novými výzvami a šancami. Jednou z nich bol vznik Matice slovenskej. Pritom práve 
ona nastavila slovenskej vlasteneckej spoločnosti aj jej zázemiu pravé zrkadlo. Jej povo-
lenie zo strany panovníka sa vnímalo aj symbolicky, ako uznanie národnej svojbytnosti 
Slovákov, o to záväznejší bol včasný a vhodný výber sídla Matice slovenskej. Ukázalo sa, 
že slovenské vlastenecké prostredie v Banskej Bystrici bolo prislabé na to, aby zlomilo 
odpor vplyvnej opozičnej časti mešťanov.  


Hoci sa o sídlo prvej oficiálnej inštitúcie uchádzalo niekoľko miest a mestečiek, 
najpresvedčivejšie tak spravil neveľký Martin. Toto dovtedy marginálne mestečko a jeho 
vedenie preukázalo v priebehu roka dvakrát rozhodnosť, vďaka ktorej slovenská politika 
a kultúra nestratila tvár (memorandové zhromaždenie, sídlo Matice slovenskej). To boli 
momenty, ktoré zvýšili autoritu Martina a naštartovali ho k aktivitám, ktoré iné, často 
významnejšie mestá nepoznali. Pomohol tomu i fakt, že Matica mohla podľa stanov zasa-
dať iba vo svojom sídle. Už v 60. rokoch sa v Martine usadilo viacero známych vlastenec-
kých rodín, pulzoval tu najintenzívnejší slovenský kultúrny život, vychádzalo viacero 
časopisov, hlavne s Martinom sa spájal politický prúd Stará škola.  


V tomto desaťročí sa difirenciačný proces slovenskej politiky prejavil aj v posilňo-
vaní Pešťbudína ako opozičného centra. Vodcovskú rolu tu zohral hlavne J. N. Bobula a 
jeho Nová škola slovenská. Z Pešti sa Martinu vyčítala provinčnosť, izolovanosť od vyso-
kej politiky a centier kultúrneho diania. V pešťbudínskom centre sa prejavovala oveľa 
väčšiu ústretovosť k maďarskej politike a okázalejšie prejavy uhorského vlastenectva, 
začala sa tu budovať pomerne pestrá spolková štruktúra, naviazaná na sociálnu otázku i 
podnikateľské aktivity, vytvárať zázemie, ktoré popri tradičných vzdelancoch tvorili aj 
podnikatelia, študenti, robotníci. 


V 60. rokoch ešte išlo iba o zárodky národných centier tak v Pešti, ako aj Martine.14 


Rakúsko-uhorské vyrovnanie však privrelo a likvidácia slovenských gymnázií a Matice 
slovenskej úplne zavrela dvere pôsobeniu Novej školy. S tým prudko upadli na štvrťstoro-
čie aj slovenské aktivity v Budapešti. Presne opačný účinok mala rovnaká udalosť na 
pozíciu Martina. Nepriamo mu pomohla vyprofilovať sa na hlavné, celé dve desaťročia 
prakticky jediné centrum slovenskej kultúry a politiky. Prirodzene, za cenu pokorenia 
slovenskej politiky a kultúry. Martin ako národné centrum predstavoval z viacerých alter-
natív náhradné, defenzívne, avšak z hľadiska skromných možností Slovákov a národnos-
tnej politiky v Uhorsku reálne a primerané riešenie. Maďarská politika, ideológia a men-
talita vyplnili prakticky celý verejný život v Uhorsku, tým padla akákoľvek možnosť, aby 
sa národným centrom stalo niektoré z kráľovských miest. Národný život sa posunul vý-
razne na hornatý sever, do čisto slovenského etnického prostredia, na perifériu Uhorska, 
čo do istej miery poskytlo ochranu krehkej národnej identite a kultúre. Na strane druhej sa 
táto pozícia a malomestskosť Martina nemohla nepodpísať pod istú izolovanosť a nedô-


                                                 
14 Prakticky solitérsky postoj zaujímal na prelome 60. a 70. rokov J. Hložanský, ktorý vytrvalo preferoval – aj na 
stránkach svojho periodika Biele Slovensko – Nitru za, ak nie faktické, tak aspoň symbolické centrum 
Slovenska.   
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veru voči modernizačným prúdom a javom prichádzajúcim hlavne z centra krajiny Buda-
pešti, pod konzervativizmus, ktorý prehnane ľpel na udržiavaní tradičných princípov, 
viedol k pasivite a nedôvere. Celkove miera presvedčivosti národného centra zodpovedala 
sile či presnejšie slabosti národného hnutia.   


O Martine ako národnom centre v období dualizmu vznikol celý rad publikácií a 
štúdií.15  


Na tomto mieste iba spomeniem, že sa tu sústredila slovenská politická elita, pôso-
bila tu jediná slovenská politická strana, rad vlastencov si zvolilo Martin za svoje bydli-
sko, ktorý sa stal hlavným udržiavateľom slovenskej kultúry, vychádzala v ňom väčšina 
slovenskej tlače a pôsobilo niekoľko z mála slovenských spolkov. V Martine sa skoro 
usiloval presadiť aj slovenský podnikateľský živel. Až do 90. rokov 19. storočia bol prak-
ticky jediným slovenským mestom, kde sa aspoň v obmedzenej miere dokázal prejaviť 
slovenský život aj na verejnom priestore, kde architektonický vzhľad mesta aspoň 
skromne ovplyvnilo národné hnutie, kde prejavovala časť mestských (i župných) hodnos-
tárov väčšiu mieru tolerancie a pochopenia voči slovenským aktivitám. Tieto výlučnosti 
vyvolávali u väčšiny vlasteneckej spoločnosti hlbokú úctu k Martinu, u jej časti však aj 
kritické postoje.    


Optimistickejšie podoby začalo nadobúdať slovenské národné hnutie a kultúra opäť 
od polovice posledného desaťročia 19. storočia. Ožili lokálne centrá ako Liptovský Mi-
kuláš, Ružomberok, Myjava, Brezová pod Bradlom, Trnava, Nové Mesto nad Váhom, 
Zvolen,  Bratislava (ako centrum robotníckeho hnutia), Budapešť. Opätovne sa začala 
nastoľovať otázka modernejšieho mestského centra i spochybňovať doterajšia rola Marti-
na. Najznámejší z plánov predostrel, aby sa nové národné centrum budovalo vo 
Zvolene.16  


Reálne sa druhým centrom slovenského života stávala už po tretíkrát Budapešť. 
Aktivizovali sa v nej slovenské spolky, ich počet sa rozšíril, vychádzalo 20 slovenských 
periodík. Prirodzene, v budapeštianskom prostredí vyznievali slovenské aktivity nutne ako 
marginálne. Neprekročili mentálne hranice slabej menšiny, okrem iného aj preto, že sa do 
spolkovej činnosti zapájala iba malá časť Slovákov žijúcich v Budapešti.17  


Novú etapu hľadania slovenského kultúrneho a politického centra náhle ukončila 1. 
svetová vojna. So vznikom Československa stúpla mnohonásobne sila slovenskej politiky 
a aj vďaka tomu sa otázka národného centra vyriešila prekvapujúco rýchlo, ale aj prekva-
pujúco  v prospech Bratislavy, s ktorou rátal málokto. Išlo viac o rozhodnutie zohľadňujú-
ce mocenské a strategické momenty ako kultúrne, geografické, etnické hľadisko. V tomto 
prípade už nešlo len o vyprofilovanie národného centra v jednom meste, ale o zákonné 


                                                 
15 Za posledné dve desaťročia patria medzi najpozoruhodnejšie: KRAJČOVIČ, M.: Martin ako jedno z centier 
národnoemancipačných hnutí. In: Martin v slovenských dejinách. Zost. V. Šarluška. Martin 1986, s. 56-74; 
VANOVIČ, J.: Druhá kniha o starom Martine. Martin 1993; Vanovič, J.: Tretia kniha o starom Martine. Martin 
1999; HLAVAJ, J.: Martin. Stavebný obraz mesta. Bratislava 1994; Martin. Z dejín mesta. Zost. J. Mlynarčík. 
Martin 2000; WINKLER, T. – ELIÁŠ, M. a kol.: Matica slovenská. Dejiny a prítomnosť. Martin 2003; 
PODRIMAVSKÝ, M.: Národná identita a centrum národného hnutia (Martin – azyl, pevnosť, symbol). In: 
Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej kultúre 18. – 20. storočia / Regionális és nemzeti 
identitásformák a 18. – 20. századi magyar és a szlovák történelemben.  Eds. Š. Šutaj – L. Szarka. Prešov 2007, 
s. 48-57. 
16 ŠTEFANOVIČ, M.:  Z našich úloh. Ružomberok 1898. 
17 O Budapešti ako centre slovenského života vzniklo v poslednom období viacero hodnotných prác: Kultúrne 
dedičstvo budapeštianskych Slovákov/ A budapesti szlovákok kulturális öröksége. Budapest 1998 (najmä štúdie 
Cs. G. Kissa, I. Käfera, A. Kováčovej, L. Szarku); HALÁSZ, I.: Cirkev, národ, štát. Daniel Bachát a jeho 
budapeštianske roky (1873-1906). Esztergom – Piliscsaba 2003;  KOVÁČOVÁ, A.:  Život a kultúra Slovákov 
v Budapešti v období dualizmu (1867-1918). Pilíšska Čeba – Ostrihom 2006. 
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ustanovenie hlavného mesta Slovenska.18 


 
Záver 


V slovenskom prípade chýbal pevnejší historický základ pre priamočiare vymedze-
nie mestského národného centra, preto jeho kryštalizácia predstavovala pestrú mozaiku 
s radom rozmazaných prvkov, trvala nadpriemerne dlho, časovo zaostávala za vývojom 
väčšiny okolitých národov, ich hnutí a politík, predsa však bola úspešná. Toto kompliko-
vané, kľukaté, pomalé a dlhé utváranie a definovanie mestského centra zodpovedalo zlo-
žitému a pomalému utváraniu sa identity novodobého Slovenska, ktorá sa z uhorského 
celku vyčleňovala iba pomaly, ale aj jeho geografickej členitosti, etnickej rôznorodosti 
kráľovských miest, roztrieštenosti politických záujmov a názorov. Stmeľujúce, integračné 
prvky oslabovali rovnako „vonkajšie“ zásahy, predovšetkým tvrdohlavé spájanie maďar-
skej politickej a kultúrnej elity zásady uhorského politického národa s nutnosťou maďari-
zácie, ale aj neschopnosť cisárskej Viedne predvídať civilizačný vývoj a vážnejšie sa 
zaoberať v krízových okamihoch 19. storočia národnostnou otázkou ako fundamentálnym 
faktorom stredoeurópskej emancipácie.19 


Po celé 19. storočie paralelne vedľa seba existovalo viacero nevýrazných centier, v 
ktorých malo národné hnutie slabé zázemie mestskej verejnosti, častokrát pôsobilo iba na 
jej okraji.  Prejavom tohto stavu bolo aj dlhodobé, od 40. rokov 19. storočia vlastne sús-
tavné uvažovanie o mestskom centre, rôzne návrhy, ale aj spochybnenia a nejednoznač-
nosť či mnohoznačnosť názorov, návrhov, postrehov. Do istej miery výnimkou bol iba 
Martin, stabilizoval situáciu v kritickom dualistickom polstoročí. Do istej miery preto, 
lebo aj on odrážal slabosť slovenského národného hnutia, ale aj silu uhorskej moci. 
V deformovaných podmienkach dualizmu dokázal za polstoročie rozvinúť iba časť funk-
cií mestského centra. V porovnaní s funkciami národných centier iných národov strednej 
Európy ich mal iba poskromne. Ak boli slovenské aktivity marginálne v Budapešti, tak 
Martin bol marginálny, periférny v rámci Uhorska. 


Prvýkrát sa atribúty hlavného mesta Slovenska začali kryštalizovať až so vznikom 
Československa. Povojnové radikálne civilizačné a štátoprávne riešenia ponúkli aj radi-
kálne vyriešenie problému, ktorý sa slovenskými dejinami vliekol vyše sto rokov. Hoci 
Bratislavu ako hlavné mesto krajiny prijala časť kultúrneho a politického spektra 
s nevôľou a spochybňovala ju nielen v medzivojnovom období, ale aj krátko po 2. sveto-
vej vojne, ba náznaky jej zamietania sa objavili aj po roku 1989, až Bratislavou sa u-
zavrela otázka tak hlavného mesta, ako aj polyfunkčného centra Slovenska.20  


O tejto téme vznikol rad štúdií, článkov i monografií, najviac z pera F. Ruppeldta, 
argumentujúceho od 20. do 40. rokov 20. storočia neraz polemicky v prospech Martina 
ako hlavného mesta Slovenska. Časť jeho tvorby analyzoval Thurzo, I.: Fedor Ruppeldt 
a jeho koncepcia hlavného mesta. Vlastivedný zborník Považia XX, Žilina 2000, s. 39 – 
56 


 
                                                 
18 LIPTÁK, Ľ.: Changes of Changes. Society and Politics in the 20th Century. Studia historica Slovaca XXII, 
Bratislava 2002; LIPTÁK, Ľ.: Bratislava als Hauptstadt der Slowakei. In: Heroen, Mythen, Identitäten. Die 
Slowakei und Österreich im Vergleich. Zost. H. Steckl – E. Mannová. Wien 2003, s. 135-173. 
19 Doteraz zaujíma z hľadiska zachytenia integračných a dezintegračných faktorov pôsobiacich v slovenskej 
spoločnosti 19. storočia dôležité miesto monografia RUPPELDT, F.: Koncentračné snahy slovenské do roku 
1918. Turč. Sv. Martin 1928. 
20 O tejto téme vznikol rad štúdií, článkov i monografií, najviac z pera F. Ruppeldta, argumentujúceho od 20. do 
40. rokov 20. storočia neraz polemicky v prospech Martina ako hlavného mesta Slovenska. Časť jeho tvorby 
analyzoval THURZO, I.: Fedor Ruppeldt a jeho koncepcia hlavného mesta. Vlastivedný zborník Považia XX, 
Žilina 2000, s. 39-56. 


 309 







Dušan Škvarna 


Summary 
 
From finding an urban centre to a capital city of Slovakia 
 


This study consists of two thematic parts. In the first one the author indicates several questions connected 
with urban national centres in general – conditions and directness of their formation, variety of functions, rela-
tionship between the urban centre and politics or the public, extent of authority. Second, more extensive part of 
the study approaches the Slovak national centre development from the end of the 18th century to 1918. It percei-
ves particular parts of this complex process, reasons of frequent national centre removal to different towns, 
functions and aim of main urban centres, firstly Bratislava, Budapest, Banská Bystrica and Martin, reflections 
about the character of Slovak urban centre and concrete suggestions for it. The study tries to follow the deve-
lopment of the urban national centre of the Slovaks; factors generally braking emancipatory development of the 
Slovaks and the crystallization of their urban national centre. Its formation run over in deformed conditions and 
slower than in case of the majority of surrounding nations, but finally after the creation of Czechoslovakia and 
establishing Bratislava a capital city of Slovakia it was successfully completed.  
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Adolf Pecháň ako popularizátor histórie   
 


MIROSLAV KMEŤ 
 


Katedra historie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 
 
 
Dr. Adolf Pecháň, v maďarskom zápise Pechány, sa narodil v Ilave slovenským ro-


dičom 15. februára 1859.1 Väčšinu svojho života,  hlavne však po rozpade monarchie, 
zasvätil duchovnému i jazykovému pomaďarčovaniu Slovákov, čo úzko súviselo 
s neustálou prezentáciou jeho vlasteneckých postojov.2 Pôvodne bol učiteľom 
a stredoškolským profesorom prírodopisu a nemčiny. Vynikal neúnavnou publikačnou 
činnosťou, spočiatku v oblasti pedagogiky, detskej psychológie a učebníc. Neskoršie in-
klinoval viac k vlastivede, histórii, národopisu a politickej aktivite. Zrejme najdôležitejším 
okruhom Pecháňovho záujmu sa stala problematika Slovákov v Uhorsku a po zániku 
monarchie v horthyovskom Maďarskom. 


Pecháň bol pomerne dobrým znalcom kultúry a spoločenských pomerov Trenčian-
skej župy. Zúčastnil sa tiež na jednom z najväčších projektov uhorskej vlastivednej lite-
ratúry na konci 19. storočia, ktorým bolo vydanie viaczväzkového encyklopedického diela 
Rakúsko-uhorská monarchia písmom a obrazom. V časti venovanej „Hornému Uhorsku“ 
bola zaradená  Pecháňova štúdia Die oberhungarischen Slovaken (Hornouhorskí Slo-
váci),3 ktorá je prehľadom ľudovej kultúry Slovákov, prevažne na základe jeho poznatkov 
z oblasti Trenčína a severnej časti stredného Slovenska (včítane mentálnej charakteristiky, 
zvykov, rodinného života, stravovania, slávnostných príležitostí, náboženských obyčají, 
hudobnej kultúry). Obraz Slovákov podal A. Pecháň tradične ako rázovitých roľníkov, 
pastierov oviec a drotárov. Neskôr túto štúdiu rozšíril a publikoval historicko-etnografickú 
monografiu A magyarországi tótok (Uhorskí Slováci, Budapešť 1913). Vymedzil etnické 
rozmiestnenie Slovákov a spomenul aj (neúplne) niekoľko komunít na Dolnej zemi 
v župách Békeš, Boršod a Bács-Bodrog. Adolf Pecháň bol publikačne neobyčajne ak-
tívny. V rokoch 1897 – 1918 redigoval vládou financované Slovenské noviny, do ktorých 
ako hlavný redaktor napísal vyše dvetisíc článkov. Propagoval zásady uhorského vlaste-
nectva, potrebu jediného štátneho jazyka, usiloval o potláčanie myšlienok slovenského 
národného hnutia. Od r. 1901 vychádzali Slovenské noviny denne (okrem nedele 
a sviatkov, od r. 1911 okrem pondelka). V podobnom duchu Pecháň písal a vydával rôzne 
brožúrky a knihy v slovenčine aj maďarčine, zväčša v rámci Uhorsko-krajinského sloven-
ského spolku (MTKE) a v r. 1906 vydal v Budapešti dvojzväzkový Szlovák-magyar és 
magyar-szlovák szótar (Slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský slovník) podľa pred-
chádzajúcich lexikografických prác Jozefa Loosa a Štefana Jančoviča.  


Záujmom Pecháňovej hungarististickej koncepcie historického jestvovania sloven-
ského ľudu ako súčasti uhorského národa zodpovedalo napísanie a vydanie populárno-
historickej práce Dejiny uhorského boja za slobodu v rokoch 1848-1849, ktorú vydal 


                                                 
1 A. Pecháň zomrel 15. júna 1942  v Budapešti. 
2Adolf Pecháň napriek svojmu slovenskému pôvodu zostal až do konca života verným  prisluhovačom maďarskej 
vládnej národnostnej politiky, či už ako pedagóg, autor učebníc i beletrie, ako politický spisovateľ, publicista, pracovník 
tlačového oddelenia vlády (od r. 1908), najmä však v medzivojnovom období ako „kráľovský vládny komisár pre veci 
Slovákov v Maďarsku“. 
3 5. zväzok z roku 1898 (s. 399-427). Pecháňovu štúdiu doplnili príspevky od Pavla Socháňa o ľudových krojoch 
a Samuela Czambela o slovenskom jazyku a literatúre (s Morelliho portrétmi A. Bernoláka, J. Hollého, J. Kollára a A. 
Sládkoviča). 
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Uhorsko-krajinský vzdelávací spolok slovenský po slovensky v roku 1903 v Budapešti 
(319 s.). Ako pramennú literatúru Pecháň uviedol prevažne práce maďarských autorov4 a 
niekoľko slovenských prác – Dohnányho Historiu povstania slovenského z r. 1848 (Ska-
lica 1850), Slovenské povstanie z rokov 1848-1849 (Trnava 1886) a konkrétne neuvedené 
články  v Slovenských pohľadoch (1896).  


Hneď v úvodných slovách Pecháň definoval atmosféru (želaného) dejinného po-
hľadu: „Tajný, pudný cit nerozlučiteľnou, čarovnou silou viaže milióny krajinských obča-
nov v jednu veľkú rodinu, v jedon národ. Od stá rokov žijeme na tejto, krvou víťazných 
našich predkov zmáčanej zemi, pod ochrannými krídlami matky – vlasti uhorskej čo jednej 
rodiny, čo bratia ... všetko, za čo sa národ uhorský behom dlhých století oduševňoval ... – 
všetko zahrňuje v sebe, vo všetkom rozpráva len jedna história – história národa uhor-
ského. Inej histórie nemáme“.5 Po zmienke o nepriaznivom historickom osude uhorského 
národa zreteľne vysvetlil cieľ svojej práce, teda dôvody svojho jazykovo slovenského 
opisu maďarskej revolúcie z meruôsmeho roku. So zášťou hodnotil aktivity štúrovcov a 
osobitne J. M. Hurbana.   


Práca o dejinách revolúcie 1848-1849 sa mala stať pilierom pestovania uhorského 
vlastenectva medzi Slovákmi. „Ideologicky“ zreteľný bol teda aj predslov ku knihe z pera 
Pavla Ruffyho, vtedajšieho tajomníka „Uhorsko-krajinského vzdelávacieho spolku slo-
venského“. Ruffy zdôraznil predovšetkým ideu tisícročnej vlasti, ktorá je plná hrdinských 
skutkov – a z nich bol najslávnejší boj za slobodu z rokov 1848-1849, keď uhorský národ 
údajne preukázal svoju jednotu.6 Práve revolúcia sa v zmysle hungarizmu interpretovala 
ako najvýznamnejšia udalosť uhorskej histórie v kombinácii príťažlivých ideí slobody a 
jednoty. Na členov spolku, „horlivých vlastencov“, Ruffy apeloval: „Čítajte a učte sa 
z tejto knihy, že tento národ stal sa opravdu veľkým až vtedy, keď jeho synovia boli jednej 
mysli, jednej vôle a že tento národ zostane veľkým len do tých čias, kým jednomyseľnosť a 
svornosť panovať bude medzi nami. Keď nebude medzi nami svornosti, rozpadneme sa 
jako rozviazaný snop, ktorého klasy rozmetie víchor po cudzine. Historia, opísaná v tejto 
knihe, je historiou vašej vlasti a ľud, ktorý túto dobu prebojoval, je váš národ, národ 
uhorský“.7 Pecháň pokračoval  v podobnom duchu, pričom využíval viacero poeticko-
afektívnych expresív8 na zdôraznenie ťažkého utrpenia „uhorského národa“ počas niekoľ-
kých storočí a vykúpenie „drahej vlasti“ krvavou obetou v boji proti utlačovateľom.   


Podrobne sa venoval priebehu revolúcie a občianskej vojny v Uhorsku v početných 
kapitolách rôzneho rozsahu.9 Politické, diplomatické, vojenské záležitosti popisoval 


                                                 
4 Mihály Horváth, György Grácza, Lajos Höke, Sándor Szilágyi, Ferencz Pszotka, Ottó Varga. 
5 PECHÁNY, Adolf: Dejiny uhorského boja za slobodu r. 1848-1849. Budapešť: Uhorsko-krajinský vzdelávací spolok 
slovenský, 1903, s. 4. 
6 „Touto svätou myšlienkou nadchnutý jednotný národ vtedy stal si do šíku, aby sťa lev roztrhal nepriateľov práva ľudu. 
Národ uhorský vtedy zapísal si meno do knihy svetovej historie“.  
PECHÁNY, Adolf: Dejiny uhorského boja za slobodu ... 1903, s. 2-3. 
7 PECHÁNY, Adolf: Dejiny uhorského boja za slobodu ... 1903, s. 2-3. 
8 Napr.: ochranné krídla matky-vlasti uhorskej, vrelemilovaná vlasť naša, blahé spomienky na dni šťastia a slávy, trpké 
rozpomienky na dni ťažkého utrpenia, ťažké jarmo utlačovateľa, víťazní naši predkovia, kruté boje, jedon svätý cit, 
šľachetný úmysel, nesmrteľné zásluhy, vlasteneckým citom oduševnený Slovák. 
9 I. časť: 1./ Sloboda, rovnosť, bratstvo, 2./ Prešporská dieta, 3./ Vo Viedni, 4./ 15. marec v Pešti, 5./ Prvé uhorské 
ministerium, 6./ Nové zmätky, 7./ Peňažné nesnádze, 8./ Účinkovanie zodpovedného uhorského ministerstva, 9./ Krajin-
ský snem v Pešti, 10./ Spojenie Sedmohradska s Uhorskom. 11./ Vtrhnutie Jelačića do Uhorska, 12./ Nová vzbura vo 
Viedni, 13./ Povstanie v Sedmohradsku, 14./ Vtrhnutie Hurbana do Uhorska, 15./ Prípravy ku obrane, II. časť: 1./ 
Zmena na tróne, 2./ Počiatok boja za slobodu, 3./ Snem v Debrecíne, 4./ Vojenské ťaženie na Horniakoch, 5./ Boje na 
okolí Tisy, 6./ Vojenské ťaženie v Sedmohradsku, 7./ Dobýjanie hradov. Boj so srbskými povstalcami, 8./ Dni víťaz-
stva, 9./ Zpäťvydobytie Budína, 10./ Udalosti v krajine, 11./ Boje pri dolnom Váhu, 12./ Ruské pomocné vojsko, 13./ 
Vláda v Segedíne, 14./ Posledné boje, 15./ Složenie zbrane pri Világoši, 16./ Kapitulácia Komárna, III. časť: 1./ Pom-
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vecne, presne dodržiaval chronológiu, citoval z dokumentov, revolučných básní Petőfiho 
a iných, z Mácsayových novín Priateľ ľudu atď., prípadne znenie dokumentov prerozprá-
val, avšak v interpretácii vždy bol subjektívny a jednostranný. Oponentov revolúcie kri-
minalizoval až  démonizoval, pričom sa nevyhýbal ani pejoratívam Naopak čokoľvek sa 
týkalo L. Kossutha alebo iných „hrdinov“ revolúcie bolo pozitívne, šľachetné, jedine 
správne. Uhorskí reprezentanti stáli na pozíciách bratstva a lásky medzi občanmi, avšak 
„národnostní agitátori“ (srbskí, chorvátski, rumunskí a iní) „medzi občanmi uhorskými 
začali rozsievať semeno sporu a nenávisti“. V personalizovanej podobe napr. L. Gaja 
označil za hlavného buriča, vodcu Rumunov Barutia za intrigána proti vlasteneckému 
biskupovi Leményovi, bána Jelačića charakterizoval ako nenávistníka všetkého uhor-
ského, rozsievača nenávisti a nepriateľstva medzi Uhrami. Podrobil ostrej kritike mikuláš-
ske žiadosti „hurbanistov“: „Táto žiadosť nielen že sa protiví národnej jednote národa 
uhorského, ale protiví sa aj životným záujmom štátu uhorského. V Uhorsku žije aspoň 
osem národností. Keď by každá národnosť sledovala osobitnú štátnu politiku, nastal by 
taký zmätok, ktorý by úplne podkopal auktoritu štátu uhorského“.10 „Národnostní hor-
livci“ podľa Pecháňa tým, že žiadali osobitný snem pre „Slovenské Okolie“ (po príklade 
srbskej Vojvodiny), v podstate by znemožnili spravovanie krajiny, keďže každý národ-
nostný okres by zastával len svoje vlastné záujmy. Podrobnejšie analyzoval situáciu 
v Hornom Uhorsku, komplot medzi srbskými, chorvátskymi a slovenskými „agitármi“ a 
teda nutnosť zásahu proti Ľ. Štúrovi, J. M. Hurbanovi a M. M. Hodžovi, ktorí sa hrozne 
previnili voči „tisícročnej“ vlasti. Zmienil sa aj o slovanskom zjazde – ako nevydarenej 
schôdzke tzv. panslávov v Prahe, snívajúcich o veľkej slovanskej ríši.  


Prepuknutie občianskej vojny uviedol nasledovne: „Netrvalo dlho a vzbura vypukla. 
Povstali Srbi a Rumuni, ohňom a mečom pustošiac celé rozsiahlé vidieky. Od juhu Hor-
vati vtrhli do Uhorska čo útočníci a cez západnú hranicu krajiny vtrhol do Uhorska Hur-
ban“ (s. 39-40). V samostatnej kapitole Pecháň rozobral vznik Slovenskej národnej rady a 
pomerne podrobne sledoval priebeh tzv. septembrovej výpravy. Štúra a Hurbana vykreslil 
ako nebezpečných ľudí, ktorí s náruživosťou vystupovali proti všetkému, čo by „národnú 
jednotu Uhorska utúžiť a silu štátu uhorského zveľadiť mohlo“. Zvlášť odsúdil ako za-
vrhnutiahodnú skutočnosť, že Hurban vymyslel novú zástavu a týmto činom vraj vystúpil 
čo odbojník, ktorý násilne chcel pretrhnúť „tisícročný zväzok občanov uhorských“. Pe-
cháň nevynechal ani zlapanie a popravu Šuleka a Holubyho, ktorí vraj uznali a  oľutovali, 
že sa prehrešili proti krajinským zákonom.  


V inej kapitole sa venoval zimnej výprave „hurbanistov“, pričom ich vojenský po-
diel v kampani plk. Frischeisena nivelizoval a navyše ich obvinil z rabovania a zdierania  
obyvateľstva. V texte viackrát pripomenul miesta na Horniakoch, kde boli postavené 
pomníky honvédom a kde sa konali pravidelne pamätné slávnosti, dôležitý prostriedok pre 
pestovanie kolektívnej historickej pamäte. Niekoľkokrát v texte hodnotil vojenské ťaženie 
„hurbanistov“ ako marodérske.11  Podobne so zadosťučinením zdôraznil neschopnosť 
„hurbanistov“ získať obyvateľstvo na svoju stranu. Pri opise udalostí v dolnozemských 
regiónoch tamojších Slovákov nespomenul. Ako príklad pre čitateľov menoval niektorých 
Slovákov, ktorí sa vyznamenali v bojoch na maďarskej strane, ale napr. u gen. Juraja 
Kmeťa jeho slovenský pôvod neuviedol.  


                                                                                                                          
sta, 2./ Uhorskí emigranti, 3./ Spravovanie krajiny po Világoši, 4./ Žeňba panovníka, 5./ Udalosti rokov 1859-67. 
10 PECHÁNY, Adolf: Dejiny uhorského boja za slobodu ... 1903, s. 37-38. 
11 Napr.: „Na Horniakoch hurbanisti robili ešte vždy šarapaty. Stredom februára porazili gardisti hurbanistov pri 
Muráni a vyhnali ich von do Haliče. Stredom marca opäť vtrhli hurbanisti do krajiny, v Šariši a Spiši napadli viac miest 
a osád a prinútili obyvateľov ku plateniu istej summy peňazí, ku oddaniu potravných článkov, šatstva a iných vecí“. 
PECHÁNY, Adolf: Dejiny uhorského boja za slobodu ... 1903, s. 174. 
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Pecháň sa nakrátko venoval  aj memorandovému zhromaždeniu v Martine a vzniku 
Matice slovenskej, podľa neho, vďaka zásahu hornouhorských žúp zostali „žiadosti ná-
rodnostných horlivcov“ vo Viedni nepovšimnuté.12 Napokon Pecháň konštatoval, že 
uhorského) sa naplnili vyrovnaním; nastala doba, v ktorej „s vernou láskou k vlasti“ môže 
uhorský národ v bratskej zhode a svornosti pracovať na zabezpečení svojej budúcnosti. 
Pecháňova kniha nepochybne mohla plniť predsavzaté ciele, išlo o propagandisticky 
dobre premyslenú prácu, ktorá využívala vybrané fakty na posilnenie želanej podoby 
historického vedomia.  


Veľkú pozornosť v medzivojnovom období venoval A. Pecháň aj zahraničnopoli-
tickým otázkam, predovšetkým maďarsko-československým vzťahom a vzťahom Maďar-
ska s krajinami Malej dohody. Zaoberal sa aj česko-slovenskými vzťahmi, keďže spoluži-
tie oboch národov videl negatívne. V mnohých článkoch a prednáškach vyslovil veľké 
obavy a starosť o smutný osud Slovákov, ktorí sú nútení trpieť pod českým útlakom. 
Touto problematikou sa v najprehľadnejšej podobe venoval v knihe Česko - Slovensko 
(vyšla v slovenčine a v maďarčine, Budapešť 1926, 120 s.).13  


Touto prácou vlastne Pecháň nadviazal na slovensko-uhorskú históriu tak, ako ju 
profiloval v Dejinách uhorského boja…  V rámci exkurzu do starších slovenských dejín 
formuloval tézu o výrazne zmiešanom etnickom pôvode Slovákov. Podľa neho Slováci sa 
do „ich dnešnej vlasti“ prisťahovali v 4.-6. storočí „v menších-väčších skupinách“. Po 
zmienke o Pribinovom kniežatstve ako prvom štáte na slovenskom území spomenul aj 
Veľkú Moravu a jej panovníkov. Ďalej pokračoval v etnickej histórii: „Časom bola vytis-
knutá slovenská národopisná čiara až po severné Karpáty, za ktorými už nenajdeme slo-
venskej osady. Slovákov na západe od privtelenia do českého národa a na severe od pri-
vtelenia do poľského národa chránily silné karpátske hranice, a snáď pre toto pripisujú 
Tatre tak veľký zástoj v živote Slovákov. Z rôzneho kroja slovenského ľudu vidno, že Slo-
váci nepochádzajú rovno z jednotného kmenu, a toto presvedčenie podopierajú i nárečia, 
zvyky, vzrast, barva očí a vlasov a má sa za to, že sú potomci miešaných kmenov“.14 
Zdôraznil najmä prímes Maďarov, Nemcov, Čechov, a do istej miery aj Poliakov, Rumu-
nov, Rusínov a Chorvátov, čoho prejavom mala byť etnická „nerovnakosť“ Slovákov, ale 
aj výhodnosť hungarizmu: „Všetko toto svedčí o tom, že na Slovensku cez storočia tak 
veľké bolo križovanie krvi, že tu o jednotnom národnom kmene hovoriť nemožno. Preto u 
slovenského ľudu popri všeobecných slovanských ťahoch nachádzame i také vlastnosti, 
jakých u iných slovanských národov niet. Slovenský ľud od Čechov ako od Slovanov du-
ševne oddeľuje „hungarismus“ jako charakteristický ťah, ktorý do srdca slovenského ľudu 
hlboko vštepila historická minulosť tisícročnej spoločnej uhorskej vlasti“.15  


Pecháň očakávaným percipientom jeho textov poskytoval jednoznačnú predstavu 
etnických dejín Slovákov s nasledujúcimi znakmi: (a) autochtónnosť slovanských predkov 
Slovákov v Uhorsku od 4.-6. storočia, (b) silné zmiešanie s Maďarmi a ďalšími etnikami, 
(c) dôraz na nemecký element v stredovekých mestách, (c) české zásahy do etnografic-


                                                 
12 PECHÁNY, Adolf: Dejiny uhorského boja za slobodu ... 1903, s. 315. 
13 Starostlivo hľadal dôvody, ktorými by vysvetlil nemožnosť súžitia Čechov a Slovákov v novom štáte. Zdôraznil 
rozdiely medzi oboma národmi v historickom zábere: „Slovenský ľud od Čechov ako od Slovanov duševne oddeľuje 
hungarizmus ako charakteristický ťah, ktorý do srdca slovenského hlboko vštepila historická minulosť tisícročnej 
spoločnej uhorskej vlasti“. V uvedenej publikácii podal zaujímavý prehľad slovenských dejín, veľmi dobré informácie 
mal najmä z posledného obdobia. Všetky údaje však cieľavedome podriadil jasnému zámeru – diskreditovať vznik aj 
ďalšiu existenciu česko-slovenského štátu. „Český centralizmus a imperializmus teda dľa plánu ide svojou cestou 
šliapajúc všetko, čo robí prekážku, aby túžený cieľ Čechov: Čechoslovákia, čím skôr dejstvovala ako jednotný 
a národný štát.“  PECHÁNY, Adolf: Česko-Slovensko. Budapest: Europa, 1926, s. 7. 
14 PECHÁNY, Adolf: Česko-Slovensko ... 1926, s. 18. 
15 PECHÁNY, Adolf: Česko-Slovensko ... 1926, s. 26. 
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kých pomerov na Slovensku (v časoch sporov Matúša Čáka a Karola Róberta, za Žig-
munda, za husitských vpádov, hlavne však za Jána Jiskru), (d) podľa potreby potvrdzova-
nie protičeských postojov v slovenských dejinách výrokmi Jozefa M. Hurbana, Júliusa 
Botta, Jonáša Záborského, Františka Hrušovského, Jozefa Škultétyho, (e) pojem česko-
slovenských dejín ako absurdita, (f) radikálny duševný a kultúrny rozdiel medzi Čechmi a 
Slovákmi a naopak blízkosť Slovákov a Maďarov („Slováci sú síce jazyčne Slovani, du-
ševne ale a kultúrne sú Uhria a pre toto nikdy neporozumejú Čechov a ani si ich neobľú-
bia“), (g) v zásade idylická predstava uhorskej minulosti („…koruna Sv. Štefana kúzelnou 
mocou spájala všetkých občanov uhorskej vlasti, ktorí bez rozdielu náboženstva a reči 
šľachetným citom závodily vždy, keď to spoločné záujmy vlasti vyžadovaly“), (h) dávna 
snaha českých nacionalistov  „privteliť Slovákov do českého národa“.  


Podľa neho martinské centrum od 60. rokov presadzovalo v slovenskom národnom 
hnutí rusofilský smer, ktorý „podopieral separatistické snahy a národnostný boj na Hor-
niakoch ešte väčšmi priostril“. Pri vývoji v 70. rokoch konštatoval politickú diferenciáciu 
Slovákov na Starú a Novú školu, ale ich snahu o spoluprácu vraj podkopala činnosť Če-
chov v Uhorsku, „vonkajší nátlak“  a tak „v slovenských vodcovských kruhoch slovanské 
myšlienky do úzadia tiskly ideu hungarizmu“.16 Pecháň považoval aktivity slovenského 
národného hnutia (nepochybne v intenciách konšpiratívnej teórie panslavizmu) za dôsle-
dok predovšetkým cudzích vplyvov – ruských a českých – a až sekundárne ako nacio-
nálny fanatizmus martinčanov. O Pecháňovom výbere faktov svedčí napr. stať, v ktorej 
spomínal vznik Matice slovenskej a prvých slovenských gymnázií. Chýba však akákoľvek 
zmienka o úradnom zrušení týchto inštitúcií – a tak celá táto časť, podobne aj celkovo 
Pecháňova argumentácia, akoby vypovedala o dobrom stave slovenského stredného škol-
stva a kultúrnych spolkov v Uhorsku a o zhovievavej náklonnosti uhorskej vlády voči 
Slovákom.17 Ako autor teda pracoval aj s tzv. bielymi miestami, resp. s mlčaním, ktoré 
plnilo svoj účel v tendenčnej historiografii alebo publicistike. 


Adolf Pecháň sa verejnosti predstavil ako popularizátor histórie pri vybraných té-
mach z uhorsko-slovenských dejín s jasným agitačným zámerom v zmysle pestovania 
uhorského vlastenectva a ideálov tzv. hungarizmu. Tematika revolúcie z rokov 1848-1849  
vyhovovala aktuálnym potrebám zainteresovania uhorských/maďarských Slovákov aj 
vďaka prirodzenej príťažlivosti ideálov boja za slobodu, rovnosť, bratstvo, ideálov hrdin-
ských vzorov a postulátu jednoty vďaka identifikácii so spoločnou minulosťou.   


 
Summary 
 
Adolf Pecháň (Pechány) as a popularizer of history 


 
Adolf Pecháň represents an example of a controversial personality in the history of the slovak nation. He 


was slovak, declared himself a slovak his entire life and he made his living thanks to „slovak“ aktivities. Never-
theless, he dedicated his life to the spiritual and linguistical hungarization of the slovaksv – first in Hungaria, and 
then in the Hungaria of Horthy. In the spirit of the so called „hungarizm“ he also tried to popularize history on 
„ideal“ examples from hungarian history (especially the revolution from 1848-1849). 


                                                 
16 PECHÁNY, Adolf: Česko-Slovensko ... 1926, s. 59. 
17„Slovenské kulturálne ustanovizne bez každej prekážky pokračovaly v svojej práci. Matica vydala niekoľko sloven-
ských učebných kníh, básne Hollého a Sládkoviča; uverejnila ale aj viac dejepisných prác, ktoré Michal Zsilinszky 
preložiac vyzval pozornosť dejepisných učencov, ako na také falšovanie historie, ktoré „historiu strhuje s jej slávného 
trónu a degraduje ju za prostriedok národnostného štvania“. Odsudzujúca kritika ku tomu primala vodcov ústavu, aby 
(1872) ministerskému predsedovi Szlávymu predostrela „Pro memoria“. Szlávy odpovedal, že účinkovaniu ústavu 
nebude robiť žiadne prekážky, jestli zodpovedne jeho pôvodnému cieľu vytvorením politiky starať sa bude len o duševné 
vzdelávanie slovenského ľudu“. PECHÁNY, Adolf: Česko-Slovensko … 1926, s. 58-59. 
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Dôležitú úlohu v slovenskom hospodárstve zastával počas existencie 1.Slovenskej 
republiky zahraničný obchod. Paradoxne na rozdiel od súčasnosti, keď existujú problémy 
s pasívnou obchodnou bilanciou, muselo Slovensko čeliť nebezpečenstvu neobmedzeného 
výpredaja tovarov do zahraničia a väčšina slovenských výrobkov si našla bez problémov 
miesto na vyprázdnených európskych trhoch. 


Keďže zahraničný obchod predstavoval pre Slovensko mimoriadne dôležitý faktor, 
bol hneď pri vzniku štátu prijatý zákon, ktorý udržiaval právnu kontinuitu s obchodnými 
zákonmi a dohodami bývalej ČSR. Dokumentuje to skutočnosť, že súčasne so zákonom č. 
1 Sl. z. z r. 1939, ktorým bol vyhlásený Slovenský štát, vláda vydala nariadenie o úprave 
obchodného styku Slovenského štátu s colnou cudzinou. V ten istý deň zároveň uverejnila 
nariadenie o devízových predpisoch, podľa ktorého „všetky doteraz vydané predpisy zos-
távajú v platnosti a vzťahujú sa aj na styk s krajinami českou a moravskosliezskou“. Usta-
novením č. 2/1939 Sl. z. zároveň 1. SR uznala všetky obchodné zmluvy, ktoré uzavrela 
Československá republika s inými štátmi. Takto nový štát už pri svojom vzniku jasne 
deklaroval zásady medzinárodnej obchodnej politiky.1 Vláda na základe splnomocnenia 
daného zákonom zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štáte definovala: 


1./ Územie Slovenského štátu je samostatným colným územím. 
2./ Pre colný styk Slovenska s colnou cudzinou platí doterajší česko-slovenský 


colný zákon zo dňa 14. júla 1927, č. 114, prevádzajúce vládne nariadenie k tomuto zákonu 
č. 168, so všetkými doplnkami a zmenami, ako aj doteraz platná colná tarifa česko-slo-
venská. 


3./ Platné česko-slovenské zmluvy a dohody povahy obchodno-politickej uzavreté 
s cudzími štátmi platia aj pre styk medzi Slovenským štátom a príslušnými štátmi, pokiaľ 
ich tieto štáty uznávajú pre seba za záväzné. Kompenzačné a kontingentné dohody Česko 
– Slovenska s inými štátmi sú pre Slovenský štát platné len do takej miery, v akej sa pri 
ich uzatváraní bral zreteľ na vývozné a dovozné možnosti Slovenska. 


4./ Pre obchodný styk Slovenského štátu s colnou cudzinou platia všetky doterajšie 
česko-slovenské obmedzenia dovozu a vývozu a všetky doterajšie česko-slovenské pred-
pisy o povoľovacom pokračovaní. Minister hospodárstva môže tieto predpisy podľa 
potreby upraviť alebo zmeniť. 


5./ Pri dovoze tovarov vyrobených v českých krajinách na území Slovenského štátu 
nevyberá sa až do ďalšej úpravy clo. To isté platí aj pri vývoze. 


- minister financií po dohode s ministrom hospodárstva môže oslobodiť od cla tiež 
tovary iného pôvodu, dovážané na Slovensko z českých krajín,  


- pri colnom odbavovaní tovarov, dovážaných z českých krajín vyberajú sa všetky 
dane, dávky a poplatky, ktoré sa vyberajú pri dovoze tovarov z iných štátov, 


- dovoz a vývoz tovarov v styku s českými krajinami podlieha povoľovaciemu po-
kračovaniu. Pri tomto povoľovacom pokračovaní sa vyberajú len poplatky, doterajšími 
predpismi stanovené. 


                                                 
1 Národohospodár Peter Zaťko spomína. Tranoscius, Liptovský Mikuláš: 1994, s. 108.  
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6./ Dovozné a vývozné povolenia, vydané pre podniky, ktoré majú sídlo na Sloven-
sku, ministerstvom obchodu v Prahe, prípadne tiež inými ministerstvami českými 
a doteraz nepoužité alebo nevyužité, platia len vtedy, keď majú schvaľovaciu doložku 
príslušného slovenského ministerstva. 


7./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. marca 1939 a prevedie ho minister 
hospodárstva po dohode s príslušnými ministrami.2   


Slovenskí národohospodári sa hneď po vzniku štátu snažili udržať takisto určitú 
samostatnosť pri nadväzovaní zahraničnoobchodných vzťahov.3 Bez konzultácie 
s nemeckou stranou prebiehali rokovania s Poľskom, ktoré sa skončili podpísaním ob-
chodnej dohody 2. mája 1939 v Bratislave. Reakcia Berlína nenechala na seba dlho čakať 
a dva dni po uzatvorení dohody dali Nemci najavo svoj nesúhlas. Táto skutočnosť jasne 
naznačila budúcnosť zahraničnoobchodnej orientácie Slovenska a uzatváranie obchod-
ných vzťahov s inými krajinami pripadalo do úvahy až po podpísaní obchodnej dohody 
s Nemeckom. 


Dňa 10. mája 1939 bola podpísaná Dohoda o cestovnom ruchu a krátko na to, 22. 
júna 1939 v Bratislave, prvá riadna obchodná zmluva medzi Nemeckom a Slovenskom. 
Zmluvu podpísal minister zahraničných vecí Ferdinand Ďurčanský a mimoriadny vysla-
nec Štefan Polyák za slovenskú stranu. Za Nemecko podpísal zmluvu Ernst von Druffel 
a predseda nemeckej obchodnej delegácie Günter Bergemann. Dokument bol platný od 1. 
júla 1939 a dal právny základ vzájomným hospodárskym vzťahom. Jeho platnosť bola 
dvojročná a mala sa automaticky predlžovať, pokiaľ nebude vypovedaná niektorou stra-
nou šesť mesiacov pred stanovenou lehotou.4 V prílohe „A“ poskytovala Nemecká ríša 
colné úľavy pri dovoze niektorých slovenských výrobkov, v prílohe „B“ Slovenská re-
publika poskytovala colné úľavy na nemecké výrobky (išlo o 143 položiek, pri ktorých sa 
znížili dovtedy platné colné sadzby) a príloha „C“ obsahovala veterinárne dohody, ktoré 
boli pre Nemecko dôležité z hľadiska vysokého dovozu slovenského dobytka.5 Územie 
Ríše (Nemecko, Protektorát a Generálny Gouvernement) teda predstavovalo hlavného 
obchodného partnera 1. SR. V roku 1939 sa podieľal zahraničný obchod s Ríšou 80% na 
celkovom vývoze a dovoze Slovenska. Na druhej strane sa podiel Slovenska na nemec-
kom zahraničnom obchode pohyboval iba okolo 2%. V nasledujúcich rokoch tento pomer 
len mierne klesal a po potlačení Povstania sa už nedá hovoriť o samostatnom zahraničnom 
obchode. 


Nemecký dovozca slovenských výrobkov si musel  zaistiť devízové povolenie, čím 
dovoz zo Slovenska do Nemecka podliehal kontrole a bol regulovaný rámcovou kontin-
gentáciou. Naopak na Slovensku podliehalo dovoznému povoleniu len minimum tovarov 
dovážaných z Nemecka.   


Veľkým problémom zahraničného obchodu s Nemeckom bol tzv. clearingový styk. 
Znamená to, že vzájomné zúčtovanie pohľadávok bolo založené na bezhotovostnom, 
bezdevízovom a bezúrokovom realizovaní vzájomných pohľadávok prostredníctvom 
viacerých účtov a podúčtov.6 Kľúčové miesto pritom zaberal tovarový účet (Warenkonto), 
                                                 
2 Obchodný styk slovenského štátu s cudzinou. Slovák, 16. marca 1939, s. 2. 
3 Národohospodár Peter Zaťko spomína..., s. 93.  
4 ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: O niektorých aspektoch zahraničného obchodu Slovenskej republiky v období rokov 
1939-1945. In: Historický časopis, roč. 48, č. 3, 2000, s. 466. 
5 SNA BA, f.: MH 1938-1945, Inv. č. 27, šk. č. 104. Obchodná zmluva slovensko-nemecká zo dňa 22. júna 
1939. 
6 Tu možno dodať, že systém clearingu svojim spôsobom menej priemyselne rozvinutým krajinám juhovýchod-
nej Európy vyhovoval, lebo riešil problém odbytu poľnohospodárskych výrobkov a surovín, pre ktoré nebolo 
v období po hospodárskej kríze, okrem Nemecka, zodpovedajúcich záujemcov. Zo začiatku malo Nemecko 
vzhľadom na svoje chronické manko v týchto produktoch a tendencii k autarkii záujem na ich zabezpečení 
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vedený v ríšskych markách. Platby za dodávky pre nemeckú brannú moc prechádzali cez 
dočasný účet (Interimskonto). Existoval aj špeciálny účet slovenských robotníkov 
v Nemecku (Sonderkonto Arbeiterlohnersparnise) a na kapitálovom účte  (Kapitalkonto) 
sa sústreďovali úhrady nemeckých koncernov.7 Finančné náklady za uvedené účty znášala 
SNB a Slovenský štát, čím neustále hrozilo riziko zvyšovania inflácie. Finančné ťažkosti 
vyplývajúce z clearingového styku sa dostali na rokovanie nemecko-slovenských vlád-
nych výborov. Slovenský vládny výbor argumentoval, že hospodárstvo Slovenska nemôže 
zvládnuť financovanie slovensko-nemeckého clearingu. Nemecký vládny výbor naopak 
dokazoval, že finančné prostriedky si môže 1. SR zabezpečiť: zvýšením daní, pôžičkami, 
odpredajom židovského majetku, či objednávkami s dodacou lehotou po skončení vojny. 
Na rokovaní slovensko-nemeckých vládnych výborov v júli 1943 nemecký vládny výbor 
trval na tom, aby výplatná lehota pre exportérov sa nepredlžovala a nebola dlhšia ako 8 
týždňov. SNB však túto požiadavku nevedela splniť bez inflačných tendencií. Po silnom 
tlaku nemeckej strany, ktorá v žiadnom prípade nechcela znížiť vojenské dodávky, nako-
niec slovenská strana súhlasila, že financovanie Warenkonta, Interimskonta 
a Arbeiterlohnersparnisskonta zabezpečí štát. 


K tomu treba dodať, že krátko po vyhlásení Slovenského štátu sa ešte rátalo 
s nevyhnutnosťou udržiavať clearingové saldo v rovnováhe, čo pri danom štrukturálnom 
stave vzájomných vzťahov a prevahe priemyselných zariadení v nemeckom vývoze dá-
valo nemeckým priemyselným dodávkam charakter prirodzených hospodárskych aktov. 
Neskôr, po vypuknutí 2. sv. vojny a stále rastúcich nárokoch Nemecka  na finančné 
prostriedky k vedeniu  vojny sa od vyrovnaného clearingového salda úplne upustilo.8   


O jednostrannosti nemeckých návrhov a nevýhodnosti clearingového obchodu pre 
slovenské hospodárstvo svedčí skutočnosť, že dlh Nemecka voči Slovensku vzrástol na 7 
– 8 miliárd Ks. Tento dlh Nemecko nikdy neuhradilo. 


Platobný styk medzi Nemeckom a Slovenskom uzatvorený v Slovensko – nemeckej 
platobnej Dohode z 23. marca 1939 bol vzhľadom k množstvu obchodných kontaktov 
a nadmernému objemu tovarovej výmeny doplnený o nové ustanovenia 9. mája 1941. 
Podľa prijatého dodatku sa platobný styk upravil nasledovne: 


1./ Pri poukazoch z Nemeckej ríše na Slovensko cez „Kapitálový účet“ vyžaduje sa 
súhlas SNB, ak čiastka v jednotlivom prípade prevyšuje RM 2 000. 


2./ Upotrebenie exportných pohľadávok za platby, ktoré majú ísť na ťarchu „Kapi-
tálových účtov“ je zásadne vylúčené. 


3./ „Zvláštne účty kapitálového styku“, vedené v Nemeckej zúčtovacej pokladni 
a SNB budú dňa 30. júna 1941 zrušené  a zostatky budú prevedené na „Kapitálové účty“. 


4./ Nasledovné platby sa majú prevádzať cez „Podúčty kapitálových účtov“, ktoré 


                                                                                                                          
formou clearingu a spájalo s ním výhodné obchodné podmienky, takže nebezpečenstvo vyplývajúce z clearingu 
(možnosť využívať pasíva clearingu na vynucovanie ďalších a na príliš jednostrannú obchodnú orientáciu part-
nerských krajín clearingového styku) sa nezdalo aktuálne. Uznávanie zásady vyrovnanosti kont Nemeckom tieto 
ilúzie posilňovalo. Na druhej strane slovenské hospodárstvo, veľmi exportne orientované, so štruktúrou vývozu 
hodiacou sa práve voči Nemecku a s možnosťou veľkých ziskov z exportu do Nemecka (vzhľadom na nízky 
kurz Ks k RM) smerovalo samo k zintenzívneniu hospodárskych stykov formou clearingu, aj keď celkový 
záujem Slovenska bol tým poškodzovaný. Keďže financovanie clearingových stykov hradila SNB, resp. vláda, 
nemal tento nebezpečný vzrast exportu do Nemecka potrebné finančné zábrany. Archív Múzea SNP Banská 
Bystrica, fond: XII – Ladislav Suško : Ochranný vzťah – satelitizmus, jeho kríza a bábkový štát (1940-1945). 
(ďalej AM SNP BB., f.: SUŠKO,L), číslo: S 62/78, s. 95.  
Postupne sa však začalo pristupovať k zavádzaniu opatrení obmedzujúcim export  formou clearingu. 
7 FABRICIUS, M.: Slovenské hospodárstvo v „európskom veľkoprietore“. In: Podiel slovenských 
národohospodárov na príprave SNP.  Adade, Banská Bystrica: 1999, s. 19. 
8  AM SNP BB., f.: SUŠKO, L.: Ochranný vzťah – satelitizmus, jeho kríza a bábkový štát (1940-1945)..., s. 93. 
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sa majú zriadiť: a.) Penzie, renty, odmeny, služné a pod. ako aj posledné mzdy, len ak 
nepodliehajú zvláštnej úprave poukazov robotníckych miezd; b.) dobrovoľné podpory ako 
aj výživné; c.) majetkový dôchodok; d.) poistné prémie; e.) platy z licencií a patentov; f.) 
platby za elektrický prúd; g.) iné súrne poukazy.9


Povinnosťou SNB bolo zároveň vyplatenie protihodnoty Ks voči čiastke zloženej 
v RM na „Podúčte“ jej „Kapitálového účtu“ v Nemeckej zúčtovacej pokladnici. Saldo, 
ktoré vzniklo na „Podúčtoch“ k dobru SNB sa malo na jej žiadosť previesť na „Tovarový 
účet“.       


V celkovom kontexte museli slovenskí národohospodári čeliť obrovskému vývozu 
tovarov do Nemecka, a preto prijali opatrenia zamerané na podporu importu. Z tohto dô-
vodu sa zaviedol v nemecko-slovenskom obchode systém opatrení v podobe tzv. sklada-
čiek. Znamenalo to, že vývoz do Nemecka sa zaťažil 19% v prípade neuhradenia tovaru 
devízami alebo zodpovedajúcim tovarovým ekvivalentom. So skladačkami bolo možné 
tiež obchodovať. V prípade, že ju exportér nezískal vlastným vývozom, musel si ju zakú-
piť od dovozcov. Rozpoznávali sa tri druhy skladačiek: a.) potvrdenky o platení do clea-
ringu na tovarový účet Protektorátu alebo tovarový účet Nemecka za dovezený tovar (dali 
sa aj voľne zakúpiť); b.) potvrdenky o výplate z clearingu za vyvezený tovar do štátov, 
ktoré určuje každé tri mesiace SNB (zneli priamo na meno vývozcu); c.) potvrdenky 
o odvode voľných devíz za vyvezený tovar do devízovo voľnej cudziny (zneli priamo na 
meno vývozcu). Podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva z 13. novembra 1939 sa napr. 
k žiadosti o povolenie vývozu do Protektorátu Čechy a Morava museli predložiť skla-
dačky typu a). v pomere jeden a pol násobku sumy žiadaného vývozu a pri skladačkách 
b)., c). jedennásobok sumy žiadaného tovaru.10


Neúmernému vývozu sa snažila zabrániť SNB, keď na podporu dovozu poskytla pri 
1%- nej úrokovej sadzbe úver 260 miliónov korún. Veľmi efektívnou bola výplatná le-
hota, pri ktorej musel vývozca čakať na úhradu svojho tovaru až šestnásť týždňov. 
Opatrením na podporu importu boli takisto tzv. odštiepky, keď sa v Poštovej sporiteľni 
viazalo 5% z došlých úhrad z Nemecka v podobe zvláštnych vkladov.11


„Dňom 10. novembra 1943 bude tuzemským vývozcom odštiepené 5% z hodnoty ex-
portnej valuty v Ks a pripísané k ich dobru u Poštovej sporiteľne na osobitné vkladné 
knižky. V platobnom styku slovensko-nemeckom vykoná sa odštiepenie tak, že Slovenská 
národná banka bude počnúc dňom 10. novembra 1943 likvidovať úhrady došlé 
z Nemeckej ríše cez Poštovú sporiteľňu, ktorá 95% poukázanej sumy vyplatí príjemcovi 
podľa platných predpisov a zvyšok (5%) uloží pre príjemcu ako vklad na osobitnú vkladnú 
knižku. Poštová sporiteľňa vykoná platobné príkazy, ktoré jej dá Slovenská národná 
banka, cez bankové spojenie, ak bolo určené v príkaze, došlom od Nemeckej zúčtovacej 
pokladnice. V platobnom styku s ostatnými štátmi Ministerstvo hospodárstva počínajúc 
dňom 10. novembra 1943 vydá vývozné povolenie len tomu vývozcovi, ktorý preukáže, že 
zložil u Poštovej sporiteľne 5% hodnoty vyvážaného tovaru na osobitnú vkladnú knižku. 
Ak sa povolený vývoz neuskutoční, Ministerstvo hospodárstva uvoľní vklad i s prípadnými 
úrokmi; ak sa vývoz uskutoční len čiastočne, uvoľní sa len pomerná časť vkladu.“12  


Podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva mali exportéri a importéri vracať vývoz-
né a dovozné povolenia, ktorých platnosť už vypršala. Tieto doklady vyžadovala SNB pri 


                                                 
9 SNA BA, f.: MH 1938-1945, Inv. č. 27, šk. č. 222. Druhá dodatková Dohoda k Dohode o úprave platieb medzi 
Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou z 23. marca 1939. Bratislava 9. mája 1941. 
10 SNA BA, f.: MH 1938-1945, Inv. č. 27, šk. č. 45. Úprava kontroly skladačiek. 
11 FABRICIUS, M.: Hospodárstvo vojnovej Slovenskej republiky a Slovenské národné povstanie. In: SNP 1944 
– vstup Slovenska do demokratickej Európy. Adade, Banská Bystrica: 1999, s. 93.  
12 Dôležité opatrenia (skladanie 5% z hodnoty exportnej valuty). Slovák, 12. novembra 1943, s. 8.  
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výplate došlých úhrad z cudziny, ako aj pri povoľovaní platenia do cudziny. Pri dovoze sa 
dovozné povolenie prinavracalo do troch dní po uskutočnení platby. Pri vývoze sa roz-
hodlo, že ministerstvo hospodárstva bude každému exportérovi, ktorý vráti vývozné po-
volenie, vydávať zvláštne potvrdenie o realizovanom vývoze. SNB ho následne uznávala 
ako vývozný doklad.13   


Uskutočnené opatrenia do istej miery pomohli Slovensku v jeho proimportnej poli-
tike. 


Vysoké čísla slovenského vývozu predstavovali v roku 1939 2 mld. 200 mil. Ks, 
naproti tomu dovoz zaznamenal 1 mld. 555 mil. Ks. Aktívna bilancia zahraničného ob-
chodu tak dosiahla výšku 645 mil. Ks. 


V roku 1940 vykazoval zahraničný obchod Slovenska nasledujúce čísla. Celkový 
obrat zahraničného obchodu predstavoval 6, 047 mld. Ks. Na dovoz pripadalo 2, 872 mld. 
Ks a na vývoz 3, 175 mld. Ks. Aktívum za rok 1940 bolo 302 mil. Ks. Dominantné miesto 
v exporte a importe pre Slovensko predstavovala Veľkonemecká ríša. Dovoz do samotné-
ho Nemecka tvoril 41, 2% a vývoz 27, 1%. Dôležitým obchodným partnerom bol Protek-
torát Čechy a Morava dovoz 35, 4% a vývoz 43, 5%. Nasledovali ďalší obchodní partneri: 
Taliansko (4,5% - 5,8%), Maďarsko (4,1% - 5,1%), Rumunsko (4,4% - 3,8%), Juhoslávia 
(3,3% - 3,8%), Švajčiarsko (0,7% - 2, 8%), Holandsko (0,5% - 2,5%), Turecko (0,7% - 
1%), Belgicko (0,3% - 0,9%), Bulharsko (0,7% - 0,6%) a Švédsko (0, 1% - 1%).14 
Zahraničný obchod prebiehal aj s ďalšími krajinami, bolo to však len v minimálnej miere. 


Protiexportné opatrenia slovenských národohospodárov zabraňujúce nadmernému 
vývozu slovenských výrobkov sa prejavili už v roku 1941. Uvedenú skutočnosť po-
tvrdzujú  štatistické údaje slovenského zahraničného obchodu za december 1941. Podľa 
týchto zistení bol celkový obrat zahraničného obchodu 571 mil. Ks, z ktorých dovoz pred-
stavoval 326 mil. Ks a vývoz 244 mil. Ks. Celková obchodná bilancia za mesiac decem-
ber 1941 teda predstavovala pasívum 82 mil. Ks.15 Čo sa týka obchodných partnerov, 
naďalej v exporte a importe dominovalo Nemecko so 40% podielom dovozu a 30% po-
dielom celkového vývozu. Súčasťou Veľkonemeckej ríše bol Protektorát Čechy a Morava, 
ktorému patrilo druhé miesto v dovoze (27,6%) a vývoze (33,6%) tovarov.16 Ďalšie pora-
die s väčším obratom zahraničného obchodu obsadili ešte: Taliansko (8,7% - 8,7%), Švaj-
čiarsko (5,5% - 5,5%), Rumunsko (3,6% - 9,4%) a Maďarsko (4,4% - 6%).17


Celkový obrat zahraničného obchodu v roku 1941 bol 6, 677 mld. Ks: dovoz – 


                                                 
13 SNA BA, f.: ÚZSP 1921-1950, Inv. č. 72, šk. č. 85. Vracanie vývozných povolení.  
14 SNA BA, f.: MZV 1939-1945, Inv. č. 32, šk. č. 593. Zahraničný obchod Slovenska za rok 1940.  
Do novembra 1940 predstavoval zahraničný obchod s Veľkonemeckou ríšou pasívum 186 mil. Ks, s Talianskom 
aktívum 70 mil. Ks a s Maďarsko, Juhosláviou, Rumunskom, Bulharskom aktívum 71,5 mil. Ks. 
Prejav guvernéra SNB Imricha Karvaša na druhom riadnom valnom zhromaždení SNB v Bratislave – Hospodár-
ska správa za rok 1940. 
ŠTEFÁNIKOVÁ, A. uvádza v článku: O niektorých aspektoch zahraničného obchodu Slovenskej republiky 
v období rokov 1939-1945, dovoz vo výške 2 mld. 872 mil. Ks – vývoz 3 mld. 185 mil. Ks a aktívne saldo 313 
mil. Ks.  
15 SNA BA, f.: Úrad predsedníctva vlády 1939-1945, Inv. č. 66, šk. č. 87. Štatistický prehľad zahraničného 
obchodu Slovenskej republiky za december 1941. 
16 Pre porovnanie môžeme uviesť, že vývoz z Protektorátu na Slovensko v IV. štvrťroku 1939 predstavoval sumu  
309 mil. K a dovoz 385 mil. K. Národní archiv Praha, f.: Ministerstvo hospodárstva a práce 1942-1945, Inv. č. 
194, šk. č. 210. 
17 SNA BA, f.: Úrad predsedníctva vlády 1939-1945, Inv. č. 66, šk. č. 87. Štatistický prehľad zahraničného 
obchodu Slovenskej republiky za december 1941. 
Do novembra 1941 predstavoval zahraničný obchod Slovenska 6,1 mld. Ks; dovoz 3,2 mld. Ks a vývoz 2,9 mld. 
Ks. Prejav guvernéra SNB Imricha Karvaša na treťom riadnom valnom zhromaždení SNB v Bratislave – Hospo-
dárska správa za rok 1941. 
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3,486, vývoz – 3, 191 mld. Ks. V roku 1942 sa zaznamenal nárast na 9, 450 mld. Ks: 
dovoz – 4, 748 mld. Ks, vývoz – 4, 701 mld. Ks. Pasívna bilancia zahraničného obchodu 
Slovenska tak predstavovala v roku 1941 sumu 294, 9 mil. Ks a v roku 1942 sa znížila na 
47 mil. Ks. Podľa výročnej správy Ústredného združenia slovenského priemyslu obrat 
zahraničného obchodu za rok 1943 vzrástol o 30% a oproti predchádzajúcim dvom rokom 
vykázal aktívne saldo. 


Po vyriešení obchodných vzťahov s Ríšou realizovala 1. SR obchody a uzatvorila 
obchodné zmluvy takisto s inými štátmi.  


Dôležitým a stabilným obchodným partnerom bolo Švajčiarsko. Prvá vzájomná do-
hoda o výmene tovarov, platobnom styku a tajný protokol bol oboma štátmi podpísaný 15. 
júla 1939. Slovensko dostalo v tajnom protokole určité výhody, ktoré nemali byť oficiálne 
uverejnené. V roku 1940 exportovalo Slovensko do Švajčiarska tovar v hodnote 90 mil. 
Ks a doviezlo tovar v hodnote 20 mil. Ks. Išlo predovšetkým o hodinky, jemné nástroje, 
stroje, tkanivá, syry, chemické a lekárenské produkty a i. Slovensko vyvážalo do Švajčiar-
ska predovšetkým drevo, slad, cukor, celulózu, papier, kefy a textil určitého druhu.   


V prvom štvrťroku 1941 prebiehala diskusia medzi ministerstvom hospodárstva 
a SNB. SNB navrhla aby zahraničný obchod so Švajčiarskom prebiehal 100% za voľné 
devízy, ktoré Slovensko nutne potrebovalo. Ministerstvo oponovalo, že takéto opatrenie je 
v rozpore so slovensko-švajčiarskou obchodnou dohodou a mohlo by mať za následok 
recipročné opatrenia zo švajčiarskej strany. Hlavným argumentom bola skutočnosť, že 
Švajčiarsko nebolo ochotné platiť za všetky slovenské tovary voľnými devízami. Za tieto 
skupiny tovarov sa malo naďalej platiť cez Verfügungskonto (Dispozičný účet).18 Tovary, 
ktoré boli pre Švajčiarsko dôležité sa však už i predtým preplácali vo voľných devízach 
(išlo predovšetkým o deriváty gbelských olejov). 


Kompenzačný systém, na ktorom bola založená pôvodná platobná dohoda, bol na-
hradený novou obchodnou zmluvou, obsahujúcou tiež doložku najvyšších výhod krajiny, 
uzatvorenou 14. júna 1941.19 Bol zavedený tzv. fondový systém, t.j. regulovanie čiže 
podpora určitých vývozov alebo dovozov z fondu. Podľa dodatkovej zmluvy o platobnom 
styku medzi Slovenskom a Švajčiarskom vydala SNB nové inštrukcie: 1./ pred uskutoč-
nením dovozu tovaru zo Švajčiarska nemusí si slovenský dovozca obstarávať prísľub 
SNB na prídel švajčiarskych frankov. K žiadosti o povolenie úhrady cez Verfügungskonto 
do Švajčiarska treba priložiť len normálne dovozné doklady; 2./ úhrady zo Slovenska do 
Švajčiarska, bez ohľadu na to, či ide o záväzok za tovar alebo záväzok z iného finančného 
titulu, prevádzajú sa až do ďalšej úpravy cez slovensko-švajčiarsky clearing (Dispozičný 
účet SNB), úhrady zo Švajčiarska na Slovensko za slovenský tovar sa prevádzajú tiež cez 
slovensko-švajčiarsky clearing.20 Platobná dohoda bola teda založená predovšetkým na 
clearingovej výmene tovarov, ale vo vzájomnom obchode ešte existovali položky, za 
ktoré sa platilo voľnými devízami. V roku 1940 boli napr. slovenské pohľadávky voči 
Švajčiarsku uhradené do výšky 36% voľnými devízami. 


Pre Slovensko bol vzájomný obchod pozitívny a v roku 1941 dosiahol aktívnu bi-
lanciu 68 mil. Ks. Zahraničný obchod so Švajčiarskom sa prehlboval ešte v roku 1943. 
Význam Švajčiarska vzrástol hlavne po zrútení talianskeho trhu. Slovensko získavalo 
cenné devízy a okrem toho s blížiacim sa koncom vojny sa stupňovala snaha slovenských 
vývozcov previesť na kontá vo Švajčiarsku časť výnosov z obchodných transakcií. Od 


                                                 
18 SNA BA, f.: ÚZSP 1921-1950, šk. č. 85, Inv. č. 72. Vývoz slovenských tovarov do Švajčiarska. 
19 ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: O niektorých aspektoch zahraničného obchodu Slovenskej republiky v období rokov 
1939-1945..., s. 471. 
20 Platobný styk so Švajčiarskom. Slovák, 27. júna 1941, s. 8. 
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roku 1944 však dochádza vo vzájomnom obchode k stagnácii. 
Na základe starej obchodnej dohody sa rozvíjali obchodné vzťahy s Talianskom. 


Prvá riadna obchodná zmluva sa podpísala 21. decembra 1940 v Ríme na žiadosť talian-
skej vlády.21 Obchodovanie s Talianskom znamenalo pre Slovensko dôležitý zahraničný 
trh, no situáciu sťažovalo pasívne saldo Talianska a preto sa predpokladalo zvýšenie ta-
lianskeho vývozu. Taliansko vyvážalo na Slovensko: textílie, síru, trieslové výťažky pre 
kožiarsky priemysel, ryžu, južné ovocie, víno a niektoré stroje; slovenský export tvoril 
dobytok, lieh, jačmeň, celulóza, papier a i. K slovensko-talianskej obchodnej dohode bola 
25. júla 1942 uzatvorená dodatková dohoda, že v taliansko-slovenskom tovarovom styku 
nemožno ceny neobmedzene zvyšovať a že ich regulovanie patrí do kompetencie obi-
dvoch vlád. Za základ sa zobrali ceny exportných tovarov z konca júla 1942 a tie mali 
zostať nezmenené do konca roka 1942. V októbri 1942 sa ešte dohodli ceny talianskych 
textílií a poľnohospodárskych produktov vyvážaných na Slovensko.22


Obchodné vzťahy s Talianskom sa začali v polovici roku 1943 zhoršovať, čo znáso-
bilo aj pohľadávku Slovenska voči Taliansku na clearingovom účte vo výške 120 mil. Ks. 
Po zásahoch SNB sa tento nepriaznivý stav podarilo zlepšiť a clearingovú špičku mini-
malizovať. Za odpadnutý taliansky trh sa už ale niektorým slovenským výrobcom nepoda-
rilo nájsť náhradných partnerov.  


Pre slovenské hospodárstvo bolo dôležitým obchodným spoločníkom aj Maďarsko, 
kde sa už dlhoročne vyvážalo slovenské drevo a spätne sa dovážali poľnohospodárske 
produkty. Dohoda medzi Slovenskou republikou a Kráľovstvom maďarským o vzájomnej 
výmene tovarov bola podpísaná v novembri 1939 v Budapešti a doplnená v apríli 1940. 
Zmluva sa netýkala uskutočňovania súkromných kompenzácií medzi krajinami, ktoré 
povoľovali národné banky alebo príslušné orgány.23


Zahraničný obchod prebiehal s mnohými ekonomicky slabšími krajinami. Napr. 4. 
decembra 1939 bola v Bukurešti uzatvorená slovensko-rumunská obchodná zmluva, ktorá 
sa upravila 5. júna 1940 dohodou Slovenskej a Rumunskej národnej banky o finančných 
platbách.24 Obchod s Rumunskom sa mal uskutočňovať vo voľných devízach, čo 
spôsobovalo rumunskej strane značné problémy a rumunské úrady sa radšej snažili 
sťažovať dovoz slovenských výrobkov, ktoré mohlo Rumunsko získať prostredníctvom 
clearingu napr. v Nemecku. Rumunsko predstavovalo tradičného dodávateľa 
nafty, petrolejových destilátov, olejnatých semien a kukurice na jeho územie sa 
exportoval magnezit, textilné polotovary, sklené výrobky, elektrotechnika a 
kovopriemysel. V roku 1940 zaujalo Rumunsko v dovoze na Slovensko tretie miesto 
(Nemecko, Taliansko) a pri vývoze štvrté miesto (Nemecko, Taliansko, Maďarsko). 


Slovenské firmy nadviazali styk s tureckým trhom, kde bola významná výmena tu-
reckej bavlny za slovenský cukor, klince, rotačný papier, konštrukčné železo. 


Čo sa týka oblasti Balkánu uskutočňoval sa dovoz tabaku, olejnatých semien, koží 
a ryže z Bulharska za slovenskú celulózu, drevo a pod. Rokovania medzi oboma krajinami 
prebiehali v Sofii v júli a auguste 1940. Cieľom rokovaní bolo uzavrieť rámcovú obchod-
nú zmluvu, ktorá mala nahradiť dovtedajší provizórny stav trvajúci od 14. marca 1939.  
Na základe § 3 vládneho nariadenia č. 2/1939 zo 14. marca 1939 sa totiž dočasne použí-
vala obchodná zmluva Bulharska s bývalou ČSR a dohoda o výmene tovarov a platbách 


                                                 
21 ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: Územná orientácia zahraničnoobchodných vzťahov Slovenskej republiky v období 
druhej svetovej vojny. In: Slovensko a druhá svetová vojna. VHÚ MO, Bratislava 2000, s. 174. 
22 Cenový stop so zahraničím. Budovateľ, 23. apríla 1943, titl. 
23 ŠTEFÁNIKOVÁ, A.: O niektorých aspektoch zahraničného obchodu Slovenskej republiky v období rokov 
1939-1945..., s. 468. 
24 SNA BA, f.: MH 1938 – 1945, Inv. č. 27, šk. č. 222. 
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medzi oboma ceduľovými bankami z 24. októbra 1939. Rámcová obchodná zmluva bola 
dohodnutá 12. augusta 1940 na základe doložky o najvyšších výhodách. Zmluvné strany 
sa uzniesli na jej používaní od 1. septembra 1940. Na základe dohody sa výmena tovarov 
medzi štátmi uskutočňovala výlučne cestou súkromných kompenzácií, schválených 
v každom konkrétnom prípade úradmi obidvoch krajín. Pre krátkosť času sa delegáciám 
nepodarilo podpísať veterinárnu dohodu, ktorú tak nahradila obchodná zmluva medzi 
ČSR a Bulharskom z 29. augusta 1933.25 Pri hospodárskych vzťahoch s Bulharskom je 
zaujímavé, že na Slovensku pracovalo aj okolo 800 bulharských záhradkárov. 


Slovenská delegácia uzatvorila pred nemeckým vpádom do Juhoslávie obchodnú 
dohodu i s touto krajinou. Obchodné rokovania prebiehali od 25. júla 1940 v Belehrade. 
Následne bola 3. augusta podpísaná Obchodná a plavebná zmluva s veterinárnou dohodou 
a dohodou o vzájomnej výmene tovarov. Za Slovenskú republiku podpísali zmluvu Peter 
Zaťko a Ján Országh, za Juhosláviu Svetomír Lazarevič. Zmluva obsahovala doložku 
o najvyšších výhodách a predpokladaná výmena tovarov sa odhadovala na 70 mil. Ks 
ročne. Dohoda o platobnom styku obsahovala ustanovenia o vzájomnom poukazovaní 
platieb prostredníctvom clearingových účtov.26    


V zahraničnom obchode prebiehal po rozpade Juhoslávie do určitej miery clearin-
gový platobný styk s Chorvátskom, kde však tovarová výmena viazla hlavne z chorvátskej 
strany. Platby medzi oboma štátmi sa uskutočňovali cez zberné účty „A“ a „B“ pri Chor-
vátskej štátnej banke v Záhrebe a pri Slovenskej hypotečnej a komunálnej banke 
v Bratislave a rovnaké účty pri SNB v Bratislave. Cez zberný účet „A“ sa konali platby za 
tovar, dopravné a vedľajšie výdavky vyplývajúce z tovarového styku. Cez zberný účet 
„B“ sa uskutočňovali platby diplomatickým zástupcom a prevádzali sa úspory chorvát-
skych občanov na Slovensku a slovenských v Chorvátsku. Okrem spomínaných krajín sa 
viedli v menšom rozsahu obchody s Dánskom27, Švédskom, Fínskom a Španielskom.28  


Švédsko uznalo Slovenskú republiku už 26. júna 1939, ale obchodné styky neboli 
oficiálne upravené. Prvé rokovanie týkajúce sa tovarovej výmeny medzi krajinami sa 
uzatvorilo 5. marca 1942 Protokolom o vzájomnom tovarovom a platobnom styku. Proto-
kol podpísali v Bratislave Štefan Polyák za slovenskú stranu a za švédsku stranu odborový 
prednosta ministerstva zahraničných vecí a predseda švédskej obchodnej delegácie Nils 
Ihre. Vzhľadom k skutočnosti, že išlo o dôvernú dohodu, nebola zmluva uverejnené 
v slovenskom zákonníku. Do podpísania Protokolu prebiehal obchod medzi krajinami na 
základe česko-slovenských obchodných zmlúv uzatvorených ešte pred vznikom 1. SR. 
Platobný styk sa uskutočňoval prostredníctvom voľných devíz. Obchodovanie a možnosť 
získania finančných prostriedkov bola pre Slovensko výhodná a získané devízy sa mohli 
využiť pri obchodoch s Talianskom, Švajčiarskom či krajinami na Balkáne. V roku 1939 
tovarový styk vykazoval 21 mil. Ks, z čoho pripadlo na vývoz zo Slovenska 15 mil. Ks 
a na dovoz zo Švédska 6 mil. Ks. V roku 1940 predstavoval zahraničný obchod so Švéd-
skom pri vývoze sumu 25 mil. Ks a pri dovoze 4 mil. Ks. V roku 1941 nastal väčší rozvoj 
obchodu a vývoz zo Slovenska stúpol na 71,4 mil. Ks a dovoz zo Švédska na 14,5 mil. 


                                                 
25 SNA BA, f.: MH 1938-1945, Inv. č. 27, šk. č. 11. Slovensko – bulharská obchodná dohoda zo dňa 12. augusta. 
1940. 
26 Obchodná zmluva s Juhosláviou. Slovák, 7. augusta 1940, s. 8. 
27 Nová dohoda o vzájomnej výmene tovarov s Dánskom bola podpísaná 29. júla 1941 a vstúpila do platnosti 1. 
augusta. Predpoklad vzájomného obchodu bol 14,8 mil. Ks. Slovensko malo podľa dohody dodávať: priadzu 
z umelého hodvábu, z umelej vlny a miešanú; textilný tovar, drevo, sklárske výrobky, liečivé zeliny. Z Dánska 
sa mali dovážať: mliekarské a poľnohospodárske stroje, ryby, rybie konzervy, kondenzované mlieko, inzulín a i. 
Obchodná dohoda slovensko-dánska. Slovák, 7. augusta 1941, s. 8.   
28 Európske štáty a náš zahraničný obchod. Slovák, 18. augusta 1944, s. 7. 
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Ks.29 Aj tieto čísla naznačujú výraznú prevahu exportu v zahraničnom obchode. Po pod-
pise dohody medzi oboma delegáciami vstúpil Protokol do platnosti 1. apríla 1942. 
Zmluva mala platnosť jeden rok s možnosťou jej predĺženia o ďalšie tri mesiace. Platobný 
styk prebiehal naďalej vo voľných devízach. Keďže pri rokovaní nebola uzatvorená rám-
cová obchodná zmluva, bolo potrebné výmenou listov30 medzi predsedami oboch delegá-
cií priznať, že až do uzavretia rámcovej zmluvy sa bude medzi krajinami uplatňovať zása-
da najvyšších výhod. Čo sa týka konkrétnej tovarovej výmeny, zo Švédska na Slovensko 
smerovali predovšetkým tieto komodity: živica, nehrdzavejúca oceľ, bukový decht, rafi-
novaný olej, guľkové a valčekové ložiská a i. Slovensko naopak vyvážalo: mazací olej, 
širokú škálu dreva a drevných produktov, magnezit, liečivé bahno, meracie prístroje a i. 
K ďalšej medzištátnej dohode došlo 27. februára 1943 a mala podobný obsah ako pred-
chádzajúca zmluva.    


Zahraničný obchod s uvedenými krajinami prebiehal ešte v prvej polovici roku 
1944, po vypuknutí SNP sa ale vo veľkej miere minimalizoval. 


Slovensko taktiež zasielalo múku, tuky, slaninu, údeniny, textil a ďalšie výrobky do 
Vatikánu a slovenské papierne kryli celkovú spotrebu papiera pápežského štátu. V týchto 
prípadoch nešlo o normálny export, pretože dodávky boli financované zo „svätopeterské-
ho haliera“ plynúceho z cirkevných pokladničiek na zvláštne konto v Bratislave. O do-
dávkach sa však pravidelne rokovalo diplomatickou cestou. Vtedajším partnerom vo Va-
tikáne bol i neskorší pápež Pavol VI., pôsobiaci vtedy ako radca v oddelení štátneho sek-
retára Maglioneho. Na Slovensku zariaďoval mnohé takéto záležitosti zasa charge 
d´affaires Vatikánu – Msgr. Giuseppe Burzio.31  


Veľmi zaujímavými sa javili i snahy Slovenska nadviazať obchodné vzťahy so 
ZSSR a získať tak nový obrovský trh na východe. Za vyslanca v Moskve vláda menovala 
Fraňa Tisa, ktorý sa snažil dohodnúť so sovietskymi predstaviteľmi obchodnú dohodu. 
Konkrétne rokovania však neboli jednoduché a narážali na zdĺhavý úradný postup soviet-
skych orgánov. Do leta 1940 sa nepodarilo slovenským podnikom výraznejšie preniknúť 
na sovietsky trh.  Situáciu ešte sťažilo posilnenie pozície Vojtecha Tuku po salzburgských 
rokovaniach a jeho silná pronemecká orientácia. Vzájomnú slovensko-sovietsku obchod-
nú a plavebnú zmluvu, s prílohou o právnom postavení obchodného zastupiteľstva ZSSR, 
ako aj dohodu o výmene tovarov a platobnom styku sa podarilo uzavrieť 6. decembra 
1940. Zmluvu podpísali legačný radca a prednosta národohospodárskeho odboru minister-
stva zahraničia Ján Országh a ľudový komisár zahraničného obchodu Anastas Ivanovič 
Mikojan.32 Všetky platby predpokladané v dohode sa mali uskutočňovať v amerických 


                                                 
29 Slovensko a Švédsko na hospodárskom poli. Slovák, 7. októbra 1943, s. 8. 
30 Konkrétny list znel nasledovne: Švédska/Slovenská vláda bude až do uzavretia obchodnej zmluvy uplatňovať 
v tovarovom styku so Slovenskom zásadu najvyšších výhod za predpokladu vzájomnosti, pokiaľ pôjde o dovozné 
a vývozné clá a iné pri dovoze a vývoze vyberané dávky a dane pri dovoze a vývoze všetkých výrobkov poľnohos-
podárstva, živností a priemyslu. SNA BA, f.: MH 1938-1945, Inv. č. 27, šk. č. 21. Protokol o vzájomnom tova-
rovom a platobnom styku medzi Slovenskom a Švédskom zo dňa 5. marca 1942. 
31 PRŮCHA, V. et al.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. Díl období 1918-1945. 
Nakladatelství Doplněk, Brno: 2004, s. 534.  
Slovenská republika síce nemala upravené obchodno-politické vzťahy s Vatikánom zmluvne, ale aj napriek tomu 
mu dodávala tovar, ktorý si Vatikán nemohol zariadiť u iných partnerov. Vatikán, pravdaže nemohol platiť 
vývozom, ale platil devízami, ako aj tzv. „svätopeterskými haliermi“ zozbieranými na Slovensku. Národohospo-
dár Peter Zaťko spomína...,  s. 94.  
32 ČIERNA – LANTAYOVÁ, D.: Pohľady na východ (Postoje k Rusku v slovenskej politike 1934-1944). VEDA 
SAV, Bratislava: 2002, s. 153.  
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dolároch alebo inou devízou prostredníctvom SNB a Štátnej banky ZSSR v Moskve. Zo 
Slovenska sa mali dodávať predovšetkým káble, elektromotory, oceľové rúry, či priadza; 
a z druhej strany mala na Slovensko prichádzať bavlna, azbest, obilniny a záujem bol aj 
o naftu. Po uzatvorení zmluvy sa obe strany dohodli na platbách za prepravu tovaru. Do-
pravné na slovenských tratiach a v Generálnom gubernáte platil exportér zo Slovenska 
a za sovietske trate už platil príjemca zo ZSSR. Podobne to platilo aj pri dovoze zo ZSSR 
na Slovensko.33   


Po dlhodobej snahe sa tak napokon podarilo uzavrieť obchodnú zmluvu medzi 
oboma štátmi, ale jej praktická realizácia účasťou slovenskej armády vo vojne proti ZSSR 
stratila na reálnosti.   


Zahraničný obchod súvisel takisto so zabezpečovaním pracovných príležitostí pre 
slovenských robotníkov. Išlo predovšetkým o exportovanie výrobkov, ktoré vyrábali slo-
venské závody. Vývoz výrobkov v jednotlivých odvetviach priemyslu nebol vždy bez-
problémový a často vznikali rôzne problémy. V roku 1940 postihli exportné ťažkosti teh-
liarsky priemysel, kde nastali komplikácie hlavne pri vývoze do Protektorátu. Predstavite-
lia tehliarskych podnikov, ktoré zamestnávali okolo 10 000 robotníkov sa snažili vznik-
nutú situáciu vyriešiť prostredníctvom SNB. Národnú banku požiadali o exportný úver vo 
výške 12 mil. Ks. Úver mal slúžiť na platenie protihodnoty dodaného tovaru pri clearin-
govom obchode. Pre slovenský tehliarsky priemysel bolo totiž problematické exportovať 
výrobky s tým, že peniaze dostali až o niekoľko mesiacov. Druhým argumentom bolo 
zaťaženie spojené s predkladaním skladačiek, ktoré predstavovali 1,5 násobnú hodnotu 
vyvezeného tovaru.34          


V konečnom dôsledku môžeme pri hodnotení slovenského zahraničného obchodu 
konštatovať určité skutočnosti, ktorými sa podarilo sčasti obmedziť veľkú závislosť od 
Nemecka. Slovensko sa napr. ubránilo zavedeniu marky ako druhého platidla na svojom 
území. Táto skutočnosť mala pozitívny vplyv na slovenské hospodárstvo, lebo obmedzo-
vala možnosť vykupovať zásoby na vnútrozemskom trhu. Pre Slovenskú republiku bol 
výhodný i bezcolný obchod s českými krajinami, keďže do Protektorátu smerovalo veľké 
množstvo slovenského tovaru. V rámci zachovania čo najväčšej samostatnosti hospodár-
skej politiky boli zavedené clearingové účty s rôznymi kurzami marky a robila sa dvojitá 
evidencia tovarov. Slovenskí ekonómovia sa v rámci obmedzenia nemeckého vplyvu 
bránili prílišnej centralizácii hospodárstva a falšovanými bilanciami a štatistikami sa zdô-
vodňovalo negatívne vybavovanie  nemeckých požiadaviek. Takouto stratégiou boli od-
mietnuté požiadavky nemeckého námorníctva  na kožu pre ponorky a ošatenie posádky.35 
Podobným spôsobom sa ušetrili veľké zásoby pohonných hmôt, vojenských topánok 
a kože pre pripravované Povstanie. Aj napriek obrovskému nemeckému vplyvu sa uvede-
nými opatreniami podarilo slovenským národohospodárom až do vypuknutia SNP udržať 
aspoň čiastočnú nezávislosť slovenského zahraničného obchodu a obchodných kontaktov 
s cudzinou.  


 
                                                                                                                          
Spolupráca so ZSSR sa realizovala aj v zbrojárstve. Zbrojovka v Dubnici vyrábala pre ZSSR muníciu a so ZSSR 
si vymenili tiež technickú dokumentáciu na niektoré zbraňové systémy. LACKO, M.: Slovenská republika 1939-
1945. Perfekt a Ústav pamäti národa, Bratislava: 2008, s. 92. 
33 Platby za prepravu tovaru medzi ZSSR a Slovenskom. Gardista, 15. februára 1941, s. 7. 
34 SNA BA, f.: Úrad predsedníctva vlády 1939-1945. Inv. č. 66, šk. č. 89. Memorandum tehliarskeho priemyslu 
SNB. 
35 Nie je žiadnych pochýb o tom, že vedúci slovenskí hospodárski predstavitelia boli jednotní  v tom, že je pot-
rebné držať Nemcov čo „najďalej vonku“.  V týchto snahách spoločne postupovali Medrický, Karvaš aj Zaťko. 
TÖNSMEYER,T.: Das Dritte Reich und die Slowakei 1939 – 1945. Politischer Alltag zwischen Kooperation 
und Eigensinn. Ferdinand Schöningh, Paderborn : 2003, s. 209. 
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Summary 
 
International payments mechanism and foreign trade of the Slovak republic in the 
period 1939-1944 


 
The important role in the Slovak economy had foreign trade. Paradoxically, the difference within from 


the present era, when exist passive balance of trade, Slovakia at this time was in danger with unlimited outlet of 
its goods in to the foreign countries. A lot of Slovak product founded own position on the empty european mar-
kets. The foreign trade was very important aspect for Slovakia, so the the policy continued by the legal acts with 
relevance of the  Czechoslovak era. The evidence is, that according with the constititucional act  1/1939 ( estab-
lishment of the Slovak republic ) was assumed  the law which provided foreign trade and duties. Through this 
period the main trade was realised wit the Third Reich. Important trade relations was also realised with Italy, 
Switzerland, Hungary and other countries. 
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Průmyslové město německým národním centrem – přednosti a limity. 
Příklad severočeského Reichenbergu – Liberce 
 
MILOSLAVA MELANOVÁ 
 
Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Liberecké univerzity, 
Liberec (Česko) 


 
 
Severočeské město, ležící mezi Ještědským hřebenem a Jizerskými horami cca 25 


km od staré zemské hranice, lze právem označovat jako hlavní německé centrum 
v Čechách pro období  od poloviny 19. století až  do konce druhé  světové války. Město 
označované v českých pramenech od konce 16. století jako Lychberk, později Liberk a od 
poloviny 19. století běžně jako Liberec, bylo daleko známější pod svým německým ná-
zvem Reichenberg. Industrializace  v 19. století přinesla do té doby nepříliš významnému 
Reichenbergu postavení předního průmyslového centra monarchie.  Hlavním výrobním 
odvětvím města a okolí byla již v předchozích staletích textilní výroba. Na konci 18. 
století se dominantním oborem stala  soukenická výroba. Se vznikem vlnařských továren, 
zakládaných od druhého desetiletí 19. století,  patřilo město vedle moravského Brna  
k nejdůležitějším vlnařským centrům.  Kromě vlnařské výroby se  úspěšně rozvíjely také 
bavlnářské firmy a  nová odvětví textilní výroby, či s ní související obory.  


V roce 1850 se Liberec stal s necelými 14 000 obyvateli  druhým   největším měs-
tem v Čechách.1 Téhož roku také získal městský statut. Vedle zemského hlavního města 
Prahy byl tak až do zániku monarchie jediným statutárním městem v Čechách. Vlastní 
řízení rozvíjejícího se a bohatnoucího města i výkon přenesených   kompetencí státní 
správy, které Liberci příslušely na základě statutu, vytvářely příznivé prostředí pro kon-
stituování vyspělé samosprávy i nadregionální politiky. Textilní výroba zůstávala domi-
nantním oborem průmyslového centra i ve druhé polovině století, kdy se v monarchii a  
v českých zemích dostaly na přední místa výroby jiné obory. Přestože byl v rámci Čech  
v počtu obyvatel Liberec předstižen jinými městy (např. Ústí nad Labem, Plzeň), měl stále  
(s více než 36 000 obyvatel v roce 1910)  postavení jednoho z nejvýznamnějších prů-
myslových center celé  monarchie. Od roku 1851 byl sídlem Obchodní a živnostenské 
komory, jejíž obvod zahrnoval velkou část severních  a východních Čech. Instituce, která 
sdružovala podnikatele a živnostníky,  hrála rozhodující roli v hospodářském životě a 
v souvislosti s charakterem rakouského politického systému se  podílela  významnou 
měrou také na  životě politickém. Dynamický růst počtu obyvatel města byl spjat 
s migračními procesy, absorbujícími obyvatelstvo z blízkého i vzdálenějšího okolí i ze-
mědělských oblastí středních Čech. Město přitahovalo také  odborníky  z různých částí 
monarchie a blízkého Saska a Slezska. Ve srovnání s tradičními historickými městy v 
českých zemích, ovládanými  stabilizovaným konzervativním měšťanstvem, bylo prů-
myslové město daleko otevřenější modernizačním vlivům. 


Spolu s ekonomickým rozvojem stoupala  vzdělanost obyvatel. Nešlo pouze o 
vzestup gramotnosti, jehož hlavním podnětem  byla tereziánská  školská reforma. Až do 
konce 18. století nevzniklo v soukenickém městě žádné silné vzdělanostní centrum. Ke 
změně došlo až v první polovině století následujícího.  Centrem vzdělanosti  v Liberci se 
vedle tzv. školy hlavní, na niž byla povýšena  dosavadní městská  škola, stala reálka,  


                                                 
1  Počty obyvatel viz  Reichenberg in der Zeit der Selbstverwaltung vom Jahre 1850 bis 1900, Reichenberg 
1902, s. 99-102. 
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založená v roce 1837. Škola, jejíž výuku zajišťoval zpočátku piaristický a později pre-
monstrátský  řád  a na jejímž vzniku měla rozhodující podíl fundace pražského arcibisku-
pa, byla zároveň velmi intenzivně podporována místními měšťanskými kruhy.  S reálkou 
se ve městě  objevilo vzdělanostní centrum, které se stalo základem vzniku dalších vyš-
ších škol ve třetí čtvrtině 19. století. Na její půdě se také záhy po vzniku zformovaly první 
korporace podnikatelské a vzdělanostní elity města. Nejvlivnější z nich byl Živnostenský 
spolek (Gewerbeverein).2 Ve druhé polovině 19. století  se rozšířil významně počet všech 
typů škol. Vzdělanost a kultura se šířily také prostřednictvím  Severočeského průmyslo-
vého muzea (Nordböhmisches  Gewerbemuseum), založeného roku 1873, a  stálé diva-
delní scény, působící od roku 1883  ve výstavné neorenesanční budově. Také široce roz-
vinutá sít spolků, z nichž řada měla vzdělávání zakotveno přímo ve stanovách, se podílela 
na vzestupu vzdělanosti.  


Přirozeným jazykem komunikace  obyvatel města byla na počátku 19. století něm-
čina. V ní se také odehrávala správa města, pastorační činnost katolické církve a později  
evangelické bohoslužby. Němčina byla až do roku 1881, kdy zde Ústřední matice školská  
založila školu pro české děti, jediným vyučovacím jazykem na všech školách v Liberci.     


Je zcela přirozené, že rostoucí vzdělanost  přinášela identifikaci  a pocit sounáleži-
tosti s německou kulturou, které se objevovaly nejenom u vzdělanostních elit. Gravitační 
síla německého národního hnutí pak zasahovala i střední a nižší vrstvy,  fascinované záro-
veň úspěšným hospodářským vývojem oblastí německého celního spolku, do něhož mo-
narchie nepatřila. Měšťanstvo a  zejména po světě více rozhlédnutí podnikatelé sledovali 
s obdivem  také  rychlejší prosazování liberálních a občanských principů, především 
v blízkém Sasku. 


Důsledky identifikace s německým národním hnutím se  výrazně projevily v roce 
1848. Na jaře revolučního roku bylo nové liberální vedení města zastáncem velkoněmec-
kého sjednocení.3 Optikou tohoto ideálu byly  soudobé české požadavky a český program 
nejenom odmítány, ale dokonce považovány za zpátečnictví. Bouřlivý vývoj v monarchii i 
ve střední Evropě  a  hospodářské zájmy přispěly  v následujících měsících v Liberci 
k určitým změnám stanovisek a k úsilí o reformy na půdě monarchie. Spolu s tímto posu-
nem došlo také k oslabení protičeských vystoupení. Když se však v srpnu 1848 uskuteč-
nilo v Teplicích shromáždění německých konstitučních spolků z Čech, bylo zde prokla-
mováno heslo Los von Tschechen – ve smyslu odmítnutí  společného sněmu a zemské 
správy  s Čechy. Poprvé zde  z řad českých Němců zazněl  požadavek administrativního 
oddělení německy osídlených oblastí od historického území Čech. Na sjezdu měl aktivní 
podíl liberecký konstituční spolek, který získal postavení ústředního německého spolku.4 
Město  tak poprvé stanulo v čele politických snah českých Němců.  


Ze stejného roku máme  také první zprávu o  české menšině jako jazykově vyhraně-
né skupině ve městě. Podle pražského listu Der Freund des Volkes, kritizujícího liberec-
kou duchovní správu pro zanedbávání pastorační činnosti pro všechny věřící,  zde  bylo 
v té době bez možnosti účasti na českých kázáních „2000 Čechen, welche als Handwerker 


                                                 
2 Blíže Miloslava Melanová, Vzdělanci a podnikatelé – formování občanské elity v průmyslovém městě v době 
předbřeznové. In: Svět historie – Historikův svět,  Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 177-
195.  
3 O roce 1848 v Liberci podrobně Josef Belda, Liberec v revolučním roce 1848, Liberec 1959, 291 s. 
4 Vedle J. Beldy blíže Arnošt Klíma, Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Praha 1994. Dále Jan Novotný, K 
státně politickým projektům českých Němců za revoluce 1848-1849. In: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice 
parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříž 1998, s. 221-230. O širších souvislostech projektu a poměru 
rakouských Němců k němu Jan Křen, Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–1918, Praha 1990, s. 123-124. 
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und Dienstmädchen alleorts leben.5 Je zřejmé, že s ekonomickým rozvojem města se 
měnila nejen sociální struktura, ale i národnostní skladba obyvatel města i širšího prů-
myslového okolí. 


Vývoj habsburské monarchie v následujícím „absolutistickém“  desetiletí důrazně 
omezil prosazování občanských principů i národních hnutí. Avšak probíhající hospodář-
ské reformy příznivě ovlivňovaly ekonomický a populační vzrůst města.   V tomto období 
také katolická církev reagovala na přítomnost Čechů v Liberci. Od prosince 1854 se 
v Liberci konala česká kázání, zajišťovaná  páterem Josefem Bernatem, který kromě ká-
zání zajistil varhanní doprovod českému zpěvu, takže „služby boží byly daleko hojněji 
navštěvovány.6“   


Obnovení ústavního režimu a postupné prosazování liberálních principů 
v monarchii od počátku šedesátých let umožnilo konstituování řady spolků a korporací, 
typických pro rozvíjející se občanskou společnost. Vedení města i rozhodující vliv 
v liberecké německé společnosti byly v rukou liberálů, seskupených v honoračních spol-
cích. Vedle nich se však začaly konstituovat také spolky nižších vrstev. V roce 1863 byla 
v Liberci  založena Česká beseda, první český spolek, který tvořil až do konce monarchie  
hlavní centrum českého národního života. Česká beseda sice neměla v německy spravo-
vaném městě ideální podmínky, v prvním desetiletí její existence však byly  pro její roz-
voj větší zátěží než národnostní averse  vnitřní neshody členů.  Vedle tohoto měšťanského 
centra se   posléze objevily v Liberci   také české  korporace podpůrného charakteru, pře-
devším pro řemeslnické a dělnické vrstvy (spolek Dobročin a po něm Mírumil). Pozvolný 
růst českých spolků – nesrovnatelný ovšem s počtem spolků německých (r. 1877 – 3 
české z celkového počtu 62, 1890 – 8 ze 118, 1901 – 12 z 252, 1914 – 36 z  419) nazna-
čuje,  že se občanské principy prosazovaly také u libereckých Čechů.7 Mezi těmi, kteří se 
proklamativně hlásili k české národnosti, se zvolna objevili také příslušníci středních 
vrstev.  


Německé  obyvatelstvo Čech  se v roce 1866 muselo vyrovnat s válečným střetnu-
tím monarchie s obdivovaným pruským sousedem. Loajalita k habsburské monarchii,  
prokazovaná během této války, překryla národnostní identifikaci. Vojenské střetnutí  bylo 
velmi záhy označováno jako nešťastná „Bruderkrieg“. Sjednocené  Německo se však od 
svého vzniku roku 1871 stalo centrem obdivu českých Němců i novým  zdrojem německé 
národní hrdosti. Až do zániku monarchie byla existence německého císařství vážným 
faktorem oslabování rakouského vlastenectví českých Němců. Vědomí německé etnické a  
kulturní jednoty německé majority města  bylo posilováno stoupajícími přeshraničními 
vazbami. Podněcujícími faktory těchto vazeb byl další rozvoj industrializace a zároveň 
čilé styky kulturní a společenské, především na spolkové bázi. Hospodářské i společenské 
kontakty byly usnadňovány železničním spojením, které Liberec již roku 1859 napojilo 
saskou dráhou Liberec - Žitava  na síť saských  a celoněmeckých železnic. Vzájemné 
návštěvy spolků z obou stran hranice při různých slavnostech, výročích,  festivalech a 
cvičeních byly v rozvíjející se občanské společnosti stále častější. Četné styky 
s německými spolky za hranicemi kontrastovaly s ignorováním spolků českých. Pokud o 
ně německá společnost ve městě projevila zájem, šlo většinou o kritiku, či přímo soupeře-
ní. Výjimku tvořily některé spolky dělnické, zejména se sociálně demokratickou orientací. 
Mezi spolky středostavovskými naopak vyrůstaly bariéry. Právě spolkový život signalizo-
                                                 
5 Der Freund des Volkes 23.5.1848, s. 125.  
6  Viz článek v listu Reichenberger Anzeiger 18.8.1860, s. 408-409. 
7  Blíže Miloslava Melanová, Spolkový život v Liberci  od počátku 19. století do roku 1914.  Documenta 
Pragensia XVIII, 2000, s. 259-279. 
 


 366







Průmyslové město německým národním centrem – přednosti a limity... 


val postupující izolaci obou  národních společností v Čechách.  
Vnějšími symboly německého města bylo již od roku 1848 užívání kokard a stan-


dart v německých národních barvách. Ty zcela vytlačily červenobílé barvy zemské a ve 
druhé polovině století často překrývaly užívání černozlatých  barev habsburských. Mezi 
významná výročí, připomínající minulost a slavné osobnosti habsburské monarchie, popř. 
německé  kultury, se v Liberci zařadily oslavy výročí německého vítězství u Sedanu.  


Od počátku osmdesátých let se ostřeji vyhraňoval poměr k příslušníkům české ná-
rodnosti ve městě.   Mezníkem pro postavení menšin v českých zemích byl rok 1880. 
Sčítání obyvatel tehdy prováděné poprvé sledovalo národnostní hledisko, i když pouze 
v podobě tzv. obcovací řečí (Umgangssprache).8 Vydání Stremayrova jazykového 
nařízení ve stejném roce garantovalo rozšiřování češtiny (oba zemské jazyky byly 
zrovnoprávněny u politických úřadů, soudů a státní prokuratury v tzv. vnějším styku).9 
Tyto kroky rakouského státu  postavily otázku nacionální identifikace do roviny úřední a 
tím i politické. Pro další období vyvolaly trvalou pozornost vůči jednotlivcům a 
korporacím odlišné národnosti. Velká část spolků v českých zemích, které byly až do 
tohoto období především nositeli občanské emancipace, se od osmdesátých let stává 
nástrojem nacionální agitace a soupeření. Nacionalizace společnosti se projevila  
stoupající rivalitou a otevřenými střety a také vznikem specifických spolků s primárním 
posláním podporovat národní školství. Na straně německé vznikl roku 1880 Německý 
školský spolek (Deutscher Schulverein) s místními skupinami v celé monarchii. Stejný 
charakter měla česká Ústřední matice školská, podporující vznik a existenci českých 
menšinových škol, která byla založena ve stejném roce jen o pár měsíců později.10 
Podobně jako  Německý školský spolek shromažďovala také Matice prostředky – 
především finanční -  prostřednictvím místních skupin, působících v celých Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. Následně  vznikající vyšší typ ochranných svazů (Národní jednota 
severočeská,  Národní jednota pošumavská,  Deutscher Böhmerwaldbund, Bund der 
Deutschen in Böhmen) měl  podporovat menšiny po stránce hospodářské.  


Od osmdesátých let došlo  ke zdůraznění národnostního principu také u starších 
německých spolků, a to  formou změny názvu, v němž byla německost otevřeně deklaro-
vána adjektivem deutsche, deutscher. Např. Tělovýchovný spolek, působící v Liberci od 
roku 1862 jako Turnverein nyní nesl název Deutscher Turnverein.11 Nacionální vyhraně-
nost se projevila také změnou stanov, které nově vymezovaly jako podmínku členství 
německou národnost.   


Zřetelným projevem úspěšné české emancipace bylo získání české převahy 
v zemském sněmu v roce 1883.12   V německé společnosti vedly obavy z českých úspěchů 
ke vzniku hesla o nutnosti ochrany německé “národní državy – der nationale Besitzstand.“ 
Do tohoto pojmu byly zahrnovány nejenom volební mandáty v zastupitelských sborech a 


                                                 
8 K tomu Emil Brix, Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen  Agitation und Assimilation. Die 
Sprachenstatistik in den zisleithanischen Volkszählungen  1880 bis 1910, Wien – Graz 1982. 
9 Blíže Otto Urban, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 355-356 a  J. Křen, Konfliktní společenství,  s. 
215. 
10 Blíže Jaromír Pavlíček, Národní jednota severočeská a její podíl na prosazování českých národních zájmů 
v národnostně smíšených oblastech (1885-1948), in: České národní aktivity v pohraničních oblastech první 
československé republiky, Olomouc  2003, s.  173- 192. 
11 Adresáře města z roku 1871 a 1877 uvádějí Turnverein (viz Ferdinand Sagasser, Adressbuch und 
Wohnungsanzeiger der Stadt Reichenberg, Reichenberg 1871 a  týž, Adressbuch und Wohnungsanzeiger der 
Stadt Reichenberg, Reichenberg 1877), další adresář vydaný v osmdesátých letech  již Deutscher Turnverein (viz 
Ferdinand Sagasser, Adressbuch und Wohnungsanzeiger der Stadt Reichenberg, Reichenberg 1887) 
12 Blíže O. Urban, Česká společnost , s. 359 a dále Jiří Kořalka, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914, 
Praha 1996, s. 162-163. 
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samosprávách, ale také školy, pozemky, podniky  a nemovitosti.13  Nacionalismus politic-
ký se tak dostal do roviny hospodářské.  


Ve stejném desetiletí  reagovali  němečtí liberálové v Čechách na dílčí české úspě-
chy  (vedle jazykových nařízení a dosažení převahy v zemském sněmu došlo také k  roz-
dělení pražské univerzity) tvorbou návrhů na národnostní rozdělení Čech, které mělo 
zabránit pronikání češtiny do oblastí s německou majoritou a zajistit ochranu  německých 
pozic v celé zemi.14  Autorem jednoho z prvních návrhů, vydaného roku 1884, byl 
liberecký advokát  Josef Turnwald.15 Zásady jeho projektu byly uplatněny v neúspěšném 
pokusu o národnostní vyrovnání v podobě tzv. punktací roku 1890.16  Liberec byl pak  
v dalších desetiletích hlavním centrem vzniku projektů na národnostní rozdělení země, 
které mělo mj. zabránit ohrožení německého charakteru města.17  


Stoupající nacionalismus  přispěl v polovině osmdesátých let  k volební porážce li-
berálů, doposud v Liberci vládnoucích. V letech 1885-86 ovládli libereckou radnici na-
cionálové, kteří se prezentovali jako ochránci německých národních zájmů a středních 
vrstev. Po svém vítězství řešili poměrně obratně palčivé komunální otázky a proklamativ-
ně posilovali německý charakter města.18 Jedním z prvních kroků nacionálního vedení 
města bylo zahájení stavby nové radnice. Její  podoba (autorem projektu byl vídeňský 
architekt Franz Neumann) byla inspirována vídeňskou radnicí, zároveň však podle soudo-
bých představ splňovala kritéria tzv. německé renesance. Objekt, který do dnešních dnů 
budí pozornost svou rozlohou i uměleckým ztvárněním, měl reprezentovat sebevědomé 
německé město.19  


Projekty libereckých nacionálů na úpravu národnostních poměrů v Čechách měly 
radikálnější podobu. Od návrhu předního libereckého politika Heinricha Pradeho, poža-
dujícího rozdělení Čech (Zweiteilung Böhmens), dospěly až po projekt  vytvoření nové 
korunní země v podobě  provincie Deutschböhmen. Tento radikální návrh – či spíše jeho 
základní koncepce – se v Liberci poprvé objevil v roce 1897. Bylo to v době označované 
jako  Badeniho krize. Pokus ministerského předsedy Kazimíra Badeniho rozšířit dvojja-
zyčnost a užívání  češtiny v podobě nových jazykových nařízení vyvolal hlasité a masové 
německé protesty. Jejich součástí byly útoky na objekty i příslušníky českých menšin 
v německy osídlených městech. Národnostní  střety   pokračovaly českými útoky  na ně-
mecké objekty v Praze a nenávistnými boji a spory v celých Čechách.20 Právě tehdy byla 


                                                 
13 O obsahu pojmu blíže Heinrich Rauchberg, Der nationale Besitzstand in Böhmen, I-III, Leipzig 1905. 
14 K návrhům v zemském sněmu blíže O. Urban, Česká společnost , s. 359 - 360 a dále J. Kořalka, Češi 
v habsburské říši, s. 163. 
15 Josef Turnwald, Die administrative Theilung Böhmens und das Curiatvotum am Landtage. Reichenberg 1884, 
31 s. 
16 K tzv. vídeňským punktacím viz O. Urban, Česká společnost, s. 391-400. a J. Kořalka, Češi v habsburské říši, 
s. 164-166. O dalších pokusech o česko- německé národnostní vyrovnání nejnověji v Úvodu Luboše Velka 
v edici Promarněná šance – Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou I-II, 
Praha 2008. 
17 Blíže M. Melanová,  Liberec na cestě  k  projektu samostatné provincie. In:  Česko-slovenské  vztahy,  
Slovensko-české  vzťahy. Liberecký  seminář  1996,1997 Liberec 1998, s. 79-91  a také M. Melanová, Reichen-
berger Vorschläge zur Lösung des deutsch-tschechischen Verhältnisses vor der Gründung der Tschechoslowa-
kei. In: Brücken, Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2006, Neue Folge 14, s. 33-39  
18 M. Melanová, Zápas o libereckou radnici  v roce 1885 (Formování německého nacionálního hnutí v Čechách). 
Documenta Pragensia XIV, 1997,  s.  171-181. 
19 Libuše Bílková – Hana Chocholoušková – Miloslava Melanová -  Jan Mohr, Liberecká radnice, Liberec 1993, 
110 s. a  dále  Michaela Marek, Monumentalbauten und Städtebau als Spiegel des Gesellschaftlichen Wandels in 
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In : Böhmen im 19. Jahrhundert – Vom Klassizismus zur Moderne. (Hg. F. 
Seibt),  Frankfurt am Main – Berlin 1995, s. 149-234. 
20 Blíže O. Urban, Česká společnost, s. 456-465, J. Křen, Konfliktní společenství, s. 257-269, Berthold Sutter, 
Die Badenische Sprachverordnungen von 1897, Bd. I-II, Graz –Köln 1960-1965.  
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v Liberci vyslovena myšlenka vytvoření německé provincie.  Idea  Deutschböhmen byla 
pak v propracované podobě zveřejněna v roce 1908 – opět v Liberci – na sjezdu němec-
kých měst, svolaném libereckým zastupitelstvem.  S úvahami  o nutnosti národnostního 
rozdělení země byly spjaty také diskuse o nutnosti vytvoření německého národního centra 
v Čechách.21 Praha, v níž se  prostor a význam německé menšiny stále zmenšoval, již 
podle libereckých návrhů toto poslání nemohla plnit.22 Ambice na toto postavení měl 
právě Liberec. Přestože  se v té době již o německé prvenství mohla ucházet (a při růz-
ných příležitostech tak činila) i jiná města, byl Liberec jako „hlavní německé centrum“ 
vnímán také na české straně. Při opakovaně se objevujících návrzích na přenesení  ně-
mecké univerzity z Prahy byl nejčastěji zmiňován.23  


Politická reprezentace stojící v čele města  také programově usilovala zdůraznit a 
posílit německý charakter i politický význam Liberce. Již v roce 1898 byl učiněn pokus 
založit ve městě německou centrálu v podobě stálého sněmu německých měst (Bund 
deutscher Städte in Böhmen). Odmítavé stanovisko pražského  místodržitelství i minister-
stva vnitra, obávajících se, že příklad z Čech může povzbudit podobné štěpení ve všech 
vícejazyčných zemích monarchie,  tehdy zabránilo vzniku tohoto svazu.24 Liberecká 
radnice také intenzivně usilovala o posílení významu města rozšířením jeho velikosti. Od 
poloviny osmdesátých let probíhala jednání o připojení některých z přiléhajících prů-
myslových obcí a vytvoření tzv. velkého Liberce. Navzdory kvalitní odborné argumenta-
ci, zveřejněné v brožuře tehdejšího  magistrátního rady O. Ringlhaana, která je důkazem 
vyspělé samosprávy, se toto rozšíření města nezdařilo.25  V podstatě přirozenou cestou se  
však v Liberci usidlovaly celozemské centrály alespoň některých  německých spolků 
z Čech.26  


V prvním desetiletí dvacátého století se podařilo ve městě uspořádat přehlídku, 
která byla jasným krokem v cestě za německým prvenstvím v Čechách  a zároveň  argu-
mentem v česko-německém soupeření a sporech.  Na pozemcích nad nově vybudovanou 
přehradou pod Jizerskými horami se v Liberci uskutečnila rozsáhlá  Výstava českých 
Němců (Deutschböhmische Ausstellung).27 Posláním podniku, který připomínal pražskou 
Jubilejní výstavu z roku 1891, byla prezentace úspěchů německé výroby, umění a kultury. 
Velkolepý podnik,  který představoval  opravdu pozoruhodné svědectví o výkonech  a 
úrovni českých Němců, měl zároveň fungovat jako důležitý argument  pro požadavek 
národnostního rozdělení Čech. Liberec měl  podle těchto představ získat postavení hlavní-
ho města německých oblastí. 


O to důležitější byla pak snaha udržet německý charakter města, projevující se v 
podstatě nepřetržitě od počátku osmdesátých let. Výsledkem byl tuhý odpor proti vzniku a 


                                                 
21 Viz  M. Melanová,  Liberec na cestě.. a také Jan  Novotný, Čeští Němci a habsburská monarchie. In: Český 
lev a rakouský orel v 19. století. Praha 1996, s. 47-53. Týž, Projekt provincie „Deutschböhmen“ v ambicích 
liberecké radnice  do roku 1914.  In: Documenta Pragensia XIV, Praha 1997,  s.183-190. 
22  K postavení pražské německé menšiny podrobně Gary B. Cohen, Němci v Praze 1861-1914. Praha 2000, 314 
s. 
23 O pražské německé univerzitě viz Dějiny Univerzity Karlovy III 1802-1918,  ed. J. Havránek, s. 305-330. 
K rozdělení univerzity a jejímu dalšímu vývoji  sborník Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intel-
lektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern, ed. F. Seibt, München 1984, 220 s. 
24 Blíže, J. Novotný, Projekt provincie „Deutschböhmen“ v ambicích liberecké radnice  do roku 1914.  In: 
Documenta Pragensia XIV, Praha 1997,  s. 183-190. 
25 M. Melanová,  Příspěvek k integračním procesům velkých měst – Snahy o vytvoření velkého Liberce na 
přelomu 19. a 20. století. Documenta Pragensia XVII,  1998,  s. 315-325. 
26 Např. spolek sdružující učitele obecných a měšťanských škol Der deutsche   Landeslehrerverein in Böhmen. 
Blíže Martin Vrbický, Německý zemský učitelský spolek v Čechách  v letech 1874-1918, in: Fontes Nissae – 
Regionální historický sborník I/2000,  Liberec 2000,  s. 71-92.  
27 Viz M. Melanová, Liberecká výstava 1906, Liberec 1996, 63 s. 
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rozvoji českého školství v Liberci, proti možnému pronikání češtiny jako úředního jazyka 
do institucí ve městě, střety provázející sčítání obyvatel  a téměř pravidelné útoky na 
české objekty ve městě.28  Četnost interpelací se stížnostmi na počínání vedení města  a 
pronásledování Čechů v Liberci, předkládaných v říšské radě i zemském sněmu podněcuje  
k úvahám o důvodech vytrvalosti působení v tak nepřátelském prostředí.29  Zdá se, že 
integrálním nacionalismem prostoupená společnost  brala tyto střety za součást každoden-
nosti. Podle oficiálních rakouských statistik se v období  od r. 1880 do 1910 počet přísluš-
níků české menšiny ve městě také nezvyšoval, ba naopak snižoval (1880 – 8,9%, 1890 – 
5,2%, 1900 – 7,3, 1910 – 6,1 %).30 Rakouská statistika však nezkoumala národnost, ale 
obcovací řeč, což zejména  v národnostně vyhraněných lokalitách dávalo možnosti mani-
pulace a zkreslování. Skutečný počet příslušníků české národnosti v Liberci byl bezesporu 
vyšší.31 Češi, pracující ve městě  se také mohli z národnostně nepřátelského prostředí 
Liberce uchýlit do okolních rychle rostoucích obcí. Sčítání obyvatel také naznačovalo, že 
v několika  velkých průmyslových obcích k Liberci přiléhajících  stoupal počet Čechů 
velmi výrazně.32 Ekonomické zájmy německých majitelů podniků, vítajících české za-
městnance, měly přednost před zájmy národními. Zároveň je zřejmé, že se  příslušníci  
české menšiny začali  podílet  na hospodářském rozvoji a prosperitě ve městě také jako 
podnikatelé.  Svědčí o tom vznik České záložny roku 1897 a prvních českých firem a také 
čeští  majitelé několika domů v centru města. 


Německý charakter města byl v očích německých nacionalistů z konce století naru-
šován také židovským etnikem. Chápání německé národnosti v českých zemích dostalo 
v poslední čtvrtině 19. století – u nacionálně radikálních proudů – rasový obsah.  Němec-
ky mluvící židovské etnikum, jehož rozšíření také souviselo  s obchodní a hospodářskou  
činností v průmyslovém centru, se v Liberci prosadilo s principy občanské emancipace  a 
zrovnoprávněním od šedesátých let. V roce 1863 vznikl Židovský náboženský spolek, 
který se stal základem pro židovskou náboženskou obec, oficiálně založenou roku 1877.33 
Nepřehlédnutelným znamením úspěšného rozvoje židovské menšiny byla výstavná neore-
nesanční synagoga, slavnostně  otevřená za přítomnosti zástupců vedení města v  blízkosti 
nové radnice již v roce 1889. Zároveň se však v městské společnosti šířil antisemitismus. 
Již v roce 1883 založila skupina německých nacionálů  nový turnerský spolek (Deutsche 
Turnverbindung Jahn), který nepřijímal židovské členy.34 Přesto se židovské etnikum  ve 
městě stále rozvíjelo. Významné postavení měli příslušníci tohoto etnika v Obchodní a 
živnostenské komoře, v níž na rozdíl od vedení města stále převládal vliv liberálů.  


Navzdory vypjatému nacionalismu, který silně ovlivňoval všechny vrstvy obyvatel 
města, rozvíjely se zde také proudy, nacionalismu vzdorující. Byla to katolická sdružení a 
osobnosti, kritické vůči liberalismu, ale také vůči socialismu.35  Je zcela přirozené, že celá 
                                                 
28 Blíže M  Melanová, Česká menšina v  německém centru. Změny v postavení české menšiny  v Liberci v období  
1880-1907. Documenta Pragensia  XIX,  2001, s. 157-170. Táž, Česká menšina v Liberci před první světovou 
válkou. Fontes Nissae – 2000/I. Liberec 2000, s. 93-122.  
29 O otázkách českých menšin na zemském sněmu blíže  Helena Jablonská, Projednávání otázek českých menšin 
na zemském sněmu v letech 1895-1913, Diplomová práce FP TU Liberec 2002, 158 s. 
30 Přehledně  Kniha o Liberci. (Roman Karpaš a kol), 1. vyd. Liberec 1996, s. 648. 
31 Potvrzují to nejenom tzv. soukromá sčítání obyvatel, prováděná českými spolky, ale také zkoumání dílčích 
ukazatelů z oficiálních statistik. K tomu blíže Jan Havránek, Češi v severočeských a západočeských městech 
v letech 1880-1930, in: Ústecký sborník historický 1979, s. 227-253. 
32 Kniha o Liberci , s. 648. 
33  Blíže Emil Hofmann, Geschichte der Juden in Reichenberg, Prag – Brün 1934, 34 s. 
34 Pavel Svoboda, Německé tělovýchovné spolky v Liberci  do roku 1914, Diplomová práce FP TU v Liberci 
2007, 105 s. 
35 Blíže Pavel Marek, František Kordač   na severu Čech, in: Národ  místo boha v 19. a první polovině 20.století, 
Ústí nad Labem 2006, s. 114-129. 
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průmyslová aglomerace s vysokým podílem dělnictva a četnými styky  s průmyslovými 
oblastmi v Německu byla významným centrem socialismu, který programově odmítal 
důraz na národnostní zájmy.  Dělnické spolky s anarchistickou a sociálně demokratickou  
orientací také nacionalismu nejdéle vzdorovaly. Jejich rozvoj byl důsledkem hospo-
dářských změn  a prosazování  občanské společnosti. 


Můžeme tedy konstatovat,  že obyvatelstvo německého národního  centra  se na po-
čátku 20. století  jevilo jako multietnická společnost. Ekonomický vývoj a zájmy hospo-
dářské prosperity ve spojení s občanskými principy byly v tomto období silnější než stou-
pající nacionalismus, zaštiťující se národními zájmy. 


 
 
 


Summary 
 
The Industrial City as a German National Centre – Advantages and Limits 
The Example of the North Bohemian Reichenberg – Liberec 


 
The article deals with the factors of development and transformation of the city society from the 19th 


century. As a textile centre, Liberec was more opened to the modernizing tendencies than traditional historical 
cities. In connection with industrialization the change in the social and national structure of the German popula-
ted city took place. With the development of the national movement the majority of the city identified with the 
German national movement. From the first Czech-German clash in 1848, Liberec was regarded as the main 
economic and political German centre in Bohemia. The city was also at the head of struggle for national separa-
tion of the land and preservation of the German character of the so called closed territory. 


In consequence of the economic development and enforcement of the civilian principles in Hapsburg 
monarchy the city society appeared in the beginning of the 20th century as multiethnic (Germans, Czechs, Jews). 
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Revúca ako centrum národného života v 60. rokoch 19. storočia a strata 
tohto atribútu na konci storočia 
 
ĽUBOMÍR LÁBAJ 
 
Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 


 
 
Slováci v období formovania sa do podoby moderného národa v 19. storočí nemali 


svoje mestské centrum v pravom slova zmysle, ktoré by usmerňovalo život (národný, 
spolkový, hospodársky) vo všetkých spoločenských sférach, ako to bolo u okolitých náro-
dov – Maďari (Pešť-Budín), Česi (Praha), Chorváti (Záhreb). Je to aj samozrejmé, veď 
takéto centrum by vyžadovalo existenciu vyčleneného územia, ktoré v tom čase nejestvo-
valo, a ešte skôr by vyžadovalo doformovanie sa novodobého národa, ktorý by dokázal 
dané centrum reprezentovať vo všetkých vrstvách. V tomto období možno hovoriť iba 
o jednotlivých národných centrách, strediskách, ktoré tejto charakteristike zväčša vďačia 
tomu, že tu sídlila stredná škola (Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, B. Bystrica), 
spolok (Trnava, Pešť, Martin, B. Bystrica, Bratislava), generálny seminár (Bratislava), 
redakcia novín (Pešť, Martin, Ružomberok), ochotnícky divadelný súbor (L. Mikuláš, 
Tisovec), tlačiareň (Skalica, Pešť, Levoča, Ružomberok), významná rodina (Tisovec, 
Martin), významná osobnosť (Bratislava, Skalica, Zemianske Podhradie, Kremnica) či 
uhorský poslanec zo slovenských radov (Budapešť). Medzi týmito strediskami často 
viazla spolupráca, čo zabraňovalo organizovaniu veľkých podujatí a dlhodobá i intenzívna 
činnosť týchto stredísk väčšinou stroskotávala. Veľký vplyv na úspešnosť toho ktorého 
centra malo hospodárske postavenie oblasti a mesta, ako aj zastúpenie Slovákov 
v mestských výboroch. Oficiálna štátna činnosť v Uhorsku v posledných desaťročiach 19. 
storočia a začiatku storočia 20-teho formou ekonomického nacionalizmu, politických 
rozhodnutí, ako aj prostredníctvom rôznych spolkov a periodík sa snažila eliminovať 
vplyv týchto lokálnych národných centier na aktivitu Slovákov. 


Najvýznamnejším spomedzi národných centier v druhej polovici 19. storočia bol ur-
čite Martin. Ani on však nespĺňal všetky atribúty mestského centra. Termíny mestské 
centrum a národné centrum vnímam ako odlišné termíny – niekedy dominuje jeden atri-
bút, inokedy druhý, úplný prienik však neexistuje. 


Veľká Revúca, ako znel oficiálny názov mesta, o ktorom budem hovoriť, – od roku 
1871 mesto so zriadeným magistrátom – sa nachádzala v severnej časti Gemersko-malo-
hontskej župy a nepatrila k najväčším mestám v tejto oblasti. V roku 1851 mala Revúca 
1866 obyvateľov, v roku 1869 – počas existencie gymnázia – 2058 obyvateľov a v roku 
1900 mala 1812 obyvateľov, čo bolo oveľa menej v porovnaní s okolitými mestami (alebo 
obcami): Jelšava 2790, Tisovec 3959, Rožňava 5198, Dobšiná 5115 obyvateľov.1 Počtom 
obyvateľstva teda nebola Revúca predurčená na významné centrum. 


Prečo sa práve o tomto meste, v ktorom fungoval stály poštový úrad až od roku 
1884 a do ktorého sa pred rokom 1893 inak ako na voze alebo pešo nedalo dostať, hovorí, 
že bolo  v 60. rokoch predminulého storočia jedným z národných centier? 


Podieľalo sa na tom viacero faktorov: politická situácia v krajine, pomery 
v evanjelickej cirkvi, ovzdušie v regionálnej politike a napokon i koncentrácia výz-
namných predstaviteľov slovenskej inteligencie v okolí tohto mesta (hlavne S. Chalupka, 


                                                 
1 KLÍMA, S.: O národnosti měst uherských. In: Revue Naše Slovensko. Roč. 1, 1907, s. 449-459, 519-527. DU-
BOVSKÝ, D.: Pamätnica mesta Revúca. Revúca: Mestské kultúrne stredisko, 2007, 359 s. 
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P. K. Hostinský, S. Ormis, Reussovci, S. Tomášik, Viestovci, Daxnerovci), o čom svedčí i 
návšteva Boženy Nemcovej v polovici 50. rokoch u Ľudovíta Reussa. 


Významným faktorom bolo aj postavenie mesta. V roku 1854 sa stala Revúca 
v rámci zmien v štátnej správe okresným mestom (slúžnovský úrad sa presunul do väčšej 
susednej Jelšavy až v 1867) a koncom 50. rokov sa mesto zbavilo hospodárskej závislosti 
odkúpením okolitých lesov od Coburgovského panstva v Muráni. Revúca si tiež prilepšo-
vala hospodársky, keď vrcholila produkcia gemerských spoločností na výrobu železa – 
mesto totiž vlastnilo podiely v Rimavsko-muránskej železiarskej únii (1852) a mohlo si 
dovoliť poskytnúť istý finančný príspevok na ľubovoľný cieľ.2


Nezanedbateľným faktorom, ktorý prispel k vytvoreniu Revúcej ako národného 
centra Slovákov v druhej polovici 19. storočia, bolo aj priaznivé postavenie Slovákov v 
regionálnych štruktúrach evanjelickej cirkvi. Samuel Reuss, kňaz v Revúcej, získal vplyv 
na cirkevných konventoch a stal sa administrátorom potiskej superintendencie. Rovnako 
jeho štyria synovia (Július, Gustáv, Ľudovít a Adolf) prispeli k zviditeľneniu mesta v tom 
čase v rôznych oblastiach vedy: od lekárstva a mineralógie až po napísanie sci-fi románu. 
Slováci, ktorí sa dostali do významných funkcií zastupiteľstva mesta Revúca, resp. na 
miesto mešťanostu Martin Štefančok a Matej Nandrássy znamenali tiež ľahšiu cestu 
k národne motivovaným aktivitám. Rovnako to platí aj o osobnostiach z Gemera pôsobia-
cich v štátnych službách: Jurajovi Daxnerovi, Petrovi Kellnerovi Hostinskom, Mikulášovi 
Bakulínym, Samovi Vozárovi alebo už spomínanom Adolfovi Reussovi.3


Takáto konštelácia by sa však mohla nájsť aj v mnohých iných národných stredis-
kách s dočasnou alebo trvalejšou pôsobnosťou. Dôvod, prečo sa Revúca zviditeľnila v 60. 
rokoch a prečo možno zostali národné aktivity jej predstaviteľov v tomto období v tieni, 
bolo založenie slovenskej strednej školy, slovenského patronátneho gymnázia. Nechajme 
bokom rôzne spory o primát slovenského gymnázia, dôležité je, že na tejto škole sa mohol 
občan Uhorska vzdelávať počas celého štúdia v slovenčine a v tom jazyku aj vykonať 
maturitnú skúšku. 


Najväčšiu zásluhu na otvorení slovenského gymnázia v Revúcej mala evanjelická 
cirkev a mestské zastupiteľstvo v Revúcej. Pozitívne sa k podobnej myšlienke stavali tieto 
dva subjekty už v 50. rokoch, keď boli vyčlenené na tento účel i peňažné prostriedky (či 
už návrh S. Reussa alebo návrh Š. M. Daxnera založiť reálne gymnázium s vyučovacím 
jazykom slovenským v Revúcej alebo v Tisovci).4 V roku 1862, keď boli vďaka politic-
kým zmenám okolnosti pre vznik slovenskej strednej školy priaznivejšie, bola táto inicia-
tíva úspešná. Protestantský patent z roku 1859, Októbrový diplom a napokon i obdobie 
provizória v Uhorsku vytvorili stav, kedy si mohli slovenskí predstavitelia nárokovať na 
strednú školu (samozrejme tu zohrala svoju úlohu aj dvojtvárna politika cukru gemerskej 
šľachty v patentálnych bojoch). Proslovenské personálne obsadenie významných postov v 
regionálnej samospráve prispelo tiež k priaznivým okolnostiam pre zriadenie gymnázia: 
Š. M. Daxner bol druhý podžupan, zať S. Reussa P. Lovcsány bol hlavným slúžnym, 
Štefančok a Nandrássy zasadali v mestskom zastupiteľstve, Nandrássy pôsobil aj ako 
richtár. 


Revúca sa nachádzala na národnostne zmiešanom území Maďarov a Slovákov. 
Konflikty sa medzi skupinami oboch národov vyskytovali často a pozícia gymnázia od 
začiatku nebola stabilná. Napr. snaha M. Nandrássyho a M. Štefančoka, ktorí chceli vy-


                                                 
2 DUBOVSKÝ, D.: Revúca, kolíska slovenského stredného školstva. Revúca: Mestské kultúrne stredisko, 1993, 
298 s. 
3 Tamže. 
4 Tamže. 
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slať oficiálne vyslanectvo mesta do Martina na Memorandové zhromaždenie, bola 
v mestskom zastupiteľstve prehlasovaná a po ich súkromnej ceste do Martina boli títo 
z funkcií senátorov i odvolaní (o pár týždňov však znovu zvolení).5


Vzniku gymnázia predchádzalo schvaľovanie (pomerne rýchle) návrhov na prípravu 
gymnázia na všetkých úrovniach evanjelickej cirkvi: od presbyteriálnej rady po generálny 
konvent. Finančný príspevok evanjelickej cirkvi i mesta umožnili Revúcej stať sa výz-
namným národným centrom na 12 rokov. Neskôr sa na činnosť gymnázia mohli vypiso-
vať aj dobrovoľné zbierky a lotérie po celej krajine. 


Samotné gymnázium otvorené v septembri 1862 je hlavným argumentom, prečo 
hovoríme o Revúcej ako o jednom z centier národného života. Koncentrácia významných 
osobností: dozorcov Š. M. Daxnera a J. Francisciho, koncentrácia učbárov a súčasne aj 
autorov učebníc a zakladateľov modernej pedagogiky S. Ormisa, I. B. Zocha, R. Homolu, 
A. H. Škultétyho, jazykového talentu Ľ. Mičátka, divadelné predstavenia slovenských 
hier, osvetové prednášky profesorov na vidieku, maturita v slovenskom jazyku a obrovský 
záujem slovenských periodík o dianie v Revúcej v tomto období naznačujú, že Revúca 
prežívala svoj vrchol 19. storočia. Zameranosť slovenskej elity na školu, v ktorej sa 
vzdelávala v rodnom jazyku nová generácia, pridávala gemerskému regiónu na miskách 
národných váh. 


Revúcu možno charakterizovať ako centrum vzdelanosti (gymnázium, učiteľské 
semenisko, na ktorom vychovávali učiteľov pre elementárne školy, Remeselnícky vzdelá-
vateľský spolok), osvety (Nakladateľský spolok pre vydávanie slovenských kníh), vedy 
(písali sa učebnice), kultúry (spevokol, ochotnícke divadlo, študentský vzdelávací spolok), 
nie však centrum politiky či hospodárstva. Plnila teda len čiastkové funkcie národného 
centra. Hoci v hospodárskej oblasti hrali dôležitú rolu Vzájomná pomocnica z roku 1867 a 
Potravný spolok, podľa vzoru ktorých sa podobné inštitúcie zakladali po celom Uhorsku. 


Revúca skutočne aj vďaka študentom ožila: oslavy rôznych výročí, pri ktorých ne-
chýbali trikolóry, držanie národného smútku, hymnické piesne, prednášky zamerané na 
slovanskú minulosť či majálesy. Na hodinách dejepisu sa neučilo iba podľa oficiálnych 
uhorských učebníc, ale si pedagógovia písali i vlastné, v ktorých sa objavil príchod Slova-
nov, Veľká Morava, jej panovníci, cyrilo-metodská tradícia. V meste bolo dokonca pod-
nikateľom Jurajom Kalinom založené kasíno určené pôvodne pre všetky národnosti, ne-
skôr zmenené na Maďarské kasíno. Učbári z gymnázia založili Mestský čitateľský spolok 
pri Vzájomnej pomocnici (1871), ktorý pretrval do konca storočia. Kvalita výučby 
a celková úroveň vyučovania na gymnáziu nebola nikdy zhodnotená, príp. porovnaná 
s inými gymnáziami (B. Bystrica, Martin, Kláštor pod Znievom). Improvizácia pedagógov 
(dopĺňanie profesorského zboru, materiálne zabezpečenie gymnázia, plnenie učebných 
osnov...) správanie sa študentov a aj zlý prospech študentov gymnázia naznačujú prítom-
nosť amaterizmu v jeho fungovaní. 


Každé centrum by malo mať reprezentačné budovy. Na tie bola Revúca okrem mo-
hutného Mestského domu chudobná. Gymnazisti sa učili v rôznych miestnostiach 
v rôznych domoch a až vďaka zbierke a lotérii si mohla dovoliť správa gymnázia spolu 
s mestom postaviť reprezentačnú poschodovú budovu pre gymnázium. Rôzne slávnosti pri 
stavbe i pri kolaudácii podporovali národné sebavedomie. Formovanie nastupujúcej gene-
rácie inteligencie v prospech slovenských tradícií, národnej hrdosti nemožno tomuto 
gymnáziu uprieť.6 Mesto Revúca tak získavalo u týchto neskôr úspešných predstaviteľov 


                                                 
5 DUBOVSKÝ, D.: Pamätnica mesta Revúca. Revúca: Mestské kultúrne stredisko, 2007, 359 s. 
6 Svedectvo o identite študentov zachoval napr. Michal Bodický vo svojich spomienkach. Tvrdil, že na hodinách 
slovenského jazyka sa museli najprv dohodnúť, ktoré tvary slov sú správne (hrušky – hruške), pretože identita 
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Slovákov akúsi symbolickú funkciu. Zatvorenie gymnázia motivované rôznymi dôvodmi 
túto symbolickú funkciu len posilnilo. Kolektívna pamäť študentov a učbárov, spoločná 
skúsenosť pozitívneho i negatívneho urobili z Revúcej v nasledujúcom období jednak 
dôležitý prvok v dejinách Slovákov, ktorý nechýbal v žiadnej „ slovenskej učebnici deje-
pisu“, jednak argument pre nedodržiavanie práv národností v Uhorsku. 


Konflikty s časťou obyvateľov Revúcej, ktorí gymnázium trpeli, sa z času na čas 
vyskytovali a neskôr sa množili aj sťažnosti na gymnázium, najmä pre jeho národnú za-
farbenosť, ale aj pre výtržníctvo študentov. Zachoval sa prípad, v ktorom dvaja študenti 
„vyplieskali“ mestského hajdúcha (pravdepodobne podguráženého) a túto udalosť nako-
niec musel riešiť magistrát mesta. „Martin Csech (hajdúch, pozn. Ľ. L.) nato, idúco od-
tiaľ, naplnil celú ulicu kliatbami, urážlivým nadávaním a vyhrážaním gymnasiumu.“7 
Ďalší prípad je napr. sťažnosť na študentov pri zábavách, keď spievajú „Hore Hronom 
dolu Hronom, dúha vodu pije, kdo maďaróna zamiluje, nech ho hrom zabije...“8. 


Tieto prejavy nesúhlasu medzi obyvateľmi Revúcej však nezapríčinili pád gymná-
zia. Opäť politická situácia po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, personálne obsadenie 
evanjelických štruktúr a zmena orientácia mestského magistrátu (mešťanostovia Cseh 
a Bartóffy) len využili rôzne udania a ani obhajoba správcu Š. M. Daxnera na dištriktuál-
nom konvente nezastavila zrušenie školy.9


Po zatvorení gymnázia sa zastavil rozvoj Revúcej ako národného centra v Gemeri. 
Stratila hlavnú inštitúciu, ktorá v sebe zhromažďovala všetky funkcie centra. Úlohu ná-
rodného centra v oblasti prevzal koncom 70. rokov 19. storočia Tisovec – žili tu Š. M. 
Daxner, dr. Samuel Daxner s rodinami, ktorí sústreďovali okolo seba aj osobnosti 
z vidieka. Silné autority spolu so spolkami a so známym ochotníckym divadelným súbo-
rom vytvorili z Tisovca apolitickú oporu národného života v Gemeri. Július Botto, žijúci 
v Revúcej, si chváli život v neďalekom Tisovci a často doň zavítal. „Bol som tam 26. t. 
mesiaca (december 1900, pozn. Ľ. L.) na divadelnom predstavení a bavil som sa veľmi 
milo v kruhu našich milých Daxnerovcov a iných priateľov“10 Politická aktivita Tisovca 
sa obnovila až v 90. rokoch na podporu činnosti Slovenskej národnej strany.11


Študenti gymnázia sa z Revúcej rozišli do rôznych iných škôl a z učbárov sloven-
ského gymnázia v nej  zostali Karol Štefančok (pokladník), ktorý sa „odnárodnil“, Matej 
Nandrássy (miestny dozorca gymnázia), Ján Kordoš, ktorý zostal učiť na poštátnenej 
meštianke, a tiež Jozef Holub. R. Homola nebol prijatý pre svoje pôsobenie na gymnáziu 
naspäť do elementárnej evanjelickej školy a uplatnenie našiel vo Vzájomnej pomocnici. S. 
Ormis zomrel rok po zrušení gymnázia. Najdlhšie žijúcim profesorom gymnázia, ktorý sa 
po krátkom pôsobení v Rimavskej Sobote a Jelšave usadil v Revúcej, bol Július Botto. 


V Revúcej sa po zatvorení gymnázia zostrili národnostné trenice a postupne (ak nie 
razom) stratila atribút národného centra. Každý rok, 15. marca mal v Revúcej každý 


                                                                                                                          
regiónov, ktorá bola viditeľná v nárečiach, bola natoľko silná, že mnohí boli presvedčení, že ten ich tvar je 
správne po slovensky. Revúca mala v tomto prípade funkciu akéhosi normalizovania jazykového vedomia 
v súlade s vtedajšou spisovnou slovenčinou (rozkolísanou). BODICKÝ, M.: Rozpomienky a pamäti. Turč. Sv. 
Martin: Matica slovenská, 1933, s. 20-21. 
7 SNA, fond SEG – R, kart. 2, i. č. 185. 
8 SNK – ALU, fond Július Botto, 33 J 24. 
9 Do akej miery sa podpísali pod zatvorenie gymnázia aj jeho odborná pedagogická úroveň a plnenie si výchov-
ných funkcií, zostáva predmetom môjho výskumu. Predpokladám však, že stále ide o súbor faktorov, a nie 
osamotený argument. 
10 List J. Bottu A. Jiráskovi z 28. decembra 1900 v Revúcej, Heckel, B.: Jirásek a Gemer (Príloha). In: Literárne 
postavy Gemera 4 (zost. J. Bolfík). Martin, Osveta 1983, s. 82. 
11 PODRIMAVSKÝ, M.: Gemerské mestečká v národnom hnutí (1848-1918). In: Vývoj správy miest na Sloven-
sku. Martin: Osveta, 1984, s. 287-297. 
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správny uhorský vlastenec slávnostne vysvietené okná. Kto tak neurobil, často si našiel 
rozbité okno. Slováci sa stretávali vo svojich domoch, napr. u Viestovcov, Nandrássyov-
cov alebo Bottovcov, príp. v čitateľskom spolku. Dominanciu maďarských predstaviteľov 
vo verejných priestoroch zaznamenala aj Marína Ormisová vo svojich spomienkach: „Re-
vúčania každoročne cez fašiangy usporadúvali meštiansky bál. Vždy som dostala maďar-
skú pozvánku, no nešla som medzi tú zmaďarčenú spoločnosť. Botto, Kordoš – ako mešťa-
nia z povinnosti sa na bále zúčastnili.“12  


V Gemersko-Malohontskej župe medzi rokmi 1869 a 1900 poklesol podiel Slová-
kov o 8,9 % a počet Maďarov vzrástol o 7,8 %. Počet Nemcov poklesol o 1,6 %. V okrese 
Revúca dominovala v roku 1900 maďarská národnosť podielom 80 %. V meste 
Veľká Revúca bol podiel Slovákov v 80. rokoch 19. storočia 86 %, v 90. rokoch 81 % a 
v roku 1900 sa v Revúcej hlásilo k slovenskému obyvateľstvu len 51 %. Pre porovnanie 
štvortisícový Tisovec mal v roku 1900 81 % podiel Slovákov.13


Nostalgia za gymnáziom bola veľmi silná v publicistike a význam gymnázia si uve-
domili Revúčania hneď po jeho zrušení: „Nezostavíteli vy (píšu A. H. Škultétymu pozn. Ľ. 
L.) dejiny gymnasia v. revúckeho odomrie s vami jedon z najvyznamnejšich momentov 
nášho národného života“14


Gymnázium v Revúcej sa po zatvorení stalo akousi ikonou slobodného národného 
života a práve vďaka zatvoreniu sa ešte viac zviditeľnilo a posilnilo tak krátkodobú plat-
nosť titulu národné centrum pre mesto Revúca, v ktorom bola táto tradícia stále silno 
zakorenená (stretnutia absolventov). Na konci 19. storočia boli tendencie obnoviť gymná-
zium, no do konca monarchie boli neúspešné. 


Náhlu stratu pozornosti o Revúcu nezmenili ani osobnosti, ktoré zostali v tomto 
meste a ktoré sa v rámci možností prispôsobovali podmienkam života v ňom. Niektorí 
podľahli lákavým ponukám kariéry a vzdali sa predchádzajúcich proslovenských posto-
jov. Iní zotrvali na pozíciách národného centra zo 60. rokov. Tradične pesimistický obraz 
Revúcej podával jej vtedajší obyvateľ J. Botto: „Čo sa nášho biedného národného – alebo 
lepšie nenárodného života týče, s tam vám nič dobrého neznám napísať... Vierolomstvo 
našich diplomatov? (a la Štefančok?) zapričiňuje nám nie len úpadok, ale aj blamážu 
všade.“15


J. Botto bol členom pretrvavšieho slovenského čitateľského spolku v Revúcej. 
Spolok, ktorý bol založený na základe príspevkov, ktoré boli určené na objednávanie 
novín, časopisov a kníh, mal spoločnú miestnosť so Vzájomnou pomocnicou (niekedy žil 
z príspevkov samotnej Pomocnice) a neskôr aj samostatnú miestnosť, ktorá slúžila ako 
čitáreň. Botto sa však sťažoval na malý záujem o spolok. „Máme v Revúci čitáci spolok 
slovenský, no naších ľudí Nandrássyovcov, Hlaváča, Holuba, Reussa a. t. d. nevidíš v nom 
nikdy; ani len tie chatrnie prispevky neplatia vdačne.“16


J. Botto pokračoval v ponosoch adresovaných A. Halašovi ohľadom príspevkov na 
nakladateľský spolok: So sosbieraním som sa preto nemohol ponáhľať, bo som len kedyže 
ľudí so sbierkou na vyhodenú mládež unúval, a u nás takých ľudí máš veľmi málo, ktorých 
vrecko by pre národnie ciele vždy otvorené stálo. No pri tom všetkom ako vidím sme my 


                                                 
12 Marína Ormisová spomína (Ed. J. V. Ormis). Martin, Osveta 1979, s. 304. 
13 KLÍMA, S.: c. d., PODRIMAVSKÝ, M.: c. d. 
14 List J. Botto neznámemu z 20. apríla 1878 v Revúcej. ALU – SNK sign. 33 B 2. 
15 Botto neznámemu z 27. novembra 1882 v Revúcej, SNK-ALU, sign. A 135. 
16 List J. Bottu A. Halašovi z 20. decembra 1885 v Revúcej, SNK – ALU sign. 37 A 49. Vnímanie atmosféry 
národného života Revúcej a postavenia tohto ex-centra vystihuje výrok Juraja Janošku adresovaný Bottovi: 
„Veru si to Ty v Revúci ako na stratenej varte.“ List J. Janošku J. Bottovi z 27. decembra 1901 pravdepodobne v 
L. Mikuláši, SNK – ALU sign. 33 A 33. 
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okrem Vás Martinčanov najviac dali.“17 A ďalej: „Sme dákí na nič; zmalátnelí, neteční, 
neznám či to nedostatok peniazí a či národnej hrdosti a vedomia robí, no nejde to ani 
u nás napred.“18


Zlom v národnom „ovzduší“ po roku 1875 vidieť aj v repertoári divadelných pred-
stavení v Revúcej. Oproti obdobiu 1866-1875, kedy fungoval divadelný spolok na gym-
náziu a spolu s Revúčankami, Mestským speváckym zborom alebo Tisovčanmi hrali diela 
J. Chalupku, I. B. Zocha, J. Palárika či D. Bacháta, po roku 1875 sa repertoár sústreďoval 
len na maďarskú drámu, hranú v maďarčine, ktorú prezentoval Súbor stálej ochotníckej 
scény alebo Študentský samovzdelávací krúžok L. Kossutha pri štátnej vyššej obchodnej 
škole (polgárke), ktorá sa usídlila v novšej budove slovenského gymnázia.19


Hoci Revúca zlyhala ako národné centrum, snažila sa koncom 19. storočia moderni-
zovať v rôznych smeroch ako mnoho podobných mestečiek v Uhorsku. Návštevníkov 
prekvapila výstavbou a upravenosťou, o čom svedčia aj dochované pohľadnice (sklamala 
ich však v národnostnej otázke). Na Revúcu si z oných časov spomínal aj Dušan Lichard, 
advokát z Brezna, bývalý žiak gymnázia, vo svojom denníku: „Hneď Muráňska ulica 
ukázala mi, že Revúca za tých 25 rokov – omládla. Domky – ač malé ako vtedy – sú 
zväčša obnovené, ulica lipami vysadená.“ Rovnako chválil i murované ploty, gaštanovú, 
či lipovú aleju, regulované brehy rieky i „elegantný hostinec v renaissančnom štýle“. 
Vôkol seba však počul iba „maďarské mondokovanie“ a videl, „že v gymnaziálnej budove 
zahniezdila sa polgárka... Po večeri prišiel Botto zase ku mne na pohár vína. Sedeli sme 
v hostinci a on rozprával mi mnoho o inteligencii revúckej. Povedal, že jej členovia sú 
„fruges consumere nati“. A keď si chcel Lichard večer ešte čítať, „maďarský džavot 
revúckej jeunesse dolu na promenáde pod oblokmi ma búril“. Na druhý deň sa Lichard 
vydal do mestských kúpeľov: „Kúpeľ je teraz elegantný park s dvoma pavilonami, taneč-
nou besiedkou, umelým zahradníctvom, vodotryskom, kvetnými hradami, vypieskovanými 
chodníkami. Sedeli sme tam v tôni stromovia dobrej poldruhej hodiny. Botto rozprával mi, 
že okrášlenie celej Revúcej a menovite Kúpeľa, je dielom adv. Mihalika, úhlavného od-
porcu Slovákov, ale ináče muža statočného a rázneho.“ Vďaka postaveniu hlavného fiš-
kála kniežaťa Coburga mohol zrekonštruovať kúpele i postaviť mestský hostinec, ktorý sa 
podľa Licharda nehodí k „skromným domčokom revúckym“. Obed strávil s miestnymi 
funkcionármi a istým advokátom... „A v ňom poznal som, aké besné maďarónstvo za-
vládlo v Revúcej a v okolí. Robil totiž výčitky kapitánovi Szentmiklóssymu, že na mestskom 
dome po slovensky sa shováral...“ Keď Lichard opúšťal Revúcu: „Bol som akosi aj rád, 
že beriem sa preč z mesta, ktoré je tak nepodobné mestu, akým bolo pred 25 rokmi... ob-
zrel som sa na Revúcu, toto zborenisko našich národných snáh a mladuškej kultúry ná-
rodnej...“20 Revúca sa teda ako symbol na pozadí negatívnej (hoci iba zo subjektívneho 
národnostného pohľadu) skúsenosti prezentovala intenzívne. 


Atmosféru v Revúcej pocítil aj A. Jirásek, opäť hosť J. Bottu, ktorý bol vďaka svo-
jím aktivitám tŕňom v oku pomaďarčených mešťanov. 


„Pan Julius Botto, předtím profesor slovenského gymnázia v Revúci, roku 1874 
Maďary násilně zrušeného, přijal mne velmi srdečně. Dlouho jsme ještě nebesedovali a již 
jej zavolali ven. Vrátiv se, omlouval se mně, že musí odejíti, ale že se za chvíli vrátí; ani 
slovem se nezmínil, proč odchází. Zdálo se mně, že to vyvolání bylo mu nepříjemno. Přišel 


                                                 
17 List J. Bottu A. Halašovi z 20. decembra 1885 v Revúcej. SNK – ALU sign.37 A 49. 
18 List J. Bottu A. Halašovi z 20. decembra 1885 v Revúcej.SNK ALU sign. 37 A 49. 
19 Pozri DUBOVSKÝ, D.: Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla. Banská Bystrica: Esprint, spol. s r. o. , 
1996, 294 s. 
20 LICHARD, D.: Výlet do Veľkej Revúcej dňa 5. a 6. júla 1892. Gemer – Malohont, roč. 9 (1927), č. 12, s. 2 – 
3, č. 13, s. 1 – 2. 
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opravdu za chvíli, již usmívavý, a vypravoval mi vesele, že jej předvolal služný, a že se 
přísně vyptával, kdo to k němu, k Bottovi, přijel, ten host jeho dle udání že celou cestu 
studoval krajinu, zapisoval si, do mapy se díval a v hotelu že mluvil stále česky. Pan Botto 
vysvětlil, kdo jsem, že jsem tu na studiu, ale nejvíce vydalo, když řekl: „Ale pane služný, 
vždyť je to c. k. školní radca z Prahy." Tak ten „c. k. školní rada byl přece na něco 
dobrý.“21


V roku 1876 vznikol v Revúcej hasičský spolok, ktorý najprv viedol veliteľ, inak 
učiteľ na revúckej meštianke, Jozef Nirnsee. Hľadať národnostné zafarbenie tohto spolku 
by bolo zbytočné, keďže napr. začiatkom 20. storočia bol jeho veliteľom syn J. Bottu 
Milan; napokon aj pre samotný účel tohto spolku. Symbióza maďarského a slovenského 
obyvateľstva sa tu prejavovala. Botto, ako predstaviteľ slovenského elementu v Revúcej, 
musel lavírovať. Na jednej strane sa musel v tomto prostredí správať obozretne, aby mo-
hol vykonávať funkciu advokáta, zachovať si istý status v spoločnosti, na druhej strane sa 
snažil podporovať národný život v tomto regióne: „Rozumejte sa, že to, čo mňa ani mak 
nekonfinduje; naších v. revúckých priateľov strachom naplňuje. Kým teda strach nepomi-
nie a mojí nepriatelia v. revúcki nezaspia, nemožno mi ďalšiu, vážnejšiu akciu zaviest.“22 
Botto bol členom všetkých kultúrnych inštitúcií, ktoré vznikli v Martine, a často i chodil 
do Martina, stal sa dôverníkom martinského centra, dokonca i Českoslovanskej jednoty. 
Snažil sa zachovať si kontakt s národnými centrami a prostredníctvom rozličných aktivít 
oživiť národné centrum v Revúcej. Hoci nebol jediný, ktorý by sa hlásil k slovenskej 
národnosti v Revúcej, 60. roky sa však do nej už nevrátili. 


Na začiatku 20. storočia J. Botto písal bývalému kolegovi z gymnázia: „Revúcu by 
si už ani nepoznal; som posledným mohikánom. Pepich stal sa komisným korheľom, Na-
ndrassy Gusto sbankrotoval aj materialne aj národne a Kondaš je sýce tu, ale nepreloží 
krížom slamu. Štefančok Karol zomrel pred dvoma rokmi, zanechajúc syna, v ktorom nik 
nemá radosť. Marci žije, trvá, je bezcharakterný, akým vždy bol,“23


Národný život Slovákov v Revúcej postupne ustúpil dominantnejšiemu elementu. 
V roku 1877 musela skončiť činnosť evanjelická knižnica, vznikla Spoločnosť milovní-
kov umenia (D. Mihálik) – maďarská spoločnosť, Karol Štefančok – richtár v Revúcej 
(1884 – 1904) – poštátnil evanjelickú elementárnu školu a na zasadnutí mestského výboru 
a zastupiteľstva zaviedol úradnú reč maďarčinu.24


Napriek tomu, že Revúca vďaka investíciám súkromných osôb zveľaďovala svoju 
podobu výstavbou veľkolepého mestského hostinca, ktorý je dodnes jednou z najväčších 
budov v meste, či mestských kúpeľov, finančne si nepolepšila, keď predala akcie Rimav-
sko-muránskej železiarskej spoločnosti viedenským bankám, ktoré ju zlúčili 
so Šalgotarjánskou železiarenskou spoločnosťou, ktorá postupne odstavovala vysoké pece 
z okolia Revúcej. Kríza železiarskej produkcie v okolí Revúcej mala za následok aj pokles 
počtu obyvateľstva v poslednej štvrtine storočia. Posledné stopy po „zlatých 60. rokoch“ 
zmazal rok 1897, keď Vzájomnú pomocnicu – prvú svojho druhu – premenili Revúčania 
na účastinnú spoločnosť a premenovali ju na Népbank. V roku 1890 bola zriadená v Re-
vúcej ďalšia maďarská škola – vyššia obchodná škola.25


Revúca stratila atribút národného centra vďaka viacerým faktorom: zrušenie gym-
názia, aktivity súvisiace s maďarizáciou, nižšia koncentrácia talentovaných a elitných 
predstaviteľov národa, ktorí už neboli schopní presadiť rôzne formy národných prejavov, 
                                                 
21 JIRÁSEK, A.: Za „Bratrstvem“. Slovenský denník (Nedeľná beseda), 1921, č. 189 (21. 8. 1921), s. 7. 
22 List J. Bottu A. Halašovi z 24. septembra 1893 v Revúcej, SNK – ALU sign. 37 A 49. 
23 List J. Bottu I. B. Zochovi z 25. marca 1906 v Revúcej, SNK – ALU sign. M 117 A 2. 
24 DUBOVSKÝ, D.: Pamätnica mesta Revúca. Revúca: Mestské kultúrne stredisko, 2007, 359 s. 
25 Tamže. 
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resp. ich presadzovali do malej miery, či okrajová poloha od iného silného národného 
centra. 


A akú funkciu teda zohralo toto malé dočasné národné centrum? Osvetovú, vzdelá-
vaciu, reprezentačnú, a najmä symbolickú. Symbolickú v negatívnom zmysle pre zrušenie 
slovenského gymnázia a v pozitívnom pre jeho existenciu. 


 
 
Summary 
 
Revúca as a centre of national life in 60th years of 19th century and loss of this attri-
bute in the end of century 
 


The article analyses one of the local national centers in the 19th century, the town Revúca. It tries to find 
out, why the small town although not having been predetermined became one of the most often commemorated 
places in Slovak the 19th century history. The article by using statistics, authentical memories and other fonts 
describes the sudden „national“ growth and fall of this town center. It is also focused on a symbolical level of 
this question and how is the problem reflected in people´s awareness. Author tries to prevent the traditional view 
at this well known topic. 
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Slobodomurárske hnutie v 18. storočí je zaujímavým fenoménom. Pri nedostatku 
primárnych archívnych dokumentov sú záznamy členov lóží z 80-tych rokov 18. storočia 
často jediným relevantným dôkazom o existencii lóže.1 Na území dnešného Slovenska sa 
takéto zoznamy členov zachovali len z lóží v Bratislave a Banskej Bystrici. O členstve 
v ostatných lóžach (Banská Bystrica, Košice, Prešov) sa zachovali len nepriame informá-
cie podané Ľudovítom Abafim koncom 19. storočia.2 Pri skúmaní sociálnej štruktúry 
hnutia som preto vybral tieto lóže – Zur Sicherheit v Bratislave a Zu Den tugendhaften 
Menschenfreunde v Banskej Štiavnici – ako de facto jediné relevantné. Zoznamy členov 
týchto dvoch lóží pochádzajú približne z rovnakého obdobia – 1784 a 1785. Obsahujú 
meno člena, jeho povolanie a stupeň, ktorý v lóží dosiahol.  


Bratislava zažila v polovici 18. storočia nesmierne rýchly vzostup. Jej výhodná po-
loha, obchod, hospodárska štruktúra a príliv obyvateľstva zo všetkých častí monarchie 
napomohli, aby sa stala druhou Viedňou. Ako sídlo ústredných úradov (Kráľovská uhor-
ská miestodržiteľská rada a Kráľovská uhorská komora) bola súčasne strediskom spolo-
čenského života. V 40-tych rokoch možno zaznamenať značný príliv vzdelaných umel-
cov, remeselníkov, dôstojníkov. V značnej miere sa objavujú predstavitelia vzdelanej 
nešľachtickej inteligencie, ktorí hrali významnú úlohu v živote mesta spolu so šľachtou a 
bohatými mešťanmi.  


K rozvoju kultúrneho a vedeckého života Bratislavy výrazne prispeli tlačiarne 
v meste. Ich majiteľmi boli erudovaní a nadšení propagátori osvietenstva ako Landerer, 
Patzka, Weber, ktorí boli nielen poprednými majstrami tlačiarenského remesla, ale i vyni-
kajúcimi znalcami dobovej osvietenskej literatúry, v neposlednom rade tiež váženými 
občanmi mesta. Preukázateľne boli členmi slobodomurárskych lóží alebo jakobínskych 
klubov, za čo boli aj prenasledovaní. S. P. Weber ako slobodomurár, však tlačil aj lite-
rárne práce zamerané proti jakobínom.  


V 60-tych rokoch 18. storočia, najmä počas pobytu princa Albrechta v Bratislave sú 
všetci občania mesta konfrontovaní so slobodomurárstvom a to pri všetkých spoločen-
ských príležitostiach, ale aj prostredníctvom mnohých charitatívnych počinov. V okolí 
mesta žili na svojich sídlach predstavitelia novej šľachty, ktorí svoje tituly dostávali za 
svoje služby v 40. a 50. rokoch od Márie Terézie. Predstavovali slušnú vzdelaneckú a 
kultúrnu úroveň a boli lojálni voči panovníckemu dvoru. Tvorivá časť inteligencie ako 
lekári, učitelia, právnici, ktorí sa nielen pohybovali v kruhoch vzdelancov, ale sa i sami 
zaoberali vedou a šírením jej výsledkov, boli tiež v okruhu šíriteľov slobodomurárskych 
myšlienok.  


Dôležitú úlohu v šírení slobodomurárstva zohrali dôstojníci žijúci v meste a na 
dvore osvietenského miestodržiteľa. Títo, poznajúc slobodomurárstvo nielen z doby ak-
tívnej služby v službách panovníckych dvorov po celej Európe, ale aj z Viedne, sami sa 


                                                 
1 povinné hlásenie členstva zaviedol Jozef II. svojim slobodomurárskym patentom z r. 1785. Týmto patentom 
nariadil, aby každá lóža v monarchii odovzdala guberniu zoznam svojich členov každoročne.  
2 ABAFI, L.: Geschichte der freimaurer in Osterreich – Ungarn I – IV. Budapest 1890 – 1899.  
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stali iniciátormi alebo pokračovateľmi slobodomurárskych prác. Lóže sa stretávali 
v šľachtických palácoch mimo mesta alebo v pivniciach mešťanov. Nedosahovali síce 
taký počet členov ako viedenské lóže, ale vzhľadom na to, že neboli tak priamo pod do-
hľadom panovníckeho dvora, boli aktívnejšie.  


V lóžach, kde vládol demokratický duch, sa pestovali nové myšlienkové prúdy vy-
chádzajúce zo slobodomurárskych predstáv o slobodnejšom politickom a kultúrnom ži-
vote, ich členovia zdôrazňovali potrebu sociálnych a ekonomických reforiem. Na stretnu-
tiach lóží sa aj predstavitelia rôznych  sociálnych vrstiev a tried označujú za spoločenský 
rovnocenných bratov, čo imponovalo práve novovznikajúcej vrstve mešťanov a tvorivej 
inteligencii.  


Stávalo sa dokonca, že domáci učiteľ bol v lóži majstrom a nadriadeným vlastnému 
zamestnávateľovi. Na zasadaní lóží sa často nadväzovali až do smrti trvajúce priateľstvá, 
a to napriek tomu, že členmi lóží boli zástupcovia rôznych stavov – od reformne nalade-
ných aristokratov až po panských sluhov.  


Lóže neboli veľké, ale celou svojou činnosťou politicky a kultúrne významné. Re-
formný program Viedne a reformné požiadavky Uhorska sa realizovali takmer výlučne 
v rámci lóží, kde bola prevažná väčšina zástancov jozefinizmu. Podľa Ľudovíta Kossára 
mohlo byť v 80-tych rokoch 18. storočia v Bratislave asi 120 slobodomurárov.3  


Bratislavskí slobodomurári vykonávali charitatívnu a filantropickú činnosť, založili 
pravdepodobne sirotinec, pomáhali chudobným, prispeli ku kultúrnemu rozvoju mesta. 
Členom lóže bol napríklad staviteľ Karol G. Zillagh, riaditeľ bratislavského divadla 
v rokoch 1779-1784 Emanuel Schikaneder, kníhtlačiar Peter S. Weber, gróf Karol Pálffy, 
hudobníci J. Haydn, J.N. Hummel.4 V Medzinárodnom slobodomurárskom lexikóne sa 
uvádza, že už v r. 1763 tu boli položené „slobodomurárske základy“, ale osudy prvých 
lóží sú málo známe.5


Sledovaná slobodomurárska „Zur Sicherheit“6 bola v Bratislave druhou lóžou.  Bola 
založená v roku 1777 na podnet Jozefa Zistlera, dirigenta orchestra bratislavského biskup-
stva. Väčšinu jej členstva tvorili predstavitelia nižšieho stavu: osobní tajomníci, úradníci, 
mešťania, Zistler poznajúc pravidlá založenia slobodomurárskej lóže, najprv hľadal 
šľachtica vo významnejšej funkcii, ktorý mal mať lóžu pod patronátom. Našiel ho v osobe 
baróna Jána Schilsona, ktorý bol v tom čase komorným radcom a mal dobré kontakty 
s viedenskými lóžami.7 Tento sa obrátil na lóžu „Zum heiligen Josef“, aby vystavila do-
časnú zakladaciu listinu pre zakladajúcu sa bratislavskú lóžu, ktorá bola kooptovaná 20. 6. 
1778 ako dcérska lóža. Na začiatku mala viac členov nešľachtického pôvodu, v roku 1781 
mala 44 bratov a 3 služobníkov. Z toho 16 štátnych úradníkov, 16 v službách šľachty (11 
komorníkov, lokajov, kuchára). Ostatní boli grófi, lekári, dôstojníci, právnici, herci, ob-
chodníci. Veľmajstrom sa stal barón Schilson, jeho námestníkom Zistler.8


                                                 
3 podľa našich výskumov patrilo ku lóži „Zur Sicherheit“ roku 1782 48 členov, roku 1783 40 členov, roku 1784 
34 členov. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Vertrauliche akten 72, Konvolut 
„Ungarn“, fol. 1 – 64. 
4 Kossár, Ľ.: Bratislava a slobodomurárstvo v 18. storočí. In: Fragment K, 1991, č. 2, s. 100 – 105. 
5 Lennhoff – Posner: Internationales freimaurer lexikon. Graz 1932, s. 1239 
6 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Vertrauliche akten 72, Konvolut „Ungarn“ 
fol. 1 – 64. 
7 barón Ján Schilson (nar. 1743) bol referentom Komory Deconomica v r. 1773. Viac sa však zaujímal o hudbu a 
divadlo, sám písal hudobné veselohry v duchu racionalizmu, ktoré si získali obdiv a boli obľúbené i 
v bratislavskej spoločnosti. Diela „Die Tugend im Bauerhaus“ z roku 1775 a „Die Wilden“ z roku 1777 boli 
vydané i tlačou v Bratislave. Svoje vysoké úradnícke pozície získal pomocou slobodomurárskych známostí.  
8 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Vertrauliche akten 72, Konvolut „Ungarn“, 
fol. 1, 20, 21, 24 – 25, 28,  
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Po roku 1784 patrila lóža „Zur Sicherheit“ medzi 12 najvýznamnejších uhorských 
lóží.9 Po slobodomurárskom patente Jozefa II., ktorý povolil slobodomurárske lóže len 
v hlavných krajinských mestách monarchie lóža v roku 1785 skončila svoju činnosť. Jej 
členovia sa roztrúsili medzi hlavné budínske lóže.  


Samotný zoznam členov z roku 1784 je dôkazom sociálnej rozmanitosti hnutia 
v tomto „zlatom“ období slobodomurárstva v monarchii. Podľa zoznamu v lóži bolo 34 
členov, z ktorých 5 členov nemá uvedené povolanie. V lóži bolo 17 úradníkov (komorský 
účtovník, kancelár, sekretár, dvorný radca, advokát, sudca, revízor, riaditeľ školy, riaditeľ 
protokolu, 5 členov malo vojenské povolanie (dôstojník, zbrojmajster). K lóži ešte patril 
staviteľ, umelec, kníhtlačiar a kníhkupec, služobný, kaderník, školník, majordóm 
a obchodník.  


Dôležité postavenie a určite zaujímavé členstvo mala lóža v Banskej štiavnici. Toto 
mesto bolo vynikajúcou lokalitou pre vznik lóže. Slobodné kráľovské banícke mesto bolo 
známe svojimi výnosnými zlatými a striebornými baňami, svojim rudným bohatstvom a 
minerálmi. Už v r. 1760 tu Mária Terézia zriadila Banícku akadémiu, na dlhý čas jedinú v 
monarchii, kde sa sústreďovala technická inteligencia z celého Uhorska. Pri zakladaní 
lóže v Banskej Štiavnici zohrala práve prítomnosť Banskej akadémie významnú úlohu. 
V tomto meste sa uplatnila predovšetkým rozenkruciánska „odnož“ slobodomurárskeho 
hnutia, ktorú tu presadzoval majster prešovskej lóže Martin Heinzely. 10 Rozenkruciánske 
laboratóriá sa nachádzali na rôznych miestach monarchie a k svojim „prácam“ potrebovali 
chemicky zdatných členov. Na území Slovenska bolo rozenkruciánske laboratórium 
v Giraltovciach a práve v Banskej Štiavnici.11


Dejiny slobodomurárstva v Banskej Štiavnici sa začínajú rokom 1774 kedy vznikla  
lóža „Zu Den tugendhaften Menschenfreunde“  (K Cnostnému ľudomilovi) pod ochranou 
prešovskej lóže.  


Zoznam členov lóže je dôkazom, že slobodomurárstvo si v jednotlivých mestách 
hľadalo „najprogresívnejšie“ vrstvy mesta. Kým v Bratislave vidíme sústredenie na vojen-
ský a „podnikateľský“ živel, v Banskej Štiavnici bolo členstvo orientované skôr ideolo-
gicky. Majstrom lóže bol evanjelický farár, od roku 1779 superintendent Ján Čerňanský 
(Csernánszky). Evanjelikom bol aj  Samuel Klieber, narodený v roku 1739, správca chóru 
a spolupracovník evanjelickej školy, od roku 1784 nemecký kantor.12 Zoznam členov 
tejto lóže mi často dáva vynikajúci podklad pre dôkaz o absolútnej náboženskej tolerancii 
hnutia. Táto skutočnosť sa samozrejme odráža v základných dokumentoch a konštitúciách 
hnutia.  


Na základe dvoch zoznamov členov je ťažké určiť všetky atribúty sociálneho zlože-
nia hnutia. Je však možné poukázať na neskutočnú otvorenosť a šírku záberu hnutia. Zau-
jímavá je pozícia aristokracie 18. storočia.  Pre mnohých príslušníkov aristokracie bolo 
členstvo v lóži objektívnou nutnosťou, ktorá viedla k slobodomurárskemu spojeniu medzi 
šľachtou a neprivilegovanými stavmi. Aristokracia však z osvietenstva prijímala väčšinou 
len to, čo jej v konečnom dôsledku nemohlo uškodiť. Mnohí príslušníci liberálne oriento-
vanej šľachty mohli byť skutočne zaujatí protiabsolutistickým a protiklerikálnym slobo-
domurárstvom, ktoré nemalo protimonarchistické zameranie a usilovalo len o dielčie 


                                                 
9 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Vertrauliche akten 72, Konvolut „Ungarn“ , 
Verzeichnis der mitglieber der gefesmäsig verbeffert und vollfommenen St. Johannis loge gennant Zur Sicher-
heit im Orient zu Presburg, für das Jahr 5785. fol. 21 
10 ABAFI, L.: Szabadkömüvesség története Magyarországon. Budapest 1993, s. 40. 
11 ABAFI, L.: Geschichte...I, s. 279. 
12 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Vertrauliche akten 72, Konvolut „Ungarn“, 
fol. 10 – 13. 
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vylepšovanie systému. Vábivá bola každopádne aj medzinárodná dimenzia slobodomurár-
stva, ktorá členom systému zaisťovala pri cestách do zahraničia prijatie v lóžach rovna-
kého typu a ich podporu. Pre celý rad aristokratov bola lákavá aj istá dávka ilegálnosti, 
tajomnosti, pseudoorientálnej mystiky a riuálnej mágie. Určitú úlohu tu zohrávalo aj 
presvedčenie, že slobodomurárske lóže ukrývajú tajomstvo múdrosti minulých dôb. To-
muto vonkajšiemu zdaniu napomáhala exkluzívna odlišnosť lóží od iných dobových spo-
ločností, predovšetkým vtom, z akých vzdialených hlbín dávnoveku odvodzovali svoj 
pôvod a poslanie. V neposlednom rade treba poukázať aj na „módnosť“ slobodomurár-
stva, ktorá bola v 80-tych rokoch 18. storočia značne rozšírená. Bolo módne byť slobo-
domurárom,  bolo módne patriť do tohto zoskupenia ľudí, bola to vec prestíže.  


Je veľkou škodou, že pri rôznych zákazoch hnutia sa zničila veľká časť písomnej 
korešpondencie spolu so zoznamami členov hnutia. Na základe týchto, možno už nená-
vratne stratených dokumentov, by bolo možné urobiť sociálnu analýzu komplexnejšie.  


 
Zoznam členov lóže „Zur Sicherheit“ (K Istote) v Bratislave z roku 1784 


MENO POVOLANIE STUPEŇ
Hauslab František dôstojník majster 
Kroyer František Xaver komorský účtovník majster 
Udvarnoky Imrich kancelár majster 
Weissenthal Gottfried domový správca kardinála Bathanyho majster 
Konczky Štefan sekretár majster 
Stettner Jozef účtovník majster 
Wettstein Žigmund  majster 
Zillagh Georg staviteľ majster 
Schilsohn Ján dvorný radca majster 
Zistler Jozef umelec majster 
Ulbrecht Ján advokát majster 
Caufféé Ľudovít kontrolór kuchyne majster 
Roller Kajetán  majster 
Heckelmann Ignác  majster 
Kellermann Jozef dôstojník majster 
Fleischer Karol dôstojník majster 
Doka Michael sudca tovariš 
Kleiner Anton revízor tovariš 
Risnyantzky Juraj advokát tovariš 
Weber Peter Šimon kníhtlačiar a kníhkupec tovariš 
Schusterschitz Alojs komorský účtovník učeň 
Schlesinger Martin zbormajster učeň 
Jägermann František dôstojník učeň 
Wenger Ignác riaditeľ školy učeň 
Gahy František riaditeľ protokolu učeň 
Schwartner Martin profesor na evanjelickej škole v Kežmarku učiteľ 
Pechan Peter majordóm majster 
Schmidt Jozef služobný tovariš 
Schrödel Pavol školník učeň 
Rischenek Jozef kaderník učeň 
von St. George Jozef Anton adjunkt majster 
Balvazor František Xaver adjunkt tovariš 
Ernst Ignác radca učeň 
Kürti Jozef dozorca učeň 
Illesházy Štefan  učeň 
Ottenfeld Róbert Otto dôstojník učeň 
Hönig Leopold František obchodník majster 
Eppstein Tobiáš  majster 
Heckelmann František dôstojník majster 
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Sociálna štruktúra slobodomurárskeho hnutia v Habsburskej monarchii v 18. storočí 


Försch František hudobník majster 
Zdroj: HHStA Wien, Vertrauliche akten 72, Konvolut „Ungarn“ , Verzeichnis der mitglieber der gefesmäsig 
verbeffert und vollfommenen St. Johannis loge gennant Zur Sicherheit im Orient zu Presburg, für das Jahr 5784. 
fol. 21. 


 
Dokument č. 14 


Zoznam členov lóže „Zu Den tugendhaften Menschenfreunde“ (K cnostnému ľudomilovi) 
v Banskej Štiavnici z roku 1785 


MENO POVOLANIE STUPEŇ
Becks učiteľ majster 
Bodkornitzky Adam rektor v Kežmarku učeň 
Bulyovsky Gabriel komisár tovariš 
Chiris Jozef dôstojník tovariš 
Cornides Daniel advokát majster 
Falkenbayen   majster 
Frendel senátor v Banskej Štiavnici majster 
Beramb Gottfried  majster 
Böllner Jozef inšpektor majster 
Bußmany Ján  tovariš 
Hamaliar Martin  majster 
Hellenbach Bartolomej  majster 
Hodoßy Alexander prísediaci majster 
Hofinger Juraj mestský lekár majster 
Klieber Samuel lesný úradník majster 
Merck František úradník soľnej bane tovariš 
Mittrovský Karol  majster 
Balumbini Ján lesný úradník majster 
Radvanský Ján podžupan majster 
Hobulz Jozef úradník tovariš 
Sembery Andrej prísediaci majster 
Singentbaler  advokát majster 
Sulowiny Samuel lekár majster 
Sztruhary Adam  majster 
Trentschensky František  majster 
Trentschensky Pavol lesný úradník majster 
Trentschensky Daniel obchodník tovariš 
Teschlak Pavol  učeň 
Thill Eliáš lesný úradník majster 
Thonheuser Baltazár lesný úradník majster 
Vogler Michael inšpektor majster 
Worosch Imrich radný majster 
Wrby Ján  majster 
Zmeskal Gabriel radný majster 
Balogh  acesor majster 
Michaletschka Ján  majster 
Pongratz Baltazár advokát majster 
Schupsky  prefekt majster 
Sonntag Michal advokát majster 
Tihany  acesor majster 
Strauß Gottfried  majster 
Benitzky Tomáš acesor majster 
Buchta Ján komisár učeň 
  učeň 
Sleisebbaker Ján vojenský chirurg majster 
Füsth Juraj perceptor tovariš 
Füsth Alexander notár tovariš 


 167 







Martin Javor 


Kleinitza Ján profesor v Banskej Bystrici tovariš 
Liszoviny  fyzik majster 
Pflug Ján  majster 
Radvanský Ľudovít  majster 
Reinisch Juraj dôstojník majster 
Roller Ján  majster 
Zorkoczy Samuel advokát učeň 
Fischer Ján lesný úradník majster 
Böllner Jozef  majster 
Hohüsch Pavol majiteľ fabriky majster 
Hohüsch Daniel notár  
Csernansky Ján superintendent majster 
Fidler Michal lesný úradník majster 
Goeczy Juraj podžupan majster 
Lezius Ferdinand lekárnik majster 
Trentschensky Pavol lesný úradník majster 
Hoffmann Ján  majster 
Halbedel Jozef komorský gróf učeň 


Zdroj: HHStA Wien, Vertrauliche akten 72, Konvolut „Ungarn“ fol. 1 – 64. 
 
 


Summary 
 
The Social Structure of Freemason Movement in the Habsburg Monarchy  in the 
18th century (on an example of Lodges in Bratislava and Banská Bystrica) 


 
The aim of this study is to reflect the social structure of Freemason movement in Habsburg monarchy. 


Analysis of social structure is worked out on base of members´ employment lists from Bratislava and Banská 
Štiavnica. The result of this study is the proof of absolute openness of movement, the only cenzus was annual fee 
height. The members´ lists are also an example of absolute religion tolenrance in Freemason movement. 


 168








ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Marketing a manažment zbierkového fondu  múzea 
 
ŠTEFAN KOLLÁR 
 
Slovenská pošta, a.s.  
 
 


Zbierkový fond, jeho dokumentácia a  aktivity s ním spojené vrátane využitia, pred-
stavuje v múzeách jednu z najvýznamnejších oblastí múzejnej práce. Pôsobenie zamest-
nancov v tomto smere výrazne ovplyvňuje výslednú odbornú i  komunikačnú úroveň 
pamäťovej inštitúcie. Metodologické a metodické postupy sú podmienené špeciálnou 
pripravenosťou a tým schopnosťou aktívne vykonávať zverené funkcie vo všetkých ob-
lastiach múzejnej činnosti na požadovanej profesionálnej úrovni. Preto jedným zo základ-
ných predpokladov kvalifikovaného pôsobenia zamestnancov je osvojenie si systému 
poznatkov, ktoré sa na výkon múzejnej práce viažu i z pohľadu muzeológie, popri osvoje-
niu si teórie a metodológie príslušného vedného odboru. Múzeum je spoločensko-histo-
rický fenomén, ktorý má nezastupiteľnú funkciu: zhromažďovať, uchovávať a všestranne 
využívať hmotné doklady vývinu prírody a spoločnosti. Preto právom sa očakáva plnenie 
odborných kritérií v oblasti praxe so zbierkami, a to od zberu, odborného spracovania, 
tezaurovania, konzervovania, reštaurovania, sprístupňovania, až po ich ochranu na poža-
dovanej  profesionálnej, ako aj technickej i legislatívnej úrovni, čo je základným predpo-
kladom uplatnenia sa v náročnom prostredí múzejnej práce.      


Okrem prirodzeného pochopenia a podpory zakladateľov múzeí a dokonalého spra-
covania fondov si múzeum vyžaduje veľký individuálny vklad každého, kto chce 
v budúcnosti v tejto oblasti pracovať. Vklad je v podobe permanentného sledovania od-
bornej problematiky doma i vo zahraničí a osvojovania si potrebných poznatkov.         


V súčasnom vývoji múzejnej praxe akceleruje i rozvoj múzeálnej komunikácie,  
manažmentu a marketingu.  Základným poslaním múzeí je činnosť zameraná na uchová-
vanie reliktov minulosti i súčasnosti, čím sa zachováva kontinuitu vývoja, domáceho 
a tým i celosvetového kultúrneho dedičstva. Treba si však uvedomiť aj tú skutočnosť, že 
zriaďovateľ ale aj potencionálny zákazník – občan – návštevník akceptuje potreby inštitú-
cie tohto typu do tej miery, do akej pociťuje jej potrebnosť. Je to aspekt tak dokumentač-
ný, uchovávajúci, ako aj výchovný s priemetom  do oblastí, ktoré vytvárajú zdroje na 
financovanie činností múzeí. Základným spojovateľom tohto multidisciplinárneho praco-
viska – múzea je muzeologická veda a muzeálna technika. Aplikácia teórie a metód prí-
slušných vedných disciplín zastúpených v múzeách sa chápe, ako špecializovaná muzeo-
lógia .       


Zbyňek Z. Stránsky sa pokúsil hľadať východisko v ujasnení základných kritérií 
muzeológie ako vedy, čím sa jednoznačne postavil do pozície obhajcu názoru, že muzeo-
lógia už má za sebou dostatočný vývoj, a teda aj svoju históriu a tým aj historické právo 
na existenciu. Predmetom muzeológie je  špecifický prístup človeka ku skutočnosti, ktorú 
triedením určitých pôvodných  objektov a skúsenosti  vkladá do novej reality v záujme ich 
uchovania, navzdory prirodzenosti zmeny a zániku s cieľom ich  využívania novoutvore-
ným spôsobom k svojej potrebe. Stránsky zdôrazňuje, že prostredníctvom muzeológie je 
treba preniknúť k poznaniu tohto špecifického vzťahu človeka ku skutočnosti, odhaľovať 
jeho genézu, štruktúru i kategórie a poznať tak podstatu toho, čo označil termínom „mu-
zealita “. 


Zbierkové predmety sú nielen materiálovou bázou muzeológie, ale aj objektom jej 
vedecko-teoretického záujmu a poznania muzeality. Teoretická muzeológia tak tvorí 
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poznávacie jadro muzeológie. Dôležité miesto v tomto procese má informačná bilancia 
zmeny  kontextu a následná selekcia, tezaurácia a komunikácia, ktoré na seba nadväzujú, 
pričom nesmieme zabúdať ani na typológiu múzeí.1


Zriaďovatelia v spolupráci s manažérmi múzeí, na základe záväzných a interných 
legislatívnych noriem (organizačný poriadok, podpisový poriadok a pod.), vytvárajú svoj 
špecifický informačný systém v ktorom múzeum pracuje a poskytuje služby. Vždy treba 
mať na zreteli, že riadiacim systémom je zriaďovateľ, riadiaci múzeum. Pri utváraní mo-
delu informačného systému je nutné brať do úvahy makrosystém komunikácie, ktorý 
spĺňa dôležitú úlohu pri určení správneho marketingu. Vonkajší informačný systém sle-
duje ciele zriaďovateľa a propagáciu múzea, vnútorný zabezpečuje budovanie základných 
systémov a subsystémov, ktoré poslúžia pri zbere, triedení, spracovaní, ale aj pri uložení 
a sprístupnení zbierkového fondu.      


Múzeá nadobúdajú do svojich fondov zbierkové predmety viacerými spôsobmi: 
vlastnou činnosťou (napr.: zberom v teréne), kúpou, darom, prevodom, výmenou 
a zámenou, získaním vlastníckeho práva, dražbou na aukciách, nálezom a pod.2  Prostred-
níctvom svojich zbierok sa stávajú spojnicou medzi históriou a súčasnosťou, ale aj budúc-
nosťou. Sú reprezentantmi kultúrneho dedičstva národa, kontinentu a cez programy vý-
menných výstav, zastupujú ho na celom svete.  Týmto sa zbierkotvorná činnosť stáva 
zmyslom podnikania múzea a  súčasťou marketingových procesov poskytovania hodnôt. 
Väčšina múzeí však uplatňuje tradičné chápanie procesu odovzdávania hodnôt neuvedo-
mujúc si neustále zmeny v spoločenskej,  politickej a ekonomickej oblasti súčasného 
života.  Muzeálny trh po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa mení na 
množstvo mikrotrhov, ktoré majú svoje priania, vnímanie, preferencie a nákupné kritériá. 
Predvídavé múzeá sa snažia vytvárať také ponuky produktov, ktoré čo najlepšie vyhovujú 
požiadavkám trhu. Vzhľadom na špecifickosť muzeálnej práce netvorí presvedčenie čo 
najlepšieho uspokojovania potrieb a priania trhu, jadro podnikateľského procesu, ale tak 
manažment, ako aj marketing má zohrať strategickú úlohu aj v interných muzeálnych 
procesoch. Základom koncepcie procesov je vykonanie segmentácia trhu, výber vhodných 
cieľov trhu a vytvorenie stratégie umiestnenia hodnoty na trhu. Zároveň sa musí vypraco-
vať strategický program pre: 


a/  aktivity a prácu s verejnosťou (výstavy, kultúrno-výchovná činnosť) 
b/ starostlivosť o zbierkový fond (evidencia a spracovanie, konzervovanie reštauro-


vanie, akvizícia, selekcia a vyraďovanie) 
c/ vedecko-výskumnú prácu (zameranú na zbierky prípadne výstavy) 
d/ ekonomiku a manažment (vrátane finančných a personálnych oblastí).    
Po spracovaní strategických programov nasleduje vytváranie produktu s jeho špeci-


fickými vlastnosťami, tvorba cien a distribúcia, podpora predaja, reklama a ďalšie činnosti 
súvisiace s informovaním trhu o danom produkte. Takto vytvorený marketingový proces 
podlieha systematickému riadeniu, ktorý má zabezpečiť zhody medzi cieľmi 
a komplexnosťou činností. Realizuje sa v štyroch fázach – koncepčná  (formuluje marke-
tingovú filozofiu), analytická (buduje informačný systém), realizačná (riadi sa marketin-
govou stratégiou) a spätná väzba (formuluje na základe analýzy ďalšie strategické 
a taktické postupy). V múzejnej praxi si treba uvedomiť rozdielnosť povahy týchto výz-
namových foriem a ich vzájomné pôsobenie a využiť ich – počínajúc zmyslovým 
                                                 
1 S typológiou múzeí sa podrobne zaoberal LALKOVIČ, M : Typológia múzeí, Študijný materiál pre Katedru 
ekomuzeológie, vydala Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici 2005. 
2 Túto činnosť legislatívne usmerňuje vyhláška Ministerstva kultúry č. 342/98 Z. z. o odbornej správe múzejných 
zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení vyhlášky č.557/2004 Z. z., v znení zákona 
č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov muzeálnej hodnoty a galerijnej hodnoty, atď.  
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dojmom, ktorý muzeálny predmet sprostredkúva o konkrétnom bytí, až po význam, ktorý 
mu je intersubjektívne vlastný. Múzeum má dôležitú sociálnu funkciu: skúma predmety, 
ako znaky. Nestačí len jednoducho predmet vystaviť v pôvodnom, alebo muzeálnom 
prostredí, ale musí byť i vo vzájomnom vzťahu so žijúcimi ľuďmi. Preto jednou zo zá-
kladných úloh muzeálneho manažmentu je identifikovať perspektívy a príležitosti, ktoré 
umožnia efektívne využívať schopnosti všetkých účastníkov a ich dlhodobé skúsenosti. 
Aby múzeum identifikovalo a zhodnotilo svoje príležitosti potrebuje mať spoľahlivé in-
formácie tak o schopnostiach zamestnancov, ako aj  zbierkovom fonde a mať znalosti 
o demografickom, ekonomickom, politickom, legislatívnom, sociálnom vývoji atď. Takto 
spracovaná marketingová stratégia, ktorú nesmieme zamieňať s marketingovou filozofiou, 
definuje strategické nástroje tak v mikro-, ako aj makroprostredí múzea. Marketingovú 
stratégiu možno spracovať z  rôznych pohľadov, od  stratégie rastu, podľa pozície  na trhu, 
podľa nástrojov marketingového mixu, atď. Pre múzeum je základom zbierkový fond, ním 
popisuje špecifickosť cieľov a dokumentuje svoju odlišnosť od ostatných porovnateľných 
múzeí, preto je veľmi dôležitý manažment zbierok. Dobrá evidencia a dokumentácia  
zbierkového fondu je základným východiskom v  rámci muzeálnych marketingových 
procesov. Pokiaľ však nie je jasné, čo všetko v depozitoch je, nie je možné realizovať 
systematickú muzeálnu činnosť. Aby sa zbierky mohli systematicky spracovať, je potreb-
né vytvoriť štruktúru uloženia zbierkového fondu,  ktorú znázorňuje nasledovná tabuľka:  


 


 


 
ZBIERKOVÝ  FOND 


MÚZEA 


                                    
Ako je známe, zbierka, zbierkový fond  sa získava tak v častiach, ako aj v celosti. 


Vo svojom vnútornom vzťahu má obsiahlu muzeologickú výpovednú schopnosť, ktorou 
sa zásadne líši od každého iného druhu hromadenia predmetov. Dôležitým činiteľom pri 
budovaní zbierky je primerané plánovanie a členenie muzeálneho tezauru ako základnej 


TAB. č. 1    ŠTRUKTÚRA ZBIERKOVÉHO 
FONDU  MUZEA


 


Zbierkový súbor Zbierkový súbor Zbierkový 
súbor 


Zbierková 
     skupina 


Zbierková 
      skupina 


Zbierková 
     skupina 


Zbierková 
kolekcia 


Zbierková 
kolekcia 


Zbierková 
kolekcia 


Zbierkový 
predmet 
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schémy zbierkového fondu, ktorá sa má rozvinúť. Tiež je potrebné periodickými obsaho-
vými analýzami a porovnaniami medzi dokumentačným cieľom  a  existujúcim fondom  
preverovať a tak optimalizovať pamäťové a dokladové funkcie existujúcich zbierok. Mú-
zeá vlastivedného zamerania vytvárajú zbierkové fondy viacodborového charakteru, ako 
napr.: zbierkové fondy prírodovedného, historického, archeologického, etnografického 
a iného zamerania. Špecializované múzeá vytvárajú zbierkový fond podľa zamerania, 
ktoré môžeme zistiť z ich názvu napr.: poštové,  etnografické, vojenské, letecké, múzeum 
obchodu, polície atď. Pre všetky zbierky daného odborného vedného zamerania sa použí-
va označenie napr. „zbierkový fond  poštového múzea“. Zbierkové fondy múzea sú vždy 
otvoreným systémom, umožňujúcim dotváranie (dobudovanie)  zbierkových  – kolekcií, 
skupín a súborov, t.j. celého zbierkového fondu novými zbierkovými predmetmi 
a kolekciami v zmysle záchrany kultúrnych reliktov na základe metódy a metodiky tezau-
rácie, hierarchických obsahovo-funkčných a iných vzťahov a súvislostí akceptovaných 
klasifikačným systémom a odborným terminologickým slovníkom.       


Zbierkový fond múzea sa vnútorne člení na viaceré zbierkové súbory, čím rozu-
mieme viac alebo menej početné súbory zbierkových predmetov určitého druhu a obsahu, 
napríklad: odevu, textilu, keramiky, pečiatok, známok... Jednotlivé zbierkové súbory preto 
označujeme konkrétne ako zbierkový súbor ľudového odevu, denných pečiatok, alebo 
zbierkový súbor slovenských poštových známok, a pod. Do konkrétneho zbierkového 
súboru zaraďujeme len predmety zhodného druhového významu so spoločnou obsahovou 
príznačnosťou.  Určujúcim faktorom zaradenia zbierkových predmetov do daného zbier-
kového súboru je ich druh, obsahová príznačnosť a význam. Vytvárajú sa i relatívne uzav-
reté zbierkové súbory, nie však bez možnosti ďalších prírastkov, ale z hľadiska zhodnosti 
ich podstatných obsahovo–významových znakov,  ktoré ich spájajú, ako napr.: zbierkový 
súbor uniforiem spája znakovosť (vojenská, poštárska, historická - súčasná...),  estetický a 
funkčný význam (pracovná, slávnostná, navrhovaná), zaraďujú sa sem odevné súčasti 
vyrobené z rôznych materiálov (textil, koža, kov – v prípade ozdobných prvkov, prípadne 
z iných materiálov, pokiaľ sú obsahovo – funkčnou súčasťou), ale aj predmetov, ktoré 
s nimi tvorili jeden celok napr.: šabľa, kord k slávnostnej vojenskej uniforme a pod. Jed-
notlivé zbierkové súbory sa vnútorne členia na viaceré, viac-menej početné zbierkové 
skupiny predmetov, ktoré spája určitá funkčná zhodnosť, materiál, tvar, atď. Jednotlivé 
zbierkové skupiny sa tvoria zo zbierkových kolekcií, t.j. z menších skupín úžitkovo 
a typologicky zhodných zbierkových predmetov, napríklad denných poštových pečiatok 
používaných na poštách, vo vlakovej pošte, v autopošte a pod. Pri predmetoch patriacich 
do jednej kolekcie skúmame najmä ich typologickú zhodnosť a diferencovanosť. Pomo-
cou nej sa dostávame až k riešeniu a definovaniu konkrétnych zbierkových predmetov, 
ktoré z tohto hľadiska môžu byť ojedinelými ale aj viacnásobnými zbierkovými predmet-
mi. V týchto prípadoch si všímame aj obmenu príznačných typových znakov – variantov. 
Jednotlivé zbierkové kolekcie sa skladajú z určitého počtu konkrétnych zbierkových 
predmetov, označených prírastkovými a inventárnymi číslami, zhodnými s ich evidenciou 
v prírastkovej knihe  zbierkových premetov. Na základe úžitkovo-funkčnej zhodnosti 
a typovej príznačnosti ich ďalej triedime už podľa typologických znakov. Takýmto, 
v podstate analyticko-systematickým postupom vytvárame typológiu zbierkových pred-
metov, diferencovaných podľa typov a ich obmien – variantov.       


V muzeálnom kontexte majú nepochybne dôležitú úlohu predmety, ktoré nie sú ani 
autentické, ani originálne, no nemožno sa ich zrieknuť ako sprostredkovateľov, ktorí sa 
používajú v úzkom spojení s muzeálnymi zbierkami, hlavne tam, kde ide 
o komunikovanie autentických súvislostí. Ich funkcia je nahradiť, zastúpiť, pripomenúť, 
doplniť, dokumentovať použitie, prípadne rozšírenie informácií o predmetoch zbierkové-
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ho fondu.  Okrem toho v muzeálnej praxi využívame modely a makety realizované 
v originálnej veľkosti alebo v mierke, prípadne ako doplnenie neúplne zachovaných 
predmetov a tiež vo forme kresby. Tento pomocný zbierkový fond môže vystupovať rôz-
nych formách a abstrakčných stupňoch (tab.č.2)  


 


 


 
Kópie, 
reprodukcie, 
odliatky, imitácie,  
rekonštrukcie. 


Substitúty  
 
MODEL –  
funkčná 
zmenšenina 
MAKETA – 
nefunkčná 


Náhradné 
predmety 


TAB. č. 2    ŠTRUKTÚRA  POMOCNÉHOZBIERKOVÉHO FONDU  MÚZEA 
  
 Popri evidencii a dokumentácii zbierkového fondu je dôležitou súčasťou manaž-


mentu zbierkového fondu jeho uchovanie. Depozitáre by mali mať vhodné prostredie 
zabezpečujúce tak ochranu, ako aj vhodné klimatické podmienky. Revízia zbierkového 
fond okrem  evidenčného stavu zisťuje údaje o stave zbierok a navrhuje spôsob ich ošet-
renia.      


Hodnota zbierkových predmetov je stanovená trhovými kritériami, vyjadrená pe-
ňažne napr. kúpnou cenou. Zaradením predmetu do zbierkového fondu múzea sa mení 
hodnotová orientácia, ktorá sa zameriava  skôr na kultúrnu a umeleckú než komerčnú. 
Z týchto kritérií vychádza i kategorizácia zbierok  a ich zaradenie do I., respektíve II. 
kategórie, a tým vznikajú nasledovné vzťahy v rámci zbierkového fondu (viď tabuľku č. 
3) 3.   


                                                 
3 Spôsob revízie,  kategorizácie a ochrany  zbierkového fondu ,  legislatívne upravuje vyhláška Ministerstva 
kultúry č. 342/98 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predme-
tov v znení vyhlášky  č. 557/2004 Z. z., v znení zákona  č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov muzeálnej hodnoty a galerijnej hodnoty, zákona  č. 387/2001 Z. z.  a zákona  č. 416/2001, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 115/98 Z. z. 
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EXPOZÍCIA 


študijná 
zbierka 


STÁLA ZBIERKA 
(ZBIERKOVÝ FOND, TEZAURUS) 


inventarizácia 
katalogizácia 


m
uz


ea
lit


a 


Výskumná 
zbierka 


 


rezervná 
zbierka 


deakcesia 


 
 


PROSTREDIE 


SELEKCIA 


TAB. č. 3   ŠTRUKTÚRA  VZŤAHOV   
 V RÁMCI ZBIERKOVÉHO FONDU    


MUZEA


 
 
 Pojem „marketingová pôsobnosť múzea“ v rámci systému marketingu 


a manažmentu zbierkového fondu možno definovať na základe rôznych prístupov, urče-
ných diferenciáciou vedných odborov. Ak sa však  hlbšie zamyslíme nad činnos-
ťou múzeí, zistíme, že v postate sa uberajú rovnakým smerom, snažiac sa postihnúť ne-
spornú podstatu, ktorou je reálne poskytovanie služieb. Obe činnosti svojím pôsobením 
ovplyvňujú muzeálnu prax. Kým doteraz v problematike poskytovania služieb múzeom 
prevládali skôr teoreticko-aplikačné prístupy, dnes sú na rade aplikačno-realizačné vý-
stupy. Základným atribútom nášho poznania je porovnávanie na základe zhôd a rozdielov. 
Dôležitým faktorom poznania je uvedomenie si vzťahu medzi typickým a špecifickým, 
ktoré je založené na porovnaní zhody a rozdielu. Muzeálne typikum znamená, že objekt 
má opakované znaky typologicky zhodné s iným podobným objektom. Druhú úroveň 
predstavuje muzeálne špecifikum, svojráz, osobitosť, ojedinelosť čo predstavuje originál-
nosť identifikácie v rámci muzeálnej siete. Celkové hodnotenie múzea možno doplniť o 
hodnotové vzťahy, čiže cez definovanie poslania, skúmanie interného a externého pros-
tredia a výberu taktických a strategických cieľov, na základe  ktorých sa vypracuje im-
plementácia  stratégie poskytovania hodnôt zbierkového fondu. Systém marketingu slu-
žieb v múzeu dokumentuje nasledovná v tabuľka:   


 289 







Štefan Kollár 


 


múzeum 
 


                 expozície  
                  výstavy   


vnútorná        ostatné 
organizač-     aktivity   
ná štruktú- 
ra                 kontaktné 
                     osoby       


 
pre zákaz-   pre zákaz- 
níka  nevi-   níka vidi- 
teľné            teľné          
 


      služba 


     ostatné      
      služby 


  zákazníci 


  ostatní 
  
zákazníc


uplatnenie zá-
sad vedeckosti, 
systematickosti
, 
primeranosti 
vedomostí 
teórie a praxe 
spolupráca 
s médiami, 
zbe- rateľmi, 
škola-mi, 
mládežou, 
inštitúciami, 


sekundárny 
kontext 


primárny 
kontext 


pozorovanie, 
výskum, zber 


spracovanie, 
ochrana 
zbie-rok - 
napr.: 
konzervova-
nie, usklad- 


Vysvetlivky: 
                          priame vzťahy 
 
                           nepriame vzťahy 
 


   Spätná väzba 


TAB. č. 4  SYSTÉM PRÁCE MARKETINGU SLUŽIEB V MÚZEU 
 
Vychádzajúc zo systému práce marketingu služieb v múzeu možno konštatovať, že  


vonkajší systém zabezpečuje pomocou princípov muzeálnej práce propagáciu služieb 
a produktov, kým vnútorný buduje základné systémy a subsystémy, ktoré poslúžia  pri 
vytváraní základných informačných systémov s cieľom poskytnutia služieb v oblasti 
vnútromuzeálnych procesov, vzdelávania, analýz, prognóz i propagácie. Nástrojom pre 
realizáciu týchto informácií, okrem v muzeálnej praxi zaužívanej dokumentácie, môže byť 
prostredie geografického informačného systému, kde v rámci súboru troch informačných 
okruhov: objekt a jeho atribúty, využitie objektu,  sa vytvára ucelený obraz o predmete  
záujmu. Po vytvorení databáz získame primárne i sekundárne informácie, pomocou kto-
rých môžeme tak pre muzeálne potreby, ako aj iných objednávateľov realizovať analytic-
ké a syntetické práce. Muzeálna prezentácia ako aj ostatné služby múzea, vytvárajú imidž 
pamäťovej inštitúcie. Aby medzi zbierkovým fondom, službami a verejnosťou mohol 
existovať čo najplodnejší vzťah, musia byť múzeá otvorené vonkajším vplyvom. Ak táto 
stratégia má byť úspešná, treba nielen zladiť podmienky interného a externého prostredia 
múzea, ale uskutočňovať i aktivity zamerané na poznávanie hodnotového reťazca. Je 
zrejmé, že konkurenčnú výhodu nemôžeme pochopiť a spoznať, ak sa pozeráme na múze-
um ako celok. Dôležitou súčasťou činnosti múzea je práca s verejnosťou, ktorá predsta-
vuje súhrn plánovaných a dlhodobých opatrení na rozvoj a udržanie dôvery medzi múze-
om a verejnosťou. O vážnosti múzea pritom rozhoduje predovšetkým forma, kvalita 
špeciálnych výkonov, ale aj príslušná spoločenská identita, ktorú determinuje zriaďovateľ. 
        Odberateľom služieb múzea na vnútornom trhu môže byť široké spektrum zákazní-
kov, ktoré sa skladá z orgánov štátnej správy, regionálnych inštitúcií, podnikateľských 
subjektov a občanov. Efektívnou činnosťou v oblasti marketingu a manažmentu zbierko-
vého fondu, vychádzajúc zo súčasného stavu a z predpokladaného vývoja trhu, bude vy-
žadovanie nových marketingových aktivít a vývoj nových produktov „šitých na mieru“. 
Zásadný ideový, kultúrny, spoločenský a kreatívny význam pre obyvateľstvo a malých 
zákazníkov má sformovanie adekvátneho informačného systému múzea. Účinky produk-
tov služieb však nemožno vždy vyjadriť materiálne ani finančne, keďže nosným obsahom 
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je práca s verejnosťou. Kým reklama je jednostranným procesom, ktorého cieľom je vy-
volanie určitej priazne a dôvery, práca s verejnosťou v múzeu je procesom, na ktorom sa 
do určitej miery zúčastňuje samotná verejnosť. Spokojnosť zákazníka závisí od jeho po-
citov – potešenia, alebo sklamania – vyplývajúcich z porovnávania poskytnutej služby 
s očakávaným výkonom. Pokiaľ výkonnosť nie je v súlade s očakávaním zákazníka, nie je 
spokojný. Vytváranie imidžu je zmesou prvkov produktového, cenového, distribučného a 
komunikačného mixu, ktoré sa spájajú do jedného celku, aby tak vytvorili jeden základ, t. 
j.: imidž múzea.  
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Zusammenfassung 


 
Der Sammlungsfond, seine Dokumentation und die Arbeit mit ihm insgesamt seiner Ausnützung, stellt in 


den Museen einen der bedeutendsten Gebiete den musealen Arbeit  dar. Das Museum ist ein gesellschafts-histo-
risches Phänomen, welches eine unvertretbare Funktion hat: materielle Nachweise der Höherentwicklung der 
Natur und Gesellschaft zusammenzutragen, herüberzuretten und ganzheitlich auszunutzen. Deshalb erwartet man 
mit Recht eine konsequente Ausführung der Fachkriterien in dem Gebiet der Arbeit mit den Sammlungen, und 
dass von der Sammlung an, über die Fachverarbeitung, die Thesaurierung, die Konservierung, die Restaurierung, 
die Erschließung bis zu ihrer Beschützung auf dem notwendigen professionellen, wie auch technischen und auch 
legislativen Niveau, was die Grundvoraussetzung für die Durchsetzung in der anspruchsvollen Umwelt der 
musealen Arbeit ist. Die Museen erwerben  in ihre Fonds Sammlungsobjekte durch mehrere Methoden: durch 
eigene Tätigkeit (z. B.: durch das Sammeln in Terrain), Ankauf, Erwerbung des Inhaberrechtes, Versteigerung 
auf den Auktionen, Findung usw. Den Begriff „Marketingwirken des Museums“ innerhalb des Systems des 
Marketings und des Managements des Sammlungsfonds, kann man auf der Grundlage verschiedener Einstellun-
gen, die durch die Differenzierung der Wissenschaftszweige festgelegt sind definieren. Angesichts der Einzigar-
tigkeit des musealen Wirkens bildet die Vorstellung, der was am besten Zufriedenstellung der Bedürfnisse und 
Wünsche des Marktes, nicht den Kern des Unternehmerprozesses, aber es soll genauso Management wie auch 
Marketing eine strategische Aufgabe auch in den internen und den externen Musealenprozessen spielen. Als das 
Fundament der Konzeption der Prozesse muss man eine Segmentierung des Marktes durchziehen einen entspre-
chenden Zielmarkt aussuchen und eine Strategie der Positionierung des Wertes auf dem Markt bilden, gleichzei-
tig ein strategisches und ein taktisches Programm der Arbeit mit den Sammlungen ausarbeiten. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Z minulosti Židovského úverného družstva pre Prešov a okolie (1923-1941)1


 
PATRIK DERFIŇÁK 


 
Inštitút histórie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 
 
 


Pre lepšie poznanie a pochopenie celého obdobia i jednotlivých významných uda-
lostí odohrávajúcich sa v rokoch medzi dvoma svetovými vojnami má však v prípade 
slovenských miest a samozrejme aj Prešova, osobitný význam sledovanie činnosti počet-
ných spolkov, potravných i úverných družstiev a rôznych záujmových organizácií. Neob-
vykle intenzívny rozvoj prežívali v tomto období najmä rozmanité formy podielových 
družstiev, presadzujúce sa v prvom rade v hospodárskej oblasti. I keď tieto organizácie 
pôsobili v Prešove i na celom území Šariši už od konca 19. storočia, až dvadsiate 
a tridsiate roky minulého storočia priniesli prudký nárast ich počtu. Intenzívny rozvoj, 
i vzhľadom na neustále inzerovanie celého spektra rôznych služieb navyše dobre pozoro-
vateľný, zaznamenali predovšetkým prešovské úverné družstvá. Popri filiálkach veľkých 
pražských a bratislavských bánk tu najmä v priebehu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. 
storočia veľmi úspešne pôsobilo päť väčších úverných a sporiteľných družstiev.2


Družstevné podnikanie zaznamenalo na celom území Slovenska už začiatkom dvad-
siatych rokov mohutný rozvoj. Príčin bolo hneď niekoľko. Ťažkosti drobných akciových 
bánk, bojujúcich po zmenách v roku 1918 o vlastné prežitie práve v období rastúcej 
potreby nových úverov a celkového financovania povojnovej konjunktúry, nútili široké 
vrstvy obyvateľstva hľadať nové zdroje finančných prostriedkov. V samotnom Prešove sa 
k tomu pripájala aj skutočnosť, že i keď činnosť miestnych bánk, pokrývajúcich finančné 
potreby tunajších podnikateľov, zámožnejších stredných vrstiev i množstva spoločen-
ských organizácií mala svoju dlhoročnú tradíciu, začiatkom dvadsiatych rokov takmer 
všetky miestne banky postupne zanikli. Množstvo väčších i drobných akcionárov bolo 
zvyknutých celé desaťročia zúčastňovať sa na ich chode, i na vyplácanie pomerne pravi-
delných výnosov zo zisku, ktoré vo forme dividend tie úspešnejšie každoročne prinášali. 
Nová situácia preto prirodzene vyvolávala potrebu opäť sa podieľať na zakladaní 
a činnosti finančných inštitúcií, ktoré by nielen bezpečne spravovali ich úspory, zhodno-
covali investované prostriedky, ale v prípade potreby vypomohli aj čo možno najlacnejším 
úverom. Takéto ústavy by zohľadňovali aj znalosť miestnych pomerov, čo bolo najmä 
v prípade drobných podnikateľov, nedisponujúcich dostatočnými zárukami pre veľké 
bankové domy, mimoriadne dôležité. Vzhľadom na obmedzenia, ktoré v oblasti bankov-
níctva v novej československej republike vznikali, sa družstevná forma podnikania, nevy-
žadujúca si veľké kapitálové náklady a nekladúca ani mimoriadne administratívne nároky, 
stala pre široké vrstvy miestneho obyvateľstva veľmi výhodnou.    


Jedným z takýchto nových finančných ústavov, ktoré na začiatku dvadsiatych rokov 
                                                 
1 Štúdia vznikla ako súčasť výstupov z grantového projektu VEGA č. 1/3755/06 Regionálna tlač – jej význam 
a miesto v historickom vývoji Slovenska.  
2 S problematikou finančného podnikania v samotnom Prešove, najmä s dôrazom na obchodnú činnosť tunajších 
akciových bánk, od polovice 19. storočia do roku 1948, je možné sa oboznámiť napr. v materiáloch DERFI-
ŇÁK, Patrik: Prešovská banková jednota (1868 – 1924). In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2003. Ed. Pekár, 
M. Prešov: Universum, 2003. s. 92-105, MADZINOVÁ, Renáta: Peňažníctvo prvej polovice 20. storočia 
v Prešove. In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka katedry dejín FHPV PU 2004. Ed. Pekár, M. – 
Derfiňák, P. Prešov: Universum, 2004. s. 183-194, či DERFIŇÁK, Patrik: Prešovská sporiteľňa, účastinná 
spoločnosť(1845-1923). In: Annales historici Presovienses 6/2006. Ed. Pekár, M. – Derfiňák, P. Prešov: Univer-
sum, 2006. s. 169-197. 
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postupne rozbiehali svoju činnosť, i keď spočiatku iba pomocou nepatrných vkladov, bolo 
aj Židovské úverné družstvo pre Prešov a okolie. Ako už samotný názov naznačuje, od 
svojho vzniku roku 1923, malo ambíciu rozvíjať svoju činnosť nielen v samotnom Pre-
šove, ale i po celom Šariši. Mohlo a tu oprieť o veľmi početnú, hospodársky i spoločensky 
aktívnu, židovskú komunitu. Veď len v samotnom Prešove v roku 1921 tvorila 19,7 % 
všetkých obyvateľov mesta, pričom v priebehu tridsiatych rokov tento podiel stále stúpal.3 
Preto keď známy prešovský advokát dr. Sigmund Neuwirth podal v jarných mesiacoch 
roku 1923 u prešovskej sedrie, ako príslušného obchodného súdu, žiadosť o zaevidovanie 
novej spoločnosti, bol už realizovaný celý rad prípravných krokov. Dňa 11. marca 1923 sa 
napríklad, v priestoroch patriacich prešovskej ortodoxnej židovskej obci, uskutočnilo 
zakladajúce valné zhromaždenie. Zišlo sa tu celkovo 157 záujemcov a členstvo, nielen 
z Prešova, ale prakticky z celého Šariša. Zastúpení boli obyvatelia Sabinova, Lipian, Or-
lova, Hanušoviec nad Topľou, Lemešian, Plavnice a viacerých ďalších obcí, ktorí nielen 
že upísali 203 členských podielov, ale za prítomnosti zástupcov komisie American Joint 
Distribution Committee, H. Gella a N. Biedera, zvolili aj prvého predsedu družstva dr. 
Karola Ferbsteina. Spolu s ním svoje poverenia dostalo aj 21 členov prvej správnej rady 
a päť členov dozornej rady.4  


Počet podielov, ktoré si zakúpili jednotliví členovia, sa pohyboval od 1 do 20 kusov, 
pričom cena jedného stanovili na 120 Kč. Ak záujemca nemal dostatok prostriedkov na 
ich okamžité zaplatenie, bolo mu umožnené splácať ich postupne, počas celého prvého 
roku členstva. Za tieto vložené prostriedky mal každý člen nielen právo na podiel zo 
zisku, najviac však vo výške 6 % hodnoty podielu ročne, ale aj na poskytnutie úveru za 
podmienok zakotvených v stanovách spoločnosti. Tento postup mal predovšetkým zvýšiť 
záujem verejnosti o členstvo v družstve a umožniť tak postupné napĺňanie jeho ambicióz-
nych cieľov. Zakladatelia totiž plánovali okrem zhromažďovania a zhodnocovania vkla-
dov poskytovať napríklad lacné úvery na opravy domov a dielní, z ktorých mnohé boli po 
prvej svetovej vojne nielen zanedbané, ale neraz aj vážne poškodené. Tiež sa usilovali 
zabezpečovať potrebný prevádzkový kapitál pre svojich členov, väčšinou obchodníkov 
a drobných podnikateľov. Ako doplnkovú činnosť, ktorú sa ale nikdy nepodarilo plne 
rozvinúť, plánovali podieľať sa na vzniku ďalších potravných, úverných či výrobných 
družstiev, prípadne nakupovať stroje, semená a ďalšie potrebné materiály pre miestnych 
roľníkov a remeselníkov.5  


Spočiatku veľmi skromný vlastný kapitál by neumožnil hneď od začiatku plnenie 
žiadnej z týchto pomerne náročných úloh. Preto prípravný výbor považoval za potrebné 
požiadať o pomoc krajanov zo zahraničia. Po krátkom jednaní získalo družstvo za veľmi 
výhodných podmienok rozbehový úver od American Joint Distribution Committeé, kto-
rého zástupcovia sa zúčastnili už na zakladajúcom valnom zhromaždení. O výhodnosti 
zahraničnej pôžičky v objeme 239 500 Kč svedčí predovšetkým skutočnosť, že bola zaťa-
žená iba 2,5 % úrokom, pričom až do roku 1927 bola postupne ešte navyšovaná až do 
výšky viac ako 410 tisíc korún. Pre porovnanie, vkladateľom družstvo v tom čase ponú-


                                                 
3 V roku 1921 to bolo 3477 a v tridsiatych rokoch už viac ako 4300 osôb. Bližšie KÓNYA, Peter - LANDA, 
Dezider: Stručné dejiny prešovských Židov. Prešov: PVT, 1995. s. 38.  
4 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 114/1923 
5 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. Stanovy 
Židovského úverného družstva pre Prešov a okolie.  Obchod s tovarmi znemožňoval družstvu v nasledujúcich 
rokoch nielen nízky objem vlastného kapitálu, ale i rozhodnutie Ústredného družstva na základe zákona č. 
239/1924 Sb. Z. a n. o vkladných knižkách a peňažných ústavoch, ktorým sa zastavoval všetok obchod 
s tovarmi. Bližšie napr. 150 rokov slovenského družstevníctva – víťazstvá a prehry. Ed. Holec, R. Bratislava: 
Družstevná únia SR, 1995. s. 94. 
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kalo 4,5-5 % zúročenie ich peňazí, kým úvery poskytovalo, aj to iba svojim členom, za 8 
% ročný úrok. Práve vďaka týmto prostriedkom už prvé výsledky hospodárenia, uzavreté 
k 31. decembru 1923, znamenali najmä pre členskú základňu príjemné prekvapenie. Na-
priek veľmi nízkemu objemu vkladov, ktoré sa podarilo získať v priebehu prvých devia-
tich mesiacov činnosti, iba 18051, 27 Kč, mohli byť poskytnuté úvery v objeme 314 885, 
34 Kč. To prinieslo, po odpočítaní nákladov na založenie družstva a jeho prevádzku, čistý 
zisk 1363, 10 Kč.6  


Napriek minimálnej hotovosti v pokladnici družstva, iba 276, 42 Kč, tak členská zá-
kladňa už na prvom riadnom valnom zhromaždení musela rozhodovať o tom, čo urobiť 
s dosiahnutým ziskom. Správna rada navrhla výplatu prvých 3 % dividend. Jej rozhodnu-
tie podporila aj dozorná rada a právny zástupca družstva s tým, že „.. vyplatenie dividendy 
bude pri členoch dôveru k družstvu upevňovať.“ Hoci v rozsiahlom odôvodnení ďalej 
vyhlásili, že výplatu výnosov považujú predovšetkým za výbornú propagáciu dosiahnu-
tých úspechov, samotní členovia nakoniec odmietli ponúkané dividendy. Schválili, na-
priek odporu správy, radšej ponechanie prostriedkov v pokladnici družstva, aby „ .. spolok 
náš ďalej silnel, lebo je neslýchané, aby spoločnosť už po pol roku činnosti vyplácala 
dividendy.“ 7   


Peniaze zo zahraničia pomohli rýchlo rozbehnúť obchodnú činnosť družstva. 
O úvery, vzhľadom na kapitálovú slabosť Prešova i celého šarišského regiónu, tu bol vždy 
značný záujem. Preto všetky prostriedky, ktoré sa družstvu podarilo zhromaždiť, bolo 
možné opäť rýchlo a za výhodných podmienok ďalej investovať do nových pôžičiek. Stať 
sa členom družstva tak bolo vzhľadom na možnosť získania úverov i dosahované výnosy 
finančne zaujímavé. No napriek tomu musela správna rada už v priebehu prvého roku 
činnosti riešiť množstvo problémov. V prvom rade to boli značné nedoplatky, ktoré jed-
notliví členovia dlhovali za upísané členské podiely. Na konci roku 1923 sa tak na jednej 
strane vykazovalo 258 členov so 760 upísanými podielmi, na druhej strane však u 224 
z nich boli evidované nedoplatky za podiely v celkovej výške 38 505 Kč. To výrazne 
znižovalo možnosti poskytovania nových a najmä vyšších pôžičiek a tým aj stabilitu 
a celkové zárobkové možnosti družstva. Revízna správa, ktorá bola vypracovaná 
v polovici roku 1924 konštatovala navyše množstvo ďalších nedostatkov. Medzi najzá-
važnejšie sa radila absencia akéhokoľvek poistenia proti krádeži či vlámaniu. Ako nevy-
hovujúce bolo vnímané aj obmedzenie prevádzkového času družstva pre klientov na iba 
dve hodiny denne, v pondelok až piatok.8   


Vedenie družstva sa preto počas nasledujúcich mesiacov v prvom rade sústredilo na 
odstraňovanie jednotlivých vytknutých nedostatkov. Súčasne, v silnej konkurencii ostat-
ných úverných družstiev i pobočiek väčších bánk pôsobiacich priamo v Prešove, sa usilo-
valo získať čo najväčší objem vkladov, ktoré by umožnili ďalej rozširovať obchodnú 
činnosť. Oboje sa im vďaka celkovému postupnému zlepšovaniu hospodárskej situácie 
v meste i celom regióne vcelku darilo a už koncom roku 1924 objem vkladov prekročil 
hranicu 100 tisíc korún. Samotní predstavitelia správnej rady družstva za zvlášť významné 
považovali, že „.. dôvera obecenstva k družstvu sa zmnožila“, keďže z celkového objemu 
získaných prostriedkov viac ako 80 % tvorili dlhodobejšie vklady na vkladné knižky. 
Súčasne sa podarilo, aj prostredníctvom dobrých hospodárskych výsledkov, presvedčiť 


                                                 
6 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 69/1924 
7 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 172/1924, 
Zápisnica z 1. valného zhromaždenia /6. apríla 1924/ . Ďalším svojim rozhodnutím znížili aj počet členov správ-
nej rady z 21 na 15.  
8 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 172/1924, 
Správa o revízii 
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predstaviteľov americkej banky nielen o bezpečnosti vložených prostriedkov, ale i o 
potrebe ďalších investícií. Vďaka tomu koncom roku 1924 už vklad American Joint Dis-
tribution Committeé v prešovskom Židovskom úvernom družstve stúpol na 351 200 Kč.9      


Aj vďaka novým prostriedkom získaným zo zahraničia sa celkový objem poskyt-
nutých úverov mohol v závere roku 1924 vyšplhať už na sumu 542 456, 61 Kč. Táto sku-
točnosť sa pozitívne prejavila aj na výnosoch, ktoré družstvo dosiahlo. Podielnici mali na 
rozdelenie v rámci valného zhromaždenia k dispozícii už 6194, 26 Kč čistého zisku. 
V zmysle schválených stanov, 20 % tejto sumy použili na dotovanie všeobecného rezer-
vného fondu. Desať percent smerovalo do riadneho rezervného fondu spoločnosti. Majite-
ľom podielov bolo možné vyplatiť maximálne, 6 % -né dividendy a tak zostávajúcich ešte 
viac ako tisíc korún, zostalo v špeciálnom dividendovom fonde do ďalších rokov. 10   


 
Tab. č. 1 Vývin hospodárenia Židovského úverného družstva v rokoch 1925-1928 / údaje sú v Kč./. 


Rok Členovia Podiely Vklady Rezervy Úvery zisk Výnos   
1925   392 101 695   229 699,41  2265,71   752 707,89   8100,40  6 % 
1926   439 130 030   402 033,86  8833,32   906 825,54 11811,91  6 % 
1927   520 150 100   770 850,09 12566,90 1 209 039,00 17393,66  6 % 
1928   595 162 975 1 024 036,80 16696,77 1 362 050,00 23270,15  6 % 


/Zdroj: ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58, Vý-
chodný Slovák 1925-1929 /  
 


Druhý rok činnosti družstva bol hodnotený ako veľmi úspešný. Výsledky naplnili 
správnu radu i členov družstva optimizmom, ktorý sa v nasledujúcich rokoch ukázal ako 
vcelku opodstatnený. Aj v priebehu ďalších štyroch rokoch totiž stúpal nielen počet čle-
nov, ale tiež objem získaných vkladov, poskytnutých úverov, rovnako ako dosahovaný 
zisk. Základné informácie o hospodárení družstva, ktoré prináša tabuľka č. 1, by sme 
chceli doplniť iba niekoľkými informáciami, ktoré dokumentujú, že popri dosahovaní čo 
najlepších hospodárskych výsledkov, sa správna rada v stále väčšej miere sústreďovala na 
skvalitnenie poskytovaných služieb a súčasne aj na realizáciu rôznych dlhodobých 
programov. Ich cieľom bolo v prvom rade podporiť sporivosť u svojich členov, pestovať 
u nich zdravé finančné návyky a súčasne vytvoriť čo najpočetnejšiu skupinu stabilných 
klientov. Už v roku 1925, práve v rámci skvalitňovania služieb verejnosti, bolo potrebné 
prijať druhého pracovníka, ktorý mal pomáhať prokuristke Helene Ungárovej viesť ob-
chodnú činnosť a účtovnú agendu družstva. Od 1. mája 1926 sa družstvo stalo členom 
Sväzu židovských úverných spoločenstiev pre Podkarpatskú Rus a východné Slovensko 
v Mukačeve, ktorého zástupcovia následne vykonávali v družstve zo zákona vyplývajúcu 
revíznu činnosť. Podľa ich záverov, družstvo v prvých rokoch svojej existencie pracovalo 
bez akýchkoľvek strát. Tým sa správna rada dokázala vyhnúť najmä vďaka opatrnosti pri 
poskytovaní úverov. Každý člen družstva totiž, aby získal pôžičku, musel vlastniť určitý 
počet podielov. Tie potom, spolu s vkladmi, tvorili súčasne istú formu čiastočného zabez-
pečenia pre ústav. Do sumy 2000 Kč postačovalo vlastníctvo jedného splateného podielu, 
za poskytnutú pôžičku však súčasne musel súčasne ručiť aspoň jeden solventný ručiteľ. 
Ak niekto žiadal o vyšší úver, pri jeho prejednávaní určila správna rada aký počet splate-
ných podielov musí vlastniť, koľko ručiteľov, prípadne aké iné aktíva môže družstvu 


                                                 
9 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č.353/1925, 
Súvaha k 31.12.1924. 
10 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 353/1925, 
Správa prešovského Židovského úverného družstva na obchodný rok 1924. 
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ponúknuť ako záruku za požičané peniaze.11


V polovici roku 1926 družstvo ešte stále sídlilo v prenajatých priestoroch v budove 
evanjelického kolégia. Vzhľadom na stále sa rozširujúcu činnosť sa však prejavovala 
potreba získať nové, väčšie priestory. Okrem prokuristky a účtovníka už totiž zamestná-
valo tiež sluhu, ktorý sa staral o bežnú prevádzku, poštu, čistotu ale i doručovanie zásielok 
zákazníkom priamo v Prešove. Aj pracovný čas bol rozšírený na šesť hodín denne, aby 
bolo možné uspokojiť stále rastúci počet klientov. V novembri 1926 už totiž družstvo 
vykazovalo celkovo 159 dlhodobejších vkladateľov, i keď súčasne je potrebné konštato-
vať, že iba 26 z nich malo vklady vyššie ako päť tisíc korún. Ako zaujímavý pokus, ako 
zvýšiť objem dlhodobých zdrojov a tak súčasne aj výnosnosť družstva, bol v tom čase 
hodnotený rozbiehajúci sa systém tzv. kmeňových vkladov. Išlo o pravidelné mesačné 
vklady, najčastejšie v objeme 5 Kč, ktoré sa členovia družstva zaviazali ukladať po dobu 
piatich rokov. Táto i predtým sa objavujúca myšlienka sa aj v tomto prípade ukázala ako 
veľmi úspešná. Už v priebehu prvých troch mesiacov od vyhlásenia možnosti zapojiť sa 
do dlhodobého sporenia bolo zaevidovaných prvých 129 vkladateľov.  


Podobne ako vklady, ani pôžičky v prvých rokoch nepresahovali často hranicu päť 
tisíc korún. Z 372 poskytnutých úverov, evidovaných na konci roku 1926, iba 25 prekra-
čovalo túto hranicu. Navyše ani podiel dlhodobých, hypotekárnych pôžičiek nepresahoval 
hranicu 10 % všetkých poskytnutých pôžičiek. To plne zodpovedalo zámerom správnej 
rady – poskytovať menšie, krátkodobé no súčasne čo najlepšie kryté úvery, zamerané 
predovšetkým na rozvoj podnikania. Priemerný úver v roku 1926 predstavoval iba 2405 
Kč. O tom, že napriek nižším objemom bola možnosť získania úveru významnou motivá-
ciou pre vstup do družstva svedčí aj skutočnosť, že k 1. decembru 1926 čerpalo úver 75,5 
% členov družstva. Niektorí z nich si dokonca stihli požičať aj viackrát, napriek tomu, že 
úroková sadzba v tom čase dosahovala až 11 a iba vo vybraných prípadoch 10 %.12     


Vďaka opatrnej obchodnej politike nezaznamenalo družstvo v prvých rokoch svojej 
činnosti žiadne straty, ani nevykazovalo pochybné pohľadávky. To spolu s relatívne níz-
kymi nákladmi na prevádzku vytváralo dobré podmienky na ďalší rozvoj. V podobnom 
duchu sa vyvíjal aj ďalší, už v poradí piaty obchodný rok. Napriek tomu, že sa darilo po-
stupne zvyšovať objem vkladov, ešte rýchlejšie rástol záujem o nové úvery. Takmer dvoj-
násobne stúpala aj ich priemerná výška, ktorá dosahovala približne 4000 korún. To svedčí 
o dôvere v celkový hospodársky rozvoj a odvahe aj pomocou väčších pôžičiek rozvíjať 
jednotlivé formy podnikania. Správna rada však dbala na to, aby splatnosť úverov nepre-
sahovala obdobie 15 mesiacov. V záujme uspokojenia čo najväčšieho počtu členov žia-
dajúcich nové a nové hoci stále drahšie pôžičky, znížilo družstvo aj svoje rezervné vklady 
vo veľkých akciových bankách. Objem týchto rezervných vkladov, ktoré súčasne slúžili aj 
ako istá forma zabezpečenia dôveryhodnosti a schopnosti družstva ručiť za svoje záväzky, 
klesla kvôli tomu na necelých 13 % objemu všetkých vkladov. Revízna jednota však, po 
pravidelnej kontrole dôrazne žiadala, aby sa ich úroveň čo najrýchlejšie opäť zvýšila na 
odporúčaných 15 %.13  
                                                 
11 Formy ručenia sa líšili nielen v závislosti od výšky úveru, ale v prvých rokoch činnosti družstva aj od „dob-
rého mena“ žiadateľa. Na rozdiel od ostatných prešovských družstiev sa v prípade Židovského úverného druž-
stva iba v menšej miere uplatňovalo ručenie nehnuteľnosťami, čo jednak vyplývalo z relatívne nízkych objemov 
požičiavaných prostriedkov ale súčasne aj zo skutočnosti, že väčšina členov družstva nedisponovala vhodnými 
nehnuteľnosťami. Bližšie napr. KOTULIČ, Rastislav: Analýza oceňovania a zdaňovania poľnohospodárskej 
pôdy na území SR. In: Zborník príspevkov z konferencie mladých vedeckých pracovníkov FEM Mladá veda, jej 
prínosy a perspektívy. Nitra: SPU, 2000. s. 72.   
12 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č.870/1926. 
Revízna správa zo dňa 1.12.1926 
13 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č.944/1927. 
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Neustále rozširovanie obchodov sa premietlo aj do dobrých hospodárskych výsled-
kov roku 1927. Napriek tomu, že stále pretrvávali ťažkosti so splácaním členských po-
dielov, družstvo dosahovalo veľmi dobré hospodárske výsledky. Okrem maximálnych 
šesť percentných dividend, mohli byť dotované všetky rezervné fondy a dokonca sa poda-
rilo bez väčších ťažkostí realizovať zníženie rozbehového vkladu americkej banky 
o 36 000 korún.14  


Keďže najstabilnejšou časťou kapitálu družstva boli členské podiely a ich dlhodobé 
päťročné úsporné vklady rozhodla správna rada o vylúčení všetkých nečlenov z aktivít 
družstva. Tí si takto museli alebo vyzdvihnúť svoje vklady a uhradiť svoje záväzky, alebo 
si zakúpiť aspoň jeden 120 korunový podiel. Napriek tejto snahe ku ktorej sa pridalo aj 
zvýšenie vkladových úrokov na 5,5 – 6 % ročne, nepodarilo sa vytvoriť dostatočné zdroje, 
aby sa mohlo vyhovieť žiadostiam revízorov a vrátiť objem rezervných vkladov na poža-
dovanú 15 percentnú úroveň. Družstvo naďalej poskytovalo predovšetkým krátkodobé 
zmenkové úvery. Pritom dosahovaný zisk umožňoval stále výplatu maximálnych výnosov 
podielnikov, ale aj dotovanie všetkých rezervných fondov, platové doplatky pre troch 
zamestnancov ústavu a tiež poskytovanie finančných podpôr pre miestne charitatívne 
organizácie. Podarilo sa aj vyhovieť požiadavke na splatenie ďalších prostriedkov poskyt-
nutých zo zahraničia.15  


Od roku 1929, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za začiatok veľkej hospodár-
skej krízy, sa začínajú, i keď spočiatku iba nepatrne, prejavovať problémy českosloven-
ského i svetového hospodárstva aj na činnosti Židovského úverného družstva. Spočiatku 
sa, okrem názvu, ktorý od roku 1929 znel Židovské úverné družstvo v Prešove, nič výraz-
nejšie nezmenilo. Revízor Legiojednoty – svazu legionářskych družstev v Prahe, ktorej 
členom sa družstvo stalo mohol oprávnene konštatovať, že „ .. družstvo započalo z malých 
počátku, avšak cílevědomou organisací, která nejvíce projevuje se ve výchově spořivosti, 
což dosvědčuje účet 5 Kč úspor, dopracováva se družstvo dobrých výsledků hospodář-
ských.“16.  


Napriek tomu medzi drobnými podnikateľmi, obchodníkmi i zamestnancami, ktorí 
tvorili rozhodujúcu skupinu členov družstva bolo badateľné isté napätie. Vzhľadom na 
zmeny na celoštátnom finančnom trhu správna rada sprísnila podmienky poskytovania 
nových pôžičiek, záujem o ne však stále stúpal. Zvyšovala sa aj priemerná sumu, ktorú si 
členovia požičiavali, pričom v závere roku 1929 presiahla už hranicu 5000 Kč, no ani 
najvyššie pôžičky nepresahovali hranicu dvanásťtisíc korún. Vzhľadom na túto situáciu 
vedenie družstva preto ťažko nieslo a často kritizovalo skutočnosť, že „ ... v rozpore 
k tejto skutočnosti stojí ale chovanie našeho obecenstva, ktoré našu činnosť necení na 
dosť a pri umiestnení svojich usporených a iných príležitostných vkladoch neberú do 
ohľadu náš ústav ...“.17 Umiestňovanie finančných prostriedkov u konkurenčných ústavov 
spôsobovalo dosť problémov a vzájomného obviňovania. I keď v roku 1929 boli výsledky 
hospodárenia stále veľmi dobré, s pomocou vkladov členov uložených u iných prešov-
ských ústavov mohli byť ešte lepšie, kritika sa vystupňovala začiatkom tridsiatych rokov, 


                                                                                                                          
Revízna správa zo dňa 7.11.1927 
14 Pozvanie na V. výročné valné zhromaždenie. In: Východný Slovák, 7, 1928, č. 10. s. 3. Vklad American Joint 
Distribution Committeé tak klesol z pôvodných 411 000 Kč na 373 000 Kč.   
15 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č.623/1929. 
Objem záväzkov voči americkej banke klesol začiatkom roku 1929 na 329 000 Kč.  
16 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 121/1930. 
Správa o revízii. 
17 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 121/1930. 
Správa správy.  
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keď tieto peniaze citeľne chýbali. Je zaujímavé, že podobne sa vyjadrovali aj zástupcovia 
ostatných prešovských ústavov.18  


Hospodárenie Židovského úverného družstva sa v roku 1929 sa uzavrelo rekordným 
ziskom, ktorí okrem maximálnych výnosov a dotovania rezervných fondov umožnil aj 
5300 korún rozdeliť zamestnancom ako doplatok k ich platom a 3000 kč venovať na dob-
ročinné ciele miestnym spolkom. Súčasne dobré hospodárske výsledky viedli 
k rozhodnutiu príspevkom v celkovom objeme 10 000 Kč prispieť na výstavbu novej 
prešovskej nemocnice. Suma sa mala v každoročných splátkach po tisíc korún poukazo-
vať z čistého zisku družstva.19     


Napriek tomu, že v priebehu roku 1930 sa ešte dôsledky krízy výraznejšie nepreja-
vili, celková neistota sa prejavovala zvýšeným objemom výberov a vkladov i stále väčším 
záujmom o nové úvery. Dosiahnutý hospodársky výsledok, najlepší v dovtedajšej histórii 
ústavu, umožnil nielen vyplácať výnosy, dotovať rezervné fondy a prispieť značnou su-
mou na zlepšenie platov zamestnancov, ale opäť umožnil trojtisícovou dotáciou podporiť 
viaceré charitatívne spoločnosti v Prešove.20   


Obchodný rok 1931 priniesol ďalšie zhoršovanie hospodárskej situácie na celom 
Slovensku a tým i nové starosti pre správnu radu družstva. Kríza naplno doľahla aj na 
obyvateľov Prešova a okolitých obcí. V prvom rade väčšina členov družstva výrazne 
meškala so splátkami poskytnutých úverov. To, že kríza vážne skomplikovala obchodnú 
činnosť, vyplývalo so samotnej štruktúry jeho členov. Zo 752 členov bolo 486 obchodní-
kov a malých živnostníkov. Ďalších 40 prevádzkovalo voľné živnosti, 28 zasa podomový 
obchod. Necelých desať percent členskej základne tvorili robotníci (48) a roľníci (32). 
Významnú, vyše sto člennú skupinu členov tvorili zamestnanci verejných a štátnych in-
štitúcií, prípadne rodinní príslušníci. Medzi vkladmi stabilne prevažovali drobné vklady, 
iba 45 členov disponovalo sumou vyššou ako 5000 Kč. Aj v rámci týždenných vkladov 
vkladov dominovala kategória 5-50 Kč, len dvadsať členov si šetrilo viac ako 50 korún 
týždenne. Úročenie bolo stanovované, v závislosti od objemu a viazanosti vkladu 
v intervale 4,5-6 % ročne. Úvery členom poskytovali za 8-11 % úrok, pričom až na 
niekoľko drobných výnimiek sa pohybovali v rozmedzí 500 – 5000 Kč. V priebehu roka 
1931 však správna rada, vzhľadom na ťažkosti členov so splácaním, väčšinou iba predl-
žovala splatnosť starších pôžičiek. Nové úvery nepresahovali 10 % zo všetkých pôžičiek. 
Napriek tomu, správna rada musela prvý krát v histórii odpísať nedobitné pohľadávky. 
I keď ich objem 3660 Kč nebol vysoký a revízor i valné zhromaždenie hodnotilo rok ako 
uspokojivý, správna rada prijala niekoľko dôležitých opatrení. V prvom rade sa ešte sprís-
nili podmienky na získanie nových úverov. Súčasne, v snahe udržať si čo najviac pros-
triedkov na nepredvídateľné účely, obmedzila sa na minimum podpora dobročinnosti 
a veľká časť zisku sa ponechala nerozdelená, pre potreby roku 1932.21    
 
Tabuľka č. 2  Vývin hospodárenia Židovského úverného družstva v rokoch 1929-1934 / údaje sú v Kč./. 


Rok Členovia Podiely Vklady /Kč/ Rezervy /Kč/ Úvery /Kč/ Zisk /Kč/ Výnos 
1929    663 1529 1 469 522,51   24536,57 1 650 601,90 31061,06 6% 
1930    708 1646 1 698 937,64   34134,87 1 927 239,35 34435,33 6% 
1931    772 1751 1 533 603,40   44809,77 1 666 848,40 33101,89 6% 


                                                 
18 Väčšie rozdiely v úročení vkladov však medzi družstvami neboli. Roľnícka vzájomná pokladnica ponúkala 
v tom čase úroky z vkladov na vkladných knižkách 5,75 % a na bežných účtoch 5,5 %. Živnostenský úverný 
ústav príjmal vklady na 5-6 %. Podrobnejšie ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Živnostenský 
úverný ústav, 608, B II 303, kr. 60. č. 221/1930. Zpráva správy.   
19 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 235/1930 
20 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 266/1931  
21 ŠA  Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 231/1932  
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1932    796 1796 1 635 447,18   53637,77 1 524 553,10 17718,99 3% 
1933    854 1890 1 535 706,71   58887,55 1 756 361,75 16956,76 3% 
1934    874 1900 1 638 340,03   64372,78 1 767 139,00 15944,55 4% 


/Zdroj: ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58, Vý-
chodný Slovák 1929-1934/. 
 


Do veľkej miery na opatrné správanie vplývala, okrem dôsledkov samotnej hospo-
dárskej krízy, aj snaha americkej banky stiahnuť zo Židovského úverného družstva čo 
najväčšiu časť svojho vkladu. Jeho výška v priebehu roka postupne ďalej klesala, čo od-
čerpávalo lacné zdroje ktoré bolo možné ďalej požičiavať členom. Súčasne to nútilo 
správu družstva hľadať nové vklady i úspory, čo však bolo vzhľadom na celkovú hospo-
dársku situáciu nesmierne zložité.22  


Značná nestabilita vo finančnej a podnikateľskej sfére nútila vedenie družstva 
k zvýšenej opatrnosti aj v nasledujúcom roku. Hoci sa vďaka propagácii i záujmu o nové 
úvery darilo získavať nových členov a úspešne sa rozbehol aj ďalší cyklus sporivých päť-
ročných vkladov, na druhej strane dochádzalo k vyplácaniu značných objemov prostried-
kov. Viac ako 350 tisíc korún si vybrali členovia, ktorým sa končilo ich päťročné sporenie 
a takmer stotisíc korún muselo byť vrátených aj americkým vkladateľom. Na ich vklado-
vom účte zostalo posledných 16 tisíc korún, ktoré však boli tiež likvidované počas nasle-
dujúceho roka. Tento značný odliv prostriedkov spôsobil, že nové úvery sa členom pos-
kytovali iba vo veľmi obmedzenej miere. A napriek tomu, že sa pri ich pridelení žiadali už 
dvaja či dokonca traja solventní ručitelia, v novembri 1932 bolo už v bilanciách celkovo 
sedem pôžičiek vykazovaných ako problémové a neskôr pribúdali ďalšie. Rastúce ťaž-
kosti s inkasovaním poskytnutých peňazí i úrokov z úverov viedli k tomu, že správna rada 
v priebehu roka postupne obmedzovala poskytovanie pôžičiek a peniaze, ktoré členovia 
napriek ťažkostiam predsa len do pokladne ústavu splácali, umiestňovala radšej na účty do 
veľkých bankových ústavov.23  


Táto opatrná politika sa odrazila nielen na výraznom poklese čistého zisku 
a vyplácaných dividend za rok 1932 na polovicu v porovnaní s predošlým rokom, ale 
vyvolávala aj veľkú nespokojnosť členov družstva. Tí v takomto spôsobe podnikania 
videli zo strany správnej rady „zradu“, pričom pri obrane vlastných záujmov nebrali 
ohľady na celkový záujem družstva. Stret týchto záujmov sa prejavil na valnom zhromaž-
dení začiatkom roku 1933, kde si správna rada dokázala obhájiť svoje stanovisko, i keď 
v zápisnici sa konštatovalo, že: „.. veľká časť členov družstva, najmä malých obchodníkov 
a remeselníkov, je v dôsledku krízy i následkom tvrdo vymáhaných daní a poplatkov 
finančne úplne zruinovaná. A takéto oslabenie základnej a najsilnejšej skupiny členskej 
základne sa nutne prejavilo na výsledkoch i obchodnej činnosti družstva.“ Hoci vedenie 
družstva nezabudlo neustále pripomínať svojim členom, že na rozdiel od veľkých bánk po 
celom Československu neprestalo úplne s poskytovaním aj drobných úverov, na druhej 
strane nemohlo poprieť, že v záujme zachovania dostatočnej likvidity družstva bolo nú-
tené výrazne obmedziť malé krátkodobé pôžičky a takmer úplne prestať s poskytovaním 
väčších úverov na dlhšie obdobie.24         


O zložitej situácii v ktorej sa nachádzalo vedenie družstva i jednotliví jeho členovia 
svedčia aj závery revíznej správy z augusta 1934. I keď zástupca revíznej jednoty konšta-


                                                 
22 K 31. decembru 1931 už americký vklad v družstve dosahoval výšku už iba 113 000 Kč. Bližšie: Židovské 
úverné družstvo. In: Východný Slovák, 11, 1932, 7. s. 4. 
23 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č.347/1933. 
24 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č.318/1933. 
Výročná správa za rok 1932 
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toval, že vzhľadom na celkový hospodársky stav panujúci v republike stav družstva nie je 
kritický a straty, ktoré sa objavujú z nedobytných úverov bude možné kryť z vytvorených 
rezerv, súčasne musel evidovať už 69 prípadov dlhodobejšieho nesplácania úverov 
v celkovom objeme 148 943 Kč. Ako však zdôraznil, družstvo naďalej poskytuje svojim 
členom nové pôžičky, no iba v malých objemoch. Navyše museli byť kryté dvoma a viac 
solventnými ručiteľmi. Celkové obmedzenie obchodnej činnosti i vynútené odpisovanie 
stratových pohľadávok viedli v obchodnom roku 1934, v porovnaní s predošlými obdo-
biami k ďalšiemu poklesu zisku.25


Až pri hodnotení obchodnej činnosti v roku 1935 mohla správna rada pred zhro-
maždenými členmi družstva konečne konštatovať, že „ ... vidíme už náznaky, že posledný 
bod krízy predsa je už prekonaný. Hospodársky život v Československu i ostatných kraji-
nách vyspelého sveta sa síce pomaly, ale predsa len začal zlepšovať.“ Zavádzanie rôznych 
centrálnych opatrení v podobe monopolov a moratórií síce viedlo k postupnej stabilizácii 
celkovej situácie, na druhej strane však priniesli veľké straty a obmedzenia pre drobných 
obchodníkov a živnostníkov. V tomto smere bolo v rámci mesta i celého šarišského re-
giónu silne postihnutá najmä skupiny malých podnikateľov združených v Židovskom 
úvernom družstve a Živnostenskom úvernom družstve. Správne rady oboch ústavov pri-
tom boli vo vzťahu k vlastným členom nútené konštatovať, že napriek silnej propagácii 
nemali v čase krízy družstevné myšlienky medzi živnostníkmi dostatočnú podporu. 
V oboch družstvách sa živnostníci usilovali stať členmi iba s cieľom rýchlo získať čo 
najvyššiu pôžičku a najmä v prípade Židovského úverného družstva objem získaných 
vkladov ani zďaleka nezodpovedal počtu ani možnostiam židovského obyvateľstva 
v Prešove. Napriek tomu sa vďaka úsiliu všetkých členov správnej rady podarilo zvýšiť 
obrat družstva a do istej miery aj úroveň vkladov, dosiahnutý zisky i výška vyplácaných 
úrokov z podielov zostala na rovnakej úrovni ako v predošlom roku.26 K podobným záve-
rom a hodnoteniu správania sa členskej základne dospeli aj predstavitelia ostatných druž-
stiev pôsobiacich v Prešove. Konštatovalo sa, že živnostníci, menší miestni výrobcovia 
a obchodníci sú často členmi dvoch i troch družstiev súčasne. Pritom neraz úver získaný 
v jednom z nich okamžite používajú iba na splatenie dlžoby v druhom družstve. Na sa-
motný rozvoj ich podnikania im už následne nezostávali žiadne prostriedky.    


Bez výraznejších zmien prebiehala činnosť družstva aj v nasledujúcom obchodnom 
roku 1936. Ťažkosti spôsobovala istá stagnácia v počte členov a súčasne aj problémy 
s udržaním dostatočnej likvidity, vzhľadom na potrebu vyplácania značných objemov 
peňazí v súvislosti s ukončením ďalšej veľkej skupiny päťročných úsporných vkladov. 
Išlo o ukončenie už druhého cyklu týchto sporivých programov, ktoré sa osvedčili. No i 
keď do značnej miery pomáhali udržiavať stabilitu v oblasti vkladov, vedenie družstva 
muselo v obdobiach, keď dochádzalo k výplate značných objemov nasporených prostried-
kov, bojovať o to, aby si zákazníci otvárali nové účty na ďalší päťročný sporiaci cyklus. 
V konkurencii ostatných prešovských úverných družstiev a pobočiek veľkých akciových 
bánk to nebolo jednoduché, napriek tomu sa to predstaviteľom Židovského úverného 
družstva vcelku darilo. Objem poskytnutých úverov, i získaných vkladov, pomaly, ale 
predsa len stúpal. O vtedajšom dobrom stave družstva svedčí aj skutočnosť, že Legiojed-
nota, ktorej revízori vykonávali v družstve pravidelné kontroly, ponúkla správnej rade 
možnosť čerpania úveru vo výške 200 tisíc korún na ďalšie rozšírenie obchodných aktivít. 
Družstvo nikdy predtým úvery od iných bánk či družstiev nečerpalo a tak jeho predstavi-


                                                 
25 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č.258/1935. 
26 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č.223/1936 
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telia aj túto ponuku, napriek prijateľným podmienkam odmietlo.27   
Hospodárenie družstva i väčšiny jeho členov bolo stabilné počas celého roku 1937. 


Postupne stúpali vklady na účtoch i vkladných knižkách (o 18 % v porovnaní s predošlým 
rokom), rovnako ako na sporiacich účtoch (o 14 %). Správna rada však začiatkom roku 
1938, vo svojej správe prednesenej na pravidelnom valnom zhromaždení podielnikov, 
bola nútená konštatovať, že „.. i keď dôvera v židovských kruhoch k nášmu družstvu je 
stále veľká, súčasne ale znamenie hospodárskeho porozumenia našej klientely, ktorá si je 
vedomá historickej doby našeho národa i jeho nie ľahkej situácie ukazuje, že len svojpo-
moc a solidarita môže vlastným záujmom osožiť.“28  


Bola to stále komplikovanejšia politická situácia v zahraničí ale i na Slovensku, 
ktorá viedla v samom závere tridsiatych rokov k celkovej stagnácii a následne úpadku 
družstva. Za rok 1937 boli ešte z dosiahnutého zisku 18 076, 10 Kč vyplácané 4% divi-
dendy. No už v nasledujúcom obchodnom roku celkový objem aktív družstva klesol o 
štvrtinu. V celom jeho priebehu dochádzalo k odlivu vkladov, viacerí členovia, vrátane 
dlhoročného predsedu družstva dr. Ferbsteina, odišli do zahraničia. Za rok 1938 družstvo 
vykázalo čistý zisk iba vo výške 1294, 50 korún. Dosiahnuté výsledky boli prezentované 
na XVI. Riadnom valnom zhromaždení. Ako hlavný dôvod vedúci k poklesu obchodnej 
činnosti, vkladov i poskytovaných úverov boli správnou radou označené politické otrasy, 
ktoré viedli k výberom väčších objemov ešte pred vyhlásením moratória. Následný ne-
dostatok zdrojov i celková neistota na finančnom trhu znemožňovali poskytovanie pôži-
čiek členom, i keď záujem o ne stále pretrvával.29   


Židovské úverné družstvo sa dostalo do podobnej situácie, v akej sa nachádzali 
mnohé menšie finančné družstevné organizácie v celej republike. Neprehľadná situácia 
v obchode i priemysle a súčasne nutnosť vyplácať značné objemy vkladov, viedli predo-
všetkým k snahe inkasovať staršie poskytnuté úvery. Takto získané prostriedky ukladalo 
vedenie na účtoch u väčších bánk. Snaha o bezpečné a najmä likvidné ukladanie pros-
triedkov však súčasne výrazne obmedzovala zárobkové možnosti jednotlivých družstiev, 
čo viedlo k výraznému zhoršeniu hospodárskych výsledkov. Pokles v tomto smere za-
znamenali aj ostatné prešovské úverné družstvá. Napríklad tunajší Živnostenský ústav, 
ktorý bol krízou relatívne najmenej postihnutý, zaznamenal v rokoch 1938 a 1939 pokles 
čistého zisku v porovnaní s predošlým období o viac ako 10 %.30  


Napriek zhoršeniu hospodárskej a najmä finančnej situácie, poklesu či stagnácii 
vkladov, žiadne z družstiev pôsobiacich v Prešove, s výnimkou práve Židovského úver-
ného družstva, nezaznamenal pokles počtu členov. Podobne ako v časoch hospodárskej 
krízy, na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia, dochádzalo skôr k opačnému javu. Počet 
členov jednotlivých úverných družstiev nielen v samotnom Prešove, a súčasne záujemcov 
o nové pôžičky, naopak mierne stúpal. V prípade Židovského úverného družstva však 
celkový pokles počtu členov bol veľmi zreteľný.  
 
 
 
 


                                                 
27 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 175/1937. 
Z valného zhromaždenia, 21. februára 1937.  
28 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 225/38 
Správa z valného zhromaždenia 13.3.1938. 
29 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. č. 368/1939 
Valné zhromaždenie 26. marca 1939. 
30 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Živnostenský úverný ústav, 608, B II 303, kr. 60. č. 
252/1940.  
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Tabuľka č. 3. Prehľad členskej základne a podielového kapitálu Židovského úverného družstva v rokoch 1937-
1940. 


Členská základňa 1937 1938 1939 1940 
Počet členov družstva  949  917  869  806 
Počet splatených podielov 1915 1738 1713 1559 


(Zdroj: ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58, Šariš 
1937-1938). 
 


Pokles počtu členov spočíval nielen v odchode niektorých z nich do zahraničia, ale 
tiež v stúpajúcej nedôvere k politickej situácii v krajine. Udalosti rokov 1939 a 1940 uká-
zali, že nedôvera bola v mnohom ohľade oprávnená. V marci 1940, na poslednom riad-
nom valnom zhromaždení členov družstva, muselo už jeho vedenie konštatovať, že : „.. 
doba, ktorá sa stala neistou pre viacerých komitentov, dĺžnikov a vkladateľov v ich exis-
tenciách vyhrážaných, ukázala sa ja pri našom obchodnom vedení v minulom roku. Usilo-
vali sa sme sa, aby sme mali väčšiu mobilitu, aby sme mohli uspokojiť nervozitu našich 
vkladateľov, ktorí vybrali aj značnejšie obnosy zo svojich vkladov.“31


Snaha čo najviac chrániť predovšetkým záujmy vkladateľov, výplatou ich vkladov, 
bola zreteľná najmä vo vzťahu k už realizovaným, alebo ešte pripravovaným zákonom, 
ktoré riešili postavenie židovského obyvateľstva. Neistota panujúca v oblasti podnikania, 
i stavu majetku jednotlivých klientov Židovského úverného družstva, viedla k ďalšej vý-
raznej redukcii jeho obchodnej činnosti a najmä poskytovania úverov. Napriek tomu sa 
správna rada usilovala udržať družstvo nielen v zisku, ale aj s vyrovnanými pohľadávkami 
voči štátnym i verejným inštitúciám. Hospodárenie družstva schválila aj revízia Živ-
nozväzu, ktorý sa stal novou kontrolnou organizáciou pre činnosť aj tohto družstva.  


Stagnácia v činnosti družstva, resp. postupné obmedzovanie obchodných aktivít 
trvali prakticky po celý rok 1940, pričom konečné rozhodnutie o ďalšom osude prešov-
ského Židovského úverného družstva padlo v decembri 1940. Na základe dekrétu mi-
nisterstva financií zo dňa 2. decembra 1940 bolo nariadenie splynutie tohto družstva 
s Živnostenským úverným ústavom, družstvom s obmedzeným ručením v Prešove.32 
Oficiálnym dôvodom zlúčenia, uskutočneného na základe ods. 1 § 7 vládneho nariadenia 
č. 111/1939 Sb. zákonov, bolo úsilie zjednodušiť situáciu v slovenskom peňažníctve, kde 
na zmenšenom slovenskom území existovalo priveľa, navyše kapitálovo nedostatočne 
vybavených, finančných ústavov. Na základe týchto rozhodnutí sa oba ústavy dohodli na 
zlúčení podľa stavu svojho majetku k 1. januáru 1941. Pritom bez ohľadu na majetok, 
aktíva i pasíva Židovského úverného družstva sa hodnota všetkých jeho podielov znížila 
zo 120 Kč na 1 Ks. Tieto nové, korunové podiely už Živnostenského úverného ústavu, 
boli vydané členom preberaného ústavu bez akýchkoľvek iných požiadaviek a nárokov. 
V odôvodnení sa ako hlavný dôvod tohto preúčtovania, vedúceho k faktickej likvidácii 
podielovej istiny preberaného družstva, uvádzala potreba rešpektovania príslušných pred-
pisov týkajúcich sa židovského obyvateľstva. Dôležité bola najmä dodržanie podmienky, 
aby preúčtovaním hodnoty podielovej istiny Židovského úverného družstva v Prešove 
nezískal aj Živnostenský úverný ústav charakter židovského podniku.  


Vedenie Živnostenského úverného ústavu sa tak muselo aj prostredníctvom zníženia 
nominálnej hodnoty podielov vysporiadať s prevzatím 635 židovských členov prebera-
ného ústavu, ale aj 135 kresťanských podielnikov, ktorí tiež stratili takmer celú hodnotu 


                                                 
31 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. Valné 
zhromaždenie 10. marca 1940. s. 672.  
32 ŠA Prešov fond Krajský súd, firemné oddelenie, Židovské úverné družstvo, 605, B II 291, kr. 58. Na základe 
dekrétu ministerstva financií č. 14531/40-IV/16/6. 
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svojich členských podielov. Navyše správna rada vylúčila 94 členov Židovského úverné-
ho družstva vlastniacich 316 členských podielov, ktorí boli už aj predtým podielnikmi 
Živnostenského úverného ústavu. Po takýchto preúčtovaniach a úpravách sa novými 
členmi Živnostenského úverného ústavu stalo celkovo 770 podielnikov s 1499 podielmi 
v hodnote 1499 Ks. Ich možnosť ovplyvňovať riadenie, činnosť alebo hospodárenie pre-
berajúceho družstva tak bola minimálna. Napriek týmto opatreniam pomer nežidovského 
– árijského voči židovskému kapitálu zostal aj po zlúčení 106609 Ks : 58790 Ks.33   


Pri vytváraní záverečnej bilancie Židovského úverného družstva je pri jednoduchom 
porovnaní položiek aktív a pasív možné konštatovať, že preberajúci ústav bol približne 
trojnásobne väčší ako preberané družstvo. Pri hodnotení bilancie Židovského úverného 
družstva však treba vziať do úvahy viac ako dvojročnú stagnáciu jeho činnosti vyvolanej 
sčasti hospodárskymi, no najmä politickými zmenami v spoločnosti, obmedzovanie 
poskytovania nových úverov a predovšetkým úsilie v maximálnej možnej miere vyplácať 
vklady svojim členom. Objem poskytnutých úverov v decembri 1940 (668 817, 20 Ks) tak 
napríklad predstavoval iba o niečo viac ako tretinu stavu z roku 1934. Rovnaká situácia 
bola aj v oblasti vkladov (686 394, 20 Ks). O približne vyrovnanej kapitálovej sile oboch 
ústavov v predošlých obdobiach svedčia najmä položky, ktoré natoľko nepodliehali prud-
kým výkyvom. Ide napríklad o splatenú podielovú istinu a rezervné fondy. Tu pred zlúče-
ním vykazoval Živnostenský úverný ústav podiely za 161 300 Ks a rezervy 88997, 50 Ks 
(spolu 250 297,50 Ks), kým Židovské úverné družstvo podiely za 187 080 Ks a rezervy 
vo výške 73 865, 50 Ks (spolu 260 945, 50 Ks).  


Rok 1940 znamenal koniec úspešného pôsobenia Židovského úverného družstva 
v Prešove. To počas sedemnástich rokov svojej činnosti dokázalo podporou sporivosti 
a poskytovaním malých a stredných úverov podporovať nielen rozvoj podnikania 
a zamestnanosť v Prešova a okolí, ale každoročne poskytovalo zo svojho čistého zisku 
podporu rôznym charitatívnym a školským organizáciám čím prispievalo k rozvoju spolo-
čenského života v meste. I keď družstvo už vo svojom názve vyčlenilo okruh svojich 
budúcich členov, neuzatváralo brány ani pre príslušníkmi iných konfesií. I keď boli vo 
výraznej menšine, mnohí z nich vlastnili podiely družstva a využívali jeho služby až do 
roku 1940.  


Záverečnú, aj keď nie veľmi príjemnú bodku za pôsobením tohto úverného druž-
stva, priniesol však až rok 1948. Vzhľadom na nedostatok voľných zdrojov, nízky objem 
vlastného kapitálu a súčasne rýchly rozvoj obchodnej činnosti Živnostenského úverného 
ústavu v povojnovom období, stúpal v priebehu rokov 1945-1947 záujem vyriešiť situáciu 
s korunovými podielmi, ktoré boli dedičstvom po nútenej fúzii s prešovským Židovským 
úverným družstvom. Majitelia týchto podielov boli oficiálne vyzvaní, aby doplatili ešte po 
99 korún za každý podiel a aby tak doplnili ich hodnotu na stanovami požadovaných sto 
korún. Prevažná väčšina pôvodných židovských členov družstva však zahynula 
v koncentračných táboroch a tí, ktorí sa do Prešova vrátili s pobúrením odmietli znovu 
doplatiť už raz splatené cenné papiere. K doplneniu hodnoty problematických podielov 
tak nakoniec nedošlo. Preto boli všetky jednokorunové podiely bez náhrady likvidované. 
To viedlo k poklesu členskej základne Živnostenského úverného ústavu o 675 členov 
a 1182 podielov na 1889 členov s 3534 plne splatenými podielmi.34 Táto strata však bola 
vyrovnaná príchodom nových podielnikov a po odchode väčšiny Židov z Prešova už akti-


                                                 
33 ŠA Prešov, fond Krajský súd Prešov, firemné oddelenie, 608, B II 303, kr. 60. Záverečná zápisnica zo zasada-
nia Židovského úverného družstva zo dňa 2.decembra 1940. 
34 ŠA Prešov, fond Krajský súd Prešov, firemné oddelenie, 608, B II 303, kr. 60, č. 1951/48. Otázky riešenia 
stavu členskej základne a podielovej istiny.  
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vity súvisiace s pôvodným družstvom neboli riešené.  
 


 
Summary 
 
From the past of the Jewish Credit Society for Presov and its surroundings /1923-
1941/ 


 
The presented material offers a closer look at the activities of one of the credit societies in the town of 


Presov during the interwar period. From its humble beginnings the Jewish Credit Society for Presov and its 
surroundings developed into the acknowledged and respected institution providing services to many local, in 
particular Jewish businessmen as well as citizens. Consequently, the profits of the Society were used to finance 
various cultural and charity projects. A promising expansion of the Society was ceased by the political events 
concerning World War II and the relevant anti-Jewish measures. The property of the Society was thereafter 
transferred to other local institutions and its members were deported to concentration camps.  
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Špecifiká dolnozemských agrárnych miest ako mestských centier 
v multietnickom prostredí 
 
MIROSLAV KMEŤ 


 
Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 


 
 
Zaujímavou skutočnosťou slovenskej kolonizácie Dolnej zeme bolo jestvovanie ag-


rárnych/poľných miest s väčšinou obyvateľstva slovenskej etnickej príslušnosti, resp. 
s vedomím slovenského pôvodu. Ľudnaté obce a mestá v regióne Békešskej a Čanádskej 
stolice sa vyznačovali spoločensky sebavedomou sedliackou evanjelickou vrstvou. Právne 
postavenie poľného mesta najskôr získal Sarvaš – a to už roku 1723, krátko po usadení sa 
prvej vlny slovenských osadníkov, neskoršie Nadlak – roku 1820 (ktorý bol založený 
Slovákmi v rokoch 1802-1803) a napokon Békešská Čaba – roku 1840 (založená v roku 
1718). Podľa Anny Divičanovej boli agrárne mestá so slovenským obyvateľstvom 
v Uhorsku jedinými osadami tohto typu a u ostatných nemaďarských národností sa s nimi 
nestretávame (mimo békešsko-čanádskeho regiónu sa takto ešte etablovali Níreďháza  
a Malý Kereš).1 V každom z uvedených miest sa vyvinuli osobité charakteristické sloven-
ské nárečia. 


Počtom obyvateľstva i podľa podielu Slovákov na obyvateľstve v štatistických pre-
hľadoch ostatné mestá prevyšovala Békešská Čaba: 


 
              MESTO                  1880                   1920 
Békešská Čaba 77,7 % (z 32 616 obyv.) 52,9 % (zo 46 633 obyv.) 
Sarvaš 61,8 % (z 22 504 obyv.) 40,7 % (z 25 224 obyv.) 
Nadlak 52 %    (z 10 765 obyv.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


 
Najhustejšiu koncentráciu mali dolnozemskí Slováci v Békešskej župe, kde ešte na 


začiatku 20. storočia tvorili tretinu medzi etnicky pestrým obyvateľstvom2 a kde ich 
regionálne centrum – mesto Békešská Čaba – bolo podľa sčítania obyvateľstva roku 1910 
najväčším slovenským mestom v Uhorsku.3 V 30. rokoch 19. storočia zaznamenal Ján 
Kollár ako evanjelický farár v Pešti v jednej zo svojich tlačou vydaných kázní pre 
cirkevníkov nasledovné: „Wám samým známa gsau mjsta a krage w našj wlasti, 
gmenowitě za Tisau, kde gen před gednjm stoletjm geště weliké a prázné pauště byly, nynj 
pak, osazenjm pilného slowenského lidu w nich, změnily se w naylidnatěgšj města a w 
naywětšj dědiny w celé Europě, tak že ony už nowé roge do giných okolj wysjlagj“.4 
Zmienená skutočnosť „populačného boomu“, ale aj bohatstva získaného usilovnou prácou 
na úrodných dolnozemských rovinách sa stali jednou z markantných čŕt v predstave 
                                                 
1  DIVIČANOVÁ, A.: Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov 
v Maďarsku (VÚSM), 2002, s. 183-184. 
2 V Békešskej župe žili vo väčšom počte (čiže tvoriac v niektorých obciach dominantné etnikum) Maďari, Slová-
ci, Nemci a Rumuni, v menšom počte (ako minorita v niekoľkých lokalitách) Srbi, Rusíni, Židia, Cigáni, Armé-
ni. 
3 Dokonca Michal Godra v poznámkach k publikácii vydanej v Pešti r. 1835 z príležitosti návratu už zosobášené-
ho J. Kollára uviedol o Čabe, že je najväčšou slovanskou osadou v Uhorsku  (Svatební hlas, Radostník a Ples, 
nímiž Dvojítihodného a Vysoceučeného Pána Jana Kollára, Cirkve evang. Pešťansko-Budínské sl. b. K. učených 
Společností Úda, a jeho Blahorodnú a Šlechetnú Choť Vilhelmínu Fríderíku Schmidt, v Sasko-Vinářech dne 22. 
září 1835. svazkem manželstva sjednocených Zvolenskí i Békešskí Slováci a mladí Srbové v Pešti přivítali, s. 10). 
4 Ján KOLLÁR, Gako my tuto naši evangelicko-slowenska Cjrkew rozmnožowati můžeme a máme? Kázeň při 
wýročnj památce poswěcení chrámu evangelického pešťanského w druhau slawnost letnic ... Pešť 1833, s. 4. 
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dolnozemských enkláv ako „zasľúbenej zeme“ resp. „Kanaánu“, čo našlo svoju pozíciu už 
v súdobej literatúre, publicistike a v ústne tradovaných nádejach roľníkov 
z hornouhorských žúp.  


Zrozumiteľne ju vyjadril aj Albert Škarvan v knižnej práci Slováci. V slovenskej 
dolnozemskej problematike A. Škarvan predstavil aj typ bohatého slovenského dolnozem-
ského sedliaka, ale aj „mešťana“: „Tu nie je zriedkavosťou stretnúť roľníkov, ktorých 
majetok sa počíta na stovky tisícok rubľov. Takýto sedliak-boháč má obyčajne celé stádo 
koní, veľké čriedy rožného statku, svíň, oviec, obrovské polia. Jedným slovom, jeho maje-
tok pripomína skôr majetok bohatého statkára, ibaže s tým rozdielom, že pokračuje vo 
vedení predošlého spôsobu života obyčajného dedinčana: chodí v širokých plátenných 
nohaviciach a v ovčom kožuchu, býva v jednoduchej izbe, spí na dvore pod stohom sena 
alebo slamy. Zlé je iba to, že taký sedliak-boháč už sám málo pracuje na svojej zemi, ale 
dáva ju za polovicu úrody obrábať iným sedliakom...“.5   


Škarvanov text dokumentuje predstavy väčšinových tzv. hornozemských Slovákov  
o živote na Dolnej zemi, teda najmä pracovitosť, skromnosť a vďaka nim bohatstvo ta-
mojších Slovákov získané na úrodných dolnozemských rovinách. V priebehu 19. storočia 
však dochádzalo k udalostiam, ktoré rozhodne nemožno označiť za idylické či blahobytné 
v reláciách miestnych pomerov, alebo aspoň za dostatečné v zmysle živobytia chudob-
ných prisťahovalcov i starousadlíkov. Z času na čas boli osadníci postihnutí napr. neúro-
dou, nepriaznivým počasím, povodňami alebo epidémiami, ktoré kronikári, publicisti a 
viac či menej amatérski historici zaznamenávali. Sociálna stratifikácia agrárnych miest 
bola zložitejšia, okrem majetnej sedliackej vrstvy (majetok niektorých rodín v Sarvaši 
predstavoval aj do 300 jutár pôdy, v Čabe do 200 jutár), označovanej za várošanov (meš-
ťanov), strednej vrstvy – sálašníkov, v okrajových častiach miest žilo chudobné obyva-
teľstvo, poväčšine na miestach bývalých viníc, preto označované za viničiarov, resp. inak 
(„tabačiari“ na komorských majetkoch).  


Agrárne/poľné mestá (mezővárosok)6 mali relatívne vysoký stupeň samosprávy na-
priek ekonomicko-sociálnemu podriadeniu miestnym zemepánskym rodinám, s ktorými 
uzavierali kontrakty, orientovali sa na poľnohospodársku produkciu a s ňou súvisiacu 
remeselnú a priemyselnú výrobu a obchod. Významný predel v ekonomickom vývoji 
znamenalo vybudovanie železnice v 60. rokoch 19. storočia. K typickým produktom juž-
nodolnozemských lokalít patrili: obilie, kukurica, cukrová repa, dobytok, kone, kŕmne 
husi (pre mäsový priemysel v Budapešti, Viedni a inde), tiež husie perie na periny 
a vankúše, svine a špecifické mäsové výrobky z bravčového mäsa ako povestná čabianska 
klobása, cigánka, slanina, masť, syry a špecifická bryndza, rôzne druhy pálenky (najmä 
slivovica), ďalej textilné a obuvnícke výrobky, výroba tehál, keramiky, poľnohospodár-
skych nástrojov atď. Svedectvo dejín týchto poľných miest v 18. a 19. storočí zaznamenali 
niekoľkí autori, predovšetkým Ambruš Petik, János Ágoston, Ľudovít Haan, Daniel Zajac, 
Ján Hellebranth a Michal Žilinský v monografiách miest a v ďalších textoch/článkoch, 
Ľudovít Haan a János Karácsonyi aj v monografii Békešskej župy, Sámuel Borovszky pri 
vlastivednom opise Čanádskej župy a Matej Markovic pri kratšom opise širšieho regiónu. 


Pre tieto poľné mestá považujeme za charakteristické nasledujúce črty: 
1./ Hospodárska samostatnosť, ktorá sa zakladala na pomerne prosperujúcom po-


ľnohospodárstve.  
                                                 
5 Albert ŠKARVAN, Zápisky vojenského lekára / Slováci, Bratislava 1991, s. 186-187. Prácu Slováci A. Škarvan 
pripravoval na vydanie v Rusku začiatkom 20. storočia (asi z iniciatívy L. Tolstého), ale zostala v rukopise a 
publikovaná bola až Š. Kolafom v zborníku Literárny archív 1969. 
6 K zmene právneho postavenia poľných miest došlo až v 70. rokoch 19. storočia po reformách župnej 
a mestskej samosprávy. 
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2./   Rozvinuté trhové a obchodné styky, zároveň pravidelné konanie trhov.  
3./ Hospodárske výsady zabezpečovali potom aj spoločensko-administratívnu (roľ-


nícku) samosprávu týchto miest.  
4./ V zložení obyvateľstva dominovala silne diferencovaná roľnícka vrstva (80 – 


90%).  
5./ Od miest s priemyselným charakterom ich odlišoval aj (a) dedinský sídelný cha-


rakter, (b) rozsiahla plocha a široké chotáre,7  na ktorých sa už od polovice 18. 
storočia objavujú samoty – sálaše (tane) – ako významné hospodárske strediská.  


6./ V etnografickej literatúre sa táto skutočnosť označuje ako tzv. dvojrezidečnosť 
hospodárskeho života. 


7./ Mestá s početnou prevahou obyvateľstva slovenskej etnickej príslušnosti alebo 
slovenského etnického pôvodu mali (a) slovenské a aj (b) inoetnické vidiecke 
zázemie. 


8./ Osvojenie maďarského jazyka u mužov sa považovalo za dôležité 
z ekonomických, sociálnych a spoločenských dôvodov, najmä od 30. – 40. rokov 
19. storočia (k čomu slúžilo napr. u Čabänov posielanie chlapcov v istom veku 
do služby alebo na výučbu do Orošházy). 


9./ V zásade bezproblémové interetnické spolunažívanie (napriek viacerým jestvu-
júcim vžitým etnickým a jazykovým stereotypom). 


10./ Dominantnosť evanjelickej konfesionálnej príslušnosti a naopak v zásade mar-
ginalizácia katolíkov, ktorí zväčša patrili k neskorším prisťahovaleckým vlnám 
a súčasne k chudobnejšiemu obyvateľstvu agrárnych miest. 


11./  Evidentné tradície v oblasti školstva a markantnosť cirkevného života, resp. 
jeho prepojenosť s každodennosťou. 


12./ Pomaďarčovanie mestskej elity (inteligencie, úradníkov, majetných statkárov, 
obchodníkov) a remeselníkov, ktoré v jednotlivých mestách postupovalo v rôznej 
miere. Väčšina remeselníkov v békešsko-čanádskej oblasti boli Slováci,8 
pôvodne zväčša z chudobnejších rodín, keďže roľníci s majetkom nedávali synov 
na remeslá, a v poslednej tretine 19. storočia inklinovali k maďarskej národnej 
identite, včítane deklarovania „popanštenia sa“, viditeľného hlavne 
prostredníctvom odlišného odevu, zriekania sa slovenčiny v spoločenskej, 
neskoršie aj rodinnej komunikácii, odmietania roľníckych zvyklostí atď.  


13./ Pomerne dlhé pretrvávanie slovenskej ľudovej kultúry, patriarchálneho roľníc-
keho spôsobu života a asimilácie inoetnických rodín (nemecké, rumunské 
a maďarské priezviská slovenských rodín). 


14./ Zaujímavé prejavy každodennej kultúry cez spolkový život, osvetu, historické 
a etnografické bádanie a literatúru. 


15./ „Miernejšie“ postoje miestnej slovenskej kultúrnej elity v intenciách sloven-
ského národného hnutia na rozdiel od Hornej zeme alebo aj Báčky. 


K zjavným diferenciám medzi Békešskou Čabou, Sarvašom a Nadlakom patrilo et-
nické zloženie obyvateľstva a rozsah maďarizácie kultúrnych elít. Postavenie etnickej 
minority v Békešskej Čabe a Sarvaši mali Maďari a len v minimálnom počte Nemci 
a Rumuni, kým nadlackí Slováci žili v meste (resp. širšom regióne) v bližšom susedstve 
najmä s Rumunmi a etnické zloženie v menšom počte dopĺňali Maďari, Srbi a Nemci. 
                                                 
7  Napr. Békešská Čaba mala spolu so sálašmi v roku 1870 rozlohu 60 585 ha. Pre porovnanie Bratislava sa 
v roku 1912 rozprestierala na ploche 7 541 ha. 
8 Napr. v Poľnom Berinčoku, obci so slovensko-nemecko-maďarským obyvateľstvom, podľa údajov z r. 1850 
bolo v radoch cechových remeselníkov 69 Slovákov, 24 Nemcov a 15 Maďarov. SIRÁCKY, Ján: Dlhé hľadanie 
domova. Martin: MS, 1985, s. 425. 
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Postup maďarizácie závisel predovšetkým na postojoch a angažovanosti popredných pred-
staviteľov miestnej honorácie a intelektuálov, t. j. hlavne predstaviteľov mesta, admi-
nistratívy, cirkvi a školstva. Podobný charakter ako poľné mestá v békešsko-čanádskej 
oblasti mal v južnejšej Báčke Petrovec, povýšený na mesto až v roku 1848. Odlišnosti 
Petrovca spočívali v jeho slovenskom prostredí a slovansko-srbskom okolí, včítane 
vplyvu predstaviteľov srbského národného hnutia na miestnych slovenských vzdelancov. 
Slováci tvorili podľa oficiálnych štatistík v Petrovci v rokoch 1880-1910 vždy približne 
95 % – z okolo 7,5 tis. obyvateľov. Mesto malo teda výraznejší slovenský charakter než 
Sarvaš, Békešská Čaba a Nadlak. Petrovčania prichádzali v regióne primárne do kontaktu 
so srbskými susedmi, resp. na báze evanjelickej cirkvi s Nemcami. Slovenský charakter 
Petrovca sa udržiaval v čiastočne iných reláciách než tomu bolo v békešsko-čanádskej 
oblasti. Miestne elity neprejavovali takú mieru inklinácie k maďarskej kultúre (či uhorskej 
identite) – ako „honorácia“ v Békešskej a Čanádskej župe.   


V centre slovenskej Dolnej zeme, v Békešskej stolici, kde takmer polovicu obyva-
teľstva tvorili nemaďarské etniká,9 sa maďarizácia forsírovaná stoličnou elitou po prvý 
raz administratívne etablovala uznesením č. 618 predstavenstva stolice 8. augusta 1832 v 
Ďule.10 Konkrétne išlo o užívanie maďarčiny v úradoch, kostoloch a školách a o spôsoby 
jej šírenia medzi nemaďarským obyvateľstvom regiónu.  


Maďarizácia v evanjelickej cirkvi neprebiehala takým želateľným tempom počas 
19. storočia, ako záležitosť formuloval uvedený dokument. Postoje jednotlivých farárov 
boli rôzne. Tradične „najslovenskejší“ boli nadlackí kňazi (Daniel Zajac, Ondrej Seberíni, 
Karol Hrdlička, Ľudovít Boor), viac-menej ambivalentné postoje (ale skôr proslovenské) 
zastávali čabianski kňazi (ako Ľudovít Haan, Gustáv Szeberínyi, Ľudovít Žigmund Szebe-
rínyi), skôr promaďarské postoje dominovali u kňazov v Sarvaši.  


Najdôležitejším činiteľom maďarizácie sa však stalo školstvo od úrovne meštianky, 
štátne školy vo všeobecnosti (ako čabianske podgymnázium) a najdôležitejšia stredná 
škola v regióne – sarvašské evanjelické gymnázium (predtým so sídlom v Poľnom Berin-
čoku). V poslednej tretine 19. storočia profesorský zbor gymnázia vynikal vo vlastenec-
kých postojoch a potláčaní slovenských prejavov. Spoločenské a kultúrne fungovanie tejto 
školskej inštitúcie podstatne ovplyvnilo situáciu v meste. Je možné konštatovať, že maďa-
rizácia kultúrnej elity bola najúspešnejšia práve v Sarvaši. 


Nie menej významným činiteľom pomaďarčovania bol aj spolkový život. Ako 
s dávkou irónie napísal jeden z nadlackých prispievateľov do Slovenského týždenníka: 
„...Ku spoločnému vzdelávaniu máme 4 spolky, ktorých väčšina nezdravým duchom 
páchne. 1. Kasíno, v ktorom sú inteligenti, kabátoši, ktorí slovenské knižky nečítajú, slo-
venský rozhovor neradi čujú. 2. Kresťanský roľnícky spolok slabo dýcha, tu je veľmi málo 
povedomia. 3. Roľnícky spolok je na údov najbohatší, medzi ktorými sa aj takí nájdu, čo 
sa nehanbia vyznať, že sú Slováci... 4. Meštiansky kruh je „vlastenecký“, miluje pravdu na 
spôsob štyridsaťosmičkárov – pri sklenici. Je to veľmi smutné, že my, bratia jednej krve, 
ktorí sme rodom všetci Slováci, nevieme sa porozumieť...“.11 Diferenciácia názorov na 
pozadí preciťovanej spoločenskej identity sa zo situačnej pozície časom dostávala na 
tradične prijatú etnickú či národnú pozíciu. 


Teoretik maďarizácie v období dualizmu Gusztáv Beksics sa pokúsil popularizovať 
myšlienky maďarizácie u širšej verejnosti. V práci Magyarosodás és magyarositás különös 
                                                 
9 Slováci tvorili minimálne jednu tretinu obyvateľstva stolice. 
10 Zaujímavým faktom je, že z 11 členov predstavenstva malo7 slovenské priezviská (Čech, Rudňánsky, Stacho, 
Bocko, Paulovic, Novák, Ambruš), 1 nemecké (Stummer) a 3 maďarské (Almásy, Csepcsányi, Lengyel). 
11 BRNA, Miroslav – MÓŽI, Alexander: Spevy dolnozemských Slovákov v kontexte hudobného folklóru 
stredného Slovenska. Nadlak: Vyd. Ivan Krasko, 2003, s. 47. 
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tekintettel városainkra (Maďarizácia a pomaďarčovanie s osobitným zreteľom na naše 
mestá, 1883) sa venoval práve problematike úlohy miest v organizovaní pomaďarčovania 
a v súvislosti s tým aj úlohe priemyslu, obchodu, inteligencie, školstva a divadla. Podľa 
Beksicsa ani jedna národnosť, práve tak ani slovenská, nie je schopná vytvárať naozajstné 
mestské prostredie. Teda meštianstvo je iba maďarské a nemecké a jeho jadrom sú reme-
selníci, obchodníci, umelci, vedci, finančníci, podnikatelia atď. K mestskému prostrediu 
podľa neho patrí aj veda a umenie, ktoré sú v Uhorsku jednoznačne výsadou Maďarov: 
„Pokiaľ nejaké svetlo zažiari z masy národností, hneď sa pomaďarčí. Génius rozmýšľa po 
maďarsky, píše a tvorí v tomto jazyku“.12  


V historickom exkurze Beksics tvrdil, že mestá v stredovekom Uhorsku budovali 
len Maďari a Nemci, avšak ťažisko maďarského národa bolo až do novoveku v krajoch, 
vo vidieckej šľachte a nie v mestách, v meštianskom elemente. Preto vraj mestá nevplý-
vali na jazyk a „preto nevieme asimilovať naše národnosti“. Na rozdiel od západnej Eu-
rópy neasimilovali Turci, ani Maďari, ani Poliaci, tieto tri východné mocnosti stredoveku; 
lebo ani jedna z nich nevytvorila rozvinutý mestský život. Beksics hodnotil približne 
polstoročie do vydania jeho knihy ako veľmi priaznivé pre Maďarov.13 Príklad mestského 
centra ako akumulátora maďarizačných faktorov podal na príklade Budapešti. Kým Budín 
a Pešť mali spolu r. 1829 88 tisíc obyvateľov a z toho iba 2 tisíc Maďarov, v roku 1880 
mala už Budapešť 362 tisíc obyvateľov a z toho bolo 199 tisíc Maďarov (čiže viac ako 
polovica). Počet Maďarov sa zvýšil viac ako 90-násobne. Priaznivý vývoj maďarizácie na 
základe rozvoja priemyslu a urbanizácie uviedol aj na ďalších príkladoch, ale vôbec sa 
nezmieňoval o békešsko-čanádskej oblasti, z iných dolnozemských krajov a lokalít iba 
okrajovo (pochvalne) spomenul Níreďházu.   


Napriek rôznosti foriem maďarizácie (politickej, spoločenskej, kultúrnej, admi-
nistratívnej, prirodzene asimilačnej) poľné mestá – Békešská Čaba, Sarvaš a Nadlak – 
v priebehu troch storočí dokázali uchovať národnú identitu miestnych Slovákov. Napokon 
k podstatným zmenám došlo až počas 20. storočia – najmä v dôsledku udalostí ako tvrdá 
národnostná politika horthyovského režimu, povojnové presídlenie, premyslené asimilač-
né kroky maďarských komunistických vlád a moderné faktory akulturácie a asimilácie. 
Počet slovenskej menšiny (hlásiacich sa k tejto príslušnosti) v uvedených lokalitách sa 
preto postupne neustále zmenšoval, pravda, s výnimkou rumunského Nadlaku. 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
                                                 
12 BEKSICS, Gusztáv: Maďarizácia a pomaďarčovanie. Bratislava: R-COOK, 2000, s. 51. 
13 Beksics dôveroval fenoménu mestského centra jako akcelerátora maďarizácie v Uhorsku: „Politika smerujúca 
k rozvíjaniu priemyslu a obchodu je zároveň hospodárska a národná politika. Pomaďarčenie priemyslu 
a obchodu je zároveň pomaďarčením Uhorska. Keď raz budeme mať aspoň dvanásť miest so stotisíc obyvateľmi 
a v nich bude maďarský priemysel, maďarský obchod: tak v Uhorsku už nebude národnostná otázka. Prevalcujú 
ju svojou váhou mestá. Budú to najmohutnejší ochrancovia maďarskej štátnej idey. Budú to naozajstné hrady, 
prostredníctvom ktorých sa presadzuje maďarský záujem a v ktorých sa v časoch nešťastia bude udržiavať. Tucet 
veľkých maďarských miest bezpečnejšie uchová maďarský národ v nasledujúcom tisícročí ako ho uchovali 
v minulosti tradície a kraje.  A mesto nielen konzervuje, tak ako tieto konzervovali, ale vleje do jeho žíl čerstvú 
krv“. BEKSICS, Gusztáv: Maďarizácia a pomaďarčovanie. Bratislava: R-COOK, 2000, s. 61. 
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Summary 


 
Specifics of agrarian towns Békešská Čaba, Sarvaš and Nadlak as mother town cen-
tres in multiethnical enviroment 


 
Agrarian /field towns (mezővárosok) had relatively high degree of municipality despite of economical 


and social subordination of local landlord families, they were making contracts with them as well as orienting on 
agricultural production, skill and industrial producing and commerce. Building of railway in sixties of 19th 
century was an important edge in economical development. There were typical products of southern-lowland 
Slovak areas- cereals, corn, sugar beet, cattle, horses, feeder, (for meat packing in Budapest, Wien and other 
places), also goose feathers for feather bed and pillows, swine and specific flesh products, from pork meat f.e. 
famous čaba´s sausage, „cigánka“, bacon, lard, cheese, and specific „bryndza“, different kinds of spirit (particu-
larly slivovitz), then textile and shoemaker products, producing of bricks, potery, agricultural tools etc. 


Despite of differences of Magyarization form (political, social, cultural, administrative, natural accultu-
ration) field towns– Békešská Čaba, Sarvaš a Nadlak – were able to keep their national identity of local Slovaks 
during three centuries. Finally essential changes happened during 20th centuty – in consequence of events as 
a hard national politics of Horthy´s regime ,post-war  transmigration, mature assimilative steps of hungarian 
communistic governments and modern factors aculturation and assimilation- was number of members of slovak 
minority in these localities getting lower. 
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Recenzie 


ROMSICS, Ignác: Parížska mierová zmluva z roku 1947. Bratislava: Kalligram, 
2008. 360 s. ISBN 978-80-8101-014-9 


 
 
Po úspechu predošlej publikácie Trianonská mierová zmluva (2006) vydal Kalli-


gram v slovenčine ďalšiu knihu maďarského historika Ignáca Romsicsa, ktorý sa znovu 
sústredil na zahraničnú politiku rodnej krajiny, v tomto prípade po 2. svetovej vojne. Uve-
dená problematika nadobudla vďaka dokumentom z európskych i amerických knižníc 
a archívov zreteľnejšie obrysy. Autor siahol aj po rukopisoch nepublikovaných prác svo-
jich kolegov. Vznikli tak 4 ucelené kapitoly dokumentujúce obdobie od podpísania Mní-
chovskej dohody 29. septembra 1938 až po uzavretie mierovej zmluvy 10. februára 1947.   


V prvej z nich rozoberá Romsics rôzne koncepcie a návrhy mierového usporiadania 
dunajského priestoru slovami predstaviteľov Maďarska a jeho „rivalov“, čiže Slovenska, 
Rumunska a Juhoslávie pred rokom 1944. Osobitne hodnotí postoje veľmocí  k nim 
v kontexte zmien priebehu vojny a pomeru síl. Najväčšiu pozornosť pritom venuje pohra-
ničným oblastiam. Druhá kapitola má podobný charakter, iba s tým rozdielom, že v nej 
nie sú riešené návrhy, ale skutočný stav hraníc sporných území, teda severného Sedmo-
hradska, dolnej zeme (dočasnej Vojvodinskej autonómnej provincie), Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi. Autor sa tu tiež sústreďuje na zahraničnú politiku ministra Dočasnej 
národnej vlády Jánosa Gyöngyösiho v rokoch 1944-1945 (zúčastnil sa podpísania príme-
ria so Sovietskym zväzom 20. januára 1945, stál pri zakladaní Oddelenia mierových prí-
prav a cez jeho ruky prešli mnohé koncepcie a memorandá spísané rôznymi osobnosťami 
smerujúce na jeho sekretariát). Tretia kapitola pokračuje v líčení jeho aktivity v období 
1945-1946 a približuje čitateľovi prípravy na rozhodujúcu mierovú konferenciu, pričom 
spornou oblasťou zostalo už len Sedmohradsko. Riešia sa tu nejasnosti ohľadom vysídle-
nia Nemcov z Maďarska a Maďarov z ČSR, ktoré viedli k podpísaniu dohody 
o vzájomnej výmene obyvateľstva. Sú tu tiež tlmočené názory politikov ohľadom hraníc, 
ktoré sa nielen nápadne líšili, ale vzhľadom na to, že išlo o príslušníkov porazeného štá-
tom, rezonovali u niektorých prehnané požiadavky. V závere kapitoly ponúka autor obraz 
toho, ako maďarská delegácia (po vojne ako prvá zo strednej a juhovýchodnej Európy) 
prešla Moskvu, Paríž, Londýn a Washington. Výsledky ich cesty boli neuspokojivé, pre-
tože 7. mája 1946 im bolo tlmočené stanovisko Rady ministrov zahraničných vecí, podľa 
ktorého sa (okrem iného) rumunsko-maďarská hranica mala vrátiť do trianonskej podoby.  


Kľúčová štvrtá kapitola na 75 stranách podrobne analyzuje činnosť delegácie na pa-
rížskej mierovej konferencii zahájenej 29. júla 1946, na ktorej Gyöngyosi vystúpil 14. 
augusta. Návrhmi Maďarska a argumentami susedných štátov sa zaoberali osobitné komi-
sie. Ich rokovania sú opísané veľmi detailne, preto im treba pri čítaní venovať zvýšenú 
pozornosť. Jednotlivé články konečnej zmluvy z 10. februára 1947 sú interpretované 
stručne, ale výstižne. Za výhru považovali Maďari zredukovanie bratislavského predmos-
tia odovzdané ČSR a neschválenie ich jednostranného vysídlenia veľmocami z nášho 
územia. Najväčšou prehrou bola samozrejme strata Sedmohradska, ale o tom podáva 
bližšie informácie sám autor. Národné zhromaždenie v pozmenenej vnútropolitickej situá-
cii zmluvu prijalo 27. júna 1947. Na záver pripája Romsics ešte epilóg, v ktorom sa dô-
sledne zamýšľa nad menšinovou politikou Juhoslávie, Rumunska a Československa 
a významom mierovej konferencie pre nasledujúce generácie až po pád socializmu vo 
východnom bloku.   


Kniha je písaná štýlom určeným hlavne historikom, ale určite zaujme aj širokú ve-
rejnosť, pretože obsahuje zaujímavo podané informácie ilustrujúce napätú situáciu 
v našom regióne počas i po 2. svetovej vojne. Čitateľ pri zbežnom pohľade môže nado-
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budnúť dojem, že číta súhrn názorov ľudí, ktorí mali o smerovaní svojej krajiny rôzne 
predstavy a autor ich tu len jednoducho uverejňuje. Je pravda, že veľmi často cituje politi-
kov a predstaviteľov štátov, novinové články a vyhlásenia (v podstate na každej strane je 
použitá aspoň jedna priama reč), ale to len svedčí o vierohodnosti predkladaného textu. 
Romsics sa snaží podať jednotlivé návrhy tak, aby boli zrozumiteľné (aj keď nie všade sa 
mu to darí) a hodnotí ich len na miestach, kde je to nevyhnutne potrebné. Osobitnú pozor-
nosť si zaslúži 19 máp zobrazujúcich predstavy povojnových hraníc, budúcich konfederá-
cií, hospodársko-zemepisných návrhov, atď. (iba dve z nich zobrazujú skutočný geogra-
fický stav). Ukážkovým spestrením sú tabuľky (uvádzajú napr. prieskum vtedajšej verej-
nej mienky v otázke Sedmohradska, Maďarov žijúcich na Slovensku, a pod.). V zozname 
literatúry nechýbajú do slovenčiny preložené názvy maďarských kníh, memoárov, doku-
mentov a iných spisov. Malá námietka však smeruje k samotnému prekladu knihy, 
v ktorom sa vzhľadom na odborný text vyskytuje veľa gramatických chýb. 


Romsics zhodnotil „porážku“ Maďarska profesionálnym a takmer nezaujatým spô-
sobom. Nedramatizuje jeho úlohu po boku Nemecka (považuje to za rovnaký osud satelit-
ných štátov), nemoralizuje o Horthyho politike a nepúšťa sa do posudzovania činnosti 
jednotlivých diplomatov a delegátov. Na druhej strane mám podozrenie, že vo svojom 
podvedomí podľahol pocitu „ukrivdenia“ zo strany veľmocí, ktorý sa pri všetkej snahe 
potlačiť ho medzi riadky dostal. Dosvedčiť by to mohol aj predslov, kde použil 4-stranový 
opis podpísania zmluvy v parížskom paláci ministerstva zahraničných vecí so silným 
emocionálnym podtónom, z pera slávneho básnika Gyulu Illyésa  To však môže byť len 
môj subjektívny názor, nič nemeniaci na tom, že kniha je dôležitým a prínosným prame-
ňom k štúdiu povojnového usporiadania strednej Európy všeobecne. Napriek tomu, že do 
výskumu slovensko-maďarských vzťahov neprináša nič objavné (to však autorovou sna-
hou vzhľadom na závažnosť sedmohradskej otázky ani nebolo), spomínané kvality sa jej 
v žiadnom prípade uprieť nedajú.    


 
Marek Danko  
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„Rozlúčka s korunou“ 
 


 
8. októbra 2008 sa o 16.00 hod. v átriu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 


uskutočnila vernisáž výstavy mladého historika, numizmatika a súčasne aj interného 
doktoranda Katedry histórie Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, PhDr. 
Marcela Pecníka, s názvom „Rozlúčka s korunou“*. Symbolicky ju spolu so svojou dixie-
landovou kapelou zahájil Jozef Karvaš, synovec Imricha Karvaša, guvernéra Slovenskej 
národnej banky v rokoch 1939-1945. Výstava svojim obsahom nadviazala na predchá-
dzajúcu, rozsahom menšiu, autorskú výstavu „Korunová mena v dejinách Slovenska“, 
ktorá bola od 28. apríla 2008 inštalovaná v priestoroch vestibulu Fakulty humanitných 
vied UMB v Banskej Bystrici, kde bola odbornej ako aj laickej verejnosti sprístupnená po 
dobu dvoch týždňov.   


Obe výstavy tematicky reflektovali na prichádzajúce ukončenie platnosti korunovej 
meny na území Slovenskej republiky a zavedenie EURA ako nášho nového platidla. Ich 
návštevníci sa tak mohli zoznámiť s postupným vývojom koruny na našom území, a to  
počnúc rokom 1892 až po rok 1993. Okrem ukážok mincí, bankoviek a štátoviek platných 
počas existencie korunového menového systému na území Rakúsko-Uhorska, Českoslo-
venska, Slovenskej republiky, Protektorátu Čechy a Morava a povojnového Českosloven-
ska, mali návštevníci výstavy možnosť vidieť aj niektoré autentické kovové a papierové 
platidlá ako reálne svedectvá doby ich platnosti. Inštalované exponáty boli doprevádzané  
zaujímavým  textom, ktorý približoval vývoj koruny od jej vzniku v roku 1892 cez jej 
postupné zmeny v jednotlivých historických obdobiach až po jej poslednú zmenu vykona-
nú v roku 1993. Výstavy zaznamenali pomerne  veľký ohlas v širokej verejnosti a dostali 
sa aj do pozornosti viacerých printových, ale aj audiovizuálnych médií.  


 
Andrea  Nociarová 


                                                 
*Výstavy boli realizované v súvislosti s riešením grantovej úlohy VEGA „Vývoj korunovej meny na území 
Slovenska od jej vzniku po súčasnosť“. 
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Hans Dernschwam a jeho dielo „Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und 
Kleinasien (1553/55)“ 
 
EVA KALHOTKOVÁ 
 
Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 
 
 


 
Napriek veľkému úsiliu sa vedcom niekedy stáva, že významnú udalosť, fakt, či 


osobnosť prehliadnu. Podobným je i prípad Hansa Dernschwama, faktora Turzovsko-
fuggerovskej spoločnosti, humanistu, bibliofila, ako aj zberateľa antických pamiatok, 
ktorý napriek svojmu významu uniká pozornosti väčšiny historikov už dlhé roky. Spojenie 
„väčšiny historikov“ som použila zámerne, keďže nie všetkým ostala táto osobnosť ne-
známa. Asi najväčší záujem venovali Hansovi Dernschwamovi nemeckí historici Franz 
Babinger a Kurt Oberdorffer ako aj maďarský historik Lajos Tardy. Zo slovenských histo-
rikov sa mu venoval najmä Peter Ratkoš a z moravských Ján Kühndel. Ich štúdie však 
zostávajú pomerne všeobecné a povrchné, čím neumožňujú bližšie nahliadnuť a priblížiť 
Dernschwamove diela.  


Hans Dernschwam sa narodil 23. marca 1494 v severočeskom meste Most. Po zís-
kaní titulu bakalár na univerzite v Lipsku vydal sa na krátku návštevu Talianska. Avšak už 
v roku 1513 sa vracia v sprievode ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakóca do Uhor-
ska, kde nastúpil do služieb významného humanistu Hieronyma Balbu. Po nazbieraní 
skúseností a kontaktov Balbove služby v roku 1517 opúšťa a nastupuje do Turzovsko-
fuggerovskej spoločnosti ako správca mincovne v Nagy Bánya (dnes Baia Mare 
v Rumunsku). V mediarskom podniku zohral Dernschwam významnú úlohu najmä 
v období predmoháčskej krízy, keď vďaka svojim organizačným schopnostiam 
a pohotovému konaniu uchránil spoločnosť pred veľkými škodami. Po ukončení práce pre 
Turzovsko-fuggerovskú spoločnosť v roku 1549 sa chcel Dernschwam venovať svojim 
záľubám no už v roku 1553 odchádza na nebezpečnú cestu do Konštantínopolu, z ktorej 
sa vrátil v roku 1555. Aj keď Dernschwam v nasledujúcom období dostal ešte niekoľko 
zaujímavých pracovných ponúk, nie je známe, že by sa niekde zamestnal. Pravdepodobný 
rok jeho úmrtia je 1568. 


Tvorba Hansa Dernschwama je veľmi skromná no o to pestrejšia. Medzi jeho dopo-
siaľ známe spisy patrí: 


1. „Inscriptiones Romanae e lepidibus in territoriis Hungariae et Transsylvaniae 
repertis a. 1520-1530 colectae“ (zbierka rímskych epigrafických nápisov) 


2. „Ein Bericht des Fuggerschen Faktors Hans Dernschwam über Salzbergbau um 
1528.“1 (správa o soľných baniach v Sedmohradsku) 


3. „Inventarim Librorvm. Ioan. Dernschwam. MDLII“2 (inventár Dernschwamovej 
knižnice) 


4. „Hans Dernschwam´s Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien 
(1553/55)“3 (Dernschwamov denník cesty do Konštantínopolu a Malej Ázie 


                                                 
1 STRIEDER, J.: Ein Bericht des Fuggerschen Faktors Hans Dernschwam über Salzbergbau um 1528. In.: 
Ungarische Jahrbücher. Band XIII, Heft ½, 1993, s. 260-290. 
2 BERLÁSZ, J.: Die Bibliothek Dernschwam. Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn. Szeged: [b.v.], 1984. 
303 s.  
3 BABINGER, F.: Hans Dernschwam´s Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien 
(1553/55). München und Leipzig, 1923, 314 s. (ďalej iba Tagebuch ...) 
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(1553-1555)) 
5. „Beschreibung des Mittern Haus im Neüsohl gelegen durch Hannsen  


Thurnschwamb, der Herren Fugger gewesten Factoris daselbst sambt andren, 
was sich in der Cron Hungarn zugetragen, beschrieben im 1563 Jahr.“4 (opis 
tzv. Stredného domu v Banskej Bystrici a analýza spoločenskej situácie 
v Uhorsku pred Moháčskou katastrofou) 


Ako vidno už zo samotných názvov jednotlivých diel, Dernschwamova tvorba je 
naozaj veľmi rôznorodá. Nájdeme tu zbierku rímskych epigrafických nápisov, ako ukážku 
klasickej humanistickej tvorby, či správu o soľných baniach v Sedmohradsku, ako príklad 
spisu úradného charakteru. Avšak predmetom nasledujúceho rozboru je štvrté 
z uvedených diel, a teda denník Hansa Dernschwama z jeho cesty do Konštantínopolu 
a Malej Ázie z rokov 1553 až 1555. 


Za objavenie tohto cenného diela vďačíme archivárovi dr. Friedrichovi Dobelovi, 
ktorý ho našiel vo fuggerovskom sídle na zámku Babenhausen v Bavorsku. Najstarší 
odpis denníka pochádza zo 16. storočia  a nachádza sa v štátnej knižnici vo Wolfenbüttel, 
kde nájdeme aj druhý odpis pochádzajúci z 18. storočia.5 Tretí známy odpis sa nachádza 
v pražskom Národnom múzeu, ktorému ho v roku 1824 venoval arcibiskup Chlumčan-
ský.6 Vychádzajúc z babenhausenského originálu vydal v roku 1923 denník tlačou Franz 
Babinger.7 Keďže jeho čiastočný preklad do slovenčiny vyšiel v edícii J. Minárika 
„Putovanie po súši a po mori“8, vychádzala som pri analýze textu aj z tohto diela.     


Denník vznikol, ako to už z názvu vyplýva, v období rokov 1553 až 1555, počas 
cesty Hansa Dernschwama do Konštantínopolu, kam sa vydal spolu s diplomatickou mi-
siou Ferdinanda I. Habsburského. Úlohou vyslancov a Dernschwamových spolucestovate-
ľov Antona Vrančiča a Františka Zaya, bolo vyjednať u sultána Sülejmana trvalý mier a to 
za poplatok 30 000 dukátov za prvý rok mieru, 20 000 dukátov za rok nasledujúci 
a 10 000 dukátov v období ďalších rokov. V prípade, že by s takýmto návrhom neuspeli, 
mali sa pokúsiť aspoň o vyjednanie päťročnej mierovej zmluvy.9 Prečo sa Dernschwam 
vo veku 59 rokov na takúto náročnú a nebezpečnú cestu vydal, zostáva doposiaľ záhadou. 
O podrobnú analýzu Dernschwamovej motivácie sa vo svojej štúdii „The Fuggers, Hans 
Dernschwam, and the Ottoman Empire“ pokúsila M. Birnbaum.10 Podľa nej, existuje 
hneď niekoľko teórií, no ako sama konštatuje, ani jednu z nich nemôžeme presvedčivo 
potvrdiť, alebo vyvrátiť. Za najpravdepodobnejšiu považuje možnosť, že Dernschwam 
vycestoval do Konštantínopolu s úmyslom vidieť tureckého nepriateľa na vlastné oči 
a zároveň zozbierať grécko – rímske epigrafické nápisy. Za najmenej pravdepodobnú 
považuje teóriu, že Dernschwama vyslali na cestu Fuggerovci, aby pre nich zozbieral 
informácie pre prípadnú expanziu ich mediarskeho podniku na toto územie. Aj keď sa 
nám asi nikdy nepodarí túto otázku presvedčivo zodpovedať, môžeme sa k nej aspoň 
priblížiť prostredníctvom analýzy denníka. 


                                                 
4 RATKOŠ, P.: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku (1525-1526). Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 
1957. 559 s. 
RATKOŠ, P.: Neznámy úvod Dernschwamovho memoriálu. In: Historický časopis, 16, 1981, č. 1, s. 97. 
5 BABINGER, Tagebuch...,s. XXX. 
6 KÜHNDEL, J.: Ján Dernschwam, vzdelaný faktor Fuggerovcov na Slovensku (1494-1567). In: 
Historické štúdie, 1955, č. 1, s. 182. 
7 BABINGER, Tagebuch...,314 s. 
8 Putovanie po súši a po mori. Ed.: J. MINÁRIK, Bratislava, 1975, s. 8-36.  
9 ENGEL, J., Ch.: Geschichte des Ungarischen Reichs. Vierter Theil. Wien: Friedrich Volke´s Buchandlung, 
1834,  s. 138. 
10 BIRNBAUM, M.: The Fuggers, Hans Dernschwam, and the Ottoman Empire. In.: Südostforschungen, Band 
L, München, 1991, s. 119-144.    
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Eva Kalhotková 


Čo sa týka štruktúry tohto pomerne obšírneho spisu, môžeme ho rozdeliť do piatich 
časových fáz: cesta z Viedne do Konštantínopolu (22. jún – 25. august 1553), pobyt 
v Konštatínopole (25. august – 1553 až 9. marec 1555), cesta do Amasie (9. marec – 7. 
apríl 1555), pobyt v Amasii (7. apríl – 2. jún 1555) a nakoniec cesta z Amasie do Viedne 
(2. jún – 11. august 1555). Písaný je denníkovou deskriptívnou prózou, pričom väčšina 
poznámok zachováva určitú schému: dátum, miesto pobytu a miesto cieľa, vzdialenosť 
medzi miestom pobytu a miestom cieľa v míľach i hodinách a nakoniec zážitky, respek-
tíve pozorovania z cesty. Napríklad: „Dňa 4. augusta sme  prišli z Livady za deväť hodín 
do srbskej dediny zvanej Jagodina, vzdialenosť šesť míľ...“11 alebo: „Dňa 11. augusta 
sme z Velice prišli za päť a pol hodiny do mesta Sofia, vzdialeného tri míle.“12 Niektoré 
zápisky sú strohé a krátke, iné veľmi obšírne (napríklad poznámky z pobytu 
v Konštantínopole). Najväčší počet strán je venovaný pobytu v hlavnom meste,13 
najmenší pobytu v Amasii.14 Čo sa jednotlivých tém týka, ponúka nám Dernschwam 
široké spektrum informácií z rôznych oblastí, ako je napríklad geografia, etnografia, 
hospodárstvo, sociálna sféra, náboženstvo a pod.. Časť denníka je venovaná aj 
epigrafickým nápisom, ktoré, ako som už spomínala, mohli byť motívom pre 
absolvovania Dernschwamovej cesty. 


„Dňa 22. júna som sa vybral z Viedne spolu s Leonardom Tengkom a kočišom Im-
richom a s tromi koňmi na cestu do Konštantínopolu.“15 Týmito slovami začína Hans 
Dernschwam svoj denník dlhej cesty do hlavného mesta Osmanskej ríše, počas ktorej 
prešiel cez územie dnešného Rakúska, Maďarska, bývalej Juhoslávie, Bulharska 
a Turecka. O všetkých krajoch a mestách ktorými prechádzal, si robil Dernschwam 
podrobné poznámky. Mnohé z nich majú geografický charakter umožňujúci predstaviť si 
túto krajinu aj dnes. Topografické deskripcie jednotlivých krajov majú veľmi podobnú 
štruktúru. Pri opise kraja sa Dernschwam venuje najmä jeho prírodným krásam, riekam, 
pohoriam či úrodnosti zeme. Veľmi výstižný je opis územia v oblasti mesta Niš: „Leží na 
utešenom mieste. Blízko sú vysoké, holé vrchy a najvyšší spomedzi nich sa volá Kuno-
vica. Kraj je podobný ako v Sedmohradsku: na kuse rovinatý, potom zvlnený a kopcovitý. 
Kedysi to bola asi úrodná zem. Možno ešte poznať nivy, polia a vinice. Teraz je všetko 
pusté a zarastené. Na kraji mesta tečie rieka Nišava, ktorú obyvatelia volajú Ništ.“16 Hor-
natý reliéf krajiny spomína Dernschwam aj pri iných mestách ako napríklad Grocka či 
Klisura, avšak len zriedka uvádza presné názvy pohorí a vrchov: „Volala sa Klisura čo 
značí priechod čiže priesmyk. Leží v údolí medzi lesmi a vrchmi.“17 Opisu riek venuje 
Dernschwam trochu väčšiu pozornosť a tak sa okrem jednotlivých mien dozvedáme aj 
niečo o ich charaktere. Okrem už spomínanej rieky Ništ, zmieňuje sa v denníku o riekach 
Morava, Marica, Kutna či Iskra: „Čoskoro sme prešli cez bystrú kamenistú rieku. Priteká 
z hôr po pravej strane. Volali ju Iskra a niekedy aj Sikra.“18 Keďže rieky tvoria často prí-
rodné hranice, podarilo sa Dernschwamovi zaznamenať aj cennú informáciu tohto cha-
rakteru. V období jeho cesty totiž: „Rieka Niš tvorí hranicu medzi Srbskom 
a Bulharskom.“19 To že sa informácia v denníku vyskytuje hneď trikrát naznačuje jej 


                                                 
11 BABINGER, Tagebuch...,s. 6. 
12 BABINGER, Tagebuch...,s. 14. 
13 120 strán 
14 18 strán 
15 BABINGER, Tagebuch...,s. 3. 
16 Putovanie po súši a po mori, s. 12. 
17 Putovanie po súši a po mori, s. 16. 
18 Putovanie po súši a po mori, s. 21. 
19 Putovanie po súši a po mori, s. 16. 
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dôležitosť aj pre samotného autora. Pri svojich opisoch okolitej krajiny používa 
Dernschwam časté komparácie s Uhorskom. Tie nájdeme aj pri deskripcii územia, ktoré 
Dernschwam prirovnáva najmä k Sedmohradsku a Slovensku. Tak napríklad mestečko 
Smederev mu pripomína Trnavu a o území cestou do dediny Velica píše: „Celý deň sme 
putovali krásnou krajinou podobnou Turcu, Liptovu a kraju okolo Sv. Beňadika 
a Zvolena.“20 Takéto a podobné poznámky vypovedajú nielen o scestovanosti autora, ale 
aj o jeho pozitívnom vzťahu k našej krajine. Po opise kraja prechádza Dernschwam na 
opis jednotlivých miest, ktoré charakterizuje z vonkajšieho i vnútorného hľadiska. Von-
kajší opis tvorí predovšetkým poloha definovaná pomocou vzdialeností od iných miest 
alebo umiestnením v prírodnom prostredí: „Leží v údolí medzi lesmi a vrchmi.“21 Alebo: 
„...dedina Vrbovlja, ktorá ležala pri ceste.“22 Vnútorný opis sa sústreďuje najmä na archi-
tektúru, etnografické údaje či opevnenie mesta: „Mesto už nemá múry a ani sa nezdá, že 
by bolo bývalo kedysi opevnené, ako bývajú mestá v iných krajoch.“23 Vzhľadom na 
okolnosti podáva Dernschwam stručný alebo obšírnejší popis. Najväčšiu pozornosť veno-
val  mestu Konštantínopol, v ktorom strávil pol druha roka. 


Ako som už spomenula, súčasťou opisu miest sú aj etnografické údaje. Sem patria 
najmä zmienky o poľnohospodárstve, spôsobe stravovania a obliekania, údaje jazykového 
a náboženského charakteru a pod. Keďže nám umožňujú predstaviť si každodenný život 
ľudí v područí Osmanskej ríše, patria k najcennejším informáciám z denníka. Kultúrnym 
odlišnostiam v jednotlivých dedinách a mestách sa začal Dernschwam venovať po prí-
chode na hraničné územie, ktoré bolo v okolí mesta Ništ. Tu, v priamom kontakte 
s oboma národmi, srbským i bulharským, uvedomil si oveľa viac jednotlivé kultúrne roz-
diely. Napríklad o jazyku a náboženstve Srbov a Bulharov píše: „Celý kraj až po Niš je 
Srbsko. Obyvatelia, alebo usadlíci sa volajú Srbi (to je tak ako Vendi). Sú gréckeho vy-
znania so všetkými jeho obradmi. Ale ich kostoly už viac nikde nevidieť. Nazývajú sa kres-
ťanmi a majú  kresťanov v úcte.“24 „Od spomínaného miesta nocovania sa v kraji až do 
Niša hovorí po dedinách ešte po srbsky, čiže slovanským jazykom.“25 „Bulharský jazyk je 
tiež srbský čiže slovanský jazyk. Bulhari sú kresťanmi a majú kresťanské obyčaje ako 
Srbi.“26 Ďalším kultúrnym znakom, ktorý si Dernschwam všimol je spôsob obliekania 
a s ním súvisiace typy účesov a šperkov. Napríklad v Srbsku: „Muži nosia ešte podľa 
chudobného sedliackeho obyčaja súkenné šaty, krpce a špicaté šedé čiapky čiže klobúky. 
Ženský kroj je taký ako nosievajú Srbi: pestrofarebný. Goliere košieľ, prsia i rukávce sú 
vyšívané vlnenými vláknami. Na hlave nosia nepekné šatky čiže závoje - ako chorvátske 
ženy. Všetky dievky chodia s nepokrytou hlavou. Do vlasov majú vpletené zvláštne vrkoče, 
jeden krížom cez druhý, takže by si myslel, že sú všelijako posplietané z konského vlasu. 
Veru dosť roboty by mal aj na mesiac ten, čo by chcel spliesť tak zvláštne a tak málo vla-
sov ako pletený čepiec. A po dedinách nosia ženy a dievky prívesky z lacných sedliackych 
vecí: z medi, ale aj zo striebra vytepané veci, ba aj sklené, pestrofarebné ružencové 
zrnká.“27 Po prechode cez rieku Niš, sa dostala výprava do bulharskej dediny Klisura, kde 
Dernschwam zachytil vzhľad bulharského kroja: „V mieste kde sme nocovali, videli sme 
nový druh ženského kroja. Ženy tu nemajú závoje ako po ostatných dedinách v kraji, ale 


                                                 
20 Putovanie po súši a po mori, s. 17. 
21 Putovanie po súši a po mori, s. 16. 
22 Putovanie po súši a po mori, s. 21. 
23 Putovanie po súši a po mori, s. 12. 
24 Putovanie po súši a po mori, s. 12. 
25 Putovanie po súši a po mori, s. 12. 
26 Putovanie po súši a po mori, s. 17. 
27 Putovanie po súši a po mori, s. 16-17. 
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čudnú pokrývku na hlave, vyzerajúcu ako prevrátená misa. Pri hlave je iba taká široká, že 
sa dá nasadiť, ale hore je už väčšia. Možno ju nazvať korunou: také ešte nosia na 
mnohých miestach v Čechách a v Uhorsku šľachtičné. Ako som neraz videl, boli zdobené 
perlami. Ale tieto chudobné bulharské sedliačky majú na nich zdoby zo všelijakých skle-
ných zrniek. Dievky majú veľa vrkočov, ako sa to robieva u koní. Účes vyzerá ako pletený 
hodvábny čepiec a ako konská hriva. Všetky nosia dosť ťažké náušnice z medi a zo zlom-
kov striebra, ako ich tu majstrovsky zhotovujú Cigáni. Na krku nosievajú zvláštne ná-
hrdelníky zo skla, z kostí a zo všetkého, čo sa len ligoce a blyští. Aj na prstoch nosia veľa 
medených a mosadzných prsteňov.“28 V denníku sa spomínajú aj iné druhy kroja, ktoré sa 
v závislosti od lokality a obyvateľstva líšili. Napríklad o bulharskej dedine Velica obýva-
nej Srbmi Dernschwam píše: „Teraz v nej však bývajú Srbi. Ani kroj nie je bulharský. 
Mužské i ženské košele sú okolo krku, na prsiach i na rukávoch pestrofarebne vyšívané, 
nie hodvábnymi, ale vlnenými vláknami. Miesto závojov mali ženy obyčajné ľanové šatky, 
ako nosievajú aj Cigánky. Nevidieť na nich nijaké vlnené odevy, ale všetko z hrubého 
plátna, ktoré si sami zhotovujú. Muži sú vpredu ostrihaní po turecky a vzadu majú ešte 
niekoľko brčkavých vlasov. Čepce majú z obyčajného plátna, vpredu i vzadu rozstrih-
nuté.“29   


Ďalším kultúrnym znakom, ktorý Dernschwam nielen pozoroval, ale chtiac-nechtiac 
aj vyskúšal, bol spôsob stravovania v jednotlivých oblastiach. Ako na vlastnej koži zistil, 
základnou potravinou boli pagáče. Aj keď to Dernschwam nehovorí priamo, je celkom 
pravdepodobné, že mu chýbal domáci, uhorský chlieb. „Iný chlieb okrem pagáčov ne-
majú.“30 alebo „Aj tu majú iba pagáče.“31 Podľa frekvencie výskytu možno označiť za 
ďalšie významné komodity kurčatá, vajcia a víno. Z ohľadom na potravu pre kone spo-
mína Dernschwam pomerne často aj seno a jačmeň. „Našli sme tam aj proviant, jačmeň, 
seno, kurence, pagáče.“32 Obzvlášť podrobne zachytil spôsob stravovania srbského 
obyvateľstva. Tu spomína okrem samotných potravín aj ich ceny a hodnotu peňazí ako 
takých: „Chlebom sú im pagáče. Majú aj víno, a to červené, no ani v jednom dome nie je 
v lete oveľa lepšie než ocot. Kurence sú za dva i tri aspery. Iné mäso ako hovädzie 
a baranie alebo jahňacie nie je. Na uliciach možno kúpiť živé zviera. AJ vajcia dostať na 
uliciach – niekde vo väčšom, niekde v menšom množstve – dvadsaťdva až tridsaťdva za 
jeden asper. Aj dobré, veľké mladé kurence sú za jeden asper. Nikto tu zavčasu neveče-
riava. Veľké vrece jačmeňa na krmivo pre kone nám priniesli za šesť asperov. Peniaze 
v týchto krajoch sú vzácnejšie než v slovanskom kraji Štajerska.“33 S potravinami súvisí 
veľmi úzko aj oblasť poľnohospodárstva. Sem patria zmienky o poliach a viniciach, o ich 
úrodnosti a stave. Ako Dernschwam často konštatuje, pôvodne úrodná pôda je zanedbaná 
a spustošená. Napríklad cestou z dediny Velica: „Na poliach ležalo ešte nepožaté obilie - 
pšenica, jačmeň, proso. Bývalo tu asi veľa viníc, no teraz sú už pusté a spustošené.“34 
Podobne sa vyjadruje aj o kraj v okolí Jagodiny: „Predtým mal asi celkom úrodné polia 
a vinice. Teraz je to všetko po oboch stranách pusté a spustošené a zarastené ako malé 
lesy.“35 Zaujímavé sú najmä zmienky o ryži a sezame, ktoré videl zasiate na poliach 
v okolí dediny Klokotnica. K opisu sezamu ako poľnohospodárskej rastliny pridáva aj 


                                                 
28 Putovanie po súši a po mori, s. 17. 
29 Putovanie po súši a po mori, s. 17. 
30 Putovanie po súši a po mori, s. 17. 
31 Putovanie po súši a po mori, s. 22. 
32 Putovanie po súši a po mori, s. 17. 
33 Putovanie po súši a po mori, s. 13. 
34 Putovanie po súši a po mori, s. 18. 
35 Putovanie po súši a po mori, s. 10. 


 98







Hans Dernschwam a jeho dielo „Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553/55)“ 


spôsob jej spracovania a predaja: „Kadiaľ sme šli, videli sme polia, na ktorých bol zasiaty 
sezam a ryža. Je to veľmi plodná zem, akú potrebuje toto semeno. Ryža sa volá po Turecky 
prinčš. Zo sezamu sa lisuje olej. Je sladký a chýrny. Dáva sa do všetkých jedál. Vysmážajú 
sa v ňom ryby a iné pokrmy ako v masle a polievajú sa ním všetky pelčše. Predáva sa 
denne na trhu a jednajú sa tu aj o semená, ako je starým dobrým zvykom sedliakov. Se-
meno je bielučké a podlhovasté, ale nie také hrubé ako horčičné zrniečko. Sezam rastie 
vyše kolien a má veľa semien.“36 Medzi zaujímavé pasáže z oblasti poľnohospodárstva 
patrí aj zmienka o mlátení obilia, ktoré pozoroval v mestečku Čorla: „Prizerali sme sa, 
ako Turci a Gréci mlátia obilie. Majú na to jedľovú dosku, asi ako trpasličia ruka hrubú 
a dva viedenské lakte dlhú a päť štvrtín lakťa širokú. Vpredu je trocha vyvýšená, ako 
sánky, a dolu na dne sú do dosky po celej dĺžke pevne vbité ostré, roztlčené, malé, dva 
prsty dlhé kresacie kamene. Volajú to ikina. Sedliak teda zotne v poli alebo na dvore tvrdú 
jedľu a takto drví obilie. Do ikiny zapriahne dva voly. Postaví sa vzadu na ikinu alebo si 
na ňu sadne a poháňa voly na povraze dlhým prútom dookola, kým sa slama dostatočne 
nepokrája ako plevy. Potom je pekná, drobná ako nasekaná slama a sečka. Dve ikiny 
z jednej jedle teda chodia za sebou dookola a vyhadzujú obilie so sečkou. Touto sečkou 
kŕmia dobytok. Majú málo lúk a sena. Nemajú ani celé snopy ako inde v kraji.“37  


O remeselnej výrobe sa toho z denníka dozvedáme len veľmi málo. Jednou 
z najvýraznejších zmienok je časť o tkaní vo Virove „Tu som videl namáhavo a hrubo 
vyrobené sedliacke tkanivo, utkané z vlasov na stave. Zhotovujú sa z neho saky a sieťky 
proti muchám.“38 Remeselnú výrobu ďalej spomína v meste Niš, keď pri prezeraní jednej 
z mešít stretol dalmatínskych kupcov a remeselníkov zo Šibeníka „... ako ostatní predá-
vajú Turkom súkno a venujú sa v chatrčiach krajčírskemu remeslu.“39  


Azda najväčšiu časť poznámok v denníku je venovaná rôznym stavbám a architek-
túre. Dernschwam tu opisuje jednotlivé karavanseráje,40 domy, mešity, kúpele a mosty. 
Veľkú pozornosť venuje najmä karavanserájom, v ktorých spolu s vyslancami často noco-
val. Niektoré opisuje stručne: „Je tu karavanseráj, do ktorého sa zmestí dvesto koní. 
Maštaľ má dvadsaťštyri vchodov. Pred domom je studňa a pred maštaľou dve komory 
s kozubom a dve komory na seno a jačmeň.“41 iné naopak dosť obšírne: „Postavili tu aj 
karavanseráj, celý z kameňa, ktorý priviezli zo starých budov. Je vybudovaný do štvorca. 
Vnútri má veľký dvor a po oboch stranách šesť klenutých miestností a v každej kozub 
a malý oblok vedľa dverí. Každá miestnosť je dve siahy dlhá i široká a taká nízka, že sa 
povala dá dosiahnuť rukou. Nie sú klenuté, ale majú biednu dlážku z neohobľovaného 
dreva. Nad týmito miestnosťami je zasa taký istý počet miestností s kozubmi, postavených 
z dreva. Okolo nich možno prechádzať chodbou. Zvonku nemajú obloky. Vchod do domu 
má veľkú bránu, pod ktorou možno sedieť ako v kostolnej predsieni. Oproti bráne začali 
teraz stavať dačo pre kone a nad tým podľa svojej obyčaje drevený palác, v ktorom môže 
prenocovať vojsko. Nie sú tu však ešte pivnice ani sklady. A plochá strecha je pokrytá 
tehlami.“42 Okrem karavanserájov opisuje Dernschwam aj domy, v ktorých jeho skupina 
nocovala, alebo ktoré v jednotlivých mestách videl. Pri opise sa zameriava najmä na 
múry, priestory, okolie a celkový stav obydlia. Napríklad dom Derviša bega, v ktorom 
nocovali v Jagodine, opisuje takto: „Dom má rozsiahly dvor obkolesený nízkym slabým 
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múrom. Je to chatrný jednoposchodový sedliacky dom s jedným kozubom. Pred domom 
stojí letný dom čiže veranda, postavená na štyroch stĺpoch. Má dve poschodia. Vybudo-
vaná je po sedliacky. Naproti tomu je veľká stajňa pre kone, v ktorej môže byť dvesto koní. 
Okrem nej je tu vedľa záhrady ešte malá stajňa, ktorá susedí s domom.“43 Dlhú 
a namáhavú cestu si Dernschwam spolu s ostatnými spolucestujúcimi spríjemnili pobytom 
v kúpeľoch. Prvé kúpalisko spomína Dernschwam už v meste Niš: „Na konci mesta je pri 
rieke pekné kúpalisko, do ktorého veľké koleso vynáša a vháňa vodu z Nišavy.“44 Najväčší 
dojem vzbudili v Dernschwamovi kúpele v Sofii, ktoré aj navštívil a neskôr na niekoľ-
kých stranách opísal. Ich krása a veľkoleposť je zjavná aj z jeho slov: „Kúpeľ stojí na 
voľnom priestranstve a už pri vchode má veľkú štvorcovú budovu, ktorá je zakončená 
podľa gréckeho spôsobu okrúhlou kopulou ako chrám a Panteón v Ríme. Nádherne je 
vydláždená bielym lešteným mramorom...“45 Okrem opisu budovy tu nájdeme aj zmienky 
o fungovaní kúpeľov. „Tu sa každý vyzlečie, na rohožku si položí šaty a pod lavicu obuv. 
Kúpeľný sluha uviaže každému okolo tela dlhú belasú šatku a okolo hlavy bielu šatku. 
Nenosia sa tam nijaké spodné nohavice.“46 Alebo: „Vodu z rúr nechávajú tiecť a ani rúry 
neotvárajú, kým sa nechce poumývať jeden človek alebo dvaja alebo celá spoločnosť, keď 
sa predtým vypotili, ako to už býva v pare kúpeľa.“47 Medzi architektonické objekty, kto-
rým sa Dernschwam na ceste do Konštantínopolu venuje, môžeme zaradiť aj mosty. Tie, 
podobne ako iné objekty, opisuje raz stručne, inokedy veľmi presne a obšírne. Veľkosťou 
a prirovnaním k pražskému mostu vyniká most na rieke Marica, ktorý je: „... dlhý stodva-
násť krokov a široký dvadsaťtri stôp. Môžu sa teda na ňom vyhnúť dva vozy. Po oboch 
stranách má z kvádrov postavené zábradlie ako most v Prahe, ale nijakú bočnú vyvýšenú 
cestu. Má i dvadsaťjeden podjazdov.“48 Medzi objekty, ktoré Dernschwam počas cesty do 
Konštantínopolu spomína patria ešte cintoríny a studne. Tým sa však venuje len okrajovo 
a okrem zmienky o ich výskyte v určitej oblasti ich len zriedka bližšie charakterizuje či 
opíše. 


Samostatnou časťou Dernschwamovho denníka je obdobie pobytu v hlavnom meste 
Osmanskej ríše, v Konštantínopole. Väčšina informácií, ktoré sa tu vyskytujú, patria do 
sféry etnografie. Svojim obsahom a rozsahom sa však od predchádzajúceho textu líšia. Ich 
prínosom je najmä hĺbková sondáž do kultúrneho života tureckého obyvateľstva v období 
16.storočia.  


Plne rozvinuté mesto, akým Konštantínopol v čase Dernschwamovej cesty určite 
bol, nazývali Osmani vo svojich úradných prameňoch slovom sehir. Jeho súčasťou bolo 
určite trhovisko, mešita a ďalšie úradné budovy.49 Ich opisu sa Dernschwam venuje aj 
v tejto časti denníka pomerne často, no keďže našim cieľom nie je architektonický obraz 
budov, ale skôr ich úloha v širšom spoločenskom kontexte, nebudem im venovať väčšiu 
pozornosť. Celkové dojmy Hansa Dernschwama z hlavného mesta nemusíme hľadať 
medzi riadkami, keďže ich zapísal on sám veľmi jasne. Podľa jeho slov: „Konštantínopol 
nie je politické alebo meštianske mesto aké majú kresťania, kde by bola poctivosť a meš-
tianstvo. Je skôr ako tábor, kde cisár a jeho bašovia robia čo chcú.“50 Výstižne zhrnula 
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Dernschwamove dojmy M. Birnbaum keď píše: „Opisuje tu policajný štát „par exce-
lance,“ v ktorom je sultán úplne odlúčený od ľudových más. ... Ako excelentný obchodník 
spozoroval, že úspechy ríše sú založené na fakte, že „všetka práca v Turecku je prácou 
otrokov.““51  


Tak ako počas cesty, aj v prípade pobytu v hlavnom meste Osmanskej ríše, venoval 
Dernschwam značnú časť pozornosti architektúre. Okrem karavanserájov a mešít, zaujali 
ho najmä antické pamiatky. Takto napríklad opísal stĺp stojaci na slepačom trhu: „... 
nazýva sa tigli taš, to je pri stojacom, alebo vztýčenom kameni. Dal ho postaviť jeden 
grécky cisár. Stojí na veľkom alabastrovom kameni, alebo bielom mramore, .... na tom 
stojí  veľký, hrubý a vysoký stĺp ...“52 V opise pokračuje aj naďalej veľmi podrobne, pri-
čom udáva presné rozmery, tvary a farby stĺpu. Podľa jeho slov stĺp už nie je kompletný: 
„Vyzerá to, že na ňom ešte niečo stálo. Bolo to zhodené Turkami, ako aj všetky pekné 
a božské, úžasné antické pamiatky, zničené a zamurované do ich budov.“53 Takéto 
zaobchádzanie s architektonickými pamiatkami Dernschwam opísal aj na iných miestach 
svojho denníka. Je evidentné, že to považoval za barbarstvo a nehanebnosť. Za zmienku 
stojí aj opis mešít, ktoré si Dernschwam všímal najmä ako dôležitú súčasť moslimskej 
viery. Venuje sa im pomerne podrobne, od použitých materiálov cez výzdobu, až 
k jednotlivým drobnostiam. „V celom kostole visia plné lampy, jedna vedľa druhej, medzi 
nimi veľké, lesklé, oceľové gule, skôr ako pštrosie vajcia podobné klampiarskej práci.“54  


Každodennou súčasťou Dernschwamovho života v Konštantínopole bola strava. Jej, 
respektíve spôsobu stravovania tureckého obyvateľstva venoval značnú časť textu. Čo sa 
týka jeho vzťahu k tureckému jedlu, nebol veľmi pozitívny: „Turci jedia v skutku zlé veci 
ako syr, chlieb, cesnak, cibuľu, reďkovky a veľa ovocia počas celého roka. Zapíjajú to 
vodou.“55 Za každodenné jedlo Turkov označil Dernschwam čorbu: „... čorba, to je va-
rené jedlo alebo kaša z pšenice, hrachu, šošovice, bôbu, fazule a podobného s kúskom 
ovčieho mäsa. Hovädzinu nejedia radi, je zriedkavosťou.“56 Čorbu robili Turci na slano aj 
na sladko. Práve sladká čorba patrí k jednej z mála vecí, ktoré Dernschwama pozitívne 
prekvapili a donútili vyjadriť pochvalné stanovisko: „Čorba z ryže je božské jedlo. Šafrá-
nom ju robia žltú a cukrom sladkú.“57 Či je tento názor výsledkom Dernschwamovej 
slabosti pre sladké, alebo skutočným zložením poklony nie je podstatné. Touto poznám-
kou nám dáva signál, že je schopný aj pozitívnej kritiky, ak ju považuje za vhodnú. 
Umožňuje nám to lepšie preniknúť do jeho mysle, pochopiť ako vnímal okolitý svet a že 
jeho negatívne postoje nie sú iba zaťatým kritizovaním všetkého, čo pochádza od Turkov. 
K ich chlebu zaujal Dernschwam neutrálny a pomerne vecný postoj: „... pomerne biely, 
neslaný, nič mimoriadne, v peci vysušený.“58 Podľa Dernschwamových slov, chcú Turci 
iba čerstvo napečený chlieb. Preto sa musia pekári snažiť, aby im nezostal žiaden navyše. 
Ak sa tak stane, predávajú ho lacnejšie: „Inak musia tri chleby predávať za 1 asper, ktoré 
by inak mali hodnotu 2 aspery.“59 Ako inde, tak aj v tejto časti, nevyhýba sa Dernschwam 
porovnávaniu s domácim prostredím a píše: „V Konštantínopole na nepečú žiadne žemle 
ako vo Viedni, ani žiadne biele žemle ako bolo zvykom pred časom v Budíne 
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a v Uhorsku.“60 Zaujímavá je pasáž, ktorou Dernschwam informuje, že v karavanserájoch 
sa nevarí a že tam nie sú ani žiadne kuchyne. Hostia sa teda stravujú v „hanebných ku-
chyniach“61 na trhu, ktoré majú gril a podávajú jedlá ako surové ustrice a slimáky. Podľa 
Dernschwama sa v nich stravuje aj väčšina obyvateľstva. Veľký počet poznámok z oblasti 
stravovania sa zaoberá cenami potravín. Tie Dernschwam opisuje presne, pri väčšine 
dokonca udáva mesačné alebo ročné výdavky. Pokiaľ má potravina rôzne akosti alebo 
typy, spomenie Dernschwam spolu s cenami aj tie: „Teda, med majú obyčajný 1 occa62 za 
41/2 asperov aj za 5 a 6 asperov, a biely za 10 a 12 asperov. Pri 5 asperoch za 1 occa to 
robí 120 occa za 600 asperov.“63 Alebo: „Soľ je trojaká: kamenná soľ zo Sedmohradska, 
150 dragma64 za 1 asper. Tá druhá, morská soľ, najlepšia po 12 aperov za kilo a čierna 
za 9 a 10 asperov za kilo. Na mesiac stojí kilo soli 12 asperov.“65 Ako vidno z úryvku, 
Dernschwam prináša aj informácie o jednotlivých hmotnostných a menových jednotkách. 
Najmä k mene sa vyjadruje aj priamo, keď píše, že „jeden asper sú 2 uhorské fenigy, 
alebo 11/2  grajciara.“66 Okrem jedla sa v denníku spomínajú aj nápoje ako napríklad 
typicky turecký šerbet. Ako Dernschwam píše: „kto si môže dovoliť piť šerbet, je pán. Je 
to voda pripravená a zmiešaná s cukrom, alebo medom.“67 Oveľa väčšia pozornosť je 
venovaná vínu, ktoré si Dernschwam všíma veľmi pozorne. Záujem o tento nápoj vidno 
počas všetkých období, no najvýraznejšie sa mu venuje v čase pobytu v Konštantínopole. 
Interesantná je napríklad zmienka o spôsobe prifarbovania a dochucovania vín šťavou 
z rastliny podobnej Baze čiernej: „Teda, na vidieku pri dedinách nachádza sa divá rast-
lina s čiernymi bobuľami vyzerajúca ako baza. Po nemecky attich, po latinsky tiež sam-
buccus siluestris,68 po maďarsky fuldi boza. Tie isté čierne bobule dávajú do jednej vázy, 
rozmačkajú a nechajú samé od seba vykvasiť. Keď príde čas, šťava sa odčerpá a predá 
vinárňam. Tí s ňou teda víno zafarbia na červeno, vzhľad má úplne iný ako vonku a inú 
chuť. Robí ľuďom zle, má sa z neho dať lacno opiť.“69 Príchodom do moslimskej krajiny 
sa Dernschwam dostal do kontaktu so spoločnosťou, ktorá má alkohol zakázaný. Ako 
dnes, tak aj vtedy bol tento zákaz porušovaný, čo Dernschwam často spomína a opisuje. 
Podľa jeho názoru: „Hoci Turci nesmú piť žiadne víno, ktoré im bolo ich Mohamedom 
zakázané, nedodržujú to všetci a tajne, tam kde môžu prísť k vínu, nasávajú ako svine bez 
miery, až ostanú ležať.“70Ako Dernschwam uvádza, za porušenie zákazu hrozí moslimom 
trest, ktorý vymeria paša. Väčšinou ide o finančnú pokutu, alebo o telesný trest, ktorý sa 
v niektorých prípadoch môže skončiť smrťou. Toto spolu s faktom, že s vínom majú po-
volené obchodovať iba Gréci a židia opisuje Dernschwam pasážou: „V Konštantínopole je 
veľa krčiem, kde sa predáva víno, nesmú sa tu ale ubytovať hostia a cudzí ľudia. A víno 
nepredáva nikto, iba Gréci a židia, ktorí sa veľmi jednajú. Turci nesmú dostať žiadne 
víno, ale potajme pijú veľa vína, zvlášť zajatci, vojaci a janičiari. Človek ich nájde sedieť 
skrytých v kúte, nesmú byť veru hluční, lebo inak by bol stlčení hostinský spolu s hosťami 
a paša, ktorý v meste zabil bitkou veľa janičiarov, by ich potrestal peňažnou pokutou.“71  
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Z informácií, ktoré nám Dernschwam svojím jedinečným dielom ponúka, je možné 
vyčleniť ucelené pasáže, venujúce sa konkrétnym skupinám ľudí. Medzi spoločenstvá, 
ktorých spôsob života Dernschwama zaujal, patria napríklad janičiari, židia a zajatci na 
území Osmanskej ríše. Prínosom je najmä jeho prístup, jeho pohľad, na jednotlivé komu-
nity ako na súčasť multikultúrnej krajiny. Svojim opisom sa sústreďuje na spolužitie, 
symbiózu či parazitizmus jednotlivých skupín a na submisívny či hostilný charakter ich 
vzájomných vzťahov. Podľa počtu strán môžeme povedať, že najviac pozornosti zo spo-
menutých komunít venoval židovskej.72 Svoje rozprávanie o tejto skupine obyvateľstva 
začína Dernschwam vetou: „V Turecku je nespočetné množstvo židov, vo všetkých mes-
tách, všelijakých národností a jazykov. A každá národnosť, podľa reči, drží spolu.“73 
Dôležitým rozlišovacím znakom príslušnosti k určitej skupine obyvateľstva, alebo hierar-
chie v rámci nej, bolo oblečenie: „Každý ako je naučený, nosí tiež oblečenie podľa svojej 
reči. Zvykom u Valachov a Turkov, aj u Grékov je kaftan, to je spodnica a sukňa, urobené 
z dobrého súkna a hodvábu.“74 Na určenie náboženskej, ale aj sociálnej príslušnosti 
slúžili najmä turbany: „Tak ako Turci nosia biele turbany, nosia teda židia žlté, niektorí 
cudzí židia nosia cudzie čierne baretky. Nejakí, hlavne tí, čo chcú byť doktormi 
a ránhojičmi, nosia červené, špicaté, podlhovasté baretky.“75 O židoch sa ďalej 
dozvedáme že uprednostňujú bývanie v cudzích domoch, za ktoré platia nájom a že je 
medzi nimi tak ako v minulosti stále veľa siekt. Jednou z nich je aj sekta „karaim“ Podľa 
Dernschwamových slov: „... sú oddelení od ostatných židov, nebývajú s nimi v domoch, 
majú svoje domy zvlášť, nejedia a nepijú s nimi.“76 Táto komunita si podľa denníka robí 
vlastné víno, má osobité sviatky a keď iní židia jedia mäso, oni konzumujú ryby. Sú 
bohatší ako ostatní a majú: „najlepšie domy z kameňa, nosia dobré hodvábne 
a damaškové šaty, muži i ženy, a všetky ženy majú na krku a rukách zlaté reťaze.“77 
S židovskou komunitou súvisí aj jedna z najcennejších informácií z denníka, konkrétne 
zmienka o ich školách v Konštantínopole: „Židovských škôl by malo byť 
v Konštantínopole 42 alebo viac. Každá národnosť chodí do svojej školy.“78 Práve tu 
vidno, aká vysoká je hodnota tohto Dernschwamovho diela. Takýmto objasňovaním 
vzťahov Osmanskej ríše k obyvateľstvu inej národnosti i iného vyznania v období 16. 
storočia, stáva sa denník cenným prameňom pre dejiny menšín na území Turecka, i pre 
dejiny národov, ktorých príslušníci sa tu v tomto čase ocitli. O postavení židov hovorí aj 
zmienka o sobášoch, respektíve o postupe v prípade, ak sa chcel žid oženiť: „Všetci židia, 
ktorí sa chceli zosobášiť, museli sa najskôr ukázať subašovi (to je úradník), dať mu listinu 
a zložiť 80 asperov, ktoré patrili cisárovi.“79 Pri podobných poznámkach by sme mali 
zostať obozretní a položiť si otázku, či situáciu, ktorá bola v Konštantínopole, možno 
aplikovať na všetky oblasti ríše. Je totiž celkom možné, že čo platilo v hlavnom meste, 
plnom rôznych národností a cudzincov, nemuselo byť dodržiavané aj na vidieku. 
Pozoruhodné sú aj pasáže vyjadrujúce vzťah samotného Dernschwama k židovskému 
národu. Aj keď sa o židoch vyjadruje väčšinou neutrálne a z globálneho hľadiska skôr 
pozitívne, nájdu sa v denníku aj také zmienky, ktoré naznačujú určité zafixované, 
negatívne stereotypy. Takýmto je i nasledujúci úryvok, v ktorom o opovrhovaní židov 
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kresťanmi hovorí akoby medzi rečou: „Ako som spomínal, že židmi sa v Turecku pohŕda 
tak ako v kresťanstve, majú Turci vo zvyku pokrikovať po nich zo svojich stánkov keď idú 
okolo: hawrus, hawrus, hawrus, čo znamená smradľavý vôl.“80 Tento turecký pokrik má 
podľa Dernschwama korene v jednej historke, podľa ktorej mal starý žid vyprázdniť svoj 
„šerbeľ“ pred stánok iného obchodníka. Keď sa to dozvedel paša Kostka, nariadil židovi 
finančnú pokutu a za trest ho nechal prejsť po trhu na oslovi, na ktorom sedel naopak, na 
krku mal zavesený džbán so smradľavou vodou a v ňom mal ponorenú bradu. Keďže 
ľudia naňho pokrikovali „hawrus“81, začalo sa toto slovo používať ako nadávka pre 
židov.82   


Ďalšou výraznou, v tomto prípade skôr sociálnou skupinou, ktorá Dernschwama za-
ujala a ktorej venoval zvýšenú pozornosť, boli janičiari.83 Rozprávanie o nich začína 
takto: „Turci majú zvyk, v kresťanských krajinách a kráľovstvách, ktoré dobyli a potlačili, 
... zobrať každé tri roky vyberaných, najkrajších a najlepšie stavaných chlapcov zovša-
diaľ, z dedín i miest, koľko chytia a koľko potrebujú. Dievčatá neberú.“84 Janičiari sa 
podľa Dernschwama delili do niekoľkých skupín. Tí najmladší, neskúsení sa nazývali 
„agiamogli“ „to je to isté ako neskúsení a nevyučení ľudia,“85 Týchto nanovo obliekli na 
sultánove náklady a dali im žlté špicaté klobúky. Nad nimi sa nachádzali úradníci nazý-
vaní „agiamogli aga“.86 Každých desať janičiarov bolo podriadených tzv. „oda bašovi“ 
a každých päťdesiat tzv. „bullug bašovi“. Nad všetkými janičiarmi stojí „janzar aga“. 
„Má veľkú moc, jeho sa musia všetci báť. Z neho by sa potom mal stať paša.“87 Spomí-
naní „agiamogli“ sa rozdelia do rôznych skupín. Tých najkrajších vyberú a naučia písať, 
čítať a tiež priučia jazdeckým hrám. Ostatných rozdelia podľa sily na prácu do sultáno-
vých sadov a záhrad. Ak potrebuje nejaký remeselník pomocníka, požiada nadriadeného 
„agiamogli aga“, aby mu spomedzi nových niekoho pridelil. „..., tak požiada agiamogli 
aga, ... o jedného, dvoch alebo troch z tých istých nových agiamogli, alebo z nových obre-
zaných chlapcov, a za každého jedného zloží 25 asperov, ...“88 V období vojny nastávajú 
podľa Dernschwamových slov zmeny. Spomedzi spomínaných „agiamogli“ sa vyberú 
najvhodnejší a tých povýšia na janičiarov, čomu sa väčšina z nich teší, lebo sa im zvýši 
plat a majú viac voľnosti. Do vojska však musia ísť aj tí, ktorí sa medzi časom stali šikov-
nými remeselníkmi: „Aj keď sú medzi agiamogli takí, ktorí boli viac rokov pri remesle 
a sami sa stali dobrými majstrami, ....“89 Počet janičiarov na sultánovom dvore bol naozaj 
vysoký: „Počet janičiarov, ktorých má cisár na svojom dvore deň a noc, je 10 alebo 12 
tisíc. To sú jeho najlepší ľudia. Naučili sa zaobchádzať so všetkými zbraňami, s puškami, 
lukmi, šabľami i oštepmi.“90 Zaujímavé sú aj zmienky o plate, domoch, stravovaní, ale 
i oblečení tejto skupiny ľudí. Tak napríklad ako jediní z obyvateľstva mohli nosiť golier: 
„Žiaden Grék, ani kresťan, žid a ani Turek nesmie nosiť na oblečení a košeliach golier, 
okrem janičiarov, ktorí nosia malé golieriky.“91 Čo sa spôsobu života týka, zmieňuje sa 
Dernschwam napríklad o manželstvách janičiarov, ktoré sa im povolili až za vlády sultána 
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Sülejmana. Ako vidno z Dernschwamových slov, nie sú pre janičiarov príliš výhodné: 
„Predtým nemali janičiari manželky. Ale za cisára Sülejmana im to bolo povolené. Ale 
ako môžu vydržiavať ženy a seba, ..., keď janičiar nemá veľký plat, asi 6, 7, 8 asperov na 
deň.“92


Tureckému obyvateľstvu, ako špecifickej skupine, sa Dernschwam venuje vo svo-
jom denníku priebežne. O ich živote v domácnosti píše napríklad: „... Turci sa navzájom 
nepozývajú na návštevy, lebo žiaden toho druhého nepohostí. Ich ženy nevedia variť 
a nenechajú ich ani pozerať sa. Tiež nebývajú veľa seba v jednej izbe, ale každý osobitne 
v izbici, ktorá by ani ako stajňa nebola dobrá. Nie je zvykom ani to, že žena a muž by mali 
jedávať spolu. Jedia na podlahe ako vlci, čo majú a dostanú. A tam kde jedáva, tam na 
zemi aj spí, tiež ako pes, takisto aj žena, dievča, deti, otroci v blízkosti svojich pánov.“93 
Takýmto spôsobom života, podľa štúdie M. Birnbaum, poukazuje Dernschwam neve-
domky na malú funkciu domova ako nukleárneho sveta človeka, na odcudzenie v rámci 
príbuzenských vzťahov, ktoré spôsobila vojenská stratégia separujúca rodiny na dlhé 
obdobia. Podľa jej slov, inštinktívne naráža na kultúrny fenomén zakorenený 
v dlhoročnom spôsobe života.94 Aj svadobný obrad Turkov opisuje Dernschwam pomerne 
podrobne. Zaujímavá je napríklad zmienka: „Turci sa berú v mestách, ktoré ani jeden 
z nich nevidel.“95 Avšak celkovo hodnotí svadby ako nudné, lebo Turci sa nevedia zabá-
vať a tancovať. Podobne ako v domácnostiach, aj na svadbách jedávajú ženy a muži od-
delene: „Svadbu nazývajú dugun, nemajú žiadnu poriadnu zábavu, ani tanec. Muži jedia 
osobitne a ženy tiež osobitne, pijú šerbet a vodu, varia kotlinu plnú ovčieho mäsa a princz, 
to je ryža iba vo vode.“96 Obzvlášť hodnotné sú pasáže hovoriace o postavení žien a o ich 
spôsobe života v Osmanskej ríši. Ťažké to mali ženy najmä v období vojny, keď muži 
odchádzali na dlhé obdobia do boja. Často sa stávalo, že si našli nových mužov, s ktorými 
žili aj niekoľko rokov. Ako Dernschwam píše, problém nastal keď sa domov vrátil pô-
vodný manžel: „Počas  vojen sa stávalo, že niektorí Turci ostali mimo Konštantínopolu 
viac rokov a ich ženy si medzitým vzali iných mužov. Potom sa cundry a chlapi museli 
dohovárať, či je žena voľná, pri ktorom mužovi chce zostať. Tomu istému ju potom prisú-
dil kádi, alebo sudca. Každý dostal svoje deti a víťaz aj cundru.“97 Keďže pre Dernschwa-
ma bola táto kultúra a spôsob života neznámy, musel si k nemu vytvoriť určitý postoj. Je 
pochopiteľné, že vzdelaný človek a kresťan ako on, nemal v danej dobe pochopenie pre 
háremy a sexuálnu benevolenciu, akú opísal. Z toho vyplýva aj jeho pohľad na ženy, ktoré 
často označuje ako „cundry“: „Turci dobre vedia, že ich ženy sú cundry, alebo cundrami 
budú musieť byť.“98 K takémuto postoju prispieval aj turecký zvyk, že ak muž so ženou 
nemali rovnaký názor a nepohodli sa, mohol ju muž poslať na tri dni z domu: „tak musela 
žena odísť z domu a tri dni nemohla prísť domov, a nesmela sa preto k nemu vrátiť. Potom 
to skúšala s iným a ten ju tiež nemusel znovu prijať. Keď prešli tri dni, prišla žena opäť 
k tomu predchádzajúcemu, bolo na ňom, či ju prijme, alebo nie. Tak ako to robili iné 
cundry a chlapi.“99  


Samostatnou, pre život tureckého obyvateľstva veľmi dôležitou komunitou, boli 
otroci: „Ženy v Turecku sa neumývajú samé, ani ich muži. Umývať ich musia úbohí zajatci 
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a tiež všetko robiť. Kto nemá otroka, musí sa umývať sám ...“100 Zajatci a otroci vykoná-
vali všetky činnosti a nemali takmer žiadne práva. Ich osud bol vrtkavý a vo všeobecnosti 
veľmi biedny. Okrem spôsobu trestania a krátkych príbehov s nešťastným koncom sa 
o nich od Dernschwama dozvedáme len veľmi málo. Jeden zo spôsobov trestu bol: „že sa 
jednému nohy dole zviazali a pomedzi ne sa strčila dlhá tyč. Potom ho dvaja zodvihli do 
výšky, takže visel dolu hlavou a tá ležala na zemi. Potom ho jeden začal biť bičom po 
holých chodidlách, 100 alebo 300 rán, že ktovie ako dlho nemohol chodiť, ako som vi-
del.“101 Žiadnou výnimkou nie sú v denníku ani príbehy o upálených veriacich. Dá sa 
povedať, že ide o bežný trest, najmä ak niekto nechcel prestúpiť na islam. Napríklad: „V 
tom istom čase nechal spomínaný paša v Konštantínopole upáliť jedného Gréka ...“102 
Dernschwamov súcit s týmto zotročeným obyvateľstvom vyjadruje fakt, že v marci roku 
1554 vykúpil z otroctva jedného uhorského chlapca: „Na záchranu uhorského chlapca 
menom Anatol zaplatil som 7. marca 1554 v Konštantínopole 30 uhorských florénov 
v zlate.“103 Avšak poznámka, ktorú si Dernschwam na konci state urobil: „Má mi to 
zaplatiť späť jeho otec.“104 naznačuje skôr chladnú vypočítavosť ako súcit v jeho konaní. 
Je totiž otázne, či by vykonal takýto skutok, aj ak by sa mu peniaze nemali vrátiť.   


Veľmi významnú časť poznámok z denníka Hansa Dernschwama tvoria zmienky 
o náboženstve. Pre ich pochopenie je potrebné uvedomiť si chápanie vlastnej identity 
v období ranného novoveku. Jej významnú, ak nie hlavnú časť, tvorilo stále náboženstvo, 
respektíve vyznanie. Bol to základný znak spolupatričnosti a príslušnosti k určitým hod-
notám. Príchodom do Osmanskej ríše bol teda Dernschwam konfrontovaný s ľuďmi, odli-
šujúcim sa od neho v jednom zo základných znakov identity. Vnímanie tejto odlišnosti 
zachytil aj v denníku, kde pomerne komplexne opísal islam, jeho sviatky, zvyky, obrady 
a podobne. Zaujímavý je napríklad opis tureckých veží, ktoré slúžia na zvolávanie 
k modlitbe i na určovanie denného času. „Z nich kričia ich kňazi ráno, na obed, v čase 
olovrantu a večer. Je to ich modlitba a podľa toho sa riadi aj ľud, koľko je hodín. V celom 
Turecku inak nemajú žiadne hodiny a už vôbec nie vežové. V piatok, ich sviatok, keď sa 
má ísť do kostola modliť, kričali ich kňazi jeden cez druhého jasným hlasom ako lietajúce 
trúdy, akoby sa chceli od nábožnosti dotrhať. Znelo to, ako keď spolu spievajú osly, voly 
a svine.“105 Ako vidno z ukážky, Dernschwam nepatril k ľuďom prehnanej úctivosti. Jeho 
negatívny postoj, v ktorom ako uvidíme pokračuje aj inde, objasňuje názor, že najúčinnej-
ším vymedzením vlastnej identity je formulovanie toho, čo nie sme, než definovanie toho, 
čo sme.106 Výsmešné pasáže teda treba chápať nielen ako kritiku islamu, ale aj ako 
vyzdvihovanie kresťanstva. Napríklad v texte: „... a kričia, ako zmyslov zbavení, akoby 
boli v divom lese. Spevu sa oddávajú na túto melódiu A.A.O. ako roľníci na poli. Nemajú 
a nepoznajú tiež žiadnu hudbu, A.A.O. je ich posledný a oslí krik.“107 Tu teda nemusíme 
vidieť iba tvrdú kritiku, ale tiež skryté velebenie kresťanstva, ktoré na rozdiel od takejto 
viery pozná a má aj inú, krajšiu hudbu. Toto poňatie je však veľmi subjektívne a je len na 
čitateľovi, či ho pripustí, alebo nie. V tvrdej kritike moslimov pokračuje Dernschwam aj 
ďalej, konkrétne aktom modlenia: „Na dlážke ležia dlhé deky na turecký spôsob, na kto-
rých v radoch odriekavajú svoju mohamedánsku modlitbu, klaňajú sa, kľačia, bozkávajú. 
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Medzi nimi sú vpredu ich hoschia alebo kňazi, ktorí sa predmodlia a vedú ceremóniu. 
Takže robia ostatní podľa nich ako husi dávajú hlavy na zem a zadky vyťahujú do výšky, 
ako keď sa kačky na jazerách potápajú.“108 S náboženskými obradmi súvisí aj akt očisty, 
ktorú vykonajú moslimovia pred každou modlitbou. Jej opis sa vyskytuje hneď na niekoľ-
kých miestach a je pomerne podrobný. Takéto časté umývanie vnímal Dernschwam ako 
snahu ukázať čistotnosť a povýšenecké správanie: „Oni, Turci, si myslia, že sú najčistot-
nejší ľudia, pretože sa podľa svojho zvyku často umývajú, vždy keď sa cez deň majú mod-
liť. Tí čo sú zámožní sa umyjú doma, vo svojich domoch, skôr než v ich sviatočný deň, to 
je u nás piatok, idú do ich mešity alebo kostola. Najskôr si umyje ruky až po lakte, potom 
okolo krku, okolo uší, tvár a ústa. Nohy, ktoré mu smrdia ako capovi, by si mal tiež 
umyť.“109 Čo sa náboženských sviatkov týka, venuje sa Dernschwam najmä pohyblivému 
sviatku, ktorý je ukončením Ramadánu. Práve zmienka o ňom je jednou z mála vecných 
poznámok na tému náboženstvo: „10. septembra 1553 v jednu sobotu držali Turci ich 
Bairam, 110 to sú ich Pašie alebo Veľká noc. Pôst držia celý deň, štyri týždne predtým. 
Večer, keď slnko zájde a vyjdú hviezdy, začnú jesť, počas celej noci.“111 Na inom mieste 
už pokračuje ostrejšie a výsmešne píše: „Keď vyjdú hviezdy, začnú jesť čo majú, mäso 
a iné rozličné. A čo zmeškajú cez deň najbližšie hneď doháňajú a žerú teda celú noc. 
Niektorí sa zobudia, keď dovyspávajú, a znovu žerú ...“112 Ak by sme hodnotili 
Dernschwamov postoj k islamu z globálneho hľadiska, musíme konštatovať pohŕdanie 
a nepochopenie. Avšak myslím si, že to je vzhľadom na celkovú situáciu obdobia pocho-
piteľné. Nepriateľa, ktorého v tureckom obyvateľstve vidí, nemôže hodnotiť pozitívne 
a kde môže, tam ho hanobí. Pohŕdanie náboženstvom no najmä Alahom vystihuje pasáž: 
„... k prorokovmu a čertovskému hrobu, ktorý nazývajú svätým hrobom ...“113 Okrem 
vzťahu k islamu, dozvedáme sa z jednotlivých poznámok aj o Dernschwamovom vzťahu 
k samotnému kresťanstvu. Tu je potrebné pripomenúť, že takejto problematike sa 
Dernschwam čiastočne venuje aj vo svojom diele „Opis Stredného domu“, no prínosom 
denníka v tomto smere je predovšetkým definovanie konkrétnych názorov. Problematike 
sa venuje na štyroch stranách a svoje postoje vysvetľuje pomerne podrobne.114 Ako 
hlavný problém kresťanskej cirkvi vníma Dernschwam jej duchovnú nejednotnosť. Kvôli 
nej nie je možná jednota a ani prinavrátenie stratených území, ktoré sú teraz moslimské: 
„Gréci nás všetkých, ktorí sme pápežovej viery, volajú heretikmi a kacírmi. Vo veľa ve-
ciach sa od nás odlišujú, ... Preto je nemysliteľné, že by sa odpadnuté krajiny, ktoré sú 
teraz mohamedánske alebo turecké, priklonili ku kresťanskej viere.“115 Príčinu prechodu 
obyvateľstva na islam vidí tiež v kňazoch, ktorí sú nevzdelaní a nevedú veriacich správ-
nym smerom. „Je chybou nevzdelaných kňazov, že sa veľa prostého ľudu stáva Tur-
kami.“116 Za pôvodcu týchto problémov považuje Dernschwam predovšetkým pápeža. 
Podľa jeho slov „Nie je možné z viacerých príčin, najmä pre našu rozdvojenú vieru, aby 
sme niekedy boli jednotní ...“117 Vzhľadom na situáciu a jeho postoje voči pápežom 
a katolíckym kňazom, je jeho vzťah k luteránom minimálne neutrálny, ak nie pozitívny. 
„Vo veľkom nešťastí a záhube kresťanov, nemajú úbohí uhorskí kresťania inú útechu, ako 
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slovo božie, ktoré hovoria a kážu luteráni verejne viac, ako vyznavači pápeža.“118 Aj 
v nasledujúcom texte, konkrétne počas cesty domov, vyjadruje sa o evanjelikoch pozi-
tívne, keď spomína ich príslušníkov ako svojich priateľov: „V Raczkew som našiel Pavla 
Malera, jeho ... manželku a Martton Sekal, tiež jeho manželku. V Raczkew sú všetci Uhri 
evanjelici, ...“119  


Počas pobytu v Konštantínopole prijímal Dernschwam nové informácie každý deň. 
Podľa štruktúry denníka je však jasné, že zápisky nerobil pravidelne, ale najmä vtedy, ak 
si na základe informácií vytvoril ucelenú predstavu o určitom jave, veci, alebo skupine 
osôb. Takýto zápis je potom obšírny a nachádza sa hneď na niekoľkých stranách. Niekedy 
sa však stávalo, že Dernschwam počas svojho pobytu natrafil na niečo, čo ho zaujalo 
natoľko, že zápis urobil hneď a to bez väčších súvislostí. Tak sa do denníka dostali infor-
mácie z rôznych oblastí bez väčšieho súvisu. Jednou z takýchto zmienok je aj časť o leká-
roch, ktorých Turci podľa Hansa Dernschwama nemajú. Podľa textu: „Ich doktori medi-
cíny nemôžu byť vyučení v lekárstve a chirurgii, lebo veľa z nich nevie ani po grécky, ani 
po latinsky, a nie sú ani filozofmi, ktorej ja patrím. Vedia len po hebrejsky a arabsky 
a všetko ukradli z Galena.120 Nejaké recepty majú od rodičov a prebraté od cudzích 
lekárnikov z Itálie, ktorí boli otrokmi u lekárnikov. Iní vyučení doktori v Turecku nie 
sú.“121 Ako vidno, ani tu Dernschwam nešetrí kritikou. Vzápätí však konštatuje: „Ale 
k vyslancom chodil často jeden menom ..., ktorý vedel po latinsky a bol filozof ..., nie-
ktorým rýchlo pomohol.“122 Takáto schopnosť pozitívnej kritiky, alebo aspoň konštatova-
nia, že existujú aj výnimky, ukazuje na jeho povahu, na schopnosť pripustiť aj realitu, 
ktorú by možno najradšej poprel. Zaujímavou je i veta o druhu remesla, ktoré Turci ne-
majú. „Medzi Turkami nie sú žiadni strihači súkna, a takéto remeslo sa tu ani nevyko-
náva, pretože si nedávajú strihať súkno. Všetky cudzie súkna prichádzajú do Turecka na-
strihané.“123 Z Dernschwamových slov možno vyrozumieť, že najviac remeselníkov v 
kraji je židovského pôvodu. Tí „Majú zlatníkov, lámačov skál, maliarov, krajčírov, mä-
siarov, lekárnikov, doktorov, chirurgov, súkenníkov, ránhojičov, holičov, tých čo vyrábajú 
zrkadlá, farbiarov, krajčírov, vyrábačov hodvábu, ...“124 Veľmi ojedinelé no o to vzácnej-
šie sú aj krátke zmienky o zvieratách, ktoré Dernschwam spomína iba raz. Do denníka si 
poznamenal: „Neznáme zviera sme videli 22. októbra. Volá sa žirafa, po turecky surnapa. 
Má veľkosť lane a výšku ako útly kôň. Má také rozštiepené kopyto ako jeleň. Zadné nohy 
má nižšie ako predné. Má dlhý, tenký krk a malú hlavu, ako mladá srna alebo laň. Chodí 
so vztýčenou hlavou, teda vysoko pred sebou ako dlhá husárska kopia alebo oštep. Neže-
rie zo zeme, ale žrádlo má vo výške. Má plavú farbu a umelecké, biele, oddelené, šachto-
vité pásiky. Celá je pokrytá krátkou srsťou ako pekný kôň. Má krátky chvost, trochu hu-
ňatý ako zo saténu. Má dva malé špicaté rožky a malú, nežnú hrivu. Vcelku priateľský 
a utešený vzhľad.“125 Keď človek číta tieto Dernschwamove slová, zdá sa mu jeho po-
drobný opis priam neuveriteľný. Špecifickú hodnotu má tento úryvok aj vzhľadom na jeho 
výpovednú hodnotu čo sa povahy samotného autora týka. Slová ako „utešený“, alebo 
„nežná“ naznačujú jeho schopnosť prejaviť náklonnosť a cit. V diele plnom negatívnych 
postojov a emócií pôsobí takáto zmienka ako oáza pokoja, ktorá zároveň vyvracia kon-
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štatovanie maďarského historika L. Tardyho, že Dernschwam je kronikárom so studeným 
srdcom.126 V opise príjemného zážitku pokračuje Dernschwam aj ďalej, keď sa venuje 
hrám dvoch mladých slonov „Okrem toho sme videli dva mladé slony, ktoré si krátili 
chvíľu vo svojej stajni, ako im to ich strážcovia nariadili. Najskôr strážca podržal pred 
slonom koženú loptu s rolničkou, ktorú mu slon niekoľkokrát vyrazil chobotom z ruky do 
výšky. Keď mu dal loptu do chobotu, držal ju pevne ako v ruke a tak zvonil s rolničkou. ... 
Viackrát ho nechal ukloniť sa nám. Keď mu strážca hodil na zem palicu, zodvihol ju cho-
botom a podal mu ju do ruky. ... Keď mu strážca povedal burra, začal revať, akoby niekto 
fúkal do veľkého trombónu, po latinsky barittum. Bora po turecky znamená trúba.“127 
Veľmi neobvyklou je aj zmienka venovaná tzv. depilatoriu: „Turecké ženy, keď idú do 
kúpeľa, starajú sa o použitie depilatoria, čo je lepkavá masť, z ktorej chlpy v kúpeli od-
padnú, keď sa ohrejú a spotia. Na tom istom mieste sa šúchajú, krátku chvíľa na tom ne-
chajú a vyskúšajú, kedy sa chlpy oddeľujú. Ako keď sa sliepka v teplej vode ošklbe. Po-
tom, kde sa to nechá dlho, žerie to aj mäso a narobí škody.“128 „V ženských kúpeľných 
miestnostiach to potom hnusne smrdí. Takýto lepkavý prášok sa vyrába zo sarneku,129 
ktorý volajú tiež rosmaoth.“ 130 Aj keď táto procedúra Dernschwamovi príliš nevoňala, 
zasiahol jej zaznamenaním, a najmä poznačením z čoho bola masť vyrobená, do sféry 
kozmetiky a jej histórie. Okrem spomínaných oblastí sa Dernschwam venuje aj intrigám 
na sultánovom dvore. Jeho pozornosť pútala najmä sultánova rodina a jeho syn Mustafa. 
Podľa Dernschwamových slov sa Mustafa usiloval o trón, kvôli čomu ho mal otec nako-
niec zabiť: „Aj sám Mustafa čakal, kým jeho otec, cisár, zomrie, alebo vo vojnovom ťažení 
zahynie. ... cisár mal syna zaprieť a podstavcom ho strčiť do brucha, čo zapríčinilo jeho 
smrť.“131 Je škoda, že sa Dernschwam podobným veciam, alebo príbehom z cesty 
nevenoval viac. Ak píše o nejakých zážitkoch tak iba veľmi krátko a stručne. Tak 
zaznamenal aj stretnutie so zajatými Cigáňmi. „Keď sme prechádzali cez Moravu, skrížilo 
nám cestu šestnásť Turkov. Boli to colníci, alebo takí dajakí ľudia, ktorí cisárovi vyberajú 
od ľudí daň. Na remeňoch a reťaziach viedli so sebou päť Cigáňov, ktorí  túto daň 
nemohli zaplatiť.“132


Počas svojej cesty sa Dernschwam venoval aj svojej záľube, epigrafickým nápisom. 
Spomedzi mnohých, ktoré vo svojom denníku zachytil stojí za zmienku najmä epigraf 
rímskeho cisára Augusta. Podľa F. Kochwassera si ho poznačil na nariadenie od Busbeeka 
niekedy okolo 24. marca 1555.133 Na nápis natrafil počas cesty do Amasie v meste An-
gora.134 Ako uvádza M. Birnbaum, tento objav bol neprávom pripísaný Busbeekovi, ktorý 
ho zapísal do svojej zbierky listov vykresľujúcich cestu do Osmanskej ríše, hoci použil 
prvú osobu plurálu.135  


Za zmienku stoja aj Dernchwamove poznámky k rôznym výrazom 
a pomenovaniam. Turecké slová vysvetľuje buď nemeckým, latinským, alebo maďarským 
ekvivalentom, alebo ak tento nepozná, opíše vec niekoľkými slovami či vetami. Naj-


                                                 
126 TARDY, L.: Erdély, Besztercebánya, Törökországi útinapló. Budapešť: Európa Könyvkiadó, 1984. 598 s. 
127 BABINGER, Tagebuch..., s. 53. 
128 BABINGER, Tagebuch..., s. 135. 
129 účinný prostriedok na odstránenie chlpov 
130 BABINGER, Tagebuch..., s. 136. 
131 BABINGER, Tagebuch..., s. 55-56. 
132 Putovanie po súši a po mori, s. 11. 
133 KOCHWASSER, Der Humanist Hans Dernschwam und sein Bericht über eine Botschwaftsreise nach 
Konstantinopel in den Jahren 1553/1555. In: Zeitschrift für Kulturaustausch, 12, 1962, č. 2-3, s. 209. 
134 BABINGER, Tagebuch..., s. 191. 
135 BIRNBAUM, The Fuggers, Hans Dernschwam, and the Ottoman Empire, s. 127. 
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výstižnejšími príkladmi sú už spomínaný trombón136 a žirafa.137 Takýchto jazykovedných 
vstupov je v denníku pomerne veľa a vypovedajú o Dernschwamovom záujme o nový 
jazyk a jeho výrazy. Podľa niekoľkých poznámok možno usudzovať, že ovládanie jazy-
kov pokladal za základ vzdelania. Kto nevedel po latinsky a grécky, nemohol sa venovať 
antickým spisom a filozofii, čo pre Dernschwama znamenalo ostať nevzdelaným.138 
O tom, že jazykom a vzdelaniu pripisoval veľký význam, svedčí aj veľký dôraz, ktorý naň 
kladie. A to tak na vzdelanosť všeobecnú ako aj na tú svoju. Okrem najvýraznejšej 
zmienky, ktorou sa vyznáva z lásky k filozofii „...a nie sú ani filozofmi, ktorej ja pat-
rím,“139 nachádzajú sa tu aj nepriame narážky na jeho vedomosti. Ťažko povedať, či sa 
týmto spôsobom Dernschwam nepriamo vystatuje, alebo iba stroho konštatuje. Podstatné 
je, že ak už sa na svoje poznatky odvoláva, ide zväčša o antických autorov. „Mal by to byť 
Olymp, lebo Strabón o troch takýchto Olympoch píše.“140  


Skôr než sa Dernschwam vydal na spiatočnú cestu, vycestoval spolu s vyslancami 
za sultánom do Amasie. Opis ich putovania sa štruktúrou podobá na cestu do 
Konštantínopolu. Dernschwam tu opisuje jednotlivé mestá a dediny a neustále zapisuje 
údaje o vzdialenostiach a dĺžkach presunov. Prínosom tejto časti sú najmä jednoduché 
kresby zhotovené samotným autorom a opis poľnohospodárskych nástrojov a spôsobu 
práce. Ukážkový je napríklad úryvok o pluhu, ktorý videl cestou v jednej dedine „Ich pluh 
je vcelku zlý, je to iba dlhé drevo s hákom, na ňom je malá, železná radlica, ... vzadu má 
rukoväť, aby mohol pluh držať. Orie sám s dvoma volmi. Tie ovláda lanom, v druhej ruke 
má dlhý prút, ktorým popoháňa voly.“141 Z obdobia pobytu v Amasii sa dozvedáme najmä 
o osudoch posolstva. Dernschwam vykresľuje deň po dni a zachytáva udalosti zo sultá-
novho dvora. Okrem toho zachytáva podobne ako v Konštantínopole rôzne etnografické 
údaje. Vyjadruje sa k architektúre, strave, vínu a iným záležitostiam, ktoré som opísala už 
v predchádzajúcom texte. Zaujímavý je jeho opis sultána, ktorého v tomto čase videl 
prvýkrát. Podľa jeho slov: „Mohol som prvýkrát vidieť cisára, odetý v zelenom, a pred 
ním išlo nejakých šesť pekných koní, ...“142 Keďže vyslanci ani tu nedosiahli úspech, 
vydal sa Dernschwam spolu s ďalšími účastníkmi výúpravy 2. júna 1555 pod vedením 
Ogier Ghislen van Busbeeka na cestu späť do Viedne. Keďže väčšinu zaujímavostí z tejto 
cesty som už spomenula, nebudem sa jej podrobnejšie venovať. Jej štruktúra je veľmi 
podobná už spomínaným pasážam z cesty do Konštantínopolu a z cesty do Amasie. 
O príchode do Viedne si Dernschwam poznačil: „Od 9. augusta do 11. augusta sme prišli 
znovu z Komárna do Viedne. Chvála Bohu! Vonku som teda bol od 22. júna 1553 do 11. 
augusta roku 1555. Môjho sluhu Leonarda Tengka, môjho kočiša Imricha, aj moje tri 
kone a voz som priviedol späť. Aj Jána Schatzela, puškárskeho majstra  z Landtzhut, 
ktorého som V Konštantínopole vyslobodil za 55 dukátov a so sebou priviedol.“143 
Poslednými vetami denníka Dernschwam ešte raz pripomína, že cestu tam aj späť vykonal 
na vlastné náklady. Potom vypočítal koľko peňazí si priniesol späť a uvádza, že doviezol: 
„... grécke knihy, kone, „zamlot“, koberce, deky, hodváb, satén, a pod.. Tie budú predané, 
podľa môjho registra.“144  


                                                 
136 viď. pozn. 127. 
137 viď. pozn. 125. 
138 viď. pozn. 120. 
139 BABINGER, Tagebuch..., s. 113. 
140 BABINGER, Tagebuch..., s. 162. 
141 BABINGER, Tagebuch..., s. 182-183. 
142 BABINGER, Tagebuch..., s. 215. 
143 BABINGER, Tagebuch..., s. 275. 
144 BABINGER, Tagebuch..., s. 275. 
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Hans Dernschwam a jeho dielo „Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553/55)“ 


Ako vidno, dlhé rozprávanie o náročnej ceste trvajúcej takmer dva roky, zakončil 
Dernschwam vzhľadom na svoju povahu veľmi typicky. Zhrnutie dojmov, alebo poetické 
zhodnotenie pocitov nahradil presným výpočtom a poznámkou obchodného charakteru. 
A práve na tomto mieste by som sa rada ešte raz pristavila pri motivácii Dernschwama 
podniknúť túto nebezpečnú cestu. Podľa poznámok, ktoré si Dernschwam robil, môžeme 
takmer s istotou vylúčiť možnosť, že by sa do Osmanskej ríše vydal na žiadosť Fuggerov-
cov. Nasvedčuje tomu najmä charakter zápiskov a jeho minimálny záujem o sféru baníc-
tva. Naopak, vzhľadom na poslednú Dernschwamovu poznámku možno naznačiť teóriu, 
že Dernschwamove vypočítavé chovanie, ktoré preukázal pri vykúpení Jána Schatzela 
z otroctva, malo vplyv aj na jeho motiváciu. V pozadí tejto priam dobrodružnej cesty 
mohli byť totiž pokojne obchodné zámery, ako napríklad kúpa cenných predmetov a ich 
následný predaj. Najpravdepodobnejšou však stále ostáva teória, a to i vzhľadom k obsahu 
samotného denníka, že Dernschwamovou motiváciou pre podniknutie tak náročnej 
a nebezpečnej cesty bola jeho humanistická zvedavosť. 


Na záver treba ešte dodať, že v tomto prípade nejde ani zďaleka o kompletnú ana-
lýzu Dernschwamovho denníka. Tej musí predchádzať dôkladný preklad a bol by 
potrebný oveľa väčší priestor ako umožňuje štúdia. Mojím zámerom bolo iba načrtnúť 
niektoré dôležité oblasti a poukázať na rozmanitosť a význam denníka.  


 
Zusammenfassung 
 
Hans Dernschwam und seine Werke „Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und 
Kleinasien (1553/55)“ 
 
„Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel“ aus den Jahren 1553-1555 ist ein sehr interessantes Werk von 
Hans Dernschwam. Diesen umfangreichen Bericht schreibte er während seiner Reise nach Konstantinopel, die er 
wie Mittglied einer Botschaft von König Ferdinand nach Sultan Sulejman unternahmt. Ziel dieser Studie ist eine 
kurze Analysis des Tagebuchs, das in vier Teile geteilt wird und zwar nach Phasen der Reise. Das Tagebuch 
bietet zahlreiche Informationen aus verschiedenen Bereichen an. Wertvoll sind vor allem die etnographische 
oder topographische Passagen. Dernschwam erwähnt zum Beispiel Essensgewohnheiten, Religionsgewohnheiten 
oder Familienbeziehungen in dem Osmanischen Reich. Interessant ist auch seine persönliche Einstellung zum 
Islam oder seine Wertungen der türkischen Gesellschaft. In der Studie wird ein kurzer Überblick von einzelnen 
Bereichen angegeben. 
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Múzeum SNP a moderný marketing 
 


DALIBOR LESNÍK 
 
Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 


 
 
Slovo marketing sa stalo neodlučiteľnou súčasťou našich životov a pritom si väčšina 


z nás ani neuvedomuje, čo v skutočnosti znamená. Pod pojmom marketing si obyčajný 
smrteľník v praxi predstaví 10 minútovú prestávku, ktorá ho vytrhne z tej najnapínavejšej 
scény filmu, letáky, ktoré mu každodenne prepchávajú schránku, nespočetné množstvo 
billboardov, ktoré ho odpútavajú od šoférovania atď. Samozrejme, aj toto sú prostriedky 
marketingovej koncepcie, avšak marketing neznamená len predaj a reklamu. 


Marketing viac než ktorákoľvek iná oblasť v podnikaní je založená na vzťahoch so 
zákazníkmi. Vytváranie hodnoty pre zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb a prianí 
predstavuje skutočný základ moderného marketingového myslenia a praxe. 


Kľúčovým aspektom marketingu je predovšetkým výmena, ktorej proces pozostáva 
z ďalšieho množstva rovnako dôležitých činností ako sú hľadanie kupujúceho, identifiko-
vanie jeho potrieb, prieskum trhu, výskum a vývoj za účelom vytvorenia návrhu vhodného 
produktu, jeho propagácia, oceňovanie a distribúcia, ktoré spolu tvoria jadro marketingo-
vej činnosti a dopomáhajú k dosiahnutiu hlavného cieľa a zmyslu marketingu, čiže 
k uspokojeniu zákazníka.  


Aj v sektore služieb sa marketing stáva dôležitým faktorom úspechu. Jeho cieľom je 
uskutočňovať všetky činnosti v organizácii takým spôsobom, aby sa jej produkty ponúkali 
správnym zákazníkom, v správnom čase, na správnom mieste, za správne ceny 
a s využitím primeranej propagácie. Marketing sa vo všeobecnosti spája s koncepciou 
ziskovosti a konkurencieschopnosti. Za posledné roky sa však čoraz viac uplatňuje aj 
v organizáciách, ktorých hlavným cieľom nie je vytvárať zisk ale slúžiť zákazníkovi 
a spoločnosti. 


Význam marketingu v neziskovej sfére vyplýva z dôležitosti kvality služieb a z toho 
ako tieto služby vyhovujú potrebám užívateľov. Marketing a jeho aktivity využívané 
v neziskových organizáciách, ktorou je aj Múzeum SNP, má prevažne neziskový charak-
ter. Vzťahuje sa nielen na produkty ale aj osoby, miesta a myšlienky.  


 
Z histórie marketingu... 


Tak ako v iných vedách, tak aj v marketingu dochádzalo k postupnému vývoju:   
- 1960-1970 – Marketing orientovaný na zákazníkov – životný cyklus výrobku, 


marketingový mix, trhový podiel, 
- 1970-1980 – Marketing zameraný na zákazníkov – segmentácia trhu, pozicioning 


výrobkov a služieb, 
- 1980-1990 – Marketing zameraný na portfólio zákazníkov – riadenie portfólia, di-


verzifikácia, úsilie o dokonalosť, boj proti konkurencii, 
- 1990-2000 – Marketing riadený potrebami zákazníkov – potreby zákazníka, spo-


kojnosť zákazníka, 
- 2000-súčasnosť – Marketing riadený hodnotou zákazníkov – obojstranné výhodné 


vzťahy so zákazníkom, vzťahy spolupráce medzi kupujúcim a predávajúcim. 
Najnovší marketing je v našich podmienkach bohužiaľ skôr víziou než reálnym sta-


vom. Poskytovatelia väčšiny produktov a služieb dnes využívajú najmä trhovo orientova-
ný marketing spočívajúci v neustálom sledovaní cieľového trhu, zbere informácií o potre-
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bách zákazníkov a vo vytváraní nových potrieb. 
 
Marketing v múzeách...  


Hovoriť o marketingu, dokonca o modernom marketingu, v tak špecifickej oblasti 
akou sú múzeá je pomerne náročné. Pri tvorbe marketingovej koncepcie je potrebné uve-
domiť si, že organizácie nekomerčného charakteru (múzeá) vstupujú do priestoru komerč-
ného (firmy súkromného sektora, t.j. organizácie zabezpečujúce mediálnu podporu, firmy 
poskytujúce propagáciu, ďalej firmy rôznorodého charakteru podporujúce projekty fi-
nančným alebo nefinančným plnením a pod.). V neposlednom rade musí marketing pa-
mätať na návštevníka, poznať jeho potreby, presvedčiť ho, dosiahnuť spokojnosť 
a samozrejme udržať si ho. Tomuto zložitého procesu však musí predchádzať určitá 
adaptácia zo strany múzeí. 


Na začiatku je nesmierne dôležité zamyslieť sa nad tým, že uspokojiť zákazníkove 
potreby často neznamená len ponúknuť mu najdostupnejší produkt najlepšej kvality za 
najnižšiu cenu. Napríklad pri kúpe auta typu Porsche alebo oblečenia značky Versace 
zákazník nekupuje len auto alebo večerné šaty, kupuje si spolu s nimi aj značku, jej imidž, 
ktorý zákazníka presviedča o správnosti výberu, čím nemá záujem o inú ponuku. 


 
Moderný marketing Múzea SNP... 


Organizácia, ktorá si chce cielene budovať imidž značky, by mala mať: 
1 jednotný vizuál,  
2 jasnú marketingovú koncepciu,  
3 mediálnu prezentáciu, 
4 a predovšetkým kvalitné produkty.  
V tomto smere urobilo Múzeum SNP na začiatku maximum. Novú marketingovú 


koncepciu odštartovalo v lete 2006 vytvorením tzv. dizajn manuálu, v ktorom bolo za-
kotvené nové logo s farbami, ako aj ich používanie v rôznych materiáloch (hlavičkový 
papier, vizitky, letáky, plagáty, pozvánky, publikácie, dokumenty a i.). Tento tzv. nepísa-
ný zákon ukladá Múzeu SNP, ako aj partnerom, pravidlá používania loga pri realizovaní 
spoločných projektov.  


Pri tvorbe marketingovej koncepcie je dôležité mať jasnú víziu a misiu. Víziou, za 
ktorou múzeum kráča je: „Vytvorenie moderne a dynamicky sa rozvíjajúceho múzea 21. 
storočia, ktoré poskytuje kvalitné a spoľahlivé produkty orientované na uspokojenie 
potrieb svojich externých a interných zákazníkov (návštevníkov, partnerov, dodávateľov a 
zamestnancov). Tento cieľ však chceme dosiahnuť vytváraním takých vzťahov so svojimi 
zákazníkmi (potenciálnymi a stálymi), aby sa cítili ako rovnocenní partneri múzea“.       


Ďalším identifikačným znakom je misia, ktorá môže byť vyjadrená cez krátky, ale 
výstižný marketingový slogan: „otvorené múzeum“, ktorý vyjadruje smerovanie múzea 
(otvorenie sa novým myšlienkam, formám prezentácie, návštevníkom a pod.) a druhý 
slogan „z úcty k národným dejinám“ - vyjadrujúci dôvod, prečo sa múzeum otvorilo no-
vým nápadom a smerovaniu.  


Cieľom je, aby nás naši zákazníci mohli okamžite identifikovať práve prostredníc-
tvom celkového vizuálu, t.j. loga, farieb, či misie, ktoré používame pri prezentácii svojich 
produktov.    


Podstatou marketingovej koncepcie je plánovanie. Okrem každoročne pripravova-
ných plánov hlavných úloh, finančných plánov a iných dokumentov, chýbal múzeu mar-
ketingový plán. Koncom roka 2006 sa zrodil prvý marketingový plán v existencii Múzea 
SNP vôbec a to marketingový plán 2007. Išlo o dokument, ktorý v krátkosti predstavil 
organizáciu, jej smerovanie, základné a doplnkové produkty. Plnil dôležitú úlohu, pretože 
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komerčnou cestou popisoval aktivity múzea, ktoré boli zrealizované v minulých rokoch 
a zároveň poskytoval prehľad projektov, ktoré budú realizované v nasledujúcom roku. 
Marketingový plán bol postavený na marketingovom mixe – 5P (Product = produkt, Place 
= miesto, Price = cenotvorba, Promotion = propagácia, People = ľudia), pričom nechýbali 
ani tabuľky, grafy, či informácie zakomponované do jednotného vizuálu, farieb a misie.  


Tak ako dochádzalo k vývoj marketingu ako vednej disciplíny, tak sa profiloval aj 
marketing v múzeu. Jeho progres sa odzrkadľoval aj na marketingovom pláne.  


Marketingový plán 2008 a marketingový plán 2009 majú spoločnú grafiku, isté sta-
tické fakty, ktoré sa nemenia (ponuka základných produktov a pod.), ostatné informácie 
a celkové riešenie, ktoré bolo postupne pozmenené (menej zahlcujúcich informácií, zau-
jímavejšia ponuka programov pre návštevníkov a efektívnejšia forma spolupráce našich 
partnerov podujatí, viac fotografií z projektov, údernejšie spracované analýzy a i.). Záver 
novších verzií marketingových plánov je venovaný poďakovaniu všetkým partnerom, 
ktorí Múzeum SNP podporili a podporujú. V týchto dokumentoch sa aktivity a projekty 
síce plánujú nie vždy so 100%-nou realizovateľnosťou, musia sa však odvíjať od reality. 
Bez realizácie by nemohli byť analýzy a bez analýz plánovanie.   


Roky 2007 a 2008 boli rokmi pomerne pokrokovými, pretože okrem plánovania 
formou marketingových plánov, sa múzeu podarilo pohnúť sa ďalej vo viacerých oblas-
tiach. Rozšíril sa základný produkt o stálu expozíciu v Tokajíku – „Fašistické represálie 
na východnom Slovensku“, ktorá je v správe Múzea SNP od roku 2008, sprístupnila sa 
nová expozícia v Národnej kultúrnej pamiatke na Kališti spolu s novým pamätníkom, 
každoročne sa organizuje program „Stretnutie generácií“ v rámci, ktorého boli vysadené 
stromčeky za každú obec vypálenú počas 2. svetovej vojny. Ďalej sa organizujú výchov-
no-vzdelávacie aktivity, odborné konferencie a semináre, bol spustený ďalší doplnkový 
produkt – špeciálny program – nočné vstupy s vysokou úspešnosťou. Múzeum v rámci 
svojej filozofie prispôsobilo aj výstavnú činnosť, dôkazom čoho bola realizácia ojedinelej 
putovnej výstavy pod názvom Projekt vagón.  


Súbežne s prebiehajúcimi aktivitami prebiehala reklama alebo presnejšie propagá-
cia, ako jedna z foriem marketingovej koncepcie. Pri realizácii vyššie uvedenej výstavy – 
Projektu vagón 2007 v SR a Projektu vagón 2008 v ČR sa veľmi osvedčila propagácia 
formou tzv. citylight-ov (veľkoformátových podsvietených plagátov na zastávkach 
MHD). 


Existujú názory, že reklama má produkt predať. My vnímame reklamu a propagáciu 
ako prostriedok, ktorý má za úlohu dostať produkt do povedomia, resp. vytvoriť a udržať 
istý emocionálny vzťah zákazníka k produktu. Úspešnosť jednotlivých projektov teda 
najviac závisí od spôsobu prezentácie.  


Ľuďom dnešnej rýchlej doby chýba istý emocionálny aspekt, na ktorom sa snažíme 
postaviť väčšinu našich projektov. Najťažšou úlohou je zostaviť nekomerčný projekt tak, 
aby sme jednotlivými komerčnými aktivitami presvedčili zákazníkov a potenciálnych 
partnerov komerčného sektora o správnosti výberu a získali od nich výhody finančného 
alebo nefinančného charakteru na podporu nami produkovaných aktivít a projektov.  


Je to proces veľmi náročný a múzeu sa to nedarí so 100%-tnou úspešnosťou. 
V zásade možno konštatovať, že je jednoduchšie nájsť mediálneho partnera, ktorý je 
ochotný v rámci mediálnej spolupráce na projekte poskytnúť zľavu na reklamu alebo na 
inú formu mediálnej podpory a prezentácie projektu, ako nájsť generálneho partnera, 
prípadne partnerov pre jednotlivé projekty.  


Aktívne prítomný marketing je v každoročne organizovaných oslavách SNP, pri za-
bezpečení kultúrnych programov pre podujatia (napr. Koncert pre Tokajík atď.), pri všet-
kých prezentačných aktivitách, nočných vstupoch,  pri aktualizovaní webovej stránky, 
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vydávaní propagačných materiálov a zabezpečení propagácie na všetkých dostupných 
portáloch, vyhodnocovaní spätnej väzby a v neustálom získavaní nových a udržiavaní 
stálych partnerov, bez ktorých by nebolo možné realizovať projekty múzea. Cenová poli-
tika ako jeden z nástrojov marketingového mixu vychádza taktiež z marketingovej straté-
gie, je súčasťou jej napĺňania, pričom je ovplyvňovaná dopytom, konkurenciou 
a zmenami potrieb trhu. Cenník prác a služieb ako aj systém zliav reaguje na spomínané 
faktory.  


 
Podpora marketingu... 


Pre úspešné realizovanie projektov je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky 
nielen na samotný projekt, ale rovnako aj na aktívny marketing. V tomto smere zohráva 
dôležitú úlohu občianske združenie Klub priateľov Múzea Slovenského národného pov-
stania v Banskej Bystrici, ktoré úzko spolupracuje s oddelením marketingu. Cieľom klubu 
je podporovať projekty Múzea SNP, rozvíjať, organizovať a realizovať aktivity zamerané 
na vytváranie bližších kontaktov medzi návštevníkmi Múzea SNP, priaznivcami a záu-
jemcami o históriu, ale i rozvoj a ochrana duchovných hodnôt v oblasti kultúry, vedy a 
vzdelania. 


Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bol za-
registrovaný 2. októbra 2006 na Ministerstve vnútra SR. Prvé zasadnutie Predsedníctva 
klubu sa konalo 18. decembra 2006 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Aktívna práca 
klubu sa začala v januári 2007. K decembru 2008 mal klub 90 členov.   


V oblasti marketingu je klub výrazným nástrojom efektívneho získavania finan-
čných prostriedkov, ktoré slúžia na realizáciu cieľov a zámerov Múzea SNP.  


Výhodou klubu, ako občianskeho združenia, je najmä skutočnosť, že môže žiadať 
a využívať také finančné zdroje, ktoré Múzeum SNP ako príspevková organizácia napoje-
ná na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky nemôže.  


Jednou z ciest je podávanie žiadostí o dotácie z grantových schém na projekty (vý-
stavy, publikácie, skladačky a pod.).  


Ďalšími, podstatne ťažšími možnosťami, je získavanie finančných darov od firiem, 
organizácií alebo jednotlivcov a takisto možnosť získania 2% zo zaplatenej dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb. V tomto smere môžeme skonštatovať, že sa Klubu priate-
ľov Múzea SNP za posledné roky pomerne dobre darilo, aj vďaka podpore svojich partne-
rov.  


 
Výsledky marketingu... 


Marketing je činnosť dlhodobá, prejavuje sa až po niekoľkých rokoch. Jedným 
z hlavných ukazovateľov či je marketingová koncepcia organizácie správna alebo nie, sú 
zákazníci – ich počet, lojálnosť a prínos. Nasledujúce grafy s tabuľkou dokumentujú vý-
voj návštevnosti jednotlivých podujatí ako aj celkovú návštevnosť Múzea SNP za obdobie 
rokov 2006-2008.  
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Graf návštevnosti jednotlivých podujatí za roky 2006, 2007 a 2008 
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Ukazovatele za roky 2006, 2007 a 2008 


  rok 2006 rok 2007 rok 2008
Stála expozícia 26 420 24 805 31 756
NKP Kalište 2 018 3 200 3 450
Pamätník Nemecká 2 616 2 752 2 847
Expozícia v Tokajíku 210 220 356
SNE Osvienčim 81 804 138 640 145 000
Kinosála Múzea SNP 12 340 12 017 16 773
Lietadlo Li-2 14 066 14 078 12 897
Výstavy v Múzeu SNP 47 891 33 276 52 023
Výstavy mimo Múzea SNP 9 055 67 014 38 613
Skanzen ťažkej bojovej techniky 50 490 47 240 58 210
Spolu 246 910 343 242 361 925


 
Z jednotlivých ukazovateľov vidieť, že zvolená dlhodobá marketingová koncepcia 


má mierne stúpajúcu odozvu, ktorú snáď najlepšie dokumentuje návštevnosť. Dôležitými 
pre nás sú spokojní a lojálni zákazníci, avšak mimoriadna pozornosť je venovaná práve 
tým, ktorí majú pre nás odporúčania na neustále zlepšovanie našich produktov. Na zákla-
de nami vypracovaných analýz a spätnej väzby má návštevnosť vzostupný charakter 
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z týchto dôvodov:    
1 realizácia návštevnícky atraktívnych a dlhodobých aktivít, 
2 skvalitnenie propagácie a prezentácie, 
3 prezentácia v zahraničí, 
4 získanie partnerov na projekty, 
5 zlepšený celkový imidž organizácie.  
 


Kvalita – cesta k úspechu... 
Dôležitým kritériom úspešnosti organizácie pôsobiacej na trhu je predovšetkým 


kvalita. Kvalita je jedným z najhlavnejších aspektov produktov, ktorý predstavuje základ 
konkurencieschopnosti podniku na trhu. Organizácie, ktoré chcú byť úspešné, musia svoje 
produkty odlíšiť od konkurencie, a tým získať konkurenčnú výhodu. Možno ju získať či 
už poskytovaním produktov na rovnakej úrovni ako poskytuje konkurencia, ale s nižšími 
nákladmi, alebo špičkovou technológiou, výkonom, inováciami, špičkovými službami 
a ďalšími. 


Manažment kvality prináša do organizácie viac prehľadnosti, definovanie právomo-
cí a zodpovednosti, ale aj dôveru k organizácii, že je schopná vytvárať také produkty či 
služby, ktoré spĺňajú požiadavky trhu. Zároveň však vedie aj k vybudovaniu firemnej 
kultúry, zameranej na sústavné zvyšovanie kvality, ochranu životného prostredia 
a bezpečnosti práce.  


Systém manažmentu kvality zapája do tohto procesu najmä zamestnancov a nabáda 
ich k väčšej angažovanosti v prospech podnikového cieľa, a to zvyšovanie spokojnosti 
zákazníkov. 


 V minulosti pojem kvalita nenadobúdal taký význam ako dnes. Hlavným dôvodom 
je, že sa organizácie orientovali na rast produkcie, zvyšovanie zisku a podielu na trhu. 
Postupne pod tlakom globalizácie, rastu technickej a technologickej úrovne produkcie 
a ďalších faktorov sa dôraz na kvalitu zvyšuje.  


Kvalitu chápeme ako súhrn znakov a vlastností výrobku alebo služby, ktoré im dá-
vajú schopnosť uspokojovať vopred ustanovené alebo predpokladané potreby. Za kvalitný 
je považovaný taký produkt, ktorý svojimi vlastnosťami najlepšie uspokojí požiadavky 
zákazníkov. Kvalitu teda určuje zákazník, čo potvrdzuje tým, že si daný produkt kúpi 
alebo nie.  


V súčasnosti je kvalita mimoriadne dôležitý faktor, a to nielen z pohľadu organizá-
cie, ale aj z pohľadu zákazníka. Podniky vyrábajúce výrobky alebo poskytujúce služby sú 
nútené venovať väčšiu pozornosť kvalite ich produkcie, aby boli schopné reagovať na 
kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Tie organizácie alebo podnikateľské subjekty, ktoré 
sa rozhodnú túto skutočnosť prehliadať či dokonca ignorovať, nedokážu uspieť v ostrom 
konkurenčnom boji.  


Kvalita v tradičnom ponímaní je nepostačujúca, keď sa pod ňou myslí len kvalita 
produktu. Neustále nadobúda na význame aj čas vstupu na trh (čas vývoja produktu), 
náklady a flexibilita podniku z hľadiska jeho schopnosti reagovať na požiadavky zákazní-
kov. To je mimoriadne dôležité, pretože uspokojovanie potrieb a udržanie si existujúcich 
zákazníkov je omnoho výhodnejšie, keďže náklady na získanie nových zákazníkov sú 
oveľa vyššie. 


Podľa normy STN EN ISO 9000:2001 predstavuje manažérstvo kvality (Quality 
Management) „koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie organizácie 
s ohľadom na kvalitu.“ 


Manažérstvo kvality je súčasťou riadenia organizácie. Závisí od mnohých faktorov 
ako sú organizačná štruktúra, prístup manažmentu, vymedzenie povinností 
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a zodpovedností a ďalšie. Manažérstvo kvality prešlo viacerými vývojovými etapami 
začínajúcimi obdobím remeselnej výroby, cez štatistické riadenie kvality až po procesnú 
orientáciu manažérstva kvality.   


V prípade, že manažérstvo kvality je uskutočňované účinnou formou, môže viesť k: 


1 zlepšovaniu ekonomických výsledkov, 
2 vyššiemu záujmu rešpektovania požiadaviek zákazníka, 
3 rozvoju podnikovej kultúry a vedenia ľudí, 
4 významným zmenám v osobnom rozvoji zamestnancov. 
M. Juran je zakladateľom trilógie kvality, zdôrazňoval taktiež význam zákazníka. 


Nechápal ho iba ako spotrebiteľa či konečného užívateľa, ale aj ako vnútorného 
a externého zákazníka v rámci procesu. Vo vzťahu k uspokojovaniu potrieb zákazníka 
definoval deväť pokynov, ktoré sú známe ako mapa plánovania kvality: 


 definuj zákazníka (interného, externého), 
 urči potreby zákazníka, 
 prelož tieto potreby do jazyka manažérstva kvality, 
 vyviň produkt, ktorý je schopný uspokojiť tieto potreby, 
 optimalizuj vlastnosti produktu s cieľom uspokojenia potrieb zákazníka a firmy, 
 vytvor proces, ktorý je schopný vyprodukovať produkt, 
 optimalizuj výstupný produkt, 
 dokáž, že proces je schopný vyprodukovať produkt za definovaných podmienok, 
 premietni proces do činností organizácie.   
Kvalita sa v súčasnosti stáva rozhodujúcim fenoménom úspešnosti. Dôvody prečo 


sa múzeum rozhodlo vydať sa na náročnú cestu za neustálym zlepšovaním sa, bolo reali-
zovanie veľkého množstva aktivít a projektov. Tieto si vyžadovali a neustále vyžadujú 
100% pripravenosť a zainteresovanosť interných zákazníkov – zamestnancov, od ktorých 
sa vo veľkej miere odvíja konečná kvalita produktov (expozícií, výstav, rôznych aktivít, 
špeciálnych podujatí a pod.).     


Jedným zo spôsobov ako zistiť stav pripravenosti na poskytovanie kvalitných pro-
duktov, bolo zrealizovať profesijný a personálny audit externou firmou.  


Keďže zavedenie systému manažérstva kvality bolo jedným z bodov marketingovej 
koncepcie múzea, profesijný a personálny audit zase jednou z podmienok ako získať certi-
fikát kvality, múzeum oslovilo viaceré certifikačné orgány pôsobiace na slovenskom trhu. 
V krátkom čase bol v rámci ponukového konania vybratý certifikačný orgán.  


Realizované aktivity a projekty počas roka 2006 poukázali na skutočnosť, že je 
potrebné zmeniť určité postupy v riadení organizácie spoločne s personálnymi otázkami. 
Od decembra 2006 začalo Múzeum SNP v spolupráci s certifikačným orgánom spracová-
vať všetky procesy, ktoré boli v organizácii identifikované. V organizácii boli zmapované 
všetky procesy – hlavné, riadiace a podporné procesy. Od marca 2007 začalo múzeum 
s tzv. projektovým riadením.  


V polovici roka 2007 bola hotová tzv. Príručka kvality – základný dokument od-
zrkadľujúci fungovanie organizácie. Nasledovala séria vzdelávacích školení a po dôklad-
nom personálnom audite bola vytvorená veľká procesná mapa. V ďalšom polroku sa do-
podrobna rozpracovali mapy všetkých procesov, dopracovali sa potrebné vnútropodniko-
vé smernice. Výsledkom týchto činností bola prijatá organizačná štruktúra platná od 1. 
decembra 2007.  


Po všetkých dielčích prácach sa dňa 12. decembra 2007 uskutočnil certifikačný au-
dit, ktorého výsledkom bolo odporučenie pre udelenie certifikátu kvality (v odboroch 
zbierkotvorná činnosť, archívna činnosť, vedecká a výskumná činnosť, vzdelávacia a 
prezentačná činnosť).  
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Slávnostné odovzdanie certifikátu sa uskutočnilo 29. januára 2008 v kinosále mú-
zea, čím sa stalo v tejto oblasti raritným.  


Certifikát kvality je udelený na 3 roky. Každý rok musí byť vykonaný priebežný 
audit, zameraný na kontrolu cieľov kvality, ktoré si organizácia stanovila na príslušný rok, 
ale aj na fungovanie systému manažérstva kvality vo všetkých procesoch. Po uplynutí 
doby sa musí organizácia uchádzať o recertifikačný audit.   


Predpokladom zabezpečenia trvalého zlepšovania organizácie sú zamestnanci, kto-
rým sú pre ich odborný rast poskytované odborné kurzy a školenia.  


Príprava zamestnancov patrí medzi najdôležitejšie podporné procesy, preto sa plá-
nuje s maximálnou zodpovednosťou. Plán vzdelávania je predložený na schválenie pravi-
delne koncom kalendárneho roka. Na plánovanie aktivít týkajúcich sa manažérstva kvality 
sa využíva súbor tém spracovaných manažérom kvality. Plán nie je orientovaný iba na 
manažérstvo kvality, ale je vypracovaný pre všetky témy relevantné pre Múzeum SNP. 
Samotné vzdelávanie je realizované podľa možností buď z interných zdrojov alebo exter-
ne. Súčasťou vzdelávania sú prezenčné listiny a po každom sú vyhotovené záznamy 
o vzdelávaní.  


Múzeum SNP tak ako aj mnohé iné organizácie udržiavajúce systém manažérstva 
kvality musí mať menovanú osobu – manažéra kvality zodpovedného za fungovanie sys-
tému manažérstva kvality. Manažér kvality je osoba, ktorá absolvovala kvalifikačný kurz 
„Manažér kvality“ ukončený skúškou a získaním certifikátu. Certifikát má platnosť 3 
roky.  


Získanie certifikátu kvality a udržiavanie systému manažérstva kvality umožňuje 
múzeu napredovať, ľahšie získavať partnerov pre projekty, zlepšovať imidž, odlišovať sa 
od konkurencie. Ďalšími prínosmi sú: 


1 vybudovanie firemnej kultúry, čo ovplyvňuje lojalitu pracovníkov k organizácii, 
2 dôkaz serióznosti organizácie pre nových a stálych zákazníkov, 
3 optimalizácia nákladov a znižovanie nákladov na (ne)kvalitu, 
4 zvyšovanie dôvery verejnosti a štátnych kontrolných orgánov, 
5 skvalitnenie internej dokumentácie (formuláre, smernice, predpisy, kontrola). 


Pre dosahovanie neustáleho zlepšovania organizácia vykonáva aj organizačné 
zmeny s cieľom skvalitniť jej fungovanie, zefektívniť prácu, minimalizovať náklady 
a v prípade nevyhnutnosti pristúpiť aj ku kumulovaniu funkcií a pod. 


V ďalších rokoch plánujeme pokračovať v sérii aktivít a projektov, ktoré širo-
kospektrálne oslovujú verejnosť.  


Na záver môžeme skonštatovať, že ak nám moderný marketing neponúkne niečo 
úplne nové, čo nám chýba, pomôže nám v tom, čo nám síce nechýba, ale výsledkom čoho 
budeme úspešnejší a spokojnejší.  
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Recenzie 


KRŠKO, Jaromír: Hydronymia povodia Hrona. Banská Bystrica : Univerzita Mateja 
Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. 351 s. 


 
 
Monografia Jaromíra Krška Hydronymia povodia Hrona je súčasťou širšie koncipo-


vaného projektu Hydronymia Slovaciae. Ako napovedá názov, cieľom je onomastický 
výskum zameraný na tečúce a stojace vody, v tomto prípade na Pohroní. Náročnosť témy 
spočíva už priamo vo voľbe regiónu, nakoľko ide o rozsiahle a členité územie. Po pred-
slove a úvode autor v časti o celkovej charakteristike názvov stručne hodnotí motiváciu 
názvov vodných tokov na Pohroní. Jadro monografie tvorí prehľadný register názvov 
vodných tokov, vodných plôch, vodopádov a prameňov. J. Krško do neho zaradil okrem 
štandardizovaných súčasných názvov aj zmenené názvy, formy zápisov používané 
v historických prameňoch, ako aj názvy zaniknutých vodných tokov, plôch a prameňov. 
V prípade, že rovnaký názov slúžil pre viaceré vodné toky a žriedla nasleduje v registri za 
názvom číslovanie v zátvorkách. Dozvedáme sa tak napríklad, že názov Klokočský potok 
označuje na Pohroní štyri rôzne toky. Vodné toky charakterizujú údaje o ich vzťahu 
k riečnej sieti. Uvádzajú, či ide o pravo-, alebo ľavostranný prítok, vyjadrujú dĺžku toku a 
polohu jeho prameňa. Základ každého hesla tvoria chronologicky zoradené doklady 
o názvoch tokov. Zakončuje ich etymologický výklad. Podľa hydrografického členenia 
autor uvádza na Pohroní od ústia k prameňu Hrona až 1052 vodných tokov. Nie je však 
zriedkavosťou, že pre jeden tok v minulosti slúžili tri, alebo i viac odlišných názvov. Po-
čet spracovaných živých aj historických názvov vodných tokov preto predstavuje vysoké, 
ťažko odhadnuteľné číslo. Zhromaždené doklady o vývoji pomenúvania tečúcich 
a stojacich vôd svedčia i na základe týchto skutočností o dlhodobejšom systematickom 
výskume autora. 


K obsahu monografie pripájame niekoľko poznámok. V úvode (s. 9) a v abecednom 
registri (s. 79) uvádza autor doklady o zápise názvu rieky v podobe Hron až od konca 16. 
stor. Z mestského protokolu Slovenskej Ľupče poznáme túto formu zápisu z ešte starších 
chotárnych názvov. V roku 1555 na seliech na Hruon konczom. Podobne v roku 1566 niže 
panskey zeme za Hronom. Podľa J. Krška (s. 80) názov Hron v latinizovanej forme Grana 
okrem názvu rieky pravidelne označoval aj kláštor v Hronskom Beňadiku. Je vhodné 
upresniť, že išlo o označenie používané v spojeniach Sanctus Benedictus de iuxta Gron a 
pod. Pokiaľ ide o názov sídla priamo odvodený od názvu rieky, v prameňoch sa stretáva-
me s nemeckým tvarom Gran pri označovaní Ostrihomu.  


Autor pri citovaní najstarších historických dokladov o názvoch vodných tokov po-
merne často uvádza niekoľko variantov jedného zápisu. Vychádza pritom 
z nerovnocenných zdrojov pozostávajúcich z menej spoľahlivých starších edícií prameňov 
a staršej literatúry, ale aj z moderných spoľahlivých edícií. Príkladom sú najstaršie 
zmienky o Badínskom potoku (s. 16) a o prameni Borkút (s. 280) z rokov 1250 a 1254. 
Popri hodnoverných dokladoch prevzatých zo slovenského diplomatára sa stretávame aj s 
ich nesprávnou transkripciou prevzatou z prác Fejéra, Bánika, Križka a Šmilauera. Tieto v 
skutočnosti vlastne neexistujúce doklady vznikli nedôsledným čítaním a odpisovaním 
listín. Neodrážajú preto pôvodné znenie stredovekých prameňov, ale iba prácu editorov 
v 19. stor. Ich využiteľnosť pre jazykovedný výskum je otázna. 


Spresniť môžeme lokalizáciu niektorých vodných tokov vo Zvolenskej kotline. 
V prípade potoka Teplica (4), uvádzaného v registri medzi ľavostrannými prítokmi Hrona 
s prameňom na Sliači (s. 240) ide podľa historickogeografického výskumu o pravostranný 
prítok ústiaci do Hrona južne od Sliača. Určenie vyplýva z porovnania dvoch metačných 
listín, ktoré opisujú hranice chotára Zvolena na pravej strane Hrona. Pokiaľ v roku 1254 
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hranice končili pri moste potoka Tapulcha, v roku 1552 už končili pri moste potoka 
Trebwlka. Nakoľko hranice vymedzovali rovnaké územie a ich priebeh sa nezmenil, 
v obidvoch prípadoch ide o ten istý potok. Znenie Trebulka ho spája s osadným názvom 
Trebuľa severne od Kováčovej. Stotožnenie s Kováčovským potokom (1) (s. 115) sa však 
nezdá pravdepodobné. Obidva vyššie spomínané dokumenty totiž uvádzajú aj Kováčov-
ský potok a rozlišujú ho od Teplice aj Trebulky. Teplicu a Trebulku môžeme preto stotož-
niť s dnešným Kopanickým potokom, ktorý je ľavostranným prítokom Kováčovského 
potoka. Pri doklade o potoku Hrenoch z roku 1295 autor zápis lokalizuje na dnešný Ra-
kytovský potok (s. 192-193). Z mladších prameňov však vieme, že listina z roku 1295 
vymedzuje hranice neskorších Rakytoviec. Potok s rekonštruovaným názvom Chrenovec 
tvoril v roku 1295 južnú hranicu územia vyčleneného medzi Badínom a Kremničkou. 
Môžeme ho preto stotožniť s dnešným Vlkanovským potokom, tvoriacim v minulosti 
južnú hranicu chotára Rakytoviec.  


Napriek uvedeným poznámkam prináša práca J. Krška početné nové poznatky a 
obohacuje doterajší výskum predovšetkým v oblasti jazykovedy. Pri pokračujúcom bádaní 
zameranom na vývoj pomenúvania vodných tokov sa možno sústrediť na štúdium ďalších 
publikovaných a archívnych prameňov. V rámci historických dokladov z hydronymie 
vystupujú do popredia niektoré dosiaľ menej známe úseky Hrona (napr. povodie Hutnej). 
Svoj dlh majú v tomto ohľade aj historici. Napomôcť môžu najmä spracovaním viacja-
zyčnej terminológie označujúcej prvky riečnej siete. Podrobnejší historický výskum pri-
speje aj k lokalizácii a k objasneniu pôvodu názvov niektorých vodných tokov. 


 
Pavol Maliniak 
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Doposiaľ najkomplexnejší prehľad bádania o slovanskom osídlení Stredoslovenskej 


kotliny publikovala M. Rejholcová v štúdii z roku 1971 „Slovanské osídlenie Stredoslo-
venského kraja“.2 Vyhotovila súpis slovanských lokalít sídliskového charakteru na zá-
klade publikovaných náhodných zberov a nálezových správ. Autorka poukazuje na riedke 
osídlenie v zalesnenej časti kotliny, ktoré určite ovplyvnilo prenikanie osídľovacích prú-
dov, ale zároveň upozornila na nedostatočný archeologický výskum tejto oblasti.3 Zhrnula 
názory staršej historiografie na vývoj osídlenia v slovanskom období, od mylných názorov 
V. Chaloupeckého, pokladajúceho stredoslovenskú oblasť za územie širokých a neosídle-
ných hvozdov až do počiatku 13. stor.,4 cez odmietnutie tohto tvrdenia D. Rapantom5 až 
po jasné stanovisko J. Dekana, ktorý poukázal na starú slovanskú sídelnú tradíciu zvolen-
skej oblasti na základe nálezu byzantského pokladu zo Zemianskeho Vrbovku, datova-
ného do 7. stor.6 J. Dekan upozorňuje na problém nedostatočného výskumu regiónu,7 k 
čomu sa priklonil aj A. Točík, poukazujúc na prvé dôležité slovanské sídliskové nálezy zo 
Zvolena a najmenšiu preskúmanosť a intenzitu výskumu oproti západnému a východnému 
Slovensku.8  


Z geografického hľadiska Zvolenská kotlina predstavuje menší územný celok (630 
km²),9 kotlinu stredného výškového stupňa s dnom od 300 do 500 m n. m., uzavretú zo 
všetkých strán pohoriami Slovenského stredohoria.10 Osídľovací proces je úzko 
previazaný s prírodným prostredím a jeho zložkami. Jedným z najdôležitejších faktorov 
hospodárskej prosperity Veľkej Moravy bolo dolovanie rúd a ich ďalšie spracúvanie.11 
V oblasti Sliača sa jedná sa najmä o nálezy povrchových limonitových bahenných rúd.12 
Významnú úlohu zohrávajú pôdne a hydrologické pomery, ktoré vplývali na hustotu 
osídlenia. Riečne brody určovali smer komunikačných tepien popri ktorých viedli 
pozemné cesty. V prípade Zvolenskej kotliny je to rieka Hron so svojim prítokom 
Slatinou a tiež Krupinica, ktoré cez Pliešovskú kotlinu spájali Zvolenskú kotlinu s dolným 
Pohroním a Poiplím. Kotlina oplýva početnými prameňmi podzemných obyčajných vôd 
a tiež minerálnych vôd. Tie sa vytvorili na základe pozdĺžneho pohronského zlomu. 
V okolí Banskej Bystrice sú to kyselky v Lukavici a Čeríne, v okolí Zvolena na Sliači, vo 


                                                 
1 Článok vznikol za podpory grantu VEGA č. 1/4541/07. 
2 REJHOLCOVÁ, M.: Slovanské osídlenie Stredoslovenského kraja. Slov. Arch. XIX-1, 1971, s. 95-131. 
3 REJHOLCOVÁ, M. Slovanské osídlenie, s. 95. 
4 CHALOUPECKÝ, V.: Staré Slovensko. Bratislava 1923, s. 16 
5 RAPANT, D.: O starý Liptov. Bratislava VII, 1933, s. 517. 
6 DEKAN, J.: K problémom slovanského osídlenia na Slovensku. Hist. Slovaca VI-VII. Bratislava 1948-49, s. 
60. 
7 DEKAN, J.: K problémom, s. 61. 
8 TOČÍK, A.: Význam posledných archeologických výskumov na Slovensku pre dejiny najstarších Slovanov 
a Veľkomoravskej ríše. Hist. Čas. III, 1955, s. 415. 
9 Ottova encyklopédia Slovensko A – Ž. Praha 2006, s. 1038, heslo Zvolenská kotlina. 
10 LUKNIŠ, M. – PLESNÍK, P.: Nížiny, kotliny a pohoria Slovenska. Bratislava 1961, s. 61. 
11 BIALEKOVÁ, D.: Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.-11. storočí. Arch. Hist. 3. 
Brno 1978, s. 11. 
12 MIHOK, Ľ. – PRIBULOVÁ, A. – FRÖHLICHOVÁ,M. – MÁCELOVÁ, M.: Výskum výroby a spracovania 
železa na slovanskom sídlisku Sliač-Horné zeme. Slov. Arch. XXXXV-2, 1997, s. 441. 
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Zvolene na Borovej hore, v Zolnej, Kováčovej a vo Zvolene na Červenom medokýši. 
Dostatok pramenných i minerálnych vôd tiež výrazne ovplyvnil osídľovací proces 
regiónu.  


V príspevku sa zameriavam na stav výskumu Zvolenskej kotliny od konca 6. do 12. 
storočia. V prvej časti sa venujem stavu bádania slovanského osídlenia vo Zvolenskej 
kotline od náhodných zberov v 19. stor. až po prvé prieskumy a záchranné archeologické 
výskumy, uskutočnené po druhej svetovej vojne. V druhej časti poukážem na zintenzív-
nenie výskumu v rokoch obsadenia systematizovaných miest archeológov v múzeách vo 
Zvolene a Banskej Bystrici (1952) a vybudovania vysunutého pracoviska Archeologic-
kého ústavu SAV Nitra vo Zvolene (2007).  


 
Počiatky výskumu Zvolenskej kotliny 


Prvý náčrt včasnohistorického osídlenia Zvolenskej stolice podal v druhom zväzku 
päťzväzkového diela „Notitia Hungariae novae geographico-historica“ významný vedec 
18. storočia Matej Bel.13 Opierajúc sa o diela antických autorov a svojich spolupracovní-
kov – historikov označil za „prastarých obyvateľov tohto územia Kvádov, čoskoro nato 
Slovanov a iné národy, ktoré sa sem sťahovali zo svojich prastarých sídiel. A predsa Slo-
vania obývali tieto karpatské úpätia, ktoré na tejto strane obmýva Hron a na druhej Váh, 
ak nie nepretržite, dozaista najdlhšie“.14 Aký pravdivý výrok vedca v čase ešte neobjave-
ných hmotných dokladov! 


S veľkým záujmom o najstaršie pamiatky Horehronia a Zvolenskej kotliny sa stre-
távame už v 19. storočí. O poznanie tohto regiónu sa zaslúžili významné osobnosti našich 
národných dejín, akými sú Andrej Kmeť, Samo Chalupka a Mudr. Ján Petrikovich.15 Vý-
stupu na archeologickú lokalitu Hrádok v Hornej Lehote sa počas návštevy Sama Cha-
lupku v roku 1855 zúčastnila aj významná česká spisovateľka Božena Němcová. Opis 
výstupu a tiež aj správu o archeologických nálezoch publikovala v Památkach archeolo-
gických.16  


Koncom 19. a zač. 20. storočia sa archeologickými aktivitami v okolí Zvolena za-
oberal prednosta sirotského úradu, súkromný zberateľ Július Thomka, ktorý spolupracoval 
s veľkoslatinským slúžnym Ľudovítom Leustáchom. Sledovali osídlenie na výšinných 
polohách na Pustom hrade a na Sklenom zámku pri Sielnici17 a s ich menami sa viažu aj 
prvé výkopy v Detve na polykultúrnej lokalite - Kalamárke.18 Hradisko na Kalamárke, 
strategicky výhodne umiestnené na skalnej plošine nad Detvianskou kotlinou, bolo osíd-
lené už na konci mladšej doby bronzovej, v 9.-8. stor. pred n. l. bolo opevnené kamenno-
zemným opevnením.19Osídlenie polohy v protohistorickom období, kedy tu bolo vybudo-
vané valové opevnenie v dvoch fázach (doba laténska) až po obdobie sťahovania národov 
zhodnotil autor systematického výskumu, konaného v rokoch 1986-1989, P. Šalkovský.20 
Nás zaujíma postavenie a úloha slovanského  hradiska Kalamárka, ktorú plnilo v rámci 
včasnostredovekej sídliskovej aglomerácie horného Pohronia a údolia Kriváňa, o čom sa 


 
13 BEL, M.: Notitia hungariae novae geographico historica. Tomus secundus. Viennae 1736. SOPKO, J.: Preklad 
vybraných statí z diela Mateja Bela „Notitia Hungariae historico geografica..In: Metodický spravodaj Stredoslo-
venského múzea. Mimoriadne číslo venované 300. výročiu narodenia Mateja Bela. Banská Bystrica 1984, s. 16. 
14 SOPKO, J.: Preklad vybraných statí, s. 16.  
15 BALAŠA, G.: Praveké osídlenie stredného Slovenska. Martin 1960, s. 6-8.  
16 NĚMCOVÁ, B.: Slovenské starožitnosti. Pam. Arch. III, 1859, s. 27. 
17 BALAŠA, G.: Praveké osídlenie, s. 9. 
18 THOMKA, J.: Zólyómvármegye őstelepei. Arch. Ért. XI, 1891, s. 300. 
19 ŠALKOVSKÝ, P.: Výšinné hradisko v Detve – osídlenie v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Slov. Arch. 
XXXXIX-1, 2001, s. 39-58. 
20 ŠALKOVSKÝ, P.: Výšinné hradisko v Detve – protohistorické osídlenie. Slov. Arch. L-1, s. 99-124. 
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podrobnejšie zmienime v ďalšej časti príspevku. 
Sedlo Chrapková pod Kalamárkou navštívil už v roku 1899 prenčovský farár Andrej 


Kmeť, predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti spolu so svojím priateľom, detvian-
skym farárom K. A. Medveckým. Ten vo svojej monografii Detva v časti Starožitnosti 
uvádza, že výsledkom ich snahy bol stredne veľký košík nazberaných črepov z viackrát 
prekopaného predhistorického cintorína, ktoré uložili do slovenského múzea.21 O nále-
zisku sa zmieňuje aj L. V. Rizner, ktorý si dopisoval s A. Kmeťom.22 V roku 1925 
publikoval J. Eisner železný meč z Detvy, ktorý sa nachádzal v martinskom mú-
zeu.23Bližšie nálezové okolnosti nie sú známe, meč bol datovaný do 9. stor. 24 Jeho rozbo-
rom a popisom sa zaoberal vo svojej štúdii o zbraniach a výzbroji jazdcov 9. až 14. stor. 
na Slovensku A. Ruttkay, zaradil ho medzi meče domácej proveniencie z 9. stor.25 P. 
Šalkovský predpokladá, že dvojsečný meč s dvojdielnym gombíkom a rovnou priečkou 
pravdepodobne pochádza z Kalamárky.26  


Na mape Slovenska, ktorú zostavila Ľ. Kraskovská v rámci prezentácie slovanských 
nálezísk v stati J. Eisnera „Slovensko v dobe kultúry hradištnej“ sú uvedené iba tri loka-
lity: Detva, Zvolen – Môťová a Zvolen – Pustý hrad.27 Už v nasledujúcom roku 1948 bolo 
pri stavbe rodinných domov vo Zvolene, v polohe Krivá púť porušené sídlisko z 8.-10. 
storočia. Záchranný archeologický výskum vykonal V. Budinský-Krička.28 Tento starý 
miestopisný názov označuje meandrujúci úsek cesty na sútoku Hrona a Slatiny.29 Na 
stopy slovanského osídlenia na hrádku v Selciach pri Banskej Bystrici poukazujú črepy 
z poveľkomoravského obdobia, nájdené pri prieskume V. Budinského –Kričku.30  


 
Archeologický výskum po roku 1952 


Už v roku 1948 pri kopaní vodovodnej ryhy na dvore vtedajšieho gymnázia (neskôr 
areál Vysokej školy lesníckej a drevárskej) porušili robotníci sídliskový materiál. V roku 
1952, po nástupe G. Balašu na systematizované miesto archeológa vo vtedajšom Kraj-
skom múzeu v Banskej Bystrici uskutočnil tento záchranný archeologický výskum.31 
V hĺbke 25 cm odkryl črepový materiál a zvieracie kosti. Kultúrna vrstva v odpadovej 
jame, ako ju interpretoval autor pokračovala až do hĺ. 160 cm a bolo v nej veľké množstvo 
zvieracích kostí a skromný keramický materiál.32 V roku 1954 urobil plošný odkryv jede-
nástimi sondami, pre porušenosť terénu sa nepodarilo zachytiť detaily objektov. Materiál 
je doposiaľ iba popísaný a nevyhodnotený, rámcovo datovaný do 9.-12. stor. V roku 1958 


 
21 MEDVECKÝ, K. A.: Detva. Monografia. Ružomberok 1905 reedícia Zvolen 1995, s. 23. 
22 RIZNER, L. V.: Náleziská starožitností v Uhrách. Sbor. MSS VIII, Turčiansky Sv. Martin 1903, s. 30. 
23 EISNER, J.: Slovensko a Podkarpatská Rus v době hradištní. Obzor Prehist. IV, 1925, s. 59, obr. 1, č. 1. 
24 EISNER, J.: Slovensko v pravěku. Bratislava 1933, s. 251-252. 
25 RUTTKAY, A.: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei 
(I). Slov. Arch. XXIII-1, 1975, s. 136-137, obr. 2: 4;3:1; ten istý: Umenie kované v zbraniach. Bratislava1978, s. 
22, obr. 4.  
26 ŠALKOVSKÝ, P.: Hradisko v Detve. Nitra 1994 
27 EISNER, J.: Slovensko v dobe kultúry hradištnej. In: Slovenské dejiny I. Slovensko v praveku. Bratislava 
1947, mapa XI. 
28 BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Niekoľko príspevkov k súpisu pamiatok z doby bronzovej zo stredného a horného 
Pohronia. Čas. MSS XXXIX, 1948, s. 61, pozn. 17; ten istý:  nález. správy č. 528/48 a 561/48 – archív  AÚ SAV 
v Nitre. 
29 MÁCELOVÁ, M.: K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku. Arch. Hist. 18, 1993, s. 69. 
30 BUDINSKÝ-KRI4KA, V.: Nálezová správa  č. 1835/1950 – archív AÚ SAV v Nitre. 
31 BALAŠA, G.: Žiarové pohrebište zo staršej doby železnej pri Zvolene. Arch. Rozhl. VII, 1955, s. 751; ten 
istý: Praveké osídlenie stredného Slovenska. Martin 1960, s. 85-86. 
32 BALAŠA, G.: Novšie archeologické náleziská a nálezy z južnej oblasti stredného Slovenska. Štud. Zvesti AÚ 
SAV 11, 1963, s. 198-202. 
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sa pri kopaní základov pre internát Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene v hĺ. 
100 cm zistila kultúrna vrstva, obsahujúca keramické fragmenty a archeozoologický mate-
riál. Výskum na porušenej ploche sa neuskutočnil. Nespracované nálezy sú uložené 
v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.33 Materiál môžeme rámcovo datovať do 9. 
stor. V roku 1993 vo výkopovej ryhe v tejto polohe získal ďalší sídliskový materiál z 9. 
stor.34 Napriek tomu, že v múzeu vo Zvolene vedeli o existencii ďalšieho neopevneného 
slovanského sídliska, rozprestierajúceho sa na úpätí Veľkej Stráže, nebol v tejto polohe 
vykonaný predstihový archeologický výskum. Poloha polykultúrneho sídliska bola čias-
točne preskúmaná v roku 1981 až po odhumusení celého úseku pripravovaného pod diaľ-
nicu nad čističkou odpadových vôd. Nakoľko horizontálna stratigrafia bola silne poru-
šená, nedal sa identifikovať typ ani rozloha slovanských objektov. Keramika je rámcovo 
datovaná do konca 8.-9. stor. 35  


Koncom 70. rokov sa vytvorili priaznivé podmienky pre terénne aktivity vo zvolen-
skom regióne. Aktívne sa na prieskume zúčastnil významný archeológ V. Budinský-
Krička, ktorý čiastočne poznal terén už z výskumu a prieskumu uskutočneného 
v minulosti,36 spolu so svojím agilným spolupracovníkom J. Macákom počas ich liečeb-
ného pobytu v sliačskych kúpeľoch. V roku 1980 našiel pri prieskume vo Zvolene na 
ľavobrežnej terase Slatiny po Pustým hradom V. Budinský-Krička črepy včasnoslovan-
skej keramiky modelovanej v ruke.37 G. Fusek ich datuje do 6. stor.38 Sú to najstaršie 
včasnoslovanské nálezy z územia Zvolena. V auguste 1978 pri prieskume ľavobrežná 
terasy Badínskeho potoka na svahu Hrádku v Badíne našiel včasnostredoveké črepy z 12.-
13. stor.39  a na rekultivovaných parcelách praveké črepy. Medzi nimi boli aj 3 fragmenty 
slovanskej keramiky z 9.-10. stor.40 V tom istom roku zistil J. Macák rozsiahle slovanské 
sídlisko, rozkladajúce sa na miernej vyvýšenine v inundácii Hrona, na jeho pravom brehu 
južne od mesta Sliač v polohe Na kút. Sídlisko pretína štátna cesta vedúca do Zvolena. V. 
Budinský –Krička ho datuje podľa keramiky do 8.-9. stor.41 


Zásluhou člena Slov. archeologickej spoločnosti J. Macáka sa počas rekultivačných 
prác na ľavobrežnej terase Hrona v r. 1976 zistilo intenzívne osídlenie polohy Horné zeme 
v Sliači, časti Rybáre.42 Záchranný archeologický výskum realizovalo Stredoslovenské 
múzeum v Banskej Bystrici v rokoch 1979-1980 a 1985-1986 pod vedením autorky 
príspevku a financoval ho Archeologický ústav SAV v Nitre.43 Počas štyroch 
výskumných sezón sa preskúmalo v dvoch slovanských osadách 24 objektov, ktoré boli 
značne porušené orbou. Vo výplni objektov prevažovala keramika, zvieracie kosti, 


 
33 KUKA, P.: Nález slovanskej keramiky vo Zvolene. Štud. Zvesti AÚ SAV 6, 1961, s. 286-287.  
34 MOSNÝ, P.: Prieskum v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku  
(ďalej AVANS) v r. 1993, Nitra 1995, s. 99, obr. 62: 6. 
35 ŽEBRÁK, P.: Předběžné výsledky záchranného výzkumu v okolí Zvolena. AVANS v r. 1981, s. 311-312.  
36 BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Niekoľko príspevkov k súpisu pamiatok, s. 61. 
37 BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Nové nálezy zo Zvolena. AVANS v r. 1980, Nitra 1981, s. 53-54, obr. 27: 6, 11, 
13, 15. 
38 FUSEK, G.: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra 1994, s. 265. 
39 BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Nález. správa č. 8648/78 – archív AÚ SAV v Nitre. 
40 BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Slovanské sídliskové nálezy zo stredného Pohronia. AVANS v r. 1979, Nitra 
1980, s. 55, obr. 22; ten istý: nález. správa č. 8649/78 – archív AÚ SAV v Nitre; MÁCELOVÁ, M.: Praveké 
a včasnohistorické sídliskové nálezy z Badína. AVANS v r. 1978, Nitra 1980, s. 169-170; tá istá: Osídlenie 
Badína v praveku a vo včasnom stredoveku. In: Pohľad do histórie obce Badín. Banská Bystrica 2002, s. 45, obr. 
2: 6-8. 
41 BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Slovanské sídliskové, s. 55, obr. 23. 
42 BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Slovanské sídlisko v Sliači-Rybároch. AVANS v r. 1977. Nitra 1978, s. 56-57. 
43 MÁCELOVÁ, M.: Slovanské sídlisko v Sliči na Horných zemiach v okrese Zvolen. Stredné Slovensko 2, 
1982, s. 117-132; tá istá: Slovanské sídliská v Sliči, okres Zvolen. Stredné Slovensko 9, 1990, s. 320-344. 
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kovový a kostený materiál. V troch včasnoslovanských objektoch, datovaných na prelom 
6./7. stor. sa našla keramika pražského typu, najstaršia na vo Zvolenskej kotline 44 
Keramika je vyhotovená v rukách a bez výzdoby. Sliačska keramika z 8.-9. stor. je 
obtáčaná na kruhu, zdobená jednoduchou i viacnásobnou vlnovkou, zväzkami rýh, 
hrebeňovými vpichmi a plastickými lištami. V najmladšie datovaných objektoch z druhej 
polovice 9. stor. – zač. 10. stor. sa na keramických dnách našli reliéfne značky v tvare 
krúžku a kríža. Čiastočne zahĺbené jednopriestorové objekty – polozemnice zrubovej 
konštrukcie mali v rohu ohnisko vybudované z riečnych okruhliakov. Okrem príbytkov sa 
zistila samostatná pec na vypaľovanie keramiky, hospodárske ako aj výrobné objekty, 
hutnícka piecka – dymárka a kováčska vyhňa.45 Analýza železných predmetov zo sídliska 
potvrdila vysokú zručnosť slovanských kováčov a znalosť materiálov, čo sa prejavilo 
v technológii výroby.46 Dve slovanské osady čiastočne preskúmané a tretia doložená 
zberovým materiálom majú roľnícko-chovateľský a remeselnícky charakter. Remeselná 
výroba sa vo veľkomoravskom období zameriavala na spracúvanie železnej rudy 
z miestnych ložísk, ktoré sú v Sliači zastúpené bahennými rudami. V Sliači sa na ďalších 
polohách zistila slovanská keramika, napr. na úpätí Kozáka,47 severozápadne od 
gotického kostola v miestnej časti Hájniky kultúrna vrstva s črepmi a mazanicou z 9. stor. 
48 V roku 2000 pri výkope kanalizačnej ryhy na Hájnickej ulici v Sliači sa našli slovanské 
črepy z 9. stor. z tela a dien nádob, s plastickými značkami.49 Materiálna kultúra z piatich 
lokalít z katastra Sliač napovedá o silnej koncentrácii slovanských sídlisk, rozkladajúcich 
sa na pravom i ľavom brehu Hrona. Rovnako veľká koncentrácia vo Zvolene upozorňuje 
na husté osídlenie Zvolenskej kotliny v 7.-9. storočí. Správnym centrom mikroregiónu 
Zvolen a Sliač v 9.-10. stor. bolo hradisko Priekopa. Bolo situované na významnej 
prístupovej komunikácii z Poiplia do Zvolenskej kotliny. Vypína sa na strategickej 
vyvýšenine nad sútokom Slatiny a Neresnice vo Zvolene, časti Môťová.50 Lokalitu 
geodeticky zameral a uviedol do literatúry už v 30. rokoch Š. Janšák.51 Neveľké hradisko 
s vnútornou plochou 9891 m² bolo pomenované podľa 6 m hlbokej priekopy na 
juhovýchodnej strane, ktorá ho oddeľovala od hrebeňa. Bola súčasťou fortifikácie, kým 
nebola zasypaná pri budovaní prístupovej cesty do záhradkárskej osady. Hradisko bolo 
zapísané do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok pod. č. Ss/1205 v roku 1963, ale už 
v roku 1967 tu bola zriadená záhradkárska osada.52 Archeologický výskum realizovalo 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Archeologickým ústavom 
SAV v Nitre pod vedením autorky v rokoch 1988-1992. Vertikálnym rezom sa odkryl 
profil valu s dvomi fázami výstavby. V prvej fáze bol vybudovaný 1,6 m široký kamenný 
múr z vonkajšej strany hlinitého jadra.53 Bol postavený z lomového, nasucho kladeného 
kameňa a chránil hradisko po celom obvode. Druhú fázu opevnenia tvoril val 


 
44 FUSEK, G.: Slovensko vo včasnoslovanskom, s. 246. 
45 MIHOK, Ľ. – PRIBULOVÁ, A. – FRÖHLICHOVÁ, M. – MÁCELOVÁ, M.: Výskum výroby a spracovania 
železa na slovanskom sídlisku Sliač-Horné zeme. Slov. Arch. XXXXV-2, 1997, s. 431-444. 
46 PRIBULOVÁ, A. – MIHOK, Ľ. – MÁCELOVÁ, M.: Metalografický rozbor železných predmetov zo slovan-
ského sídliska Sliač-Horné zeme. Štud. Zvesti AÚ SAV 34, 2002, s. 189- 203. 
47 BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Slovanské sídliskov Sliači-Rybároch, s. 57. 
48 MOSNÝ,P.: Prieskum v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, s. 99, obr. 62: 2, 5. 
49 MÁCELOVÁ, M. – MALČEK, R.: Nové nálezy zo Sliača. AVANS v r. 2000. Nitra 2001, s. 149-150, obr. 80: 
1, 2, 4. 
50 MÁCELOVÁ, M.: Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena. Arch. Hist. 14, Brno 1989, s. 171-180.  
51 JANŠÁK, Š.: Staré osídlenie Slovenska. Sbor. MSS XXIV, 1930, s. 50-52, obr. 67. 
52 MÁCELOVÁ, M.: Príspevok k stredovekému, s. 173. 
53 MÁCELOVÁ, M.: Der Burgwall Priekopa in Zvolen und die frühmittelalterliche Besiedlung des Zvolener 
Beckens. In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. (Eds. J. Henning – A. T. Ruttkay). Bonn 
1998, s. 399-404. 
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s komorovými konštrukciami. Na vonkajšej strane komoru stabilizovali bermou. 
Mohutným valom s komorovými konštrukciami bolo hradisko opevnené na severnej, 
západnej a južnej strane. Valové opevnenie zničil požiar. Zistila sa aj tretia fáza 
opevnenia, ktorú tvorila 1,2 m široká kamenná hradba spájaná maltou. V areáli hradiska 
sa preskúmalo 12 objektov, datovaných keramikou do 9.-11. stor. 54 Po začlenení 
zvolenského


Strážnu i vojenskú funkciu vo zvolenskom regióne plnilo aj hradisko v Detve na 
Kalamárke, ktoré systematicky v rokoch 1986-1989 skúmal P. Šalkovský, vedecký pra-
covník AÚ SAV v Nitre.55 Bolo opevnené valom s kamennými plentami a je datované do 
neskoroveľkomoravského až poveľkomoravského obdobia. Neveľké výšinné hradisko 
strážilo horský prechod z Poiplia údolím Kriváňa do Zvolenskej kotliny v období staro-
maďarského ohrozenia a plnilo funkciu správneho strediska Podpoľania.56 Na hradisku sa 
zistili nálezy, ktoré dokladajú prítomnosť sociálne privilegovanej vojenskej vrstvy.  


V severnej časti Zvolenskej kotliny sa počas výskumu stredovekej architektúry 
v Banskej Bystrici v dvornom trakte na Nám. SNP č. 3 zistila kultúrna vrstva s nálezmi 
slovanskej keramiky z 9. stor.57 Najsevernejšie nálezy slovanskej keramiky vo Zvolenskej 
kotline pochádzajú zo Slovenskej Ľupče. Našli sa na dvoch polohách „Brvništia“ a  „Pod 
skalou“ a sú datované do 9.-10. stor.58 Z návršia Ľupčianskeho zámku pochádza údajne 
strelka s tuľajkou, ale jej datovanie nie je známe.59 


Ďalšia etapa zintenzívnenia bádania vo Zvolenskej kotline začala v roku 2007, keď 
vo Zvolene bolo zriadené vysunuté pracovisko Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na 
výskumných prácach a prieskume regiónu sa podieľajú traja mladí archeológovia, čo sa 
prejavilo zintenzívnením terénnych aktivít vo Zvolenskej kotline. V priebehu rokov 2007-
2008 boli zistené tri nové slovanské lokality a to vo Vígľaši – Pstruši v polohe Kostolisko, 
vo Vlkanovej pod Peťovským hájom, vo Zvolene na Nám. SNP.60 Najnovšiu lokalitu 
evidujeme vo Zvolene – Môťovská priehrada, kde sa po vypustení priehrady našiel slo-
vanský materiál z 8.-9. stor.61 Vyššie uvedené skutočnosti potvrdzujú predpoklady J. De-
kana, že oblasť Zvolenskej kotliny má rovnako starú tradíciu slovanského osídlenia ako 
západné Slovensko a málo vedomostí o osídlení je dôsledok jej neprebádanosti.62 


 
Summary 
 
An overview of research on the Early Middle Ages settlement  in the Zvolen Basin 
 


This study focuses on the history and the present state of an archaeological research of the settlement in 
the Zvolen Basin, which can be dated from the end of the 6th to the 12th centuries. In its first part we describe the 
state of research of the Slavic settlement in the Zvolen Basin from the period of the occasional acquisition of the 
findings in the 19th century to the period of the first archaeological excavations and short-time protection 
excavations  realized after the World War II. In its second part we offer an overview of research after the 
creating of the learned staff in the museums in Zvolen and Banská Bystrica, as well as of research at the locality 
of Detva-Kalamárka (realized by the Archaeological Institute of the Slovak Academy of Sciences in Nitra). 


 
54 MÁCELOVÁ, M.: K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku. Arch. Hist. 18. Brno 1993, s. 69-74. 
55 ŠALKOVSKÝ, P.: Frühmittelalterlicher Burgwall bei Detva. Slov. Arch. XLII-1, 1994, s. 155-181. 
56 ŠALKOVSKÝ, P.: Hradisko v Detve. Nitra 1994. 
57 MÁCELOVÁ, M.: Požiarom zaniknutý zrubový objekt z 15. storočia v Banskej Bystrici. Arch. Hist. 21. Brno 
1996, s. 425. 
58 MOSNÝ, P.: Výsledky prieskumu v Ľupčianskej doline. AVANS v r. 1996. Nitra 1998, s. 120. 
59 BALAŠA, G.: Praveké osídlenie, s. 82. 
60 Za informácie o lokalitách srdečne ďakujem J. Beljakovi. Správy o slovanských lokalitách sú uvedené 
v AVANS-och za roky 2007 a 2008, ktoré sú v tlači. 
61 Za informáciu o lokalite ďakujem J. Beljakovi. 
62 DEKAN, J.: K problémom, s. 60, 61. 
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„Dlouhému“ 19. století se dostalo právě i od historiků mnoha označení, jež se snaží 


prostřednictvím rozličných metafor uchopit jeho podstatu a zásadní rysy. Z hlediska ná-
rodního vývoje o něm můžeme hovořit jako o době vzniku a formování národních hnutí a 
nacionalismu. Na počátku i v průběhu předminulého věku začalo mnoho národů objevovat 
prostřednictvím minulosti samy sebe, mobilizovaly tradice, hledaly důkazy své svébyt-
nosti v kulturním dědictví předcházejících časů, formulovaly svá specifika a jedinečné 
vlastnosti. Tehdy typické obraty do národní minulosti skýtající historické argumenty 
emancipačních snah, s sebou přinášely i odpovídající konstrukce národních symbolů bu-
dících emoce svých příjemců a umožňujících snadnější sebeidentifikaci recipientů 
s nabízenými srozumitelnými národními hodnotami. Mezi hledajícími a objevujícími se 
společnostmi nechyběla ani česká, jež dobovými slovy prožívala znovuzrození. Svébytné 
době obrození přitom odpovídalo specifické myšlení aktérů, kteří se na procesu formování 
novodobého českého národa aktivně podíleli. Společně s Vladimírem Macurou pak mů-
žeme tvrdit, že obrození byl vlastní mýtus.2  


V řadě obrozeneckých emblémů bychom samozřejmě objevili i Prahu, tedy hlavní 
město právě se formujícího moderního národa, centrum jeho minulého a prizmatem doby 
slavného státního života, v němž se soustředily národní život a kultura. Tomuto městu se 
dostalo v obrozenecké imaginaci výsostného postavení, jež ovšem pouze navazovalo na 
tradiční pozici tohoto sídla coby symbolu středu, v němž je vše podle archaického myšlení 
nejpůvodnější a nejsilnější. V českých představách 30. a 40. let 19. století získala vedle 
tváře reálné i podmanivou podobu emblematickou. Jungmannovská představa Prahy se 
podřizovala aktuálním potřebám obrozeneckých snah mnohdy překrývajících vlastní sku-
tečnost živě se rozvíjejícího městského sídla.3 V znakové rovině představovala Praha 
soubor emblémů s minulostním příznakem, byla symbolem Vlasti – svatým místem. Tvo-
řila prostor, v němž se aktuálně prožívané české znovuzrození stýkalo, či dokonce přímo 
prolínalo se sakrálním prostorem vlasteneckých představ a  idejí.4 Byla jedním 
z centrálních míst národní paměti, jež mělo vedle snově-ideální tváře i podobu reálnou, 
určovanou půdorysem města, jeho budovami, parky, ulicemi a náměstími. Zjednodušeně 
řečeno, v průniku obrozeneckého myšlení s naším aktuálním pozorováním se společně 
s českým národem po třistaletém spánku probouzela k novému životu i Praha. A právě 
na jejích veřejných prostranstvích, v jejím veřejném prostoru probíhal život, tedy prezen-
tace, manifestace, vymezování se i konfrontace české národní identity, v průběhu celého 
století i dílčích identit politických a sociálních. 


Jednou z příznačných charakteristik moderní doby, tedy i zkoumaného 19. století a 
jeden ze zásadních předpokladů vytváření a upevňování národních i politických či sociál-
ních identit společností daného období, byl vznik a formování otevřeného veřejného 


                                                 
1 Text je součástí řešení Výzkumného záměru MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a 
dnes, jehož nositelem je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 
2 Vladimír Macura, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ, Jinočany 1996, s. 79-101. 
3 Vladimír Macura, Obraz Prahy v české obrozenské kultuře, in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 
156. 
4 Tamtéž, s. 160-161. 
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prostoru. Právě ten umožnil volnější demonstraci i české národní, v ní i politické identity 
mimo jiné prostřednictvím mnohoznačných symbolických či metaforických úkonů a pro-
jevů. Podle slovenského historika Ľubomíra Liptáka bylo využívání veřejných prostor 
v průběhu středověku a raného novověku přesně definováno a regulováno. Středověká 
náměstí a ústřední lokality měst byly místem konání jarmarků a trhů s přesně stanovenými 
pravidly. Tvořily pomyslné jeviště oficiálních městských a církevních slavností.5 I když 
však měla venkovská a městská prostranství, ulice a náměstí stát pod dohledem umožňují-
cím jejich naplnění pouze vyhovujícími aktivitami, nelze si z nich přesto odmyslet spon-
tánní projevy lidové či smíchové, karnevalové kultury, jak o tom svědčí známý průběh 
masopustu v Romans.6


Jistě lze diskutovat o tom, co vše může být veřejným prostorem ve vztahu k měst-
skému prostředí.7 Je možné se ptát, zda je definovatelný sám o sobě nebo je vytvářen 
teprve v průběhu svého zaplňování, jež mu dává konkrétní tvář a funkci. Není 
v možnostech tohoto textu najít detailní odpověď na tyto a obdobné dotazy. V rámci před-
kládaného článku se spokojme jen s některými tezemi a obecnějším nárysem toho, co lze 
za veřejný prostor vnímat a prostřednictvím jakých charakteristik jej lze vymezit.8 
Definovat jednoznačně veřejný prostor nelze, už jen z prostého důvodu nemožnosti 
jasného oddělení sfér veřejných a soukromých. Chápání pojmů veřejný/soukromý je 
historicky a kulturně podmíněné a značně relativní. Odvíjí se od perspektivy jejich 
pozorovatelů a analýzy. Ostatně podobně lze hovořit i v souvislosti s pojmem „veřejnost“, 
jež se dnes podle Martina Matějů chápe jako „větší část společnosti (respektive národa či 
lidu) zainteresovaná na výsledcích společných aktivit s obecnějším dopadem a 
zainteresovaná na společenském dění jako takovém.“9


Veřejný prostor můžeme v této souvislosti vnímat jako místo artikulace, manifes-
tace i uspokojování konkrétních potřeb (zde potřeby v širším slova smyslu) dané části 
společnosti, kolektivů, tedy právě oné veřejnosti. Vytváří jedinečné socializační prostředí, 
plní důležité sociálně integrační funkce, představuje prostor setkávání i konfrontace lidí a 
jejich projevů, interakcí a komunikace. Umožňuje prezentaci individuálních i skupino-
vých výkonů. Veřejné prostory jsou koncentrovány kolem konkrétních kulturních výz-
namů i hodnot a jsou spjaty se symbolikou míst a dějů10, jež do nich mohou být zároveň 
ze strany dané veřejnosti dodávány a v nich instalovány – prostřednictvím pomníků, soch, 
pamětních desek, památníků atd. Jejich prostředí můžeme chápat coby pomyslné zrcadlo 
dobové atmosféry, jako jeviště lokálních i celospolečenských dějů, tendencí a procesů. 
Veřejným prostorem rozumějme nejen hmotné, fyzické objekty, ale reflektujme i jeho 
nehmotnou dimenzi sociálně i kulturně vytvářených významů. V této souvislosti o to více 
vyvstává  i symbolický význam Prahy jakožto veřejného prostoru, v němž se mohlo pre-
zentovat české hnutí jako celek i později jeho dílčí segmenty. 


Od 19. století tedy dochází k avizovanému pronikání kvalitativně nových prvků do 
veřejného prostoru, v našem případě toho pražského. Schematicky lze v tomto procesu 
odlišit z chronologického hlediska dvě fáze. První období představuje česko-národní pro-


                                                 
5 Ľubomír Lipták, Kolektívne identity a verejné priestory. In: Kolektívne identity v strednej Európe v období 
moderny. M. Csáky – E. Mannová (edd.), Bratislava 1999, s. 117. 
6 Emanuel Le Roy Ladurie, Masopust v Romansu. Od hromnic po Popeleční středu 1579-1580. Praha 2001. 
7 Rudolf Jaworski, Peter Stachel (eds.), Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler 
und Strassennamen im europäischen Vergleich,  Berlin 2007. 
8 V této části svého příspěvku se opírám o text Martin Matějů, Město a veřejný prostor, in: Český lid, roč. 90, 
2003, č. 3, s. 225-228. 
9 Tamtéž, s. 225. 
10 Tamtéž, s. 227. 
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nikání do pražských ulic, náměstí, hostinců atd. v průběhu 1. poloviny 19. století až do 
revoluce 1848, která představuje jeden z vrcholů národních aktivit české společnosti. Od 
60. let 19. století počítejme druhou a snad i významnější dobu podmíněnou masovostí 
českého národního hnutí i politickým uvolněním v habsburské monarchii umožňujícím i 
díky svobodě tisku a shromažďování konání národních festivit a umísťování hmotných 
symbolů v prostoru. V průběhu 2. poloviny 19. věku začínají právě i do pražského veřej-
ného prostoru ve větší míře pronikat vedle identit národních i totožnosti nově se formující 
– politické či sociální, jež si nárokují nejen lokality dosud známé, ale začínají zaplňovat i 
dříve přehlížené a vytvářejí, respektive instrumentalizují prostory nové. V případě praž-
ského dělnictva neformují pouze vnitřní prostor Prahy, ale současně svým osídlením i 
jeho vnější tvář, neboť i pražské dělnictvo, stejně jako v jiných evropských městech, se 
soustředilo, společně s jinými nezámožnými vrstvami, do sociálně ohraničených obvodů a 
čtvrtí, jež žily vlastním kulturním, společenským životem.11  


Prvním příkladem obsazení a využití pražského veřejného prostoru budiž události a 
procesy jara roku 1848, potažmo prostorové aspekty některých z nich, konkrétně hledání a 
prezentace českého národního oděvu.12 Ačkoliv jedním z nejviditelnějších příznaků revo-
luce 1848 byly pouliční boje na barikádách, ve skutečnosti byly kratšími epizodami. Kaž-
dodenním jevem byly spíše kočičiny, protesty, demonstrace a lidová shromáždění, pro něž 
bylo veřejné prostranství politickým pódiem, v němž se vytvářela vlastní politika ulice. 
Obsazením ulice a jejím využitím k různým formám protestních akcí směřujících „zdola“ 
se vytvářela alternativa k původní apolitické prázdnotě ulic, jež byla výsledkem bdělé 
pozornosti státních orgánů dohlížejících na zachování veřejného pořádku. Během roku 
1848 se však veřejný prostor často proměnil v jeviště gest, řeči těla, v prostor převahy 
živého slova nad písemným sdělením, v prostor emocí a ritualizovaného i symbolického 
skupinového jednání a chování. Do ulic se vrátili dříve vyhánění žebráci dožadující se 
almužen i kuřáci, kteří si mohli svobodně a nerušeně vychutnávat své cigarety a dýmky na 
veřejném prostoru. Nespokojení z různých společenských vrstev se mohli scházet, demon-
strovat a nahlas beze strachu formulovat své požadavky a sdělovat své názory. To vše se 
navíc odehrávalo v kontextu formulování českých národně politických požadavků a 
v souvislostech vzájemného česko-německého vymezování.  


Ve vztahu k roku 1848 hovořme o dobové euforii a společenském nadšení, jež vní-
mejme na pozadí dříve vládnoucích omezení regulující možnosti svobodného vyjádření na 
veřejnosti. A do kategorie „politiky ulice“ spadají promenády národních gard a měšťan-
ských ozbrojených sborů, ovšem i vojenské přehlídky dráždící přihlížející civilisty a os-
tentativní vojenské patroly, jež přihlížejícím naznačovaly, že odpůrci revoluce ani zdaleka 
nekapitulovali. Bylo tomu tak i v jarní Praze, jejíž ulice, náměstí i kavárny a hospody 
opanovala česká řeč, české písně, české letáky, jež byly velmi často projevem dobové 
tendence vtisknout hlavnímu městu vlastenecký český, respektive slovanský ráz. 
K počeštění jednoho z nejpatrnějších elementů především městských ulic vyzýval 
v Pražských novinách i Karel Havlíček Borovský: „Všichni věrní Čechové, jak v Praze, 
tak na venkově, se tuto napomínají, aby ke cti nové konstituce svoje německé firmy, štíty a 
vývěsky zrušili a české si vyvěsili, aby se tak s námi vnitřně i zevnitřně stala důstojná 
změna… dokažme světu, že Čechové sice dvě stě let spali, ale – nevyhynuli!“13 Jedním 


                                                 
11 Mirjam Moravcová, Formování společenských aktivit dělnictva v prostředí velkého města v druhé polovině 
19. století, in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 69-77; Antonín Robek, Mirjam Moravcová, 
Jarmila Šťastná (eds.), Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků, Praha 1981. 
12 Mirjam Moravcová, Národní oděv roku 1848. Ke vzniku národně politického symbolu, Praha 1986; Jan Ran-
dák, Symbolické chování v revoluci 1848: revoluční móda, in: Český lid, roč. 93, 2006, č. 1, s. 49-69. 
13 Josef Toužimský, Na úsvitě nové doby, Praha 1898, s. 143. 
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z vrcholů symbolického obsazení byly Havlíčkovy návrhy z 16. března na přejmenování 
některých pražských ulic a náměstí po českých národních patronech a postavách – Koňský 
trh měl být přejmenován na Svatováclavský, či dosavadní Jezuitská ulice na Karlovu a 
Dobytčí trh na Karlovo náměstí. 


Specifickou roli v obsazení veřejného prostoru hrál národní oděv, respektive revo-
luční a národní symbolika. Šlo o to, které atributy budou hrát ve veřejném prostoru prim, 
jaké národní barvy a symboly, zda české potažmo slovanské, nebo německé; jaké oděvy, 
zda uniformy národních gard symbolizující konstituční svobody a nové poměry obecně, 
nebo vojenské uniformy připomínající minulost a současně připravenost armády 
k dalšímu zásahu. Šlo o to, kdo bude více viděn a prostřednictvím vnějších symbolů, 
právě i oděvů, obsadí veřejný prostor a stane se jeho pánem a kontrolorem, zda Češi či 
Němci, v jiných souvislostech pak civilní tábor nebo armáda – my, nebo oni. 


Střetávání českých symbolů a oděvů s německými představovalo svého druhu sym-
bolický konflikt, sice nenásilný, ale přesto citlivý. V Praze stálo za jednou z prvních kon-
frontací mezi Čechy a Němci nošení kokard s německou trikolórou, jimiž se na počátku 
dubna ozdobili někteří němečtí studenti. Toto jednání vyvolalo nespokojenost na české 
straně. Někteří Češi jako odpověď začali nosit vedle červenobílých kokard i štítky s cepy 
a palcátem, tedy ostentativní znaky protiněmecky vnímaného husitství a především sym-
bol možného násilného vystoupení.14 Jak je vidět ze slov Fridolina Wenda, doboví 
pozorovatelé vítali zahalení hlavního města do národních barev vřele: „Starošedá Praha 
zase omládla a vypadá jako krev a mléko. Bělost a červenost kamkoliv pohlédneš, na 
každých prsou, v každé knoflíkové dírce.“15  


Příkladem využití veřejného prostoru z doby pozdější, tedy od 60. let 19. století 
mohou být často konané tábory lidu nebo slavnosti instalace, respektive odhalení pamět-
ních desek či soch nejčastěji věnovaných některým ze zasloužilých, ovšem již zemřelých 
vlastenců, případně významným historickým aktérům národních dějin – obecně připomí-
nající konkrétní úspěchy a zásluhy.16 Specifickou kategorií byla „instalace“ národních 
institucí do prostoru měst a obcí. Zajímavý příklad představují české školy, jež v tomto 
ohledu plnily de facto dvojí funkci – samy o sobě byly v sídelním prostředí ztělesněním 
česko-jazyčného, tedy národního vzdělání, ve svých zdech pak vytvářely rovněž svého 
druhu veřejný prostor, ze své podstaty opět český, v němž mohly být předávány žádoucí 
vzory jednání i vidění dobové i minulé sociální reality. Tak například v Třebíči bylo 
místní gymnázium roku 1889 oslavně prezentováno jako „domácí chrám osvěty (…), 
v němž domovem bude hlaholiti jazyk náš mateřský (…) posvátný jazyk svatováclavský.“17 
Lokální akce podobného ražení, v nich i svěcení místních českých škol, představovaly 
příležitost demonstrace síly a akceschopnosti lokální české society. V jejich případě lze 
hovořit o budování či potvrzování české identity, pro níž představovala otevíraná či fun-
gující škola vstup češství do prostoru. Mohla být zhmotněním aktuálních emancipačních 
snah. 


V průběhu 2. poloviny 19. století se česká společnost prezentovala ve veřejném 
prostoru měst a obcí i masovějšími akcemi, v jejichž průběhu prezentovala českost pros-
třednictvím trvalejších symbolů umísťovaných v ulicích a náměstích. Zářným příkladem 


                                                 
14 František Roubík, Český rok 1848, Praha 1931, s. 168-169. 
15 Josef Toužimský, Na úsvitě nové doby, Praha 1898, s. 138. 
16 Karel Šima, Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní identity, 
in: Český časopis historický, roč. 104, 2006, č. 1, s. 81-110; Miroslav Hroch, Národ jako kulturní konstrukt?, in: 
Lidé města, 2005, č. 3, s. 17. 
17 Otakar Trávníček, Upomínka na slavnost svěcení gymnasiální budovy v Třebíči, kteréž vykonal dne 22. září 
1889 J. M. nejdůstojnější p. biskup Dr. Frant. Sal. Bauer, Třebíč 1889, s. 3-4. 
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je několikadenní slavnost pokládání základního kamene Národního divadla roku 1868. 
Ona „velkolepá, nikdy dosud nepřekonaná slavnost založení Národního divadla v Praze 
byla vrcholným vyzářením našeho vlasteneckého cítění a ideálního snažení (...), jejíž ob-
divuhodně skvělý, nádherný a – lze říci – majestátní průběh byl provázen nadšením, ja-
kého před tím nikdy u nás nebylo (...).“18 V jejím průběhu „Královská naše matka Praha 
opět zaskvěla se leskem, jakým as zářila před věky (...). Praha opět viděla triumf vítězný, 
slyšela jásati a plesati národ nadšený zápalem posvátným, opojený svým obrazem a vě-
domím probuzené své síly (...). Nad základním kamenem velkého divadla národního, kte-
réž bohdá brzy vzroste jako velkolepý pomník toho vítězství a nové doby našeho života, 
jako brána šťastnější budoucnosti (...) zapěl národ českoslovanský ústy tisíců svých pěvců 
hymnus triumfu, hlásal svými řečníky světu, že žije, chce a bude žíti (...), že chce býti ná-
rodem svobodným v zemi  svobodné.“19 Pod dojmem této slavnosti měly ustoupit obrazy 
slavností předcházejících do pozadí – pražské ulice se podle Serváce Hellera rozproudily 
statisíci lidu, nebylo pouhých diváků, „jen“ slavících, plesajících a jásajících Čechů.20


Už samotný příjezd základních kamenů představoval malou slavnost, jíž „královská 
naše Praha radostně vítala milé ty zástavy osvědčeného vlastenectví dotčených krajů.“21 
Základní kámen této jedné z nejoficiálnějších národních budov české společnosti byl 
současníkům představen jako základ vlastní národní budoucnosti, jako pomyslná setba 
velikých děl a skutků. Nejvýmluvnější byla v tomto ohledu slavnost převozu základního 
kamene z památné hory Říp, jehož při vjezdu do Prahy vítal jásot podle dobových svědků 
asi 80.000 lidí. U bran města promluvil August Švagrovský, mluvčí banderia podřipských 
rolníků: „Stojíme před  branou hlavního města, staroslavné naší matičky Prahy (...). Jako 
věrní synové přejeme, aby matička Praha matkou nám zůstala, věčně pravdy hájila a 
v čele národa kráčela. Z boku mohutného Řípu přivážíme Vám kámen k základu veliké  
školy národní. (...) Vám přinášíme kámen ten, abyste jej položili jako  základ pomníku 
nehynoucí slávy české.“22


V podobném duchu lze hovořit i o dvoudenním velkolepém celospolečenském 
svátku stého výročí narození Josefa Jungmanna v Praze v červenci roku 1873, jenž byl 
spojen se slavnostním položením základního kamene k jeho plánovanému pomníku – 
pomníku, jenž byl prvním podobným objektem věnovaným jednomu ze zásadních aktérů 
národního hnutí. V souvislosti s obsazením pražského prostoru není nedůležitá skutečnost, 
že prostranství před kostelem Panny Marie Sněžné poskytlo roku 1867 pražské zastupitel-
stvo zdarma – sbor, jenž byl po obecních volbách roku 1861 převážně český.23  


S odkazem na národní slavnosti české společnosti tudíž vyzdvihněme výstavbu  
pomníků, jež v ulicích a náměstí neplnily pouze estetické funkce, ale především společen-
sko-politické či národně-společenské. Pomník v českém podání byl v této době znakem 
národních ambic, nepředstavoval „jednorázovou reklamu jako plakát, ale měl požadavky, 
které vyjadřoval, vysoko legitimovat jako nároky, zakotvené v kolektivním právu (...).“24 
Jak však upozorňují někteří historici, národní pomníky nesloužily v rámci daného národ-
ního hnutí jako prostředek národní agitace a nestály bezprostředně u zrodu moderních 
národů. Vytvářely mnohem spíše „významnou sílu, která upevňovala, modifikovala, kon-


                                                 
18 Servác Heller, Národní slavnost položení základního kamena k národnímu divadlu v Praze dne 16. května 
1868, Praha 1918, s. 3. 
19 Tamtéž, s. 6. 
20 Tamtéž, s. 6. 
21 Tamtéž, s. 7. 
22 Tamtéž, s. 18 
23 Zdeněk Hojda, Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Praha 1996, s. 56 
24 Petr Wittlich, Pomník a město, in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 267 
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kretizovala existující již národní uvědomění, prosazující se národní identitu.“25 I proto 
pomníky představovaly jednu z nejvyšších, přesto pozdějších forem národní sebeprezen-
tace a propagace, vyjadřovaly vztah mezi uctívaným objektem a vzpomínajícím kolekti-
vem. V případě pomníku byl vybraný aktér chápán jako vrcholný reprezentant schopností 
a kvalit v našem případě českého národního kolektivu.26 Právě personalizace národa 
představovala prostředek emocionalizace vztahu jedince k národnímu kolektivu a jeho 
dějinám.27 Proto nebyly pomníky v době formování novodobého českého národa pouze 
hmotným bodem, ale rovněž prostorem magického a nadosobního. A v tomto vzpomínko-
vém ohledu se Češi vskutku činili, vždyť podle Jana Galandauera se jim v této aktivitě 
v pojednávaném čase nevyrovnal žádný z národů habsburské monarchie.28 V hektickém 
19. století tudíž představovala většina pomníků svého druhu politický akt: Politické sou-
vislosti nemělo jen zadání pomníků a způsob jejich provedení. I samo jejich odhalení 
skýtalo příležitost otevřeně i skrytě manifestovat politické postoje při proslovech. Přítom-
ní novináři se mohli zabývat počítáním účastníků slavnosti atd. Pomníky jsou cílem prů-
vodů, místem konání manifestací a kladení věnců i nesouhlasných projevů a demonstrací 
proti ideám, jež symbolizují.29  


Problematika vytváření a současně obsazování moderního veřejného prostoru 
v případě Prahy a české společnosti 19. století může být výrazem chápání národa coby 
společenské konstrukce, jež se uskutečňuje v jeho sebezobrazení předpokládajícím schop-
nost představit si danou pospolitost jako celistvou jednotu. Ve stati věnované problemati-
ce národa jakožto kulturního konstruktu Miroslav Hroch v této souvislosti připomíná 
nástroje využívané k onomu sebezorazení – symboly, stereotypy, národní pomníky a iko-
nografii či národní slavnosti. Právě tyto emblematické národní projevy nesoucí citové 
poselství jsou předpokladem sociální interakce nárokující si veřejné prostory, v nichž 
dokazují svou sílu a vládu. Pokud tedy přijmeme dnes často připomínaný a snad i  převlá-
dající názor, že formování národa se zčásti, ba dokonce plně odvíjí od schopnosti lidí si jej 
jako pospolitost představit, pak je třeba připomínaným symbolům, emblémům či produ-
kovaným významům přisoudit zásadní a neopomenutelnou pozici v národotvorných pro-
cesech – „komunikace a sociální interakce napříč skupinou, která je tak početná, že se její 
členové nemohou osobně setkávat, je závislá na využívání symbolů.“30 Příslušník 
rozvíjejícího se národního hnutí, v našem případě Čech se tudíž neviděl jako osamocený. 
V národním kontextu vnímal ve vztahu k nadosobním významům a hodnotám nejen sebe, 
ale i své okolí. Označením prostřednictvím národní kategorie vstoupilo do jeho představi-
vosti něco komplexnějšího, větší jednotka k níž cítil konkrétní vazby.31


Ony integrující hodnoty a významy hledejme v podobě různých znaků a symbolů 
velmi často ve veřejném prostoru, v našem případě českých měst v čele s Prahou. Vždyť 
ona sama o sobě se v pozici symbolu ocitla – nejen v ideální, abstraktní podobě, ale rov-
něž i v hmotné, reálné. Její ulice, náměstí i veřejné (národní) budovy  naplňovaly veřejné 
aktivity – pochodňové průvody na počest skutků i jubileí významných vlastenců, na-
příklad Františka Palackého roku 1868 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin; slav-
nost pokládání základního kamene k budoucímu Národnímu divadlu v roce 1868; pohřby 
významných vlastenců, například onen známý Josefa Jungmanna roku 1847, jenž byl 


                                                 
25 Miroslav Hroch, Národ jako kulturní konstrukt?, in: Lidé města, 2005, č. 3, s. 20. 
26 Petr Wittlich, Pomník a město, in: Město v české kultuře 19. století, Praha 1983, s. 267-271. 
27 Miroslav Hroch, Národ jako kulturní konstrukt?, in: Lidé města, 2005, č. 3, s. 10. 
28 Jan Galandauer, 6. 7. 1915. Pomník Mistra Jana Husa, Praha 2008, s. 6. 
29 Zdeněk Hojda, Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Praha 1996, s. 20. 
30 Miroslav Hroch, Národ jako kulturní konstrukt?, in: Lidé města, 2005, č. 3, s. 13. 
31 Elias Canetti, Masa a moc, Praha 2007, s. 238. 
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zároveň chápán jako první národní demonstrace atd. Neodmyslitelnou součást těchto 
podniků tvořily verbální projevy, tedy hesla, deklarace, zpěvy či hymny formulované 
adekvátním jazykem, jenž nemohl neodpovídat obrazu světa a jeho vidění, který byl 
v těchto slavnostech rozvíjen a prezentován. Řada slavností byla zahalena do odpovídající 
ikonografické výzdoby – do národních praporů, kokard i portrétů a obrazů s národně his-
torickými motivy.32 Prostřednictvím symbolů v prostoru –  zmiňovaných soch, pamětních 
desek, pomníků atd. vizualizovala česká společnost sebe samu ve své reprezentativní a 
velmi často i historické podobě. Jejich prostřednictvím vytvářela znaky chtěné podoby 
národních dějin, jež odpovídaly představám společnosti o své minulosti a zpětně tyto 
představy potvrzovaly. V čase historizujícího 19. století tudíž Češi ve veřejném prostoru 
mnoha měst v čele s Prahou produkovali svou historii i na ní navazující aktuální význam 
dokládající a ospravedlňující jejich existenci. Svým jednáním vytvářeli pomyslný prostor 
národně-kulturních orientací, jež však pokládali za přirozený a samozřejmý, dosvědčující 
časovou tradici a kontinuitu české národní identity. 


Uváděnou ostentativní pražskou oslavou Josefa Jungmanna i prostřednictvím pa-
mětních desek věnovaných dalším obrozencům se vzpomínající českých kolektiv hlásil 
nejen k jejich pro-národním aktivitám, ale prostřednictvím jejich slavení i k obrazu náro-
da, jeho kultury a dějin, jenž tito vlastenci reprezentovali. Hmotné národní symboly 
v prostoru měst a obcí představovaly objektivizaci české společnosti a její nároky, jež se 
v kontextu mnohonárodnostní monarchie, českého historického státu s německo jazyčný-
mi oblastmi i samotné Prahy mohly zdát z pohledu jiných národů a společností jako sub-
jektivní. Z chronologického pohledu se v případě českého hlavního města jednalo v první 
fázi o sedimentaci významů v podobě mýtů a romantických představ obsažených předev-
ším v literární tvorbě, teprve s nárůstem masovosti národního hnutí se posléze přidávaly 
zmiňované hmotné objekty. Jak srozumitelně naznačil Eric Hobsbawm a s ním mnoho 
dalších historiků33, žádný moderní národ, ani ten český, není nějakou nadčasovou daností 
objektivně dohledatelnou v dějinách. Představuje naopak neodmyslitelný projev 19. věku 
uskutečňující se naznačenými strategiemi jak v představách svých členů, tak právě i ob-
jektivně ve veřejném prostoru, v němž se aktéři každodenně pohybovali a dávali svému 
životu konkrétní řád a význam, kde hledali místo v širším společenství a prostřednictvím 
různých symbolů i jeho konkrétní tvář. Potvrzením nám může být teze slovenské antro-
položky Alexandry Bitúšíkové o tom, že veřejné prostory, především náměstí a ulice 
představují tepny každého města, v nichž se odráží minulost i přítomnost, vzestupy i pády 
nejen samotného města, ale rovněž i celé společnosti.34  


Symbolické myšlení a jednání patří mezi nejcharakterističtější rysy lidského živo-
ta.35 A tak i české národní hnutí žilo a prožívalo velmi často v symbolickém světě, protože 
právě prostřednictvím symbolů realizujících se v jazyce, umění či národních mýtech na-
lezlo vhodný způsob vyjadřování i sebevyjádření. Z perspektivy formování a potvrzování 
národní identity znamenal vstup symbolů češství do veřejného prostoru demonstraci 
vlastní existence a síly i tvorbu obrazu sebe samého. Nejednalo se o vytváření umělého 


                                                 
32 Možnou typologii a kategorizaci národních symbolů uvádí Miroslav Hroch - Miroslav Hroch, Národ jako 
kulturní konstrukt?, in: Lidé města, 2005, č. 3, s. 14. 
33 Za všechny jmenujme dvě práce Benedict Anderson, Představy společenství. Úvahy o původu a šíření 
nacionalismu, Praha 2008; Eric Hobsbawm, Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita, 
Brno 2000. 
34 Alexandra Bitúšíková, Kontinuita a zmena v urbánnom kontexte (Sociálno-antropologické reflexie výskumu 
mesta a spoločnosti), in: Banská Bystrica. Premeny mesta a spoločnosti. Štúdie k antropológii mesta a spoloč-
nosti, Banská Bystrica 1999, s. 22. 
35 Ernst Cassirer, Esej o člověku, Bratislava 1977, s. 80.  
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světa od reality odtržených významů, ale mnohem spíše o přirozené, tehdejšímu myšlení, 
cítění a době odpovídající projevy sebedůvěry a víry národní společnosti. Jednalo se o její 
projekce. Ulice a náměstí Prahy 19. věku se tudíž proměnily v pomyslné hmotné kulisy, 
v jejichž prostředí i jejichž prostřednictvím vytvářeli Češi sobě příznivou a současně vůči 
okolí, právě i pražským Němcům, nárokující sociální realitu. Sochami, názvy ulic, do 
prostoru zasazenými významnými budovami i s nimi svázanými symboly a mýty byla 
Praha přivlastněna českému kolektivu, stala se jeho reprezentantkou, nyní národní a výz-
namně sekularizovanou. Jej navenek reprezentovala a pro něj naplňováním svých prostor 
zpětně dokazovala opodstatněnost pro-národních vlasteneckých aktivit. Výjimečnost lo-
kace různých slavnostních – identitotvorných podniků se odvíjela od výjimečnosti Prahy a 
naopak význam českého hlavního města byl zvyšován konáním významných festivit a 
obřadů. Stala se neodmyslitelnou součástí velkého dějinného příběhu českého národa, 
který svou identitu v jejích ulicích demonstruje vlastně až dosud – do pozdněmoderních 
dnů ritualizace českých sportovních úspěchů či vojenských oslav státního svátku 28. října 
roku 2008. 


 
 


Summary 
 
Prague between myth and history II. The city as a public place 
 


Prague – as a centre of past, famous state and cultural life of Czech nation – appertains to a number of 
symbols of Czech national movement of the 19th century. It represents one of the central place of a national 
memory. In its public space there were presentations, manifestations and creation of Czech national identity. It 
was happened for example during revolution year 1848, when Pragueś streets, squares and pubs was occupied by 
Czech language, songs and pamphlets as a manifestations of tendency to engrave patriotic Czech, or more preci-
sely Slavic character. As another example of utilization of public space of later date, from the 60s of the 19th 
century, mass meetings, festivities, dedications of monuments – mostly devoted to one of the dead patriots or 
important person from Czech national history – could serve very well too. Praque was appropriated by sculptu-
res, names of streets, buildings, symbols and myths to Czech nation. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Prof. PhDr. Karol FREMAL, CSc. – výberová personálna bibliografia 
 


BLANKA SNOPKOVÁ 
 
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 
 
 
POZNÁMKA K BIBLIOGRAFII 


Cieľom personálnej bibliografie venovanej prof. PhDr. Karolovi Fremalovi, CSc., je 
poskynúť obraz a prehľad o celoživotnej vedeckovýskumnej činnosti a pozoruhodnej 
publikačnej aktivite tohto významného autora, historika, vedca a publicistu, skúseného 
organizátora vedeckých a odborných podujatí, univerzitného pedagóga, ktorý sa dlhé roky 
venuje výchove a vzdelávaniu nových generácií slovenských historikov. 


Jeho dielo je tematicky zamerané na: 
• Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie  
• Prvú Slovenskú republiku 1939-1945 
• Robotnícke hnutie a dejiny KSČ na strednom Slovensku v rokoch 1918-1938 
• Korene boľševizmu na Slovensku 
• Regionálnu  históriu, formy a prostriedky jej popularizácie, regionálne prvky vo 


výchove a vzdelávaní, vo výchove k ochrane životného prostredia, vo vyučovaní deje-
pisu   
• Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v učebniciach dejepisu v okolitých štátoch. 
• Dejiny Banskej Bystrice v rokoch 1918-1945. 
 
Výsledky svojho výskumu prezentoval prof. Karol Fremal v početnom rade vyda-


ných vedeckých monografií, stredoškolských učebníc, vysokoškolských učebných textov 
a metodických materiálov, vedeckých štúdií v domácich a zahraničných vedeckých časo-
pisoch a zborníkoch, odborných i publicistických článkov v periodikách i prostredníctvom 
recenzií a bibliografií, ktoré dokumentujú jeho prínos v oblasti historiografie.  


Predkladaná personálna bibliografia, obsahujúca 448 bibliografických záznamov 
registruje tlačenú produkciu v podobe kvalifikačných prác, stredoškolských učebníc 
s celoštátnou pôsobnosťou, vysokoškolských učebných textov, vedeckých monografií a 
kapitol v monografiách, vedeckých štúdií publikovaných v zahraničí, vedeckých štúdií 
v domácích karentovaných periodikách, vedeckých štúdií v domácich vedeckých časopi-
soch a zborníkoch, metodických materiálov, bibliografií, publikovaných recenzií, odbor-
ných článkov, odborných a umeleckých prekladov, popularizačných publikácií a kataló-
gov výstav, včítane zostavovateľskej, redakčnej a posudzovateľskej činnosti prof. Karola 
Fremala.  


Z nepublikovaných prác sme do bibliografie zaradili scenáre pre muzeálne expozí-
cie a výstavy a tiež scenáre a realizácie rozhlasových a televíznych relácií.  


Predkladaná bibliografia výberovo dokumentuje i ohlasy na dielo autora, ako prejav 
jeho uznania, v podobe citácií, recenzií a zmienok o jeho činnosti, publikovaných v tlači. 
Počet registrovaných ohlasov, recenzií a citácií jeho prác je viac ako 300, z toho 
v zahraničí 47. Pre ohraničený priestor ich v bibliografii uvádzame aspoň výberovo. 
V závere bibliografie sú uvedené záznamy biografických hesiel, článkov a zmienok o 
živote a diele prof. Karola Fremala. 


Bibliografické záznamy sú radené primárne chronologicky, v prípade rovnakého 
roku vydania u viacerých dokumentov sme ich zoradili abecedne. Ak pri niektorom 
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z dokumentov vystupoval prof. Karol Fremal vo viacerých autorských roliach súčasne 
(napr. zostavovateľ, redaktor aj recenzent, uvádzame záznam danej publikácie viackrát, 
avšak číslovaný je len raz.  


Pri spracovaní personálnej bibliografie sme nadviazali na už existujúcu bibliogra-
fiu1, ktorú si v roku 2000 vydal sám autor. Uvedenú bibliografiu sme doplnili o záznamy 
prác získané zo Slovenskej národnej bibliografie, Českej národnej bibliografie a iných 
sekundárnych informačných zdrojov. V prevažnej väčšine boli popisované dokumenty 
spracované de visu. Pri ich spracovaní sme čerpali z knižničného fondu Štátnej vedeckej 
knižnice v Banskej Bystrici. Časť dokumentov nám pre účely bibliografického spracova-
nia poskytol z privátnej knižnice aj samotný autor. Touto cestou sa mu chcem poďakovať 
za pomoc, cenné rady a pripomienky. 


 
KALENDÁRIUM 


1943 Narodil sa  22. októbra 1943 v Kremnici  ako 3.  dieťa v učiteľskej ro-
dine. 


1950-1958  Základnú školu navštevoval v rodnom meste – Kremnici. 
1958-1961  Stredoškolské štúdium absolvoval na Jedenásťročnej strednej škole 


v Kremnici.  
1966 V júni ukončil vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univer-


zity Komenského, odbor dejepis-ruský jazyk (učitelské studium). 
1966-1967 Absolvoval základnú vojenskú službu. 
1967-1970 Pôsobil v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici 


ako historik. Tu sa prvýkrát intenzívne zapojil do vedecko-výskumnej 
činnosti. 


1970 1. decembra sa začala jeho pedagogická dráha na Strednej ekonomickej 
škole zahraničného obchodu v Banskej Bystrici.  


1975 Od 1. augusta začal pracovať na Ústave pre regionálny výskum (pô-
vodne pre regionálne dejiny) pri Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici 
ako odborný asistent, neskôr ako samostatný odborný pracovník. Na 
pracovisku pôsobil až do roku 1986. 


1976 V novembri obhájil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave rigoróznu prácu a získal akademický titul  PhDr. 


1982 V júni získal vedeckú hodnosť kandidáta historických vied na základe 
obhajoby  dizertačnej práce Vznik a vytvorenie jednotného protifašistic-
kého Národného frontu na strednom Slovensku v rokoch 1938 – 1944, 
ktorá sa konala na  Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Ko-
menského. 


1986 Po zrušení Ústavu pre regionálny výskum pri Pedagogickej fakulte 
v Banskej Bystrici prijal ponuku na miesto odborného asistenta na vte-
dajšom Ústave marxizmu-leninizmu pri Pedagogickej fakulte v Banskej 
Bystrici.  


1988 Na základe vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti do roku 1988 bol 
v marci Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave meno-
vaný za docenta v odbore československé dejiny. 


1990 1. februára – po obnovení Katedry histórie Pedagogickej fakulty (v 
súčasnosti Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja 


                                                           
1 FREMAL, Karol. Doc. PhDr. Karol Fremal, CSc. : výberová personálna bibliografia. Banská Bystrica : Duma, 
2000. 51 s. ISBN 80-88945-40-5 
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Bela) začal pôsobiť na tomto pracovisku.  
2001 V júni obhájil na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela 


habilitačnú prácu Kapitoly z protifašistického odboja na Slovensku 
v rokoch 1938-1945 na potvrdenie vedecko-pedagogickej hodnosti do-
centa slovenských dejín. 


2001  V júni získal vedecko-pedagogickú hodnosť profesora. 
2008 Bola mu udelená zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za zásluhy o 


rozvoj vedecko-výskumnej, publikačnej a dlhoročnej pedagogickej čin-
nosti. 


 
NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA  


• Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za učebnice dejepisu pre 
stredné odborné školy a stredné odborné učilištia. 


• Zlatá medaila Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za celoživotné dielo 
 


ČLENSTVO VO VEDECKÝCH SPOLOČNOSTIACH A ORGÁNOCH 
 


1967-doteraz Člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave Sloven-
skej akadémie vied  (SHS pri HÚ SAV) od roku 1967.  


1975-1989 Člen výboru SHS, odbočka pre Stredoslovenský kraj. 
2001-doteraz Člen Spolku banskobystrických historikov 
2003-doteraz Člen Vedeckej rady FHV UMB v Banskej Bystrici. 
2004-2006 Člen Akreditačnej komisie SR pre spoločenskovedné ústavy na Sloven-


sku. 
2005-2008 Člen grantovej komisie VEGA č. 14 – historické vedy. 


 
ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOV A ODBOR-
NÝCH ČASOPISOV 


1975-1986 Člen redakčnej rady Zborníka Ústavu pre regionálny výskum pri PF 
v Banskej Bystrici. 


1986-1990 Člen redakčnej rady Zborníka Stredné Slovensko Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici – spoločenskovedná sekcia. 


1997-2001 Člen redakčnej rady Zborníka spoločenské vedy na FHV UMB v B. 
Bystrici. Predseda sekcie spoločensko-vednej. 


1998-2002 Člen redakčnej rady Acta historica Neosoliensia – Ročenky Katedry 
histórie na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici.  


2007-doteraz Člen redakčnej rady Zborníka Múzea SNP v Banskej Bystrici. 
 


PREDNÁŠKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ 


• Marec – máj 1978 – prednáškový  pobyt na Pedagogickom inštitúte L. N. Tol-
stého v Tule – Dejiny Československa v 20. storočí. 


• Október 1991 – prednáškový pobyt na Katedre histórie Filozofickej fakulty 
Ostravskej univerzity – Nové pohľady na odboj a Slovenské národné povstanie 
po roku 1989. 


• November 1999 – prednáška na Historickom inštitúte Opolskej univerzity –
Poľské dejiny a Poliaci v súčasných slovenských učebniciach dejepisu. 
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•  23. – 25. augusta 2000 na katedre dějepisu Fakulty pedagogické Technickej 
univerzity v Liberci – České a slovenské dvacáté století – České dejiny a Česi 
v súčasných slovenských učebniciach dejepisu. 


• Medzinárodná vedecká konferencia 8. – 9. júna 2004 vo Varšave pri príležitosti 
60. výročia Varšavského povstania. Poľská Akadémia vied. Referát Vzťah ZSSR 
k SNP. 


• Apríl 2005 – prednáška na Katedre histórie Filozofickej fakulty Ostravskej 
univerzity-Česko-slovenské vzťahy v 20. storočí. 


 
NAJVÝZNAMNEJŠIE VEDECKÉ PREDNÁŠKY A REFERÁTY 
VEDECKÉ KONFERENCIE V ZAHRANIČÍ 


• Medzinárodná vedecká konferencia: Szkolna edukacja historiczna u naszych 
sasiadow – Slowacja, 16. mája 2000 na Inštitúte histórie Opolskej univerzity, 
Poľská republika. Hlavný referát – Poliaci a dejiny Poľska v súčasných sloven-
ských učebniciach dejepisu. 


• Medzinárodná vedecká konferencia: České a slovenské dvacáté století – Sloven-
ské a české dvadsiate storočie, 23. – 25. augusta 2000 na Katedre dějepisu Fa-
kulty pedagogické Technickej univerzity v Liberci. Hlavný referát – Obraz Če-
chov a českých dejín v súčasných slovenských učebniciach dejepisu so zamera-
ním na 20. storočie. 


• Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia Varšavského 
povstania, 8. – 9. júna 2004 vo Varšave. Organizátor: Akadémia vied Poľskej re-
publiky. Referát: Vzťah ZSSR k SNP. 


• Vedecký seminár organizovaný v svislosti s ukončením medzinárodného granto-
vého projektu: Boľševismus, komunismus a radikální  socialismus 
v Československu 1918-1989  č.  A 80663 101 Grantová agentúra ČR  (GAAV), 
23. novembra 2005 na Ústave pre soudobé dějiny AV ČR v Prahe. Diskusný 
príspevok – Účasť a prínos slovenských účastníkov grantového  projektu Boľše-
vismus, komunismus a radikální socialismus v Československu 1918-1989. In : 
Věstník grantu č. 2/2005, s. 72. 


 
VEDECKÉ KONFERENCIE NA SLOVENSKU 


• Nekomunistický odboj v Liptove v rokoch 1939-1944. (Referát na konferencii k 
50. výročiu SNP, 15. júna 1994 na Vojenskej akadémii SNP v Liptovskom Mi-
kuláši.) 


• Prvá Slovenská republika vo svetle historickej literatúry po roku 1989. (Referát 
na Celoslovenskej konferencii učiteľov o vyučovaní dejepisu, 13. – 14. septem-
bra 1994 na Katedre histórie FHV UMB v Banskej Bystrici.) 


• Vplyv politických strán v Banskej Bystrici na základe výsledkov volieb v rokoch 
1918-1938. (Referát na vedeckej konferencii Banská Bystrica vo svetle dejín, 25. 
novembra 1999 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.) 


• Osobnosti politického života v Banskej Bystrici v rokoch 1918-1938. (Referát na 
vedeckej konferencii Osobnosti v dejinách mesta Banská Bystrica, 3. novembra 
2000 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.) 


• Život a dielo generála R. Viesta v slovenskej historiografii  v rokoch 1945-2000. 
(Referát na vedeckom seminári 110. výročie narodenia generála Rudolfa Viesta, 
21. septembra 2000 v Revúcej.) 
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• Korene boľševizmu na Slovensku v rokoch 1918-1938. (Hlavný referát na vedec-
kom seminári s medzinárodnou účasťou Radikálny socializmus a dejiny KSČ do 
roku 1948, 18. júna 2002 na Katedre histórie FHV UMB v Banskej Bystrici.) 


• Protifašistický odboj, SNP a Horehronie. (Hlavný referát na vedeckej konferencii 
SNP a Horehronie, 12. septembra 2002 v Brezne.)  


• Zjednocovanie ľavicových síl slovenského odbojového hnutia a ich vplyv na 
vytvorenie SNR. (Hlavný referát na celoslovenskej vedeckej konferencii Zjedno-
covanie antifašistických síl na Slovensku v roku 1943 – Vznik a činnosť ilegálnej 
SNR, 19. – 20. novembra 2003 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.)  


• Odboj, SNP a L. Novomeský. (Hlavný referát na odbornom seminári k 60. výro-
čiu SNP a k 100. výročiu narodenia L. Novomeského – Historické tradície 
v literárnom odkaze SNP, 23. júna 2004 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej 
Bystrici.) 


• Slovenská republika 1939-1945. (Hlavný referát na odbornom seminári 60 rokov 
od skončenia 2. svetovej vojny, 17. júna 2005 v Evanjelickom lýceu v Kežmarku. 
Hlavný organizátor: SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave.) 


• Autonomistický blok a výsledky parlamentných volieb na Slovensku v roku 1935 
so zameraním na okres a mesto Zvolen. (Referát na vedeckej konferencii 75. vý-
ročie Zvolenského manifestu, 17. októbra 2007 vo Zvolene.)  


• Rodina A. Dubčeka v protifašistickom odboji a SNP. (Referát na spomienkovom 
seminári k 15. výročiu úmrtia Alexandra Dubčeka – Alexander Dubček – 15 ro-
kov po...  s medzinárodnou účasťou, 14. novembra 2007 v Štátnej vedeckej kniž-
nici v Banskej Bystrici. Organizátori: Ústav politických vied SAV Bratislava, 
Katedra histórie FHV UMB Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici, Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine 
a Spoločnosť A. Dubčeka v Bratislave.) 


• Politická štruktúra Novohradu vo svetle parlamentných volieb 1920, 1925, 1929 
a 1935 so zameraním na okres a mesto Lučenec. (Referát na vedeckej konferen-
cii: Lučenec a Novohrad v období vzniku a vývoja I. ČSR, 6. decembra 2007 
v Lučenci.) 


• Protifašistický odboj v Turci do vypuknutia SNP. (Referát na vedeckej konferen-
cii: Druhá slovenská partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika, 4. marca 2008 
v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Organizátori: Katedra histórie FHV UMB 
a Múzeum SNP.)  


• Ilegálna a povstalecká SNR v rokoch 1943-1945. (Referát na vedeckej konferen-
cii: Prvá Slovenská národná rada a jej pokračovateľky v kontexte významných 
míľníkov dejín Slovenska, 18. septembra 2008 Myjava.)  


• Ilegálna a povstalecká SNR. (Referát na vedeckej konferencii: Prvá Slovenská 
národná rada a jej pokračovateľky v kontexte významných míľnikov dejín Slo-
venska. Myjava, 18. septembra 2008. Organizátori: Národná rada Slovenskej re-
publiky a Ústav politických vied SAV Bratislava.)  


 
ČLENSTVO V ORGANIZAČNÝCH VÝBOROCH VEDECKÝCH KONFERENCIÍ 


• Medzinárodná vedecká konferencia SNP v pamäti národa, 26. – 28. apríla 1994 
na Donovaloch. 


• Celoslovenská konferencia učiteľov o vyučovaní dejepisu, 13. – 14. septembra 
1994 v Banskej Bystrici. 
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• Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Regionálna história vo výučbe 
dejepisu, 21. septembra 1995 v Banskej Bystrici. 


• Medzinárodná vedecká konferencia: Dejiny Slovákov a Slovenska v učebniciach 
dejepisu susedných štátov, 8. – 10. septembra 1998 v Banskej Bystrici. 


• Medzinárodná vedecká konferencia: Vyústenie antifašistického zápasu do 
ozbrojených povstaní v strednej Európe 1944-1945,   8. – 9. septembra 1999 
v Banskej Bystrici. 


• Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Radikální socializmus a KSČ 
v letech 1918-1989, 18. júna 2002 v Banskej Bystrici 


• Celoslovenská vedecká konferencia: Zjednocovanie antifašistických síl na 
Slovensku v roku 1943 – Vznik a činnosť ilegálnej SNR, 19. a 20. novembra 
2003 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. 


 
GRANTOVÉ PROJEKTY 


• Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania 
v základných a stredných školách na začiatku tisícročia / Karol Fremal – vedúci 
riešiteľského kolektívu na Fakulte humanitných vied UMB, J. Alberty, P. Martu-
liak, V. Chromeková, S. Matejkin, Š. Ferianc. – KEGA č. 95/5195/611. – Reali-
zácia v rokoch 1996-1998. Úloha ukončená v roku 1998 záverečnou správou. 


• Obraz dejín Slovákov, ich zápasu o historičnosť a identitu a ich podiel na 
civilizačnom úsilí ľudstva vo vyučovaní dejepisu v okolitých štátoch / Július Al-
berty, Karol Fremal – zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu, Valéria 
Chromeková. – VEGA č. 1/3012/96. – Realizácia v rokoch 1996-1998. Úloha 
ukončená záverečnou správou. 


• Banská Bystrica vo svetle dejín / J. Alberty, Karol Fremal – člen riešiteľského 
kolektívu, V. Chromeková, P. Martuliak, S. Matejkin, P. Ušiak. – VEGA č. 
1/6133/99. Realizácia v rokoch 1999-2001. 


• Korene  boľševizmu na Slovensku. – VEGA č. 1/7478/2000. – Realizácia 
v rokoch 2000-2002.  


•  KSČ a radikální socializmus v Československu 1918-1989 / K. Fremal, P. 
Martuliak, S. Matejkin, M. Sučanská, V. Varinský. – Medzinárodný grantový 
projekt AV ČR č. A 80663 101. – Realizácia v rokoch 2001-2005. 


• Ukrajinskí utečenci na Slovensku na konci druhej svetovej vojny / P. Martuliak, 
K. Fremal, P. Mičko, M. Šmigel. – VEGA č. 1/1214/04. – Realizácia v rokoch 
2004-2006. 


• Radikálny komunizmus a socializmus na Slovensku v rokoch 1918-1989. Spoloč-
nosť medzi demokraciou a totalitou / V. Varinský, K. Fremal, J. Jambrich, P. 
Martuliak, P. Mičko, M. Sučanská, M. Syrný, M. Šmigeľ. – VEGA č.  2/4183/04. 
– Realizácia v rokoch 2004-2006. 


• Analýza historických špecifík stredoslovenského regiónu v rámci Československa 
a Slovenskej republiky v rokoch 1918-1948 / P. Mičko, J. Alberty, K. Fremal, P. 
Martuliak, M. Syrný, M. Šmigeľ, V. Varinský. – VEGA č. 1/4549/07. –  Realizá-
cia v rokoch 2007-2009. 


• Antisemitizmus na Slovensku v rokoch v povojnovom období (1945-1948) / K. 
Fremal, M. Karcol, J. Šišjaková, M. Šmigeľ. – VEGA č. 1/0723/08. – Realizácia 
v rokoch 2008-2010.   
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BIBLIOGRAFICKÁ ČASŤ 


KVALIFIKAČNÉ PRÁCE 


1. Znárodnenie priemyslu na Slovensku v roku 1945 / Karol Fremal ; oponenti S. Cam-
bel (vedúci DP), V. Plevza a V. Jarošová. – Bratislava : Katedra histórie FFUK, 1966. 90 
s. – Diplomová práca. 


2. Na ceste k Zjednocovaciemu zjazdu : Slovenská sociálnodemokratická strana v odboji 
a SNP / Karol Fremal ; oponenti S. Cambel, M. Gosiorovský. – Bratislava : Katedra 
histórie FFUK,  1976. – 120 s. – Rigorózna práca. 


3. Vznik a vytvorenie jednotného protifašistického Národného frontu na strednom 
Slovensku v rokoch 1938-1944 / Karol Fremal ; oponenti S. Cambel, V. Motoška a T. 
Kováčiková. – Bratislava : Katedra histórie FFUK, 1982. – 240 s. – Kandidátska dizer-
tačná práca. 


4. Kapitoly z odboja na Slovensku v rokoch 1938-1945 / Karol Fremal ; oponenti J. 
Rychlík, J. Alberty, J. Stanislav. – Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 
2001. – 174 s. – Habilitačná práca na potvrdenie titulu docenta slovenských dejín. 


5. Odboj, SNP a slovenská historiografia po roku 1989 / Karol Fremal ; oponenti S. 
Cambel, M. Barnovský, Z. Jirásek. – Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 
2001. – Inauguračná prednáška. 


 
UČEBNICE PRE STREDNÉ ŠKOLY S CELOŠTÁTNOU PÔSOBNOSŤOU 


6a Dejepis pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia 1 : Od praveku k novo-
veku / Autori Karol Fremal, Valéria Chromeková, Pavol Martuliak, Eva Chylová ; lek-
tori Róbert Letz, Michal Otčenáš, Ján Bobák ... [et al.] ; aut. mp. Daniel Gurňák. – 1. vyd. 
– Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1997 (Martin : Neografia). – 71 s. : tab., fotogr. 
(prevažne fareb.), ilustr. na predsádkach, obr., mp. ; 30 cm. – ISBN 80-7158-167-4. – 
[Učebnica vyšla v druhom vydaní v roku 1997 – ISBN 80-7158-234-4, v treťom vydaní 
v roku 1999 – ISBN 80-7158-465-7 a vo štvrtom vydaní v roku roku 2003 – ISBN 80-
7158-465-7]. 


6b Történelem a szakközépiskolák és a középfokú szaktanintézetek számára. 1 : az őskor-
tól az újkorig / A tervezet védnőke Eva Chylová ; szerzők Karol Fremal, Valéria Chro-
meková, Pavol Martuliak, Eva Chylová ; fordította. Ferenc Szabó . – 1. kiadás. – Brati-
slava : Orbis Pictus Istropolitana, [1999] (Martin : Neografia). – 71 s. : tab., fotogr., obr., 
mp. ; 30 cm. – ISBN 80-7158-224-7. – [Preklad učebnice Od praveku k novoveku do 
madarčiny]. 


7a Dejepis pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia 2 : Dejiny novoveku do 
revolučných rokov 1848-1849 / Autori Karol Fremal, Valéria Chromeková, Pavol Mar-
tuliak ... [et al.] ; gestor projektu Eva Chylová ; lektori Róbert Letz, Michal Otčenáš, Ján 
Bobák ... [et al.] ; aut. mp. Daniel Gurňák. – 1. vyd. – Bratislava : Orbis Pictus Istropoli-
tana, 1997 (Martin : Neografia). – 47 s. : tab., fotogr. (prevažne fareb.), obr., mp. ; 30 cm. 
– ISBN 80-7158-168-2. – [Učebnica vyšla v druhom vydaní v roku 2003, ISBN 80-7158-
346-4 a v treťom vydaní v roku 2006, ISBN 80-7158-710-9]. 


7b Történelem a szakközépiskolák és a középfokú szaktanintézetek számára. 2 : az újkor 
történelme az 1848 – 1849-es forradalomig / A tervezet védnőke Eva Chylová ; szerzők 
Karol Fremal, Valéria Chromeková, Pavol Martuliak, Eva Chylová ; fordította. Ferenc 


 17 







Blanka Snopková 


Szabó . – 1. kiadás. – Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, [1999] (Martin : Neografia). 
– 47 s. : tab., fotogr., obr., mp. ; 30 cm. – ISBN 80-7158-248-4. – [Preklad učebnice De-
jiny novoveku ... do madarčiny]. 


8a Dejepis pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia 4 : Od 2. svetovej vojny 
k dnešku / Autori Vladimír Varinský, Michal Štefanský, Eva Chylová, Václav Štefanský, 
Karol Fremal ; gestor projektu Eva Chylová ; didaktická časť Eva Chylová ; lektori Ró-
bert Letz, Michal Otčenáš, Ján Bobák ... [et al.] ; mapy Daniel Gurňák ; design Miroslav 
Cipár., – 1. vyd. – Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2000 (Martin : Neografia). – 79 
s. : fotogr. (prevažne fareb.), obr., mp. ; 30 cm. – ISBN 80-7158-238-7. – [Učebnica vyšla 
v druhom vydaní v roku 2002, ISBN 80-7158-405-3 a v treťom vydaní v roku 2006, ISBN 
80-7158-711-7]. 


8b Történelem a szakközépiskolák és a középfokú szaktanintézetek számára 4 : Világhá-
borútól Napjainkig / A tervezet védnőke Eva Chylová ; szerzők Vladimír Varinský, Mi-
chal Štefanský, Eva Chylová, Václav Štefanský, Karol Fremal. – 1. kiadás. – Bratislava : 
Orbis Pictus Istropolitana, 2000 (Martin : Neografia). – 79 s. – ISBN 80-7158-291-3. – 
[Preklad učebnice: Od 2. svetovej vojny k dnešku do madarčiny]. 


 
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNÉ TEXTY  


9a Dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945 : vysokoškolské učebné texty. I. časť: Sloven-
sko medzi dvoma vojnami (1914-1938). II. časť: Prvá Slovenská republika (1939-1945) / 
autor 1. časti Pavol Martuliak, autor 2. časti Karol Fremal ; recenzenti Ladislav Deák, 
Marián Hronský, Ján Stanislav. – 1. vydanie. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela 
Fakulta humanitných vied, 1996 (Banská Bystrica : TRIAN). –  122 [2] s. – (Vysokoškol-
ské učebné texty). – ISBN 80-88825-96-2. – Karol Fremal je autorom II. časti na s. 79 – 
122. 


9b Dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945 : vysokoškolské učebné texty 1. časť: Sloven-
sko medzi dvoma vojnami (1914-1938). 2. časť: Prvá Slovenská republika (1939-1945) / 
Pavol Martuliak, Karol Fremal. – 1. vyd. vo vydavateľstve DUMA. – Banská Bystrica : 
Duma ; Univerzita Mateja Bela, 1997. – 124 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – ISBN 80-
96771-43-4. – [Učebné texty vyšli v druhom vydaní, treťom doplnenom a rozšírenom 
vydaní v rozsahu 132 s. v roku 1998 - ISBN 80-8055-22-X a vo štvrtom rozšírenom a 
doplnenom vydaní v rozsahu 151 s. v roku 2007 - ISBN 80-967833-1-9]. 


 
VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH  VYDAVATEĽSTVÁCH 


10. Cesta k zjednocovaciemu zjazdu / Karol Fremal. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slov., 
rus., franc. – Cesta, ktorá viedla k zjednocovaciemu zjazdu KSS a SDS 17. septembra 
1944 v Banskej Bystrici. – In: Zborník V. k 35. výročiu SNP a oslobodenia / Zodp. red. a 
úvod Karol Fremal. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo ; Ban-
ská Bystrica : Ústav pre regionálny výskum pri Pedagogickej fakulte, 1979 (Nitra : Nit-
rianske tlačiarne) – S. [47] – 107.   


11. Vývoj a problémy revolučného robotníckeho a komunistického hnutia v Banskej Bys-
trici v rokoch 1918-1938 / Karol Fremal, Vladimír Motoška ; redakčná rada Pavel 
Bosák, Karol Fremal, Vladimír Lehotský, Karol Macák, Vladimír Motoška ; recenzenti 
Milan Filo, Anton Kamas. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Okresný výbor KSS – Dom poli-
tickej výchovy ; Odbor kultúry ONV, 1981 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). – 180 [2]s.  
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12. Spoločne v boji proti fašizmu : ilegálna KSS a formovanie protifašistického Národ-
ného frontu na strednom Slovensku od roku 1938 do 29. augusta 1944 / Karol Fremal, 
Vojtech Korim, Vladimír Motoška ; recenzovali Viliam Plevza, Miroslav Kropilák. – 1. 
vyd. – Martin : Osveta ; Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 1984. – 211 [4]s.  


13a Neboli sme sami / Ladislav Takáč, Henrieta Černakovičová, Katarína Kováčiková, 
Valerián Bystrický, Karol Fremal, Dušan Halaj, Juraj Spitzer, Dezider Tóth, Stanislav 
Majewski, Ján Stanislav. – 1. vyd. – Banská Bystrica : M. O. Enterprise ; Múzeum SNP, 
1994. – 71 s. – Viazaná fotogr. príl. – ISBN 80-85342-06-5. – Publikácia vyšla v slov., 
franc., nem., angl. a rus. jazyku. 


13b We were not alone / Auth. Ladislav Takáč, Henrieta Černakovičová, Katarína Ková-
čiková, Valerián Bystrický, Karol Fremal, Dušan Halaj, Juraj Spitzer, Dezider Tóth, 
Stanislav Majewski, Ján Stanislav ; Transl. by Jonathan Gresty, Robert Vigaš, Oliver 
Rehák, Igor Držík, Daniel Bartoš ; Cov. Dušan Krnáč ; Phot. Archív Múzea SNP. – Ban-
ská Bystrica : M.O.Enterprise ; Múzeum SNP, 1994. – 71 s. – Viaz. fotogr. príl. – ISBN 
80-85342-07-3  


13c My byli ne odni / Avt. Ladislav Takáč, Henrieta Černakovičová, Valerián Bystrický, 
Karol Fremal, Dušan Halaj, Juraj Spitzer, Dezider Tóth, Stanislav Majewski, Ján Stani-
slav ; prel. Florentína Prôčková. – 1. izd. – Banská Bystrica : M.O.Enterprise ; Múzeum 
SNP, 1994. – 71 s. – Viaz. fotogr. príl. – ISBN 80-85342-08-1 


14. Z dejín lyžovania v Banskej Bystrici a okolí do roku 1945 / Karol Fremal. Banská 
Bystrica : Klub lyžiarov, [1997] (Banská Bystrica : Koprint). – 100, [2] s. : fotogr. – Ná-
zov na obálke: Zimný sen : z dejín lyžovania v Banskej Bystrici a okolí do roku 1945. – 
ISBN 80-967842-0-X. 


15. Kapitoly z dejín protifašistického odboja na Slovensku v rokoch 1938-1945 / Karol 
Fremal ; recenzenti Vojtech Korim, Jan Rychlík, Ján Stanislav, Václav Štefanský ; jazy-
ková úprava Anna Fremalová. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Katedra histórie Fakulty hu-
manitných vied UMB, 2000 ( Zvolen : Bratia Sabovci). – 173, [1] s. – Bibliogr. odkazy. 
Pozn. Res. nem. – Obsahuje kapitoly: Nové pohľady na protifašistický odboj a Slovenské 
národné povstanie, s. 6 – 17; Slovenské národné povstanie a slovenská historiografia po 
roku 1989, s.18 – 29; Sociálnodemokratická strana na Slovensku v rokoch 1938-1944, s. 
30 – 57; Charakteristika nekomunistického odboja na strednom Slovensku v rokoch 1939-
1944, s. 58 – 73; Nekomunistický odboj na strednom Slovensku v rokoch 1939-1944, s. 
74 – 86; Odboj a SNP v Slovenskej Ľupči v rokoch 1939-1945, s. 87 – 107; Vojenská 
protifašistická odbojová skupina Victoire 1941-1943, s. 108 – 115; Idea česko-slovenskej 
vzájomnosti a štátnosti v  protifašistickom odboji do vypuknutia SNP, s. 116 – 126; No-
sitelia idey česko-slovenskej štátnosti v hnutí odporu na Slovensku v rokoch druhej sveto-
vej vojny, s. 127 – 136; Slovenská spoločnosť, odboj a SNP, s. 137 – 148; Prílohy: Výbe-
rová bibliografia k dejinám odboja a SNP po roku 1989, s. 159 – 163; Organizačná štruk-
túra nekomunistického odboja na strednom Slovensku v rokoch 1938-1944, s. 164 – 
173. – ISBN 80-8055-400-5.  


16. 50 rokov Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici 1954-2004 / Július Alberty, 
Karol Fremal, Pavol Martuliak, Rastislav Kožiak. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Katedra 
histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2004 (Zvolen : Bratia Sa-
bovci). – 47, [1] s. – ISBN 80-8083-003-7. 
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KAPITOLY  V MONOGRAFIÁCH 


17. Polomka v rokoch buržoáznej ČSR / Karol Fremal. – Fotogr., obr., tab. – Bibliogr. 
odkazy. Pozn. – In: Polomka / Zostavil Július Hozák ; autori textu Eva Barcajová, Pavel 
Bosák, Lukáč Bošela, František Ďurčenka, Karol Fremal... [et al.] ; Rukopis posúdili Ri-
chard Marsina, Adam Pranda. – Martin : Osveta ; Polomka : ONV, 1982 (Banská Bystrica 
: Tlačiarne SNP). – S. 96 – 147. 


18. Ilegálna KSS a formovanie protifašistickej jednoty vo Zvolene (22. jún 1941-leto 
1943) / Karol Fremal, Vojtech Korim. – In: Protifašistický odboj a Slovenské národné 
povstanie vo Zvolene a okolí (1938-1945) / Zost. Štefan Suja ;  aut. kol. Pavol Bosák, 
Karol Fremal, Vojtech Korim, Vladimír Motoška ; obálka Hubert Lehoczký. – 1. vyd. – 
Zvolen : Okresný výbor KSS ; Dom politickej výchovy ; Okresný národný výbor – odbor 
kultúry, 1984 (Zvolen : Tlačiarne SNP). – S. 42 – 58. 


19. Protifašistické hnutie vo Zvolene v období od autonómie po vznik klérofašistického 
slovenského štátu (6. október 1938-14. marec 1939) / Karol Fremal, Vojtech Korim. In: 
Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie vo Zvolene a okolí (1938-1945) / 
Zost. Štefan Suja ;  aut. kol. Pavol Bosák, Karol Fremal, Vojtech Korim, Vladimír Mo-
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venského národného povstania 11 / Zost. Štefan Pažur, Dezider Tóth. – 1. vyd. – 
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377. Fremal, Karol: Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici. –  Martin: Osveta, 1984. 
Rec.: História i súčasnosť : nad dvoma účelovými publikáciami vydavateľstva Osveta / 


Pavol M. Kubiš. – In: Smer. – Roč. 37, č. 68 (31.03.1985), s. 4. 


378. – 379. Spoločne v boji proti fašizmu : ilegálna KSS a formovanie protifašistického 
Národného frontu na strednom Slovensku od roku 1938 do 29. augusta 1944 / Karol Fre-
mal, Vojtech Korim, Vladimír Motoška ; zost. Július Hozák ; obálka Veronika Kramá-
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[et al.] ; [zostavovatelia Stanislav Sikora, Viliam S. Hotár] ; ved. red. Ivan Laluha, Boris 
Zala. – Bratislava : T.R.I. Médium, 1996. – S. 289 – 311. – (Pramene demokracie ; zv. 1). 
– ISBN 80-88676-10-X 1985. 
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Katedra histórie Fakulty humanitných vied UMB, 2002 ( Banská Bystrica : Trian). 
– ISBN 80-8055-703-9v. – [citované na s. 194].  
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BIOGRAFICKÉ HESLÁ, ČLÁNKY A ZMIENKY O ŽIVOTE A DIELE  
PROF.  KAROLA FREMALA 


417. Ústav pre regionálny výskum pri Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. In: 
Pamätnica Pedagogickej fakulty Banská Bystrica 1954-1979 / Karol Fremal ; red. rada. 
Ján Findra, Karol Fremal, Zdenko Kasáč ... [et al.] ; úvodné slovo Ján Matejčík ; prebal a 
väzba Milan Fabian ; fotogr. Lukáš Bošela, Otto Vojtaššák. – 1. vyd. – Martin : Osveta ; 
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1979. – S. 96 – [97]. – Na str. 97 – [98] zmienka: 
PhDr. Karol Fremal – samostatný odborný pracovník, vedúci spoločenskovedného odde-
lenia ÚRV pri PF v B. Bystrici k 1. marcu 1978. 


418. Bibliografia štúdií, článkov, referátov, správ a recenzií zo zborníkov Múzea Sloven-
ského národného povstania č. 1/1976-10/1985 / Ondrej Hanusek, Alena Helíková. – Ob-
sahuje záznam štúdie K. Fremala a V. Korima: Formovanie akčnej, organizačnej a poli-
tickej jednoty robotníckej triedy na strednom Slovensku v rokoch 1938-1944, 1985. – In: 
Zborník Múzea Slovenského národného povstania 10 / Zost. Štefan Pažur, Dezider Tóth. 
– 1. vyd. – Martin : Osveta ; Banská Bystrica : Múzeum SNP, 1985 (Banská Bystrica : 
Tlačiarne SNP). – S. 281 – 282.  


419. Historiografia na Slovensku 1989 : výberová bibliografia / Zost. A. Sedliaková. – Na 
s. 556 záznam Fremal, K.: Cesty do československého zahraničného odboja [Zabezpečo-
vanie ilegálnych prechodov do zahraniačia na strednom Slovensku  v rokoch 1939-1941]. 
Stredné Slovensko 7, Spoločenské vedy 1989, s. 81-89. – In: Historický časopis. – Roč. 
39, č. 4-5 (1991), s. 548 – 567.  


420. Fakulta humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : 
Katedra histórie a etnológie. – Na str. 57 personálne zloženie katedry. Stručné profily 
pracovníkov včítane doc. PhDr. Karola Fremala, CSc. – In. Pamätnica vysokého školstva 
v Banskej Bystrici 1954-1994 / zodp. red. Karol Fremal ; red. rada Otto Tomeček, Ján 
Krajčo, Karol Fremal, Pavol Hanzel, Ján Kolenička, Milota Vetráková, René Baďura, 
Vladimír Patráš, Mariana Stejskalová, Miloš Štilla; výtvarné riešenie René Baďura ; fo-
togr. Michal Vojtek. – Banská Bystria : Univerzita Mateja Bela, 1994 (Banská Bystrica : 
Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského). – S. 56 – 57. – ISBN 80-85162-71-7. 


421. Historiografia na Slovensku 1992 : výberová bibliografia / Zost. Alžbeta Sedliaková. 
– Na s. 737 záznam diela Karola Fremala: Nové pohľady na protifašistický odboj a Slo-
venské národné povstanie ; na s. 736-737 záznam diela: Protifašistický odboj českoslo-
venskej sociálnodemokratickej strany robotníckej na Slovensku v rokoch 1939-1944 ; na 
s. 737 záznam diela: Slovenská republika 1939-1945. – In: Historický časopis. - Roč. 42, 
č. 4 (1994), s. 717-756. - ISSN 0018-2575 


422. Historiografia na Slovensku 1993 : výberová bibliografia / Zost. Alžbeta Sedliaková. 
– Na s. 808 bibliografický záznam práce Karola Fremala: Nové pohľady na dejiny Ruska 
v rokoch 1917-1921, 1993. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 43, č. 4 
(1995), s. 774 – 814.  


423. 50. výročie Slovenského národného povstania. Zborník príspevkov zo seminára 
Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia SNP 1994. 193 s. / Z. Pástor. – [V rubrike] Glosy 
- Bibliografie. – Autor na s. 396 zhodnotil príspevok K. Fremala: Nekomunistický odboj v 
Liptove v rokoch 1939-1944. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 43, č.  2 
(1995), s.395 – 396.  


424. Historiografia na Slovensku 1994 : výberová bibliografia / Zost. Alžbeta Sedliaková. 
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– Bibliografické záznamy prác Karola Fremala na s. 759, 760, 761, 762. – In: Historický 
časopis. – ISSN 0018-2575.  – Roč. 44, č. 4 (1996), s. 741 – 779.  


425. Opozičné a odbojové prúdy do roku 1943 / Vojtech Korim. – Bibliogr. odkazy. 
Pozn. – Poznámka k tvorbe K. Fremala. – In: Nezodpovedané otázky : k spochybňovaniu 
odboja a SNP v našich národných dejinách. Materiály zo seminára s medzinárodnou účas-
ťou Banská Bystrica, Múzeum SNP 24.- 25. septembra 1996 / Zost. Dušan Halaj, Dezider 
Tóth ; posudzovatelia Samuel Jovankovič, Karol Fremal, Vojtech Korim. – [Mníchova 
Lehota] : Peter Juriga, [1996]. – S. 69, 82. – ISBN 80-967558-2-X. 


426. Historiografia na Slovensku 1995 : výberová bibliografia / Zost. Alžbeta Sedliaková. 
– Na s. 718 bibliografický záznam práce Karola Fremala: Prvá Slovenská republika vo 
svetle historickej literatúry po roku 1989. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – 
Roč. 45, č. 4 (1997), s. 718 – 761.  


427. Historiografia na Slovensku 1996 : výberová bibliografia / Zost. Alžbeta Sedliaková. 
– Na s. 740 bibliografický záznam práce Karola Fremala: Dejiny Slovenska v rokoch 
1914-1945 ; na s. 741 záznam práce: Sociálnodemokratická strana na Slovensku v rokoch 
1938-1944. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 46, č. 4 (1998), s. 713 – 
762.  


428. Má chronologické osnovanie učiva zmysel ?  / B. Synek. – Ohlas na publikáciu Od 
praveku k novoveku. I. diel. Dejepis pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia. 
Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1997. – In : Učiteľské noviny. – Č. 38 (2000), s. 7. 


429. Kto vie dopredu určiť, čo bude prakticky využiteľné ? / S. Staviarsky. – Ohlas na 
publikáciu Od praveku k novoveku. I. diel. Dejepis pre stredné odborné školy a stredné 
odborné učilištia. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1997. – In : Učiteľské noviny. – 
Č. 1  (2001), s. 4. 


430. doc. PhDr. Karol Fremal, CSc, (1943) – V stati: O autoroch. In: Generál Dr. Milan 
Rastislav Štefánik – vojak a diplomat : zborník príspevkov z vedeckej konferencie v Bra-
tislave 4.-5.mája 1999 / zost. Marián Hronský, Miloslav Čaplovič. – Bratislava : Vojenský 
historický ústav MO SR, 1999 (Bratislava : Tlačiareň IRIS).  – S. 245.  


431. Aktivity Metodického centra v Banskej Bystrici vo vzdelávaní učiteľov dejepisu v 
tematike antifašistického zápasu / Viliam Dolník. – Res. nem. – Karol Fremal uvedený 
na s. 135 ako jeden z prednášajúcich na tému Nové pohľady na protifašistický odboj a 
SNP a Slovenská republika 1939-1945. – In: Acta Historica Neosoliensia : ročenka Ka-
tedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela II. / 1999 / zost. a zodp. 
red. Stanislav Matejkin, Karol Fremal ; vedecký red. Vladimír Varinský ; red. rada Július 
Alberty (predseda), Milan Myška, Adam Suchoński, Miroslav Daniš, Karol Fremal ... [et 
al.] ; rec. Július Alberty, Karol Fremal ... [et al.] – 1. vyd. – Banská Bystrica : Katedra 
histórie Fakulty humanitných vied UMB, 1999 (Banská Bystrica : Trian). – S. 134 – 136. 
– ISBN 80-8055-344-0. 


432. Správa z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu Slovenského národného povstania 
v Banskej Bystrici / M. Zavacká. – [V rubrike] Kronika. – O konferenicii SNP 1944 - 
vstup Slovenska do demokratickej Európy, ktorá sa konala v dňoch 8.-10.6.1999 v Múzeu 
SNP. – Zmienka o K. Fremalovi. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 47, 
č. 3 (1999), s. 558 – 559.  


433. Historiografia na Slovensku 1998 : výberová bibliografia / Zost. Alžbeta Sedliaková. 
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– Na s. 716 bibliografický záznam práce Karola Fremala: Obraz Slovákov a dejiny Slo-
venska v súčasných českých učebniciach dejepisu, 1998 ; na s. 740 bibliografický záznam 
práce: Vojenská protifašistická odbojová skupina Victoire (1941-1943), 1998. – In: Histo-
rický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 48, č. 4 (2000), s. 713 – 762.  


434. Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie I. Banská Bystrica, Inštitút sociál-
nych a kultúrnych štúdií FHM UMB 2000. 150 s / M. Šípka. – [V rubrike] Glosy - Biblio-
grafia. – Na s. 708  zmienka o príspevku K. Fremala, ktorý analyzuje výsledky medzi-
vojnových volieb vo vzťahu k politickým stranám a mestu. – In: Historický časopis. – 
ISSN 0018-2575. – Roč. 49, č. 4 (2001), s. 707 – 708.  


435. Slovenská historiografia 2001 : výberová bibliografia / Zost. Alžbeta Sedliaková. – 
Na s. 727 bibliografický záznam práce Karola Fremala: Slovenské národné povstanie a 
slovenská historiografia po roku 1989. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – 
Roč. 49, č. 4 (2001), s.727 – 770.  


436. Aktuálne problémy slovenskej historiografie po novembri 1989 : (kontroverzie z 
pohľadu ľudáckej emigrácie) / Vladimír Varinský. – Na s. 35 zmienka o učebnici dejepisu 
pre stredné školy a učilištia kolektívu autorov: P. Martuliak, K. Fremal, V. Chromeková, 
V. Varinský, S. Matejkin. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 50, č. 1 
(2002), s. 34 – 39.  


437. Fakulta humanitných vied UMB. – Na str. 128 doc. PhDr. Karol Fremal, CSc. 
uvádzaný ako člen Akademického senátu Fakulty humanitých vied UMB v šk. r. 
2001/2002. – In: Univerzita Mateja Bela : desať rokov rozvoja a perspektívy / Ed. komisia 
Jiří Michal, Pavol Bartík, Peter Daniel ... [et al.]. ; obálka Michal Bartko. – Banská Bys-
trica : Univerzita Mateja Bela, 2002 ([Zvolen] : Bratia Sabovci s r. o.). – S. 125 – 152. – 
ISBN 80-8055-672-5. 


438. ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Tomus 5. Ročenka Katedry histórie Fakulty 
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 2003. 227 
s. / P. Mičko, M. Šmigeľ. – [V rubrike] Glosy - Bibliografia. – Na s. 737 zmienka o mo-
nografii Karola Fremala: Korene boľševizmu na Slovensku. – In: Historický časopis. – 
ISSN 0018-2575. – Roč. 51, č. 4 (2003), s. 737 – 738.  


439. Slovenská historiografia 2001 : výberová bibliografia / Zost. Alžbeta Sedliaková. – 
Na s. 779 bibliografický záznam prác Karola Fremala: KSČ a parlamentné voľby v roku 
1935 na strednom Slovensku; Účasť evanjelických kňazov v protifašistickom odboji a v 
SNP. – In: Historický časopis. – Roč. 51, č. 4 (2003), s. 750 – 801. - ISSN 0018-2575 


440. Seminár " Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku v rokoch 1918-1989 : 
spoločnosť medzi demokraciou a totalitou" / Michal Šmigeľ, Marek Syrný. – Zmienka o 
účasti Prof. PhDr. Karola Fremala, CSc. na seminári riešiteľského tímu ku grantovému 
projektu. – In: Acta Historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanit-
ných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici VII. / 2004 / zost. Rastisdav Kožiak, 
Imrich Nagy ; red. rada Július Alberty, Karol Fremal, Pavol Martuliak ...[et al.] ; rec. 
Július Alberty, Karol Fremal, Pavol Martuliak ... [et al.]. – 1. vyd. – Banská Bystrica : 
Katedra histórie FHV UMB, 2004 ( Banská Bystrica : Trian). – S. 247 – 248. –  ISBN 80-
8083-035-5. 


441. Seminár venovaný vzniku a činnosti ilegálnej Slovenskej národnej rady v Banskej 
Bystrici / R. Arpáš. – Na s. 420 zmienka o obsahu referátu Karola Fremala: Zjednocova-
cie úsilie ilegálnej KSS a Sociálnodemokratickej strany Slovenska a ich vplyv na vytvore-
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nie SNR. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 52, č. 2 (2004), s. 420 – 
422. 


442. Publikačná činnosť na Katedre histórie v roku 2004 / Rastislav Kožiak, Mária Rus-
ková. – Publikačná činnosť Karola Fremala na s. 326, 329, 331, 332, 333. In: Acta His-
torica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty hunamnitných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 / 2005 / zost. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy ; red. rada 
Rastislav Kožiak (predseda), Imrich Nagy, Július Alberty, Miroslav Daniš, Karol Fremal 
...[et al.] ; rec. Július Alberty, Karol Fremal, Rastislav Kožiak, Pavol Martuliak ... [et al.]. 
– 1. vyd. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2005 (Banská Bystrica : Trian). 
– S. 325 – 333. 


443. Slovenská historiografia 2002 : výberová bibliografia / Zostavila Alžbeta Sedlia-
ková. – Zmienka na s. 781. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 52, č. 4 
(2004), s. 755 – 807. 


444. Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. (1943) – V stati: Autori. In: Bolševismus, 
komunismus a radiální socialismus v Československu. Sv. 5 / sestavili Zdeněk Kárník, 
Michal Kopeček. – 1. vyd. – Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Dokořán, 2005. – 
S. 381. – ISBN 80-7285-001-6 (ÚSD). – ISBN 80-7363-033-8 (Dokořán). 


445. Konferencia o Slovenskej republike v rokoch 1939 – 1945 očami mladých historikov 
v Banskej Bystrici / M. Pekár. – Na s. 615 zmienka o účasti a príspevku prof. Karola 
Fremala. – In: Historický časopis. – ISSN 0018-2575. – Roč. 53, č. 3 (2005), s. 614 – 
615. 


446. Publikačná činnosť na Katedre histórie v roku 2004 / Rastislav Kožiak, Mária Rus-
ková. – Práce Karola Fremala na s. 326,329, 331, 332, 333. In: Acta Historica Neoso-
liensia : ročenka Katedry histórie Fakulty hunamnitných vied Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici 8 / 2005 / zost. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy ; red. rada Rastislav Ko-
žiak (predseda), Imrich Nagy, Július Alberty, Miroslav Daniš, Karol Fremal ...[et al.] ; rec. 
Július Alberty, Karol Fremal, Rastislav Kožiak, Pavol Martuliak ... [et al.]. – 1. vyd. – 
Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2005 (Banská Bystrica : Trian). – S. 325 – 
333. 


447. Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. (1943) – V časti: Autori príspevkov. In: Slovenská 
republika 1939-1945 očami mladých historikov V : (Slovenská republika medzi Povsta-
ním a zánikom 1944-1945) / Ed. Michal Šmigeľ, Peter Mičko, Marek Syrný ; Recenzenti 
Karol Fremal, Július Alberty, Pavol Martuliak, Ján Stanislav. – Banská Bystrica : Ústav 
vedy a výskumu UMB ; Katedra histórie FHV UMB ; Štátna vedecká knižnica, 2006. – S. 
349. – ISBN 80-8083-341-9. 


448. Ján Golian (1906-1945) : personálna bibliografia / Michaela Garaiová, Soňa Švá-
čová, Anna Klimová. – Bibliografické áznamy vícerých prác Karol afremala. – In: Gene-
rál Golian a jeho doba : materiály z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Адаптация интеллигенции к условиям «построения социализма» в Беларуси 
(1920 – 1930-е годы) 


 
O. A. ЯНОВСКИЙ 


 
Kафедрa истории России Белорусского государственного университета (г. Минск, 
Республика Беларусь) 


 
 
Национально-культурный подъем, который был характерен для Беларуси с 


конца XIX в., в значительной степени усилился после событий 1917 г. Он и 
обусловил реализацию давних идей создания и белорусского университета, и 
научного центра по исследованию белорусской культуры, и ряда иных научных и 
краеведческих обществ. Тем самым народ, проживавший на территории, которая 
прошла в своей истории через различные формы государственности и почти 150 лет 
составляла часть Российской империи и более всего соприкасалась с европейской 
цивилизацией, наконец-то получал возможность готовить и использовать 
национальные кадры высшей квалификации в интересах прежде всего Беларуси. 
Реализации такой возможности способствовала и определенно высокая научно-
образовательная традиция: она сформировалась исторически вопреки всей 
великоимперской и русификаторской политике самодержавия. 


И в Беларуси революционный водоворот вынес наверх именно советскую 
власть. На первых порах политическая ситуация продиктовала ей необходимость 
считаться с национальными устремлениями белорусов. Новая власть, учитывая 
общественное мнение, поставила задачу создать национальный университет. Тем не 
менее констатировалось, что учреждение университета в Минске будет 
способствовать не только всестороннему изучению “особенностей края», но и его 
«сближению во всех областях с Россией”.1 А в июле 1921 г. лидер большевиков 
Беларуси В. Кнорин подчеркнул, что “открытие БГУ – праздник коммунистической 
партии Белоруссии и всех трудящихся”.2 Подготовка кадров для идеологического 
обеспечения развернувшихся революционных преобразований была определена как 
главная задача.  


К началу занятий на правительственном уровне первыми профессорами 
университета были утверждены не только крупнейшие ученые, сформировавшиеся 
в университетских и научных центрах Российской империи (Д. П. Кончаловский, Н. 
М. Никольский, В. Н. Ивановский, Н. Н. Андреев, В. В. Якунин и др.), но и 
собственно белорусы, имевшие высшее образование и хоть какой-то опыт 
педагогической или научной работы (С. З. Каценбоген, Ф. Ф. Турук, С. Д. 
Вольфсон, медик-практик М. Б. Кроль и др.). Характерно, что среди подобных 
«профессоров» был утвержден даже секретарь коммунистической партии Беларуси, 
латыш по национальности В. Кнорин (уровня выпускника учительской семинарии 
было достаточно, чтобы читать лекции по политической экономии).3 А историю 
Беларуси читал такой же «профессор», но белорус – народный комиссар 
просвещения Всеволод Игнатовский.4  


                                                 
1 Национальный архив Республики Беларусь (далее – НА РБ).. Ф. 205. Оп. 1. Д. 2. Л. 36. 
2 Вестник Наркомпроса ССРБ. 1921. № 1. С. 21. 
3 Труды Белорусского государственного университета в Минске. 1922. № 1. С. 203 – 204. 
4 НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 3190. Л. 5. 
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Архивы содержат достаточно информации о судьбах многих представителей 
белорусской университетской и научной интеллигенции: тех, кто вполне искренне 
стремился адаптироваться к реалиям «новой жизни», и тех, кто так и не смог ее 
воспринять, но был вынужден подчиниться обстоятельствам. Многие из них, 
невзирая на свое лояльное отношение к пролетарской власти, оказались 
обвиненными во всех «смертных грехах». Сталинский режим, не изобретая ничего 
нового, довел до абсолюта древний принцип “devide et impere”. Реализация этого 
принципа в высокоинтеллектуальный среде была в особенности беспощадной и 
постоянной. Уже с конца 20-х годов реальные творческие заботы белорусских 
интеллектуалов стали отходить на второй план, уступая первенство мелкой возне, 
взаимным обличениям, предательству. Машина, запущенная тоталитарной властной 
системой, стала уничтожать всех подряд. 


Так, университетские историки, как и историки Белорусской академии наук, 
стали одними из первых жертв репрессивной сталинской машины. Во всех 
отношениях примечательна в этой связи судьба первого университетского ректора 
В. И. Пичеты. Его биография характерна для интеллигенции «старой» 
дореволюционной России, которая вынуждена была смириться с начавшимся 
переустройством и приспособиться к нему. Он принял под свое руководство 
белорусский университет, уехав из насиженной Москвы в разоренный Минск. На 
протяжении всей работы в БГУ Пичета нацеливал ученых и студентов на 
разработку белорусской тематики. Сам он, несмотря на колоссальные 
административные нагрузки, создал почти 150 работ по истории, 
источниковедению, археологии, археографии Беларуси. Он не сомневался в том, что 
белорусские историки должны направить все усилия на “создание истории 
белорусского народа, отказавшись от взглядов на историю Белоруссии как на часть 
истории Москвы, Польши или Литвы”. Он научно обосновывал давнее 
существование “белорусско-литовского государства” и “белорусского народа”.5 
Доказательство своим утверждениям он находил в архивах, в том числе и 
зарубежных (Литвы, Германии, Польши, Чехословакии, Норвегии и др.), которые 
регулярно на протяжении всех 20-х годов посещал. Он способствовал установлению 
научных связей с учеными Кельна, Варшавы, Праги, Осло и других европейских 
центров. 


Однако ректор воспринимался партийно-государственными структурами не 
только как ученый и организатор образования, науки, культуры, но как защитник и 
интерпретатор официальной идеологии, ее “рассадник”. Однако он никогда не 
снизошел до бичевания то ли “великодержавного шовинизма”, то ли “местного 
буржуазного национализма”. На такую непонятливость власти неминуемо должны 
были отреагировать. Это произошло в 1929 г., когда в целом гонения на 
представителей “старой” дореволюционной интеллигенции достигли апогея. 
Сталинский режим мог себе позволить в очередной раз перебрать кадры, чтобы 
“отсеять” неугодных, запугать и принудить к беспрекословному повиновению 
сомневающихся. Пичета был арестован по обвинению в деятельности по 
“быстрейшему осуществлению планов интервенции против СССР” и как 
“белорусский буржуазный националист и великодержавный шовинист”. Годы 
заключения в ленинградской тюрьме и ссылки стали для него не самым худшим 
итогом обвинительного заключения. 


Трагический финал ожидал и многих других университетских и 


                                                 
5 Савецкая Беларусь. 1922. 17 кастрычніка; 1923. 14 сакавіка. 
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академических ученых. Некоторые оказались жертвами надуманных обвинений уже 
после реализации установок мартовского 1926 г. пленума ЦК КП(б) Беларуси о 
необходимости идейной борьбы с национал-демократизмом, когда были проведены 
проверки состава интеллигенции. Они показали, что в БГУ есть “угрозы для дела 
Партии”, что профессор Дмитрий Жаринов – “великодержавный нацдэм”, доцент 
Павел Тремпович – просто “нацдэм”, а белорус-языковед Иосиф Лёсик – 
“белорусский нацдэм” (то есть так называемые «национал-демократы», а равно 
сторонники белорусского возрождения). Всего комиссии назвали имена 32-х 
“политически сомнительных” преподавателей университета. Многие из них были, 
как тогда писали газеты, “вычищены” из БГУ. Такие чистки продолжались и в 
дальнейшем. Из семи ректоров, которые возглавляли университет в 1921 – 1941 гг., 
шесть были репрессированы. Из них два ректора расстреляны (И. П. Кореневский и 
А. И. Дьяков), один отправлен в ссылку (В. И. Пичета), один (Н. М. Бладыко) – в 
лагеря, двое отсидели срок в тюрьме (И. Т. Ермаков и В. С. Бобровницкий). Схожи 
«итоги адаптации» к советским реалиям ученых Белорусской академии наук. Если в 
начале 30-х гг. 31 ученый, обвиненный в антисоветской деятельности, был «всего 
лишь» лишен академических званий и выслан, то уже вскоре наказания достигли 
своего предела – смертной казни. Власть лишила жизни трех президентов Академии 
(В. М. Игнатовского, П. О. Горина, И. З. Сурту), двух вице-президентов (В. К. 
Щербакова и Т. Ф. Домбаля), а всего репрессиям в 1937 – 1938 гг. подверглись 
около 150 ее сотрудников.6 В списках репрессированных, составленных по 
различным источникам, в том числе по материалам архива КГБ, значатся имена 
многих сотен университетских преподавателей и студентов, научных работников и 
лаборантов Академии. Характерна эволюция обвинений в их адрес. На рубеже 20 – 
30-х гг. интеллигенции инкриминировали участие в «антисоветских 
националистических организациях», «шпионско-террористическую деятельность», 
«вредительство и антисоветскую агитацию», «членство в подпольной троцкистско-
террористической организации», «вредительство в области просвещения» и др. 
Затем среди белорусских ученых стали «выявляться» «агенты германской 
разведки», «немецкие пособники», «члены контрреволюционной национал-
фашистской организации». А исполнявший обязанности ректора БГУ А. С. 
Кучинский и вовсе под нечеловеческими пытками согласился признать свое участие 
в подготовке покушения на «одного из руководителей Советского государства» – 
Климента Ворошилова.7 И был расстрелян в черную для белорусского 
национального возрождения ночь (с 29 на 30 октября 1937 г.) вместе со многими 
своими коллегами – преподавателями, учеными, литераторами, студентами, а также 
высокопоставленными государственными и партийными работниками.8


Под “расстрельную статью” попал и преемник Пичеты на посту ректора БГУ 
Иосиф Петрович Кореневский. Он был белорусом, но уже ректором другой – 
советской генерации. Его образование ограничивалось Виленским учительским 
институтом, что не создавало основания для научной деятельности. Несомненно, он 
много сделал для проведения в университете политики белорусизации, когда 
белорусские язык, история, культура, традиции твердо и последовательно 
прививались первым поколениям белорусской же интеллигенции, которую готовил 
                                                 
6 Национальная академия наук Беларуси: 1929 – 1999 / Под науч. ред. Н. А. Борисевича, А. П. Войтовича. 
Минск, 1998. С.23. 
7 Архив Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее – Архив КГБ РБ). 
Архивно-учетное дело № 10604-с. Л.78, 223. 
8 Маракоў Л. У. Ахвяры і карнікі. Мінск, 2007. С.6, 52. 
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университет. Одновременно ректор способствовал тому, что партийная и 
комсомольская организации стали внедрять проведение над студентами так 
называемых “политсудов”, когда за неуспеваемость из университета исключали 
немногих, в то время как “за сокрытие социального положения” – десятками. 
Однако подобное рвение не уберегло ректора. В феврале 1931 г. из Москвы были 
затребованы документы на президента Белорусской академии наук Всеволода 
Игнатовского, который не выдержал допроса в ОГПУ и покончил жизнь 
самоубийством. Белорусские спецслужбы в докладной записке по этому факту, 
направленной лично Льву Кагановичу, в числе “врагов” назвали и имя 
Кореневского.9 Через несколько месяцев он был снят с поста ректора. В июле 1937 
г. его арестовали как “активного участника контрреволюционной организации” и 
вынудили под пытками признать свою “вину”: проведение “нацфашистской работы 
в БССР”, “связь с белопольскими агентами” и личные встречи с Ю. Пилсудским, 
“протаскивание нацфашистской контрабанды” и “переброску нацфашистов в 
Минск”.10 После такого “следствия” “суду” в течение 15 минут оставалось только 
подписать уже заранее готовый обвинительный приговор: в ту же ночь с 29 на 30 
октября 1937 г. Кореневский был расстрелян. 


Схожий путь «адаптации» к изломам партийно-советской политики по 
национальным и прочим вопросам прошли и следующие университетские ректоры. 
Иван Федорович Ермаков – крестьянский сын из Витебской губернии, сумел до 
революции осилить только учительскую семинарию. А Ананий Иванович Дьяков 
стал руководителем корпорации профессоров и студентов с образованием на уровне 
волостной школы. Но этого их образования хватало, чтобы руководить 
университетом, низведенном после «чисток» и «разукрупнений» до жалкого 
подобия высшего учебного заведения: число студентов сократилось почти в пять 
раз, а научно-педагогический коллектив состоял из 13 профессоров, 24 доцентов и 
23 ассистентов.11 Кадры исчезали или в застенках спецслужб, или покидали 
небезопасный Минск, или просто умирали, не всегда выдерживая стрессов и не 
совсем сытной жизни. Правда, власти сочли возможным и в таких условиях открыть 
в БГУ аспирантуру на 13 мест (летом 1933 г.), хотя запуганная и потерявшая 
жизненные ориентиры белорусская молодежь с опаской поглядывала на столичный 
университет. Сложно было деревенскому парню или девушке вырваться в город в 
условиях развертывания “сплошной коллективизации”, а горожанина лозунги звали 
на “ударные индустриальные стройки”. Ермаков уже во время следствия писал, что 
наступила “...полная волна отлива. Все спрятались по своим норам. Никто ничего не 
знал, где кто...”12 Он “сознался”, что занимался в БГУ “шовинистическим 
воспитанием студентов”. Но экс-ректору повезло: в начале 1940 г. уголовное дело 
по его обвинению было приостановлено. 


Иной оказалась судьба Анания Ивановича Дьякова. Весною 1934 г. он 
принялся наводить порядок в БГУ и ответственно реализовывать постановления 
партии и правительства о преподавании истории как “рассаднике” выверенной 
советской идеологии. Сам даже возглавил одну из кафедр, читал курсы ленинизма и 
диалектического материализма и до предела ужесточил “классово правильные” 
принципы, чтобы выявить как «особ из классово чуждых элементов”, так и 


                                                 
9 Ігнаценка І., Кароль А. Усевалад Ігнатоўскі і яго час. Мінск, 1991. С. 113. 
10 Архив КГБ РБ. Архивно-учетное дело № 16406-с. Л. 16, 21, 35, 37. 
11 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 463. Л. 40; Д. 469. Л. 89, 104; Д. 531. Л. 20. 
12 Архив КГБ РБ. Архивно-учетное дело № 4330-с. Л. 73. 
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“лояльных к власти молодых представителей из советского пролетариата, 
колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции”.13 Убеленные сединами 
профессора и юные студенты со схожим рвением писали ректору (конечно, не 
только ему!) заявления, в которых “сигнализировали” друг на друга то в связи с 
“неправильным цитированием В.И.Ленина”, то о “спрятанном социальном 
происхождении”, то о “распространении контрреволюционных анекдотов” и т.п.”14 
И ректор обязан был реагировать. Секретарь парткома БГУ докладывал ему, что 
“парторганизация провела проверку человеческого состава БГУ, было исключено 
до 80 классово-чуждых студентов”, используя для их выявления своих 
информаторов в общежитиях.15


Но, несмотря на столь явные лояльность и рвение, в мае 1937 г. Дьяков 
оказался в застенках НКВД по обвинению по делу о так называемом 
“Объединенном антисоветском подполье”. Следствие вел младший лейтенант, 
который не выбирал средств при наборе необходимых “фактов»: он “бил их 
(арестованных) руками, садил на стул, затем вынимал стул и они падали на пол; 
ложил их на пол, сгибал вдвое и ставил сверху стул, садился на него и сидел до тех 
пор, пока эти лица не начинали давать показания”.16 Дал “показания” и ректор 
Дьяков, и ректор Кореневский, и декан-историк Щербаков и многие другие. Все они 
были расстреляны ровно в 16-ю годовщину создания хотя и Белорусского, но все же 
государственного университета: 30 октября 1937 года. 


Удивительно, но интеллигенция советской Беларуси, понеся колоссальные 
потери, сумела в целом сохранить в себе творческий потенциал, переданный 
“старой” дореволюционной интеллигенцией, и ту интеллектуальную базу, которая 
была заложена в 20-е годы, прошедшие под знаком «новой экономической 
политики». Сохранить, несмотря на тотальное уничтожение лучших её умов и 
режимом Сталина в 30-е годы, и фашизмом в годы 40-е. Разгадка такой 
выживаемости, наверное, заключена в исторически сложившейся, природной 
приспособляемости населения Беларуси к военному и властному давлению, в его 
общей ментальности, в стремлении искать пути к постижению культурных 
ценностей самого высокого уровня. 
 
 
Summary 
 
Adaptation of the intelligentsia to the conditions of „construction of socialism“ in 
Belarus 


 
Basing on a wide range of archival materials including documents from the Archive of the Committee for 


State Security (KGB) and the National Archives of the Republic of Belarus, the author demonstrates that the 
repression of the Belarusian intellectuals conducted by Stalin´s regime during the 1920s and 1930s was aimed at 
gradual elimination not only of non-conformist teachers and scientists, but of those loyal to the regime as well. 
That is why we cannot speak of the Belarussian intelectuals´ “adaptation” to the Soviet regime: they had to 
survive and adjust to the existing conditions, but their further development was impossible. 


                                                 
13 За ленінскія кадры. 1935. 1 верасня. 
14 НА РБ. Ф.205. Оп.1. Д.618. Л.16. 
15 Бальшавік Беларусі. 1935. № 7. С. 67-72.  
16 Архив КГБ РБ. Архивно-учетное дело №.10175-с. Л.157. 
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verejných priestranstiev v mestách pomerne malú, takmer až zanedbateľnú pozornosť.1 
Fenomén námestia si všímali etnológovia, resp. antropológovia, pričom ich záujem sa 
spravidla nesústreďoval primárne na urbanonymá, ale skôr na funkčnú, reprezentačnú 
a komunikačnú stránku námestia ako takého.2 Spomedzi historikov zaostril svoj pohľad 
na názvy ulíc a námestí predovšetkým Ľubomír Lipták.3  


V predprevratovej ére rozlišuje Lipták v mestách na Slovensku tri typy urbanoným: 
1/ tradičné názvy súvisiace s polohou či smerovaním ulice, so zamestnaním jej obyvate-
ľov; do tejto skupiny možno zaradiť aj názvy, ktoré boli odvodené od chotárnych názvov, 
prírodných či stavebných dominánt atď. (Dlhá, Horná, Hlboká, Lesná, Klobučnícka, Mä-
siarska, Cintorínska, Vážska, Palisády, Vežová, Obilný trh, Hlavné námestie 
/pochopiteľne, spravidla v maďarskej jazykovej verzii/); 2/ názvy podľa významných 
miestnych osobností (príslušníkov šľachty, ktorí boli často županmi, ale aj mešťanov, 
starostov, mecenášov či cirkevných hodnostárov; 3/ posledný typ predstavovali názvy 
odvodené od mien „celoštátnych“ osobností, ktoré nemuseli mať priamu väzbu na kon-
krétne mesto; nostiam; spravidla išlo o mená panovníkov (dokonca aj žijúceho Františka 
Jozefa I.), politikov, svätcov, spisovateľov, významných predstaviteľov maďarského ná-
rodného hnutia (sv. Štefan, Lajos Kossuth, István Széchenyi, Ferenc Deák, Sándor Petőfi 
a pod.).4


Najmä v poslednom prípade je očividná prepojenosť na dobový politický diskurz:  
názvy ulíc, ale aj námestí, nábreží či parkov navonok demonštrujú  „stotožnenie sa skupín 
ovládajúcich mesto so štátom, etnikom alebo politickým smerom“, pričom „hierarchia 
osobností korešponduje s hierarchiou pomenovaných verejných priestorov.“5 Zvyčajne 


                                                 
1 Zo zahraničnej produkcie pozri napr. BERING, D., GROβSTEINBECK, K.: Die ideologische Dimension der 
Kölner Straβennamen von 1870 bis 1945. In: JAWORSKI, R., STACHEL, P. (ed.): Die Besetzung des öffentli-
chen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Straβennamen  im europäischen Vergleich.  Berlin: Frank & 
Time GmbH  Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2007, s. 311-335. Z domácich prác pozri STROHNE-
ROVÁ, Ľ., VELIKÝ, I.: Ulice a námestia mesta Trenčína. Zoznam ulíc a námestí mesta s výkladom. Prehľad 
pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a náhrobníkov. Trenčín: Mesto Trenčín a Štátna krajská knižnica 
Michala Rešetku, 1999. Uvedená publikácia však podáva iba mechanický súpis urbanoným. 
2 BITUŠÍKOVÁ, A.: Premeny funkcií námestia ako priestoru spoločenskej komunikácie. In: Etnologické rozpra-
vy, 2, 1995, č. 2, s. 95-105; BITUŠÍKOVÁ, A.: Kontinuita a zmena v urbánnom kontexte (Sociálno-antropolo-
gické reflexie výskumu mesta a spoločnosti). In: DARULOVÁ, J. (ed.): Banská Bystrica – premeny mesta 
a spoločnosti. Štúdie k antropológii mesta a spoločnosti. Banská Bystrica: Inštitút sociálnych štúdií, Fakulta 
humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s. 6-59. Špecificky zameraný výskum na problematiku urbanoným 
predstavuje štúdia ROHÁRIK, J.: Premeny názvov ulíc a námestí v Banskej Bystrici. In: Etnologické rozpravy, 
2, 1995, č. 2, s. 60-70. 
3 LIPTÁK, Ľ.: Zmeny elít v meštianskej spoločnosti na Slovensku v prvej tretine 20. storočia. In: MANNOVÁ, 
E. (ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Bratislava: Academic Electronic Press, 
1998, s. 59-70; LIPTÁK, Ľ.: Rok 1918 a rekonštrukcia historickej pamäti v mestách na Slovensku. In: Acta 
contemporanea. K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 180-191; 
LIPTÁK, Ľ.: Kolektívne identity a verejné priestory. In: CSÁKY, M., MANNOVÁ, E. (eds.): Kolektívne iden-
tity v strednej Európe v období moderny. Bratislava: Academic Electronic Press, 1999, s. 117-131. 
4 LIPTÁK, Ľ.: Rok 1918 a rekonštrukcia historickej pamäti..., s. 184, 185.  
5 LIPTÁK, Ľ.: Kolektívne identity a verejné priestory..., s. 118. 
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teda platí, že čím je ulica prestížnejšia, tým významnejšiu osobnosť môžeme nájsť v jej 
názve. Pre bádateľa skúmajúceho skupinové identifikácie, politickú kultúru či štátnu loja-
litu, sociálnu komunikáciu a historickú pamäť sú tieto typy urbanoným a ich osudy spra-
vidla zaujímavejšie než „obyčajné“ (všedné) názvy.  


J. Rohárik konštatuje, že každé pomenovanie ulice má tri funkcie: orientačnú, iden-
tifikačnú a honorifikačnú. Primárny dôraz kladie na prvé dve funkcie, tretiu pokladá za 
príležitostnú.6 Cieľom urbanonyma odvodeného od mena nejakej osobnosti, teda takého 
názvu ulice/námestia, ktoré plní okrem prvých dvoch funkcií aj tretiu – honorifikačnú 
funkciu − je vzdať úctu (honor) významnému človeku7; na strane druhej má existencia 
takéhoto urbanonyma udržať pamiatku príslušnej osobnosti ako určitého symbolu 
v historickej pamäti mestského obyvateľstva a posilňovať skupinovú identifikáciu 
v intenciách držiteľov politickej moci. Honorifikačné urbanonymum, resp. množinu ta-
kýchto názvov teda možno skúmať ako špecifický nástroj komunálnej symbolickej politi-
ky. Pomenovanie ulice sa dá v istom zmysle chápať aj ako symbolické „darovanie“ či 
„venovanie“ (dedikácia) verejného priestoru „nášmu“ významnému predkovi, prípadne 
súčasnému štátnikovi či politickému predstaviteľovi. Oveľa intenzívnejšie sa tento feno-
mén prejavuje v súvislosti s pomníkmi; pri pomenúvaní ulíc zvyčajne nie je jeho priama 
artikulácia príliš výrazná. J. Rohárik v tejto súvislosti hovorí o honorifikačno-dedikatív-
nom prístupe pri označovaní verejných priestorov.8


Honorifikačné urbanonymá (presnejšie: ich výpovedná symbolická hodnota)  sme-
rovali nielen dovnútra, oslovovali nielen vlastnú mestskú societu, jej jednotlivých prísluš-
níkov či jej rôzne (napr. etnicky, konfesionálne, politicky, profesne atď.) profilovné 
zložky a subkultúry; smerovali aj navonok: personalizovaná a nacionalizovaná nomen-
klatúra spolu s miestnou pomníkovou scénou fungovala ako vizitka  mesta a mestského 
spoločenstva voči jednotlivcom pochádzajúcim z iných lokalít, voči svojmu okoliu či 
širšiemu regiónu, ale samozrejme aj voči zvyšnej časti (národne definovanej) spoločnosti, 
teda na úrovni vnímania Trnava verzus Slovensko. Názvy ulíc a námestí, ale aj pomníky 
fungovali „ako orientačné body, upozorňujúce spoločnosť na to, čo ju má spájať, na to, 
ktoré vzory sú normatívne zakotvené.“ 9    


Etablovanie a presadenie  sa honorifikačno-dedikatívneho systému predstavovalo 
dlhodobý proces: ešte v roku 1937 (sic!!!) starosta Trnavy na rokovaní mestského zastu-
piteľstva upozorňoval, že novozriadené mestské štvrte a ulice nemajú vhodný názov, ba 
dokonca mnoho (starých) ulíc nemá vôbec nijaké pomenovanie.10   


Procesy systematického pomenovávania a premenovávania verejných priestorov  
súviseli nielen s veľkými politickými zlomami 20. storočia, ale aj s celkovou modernizá-


                                                 
6 ROHÁRIK, J.: Premeny názvov..., s.  60. 
7 Rakúska historička Heidemarie Uhl sa vo svojom výskume zaoberala aj otázkou premenovávania ulíc 
v štajerskom Grazi na konci 19. storočia, ktoré malo demonštrovať  sebaprezentovanie tohto mesta ako poslednej 
bašty nacionálneho Nemectva  na pôde Predlitavska. Pripomína, že dobové diskusie o uličných názvoch vypla-
vili na povrch aj otázky, ktoré odzrkadľovali princíp hierarchizácie symbolov, resp.  tzv. miest pamäti: 1/ je 
vybraná osoba dosť dôstojná, aby sa po nej pomenovala ulica? 2/ zodpovedá vybraná ulica veľkosti pocteného? 
Pozri UHL, H.: Kultúrne stratégie politiky národnej identifikácie v Grazi okolo roku 1900. In: CSÁKY, M., 
MANNOVÁ, E. (eds.): Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Bratislava: Academic Electro-
nic Press, 1999, s. 140. 
8 ROHÁRIK, J.:  Premeny názvov..., s. 62. 
9 UHL, H.: Politika národnej identifikácie..., s. 139. 
10 Štátny archív Bratislava, pobočka Trnava (ďalej skratka: ŠA-BA-P-TT), fond Mestský úrad v Trnave (skratka: 
f. MsÚ-TT). Administratívne spisy (skratka: Adm. sp.), 1938 / 6. kartón,  inventárne číslo (skratka: i. č.) 4269:  
Pomenovanie ulíc v Trnave. Konečné uzavretie z riadneho valného shromaždenia zastupiteľského sboru mesta 
Trnavy, vydržiavaného dňa 7. augusta 1937.  


 396







Poznámky k procesu premenovávania ulíc a námestí v Trnave (1918-1924) 


ciou, sekularizáciou, urbanizáciou a nacionalizáciou spoločnosti. Honorifikačné urbano-
nymá  sa začínajú v mestách dnešného Slovenska objavovať vo väčšom meradle až po 
rakúsko-uhorskom vyrovnaní, resp. od prelomu 19. a 20. storočia. V tomto ohľade sa 
postavenie pomníka na príslušnom námestí či pomenovanie/premenovanie konkrétnej 
ulice pokladalo za dôležitú súčasť kontroly verejných priestranstiev. Podľa Liptáka to 
nepriamo potvrdzuje aj skutočnosť, že menšiny boli z tohto procesu celkom vylúčené. Má 
na mysli predovšetkým nedominantné etnické skupiny, teda aj Slovákov, ktorí – para-
doxne – v meste Trnave predstavovali majoritnú skupinu. Napriek tomu sa však pred 
rokom 1918 nedokázali v trnavskej komunálnej politike natrvalo presadiť.  


Ľubomír Lipták v tejto súvislosti prízvukuje: pred rokom 1918 „postavy sloven-
ských národných dejín a politiky na verejných  priestranstvách absentovali: okrem niekoľ-
kých tabúľ na rodných domoch boli pomníky slovenských národných dejateľov  do roku 
1918 výlučne iba na cintorínoch (Hollý, Štúr) a aj odhalenie pomníka na cintoríne sa 
pokladalo za politickú demonštráciu. Diametrálne odlišné postavenie  Slovákov a Čechov 
v monarchii, rozdiel medzi Rakúskom a Uhorskom, možno ilustrovať aj tým,že  napríklad 
v Brne už od roku 1907 jestvovala Palackého trieda, Purkyňova ulica, Riegrova ulica 
a ďalšie. Predstava, že by povedzme v Trnave existovala pred rokom 1918 Štúrova ulica 
alebo Hurbanovo námestie, je viac ako fantastická.“ 11  


Prevrat v roku 1918, rozbitie Rakúsko-uhorskej monarchie a vznik Československej 
republiky, umožnili premeniť takúto fantastickú predstavu na skutočnosť. Nastolenie 
novej politickej moci na lokálnej úrovni, teda aj v Trnave, sprevádzali nielen snahy 
o ovládnutie správy mesta, ale aj jeho verejných priestorov: „Demokratický, republikán-
sky, slovanský, protihabsburský a protiuhorský charakter prevratu mal byť potvrdený aj 
navonok, napríklad v názvoch ulíc, budov, inštitúcií.“ 12


Najjednoduchšie a zrejme aj najakceptovateľnejšie zmeny, ktoré nevyvolávali na-
pätie či vyslovene konfliktné situácie, sa týkali jazykového prekladu. Išlo o také prípady, 
kedy predchádzajúci nehonorifikačný názov vo svojej podstate zostal zachovaný, zmenila 
sa len jeho jazyková podoba (teda názvy typu Hosszú utca ⇒ Dlhá ulica). 


V centre mesta však veľký počet významných ulíc disponoval honorifikačnými ná-
zvami, odvodenými od značného počtu „celoštátnych“ (habsburských, uhorských, maďar-
ských) osobností, ktoré boli po zmene politických pomerov pokladané za nevhodné či 
vyslovene „nepriateľské“: „V Trnave prišli o ulice uhorskí panovníci Ľudovít Veľký 13, 


Béla [Belo IV.] 14, Alžbeta, František Jozef. Nahradili ich Hviezdoslav, neutrálna 
Kapitulská ulica, Kollár a Wilson. Ulicu Mikuláša Zrínskeho premenovali na Františkán-
sku15, ulicu [Ferenca] Deáka na Legionársku, Rákocziho na Masarykovu, Petőfiho na 
                                                 
11 LIPTÁK, Ľ.: Kolektívne identity a verejné priestory..., s. 119. 
12 LIPTÁK, Ľ.: Rok 1918 a rekonštrukcia historickej pamäti..., s. 184. Zmeny v názvoch usmerňovalo vládne 
nariadenie zo 6. apríla 1920, v tom čase však bolo poslovenčovanie verejných priestorov už v plnom prúde. 
Samotné mesto Trnava predložilo svoje návrhy  nových názvov  župným orgánom v júli 1919. 
13 V prípade tohto uličného názvu (ale aj pamätnej tabule) išlo pôvodne o prienik celoštátnych (uhorských) 
a lokálnych (trnavských) dejín: Ľudovít I. sa totiž r. 1382 pri návrate z Poľska zastavil v Trnave, kde 
v priestoroch kráľovskej kúrie zomrel. S Trnavou je spätá aj iná významná historická udalosť: r. 1360 sa 
v Trnave uhorský kráľ Ľudovít I. stretol a rokoval s českým kráľom Karolom IV. ŠIMONČIČ, J., VATZKA, J. 
(eds.): Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1989, s. 47. 
14 Uhorský kráľ Belo IV. udelil r. 1238 Trnave mestské výsady.  V tomto prípade predprevratové urbanonymum 
stelesňovalo z hľadiska slovenskej nacionalistickej optiky prienik lokálnych (trnavských) a celoštátnych (uhor-
ských) dejín, ktoré v určitých segmentoch trnavskej populácie mohli byť interpretovateľné aj ako /celo/národné 
(v zmysle: uhorsko-maďarské) dejiny. Navyše tento názov odkazoval k základom mestského charakteru Trnavy. 
Necitlivé zrušenie uvedeného názvu možno zrejme pripísať na vrub protimonarchistickej a protidynastickej 
atmosfére rodiacej sa republiky.   
15 Nevyužila sa tu teda možnosť reinterpretovať predprevratové urbanonymum v  slovanskom duchu, ktorá by 
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Pekársku, Kossuthovu na Štefánikovu, Széchényiho na Slovenskú. Popri výmene starých 
činiteľov za nových bola v Trnave tendencia vracať sa k starým, politicky neutrálnym 
názvom.“ 16


Ak by sme nasilu chceli hľadať nejakú logiku či zákonitosť v premenovávaní ulíc, 
potom by sme ju mohli vidieť napríklad v transformácii urbanoným Kossuth utca ⇒ Šte-
fánikova ulica. Zodpovedá mojej téze, ktorú však nemožno chápať absolutizovane, že 
existovali nielen nástupnícke štáty, ale aj nástupnícke symboly: v historickej pamäti Slo-
vákov funguje Štefánik podobným spôsobom ako Kossuth v historickej pamäti Maďarov 
– stelesňuje nielen významného, či vyslovene najvýznamnejšiho hrdinu, ale aj ozbrojený 
boj za národnú slobodu.17  


Množina trnavských honorifikačných urbanoným, teda skupina uličných názvov, 
ktorým bola  držiteľmi moci prisudzovaná úloha ovplyvňovať určitým smerom skupinové 
identifikácie miestneho obyvateľstva či deklarovať lojalitu k novému štátnemu útvaru 
a jeho režimu, však zostala aj po roku 1919 otvorená. Proces pomenúvania 
a premenúvania verejných priestorov prebiehal počas celého medzivojnového obdobia. 
Poskytoval tak šancu určitým skupinám alebo jednotlivcom, aby sa v mestskom zastupi-
teľstve pokúsili presadiť svoje predstavy a návrhy, aby korigovali nedostatky a „hriechy“ 
prevratového premenovávania.  


* * * 
Ján Pöstényi, správca Spolku sv. Vojtecha18 , adresoval pomenúvačom trnavských 


ulíc veľmi ostrú kritiku. Vo svojej publikácii o dejinách a súčasnosti spolku sa o uvedenej 
problematike zmieňuje veľmi podrobne, pričom sa vracia až k začiatkom, teda k prevratu 
1918-1919: „Kým [rozumej: náš katolícky – P. M.] Spolok v prvých mesiacoch prevratu 
bol považovaný za dobrý, keď jeho jednatelia po celom Slovensku sa za prevrat oduševňo-
vali, a zasa dobré boly jeho učebnice, aby ich nová vláda po školách rozdávala, po utích-
nutí prevratovej horúčky bol náš Spolok i so svojou 50ročnou minulosťou  podceňovaný, 
posmeškovaný a českými redaktoríkmi za mizerný obchod knižný považovaný, a jeho vy-
dania za národ ohlupujúce knihy vyhlasované. Museli sme sa dožiť hanby, že pomenova-
nie ulice, v ktorej si Spolok po toľkých bojoch s Maďarmi predsa len zadovážil vlastný 
domov, na trnavskom mestskom dome nebolo prijaté, lebo páni pokrokári českí [Andreja] 
Radlinského alebo Jána Hollého nepovažovali za súcich, aby ich mená nosila táto ulica.“ 
19


Pöstényi ďalej pripomína, že SSV sa 7. novembra 1924 obrátil na mestskú radu so 
žiadosťou , aby tri ulice boli označené menami „národných buditeľov, pôsobiacich 
v Trnave“: Halenárska ulica sa mala premenovať na Bernolákovu, Divadelná na Radlin-
ského ulicu a Chlebový rýnok (rínok) na námestie Martina Kollára. Tento návrh však 
nebol schválený, čo Pöstényi komentoval s veľkým rozhorčením. Je otázne, či uvedená 
žiadosť20 obsahovala aj nejakú historickú argumentáciu, ktorá by poskytovala – 


                                                                                                                          
Zrínyiho Miklósa prezentovala ako chorvátskeho (a teda slovanského) hrdinu, protitureckého bojovníka, Mikulá-
ša Šubiča Zrínskeho.   
16 LIPTÁK, Ľ.:  Rok 1918 a rekonštrukcia historickej pamäti..., s. 185. 
17 Podrobnejšie pozri v štúdii MACHO, P.: Štefánik a Kossuth ako symboly slovenského a maďarského 
nacionalizmu (Nacionálny mýtus verzus integrácia a dezintegrácia v stredoeurópskom priestore). In: ŠVORC, P., 
HARBUĽOVÁ, Ľ. (eds.): Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. Zborník veno-
vaný prof. PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc. k jeho 65. narodeninám. Prešov, Bratislava, Wien: Universum, 
1999, s.  152-160. 
18 V texte i v poznámkovom aparáte ďalej používam skratku SSV.  
19 PÖSTÉNYI, J.: Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1930, s. 67, 68. 
20 V Štátnom archíve Bratislava, pobočka Trnava som pri štúdiu fondu Mestský úrad v Trnave uvedený doku-
ment, žiadosť zo 7. 11. 1924, ktorú podľa informácie J. Pöstényiho adresoval  SSV trnavskej mestskej rade, 
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z hľadiska navrhovateľov – dostatočne presvedčivé dôvody, prečo má byť  príslušná ulica 
(či námestie) pomenovaná práve po tej či onej osobnosti. Všimnime si skutočnosť, že 
všetky tri verejné priestory boli pôvodne (v roku 1924) označené nehonorifikačnými 
urbanonymami; spomínaný návrh sledoval posilnenie honorifikačno-dedikatívneho 
princípu na pôde starého mesta. V prípade Divadelnej ulice a Chlebového rýnku išlo 
o najvlastnejšie jadro mestského centra: obidve priestranstvá vyúsťovali do hlavnej 
(Masarykovej) ulice, resp. na hlavné (Wilsonovo) námestie; navyše sa nachádzali v tesnej 
blízkosti prestížnych budov lokálneho i nadmestského významu (radnica, divadlo, budova 
SSV).    


Halenárska ulica sa síce tiež nachádzala na pôde starého mesta, teda v priestore zo-
vretom mestskými hradbami, ale už nepatrila k najužšiemu centru. Na prvý pohľad sa 
môže zdať prekvapujúce, že predstavitelia spolku nechceli nazvať po Bernolákovi nie-
ktorú ulicu či námestie v samom srdci Trnavy. Takáto stratégia by korešpondovala 
s významnou pozíciou Antona Bernoláka ako symbolu ukotveného v konfesionálnom 
(katolíckom) i nacionalistickom diskurze.21     


Ak sa pozrieme na hlavné námestie a šesť priľahlých ulíc z hľadiska už existujúcich 
honorifikačných názvov22, potom môžeme konštatovať, že v roku 1924 bolo jadro 
mestského centra „obsadené“ štyrmi osobnosťami. Išlo o nasledujúcich žijúcich či mŕt-
vych mužov: Woodrow Wilson, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, 
Pavol Országh Hviezdoslav. Dvaja z nich neboli Slovákmi, v uvedenej množine úplne 
chýba Slovák-katolík, ale niet v nej ani jedného príslušníka katolíckeho (či evanjelického) 
duchovenstva. Vo všetkých štyroch prípadoch ide o svetské osobnosti, ktoré sú istým 
spôsobom spojené s národnooslobodzovacím zápasom počas svetovej vojny a prevratom 
v roku 1918. Okrem amerického prezidenta Wilsona sú to podľa Liptákovej typológie 
celoštátne/celonárodné osobnosti a mená.23 Výber osobností v najužšom centre teda odzr-
kadľoval  všeobecné tendencie politického a spoločenského vývoja po prevrate v roku 
1918 – sekularizáciu, nacionalizáciu, demokratizáciu či manifestovanie republikanizmu. 
Poprevratové obsadenie hlavného námestia a priľahlých ulíc konkrétnymi personálnymi 
symbolmi však vytváralo stav, ktorý bol minimálne časťou trnavskej verejnosti vnímaný 
ako paradoxný. Štruktúra honorifikačnej nomenklatúry najvlastnejšieho historického jadra 
v podstate nekorešpondovala s konfesionálnou štruktúrou mestského spoločenstva; nepri-
spievala k saturovaniu kolektívnych emócií prevažnej väčšiny trnavského obyvateľstva.      


Navrhované osobnosti  − Anton Bernolák, Andrej Radlinský a Martin Kollár − boli 
interpretovateľné a vnímateľné v rovine národných (slovenských), konfesionálnych (kato-
líckych) či lokálnych (trnavských) dejín; v očiach navrhovateľov títo traja muži figurovali 


                                                                                                                          
zatiaľ nenašiel.  
21 Po Bernolákovi bola r. 1927 pomenovaná ulica, ktorá sa nachádzala mimo starého mesta, v miestnej časti pri 
Vozovke.V okrajových štvrtiach Trnavy dostali v tom čase svoje ulice aj Ľudovít Štúr či Andrej Sládkovič. ŠA-
BA-P-TT, f. MsÚ-TT. Adm. sp. 1927, 2. kartón, i. č. 3493: Pomenovanie ulíc a námestí. Uzavretie Rady mesta 
Trnavy, 20. 12. 1927.    
22 Stav r. 1924: honorifikačné názvy (4) − Wilsonovo nám., Masarykova ul., Štefánikova ul., Hviezdoslavova ul.; 
nehonorifikačné názvy (3) − Chlebový rýnok (nevyúsťoval priamo na Wilsonovo námestie, ale do Masarykovej 
ulice), Divadelná ul., Hornopotočná ul. Posledne uvádzaná ulica získala slovenské honorifikačné urbanonymum 
až r. 1939 – podľa bernolákovca Jura Palkoviča, ktorý „zomrel ako kanonik ostrihomský r. 1835. Bol slovenský 
mecén a vydavateľ.“ ŠA-BA-P-TT, f. MsÚ-TT. Adm. sp. 1939 / 4. kartón, i. č. 2779: Premenovanie ulíc. Výmer 
vládneho komisára mesta Trnavy č. 5900 /1939. Trnava, 6. 3. 1939. 
 23 Do istej miery možno medzi celoštátne/celonárodné osobnosti zaradiť aj „cudzieho“ Wilsona: na symbolickej 
úrovni fungoval ako presadzovateľ práva národov na sebaurčenie, ktorý sa zaslúžil o vznik Československej 
republiky.   
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zrejme nielen ako katolícki kňazi, ale aj ako slovenskí národovci24, ktorí minimálne časť 
svojho života spojili s trnavským prostredím: národné a náboženské aktivity týchto troch 
osobností však presahovali úzky rámec lokality a zvýznamňovali tak obraz Trnavy ako 
dôležitého národného centra pred prevratom 1918.   


Zdá sa, že pri hľadaní odpovedí na otázky týkajúce sa žiadosti SSV z novembra 
1924 netreba skúmať,  či význam navrhovanej ulice korešpondoval s významom navrho-
vanej osobnosti. Domnievam sa, a viaceré indície tomu nasvedčujú, že žiadateľ/žiadatelia 
v snahe zabezpečiť bezproblémové schválenie svojej žiadosti navrhovali − podľa vlast-
ného presvedčenia − také riešenie, ktoré by nikoho nepoškodilo, nikoho neurazilo, ktoré 
by nevyvolávalo spory, negatívne emócie či vyslovene konfliktné situácie: 1/ spomína-
nými osobnosťami, resp. ich menami  sa snažili obsadiť verejné priestory, ktoré dovtedy 
nedisponovali honorifikačnými názvami – z tohto hľadiska bolo možné pokladať všetky 
tri priestory za voľné, neobsadené; 2/ navrhované urbanonymá sa javili ako úplne odô-
vodnené: v minulosti boli všetky tri reálne žijúce osoby fyzicky prítomné v týchto verej-
ných priestoroch. 


Minimálne v prípade Halenárskej ulice a Chlebového rýnku možno nájsť hlbšiu sú-
vislosť medzi historickou osobnosťou (Bernolák, Kollár) a príslušným urbánnym priesto-
rom.    


Na rohu Halenárskej a Seminárskej ulice stojí dodnes budova seminára sv. Štefana 
(Stephaneum): v rokoch 1780-1782 bol jeho chovancom A. Bernolák, ktorý sa tu počas 
svojho štúdia na neďalekej kráľovskej akadémii pripravoval  na kňazskú dráhu. 
V Stephaneu napísal svoju knižnú prvotinu, ktorú predniesol v roku 1782 v seminárnej 
aule ako slávnostnú kázeň pri príležitosti sviatku sv. Štefana; v tamojšej kaplnke bol o päť 
rokov neskôr vysvätený za kňaza. Do tretice treba uviesť, že v komplexe Stephanea, teda 
na Halenárskej ulici, sa Bernolák profesne pohyboval aj v rokoch 1791-1797, kedy tu 
pôsobil ako arcibiskupský tajomník: práve do tohto obdobia spadá obnovenie činnosti 
Slovenského učeného tovarišstva, na čele ktorého Bernolák stál.25     


Július Mésároš  upozorňuje na skutočnosť, že v spomínanej kázni z roku 1782 „ne-
nachodíme ešte ani náznak [toho] , že by sa bol Bernolák v súvislosti so vznikom uhorské-
ho štátu zmienil aj o Slovákoch, alebo pri jeho christianizácii o Cyrilovi a Metodovi. 
Sústreďuje sa v ňom na oslavu zásluh sv. Štefana o christianizáciu Uhorska, v čom videl 
hlavný zmysel vzniku a poslania tohto štátu.“  26  


Uvedená kázeň teda dokladuje skôr dobový prejav Bernolákovho uhorského patrio-
tizmu, čo mohlo v očiach potenciálnych schvaľovateľov nového uličného názvu relativi-
zovať obraz Bernoláka ako nekompromisného slovenského národovca. Inštrumentalizácia 
                                                 
24 Keďže som zatiaľ nemal k dispozícii spomínanú žiadosť a neviem, či obsahovala aj nejakú argumentáciu alebo 
zdôvodnenie, môžem iba hypoteticky predpokladať, že navrhovatelia u všetkých troch osobností zdôrazňovali 
v súlade s nastúpenou tendenciou poslovenčovania verejných priestorov predovšetkým ich etnickú/národnú (teda 
slovenskú) identitu a príslušnosť k sociálnej skupine národovcov, ktorá bola po roku 1918 jedným 
z predpokladov ľahšieho akceptovania mena konkrétnej historickej osobnosti v nomenklatúrnej štruktúre.  
Otázne samozrejme je, či to, čo sa navonok deklarovalo smerom k schvaľovateľom ako priroritné (slovenskosť 
a národovectvo týchto troch postáv), bolo prioritné aj v očiach navrhovateľov. Výber osobností totiž signalizuje, 
že primárnym cieľom žiadosti SSV z novembra 1924 bolo posilniť prítomnosť konfesionálne profilovaných 
(katolíckych) urbanoným v historickom centre Trnavy. Uvedená stratégia podľa môjho názoru smerovala 
k tomu, aby sa komunálna symbolická politika uviedla do súladu s predstavami a očakávaniami väčšiny trnav-
skej populácie, teda slovensky hovoriaceho katolíckeho obyvateľstva, resp. príslušníkov kultúrnych elít (pred-
staviteľov SSV), ktorí sa v danom momente štylizovali do pozície hovorcu či presadzovateľa zujmov tejto 
sociálnej skupiny.  
25 HORVÁTH, P.: Anton Bernolák (1762-1813). Pôvod a osudy jeho rodiny. Život a dielo. Bratislava: 
Bernolákova spoločnosť, Matica slovenská, 1998, s. 214, 215, 216.     
26 MATULA, V., VOZÁR, J. a kol.: Dejiny Slovenska II (1526-1848). Bratislava: Veda, 1987, s. 604. 
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tejto pamäťovej stopy27, jej využitie v komunálnej symbolickej politike Trnavy, bolo neú-
nosné, lebo sv. Štefan  bol vo verejnom živote prvej republiky  vnímaný ako symbol 
„maďarizácie, supremácie a snáh o obnovenie nacionálnej hegemónie Maďarov 
v [karpatskom]  regióne“.28  


V prvých dvoch prípadoch možno Bernolákove trnavské aktivity, ktoré sa odohrali 
na Halenárskej ulici, charakterizovať z antropologického hľadiska ako iniciačné obrady, 
teda ako akési míľniky jeho osobného životného príbehu: ich dodatočná reflexia, akcepto-
vanie a pripomínanie umožňovali potenciálne začlenenie Bernoláka do konfesionálnej 
(katolíckej) historickej pamäti.29  


Posledná pamäťová stopa bola pri presadzovaní nového urbanonyma najperspektív-
nejšia z politicko-ideologického hľadiska (Bernolák-národovec), a to aj napriek tomu, že 
v konkrétnom urbánnom priestore Halenárskej ulice bola materiálne a vizuálne najmenej 
ukotvená, najmenej „čitateľná“ či viditeľná: budova Stephanea, v ktorej Bernolák pôsobil, 
bola skôr symbolom  slávnej katolíckej a uhorskej minulosti, jej „slovenskosť“ sa odvíjala 
viac menej len od korelácie Bernolák ⇔ Slovenské učené tovarišstvo. To však stačilo na 
to, aby v predstavách zástupcov SSV Halenárska ulica figurovala ako verejné priestran-
stvo, na ktorom sa odohrávali „veľké“, (celo)národné dejiny:  historická osobnosť (Ber-
nolák), konkrétny verejný priestor (Halenárska ul.) a lokalita (mesto Trnava) sa tak stali 
reflektovanou súčasťou slovenského národného príbehu.  


Ani v prípade Chlebového rýnku nebol vzťah medzi navrhovanou historickou osob-
nosťou (M. Kollár) a navrhovaným verejným priestorom náhodný. Aj na tomto mieste sa 
totiž odohrávali „veľké“ dejiny: 1. mája 1906  bolo svedkom parlamentných volieb, 
v ktorých sa o priazeň voličov uchádzal kandidát Slovenskej ľudovej strany (SĽS), kato-
lícky kňaz a správca Spolku sv. Votecha, Martin Kollár.  


* * * 
Regionálny týždenník Nové Slovensko reagoval na snahu predstaviteľov SSV 


o premenovanie troch spomínaných verejných priestorov nasledujúcim spôsobom: „Po 
viac  ako šesť ročnom trvaní Československa dospeli sme  teda už tam, že katolícky spolok 
chce aj od najstarších dôb jestvujúce názvy ulíc, v ktorých má svoj dom, tlačiarňu 
a obchod, premeniť. A sú to práve tie ulice, ktoré boly vždy slovenské.  Či je azda papier-
nický obchod Spolku Sv. Vojtecha pre Trnavu významnejší ako už 100ročné divadlo? Neni 
to milou pamiatkou pre Trnavu, že v Halenárskej ulici predávali chýrečné slovenské hale-
ny? A nie sú ešte dnes v Trnave ľudia, ktorí sa pamätajú na veľké seredské chleby, ktoré 
sa predávaly na Chlebovom rýnku?! Bolo to veľmi správne, že zastupiteľský sbor tento 
návrh neprijal.“ 30


Vzápätí sa v svätovojtešskom spolkovom mesačníku Pútnik objavila odpoveď, ktorá 
uvedené postoje kritizovala s neskrývanou iróniou. Autor tohto príspevku neakceptovanie 
                                                 
27 Pod inštrumentalizáciou uvedenej pamäťovej stopy mám na mysli potenciálnu historickú argumentáciu 
v prospech premenovania Halenárska ul.⇒ Bernolákova ul., ktorá by sa odvolávala práve na prednesenie Ber-
nolákovej kázne o sv. Štefanovi, a ktorá by sa následne, po schválení nového urbanonyma, využívala aj smerom 
k širokej verejnosti s cieľom, aby táto zmenu názvu akceptovala.  
28 MICHELA, M.: Svätoštefanská tradícia na Slovensku v medzivojnovom období. In: IVANTYŠYNOVÁ, T. 
(ed.): Národ − cirkev − štát. Bratislava: SDK SVE a CEP spolu s Historickým ústavom SAV, 2007, s. 127. 
29 V tomto kontexte môžeme predbežne uvažovať aj o ukotvení Bernoláka v historickej pamäti užšej sociálnej 
skupiny národne orientovaných kňazov či klerikov, spätých s trnavským predprevratovým prostredím. Symbo-
lická inštrumentalizácia tejto pamäťovej stopy (rozumej: Bernolák-kňaz = „náš“ vzor) v medzivojnovom obdo-
bí, jej zdôraznenie v rámci historickej argumentácie by však pravdepodobne narazilo na odpor tých kruhov 
a jednotlivcov v mestskom zastupiteľstve, ktorí by ju vnímali a dešifrovali ako pokus o „klerikalizáciu“ verej-
ných priestorov.  
30 Citované podľa PÖSTÉNYI, J.: Dejiny Spolku sv. Vojtecha..., s. 68, poznámka č. 1.  


 401 







Peter Macho 


nových urbanoným a protiargumentáciu, ktorú na svojich stránkach priniesol časopis 
Nové Slovensko, interpretoval ako útok voči národnej identite Slovákov na pôde mesta 
Trnavy:    


„Na to shanobenie pamiatky Bernoláka, Radlinského a na ich podceňovanie len 
toľko poznamenávame, že jak p. redaktor [časopisu Nové Slovensko], tak celý jeho štáb 
sjedli už toľko slovenského chleba, že by mohli vedieť: kto boli tejto zemi Bernolák, Rad-
linský a [Martin] Kollár. Iste urobili za národ a za slovenskú myšlienku viac ako Sokoli, 
ktorí tu dostali ulicu. Od takýchto ľudí možeme   ešte i to, v kultúrnom svete nevídaného 
očakávať, že jednoho dňa na „historickú pamiatku“ dostane [niektorá] ulica Trnavy meno 
po Jánovi Žiškovi , ktorého voje vyrabovaly ju, vypálily a zničily.“ 31


Bodku za odmietnutím  žiadosti SSV dalo emocionálne vystúpenie Ferdinanda Juri-
gu na valnom zhromaždení spolku v Šaštíne, na ktorom tento zaslúžilý bojovník za práva 
slovenčiny a parlamentný poslanec z čias Uhorska verejne protestoval proti „takýmto 
počínaniam ľudí, ktorí zhanobujú pamiatku našich národovcov“.32  


Značným paradoxom je, že do úlohy pravoverného obrancu pamiatky slovenských 
národovcov, teda aj Martina Kollára, sa štylizoval práve Juriga; pred prevratom totiž patril 
spolu s Andrejom Hlinkom k najostrejším kritikom Kollárovej činnosti na pôde SSV, 
dokonca sa usiloval o jeho odvolanie z funckie spolkového správcu.33  


Napokon sa však nielen Bernolákovo, ale aj Radlinského meno predsa len ocitlo 
v trnavskej urbanonymnej nomenklatúre. Po zakladateľovi SSV však nepomenovali pô-
vodnú Divadelnú ulicu, ako to požadovali predkladatelia návrhu z roku 1924, ale vyššie 
spomínaný Chlebový rýnok.  


Rok 1930 priniesol významné jubileum, 60. výročie založenia SSV. Veľkolepé 
oslavy za účasti širokej verejnosti, vládnych a cirkevných predstaviteľov boli príležitos-
ťou predstaviť nielen samotný spolok, jeho aktivity, výsledky a úspechy, ale aj mesto 
Trnavu. Z tohto hľadiska však zástupcovia SSV pokladali za nenáležité, že mestské orgá-
ny pristupovali k označovaniu premenovaných ulíc a námestí nedbanlivo: „Keďže toho-
ročné jubilejné slávnosti Spolkové privábia do Trnavy veľa hosťov, ba i zahraničných 
Slovákov, dovoľujeme si upozorniť slávny Mestský úrad, že CHLEBOVÝ RÝNOK bol už 
dávno pomenovaný RADLINSKÉHO NÁMESTÍM, ale prevedenie tohto usnesenia nebolo 
uskutočnené.“ 34


Tajomník spolku v prípise adresovanom mestskému úradu poukazoval predovšet-
kým na to, že nesprávne tabuľky na múroch domov môžu spôsobiť medzi účastníkmi 
osláv dezorientáciu a chaos, lebo „na našich i do zahraničia rozposlaných informatívnych 
tlačivách často sa spomína [...] Radlinského námestie, na ktorom sa slávnosti čiastočne 
budú odbavovať. Prosíme preto slávny Mestský úrad, aby usnesenie Mestského zastupiteľ-
stva po tejto stránke previedol.“ 35


Mesto sa s odstránením tohto nedostatku zrejme príliš neponáhľalo, lebo približne o 
tri mesiace neskôr, kedy boli už prípravy na oslavy v plnom prúde, tajomník SSV nalieha-
vo zopakoval svoju žiadosť o vyriešenie tohto problému; prípis však tentokrát neadresoval 
mestskému úradu, ale zastupiteľskému zboru mesta Trnavy. Hoci jeho list prvoplánovo 
zachováva pravidlá zdvorilej písomnej komunikácie, akcentovanie niektorých súvislostí 
a použitie výkričníka naznačuje, že organizátorov osláv nečinosť miestnych úradníkov 
                                                 
31 Tamže. 
32 Tamže. 
33 HANAKOVIČ, Š.: Dejiny Spolku svätého Vojtecha..., s. 207, 208, 209. 
34 ŠA-BA-P-TT, f. MsÚ-TT. Adm. sp. 1930 / 2. kartón, i. č. 3244: Chlebový rýnok – pomenovanie na Radlinské-
ho námestie. Spolok sv. Vojtecha v Trnave – Mestskému úradu v Trnave. Trnava, 21. 2. 1930. 
35 Tamže. 
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znervózňovala: „Chlebový rýnok je pomenovaný RADLINSKÉHO NÁMESTÍM, ale ozna-
čenie toto tabuľkami nie je ešte prevedené. V informačných našich brožúrkach, ktoré sme 
rozposlali do zahraničia a po celom Slovensku, je toto námestie pomenované po Radlin-
skom. Bude sa veľmi divne pred cudzími hosťmi vynímať, keď mesto Trnava ináč označuje 
námestie, než my! Prosíme preto, aby zmena názvu Chlebového rýnku bola i so strany 
mesta prevedená  do započatia našich jubilejných slávností [...]“ 36   


Tajomník SSV však žiadal aj odstránenie ďalších nedostatkov, ktoré sa týkali tohto 
prestížneho verejného priestranstva: predovšetkým sa malo zabezpečiť primerané osvetle-
nie námestia; vyslovil však aj prosbu, aby mesto dalo upraviť alebo odstrániť verejný 
záchod, ktorý sa na ňom nachádzal, lebo „v takej úprave, ako je to dnes,  uráža to morál-
ny cit okoloidúcich a je to z hygienických dôvodov neprípustné“.37


Hoci sa uvedená korešpondencia zaoberá predovšetkým praktickým riešením prob-
lémov, ktoré sa objavili pri príprave osláv, z citovaných listov presakuje poznanie, uve-
domenie si skutočnosti, že nestačí len prebojovať zmenu názvu, presadiť  ho v mestskom 
zastupiteľstve, ale že je potrebné „ustrážiť“ kvalitu verejného priestoru, aby bol hodný 
nosiť meno národného velikána. Paradoxom zostáva, že  pri používaní správnych uličných 
názvov neboli dôslední práve tí, ktorí boli stúpencami honorifikačných názvov v centre 
Trnavy a odmietnutie nových „národoveckých“ urbanoným v roku 1924 kvalifikovali 
takmer ako zradu na národe. 


Ján Pöstényi, správca SSV, sa v máji 1930 v mene spolku obrátil na mestskú radu so 
žiadosťou, aby sa jej členovia zúčastnili jubilejných slávností: „Dovoľujeme si Vás požia-
dať, žeby hosťov našich a nášho mesta uvítal zástupca mestskej Rady na stanici, odkiaľ 
[sa] pôjde v sprievode cez Masarykovú ulicu a Chlebový rýnok [sic!!! − podčiarkol P. M.]   
do Spolku sv. Vojtecha.“ 38  


Podobný „prehrešok“ nachádzame aj v ďalšom dokumente, ktorý pochádza zo SSV: 
materiál obsahuje podrobný opis slávnostného sprievodu, ktorý má dopraviť telesné po-
zostatky sv. Vojtecha, prevezené z Prahy na Slovensko práve pri príležitosti týchto osláv. 
Trasa, po ktorej bude sprievod v Trnave prechádzať, je stanovená presne a jednoznačne − 
„Smer pochodu: So [železničnej] stanice Kollárovou cestou, Emmerovou a Masarykovou 
ulicou na Chlebový rýnok [sic!!!] , odtiaľto na Františkánsku a Divadelnú ulicu. Po ulo-
žení pozostatkov sv. Vojtecha v kaplnke Spolku sv. Vojtecha rozchod.“ 39


Použitie pôvodného nehonorifikačného názvu v obidvoch citovaných prameňoch, 
ktoré pochádzajú z prostredia užšieho vedenia spolku, signalizujú, že pri navrhovanej, ale 
neuskutočnenej premene urbanonyma Chlebový rýnok ⇒ námestie Martina Kollára, resp. 
pri neskôr realizovanej premene názvu Chlebový rýnok ⇒ Radlinského námestie, nemusí 
bádateľ skúmať len politické a ideologické súvislosti, ale mal by zohľadňovať aj silu tra-
dície, zotrvačnosť starých, pôvodných názvov. Tá sa v prípade Chlebového rýnku preja-
vila aj u takého bojovníka za presadenie honorifikačných urbanoným, akým sa na základe 
srdnatého, emóciami nabitého textu publikovaného v Dejinách spolku sv. Vojtecha, javí  
Ján Pöstényi. Jednoducho povedané, aj u správcu SSV sa ukázalo, že zvyk je železnou 


                                                 
36 ŠA-BA-P-TT, f. MsÚ-TT. Adm. sp. 1930 / 2. kartón, i. č. 3244: Chlebový rýnok – pomenovanie na Radlinské-
ho námestie. Spolok sv. Vojtecha v Trnave – Obecnému zastupiteľstvu mesta Trnavy. Trnava, 19. 5. 1930.  
37 Tamže. Na zadnej strane tohto archívneho dokumentu sa nachádzajú rukopisné poznámky, ktoré sumarizujú 
výsledky rokovania mestskej rady z 27. 5. 1930.  Vyplýva z nich, že ohľadne názvu námestia a verejného osvet-
lenia je žiadosť SSV bezpredmetná, lebo „medzitým už boli učinené potrebné opatrenia“.   
38 ŠA-BA-P-TT, f. MsÚ-TT. Adm. sp. 1930 / 3. kartón, i. č. 8249: Spolok sv. Vojtecha – jubilejná slávnosť. 
Spolok sv. Vojtecha  [správca Ján Postényi]  – Mestskej rade v Trnave. Trnava, 12. 5. 1930. 
39 ŠA-BA-P-TT, f. MsÚ-TT. Adm. sp. 1930 / 3. kartón, i. č. 8249: Spolok sv. Vojtecha – jubilejná slávnosť. 
Poznámky k Svätovojtešskej jubilejnej výprave amerických Slovákov. 


 403 







Peter Macho 


košeľou.  
* * * 


Pokus predstaviteľov Spolku sv. Vojtecha z roku 1924 o presadenie nových ulič-
ných názvov odvodených od mien Antona Bernoláka, Andreja Radlinského a Martina 
Kollára interpretujem ako súčasť zápasu o historickú pamäť v mikrokozme mesta Trnavy. 
Výber týchto troch osobností možno pokladať za logický aj z hľadiska utvárania sebaob-
razu Trnavy ako slovenského Ríma40 : „zabezpečujú“ ilúziu kontinuity národnej 
a náboženskej myšlienky, vytvárajú premostenie medzi zlatým vekom Trnavy, kedy bola  
slobodným kráľovským mestom a sídlom univerzity a modernou érou, v ktorej sa stala iba 
veľkou obcou.  
 
 
Zusammenfassung 


 
Bemerkungen zum Prozess der Umbenennung von Straßen und Stadtplätze in Tyr-
nau (1918-1924) 
 


Der Umsturz im Jahre 1918, also Zerfall der Österreich-Ungarischen Monarchie und Entstehung der 
Tschechoslowakischen Republik verursachte, dass die neuen kulturellen und politischen Eliten sich auch auf der 
lokalen Ebene etabliert haben. Sie strebten nicht nur nach Beherrschung der Stadtverwaltung, sondern auch nach 
Bewältigung ihrer öffentlichen Räume und ihrer Slowakisierung. Dieser Prozess hat sich in der Umbenennung 
der Straßen und Plätze ausgewirkt. Die Umbruchumbennenung in Tyrnau (slow. Trnava) wiederspiegelte die 
Trends der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und der Staatsgestaltung: Nationalisierung, Säkularisierung, 
Demokratisierung und Republikanismus. Die Besetzung des Hauplatzes und der anliegenden Straßen durch 
konkrete Personalsymbolen (Woodrow Wilson, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, Pavel 
Orságh Hviezdoslav) hat die konfessionelle Struktur der Stadtgesellschaft nicht berücksichtigt. Die Vertreter des 
katholischen Vereins des heiligen Adalberts (Spolok sv. Vojtecha) haben deswegen im Jahre 1924 vorgeschla-
gen, konkrete öffentliche Räume nach drei bedeutsamen Persönlichkeiten (Anton Bernolák, Andrej Radlinský, 
Martin Kollár) zu benennen. Das primäre Ziel dieses Vorschlags war die Verstärkung der Anwesenheit von 
konfessionell profilierten (katholischen) Urbanonymen im historischen Zentrum der Stadt. Die angeführte Stra-
tegie richtete dazu, die kommunale symbolische Politik mit den Vorstellungen und Erwartungen der Mehrheit 
der slowakisch sprechenden katholischen Stadtbewohnern in Einklang zu bringen. Die Stadtverwaltung hat aber 
diesen Vorschlag abgelehnt, was die Vertreter des Vereins (Ján Pöstényi, Ferdinand Juriga) als Verschandlung 
des Andenkens der nationalen „Riesen“ gestempelt haben. Alle drei historischen Persönlichkeiten waren minde-
stens ein Teil seines realen Lebens mit dem Tyrnauer Milieu verbunden, man konnte sie deswegen auf verschie-
denen Ebenen wahrnehmen und interpretieren: auf der Ebene der nationalen (slowakischen), konfessionellen 
(katholischen) und lokalen (Tyrnauer) Geschichte. Ihre Aktivitäten haben jedoch den engen Rahmen dieser Stadt 
überschreitet und so haben sie ihr Prestige gesteigert, bzw. die Wahrnehmung der Tyrnau als eines wichtigen 
nationalen Zentrums in der Zeit vor dem Umsturz 1918 untermauert. Auswahl drei erwähnten Persönlichkeiten 
sollte zweifellos das formierende Selbstbild Tyrnau als slowakischen Roms verstärken. 


                                                 
40 V tejto súvislosti by bolo zrejme správnejšie uvažovať nielen o auto-, ale aj o heteroobraze Trnavy ako 
slovenského Ríma. Na pozadie vzniku tohto označenia a jeho premenu (malý Rím ⇒ slovenský Rím) poukazuje 
štúdia KOHÚTOVÁ, M.: Trnava − slovenský Rím. In:  ŠUTAJ, Š., SZARKA, L. (eds.): Regionálna a národná 
identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. − 20. storočia / Regionális és nemzeti identitásformák a 18. − 20. 
századi magyar és szlovák történelemben. Prešov: Universum, 2007, s. 32-39.   
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Realita, iluze nebo vize? 
K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku 
 
DANIELA RYWIKOVÁ 
 
Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění, Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity, Ostrava (Česko) 
 
 


Jedním z nejrozšířenějších ikonografických námětů pozdního středověku, který měl 
věřícím efektivně zprostředkovat spásonosný účinek svátosti eucharistie bylo vyobrazení 
Mše sv. Řehoře.1 Se svatořehořskou mší se setkáváme v umění západní Evropy od počát-
ku 14. století. K jejímu rozšíření a značné popularizaci došlo pravděpodobně v souvislosti 
se zaváděním Svátku Božího těla do liturgické praxe evropských diecézí a o jeho popula-
ritě svědčí přes 500 dochovaných děl s tímto námětem, z období od 14. do poloviny 16. 
století, především z oblasti Nizozemí a Německa.2 K jeho oblibě nepochybně přispívala 
rovněž víra, že přímluva svatého papeže vyvádí duše z očistce. Papežova moc byla rovněž 
obsažena v samotném obrazu svatořehořské mše, jak dosvědčuje častá přítomnost tohoto 
námětu na tzv. ablassbilden neboli odpustkových dřevorytech pozdního středověku. 


Vlastní námět obrazu zpřítomňuje de facto eucharistický zázrak, osobní mystickou 
zkušenost sv. Řehoře, podle níž se papeži při vysluhování mše zjevil živý Kristus obklo-
pen nástroji umučení, z jehož ran prýštila krev do kalichu stojícího na oltáři. Skutečnost, 
že téma obrazu neodpovídalo původní raně křesťanské legendě o sv. Řehoři, podle které 
se na oltáři hostie proměnila v krvácející prst, aby přesvědčila pochybující o Kristově 
skutečné přítomnosti na oltáři, svědčí o zcela odlišném významu a účelu tohoto námětu 
v kontextu pozdně středověké zbožnosti. Zázrak s papežem Řehořem již neměl za úkol 
přesvědčit pochybující o tom, že ve svátosti eucharistie je přítomen Kristus veraciter et 
realiter, ani, jak postřehla Caroline W. Bynum, znázornit nauku o transsubstanciaci,3 ale 
zprostředkovat důsledek Kristovy přítomnosti ve svátosti a efektu jeho oběti na kříži – 
spásu věřícího, jehož finální odměnou bude věčné a blažené nazírání Boha (visio Dei 
beatifica). K dosažení této věčné blaženosti je však nutno překonat trest určitého počtu let 
strávených v očistci. Ke zkrácení očistného období měly moc výrazně přispívat právě 
obrazy se svatořehořskou mší – a to praktickým, efektivním a „hmatatelným“ způsobem – 
odečtením konkrétního počtu let v očistci.4 Sv. papež tak vlastně v očích věřících 
zosobňoval a do značné míry „autentizoval“ příslib nebeské odměny, neboť on, jako jeden 


                                                 
1 K problematice svatořehořského námětu existuje rozsáhlá literatura, z níž vybírám pouze recentní tituly: Die 
Messe Gregors des Grossen. Vision. Kunst. Realität. Katalog und Fϋhrer zu einer Ausstellung im Schnϋtgen-
Museum der Stadt Köln, kat. výst., Köln 1982. – Carlo Bertelli, The image of Pity in Santa Croce in Gerusaleme, 
in: Essays in the history of art presented to Rudolph Wittkower, London 1967, s. 40-55. – Michael Camille, The 
Gregorian Definition Revisited, in: Jérôme Baschet, Jean-Claude Schmitt (eds.), L'image. Fonctions et usages 
des images dans l'Occident médiéval. Actes du 6e 'International Workshop on Medieval Societies' Centre Ettore 
Majorana, Paris 1996, s. 89-107. -  Rudolf Berliner, Arma Christi, in: Robert Suckale (Hrsg.), Rudolf Berliner 
(1886-1967). „The Freedom of Medieval Art“ und andere Studien zum christlichen Bild, Berlin 2003, s. 97-191. 
- Thomas Lentes (ed.), Das Bild der Erscheinung. Die Gregorsmesse im späten Mittelalter, Berlin 2005. - 
Caroline W. Bynum, Seeing and Seeing Beyond. The Mass of St. Gregory in the Fifteen Century, in: Hamburger 
– Bouché (eds.), The Mind´s Eye. Art and Theological Argument in the Middle Ages, Princeton 2006 s. 208-240. 
– David Ganz, Medien der Offenbarung. Visionsdarstellungen im Mittelalter, Berlin 2008, s. 352-387. 
2 Za zmínku stojí projekt Univerzity v Münsteru, v jehož rámci byly na internetu zveřejněny reprodukce všech 
dodnes dochovaných památek s námětem Mše sv. Řehoře: www.uni-muenster.de/kultbild.       
3 Bynum (pozn. 1), s. 208-215. 
4 K teologii očistce ve středověku Jacques Le Goff, Dějiny očistce, Praha  2003. 
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z mála vyvolených měl možnost spatřit Boha již v tomto světě. Jak se pokusím ukázat 
níže, ikonografii tohoto námětu do značné míry ovlivňovala patrně také otázka, zda papež 
spatřil Krista pouze zrakem rozumovým (oculus mentis) nebo rovněž zrakem tělesným 
(oculus corporalis), což byla otázka, která se úzce dotýkala především mystiků, neboť dle 
soudobých představ pouze rozumový zrak dovoluje plnohodnotné nazírání Boha (Visio 
Dei). 


Obraz s námětem svatořehořské mše „fungoval“ mimo prostor a čas, jakýmsi super-
naturálním, božským způsobem, což jistě přispívalo k jeho autoritě: tedy jak zpětně (bylo 
možno se k němu modlit za zemřelé), tak jako součást „ekonomie onoho světa“, jako 
investice do budoucna, kdy bylo možno za vynaložené finanční prostředky a daným 
počtem příslušných modliteb získat odpis konkrétního počtu let v očistci. O úkonech, jež 
bylo nutné učinit, aby obraz „fungoval“, nás informuje jeden z četných odpustkových 
dřevorytů s tímto námětem (Ablassbilden) z 15. století,5 (obr. 1) pod nímž čteme: 
“Pravdivě, kdokoli vidí a přemýšlí o zbraních našeho Pána (zbraních, kterými trpěl a 
kterými byl ukrutně mučen nevěřícími Židy) a nyní kleče přeříká tři Otčenáše a tři Zdrá-
vas a lituje svých hříchů, získá na odpustcích 14,000 let, a to díky papeži Řehořovi, dalším 
třem papežům (toto jest pravda) a také díky čtyřiceti biskupům. Toto může být získáno 
každým, bohatým či chudým. Zasluž si je nyní v pokoře.“6 Text je zajímavý nejen tím, že 
dokládá, že hlavním objektem svatořehořské devoce vlastně paradoxně není Kristus, ale 
samotné nástroje jeho umučení, potvrzující plnou autonomii tohoto námětu v pozdně 
středověké zbožnosti, ale také tím, že informuje o paraliturgických úkonech, jež je nutno 
vykonat, aby se moc obrazu zprostředkujícího papežovu přímluvu iniciovala. Podle textu 
je základním úkonem devoce angažovaný „spásonosný“ pohled,7 jenž je nezbytný pro 
intelektuální recepci obrazu. Dalším stádiem je pokání na základě uvědomění si vlastních 
hříchů, které Spasitel vykoupil svým utrpením, v obraze „materializovaným“ Nástroji 
umučení. Celá struktura zbožných úkonů vrcholí modlitbou tří Otčenášů a tří Zdrávas 
v kleče a v pokoře, kterou věřící pro spásu své duše musí projevovat neustále. 


Se Mší sv. Řehoře se setkáváme jak v liturgickém kontextu, tak v oblasti soukromé 
zbožnosti. Mezi středověkými ikonografickými schématy patří možná poněkud paradoxně 
k těm s největší variabilitou, která pravděpodobně souvisela s jeho konkrétním účelem a 
vnímáním. Kromě praktické funkce odpisu roků v očistci, mohl zejména v monastickém 
prostředí námět fungovat jako exemplum či prorotyp mystického spatření Boha (visio 
Dei). Jak si všimla Caroline W. Bynum, papež Řehoř není často na obraze zobrazen ce-
lebrující mši, někdy jsou zapáleny svíce, jindy kalich dokonce leží převrácen na oltáři.8 
V některých případech není ani patrné, zda účastníci děje v obraze skutečně zahlédli 
Krista zázračně přítomného na oltáři. Je proto zřejmé, že hlavním námětem obrazu není 
znázornění pouze konkrétního teologického dogmatu, ale Kristova přítomnost v její veš-
keré teologické i filozofické složitosti. Kristus je totiž často znázorněn na obraze a na oltá-


                                                 
5  Norimberk, Germanisches Nationalmuseum, kol. 1460, inv. č. H.13, krab. č. 6. 
6 „Soe wie ons heren wapenen aen siet/ Daer hi mz dogede sijn v´driet/ Ende iamm´lyc waert getorment/ Vanden 
ioden ombekent/ Ende dan sprect ov´sine knien/ Drie pr nr en .iij. aue marien Ende rouwe heeft van sinen 
sonden/ ouer waer willic dat orconden/ Dat die .xiiijm. iaer aflaets heeft/ Die hem die paus gregorius geeft/ 
Ende noch .ij. pause dats waerhede/ Die daer gauen aflaet mede/ Ende xl bisscopen des gelike/ Dit mach 
verdienen arm ende rike/ Nv verdienen al oetmoedelike.“ Cit. a přelož. podle Henk van Os, The Art of Devotion 
in the Late Middle Ages in Europe 1300-1500, Amsterdam 1994, s. 112. 
7 “heilbringende Schau”. Termín Antona L. Mayera, který jako první charakterizoval pozdně středověkou 
zbožnost pojmem vizuální (Schaufrömmigkeit). Anton L. Mayer, Die heilbringende Schau in Sitte und Kult, in: 
O. Casel, (ed.), Heilige Überlieferung. Ausschnitte aus der Geschichte des Mönchtums und des heiligen Kultes, 
Münster 1936. 
8 Bynum (pozn. 1), s. 220-221. 
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ři několikrát, v různých „tělech“9 nebo naopak není vizuálně přítomen vůbec jako 
v případě antverpského pašijového oltáře,10 (obr. 2) kde je Kristovo tělo na kříži 
zobrazeno jakoby skryté za rámy sousedících desek oltáře nebo v českém prostředí ve 
Franusově kancionálu, (obr. 3) kde Kristus není na oltáři zobrazen vůbec.11 Mše sv. 
Řehoře v těchto případech vlastně znázorňuje Kristovu „nepřítomnost“ v tomto reálném 
světě, přesněji, nemožnost jej v tomto světě zahlédnout tělesným okem. Informuje nás o 
faktu, že spatření skutečného Boha – Visio Dei – může být dosaženo v tomto světě pouze 
rozumovým zrakem. Recipient obrazu přítomného Krista proto vidět nemůže, protože na 
rozdíl od papeže Řehoře, neoplývá darem Bohem nadaného intelektu.12 Je však možné, že 
podobné „netradiční“ výjevy Mše sv. Řehoře mohly být jakýmsi iniciátorem mystického 
vidění či sloužit jako duchovní cvičení, přičemž sám papež se stává osobou určenou k 
imitatio, právě díky své schopnosti vnitřního nazírání. Duchovně vyspělejší recipient 
obrazu si Krista na oltáři mohl jednoduše představit a nerušeně tento vnitřní obraz kon-
templovat (contemplatio). Bylo mu tak umožněno „přeskočit“ hmotnou, vizuální fázi 
nazírání tělesným zrakem a přikročit k vlastnímu imaginatio, v praxi středověkých mysti-
ků úzce spojenému s kontemplací, vedoucí k mystickému otisku v mysli drženého obrazu 
Boha (imago Dei) do duše či „vnitřního osoby“ kontemplujícího. Zdá se proto, že některá 
neobvyklá vyobrazení svatořehořského námětu, která Kristovou absencí v obraze zdánlivě 
popírají smysl výjevu, tedy vlastní Visio Dei, záměrně kalkulovala s kontemplativním 
nazíráním obrazu a se snahou o vizuální komunikaci, nikoliv však pouze prostřednictvím 
zraku tělesného, ale rovněž (a v některých případech zejména) zrakem rozumovým. Ta-
kový výjev se pak stával jakýmsi metaobrazem, umožňujícím několik možností nazírání a 
doslova mimosmyslového, ryze intelektuálního vnímání. Uchopení obrazu je tak vlastně 
do jisté míry paralelou k tomu, jak má věřící postupovat v porozumění vlastního eucharis-
tického dogmatu – víry ve skutečnou přítomnost Krista ve svátosti oltářní - jež není 
možno zachytit smysly, ale pouze vírou.  


Vybočení z tradičního způsobu zobrazování tohoto námětu jsou v pozdně středově-
kém umění poměrně častá. Příkladem vyobrazení Mše sv. Řehoře, které v evropském 
umění středověku postrádá paralelu, je desková malba deponovaná v Moravské galerii v 
Brně.13 (obr. 4) Pochází z kostela Nanebevzetí Panny Marie kláštera cisterciaček na 
Starém Brně, pro který byla vytvořena v roce 1480, dle nápisu na rámu, z donace abatyše 
kláštera Perchty z Boskovic (abatyší kláštera byla mezi léty 1464 a 1484). Obraz od po-
čátku přitahoval svou složitou ikonografií i vysokou výtvarnou kvalitou pozornost histori-
ků umění.14 Realisticky pojatá scéna zachycuje papeže Řehoře před oltářem nikoliv, jak 
bývá v ikonografii tohoto námětu běžné, sloužícího mši a v momentě pozdvihování hostie 
(elevatio), ale adorujícího  monstranci s konsekrovanou hostií, vystavenou dle tehdejší 
                                                 
9 V některých případech se Kristus zjevuje se na oltáři dokoce třikrát: jako Vir dolorum obklopený Arma Christi, 
ve Veraikonu a neviditělně také v posvěcené hostii v eucharistické svátosti. Jedná se vlastně o vyjádření různých 
aspektů jeho skutečné přítomnosti ve svátosti oltářní. Viz níže. 
10  Pašijový oltář, 1510-15, Antverpy. Aurich, kostel sv. Lamberta. 
11  Franusův kancionál, 1505. Hradec Králové, Muzeum Východních Čech, Hr-6, II A 6, fol. 28. 
12 Tomáš Akvinský v třetím díle Teologické Sumy dovozuje, že proměna svátostných elementů nemůže být 
spatřena tělesným okem, ale jen okem rozumovým, které je ovšem dáno pouze požehnanému intelektu anděla 
nebo člověka, který se podílí na slávě božského intelektu a může proto spatřit nadpřirozené jevy ve viděních 
božské esence, například Krista přítomného ve svátosti: „Et ideo, proprie loquendo, corpus Christi, secundum 
modum essendi quem habet in hoc sacramento, neque sensu neque imaginatione perceptibile est, sed solo 
intellectu, qui dicitur oculus spiritualis. Percipitur autem diversimode a diversis intellectibus.“ (III,76a,7co.) 
13  Brno, Moravská galerie, inv. č. A 27. 
14 Jarmila Vacková, Mše sv. Řehoře z donace abatyše Perchty z Boskovic (1480), Umění XXXL, 1983, s. 159-
167. – Kaliope Chamonikola, heslo „Mše sv. Řehoře“, in: Eadem (ed.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura 
Moravy a Slezska 1400-1550. II. Brno, Brno 1999, s. 375 – 378. Zde další lit. 
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liturgické praxe na oltáři (ostensio). Nad monstrancí se zjevuje nikoliv Bolestný, ale 
Zmrtvýchvstalý vítězný Kristus v červeném plášti. Na oltáři před ním je umístěn kalich 
zakrytý velumem, vedle něhož stojí kromě monstrance dva svícny a zavřený misál. Nad 
monstrancí se vznášejí dva andělé oblečení jako ministranti do alb, věnčící monstranci 
trnovou korunou. Sv. Řehoř klečí mezi dvěma jáhny, za nimiž stojí přihlížející - tři kardi-
nálové, z nichž jeden drží v rukou Řehořovu papežskou tiáru a za nimi opodál v lodi kos-
tela další tři muži gestikulující v živém dialogu a odečítající na prstech dny v očistci. 
Scéna je tradičně situována do sakrálního prostoru, který je pečlivě realisticky podán 
s výjimkou konzervativního zlatého pozadí, jež kontrastuje s pokročilou, nizozemsky 
laděnou malbou.   


Dosavadní bádání jedinečnou ikonografii obrazu interpretovalo v souvislosti 
s náboženskou situací Čech a Moravy jako výraz katolického přesvědčení jeho objedna-
vatele či objednavatelky. Obraz měl vyjádřením katolického dogmatu o skutečné přítom-
nosti Krista ve svátosti oltářní bránit ortodoxní eucharistické učení proti přijímání pod 
obojí.15 Vacková i Chamonikolasová takto argumentují jednak neobvyklou přítomností 
monstrance s konsekrovanou hostií, jednak zakrytým kalichem, který je určen pouze 
kléru. Kalich zakrytý velumem je ovšem standardním repertoárem ikonografie Mše sv. 
Řehoře a odpovídá dobové liturgické praxi. Není jej proto možno považovat za symbol 
katolické víry ani za výraz boje proti utrakvistům. Kalich byl navíc odepřen nejen laikům, 
ale do značné míry také ženským monastickým komunitám. Ani samotná unikátní přítom-
nost monstrance nevyjadřuje opozici vůči husitům, kteří kromě radikálních táboritů, a 
později českých bratří, uznávali nauku o skutečné přítomnosti Krista ve svátosti oltářní, 
v opačném případě by jejich vlastní liturgie postrádala smyslu. Hostie v monstranci vysta-
vená podobně jako ostatky na oltáři (ostensio), byla uctívána jak katolíky, tak utrakvisty a 
na brněnském obraze pouze vizuálně a významově multiplikuje Kristovo tělo. Pokud byla 
deska se Mší sv. Řehoře skutečně součástí oltáře Božího těla starobrněnského kláštera, jak 
navrhuje Kaliope Chamonikolasová, a k  němuž měla patronátní právo donátorka obrazu, 
Perchta z Boskovic, pak jistě jako objednavatelka oltáře měla přímý vliv na jeho ikono-
grafickou koncepci. Domnívám se proto, že ikonografie obrazu vyjadřuje více osobní 
aspekt abatyšiny zbožnosti než kontext obecně nábožensko-politický. Je známo, že jeptiš-
ky v konventech neměly volný přístup k hlavnímu oltáři a tuto skutečnost často nejen 
velmi nelibě snášely, ale dokonce řadu z nich inspirovala k exaltovaným vizím transfor-
mující se hostie či přijímání svátosti bez prostřednictví kněze, tedy přímo z rukou 
Krista.16 Monstrance na oltáři představuje Kristovo oslavené tělo po Zmrtvýchvstání, jež 
je zázračně totožné s konsekrovanou hostií vystavenou na oltáři. Vedle praesentia Christi 
má přítomnost monstrance a zmrtvýchvstalého Krista pravděpodobně znázornit nauku o 
transsubstanciaci a posílit božítělovou symboliku obrazu, kdy byla hostie v monstranci 
nošena v procesí a vystavována na oltáři. Neobvyklý motiv patrně přímo odkazuje 
k liturgické praxi tohoto svátku, jenž byl sám o sobě iniciován a velmi oblíben ženským 
monastickým prostředím. Obraz je zajímavý také znázorněním samotného papeže, jenž se 
modlí k hostii v monstranci a ke Kristu zpřítomněnému nad ní. S Kristem nekomunikuje 
aktivně – prostřednictvím liturgie, ale „ritualizovaným pohledem“, prostřednictvím rozu-
mového zraku a vlastně paraliturgickým způsobem, podobně jako jeptišky starobrněnské-


                                                 
15  Chamonikola (pozn. 14), s. 377. 
16  Fenomén byl u mystiček často spojen s kritikou kléru a nehodných kněží. Agnes Blannbekin např. hostie 
sama vletěla do úst z rukou kněze, podobně jako Ida z Lovaně přijala svátost během mše, aniž by o tom kněz 
věděl. Alici z Schaerbeke Kristus ujistil, že její utrpení, způsobené odepřením svátosti, vyvádí duše z očistce. 
Řadu příkladů dalších uvádí Caroline W. Bynum, Holy Feast and Holy Fast. The Religious Significance of Food 
to Medieval Women, Berkely and Los Angeles 1987, zejm. s. 134-139.   
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ho kláštera. Jeho pohled navíc směřuje k monstranci na oltáři, nikoliv k samotnému Kristu 
nad ní, což svědčí, jak se domnívám, o tom, že papež zmrtvýchvstalého Krista vlastně 
nevidí. Nevidí jej tělesným okem a celý výjev obrazu je de facto, podobně jako ve Franu-
sově kancionálu, vizí vnitřního, rozumového zraku. Visio Dei je zásadním momentem 
brněnského obrazu. Motiv blahoslavené vize, společně s eucharistickým námětem malby, 
byl jistě velmi poutavým pro brněnské cisterciačky, neboť vyhovoval vizionářskému cha-
rakteru ženské středověké zbožnosti. Sám papež pak představoval exemplum a inspiraci 
pro contemplatio, bez něhož by spatření Boha nebylo možné. Rozumový zrak umožňuje 
„uvidět“, přesněji uvědomit si, skrze obraz Zmrtvýchvstalého Krista a jeho oslaveného 
těla, božský aspekt jeho osoby (bez něhož by zázrak transsubstanciace nebyl možný), 
zatímco tělesný zrak při pohledu na obraz vidí hostii, eucharistický chléb – Corpus Christi 
– jehož totožnost s Kristovým lidským tělem je naznačena trnovou korunou věnčící mon-
stranci jako aluze na jeho pašije, zatímco jeho božské tělo je apostrofováno postavou 
Zmrtvýchvstalého Krista. Monstrance s hostií na oltáři je výrazem preasentia Christi 
v tomto světě – přítomnosti jak Krista Boha, tak člověka, dvou jeho těl, jakoby od sebe 
ontologicky oddělených. Monstrance s hostií, chápaná jako Kristova relikvie, zároveň 
potvrzuje autenticitu jak papežovy vize, tak obrazu samotného a spojuje vlastně dvě rea-
lity obrazu – supernaturální, božskou a fyzickým okem neviditelnou, a realitu pozemskou 
vnímanou smysly.  


Scéna pak odkazuje nejen k velikonoční liturgii (Arma Christi, oltář a monstrance 
jako Kristův hrob), ale jak bylo zmíněno, rovněž ke svátku Božího těla, což podporuje 
výše zmiňovanou teorii Kaliope Chamonikolasové o sounáležitosti svatořehořské mše z 
Moravské galerie k nedochovanému božítělovému oltáři ve starobrněnském klášterním 
kostele.  


Komplexní vizuální vyjádření různých teologických i mystických aspektů prase-
sentia Christi není v ikonografii Mše sv. Řehoře zcela neobvyklé. Jako příklad může slou-
žit vyobrazení Mše sv. Řehoře Wilme Dedekeho z Muzea sv. Anny v Lübecku,17 (obr. 
5) datované do roku 1496. Dedeke zobrazil papeže v momentě elevace hostie, která za-
krývá tělo  Bolestného Krista na retáblu, umístěném za oltářem. Věřící vidí na obraze 
hostii v momentě proměnění, jež je vizuálně a proto v přeneseném slova smyslu i substan-
ciálně totožná s tělem skutečného Krista na obraze za ní. Obraz Bolestného Krista 
v obraze vytváří z oltáře složitý metaobraz, který dokonale smývá diferenci mezi realitou, 
vizuální prezentací a supernaturálním světem s cílem prezentovat „pravou skutečnost“ – 
tedy fakt, že Bolestný Kristus v obraze stejně jako namalovaná hostie v rukou papeže je 
ve všech aspektech totožná s hostií, jež kněz proměňuje na oltáři.   


Originálním způsobem se pokusil zachytit Mistr Lüneburgského Mytí nohou apoš-
tolům princip Kristovy přítomnosti na Mši sv. Řehoře na dalším oltáři z Lübeckého sva-
toannenského muzea,18 (obr. 6) datovaného do roku 1500. Tělesnost Krista stojícího nad 
kalichem na oltáři, před nímž klečí sv. Řehoř, vyjádřil mistr stínem, jejž vrhá Kristova 
postava. Podobně kalich, do něhož prýští Kristova krev, vrhá svůj vlastní stín. Kristus je 
tedy stejně reálně a fyzicky přítomen na oltáři jako kalich, nad nímž se vznáší jeho tělo. 
Jak Kristus, tak kalich vrhají stín bez jakéhokoliv světelného zdroje uvnitř či vně zachy-
cené scény. Imaginární světlo je totiž božské, supernaturální a v novoplatónském smyslu 
představuje božský atribut Krista jako teologický komplement k jeho realisticky vyjádřené 
tělesnosti.  


                                                 
17 Malba se nachází na bočním křídle deskového oltáře bratrstva Božího těla. Zdroj: www.uni-
muenster.de/kultbild, ref. č.: 232TX01SuMa0060.       
18  Zdroj: www.uni-muenster.de/kultbild, ref. č.: 108TX01SuMa0060 
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Podobně zajímavé a značně idiosynkretické je znázornění Kristovy přítomnosti na 
Mši sv. Řehoře z kláštera benediktýnek v Preetzu (1480-1500).19 (obr. 7) Na desce je 
Kristus zobrazen stojící v kalichu, s nímž je vizuálně spojen jakousi mandorlou, která 
znázorňuje substanciální paralelu mezi krví a tělem Krista. Podle nauky o konkomitanci, 
jsou totiž jak tělo, tak i Kristova krev obsaženy v obou součástech svátosti eucharistie – 
v hostii i v konsekrovaném vínu. Unikátní ikonografie výjevu ve specifiku  prostředí žen-
ského kláštera měla snad benediktýnkám vnuknout představu, že přijímání z kalichu není 
nutné k dosažení spásy a apostrofovat jejich devoční orientaci k posvěcené hostii. Podob-
ná interpretace se nabízí také v souvislosti s brněnskou deskou.   


Výše zmíněné obrazy zobrazují Krista přítomného ve svátosti eucharistie a samy o 
sobě jsou tak zprostředkovateli spásonosné Kristovy oběti. Příkladem, jak obraz uctívat, je 
samotný papež Řehoř, jenž často neslouží mši, ale adoruje Krista tělesně přítomného na 
oltáři. Ten ovšem někdy neopětuje pohled papeži, jakoby jej nevidí, ale hledí „ven 
z obrazu“ na recipienta, věřícího, kterému svým vlastním pohledem přinese život věčný. 
Tato „výměna pohledů“20 představuje vlastní princip Imitatio Christi. Příkladem budiž 
např. deskový obraz Mše sv. Řehoře od Thomase Burgkmaira z roku 1496.21 (obr. 8) 
Zde vrací recipientu pohled nejen Bolestný Kristus na oltáři, ale rovněž Veraikon, umístě-
ný nad hostií na paténě. Kristus je zde vizuálně přítomen vlastně třikrát a zdá se, že multi-
plikace přítomného Krista na oltáři, poměrně častá ve vyobrazeních Mše sv. Řehoře, je 
jakýmsi paradoxním kvantitativním potvrzením kvality – tj. reality Kristovy přítomnosti. 
To, že je Kristus na oltáři přítomen několikrát, v několika různých tělech „musí“ zname-
nat, že je skutečně na oltáři přítomen ve všech možných aspektech své praesentia. Je 
možné, že takto vizualizovaná několikanásobná přítomnost Krista umocňovala efektivnost 
a spásonosný potenciál obrazu a de facto umožňovala prolínání reality pozemského vní-
mání světa s realitou supernaturálního světa, tedy s jakousi realitou „virtuální“, uchopitel-
nou pouze mystickým nazíráním.  


 
 
Summary 
 
Reality, Illusion or Vision? Depicting the St. Gregory Mass in Art of the Late Middle 
Ages 


 
This article deals with one of the most popular images of the Late Middle Ages, the St. Gregory Mass, 


and tries to answer the question of its function in Late Medieval devotion especially in connection with Eucha-
ristic dogma, focusing on the theory of Christ’s real presence and transubstantiation. The image of the St. 
Gregory Mass was not, however, a visual representation of the Eucharist dogma but of the philosophical and 
theological complexity of Christ’s presence as well as his visual and physical absence in this world. Through the 
visual multiplication of Christ’s body in the picture, the viewer is invited to contemplate the image with his 
bodily as well as intellectual eye and served a function as a practical object of devotion, decreasing the number 
of years in Purgatory, as well as an instrument for mystical exercise for practising imaginatio and contemplation, 
leading to the final visio Dei and union with God.  


 
 


                                                 
19  Deskový obraz je deponován v klášterním archivu, inv. č. PK I 10504, 1966. K obrazu Jeffrey Hamburger, 
The Visual and the Visionary. Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany, New York 1998, s. 71. 
20  “exchange of gazes”. Takto Thomas Lentes, který se pokusil o kategorizaci různých forem zbožného pohledu 
v rámci vizuální zbožnosti pozdního středověku. Thomas Lentes, „As far as the eye can see…“. Rituals of 
Gazing in the Middle Ages, in: Hamburger – Bouché (pozn. 1), s. 360 – 373. 
21 Berlin, Historisches Museum, inv. č. 1993/2991. Zdroj: www.uni-muenster.de/kultbild, ref. č.: 
374TX01suma0060 
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Obrazová příloha 
 


 
Obr. 1 Mše sv. Řehoře. Norimberk, Germanisches  Nationalmuseum, kol. 1460, inv. č. H.13, krab. č. 6. 


 


 
Obr. 2  Pašijový oltář, 1510-15.  Aurich, kostel sv. Lamberta. 
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Obr. 3  Franusův kancionál, 1505. Hradec Králové, Muzeum Východních Čech, Hr-6, II A 6, fol. 28. 


 


   
Obr. 4 Mše sv. Řehoře. Detail. 1480. Brno,   Obr. 5 Mše sv. Řehoře. 1500. Lübeck, 
             Moravská galerie, inv. č. A 27.               Muzeum sv. Anny. 
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Obr. 6  Mše sv. Řehoře. 1500. Lübeck, Muzeum sv. Anny. 


 


   
Obr. 7 Mše sv. Řehoře, 1480 – 1500. Preetz Obr. 8 Tomáš Burgkmair, Mše sv. Řehoře, 1496. 
klášter benediktýnek, klášterní archiv                            Berlin, Historisches Museum, inv. č. 1993/2991 


 inv. č. PK I 10504, 1966 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Slovenská Čaba v 19. storočí 
 


JÁN GOMBOŠ 
 


Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba (Maďarsko) 
 
  
Následkom zdĺhavých vojen stredoveká Čaba, ako aj ostatné osady Békešskej 


stolice zanikli a dostali sa tak po vyhnaní Osmanov do správy Kráľovskej komory. Už v 
roku 1717 nájdeme tu údajne prvého Slováka, Juraja Banského, ktorý bol vtedy richtárom 
osady Čaba1 a podľa dobových súpisov utiekol ešte v roku 1711 z malohontskej Vyšnej 
Pokoradze. Od roku 1718 rástol počet obyvateľstva Békešskej Čaby navzdory stratám, 
spôsobených odchodmi migrantov. Cesta slovenských osadníkov, ktorí sa pohli zo vzdia-
lených severných obcí, viedla predovšetkým cez Novohradskú a Peštiansku stolicu, res-
pektíve cez stolicu Heves-Külső-Szolnok na juh s niekoľkoročnými prestávkami.2 Náš 
predpoklad o hlavnom smere migrovania Slovákov potvrdzuje bilancia prichádzajúcich do 
Békešskej Čaby v 18. storočí. Podľa nej do osady v tomto storočí prišli utečení poddaní 
z 24 žúp. 


Najviac osadníkov prišlo do Békešskej Čaby z Novohradu a z Peštianskej stolice. 
Druhá cesta útekov Slovákov na juh viedla z Gemeru (respektíve cez Gemer), cez Boršod-
skú stolicu so zbehmi z Peštianskej, z Novohradskej a Hontianskej stolice. V Peštianskej 
stolici, respektíve v južnejších stoliciach Horniakov, nielen následkom spontánnych úte-
kov, ale aj s pomocou osídľovacích akcií zemepánov boli oživované vyľudnené dediny. 
Oproti tomu do južnej časti Dolnej zeme, na majetky J. J. Harruckerna v Békešskej stolici, 
sa dostávali takí poddaní, ktorí už aj vo svojich predošlých domovoch boli utečenými 
poddanými.3 V činnosti znovuosídľovania aj v prípade Békešskej Čaby mali leví podiel 
impopulátori. Výsledok ich práce je dobre badateľný v značnom vzostupe počtu čabian-
skych osadníkov medzi rokmi 1717 a 1723 (30 až 40 rodín ročne).4


Prvým evanjelickým cirkevným zborom v regióne sa stal čabiansky zbor. Čabänia 
po svojom usadení sa v roku 1718 si postavili modlitebňu na mieste dnešného malého 
kostola.5 Bola to jednoduchá budova z omazaného prútia a so slamenou strechou. Vďaka 
charizmatickej postave miestnej evanjelickej cirkvi Samuelovi Tešedíkovi staršiemu 
a grófovi Antonovi Grassalkovichovi, kráľovskému personálovi, už 10. novembra 1745 
vysvätili nový kostol postavený z tehál. 


Za evanjelikmi v roku 1744 prišli do Békešskej Čaby katolícki Slováci z Novohradu 
a z Hontu. Inaugurácia ich prvého farára Šimona Gorlického bola 22. januára 1750.6


Po vyhnaní Turkov sa na väčšej časti Dolnej zeme vytvorila svojrázna forma  hos-
podárskeho využívania spustnutého kraja. Zhruba za poldruha storočia sa odohrávali 
navzájom späté zložité procesy v užívaní chotára a v pretváraní výroby. Extenzívny chov 
dobytka obmedzovalo pestovanie obilia (najmä po napoleonských vojnách) a zároveň sa 
                                                 
1 GÉCS, Béla: Csabai bírák-csabai históriák 1717-1918, Békéscsaba, 2008. s. 14 
2 GOMBOŠ, Ján: Prípady útekov poddaných v zrkadle prameňov zo 17. – 18. storočia (znovuzrodenie Békešskej 
župy) II. časť, In.: Národopis Slovákov v Maďarsku, 2003. č. 19., s. 29. 
3 GOMBOŠ, Ján: Prípady útekov poddaných v zrkadle prameňov zo 17.-18. storočia (znovuzrodenie Békešskej 
župy) I. časť, In.: Národopis Slovákov v Maďarsku, 2002. č. 18., s. 70. 
4 JANKOVICH, B. Dénes – ERDMANN, Gyula (red.): Békéscsaba története, I. zv. Békéscsaba, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város, 1991. s. 485. 
5 KOVÁCS, Pál: Evangélikusok. In: Käfer István-Köteles Lajos (red.): A művelődés évszázadai Békéscsabán, 3. 
zv. Békéscsaba, Békéscsaba Megyei Jogú Város, 1998., s. 224. 
6 BIELEK, Gábor: Katolikusok. In: tamtiež. s. 256. 
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začala vytvárať sieť sálašov (taní). Neskorší maštaľný chov dobytka, rozdelenie pastvísk, 
a druhá obilná konjunktúra v 50. rokoch 19. storočia ďalej rozšírila sieť sálašov.7 Toto 
zložité a na rozsiahlom chotári sa realizujúce a pomaly sa meniace hospodárenie sa ťažko 
dalo kontrolovať. Preto zemepáni umožňovali, aby za ročnú platbu daní v jednej sume 
malo spoločenstvo obce vo svojich vnútorných záležitostiach tzv. voľnú ruku. Medzitým 
prilákal ďalších Slovákov do Békešskej Čaby v priebehu 18. storočia takmer nečakaný 
dynamický hospodársky rozvoj. Dokonca čabianski Slováci boli schopní sa v roku 1845 
z vlastných zdrojov – za 802 tisíc zlatých v striebre – vykúpiť spod zemepanskej ťarchy, 
spod poddanstva.8 Od roku 1840 bola Békešská Čaba poľným mestom. 


V rokoch 1773-1847 sa obyvateľstvo Čaby podľa súpisov ľudu strojnásobilo zo 
7054 duší na 22 465.9 Nie náhodou ho nazývali „najväčšou dedinou Európy“. V tomto 
období spomedzi poľných miest len Kecskemét (22 270 duší), Hódmezővásárhely (15 822 
duší) a Miškovec (14 089 duší) mali viac obyvateľov.10


Čabianska spoločnosť do druhej polovice 19. storočia bola ojedinele homogénnou 
roľníckou spoločnosťou, ktorá mala tú svoju svojráznosť, že bola prevažne slovenská. 
Ešte aj pri krajinskom popise v roku 1890 sa dali štyri pätiny obyvateľov zapísať ako 
Slováci.11 Duchovné vedenie miestnej spoločnosti pripadalo presbytériu a predovšetkým 
miestnym farárom. Jazykom miestnej cirkvi sprvu bola bibličtina, ktorá sa postupne po-
slovenčila. Väčšina kňazov pochádzala z Trenčína, Bratislavy, Prešova a Banskej Bystri-
ce. Teológiu končili na zahraničných univerzitách (v Jene, Wittenbergu, vo Viedni atď.) 
a prinášali so sebou vedomosti a myslenie na vysokej úrovni. Situácia sa zmenila, keď 
v 40. rokoch 19. storočia sa na základe uznesenia Banského dištriktu pozastavilo vysiela-
nie študentov do lýceí na území dnešného Slovenska – odvolávajúc sa na finančné prob-
lémy. 


Slováci počas jedného storočia žili v zásade izolovane, lebo pred vznikom modernej 
štátnej moci administratívna správa a hospodárstvo si nevyžadovali zjednotenie kultúry, 
jazyka a zvyklostí v krajine a v regióne spolu žijúcich národností. Kvôli jazykovým 
a náboženským rozdielom boli čabianski Slováci pomerne dlhý čas izolovaní od obyvate-
ľov susedných maďarských, nemeckých a rumunských osád. Pre odtrhnutie sa od jazyko-
vej vlasti sa vyvinul svojrázny čabiansky dialekt s archaickými črtami. V 18. a 19. storočí 
kňazi a učitelia zásobovali tu žijúcich Slovákov potrebnými slovenskými knihami pre 
každodenný duchovný život a vzdelávanie. Ako prví spracovali dejiny Čabänov. Prekla-
dali a vydávali knihy, ktoré pokladali za dôležité, písali bájky a básne. 


Ján Juraj Harruckern sa dohodol so svojim hospodárskym správcom (evanjelikom) 
Mikulášom Thuróczym, že do každej osady majetku v Békešskej župe sa budú snažiť 
usadzovať osadníkov jedného jazyka a jedného vierovyznania.12 Podľa toho aj do Čaby 
mali prísť evanjelickí slovenskí osadníci. Napriek tomu sa do Čaby dostala aj malá skupi-
na kalvínskych Maďarov. Avšak podľa Harruckernových nariadení si cirkev mohli založiť 
len evanjelici s bohoslužobným jazykom „slovenským“. V dôsledku toho slovenská väč-
šina asimilovala maďarskú menšinu kalvínskej viery. Keďže aj neskôr prišli katolíci – a 
boli to prevažne Slováci – aj nimi sa slovenský element v Čabe posilnil. Bohoslužby sa 
konali po slovensky. Jazykom vyučovania v cirkevných školách, rokovaní v presbytériu 


                                                 
7 KÖTELES, Lajos:Békéscsaba évszázadai. In: c.d. s.18. 
8 Tamtiež, s. 19. 
9 BELLA, Ján Pravdoľub: Slováci v Békešskej stolici 1718-1900. In: Krupa András: Slováci v Békešskej Čabe – 
Szlovákok Békéscsabán, Békéscsaba, Bibliotheca Bekensiensis, 1980. s. 37. 
10 KOVÁTS, Zoltán: Népesedési viszonyok 1729-1849. In: Jankovich B. Dénes – Erdmann Gyula: c.d., s. 811. 
11 KÖTELES, Lajos: c.d., In: c.d., s. 20. 
12 DEDINSZKY, Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán, Békéscsaba, „Fekete könyvek 7.”, 1987., s. 10. 
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a v obecnom dome a vedení zápisníc bola slovenčina. Právom môžeme konštatovať, že 
Békešská Čaba na rozhraní 18. a 19. storočia bola ozajstnou slovenskou Čabou. 


Na začiatku 19. storočia najmä v radoch remeselníkov, obchodníkov a inteligencie 
boli predstavitelia maďarskej národnosti, ktorí sa pomaly začali hlásiť za svoje jazykové 
práva v živote evanjelickej cirkvi. Podľa toho prvá maďarská predikácia odznela v roku 
1815. K maďarským bohoslužbám sa začali vydávať aj maďarské spevníky z poverenia 
čabianskeho presbytéria v roku 1847 v Sarvaši.13 Od roku 1857 sa dostala maďarčina aj 
do škôl evanjelickej cirkvi.  


Dobrým znakom narastania počtu katolíkov a ich väčšieho podielu vo vedení osady  
bol fakt, že v roku 1828 po prvýkrát sa stal čabianskym richtárom katolícky Slovák On-
drej Petrovský. Paletu čabianskej spoločnosti ďalej spestril príchod pravoslávnych Rumu-
nov, Grékov a Srbov, ktorí si v roku 1837 postavili vlastný kostol. Koncom 19. storočia sa 
však už pomaďarčili. Okrem ojedinelých prípadov do Čaby vo väčších skupinách prišli aj 
v druhej polovici 40. rokov 19. storočia, respektíve po roku 1849. 


V roku 1857, čo sa týka podielu jednotlivých vierovyznaní z celého počtu obyvate-
ľov  Békešskej Čaby, bola nasledujúca situácia. Z celkového počtu 26 705 obyvateľov 
bolo 20 841 evanjelikov (78%), 4 274 rímskokatolíkov (16%), 624 pravoslávnych, 590 
židov, 307 kalvínov a 69 gréckokatolíkov. Kým v roku 1880 v Békešskej Čabe žilo 
25 339 ľudí so slovenským materinským jazykom (77,7%) a 6.577 ľudí s maďarským 
materinským jazykom (20,1%), tak v roku 1949 sa tento pomer zásadne zmenil.14 39 947 
ľudí označilo za svoj materinský jazyk maďarčinu, t.j. 87% z celkového počtu Čabanov, 
a slovenčinu 5 820 iba 12,6%.  


Jednou z príčin tohto javu bola spoločenská zmena. Popri zámožnej roľníckej 
vrstve, usmerňujúcej tradičnú skupinu slovenskej roľníckej spoločnosti, vytvorila sa 
vrstva spojená s meštianskym prevratom, ktorá sa napokon nadobudla prevahu. V tejto 
vrstve sa sformovalo svojrázne vedomie dvojitej identity čabianskych Slovákov. Chránili 
si svoj jazyk, svoju kultúru, ale ich záujmy, city ich viazali k širšiemu „maďarskému” 
svetu. Ďalšou príčinou a azda najdôležitejšou bola neustála výmena obyvateľstva. Totiž 
namiesto odídených stále prichádzali noví prisťahovalci – a to rímskokatolícki a kalvínski 
Maďari. V roku 1844 založili skupiny čabianskych evanjelických Slovákov obec Ambróz 
v Čanádskej župe, v roku 1866 dedinu Kisnyék v Bihorskej župe, v roku 1881 dedinu 
Medgyesegyháza v Aradskej župe. 


V zápase evanjelických kňazov za zachovanie identity a jazyka miestnej Slovače 
nastal nový zvrat. Ľudovít Szeberényi a jeho kolegovia sa pokúsili v rámci cirkvi brzdiť 
proces pomaďarčovania sa. Ľ. Szeberényi v roku 1896 založil Evanjelické kníhkupec-
tvo,15 kde pôvodne predávali knihy s náboženskou tematikou, ale neskôr rozširovaním 
repertoáru slovenských kníh sa pokúsili poskytnúť ľudu osvetu. Tento istý Ľudovít Szebe-
rényi v rámci kruhu Melanchton organizoval napríklad aj „kurzy starejších”.   


Kultúrny a spoločenský život čabianskych Slovákov paradoxne ožil v dvadsiatych 
rokoch 20. storočia, keď po skončení prvej svetovej vojny vzrástol hospodársky a verejno-
správny význam Békešskej Čaby v regióne na úkor dovtedajšieho centra župy – mesta 
Ďula. Nositeľom a iniciátorom tohto procesu okrem evanjelických farárov a učiteľov bola 
úzka vrstva remeselníkov, obchodníkov a svetskej inteligencie. 
 
 


                                                 
13 DEDINSZKY, Gyula: c.d., str. 13. 
14 Tamtiež, str. 29. 
15 Tamtiež. str. 25. 
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Zusammenfassung 
 


Slowakische Čaba im 19. Jahrhundert 
 
In Südostungarn wurde am frühesten die evangelische Kirche in Békéscsaba gegründet. Die Einwohner 


von Čaba haben unmittelbar nach der Stadtgründung (1718) eine Kirche gebaut. 1744 kamen nach den evangeli-
schen auch katholische Slowaken aus den Komitaten Nógrád und Hont. In den 1700-er Jahren gab es einen 
dynamischen wirtschaftlichen Aufschwung. 


Die Gesellschaft von Békéscsaba war bis Ende 19. Jh. Homogen bäuerlich und überwiegend slowakisch, 
deshalb können wir aussagen, dass die Stadt zu dieser Zeit „slowakische Čaba“ genannt werden kann. Später 
verbreitete sich die ungarische Sprache in den schulen und Kirchen. 


Paradoxerweise war das kulturelle Leben der Slowaken in Čaba im 20. Jahrhundert am lebendigsten. Die 
Initiatoren der kulturellen Aktivität waren außer den evangelischen Pfarrer und die Lehrer die dünne Schicht der 
Handwerker und der Intelligenz.  
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Praha mezi mýtem a historií I. Město jako symbol 
 
VÁCLAV PETRBOK 
 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha (Česko) 


 
 
V listopadu 1815 zval pruský emigrant před Napoleonem a  dočasný pražský rezi-


dent, historik Karl Ludwig von Woltmann, těmito slovy do Prahy Johanna Wolfganga 
Goetha: „Velkolepostí pohledu se naší Praze nevyrovná žádné město Němců. Dodal bych, 
že po Římu a Jeruzalému, jemuž se prý naše město podobá, žádné jiné není tak obsažným 
a památným dokumentem historickým. Neopomiňte přijet a číst jej s námi. (…) Váš pohled 
objeví mnohý poklad nedosti ceněný, utřídí mnohou věc, a tak Vaše přítomnost i po této 
stránce zanechá blahodárné účinky. Hlavní věc však je, že nerozumíme zplna starým 
městům německým, neznáme-li podrobně toto staré město, jež Němci a Slované s národní 
řevnivostí zbudovali a oživili, zčásti pak rozbořili a zpustošili.“1


Jak známo, Goethe i po tomto naléhání se do Prahy nevypravil; Praha i většina „sta-
rých dobrých Čech“, které – s výjimkou západočeských lázní a Adršpachu – nikdy ne-
navštívil, se mu tedy stala zajímavými pouze „popisem, zobrazením“, jakožto i „podáním 
a pověstmi… nanovo zajímavými“2, jak píše Woltmannovi o tři měsíce později. Jak je 
však zřejmé, tato zprostředkovaná zkušenost Goethovi mohla zcela postačovat.  Klíč k  
žádoucímu poznání nemusel být tedy podmíněn její návštěvou, jak se dozvídáme z dalších 
dobově četných výroků, zcela jistě byl však podmíněn žádoucí „znalostí“ jejich dějin. I 
Karel Vladislav Zap píše ve svém Průvodci Prahou v roce 1848: „Protož také každý 
Čech, který svůj národ ctí, svatou úctu k památkám chovati má, a každý by nadšen býti 
měl povinností, která nám přikazuje, šetřiti jich a o jejich zachování pečovati… Kdyby 
dnes Prahy nestálo, neměli bychom nejdůležitějšího svědka minulosti české, a veliká naše 
historie byla by jen psanou knihou, která jako všecko, co se jenom duchem ponímá, rukou 
však hmatati nedá, hloublákům jen široké pole pochybností poskytuje.“3 Historie Prahy či 
lépe řečeno chtěná představa o historii Prahy a artefakty s ní spojené a jejich konfrontace 
s neutěšenou současností jsou klíčovým tématem naprosté většiny beletristické tvorby, 
která se pražskými motivy v této době zabývá4. Tato konfrontace odkazuje k Eliadeho 
mýtickému myšlení o kosmických cyklech, a sice v tom smyslu, že současný historický 
okamžik (bez ohledu na chronologické zařazení) představuje vzhledem k předchozím 
historickým okamžikům, „zlatým“, „stříbrným“ věkům úpadek. Znehodnocení současné-
ho okamžiku však nelze považovat pouze za pesimistický rys, spíše naopak. Ve zhoršová-


                                                 
1 V. Schwarz (ed.): Město vidím veliké, Praha 1940, s. 189-190. 
2 V. Schwarz (ed.): Město vidím veliké, Praha 1940, s. 190. 
3 K. V. Zap: Průvodce Prahou, Praha 1848, nestr. předml. (s. 2). V německé verzi tohoto průvodce (K. W. Zap´s 
Wegweiser durch Prag. Aus dem Böhmischen Manuskripte übersetzt v. Ludwig Ritter von Rittersberg, Prag 
1848) předmluva příznačně chybí. 
4 Právě v diskusích týkajících se metod kulturní sémiotiky a nového historismu je doceňována beletristická 
tvorba rovněž jako část všeobecného kulturního „přediva“ (textum“) s jistými vlastními zákonitostmi jako sou-
část kontextového „zapletení“.  Toto „zapletení“ by se rozhodně nemělo chápat – jak dokazují např. Moritz 
Csáky a Richard Reichensperger – jako pouhé zrcadlení sociálních, politických a kulturních proměn v textu. 
Jako znak může totiž umělecké dílo mít např. metaforický, nebo jiným způsobem pouze nepřímý vztah. Tento 
příspěvek se tedy pokouší ukázat, jak fenomény každodenního prostředí (v tomto případě celý komplex otázek 
spojených s dvojjazyčnou realitou pražského prostředí 19. a 20. století) byly pojímány také ve vybraných textech 
tzv. „vysoké kultury“.  Srov. Moritz Csáky / Richard Reichensperger, Einleitung, in: Moritz Csáky / Richard 
Reichensperger, Literatur als Text der Kultur, Wien: Passagen-Verlag 1999, s. 17-18. 
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ní současné situace mohla alespoň část čtenářů či posluchačů vidět známky regenerace, 
která musí bezvýhradně následovat, syndrom mesiášského illud tempus, výzvu k činu.5 
Na symbolech totiž často lpí polozapomenuté zážitky, představy a praktiky, jejíž původní 
smysl bývá znovu re-formulován, re-konstruován a stanovován6. Symbol tedy apeluje 
v první řadě na naše pochopení, na možnost scénického pochopení a imagince. Praze, jako 
kdysi městu – centru, městu – středu českého života politického, společenského a kultur-
ního, tak připadla úloha i posvěcení jako důležitého města probouzejícího se národního 
života Čechů, neboť řečeno „humbugem českým v ní není kamene, aby nebyl pokropen 
krví našich předků“7.  


Jaká úloha připadla v první polovině 19. století těm druhým, tj. německojazyčným 
obyvatelům Království českého? Pokud budeme považovat každý literární čin v Čechách 
první poloviny 19. století činem, který českou historii re-konstruoval pro potřeby součas-
nosti a zakládal argument pro budoucnost, možná právě tento moment hrál roli v počáteč-
ní přitažlivosti „české kultury“ pro české Němce, kteří se zcela přirozeně počítali za sou-
část velké německojazyčné kultury, německého Kulturnation8. Vstoupit do českého světa 
jim dávalo šanci individuálním zásahem mnohem zásadněji proměnit celek, zapsat se na 
věčné časy v jeho análech. Tedy jim to umožnilo vytvářet nejen dílčí motiv, ale spolu-
vytvářet „svět“, jakkoliv jen „český“9. 


Pokusíme-li se analyzovat symbol Prahy v beletristické produkci dlouhého 19. sto-
letí, je užitečné všímat si například toho, jak město v literatuře vystupuje. Se symbolem, 
symboly Prahou se lze v literatuře setkat:10


a) jako s objektem (a to v průvodcích, odborné – nejen historické – literatuře o 
městě, korespondenci, do jisté míry i ve fikčním světě románu a povídky) 


b) jako s prostředím (a to především ve fikčním světě prózy a dramatu) 
c) jako s postavou (a to především ve fikčním světě poezie a prózy). 
Tyto postupy se zpravidla kombinují. Výše uvedený úryvek z korespondence 


Woltmanna Goethovi, ale i z tzv. naukové literatury, tedy dobového Zapova průvodce, o 
tom výmluvně líčením pražského „genia loci“ svědčí. Zkrátka díla inklinující k umělecké 


                                                 
5 Mircea Eliade, Mýtus o věčném návratu, Praha 2003, s. 87. 
6 Bedřich Loewenstein: Symbole, Mythen, nationale Integration. Anmerkungen zum Thema „Historische Feldbe-
herrschforschung“, in: Eva Behring – Ludwig Richter – Wolfgang F. Schwarz, Geschichtliche Mythen in den 
Literaturen und Kulturen Ostmitteleuropas, Stuttgart 1999, s.  23-31, zde zde s. 27. 
7 Květoslava Neradová (ed.): Praha našich snů. Praha 1980, s. 156. Citovaný výrok zprostředkoval českému 
publiku Vilém Mrštík svým vášnivým výpadem Bestia trimphans (1897/přetisk 2000, s. 3/) proti asanaci Starého 
a Židovského Města.  
8 Georg Bollenbeck: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmuster.  
Frankfurt/M. – Leipzig 1994 (zde i o nejasné hranici – v českém (böhmisch) prostředí později tak fatální – mezi 
Kulturnation a Staatsnation).  
9 Touto úvahou rozvíjím myšlenku Vladimíra Macury zformulovanou ve studii Die Beziehung zur deutschen 
Kultur als kulturbildender Faktor auf dem Höhepunkt der tschechischen Nationalen Wiedergeburt, in: Beiträge 
zur Literatur und Geschichte der Tschechischen und slowakischen nationalen Wiedergeburt, Leipzig 1977, s. 70-
80, zde s. 70-71. – K německému „prodynastickému a říšskému“ obrazu Prahy, aktualizovanému v době napole-
onských válek (zejm. u Clemense Brentana a jeho Gründung Prags, resp. v době restaurace u Grillparzerovy 
Libusse, ale i u výše zmíněného Karla von Woltmanna) srov. Oskar Seidlin: Prag: deutsch-romantisch und 
Habsburgsch-Wienerisch, in: Winfried Kudszus / Hinrich Seeba (ed.), Austriaca: Beiträge zur österreichischen 
Literatur, Tübingen 1975, s. 201-229. – Vděčným tématem pro samostatnou studii by mohla být rovněž symboli-
zace Prahy ve slovenském písemnictví (sborník Pražské inšpirácie slovenských spisovateĺov – Praha v zrcadle 
slovenských spisovatelů (ed. Emil Charous, Praha 2001) by se jistě dal rozhojnit o další doklady, které by mohly 
zproblematizovat až snad příliš Charousem jednoznačně proklamovanou slovensko-českou kulturní harmoni-
zaci.). 
10 Pro účely této práce jsem využil, opravil a doplnil důmyslnou klasifikaci Daniely Hodrové, Město, in: Táž, 
Místa s tajemstvím, Praha 1994, s. 94-108, zde s. 94. 
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literatuře přesahují čistě referativní objektový charakter města. Stejně tak i básně, povídky 
či lokální frašky první poloviny 19. století či později romány nebo náročnější dramata 2. 
poloviny 19. století a fin de siècle nemohou představovat Prahu pouze jako objekt, ale 
rovněž jako kulisu a prostředí, který utváří, dynamizuje, „ozvláštňuje“ děj.  


Například Šebestián Hněvkovský v básni Na Prahu (1841) město sice apostrofuje 
hněvivými slovy: „Praho, tvému duchu nerozumím! / Hlásáš pouhé všesvětectví, nebaví to 
národního ducha / (…)“, ale zároveň mu žádoucí zacílení jeho dalšího směřování („Tvoje 
činnost vydobude vzniky, / citnost společenstva zkřísí mysl“) zdůvodňuje jeho okolním 
koloritem, nabývajícím emblematické platnosti Arkádie, země zaslíbené „Tvoje okolí jest 
romantické, / tam mě toky čisté, stinné břehy,/ bujná luka, skvělé chlumky vábí, / 
v zahradách se všeliké skví réví, v křovích prozpěvují ptactva davy,/ jaré dítky se tam 
probíhají,/ panuje tam činnost, hbitost, bodrost,/jará věčně příroda tam vládne, / z ní se 
jasný národní duch vine, /mluva, zpěvy národní se slyší,/vlastenským vše naplněno du-
chem.“ 11  


Postupně však dochází k vyhraněnějšímu pozitivnímu prožívání soudobé Prahy. 
Vladimír Macura však ve své studii Obraz Prahy v české obrozenské kultuře usuzuje, že 
obraz reálné Prahy, tak jak ho rozvíjela zvláště léta třicátá a čtyřicátá, nebyl pro kulturní 
typ českého obrození ničím samozřejmým a konečně ani reálným. Jinak řečeno: jungman-
novská představa Prahy byla odlišná, podřizovala se potřebám obrozenské ideologie a 
nikoliv „agresivní, životaschopné a rychle se vyvíjející městské skutečnosti“12.  Na jedné 
straně je tedy Praha zachycena prostřednictvím „realistických“ žánrových obrázků (např. 
J. K. Tyla v Česká včela a Květech či Klemense von Weyrothera  v příloze Prag – Beib-
lätter zu Ost und West) a publicistických textů (např. A. Müllera, S. W. Schiesslera, R. 
Glasera v Bohemii, Panorama des Universums aj. a J. N. Štěpánka či Josefa Lindy 
v České včela a Vlastenském zvěstovateli).  Na druhé straně – a to v českém i německoja-
zyčném písemnictví – vytváří symbol Prahy celá řada emblémů, organizovaná na základě 
metonymie. Uvedu některé z nich. Je to především Vyšehrad, odkazující na Libušin za-
kládací mýtus Prahy a sídlo Přemyslovců (již Rukopis zelenohorský měl stvrdit jeho legi-
timitu, dále slavná Ebertova báseň Vission am Wyschehrad z 1824 či epos Wlasta, 
1829)13, dále je třeba zmínit Hradčany, resp. katedrálu sv. Víta jako spojení církevní a 
světské moci (např. Máchova próza Návrat, 1834 a Auf dem Hradschin, oder Kaiser Ru-
dolf II. und seine Zeit. Historisch-romantisches Gemälde z 1856 Eduarda M. Oettingera), 
Kamenný most14 spojující Hradčany a Malou Stranu se Starým a Novým Městem jako 
symbol časové i lokální kontinuity (v Tylově próze Vidění na mostě, 1837 stejně jako 
později v básni An der Brücke novoromantika Hugo Saluse).  Proč se jedná o atributy 
odkazující ke stavebním památkám? Podle Michaely Marek je „architektura totiž – při 
veškeré své kulisovosti –  neklamným výrazem, šifrou společenských hodnot“, a je jedno, 
zda hovoříme o barokní vesnici stejně jako o chatové kultuře či dnešních mohutných ne-
mocnicích. Mohutnost architektury bývala rovněž používána jako demonstrace symbolu 


                                                 
11 Šebestián Hněvkovský: Na Prahu, Nové básně drobné, Praha 1841, s. 10-11. 
12 Vladimír Macura: Obraz Prahy v české obrozenské kultuře, in: Milena Freimanová (ed.), Město v české kultu-
ře 19. století, Praha 1983, s. 153-167, zde s. 156. 
13 K širšímu kontextu kultu Libuše a Vyšehradu  srov. Waltraud Heindl, Idole und Erinnerung. Gedanken zu 
(religiösen) Mythen in Zentraleuropa, in: Moritz Csáky (Hg.), Pluralitäten, Regionen und kulturelle Codes, 
Innsbruck – Wien – München – Bozen 2001, s. 31-48, zde s. 42, nebo podstatně Růžena Grebeníčková, K pola-
ritě Hrad/Vyšehrad v české a německy psané literatuře, Kritický sborník 17 (1997/1998), s. 35-42. 
14 K širšímu pojetí pražských mostů jako kulturních komplexů a jejich symboliky srov. Marek Nekula, Pražské 
mosty a národní diskurs, in: Dalibor Tureček / Zuzana Urválková (vyd.), Mezi texty a metodami, Olomouc 2006, 
s. 323-344. 
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moci.15 Vedle lokalit, kde se soustřeďoval soudobý zábavný život (Na Slamníku, Hvězda, 
Barvířský ostrov), jsou s Prahou od této doby dodnes  spojovány i atributy, které ji hod-
notově označují a vytvářejí tak příslušný rétorický potenciál pro publicistiku a krásnou 
literaturu. Připomenu jen několik z nich: epiteton „stověžatá“ čili „hunderttürmig“ snad 
jako kalk latinského „centumturritus“ se vyskytuje snad již od 20. let 19. století, „hlava“ 
(království) jako překlad již středověkého „caput regni“ se ve větší míře šíří již od konce 
18. století, snad neproslulejší označení „zlatá“, „goldene“, „aurea“ použil poprvé novola-
tinský básník Petr Capella jako výraz jejího bohatství spojeného s císařskou rezidencí 
Rudolfa II.16 A navíc „trojměstá Praha“ a její „palác“, „chrám“, který „svou ctí sahá až do 
říše hvězd“, jak poprvé použil tohoto příměru novolatinský básník, mistr Karlovy univer-
zity Mikuláš Troilus Svatopolský (1615)17, vzbuzuje jakožto soubor emblémů 
s minulostním příznakem „svaté místo“, tedy podle Eliadeho výkladu dotyk světa zdejší-
ho, reálného a světa ideálního, v našem případě „světa obrozenských idejí“.18


Tento obrozenský obraz Prahy jako sankta s celým komplexem atributů a emblémů, 
z nichž jsem zde mohl zmínit jen některé, umožnil svým krajně obecným rázem jejich 
pružnou dobovou aktualizaci v českojazyčné literatuře v průběhu celého 19. století; 
exemplární případ výskytu takřka všech  zmiňovaných atributů je báseň Svatopluka Čecha 
Praha z roku 1880 („Jsouc minulosti slavné věstitelkou, / Velkosti, síly, udatnosti lví, / i 
budoucnost si dobuď slavnou, velkou, / pod práce zdárné světlou korouhví“19). Tyto 
emblémy jsou však četné i v politicky angažované poezii 20. století, ne náhodou i ve 
chvílích národního ohrožení (např. u Jaroslava Seiferta v básnické sbírce Světlem oděná  
z 1940 nebo u Františka Halase v básni Vyšehrad ze sbírky Časy, 1939). 


V německojazyčné literatuře české provenience však postupně od konce 40. let do 
konce let 60. přestávají být naznačené historické emblémy Prahy konotovány souladným 
způsobem s naznačeným výkladem české provenience. Zastavím se zvláště u symbolu 
Vyšehradu a Hradčan, mocenskopoliticky exponovaných motivů spjatých s počátkem a 
vyvrcholením české státnosti. Jakkoliv do beletrie se čím dále tím více přenášel spor his-
toriků o primordialitu, resp. o tzv. „Kulturträgertheorie“, tedy o zdůrazňování německých 
kořenů kultury a civilizace v Praze, jednotlivé protagonisty dvou nejznámějších němec-
kých elegizujících historických románů s pražskou tematikou Prahy to antagonisticky 
zatím nutně nevykreslovalo černobílým způsobem.  


Kadet vyšehradské posádky, pozdější proslulý rakouský spisovatel Ferdinand von 
Saar ve své prvotině Innocens (1866) tak podává jímavý osud starého a chudého českého 
kněze paralelním elegickým způsobem k „vážné, ponuré vyšehradské citadele a zádumči-
vému klidu“20, ovšem v kontrastu s „třpytnou Vltavou … kolem přívětivých domů po-
dolských a kolem drobících se trosek hradu Libušina… směrem k starému českému krá-
lovskému městu, k zahnědlému moři domů s vířícím kouřem“21. V  cyklu Vyšehrad (1880) 
Julia Zeyera je oproti tomu takřka in nuce předvedeno dobové úsilí lumírovské generace o 


                                                 
15 Bedřich Loewenstein: Animal symbolicum?, in: Bedřich Loewenstein, My a ti druzí, Brno 1997, s. 107, 
konkrétně k architektuře Michaela Marek:  „Monumentalbauten“ und Städtebau als Spiegel gesellschaftlichen 
Wandels, in: Ferdinand Seibt (Hg.), Böhmen im 19. Jahrhundert, Frankfurt/M. – Berlin 1995, s. 200. 
16 Hana Svatošová, „Zlatá slovanská Praha“. Slovanství ve slovech a skutcích pražské samosprávy, in: Zdeněk 
Hojda / Roman Prahl (vyd.), Slavme slavně slávu Slávóv slavných: Slovanství a česká kultura 19. století, Praha 
2006, s. 160-171, zde s. 160, pozn. 1. 
17 Květoslava Neradová (ed.): Praha našich snů, Praha 1980, s. 48. 
18 Vladimír Macura: Obraz Prahy v české obrozenské kultuře, in: Milena Freimanová (ed.), Město v české kultu-
ře 19. století, Praha 1983, s. 161,  Mircea Eliade, Posvátné a profánní, Praha 2003, s. 19. 
19 Svatopluk Čech: Praha (1884), in: Svatopluk Čech, Sebrané spisy XIX, Praha 1905, s. 253. 
20 Ferdinand Saar: Innocens, in: Ladislav Drůbek (ed. a př.), Pražské motivy, Praha 1940, s. 159.  
21 Ferdinand Saar: Innocens, in: Ladislav Drůbek (ed. a př.), Pražské motivy, Praha 1940, s. 164. 
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epickou poezii analogickou re-konstrukcí národní české mytologie, propracované do příz-
načných detailů (včetně polobožského původu hlavních hrdinů), která byla dovedena až 
do konce dívčí války. O něco dříve vzniklo koneckonců i německojazyčné libreto Josefa 
Wenziga k opeře Libuše jako dílo volně inspirované Rukopisem zelenohorským. Vrcholná 
Libušina proroctví zde podávají aktualizujícím způsobem v živých obrazech slavné epo-
chy národní minulosti. A je to právě opera, v dobové hierarchii stojící nejvýše na pomysl-
né hierarchii uměn, Gesamtkunstwerk, která symbolizuje prostřednictvím jednoho 
z pražských atributů patrně nejdůsažněji český společenský a politický program vždy při 
každé „oficiální“ inscenaci22. Ať už se jedná o inscenaci v Národním divadle 1883 po 
nesplněné korunovaci Františka Josefa I. za českého krále, inscenaci 27. května 1945 
v Národním divadle za účasti Edvarda Beneše nebo o státních svátcích samostatné České 
republiky za přítomnosti Václava Havla či Václava Klause...  


Jistě ne náhodou je tedy Praha v 70. a 80. letech 19. století – v boji za české státní 
právo a prosazování českého měšťanského stavu – rovněž často tematizována v salónní 
novele. Jak si povšimla Daniela Hodrová23, například u Jana Liera je Praha spojována 
s označením „bohyně“, „královna“ a s nezbytnými rekvizitami (šperky, drahokamy, vzác-
nými látkami), například na začátku Lierovy novely Malovaný vějíř (1885): „Za nočního 
temna nesl se vlažný zefýr přes údolí vltavské… Ohnivý vůz Héliův vynořil se z bleskotné 
brány východu… Věže i báně zahořely, Vltava se oděla briliantovým brokátem. … Roje 
paprsků slunečních… odestřely velebnou  korunu Prahy, vínek palácův a chrámův od 
Petřína k Belvederu.“ Tato kulisa je však jen rámcová, je složena z dobových parnasistně-
lumírovských klišé, která působila již ve své době tak literátským afektózním způsobem, 
že neměla šanci stát se součástí dobové emblematiky. K precizaci, resp. k významovému 
zjednoznačnění uváděných atributů však došlo, např. v případě epiteta „zlatá“, a sice při-
pojením etnicky jednoznačným konotováním „slovanská“24. Termín „zlatá slovanská 
Praha“ měl demonstrovat početní převahu obyvatel slovanského, tedy českého původu, 
nad etnicky, resp. jazykově nečeským obyvatelstvem. Podle H. Svatošové25 použil poprvé 
spojení „naše stará, naše milovaná zlatá slovanská Praha“ pražský starosta, advokát 
Tomáš Černý při své slavnostní instalaci pražským starostou v roce 1882. Zatímco na 
české straně byl jeho výrok přijat s bouřlivým nadšením a svému autoru přinesl dokonce o 
několik let později čestné měšťanství hlavního města království (1895), v německém světě 
vyvolal řadu protestních prohlášení a přímo v Praze vedl k demonstrativnímu odchodu 
německých obecných starších z pražského zastupitelství. Od roku 1888 až do prvních 
poválečných komunálních voleb v roce 1919 bylo pražské zastupitelstvo tak čistě 
v českých rukou. 


Zásadní zlom ve vývoji Prahy jako literárního symbolu přichází v 90. letech 19. 
století pod vlivem neutěšené společenské politické a kulturní situace26. Tehdy se hrdina 
románu Julia Zeyera Jan Maria Plojhar (1891) staví proti Praze, která budila „myšlenky 
plné trpkosti a strádání v jeho duši, připomínaly mu vždy buď zapadlou slávu, nebo zubo-
ženou nádheru a zohyzděnou krásu, zapadlé dávné štěstí, dávný zhaslý lesk a přítomnou 


                                                 
22 O podrobnostech vzniku libreta i jeho hudebního zpracování viz Mirko Očadlík: Libuše. Vznik Smetanovy 
zpěvohry, Praha 1939. 
23 Daniela Hodrová: Město, in: Daniela Hodrová, Místa s tajemstvím, Praha 1994, s. 96. 
24 Výraz česko-slovanský je v této souvislosti komplementární s dobovým termínem deutsch-böhmisch.  
25 Hana Svatošová: „Zlatá slovanská Praha“. Slovanství ve slovech a skutcích pražské samosprávy, in: Zdeněk 
Hojda / Roman Prahl, Slavme slavně slávu Slávóv slavných: Slovanství a česká kultura 19. století, Praha 2006, s. 
160-171, zde s. 161. 
26 Tento periodizační mezník navrhuje Daniela Hodrová ve studii Praha jako město deziluze v českém románu 
přelomu století, in: Milena Freimanová (ed.): Město v české kultuře, Praha 1983, s. 168-177. 
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hanbu a bídu a barbarství celé české země“27, „Prahu-královnu, zuboženou a plačící nad 
svými padlými syny jako Hekuba!“ 28 Oproti tomu Videň, jak Plojhar vmete do tváře 
svému protivníkovi, vídeňskému nadporučíku Müllerovi, „není než líčená, falešným šper-
kem ověšená, vydržovaná nevěstka“29. Pro deziluzivní vlastenecké romány se Praha stává 
z vytoužené milenky a královny děvkou. Důležité jsou rovněž emblematické poukazy na 
apokalyptičnost, výraznou dominantou se stává – u Zeyera i u Viléma Mrštíka Bílá hora 
jako místo tragické paměti30. Vilém Mrštík o několik let později Prahu pojmenovává rov-
něž ambivalentně: je pro něj „jakýmsi nakažlivým morem páchnoucím pelechem všeho 
nevkusu a barbarství“31, ale zároveň i může pro něj znamenat „Prahu celou, tichou na 
pohled jako sen, klidnou jako nehybnou tvář masky, přehozenou řídkou clonou podvečer-
ních závojů. Krasavici černou “32. Prostor města bývá tak v deziluzívním  románu erotizo-
ván, Praha se tak může jevit i jako vytoužená milenka i jako chladná nepřístupná dáma33. 


Poslední úryvek ze známého Mrštíkova románu Santa Lucia (1893) poukazuje zá-
roveň i k jisté symbolické podobě města, která se mimo umění pravděpodobně nenalézá. 
Mám na mysli město jako personifikovaný „subjekt“, a to především v próze. V české a 
ještě více v německojazyčné literatuře – od 90. let 19. století do začátku let 20. století 
následujícího v románech Meyrinkových, Kafkových, Leppinových – se lze setkat 
s Prahou jako s „postavou“, ba dokonce „dvojníkem“34 Tato stylizace města jako 
subjektu až do rovinu narativního plánu vypovídá totiž nejen o proměnách literární 
poetiky, ale – což je mnohem závažnější –  i o proměně vnímání kategorie místa mimo 
umění. Intimita individua je zrušena a hrdina je tak vtažen – podle Růženy Grebeníčkové 
– do „davovosti světa“35, charakterizované nejen dezorientovaností a nejistotou 
topografické, ale i existenciální povahy. Řečeno slovy Gustava Meyrinka: „Neznám 
jiného města, které by člověka tak podivuhodně kouzelně k sobě vábilo jako Praha, bydlí-
li v něm a zvětral-li s ním duchovně, a které by jej tolik vábilo k návštěvě míst jeho 
minulosti. Vypadá to, jako by mrtví volali nás živé na místa, kde kdysi trávili své pozemské 


                                                 
27 Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar – Tři legendy o krucifixu, Praha 1976, s. 77 
28 Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar – Tři legendy o krucifixu, Praha 1976, s. 79. 
29 Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar – Tři legendy o krucifixu, Praha 1976, s. 79. 
30 Podle Růženy Grebeníčkové se motiv Bílé hory jako tragického místa paměti objevuje již v rukopisném 
zápisníku J. V. Friče (tzn. z doby kolem roku 1845). Viz R. Grebeníčková: K polaritě Hrad/Vyšehrad v české a 
německy psané literatuře, Kritický sborník 17 (1997/1998), s. 35. 
31 Vilém Mrštík: Bestia triumphans, Praha 1897 (přetisk 2000, s. 2-3).  
32 Vilém Mrštík: Santa Lucia, Praha 1958, s. 131.  
33 K této symbolizaci Prahy (a s tím spojenou genderizaci národních konfliktů a exotizaci „toho druhého“) srov. 
naposledy Georg Escher: Prager femmes fatales – Stadt, Geschlecht, Identität, in: 
http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/GEscher1/ (vyhledáno 24. 1. 2009). 
34 Daniela Hodrová: Hodrová, Místa s tajemstvím, Praha  1994, s. 97-100, naposledy Susanne Fritz, Die Entste-
hung der Prager Textes. Prager deutschsprachige Literatur von 1895 bis 1934, Dresden 2005, zejm. s. 142-163. 
Je příznačné, že se tento obraz Prahy stal vděčným objektem stereotypizujících (vitalisticko-biologizujících 
s nezbytným nacionálním a sociálním podtónem) odsudků českých literárních kritiků (Arneho Nováka, Františka 
Xavera Šaldy, ale i Leppinova souběžníka Arnošta Procházky) a to příznačně na sklonku 1. světové války a 
počátku ČSR. A. Novák kupř. soudil, že „ze skutečného života pražského nezná, či lépe řečeno, nechce znáti 
pisatel Golema praničeho. Zcela úmyslně zamlčuje, že kolem groteskního ostrůvku, jakým jest zdejší ghetto, 
hučí a proudí ruch průmyslový a obchodní, vědecké a umělecké nadšení, radostný a mladistvý příboj mladého a 
schopného národa. … Jde o soustavný, promyšlený postup německých spisovatelů, kteří vnucují světu zcela 
propracované pojetí naší Prahy.“ Své úvahy poté Novák vyostřuje protikladem „o dvou plemenech, dnes vztahu-
jící lačné ruce po všech ženácha zítra opájející se mystickými sny a druhé nevzdělané, přikrčené ke zdi a čekající 
tam na almužnu nebo políček, určené k tomu, aby dodávalo arijským nebo semitským vyvolencům služky a 
sklepníky, kočí a plavce, „sladká děvčata“ a prostitutky. K prvnímu plemeni patří… Gustav Meyrink sám, 
k druhému překladatel jeho „Golema.““ (A. Novák: Pražský román?, Venkov 12. 4. 1917, knižně in: Arne 
Novák: Krajané a sousedé, 2. Vyd., Praha 1930, s. 179-183, zde s. 181. 
35 Růžena Grebeníčková: Doslov, in Gustav Meyrink: Valpuržina noc – Bilý dominikán, Praha 1992, s. 319. 
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bytí, by nám pošeptali, že Praha nemá nadarmo své jmého – že je ve skutečnosti prahem 
mezi životem pozemským a nadsvětím, že je prahem daleko užším než na jiných místech 
(…) Pak kráčíme jakoby pod jakýmsi vlivem, nevidíme a neslyšíme nic, čeho bychom již 
dávno nevěděli, ale odnášíme si pocit, na který nelze nám zapomenouti do pozdního stáří 
– podivný pocit, jako bychom byli nějakým způsobem překročili práh.“36 Není přitom 
náhodné, že k této metamorfóze symbolu Prahy došlo právě v takové míře v  literatuře 
německojazyčné. Expanzivní postup českého národního hnutí, v Praze mimo jiné i 
mocensky potvrzen čistě českým magistrátem, česko-německé národnostní poměry na 
konci 19. století totiž nebývale vystupňoval.  Prohlubující se pocit inferiority pražské 
německojazyčné komunity, která byla zevnitř navíc čím dále tím více rozdělována i 
rasovým antisemitismem, vyvolaly navíc u několika autorů pocit nejistoty, vyvolaný 
„vědomím existence čehosi silného, živelného, … nesrozumitelného, a tudíž cizího, 
nepřátelského“37. Budiž zde uvedeno antropomorfi-zované líčení Prahy v románu O 
Böhmen! (1917) šumavského Němce Hanse Watzlika, kdysi chovance  pražského 
učitelského ústavu: „Avšak tam dole temně hrozilo to zvláštní město, v němž dva národy 
kráčely vedle sebe cize a pochmurně.“38 Použitá Watzlikova slova „cize a pochmurně“ 
(fremd und finster) svědčí o tom, že přes chtěně manifestovaný německý charakter města 
a jeho (údajný) německý původ se však hrdinové Watzlikových a Stroblových románů 
nesnažili do tohoto neznámého světa proniknout a akceptovat jeho komplexnost národní a 
etnickou, a tedy i sociální a kulturní. Z jejich apriori konfrontačního, avšak v podstatě 
defenzivního postoje cítíme obavu, strach. Zvláštní roli v tom hraje pudová stránka – éros, 
sex – jsou to totiž české ženy, které si německé hrdiny podrobují svými erotickými 
vnady39.  Ve fikčním světě těchto próz jsou postoje zřetelně určeny – české prostředí byĺo 
jednoznačně expanzivní,  které hrdiny vlastně k oné kon-frontaci nutilo. Václav Maidl 
upozornil v této souvislosti na příznačný detail, a sice na to, že Watzlik i Strobl, 
pocházející z jihlavského německojazyčného ostrovu (zejm. v románu Das Wirtshaus zum 
König Przemysl, 1913) situují své hrdiny, obránce „národní državy“ do situací, kdy jsou 
konfrontováni  s atakem české „lůzy“, tedy davu, který na ně v přesile zbaběle útočí40. 
Tím byl vytvářen i mýtus neohroženého a uvědomělého hrdiny41.  Stejnou dobu a 
prostředí – tedy i listopadové bouře v roce 1897 po pádu Badeniových jazykových 
nařízení a vyhlášení stanného práva – líčí i vrstevník Stroblův a Watzlikův Viktor Dyk ve 
svých románech Konec Hackenschmiedův (1904) a Prosinec (1906). I zde je Praha 
personifikována jako „lůza“, „dav“, ovšem vina na vzniklých konfrontacích je viděna 
zcela zjevně na straně německých provokatérů42.  


„Praha… je město tragické…“, poznamenal Ernest Denis nepochybně pod dojmem 


                                                 
36 Gustav Meyrink: Meyrink, Neviditelná Praha, Praha 1930, přel. Antonín Bayer, nestr.  Etymologizující em-
blém Prahy jako prahu mezi světem „zdejším“  a „ nadsvětním“ se objevuje již v literatuře středověké.   
37 Václav Maidl: Německé literární podoby Prahy na sklonku monarchie, Documenta Pragensia, sv. 19, 2001, s. 
147-155, zde s. 151. 
38 Hans Watzlik, O Böhmen!, Leipzig 1917, s. 40.  
39 O vztahu německý muž-česká žena zatíženém v německojazyčné literatuře přelomu 19. a 20. století a první 
polovině 20. století nemalými genderovými stereotypy pojednal – ne bez obdobných stereotypů – Pavel Eisner 
(Milenky, Praha 1930, 19922). Srov. i výše předchozí výklad o erotizaci obrazu Prahy v soudobé české literatuře. 
40 Václav Maidl: Německé literární podoby Prahy na sklonku monarchie, Documenta Pragensia, sv. 19, 2001, s. 
149-150. 
41 Viz např. Marta Maschke: Der deutsch-tschechische Nationalitätenkonflikt in Böhmen und Mähren im Spiegel 
der Romane von Karl Hans Strobl. Erfurt, Univ. Diss. 2003 (CD-ROM).  
42 Viktor Dyk: Ovzduší mých studentských románů (předneseno v březnu 1931), in: Jaroslav Med: Viktor Dyk, 
Praha 1988, s. 367–369; Antonín Hartl: O politickém básníku. Poznámky k dílu Viktora Dyka 1877 – 1931. 
Praha 1931, zejm. s. 10–17, Robert Kvaček: Doba zrání, in: Josef Tomeš (ed.), Básník a politik: Sborník z 
konference k sedmdesátému výročí úmrtí Viktora Dyka, Praha 2004, s. 30–37.  
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neutěšených společenských a politických poměrů v Čechách do úvodu knihy Prague  
(1905) českého středoškolského učitele, sokola, překladatele z francouzštiny a propagátoa 
české kultury ve Francii Jindřicha (Henri) Hanticha. „Každý její kámen nám připomíná 
hrdinské drama. Nikde nebyl život zmítanější, převraty častější, vášně šílenější, boje zuři-
vější a lítější. To protože  nikde zájmy, o něž šlo, nebyly vážnější a že se vítězství nikde 
nezdálo protivníkům důsažnější.“43


Do jaké míry Denisův výrok může nárokovat svou platnost i pro minulé století, to 
už je téma pro někoho jiného a na jinou přednášku. S jedním Denisovým výrokem „Praha 
je z míst, které velí dějinám“44 však souhlasit rozhodně nelze. Domnívám se totiž, že jak 
v Praze, tak kdekoliv jinde žijí lidé, kteří dějiny spoluvytvářejí či spoluvytvářet mohou. 
Pokud ovšem chtějí – 


 
 


Zusammenfassung 
 
Prag zwischen Mythos und Geschichte I. Die Stadt als Symbol 


 
Der Beitrag versucht anhand zahlreicher Beispiele aus der tschechisch- sowie deutschsprachigen Bellet-


ristik die Symbolik Prags zu analysieren; dabei kommt er zu folgenden Überlegungen: Prag als Symbol in der 
Belletristik des „langen 19. Jahrhunderts“ kann man u. a. – nach einer Klassifikation von D. Hodrová – als 
Objekt, Milieu oder Figur betrachten; auch für Prag bezeichnende geographische und/oder historische Topoi 
(Hradschin, Wyschehrad, Karlsbrücke, Weißer Berg) werden symbolisiert oder Epitheta (golden, slawisch, caput 
regni) bestimmt. Das Symbol der Stadt wird auch durch spezifische sprachliche und stilistische Mittel (z. B. 
parnassische Klischees) verkörpert. In der Studie wird ebenfalls auf parallele sowie auf abweichende Tendenzen 
in den beiden Literaturen hingedeutet; besondere Aufmerksamkeit wird dabei der unterschiedlichen Interpreta-
tion der historischen Embleme Prags ab den 1860er Jahren (am Beispiel Wyschehrad) gewidmet.  


                                                 
43 Vincy Schwarz (ed.): Město vidím veliké…, Praha 1940, s. 483. 
44 Vincy Schwarz (ed.): Město vidím veliké…, Praha 1940, s. 483. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Roľnícke úverové družstvá v dejinách Slovenska a Slovákov a ich vývoj od  
zavedenia korunovej meny do 2. svetovej vojny.∗


 
PAVOL MARTULIAK 
 
Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 


 
Vedno s nástupom priemyselnej revolúcie 19. storočia, nútilo aj slovenské roľníc-


tvo, ako základnú zložku slovenského etnika, hľadať formy a prostriedky, ktoré by mu 
pomáhali prežiť v nových podmienkach či aspoň uľahčiť jeho ekonomicko-spoločenské 
postavenie. Podľa starého, osvedčeného hesla, čo nezmôže jednotlivec, dokážu mnohí, 
začali si aj slovenskí roľníci zakladať prvé svoje svojpomocné organizácie, nazývané 
spolky  či neskôr aj družstvá. Tak sa na Slovensku ako krajine so starými spolčovacími 
tradíciami. už začiatkom roka 1845, zásluhou Samuela Jurkoviča a jeho spoločníkov, 
zrodilo  prvé roľnícke úverové družstvo vo svete - Gazdovský spolok v Sobotišti. Odvtedy 
družstevná myšlienka  medzi slovenským roľníctvom zapúšťala hlboké korene a realizo-
vala sa v rozličných podobách. Do roku l948 vznikli rôzne druhy roľníckych družstiev a 
spolkov približne v 1800 dedinách a mestách Slovenska.  


Zrod prvých slovenských družstiev bol výsledkom hľadania východísk roľníkov z 
biedy a nedostatku, z nevýhodného postavenia malovýrobcov v rozrastajúcom sa trhovom 
hospodárstve. Družstvo ich malo chrániť  najmä pred náporom silnejších konkurentov na 
trhu. Čo viedlo Slovákov k zakladaniu prvých družstiev? Peňažné ústavy, či sporiteľne, 
ktoré začali vznikať v prvej polovici štyridsiatych rokov na základe obchodného zákona 
z roku 1840, boli zriadené viacmenej pre potreby mestského obyvateľstva. Ich stanovy a 
vnútornú organizáciu zároveň limitovali niektoré obmedzenia (najmä 30 000 zlatých 
vkladu), ktoré chudobnejším vidieckym vrstvám hatili k nim cestu.  


Jednou z ušľachtilých úloh slovenských vzdelancov, menovite štúrovcov, bola sta-
rostlivosť, nielen o duševné, ale i hmotné povznesenie slovenského ľudu. Ako prvý začal 
prakticky realizovať tieto myšlienky Samuel Jurkovič  (1796-1873), učiteľ v obci Sobo-
tište na západnom Slovensku. So skupinkou zodpovedných Sobotišťanov vypracoval náčrt 
stanov pripravovaného subjektu. K založeniu družstva pod názvom v miestnom dialekte 
„Spolek gazdovský v Sobotišti“, k schváleniu jeho stanov - poriadkov a zákonov pristúpili 
na ustanovujúcej schôdzi družstva 9. februára 1845.1 Jeho vznik sa stal živým príkladom, 
pretože sa v regiónoch, obývaných Slovákmi v celom Uhorsku v krátkom čase začali 
objavovať ďalšie početné družstvá, ktoré sa rodili na podobných princípoch. Slováci sa 
preto právom môžu radiť k priekopníkom družstevníctva v európskom meradle. 


Ďalší chod družstva i rad ďalších, negatívne ovplyvnili dôsledky revolučného po-
hybu rokov 1848–1849. Tak napokon po šesťročnom účinkovaní  28. januára 1851 skon-
čilo svoju púť prvé slovenské roľnícke úverové družstvo vo svete, ktoré vzniklo len 50 dní 
po prvom podobnom potravnom družstevnomústave v Európe, ktoré 24. 10. 1844 založili 
remeselníci, zväčša tkáči, v anglickom Rochdale. Zanikli aj mnohé ďalšie slovenské druž-
stvá na území Slovenska i na Dolnej zemi, založené v Jurkovičovej etape.Šesťdesiate roky 
19. storočia sú poznamenané vzostupom novej vlny rozvoja slovenského roľníckeho druž-
stevníctva. Podnietili ju, popri uvoľnenejšej politickej klíme, aj príklady z okolitých štá-
tov, pričom naše družstevníctvo mohlo navyše nadviazať na tradície z Jurkovičovho ob-
                                                           
∗ Štúdia je výstupom z riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0470/08 : Vývoj korunovej meny na území Slovenska od 
jej vzniku po súčasnosť. 
1 Slovenský národný archív (ďalej SNA) Bratislava, fond F. Houdek, 218/12. 
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dobia konca štyridsiatych a začiatku päťdesiatych rokov.  Na rozširovaní sa družstevnej 
myšlienky medzi slovenským roľníctvom má významný podiel najmä Daniel Gabriel 
Lichard (1812-1882). Za najosožnejšie pre slovenské roľníctvo a remeselníkov D. G. 
Lichard pokladal najmä peňažné, úverové družstvá - vzájomné pomocnice. Začali sa bu-
dovať  v 60. rokoch  na Jurkovičových družstevných zásadách. Opierali sa aj o niektoré 
Schultze-Delitzove princípy. Od týchto sa líšili tým, že nepožičiavali na zmenky, ale na 
dlžobné úpisy, tak ako to zaviedol Jurkovič. Vďaka tomu sa slovenský roľník vyhol neú-
merne vysokému vkladu, ktorý si vyžadovala tridsaťtisícová suma základného vložného 
pri účastinných spoločnostiach.2


Tak vznikol vlastne prvý finančný ústav svojho druhu v Uhorsku s úradne schvále-
nými stanovami, ktoré obsahovali zvýhodňujúce výnimky zo zákona, pod názvom Vzá-
jomná pomocnica vo Veľkej Revúci. Okrem hospodársko - sociálneho významu sa stal 
príkladom pre vznik podobných ústavov v blízkom okolí i vo vzdialenejších slovenských 
krajoch.3 Veľa vzájomných pomocníc vzniklo potom najmä v prvej polovici sedemdesia-
tych rokov.4 Úverové družstvá na uhorskom vidieku si začali zakladať aj ďalšie národ-
nosti, Maďari aj Nemci, ktorí budovali svoje prvé družstvá na Schultze - Delitzových 
zásadách. Pritom slovenské vzájomné pomocnice v období, ktoré súčasníci zvykli nazývať 
podľa hlavného propagátora slovenských spolkov, Lichardova doba, boli najpočetnejšími 
roľníckymi úverovými ústavmi v Uhorsku. 


Jednou zo základných podmienok ďalšieho jestvovania a zakladania nových úvero-
vých i ďalších spolkov na družstevnom základe od polovice sedemdesiatych rokov bolo 
zosúladenie ich činnosti s ustanoveniami uhorského obchodného zákona (38. zák. článok 
z r. 1875), ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 1876. Ustanovenia pripúšťali existenciu 
úverových, potravných, stavebných i vzájomne poisťujúcich spolkov, ale pritom im kládli 
viacero zložitých podmienok.  


Nie všetky pomocnice dokázali splniť tieto predpisy. Časť z nich sa rozpadla, iné sa 
pretvorili na akciové spoločnosti, niektoré z nich pokračovali vo svojej činnosti aj v no-
vých podmienkach. V roku 1875 existovalo asi šesťdesiat slovenských Pomocníc. Do 
konca osemdesiatych rokov vzniklo takmer 20 nových. Napriek tomu ich celkový počet 
začal klesať. K tejto skutočnosti, popri uvedených problémoch, prispievala aj postupujúca 
maďarizácia voči Slovákom, ktorú sprevádzalo napr. aj zatvorenie troch slovenských 
gymnázii a Matice slovenskej. K ťažkostiam prispeli aj dôsledky prvej hospodárskej krízy 
v 70. rokoch. To všetko malo za následok dočasný, aj keď nie úplný, útlm činnosti sloven-
ských úverových družstiev. 


Ťažká ekonomická situácia, ruka v ruke s postupujúcim národno-politickým útla-
kom koncom 19. a začiatkom 20. storočia zvlášť nepriaznivo doliehali na slovenský vi-
diek. Našťastie tu boli viacerí slovenskí vzdelanci, ktorí neprestávali hľadať východiská k 
                                                           
2 Prvá takáto vzájomná pomocnica vznikla v Liptovskom Sv. Mikuláši. Jej pôvodný názov z roku 1861 bol Súkrom-
ný sporiteľný spolok. O rok neskôr vznikol podobný ústav v Mošovciach a roku 1864 v Námestove. 27. februára 
1865 vzniklo úverové družstvo pod názvom Hospodársky spolok v Brezovej pod Bradlom. - Pozri SNA , f. F. 
Houdek 221/12. Taktiež Národní hlásnik 1. 3. 1868, s. 109-110. 
3 Krátko po vzniku veľkorevúckej vzájomnej pomocnice vznikli podobné úverné družstvá v Pukanci, Dolnom 
Kubíne, Kežmarku, Brezne, Nemeckej Ľupči, Čáčove, Hlbokom, Malých a Veľkých Stankovciach, Hornom Jasene, 
Bzinciach, Ratkovej, Jelšavskej Teplici a pod. Do konca šesťdesiatych rokov ich mali založené aj centrá dolnozem-
ských Slovákov, Békešská Čaba, Sarvaš (Maďarsko), Pivnica - v Báčke a pod. - Zásluhou D. G. Licharda vznikla už 
roku 1867 Pomocná pokladnica v Skalici. – SNA f. F. Houdek 222/12. 
4 Okrem miest a obcí na Slovensku v roku 1872 si založili Slováci, žijúci v hlavnom meste, Pomocnú pokladnicu v 
Budapešti. Medzi dolnozemskými Slovákmi vznikli v tomto období vzájomné pomocnice v obciach Slovenský 
Ardáč, Pivnica, Hložany, Palánka, Petrovec (vo Vojvodine), ďalej v Poľnom Byrinčoku, Békešskej Čabe a v Oros-
láni (Maďarsko) i v rumunskom Nadlaku. – SNA F. Houdek 222/12. 
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riešeniu a náprave základných ekonomicko-sociálnych problémov ubiedených vrstiev. Z 
ich pamäti a ani z pamäti ľudu ešte nevymizli spomienky na bývalé spolky, či družstvá, 
ktoré na mnohých slovenských dedinách alebo v mestečkách, boli svojim členom výz-
namnou materiálnou oporou. Navyše nepatrná časť z nich stále zotrvávala pri živote. 
Okrem toho prichádzali nové správy o rozvoji družstevného hnutia vo vidieckych cen-
trách okolitých štátov, ktoré mnohí slovenskí dejatelia sústavne sledovali. Vďaka nim sa v 
90. rokoch začala obroda družstevného hnutia, ktoré tak vstupuje do svojej novej, tretej 
etapy. Začiatok tejto etapy je úzko spojený so zavedením novej, korunovej meny 
v Rakúsko-Uhorsku. Uhorská vláda ju zaviedla  2. augusta 1892 Zákonom č. XVII/1892 
a tak zlaté a grajciare nahradili koruny a haliere (v pomere hodnoty dve koruny za 1 
zlatý).  


Prvými roľníckymi družstevnými subjektami na slovenskom vidieku po zave-
dení korunovej meny sa stali tzv. trojúčelové družstvá. K ich prvým priekopníkom 
patrí evanjelický kňaz Ján Vansa (1846-1922), ktorý v rimavskej doline, vo svojej rodnej 
obci Hačava, roku 1893 založil prvé trojúčelové družstvo. Onedlho založil aj v susednej 
obci Píla jeho filiálku a družstvo dostalo názov Pílansko-hačavský hospodársky, potravný 
a úverný spolok. Jeho prvou úlohou bolo odpredávať produkty domácej výroby členov. 
Ďalej mal výhodne získavať a za primerané ceny predávať, potravinové články či potreby 
pre domácnosť a hospodárstvo. Treťou úlohou bolo prijímať vklady členov a poskytovať 
pôžičky. Rok po jeho vzniku, 24. októbra 1894, založil Vansov priateľ, ev. farár Ján Vol-
šák(1846-1905), takéto družstvo v Liptovskej Teplej. V dolnom Liptove, v dedinách Tri 
Sliače, sa usiloval poskytnúť  pomoc svojim farníkom, založením družstva toho istého 
typu, mladý miestny rímskokatolícky kňaz Andrej Hlinka (1864-1938). Družstvo vzniklo 
2. decembra 1894 pod názvom Trojsliačanský gazdovský potravný úverný spolok.5


Spolok dosahoval pekné výsledky a svojim členom, ktorých bolo už v čase vzniku 
170, prinášal významný úžitok. Súčasne Hlinka vyvíjal spoločensko-osvetovú činnosť aj 
na iných úsekoch. Stal sa zakladateľom knižnice. V boji proti alkoholizmu založil v Troch 
Sliačoch spolok striezlivosti. Rozrástol sa na 700 členov. K podobnej činnosti Hlinka 
vyzýval i ostatnú inteligenciu, hlavne kňazov a učiteľov. Vlastným nákladom vydal u K. 
Salvu v Ružomberku pre tento účel príručku: Ako založíme gazdovsko-potravinový a 
úverný spolok? Zásluhou priekopníkov trojúčelových družstiev J. Vansu a A. Hlinku, ako 
hlavných iniciátorov gemersko-liptovského hnutia, sa sieť takýchto družstiev vybudovala 
v krátkom čase vo viacerých župách na Slovensku. Do 1. svetovej vojny ich vzniklo vyše 
70, hlavne v rokoch 1895-1897. 16


Družstvá takéhoto typu vznikali, hoci ojedinele, aj v obciach s nemeckým alebo 
maďarským obyvateľstvom. Uvedené družstvá sa v podstate pridŕžali stanov, vypracova-
ných Vansom. Mali ručenie čiastočne neobmedzené, čiastočne obmedzené. Nie každé 
družstvo plnilo všetky tri účely. Väčšina z nich bola v skutočnosti hlavne potravným druž-
stvom, aj keď si vo firme i stanovách, z opatrnosti voči úradom, ponechávali trojaký účel. 


Svojským typom slovenských úverných družstiev, ktorý sa od polovice deväťde-
siatych rokov rozširoval prevažne na strednom a severozápadnom Slovensku boli Hospo-
dárske a remeselnícke pomocnice. Ich spoločnou charakteristickou črtou podľa stanov 
bolo, že sa členovia pri vstupe zaviazali nerušiť členstvo počas piatich rokov. Za túto 
dobu platili týždenný povinný vklad 20 halierov – až jednu korunu. Po roku dostávali od 
vkladu dvojpercentný úrok. Pôžičky členom poskytovali na 4 %. úrok. Tieto družstvá 
neprijímali iné vklady, okrem povinných. Po piatich rokoch mohli družstvá dávať chu-


                                                           
5 HLINKA, A. Vplyv družstiev na dobrobyt ľudu. Bratislava. 1940. 13. 
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dobným roľníkom priame podpory. Navyše ešte riešili spory medzi členmi, organizovali 
prednášky o zveľaďovaní hospodárstva, pomáhali zakladať nové družstvá.6  


Na prelome 19.-20. storočia sa začala ďalšia fáza slovenského družstevníctva, 
známa ako Blahovo obdobie roľníckeho družstevníctva Významnú úlohu v družstevnom a 
vôbec v roľníckom hnutí, začína opäť plniť mesto Skalica. Na úlohu podchytiť a vybudo-
vať roľnícke hnutie a postaviť ho na novom družstevnom základe sa podujal mladý ska-
lický lekár Pavol Blaho a kňaz Ľudovít Okánik. V roku 1897 založili v Skalici družstvo 
pod názvom Gazdovsko-potravný spolok. V rokoch 1900-1913 na Záhorí a v severozá-
padnej časti Nitrianskej župy, pod priamym skalickým vplyvom vzniklo do šesťdesiat 
takýchto družstiev, väčšinu z toho tvorili  potravné, len šesť bolo úverových. Nestihli 
založiť obchodné ústredie, jednotnú centrálnu organizáciu. Hromadné objednávky im 
obstarávalo skalické družstvo.7


Výhodnejšie podmienky pre svoj rozvoj mali potravné a úverové družstvá, združené 
v dvoch uhorských budapeštianskych centrálach, ktoré vznikli za podpory centrálnych 
úradov ešte na sklonku 19. storočia. V roku 1898 vzniklo Ústredie potravných družstiev 
– HANGYA (slov. Mravec). O rok neskôr bolo založené Ústredie úverových družstiev - 
OKH (Országos Köszponti Hitelszövetkezet). 


HANGYA založila a získala, už na samom začiatku storočia, do svojich radov po-
travné družstvá asi v 260 slovenských obciach a v niekoľkých mestách. OKH, ako druhá 
budapeštianska centrála, spravovala v roku 1914 spolu až 2 520 rôznych družstiev. Z toho 
bolo asi 125 slovenských roľníckych, zväčša úverových družstiev. OKH združovala tiež aj 
niekoľko slovenských živnostníckych úverových družstiev. Slovenské družstvá pritom zo 
strany vedenia obidvoch budapeštianskych centrál, podobne ako zo strany vládnych kru-
hov, pociťovali šovinistický prístup. Vedúci predstavitelia preto vyvíjali snahy o založenie 
osobitného slovenského družstevného ústredia. Tieto sa naplnili vznikom Ústredného 
družstva pre hospodárstvo a obchod v Budapešti. K jeho založeniu došlo na ustano-
vujúcom zhromaždení dňa 18. februára 1912 za účasti 412 zástupcov roľníctva z jednot-
livých stolíc, v ktorých existovali slovenské roľnícke družstvá.


8


Prvoradou úlohou tejto prvej celouhorskej slovenskej družstevnej centrály bolo zís-
kavať všetky slovenské družstvá pre spoluprácu a dosiahnuť, aby ju uznali za svoje ústre-
die. Družstvám, ako svojim členom, malo Ústredné družstvo (ďalej len ÚD) sprostredko-
vať hospodárske potreby (stroje, sadbu, hnojivá a pod.), úver ( len nízky, krátkodobý úver 
na zriaďovacie účely), malo zakladať nové družstvá a vykonávať kontrolu u členských  
družstiev.  


Na vzniku ÚD mal významný podiel Milan Hodža. Predsedom správy sa stal P. 
Blaho. Za riaditeľa bol napokon zvolený brnenský rodák Karel Slavík. Predtým bol vo 
funkcii podpredsedu Ústrednej jednoty českých hospodárskych spoločenstiev v Prahe. ÚD 
založilo aj svoje Vydavateľské družstvo. Onedlho začalo vydávať družstevný časopis Hos-


                                                           
6 Najviac boli rozšírené v Liptove,  na Orave a na Spiši, vrátane slovenských obcí, ktoré po vzniku ČSR pripadli 
v Poľsku. Viacero takýchto družstiev vzniklo aj vo Zvolenskej župe, ďalej v Gemeri - Malohonte, v Šariši, v západ-
nej časti Slovenska ale aj v Turci a v ďalších oblastiach, obývaných Slovákmi, vrátane Dolnej zeme (v dnešnom 
Maďarsku a Juhoslávii). Tieto družstvá nemali žiadnu kooperujúcu organizáciu, ktorá by bola usmerňovala, alebo 
kontrolovala ich činnosť. Každé z nich pracovalo samostatne. Nepatrili k žiadnemu zväzu a nepodliehali ani revízii. 
Viedli ich hlavne miestni kňazi, prípadne učitelia. Predavačmi po dedinách boli väčšinou roľníci.. Viaceré z nich 
prežili aj Rakúsko – Uhorsko a zapojili sa do činnosti i v novovzniknutej ČSR. Dokázali pretrvať aj napriek tomu, 
že boli tŕňom v oku jednak bankám ako účastinným spoločnostiam, ktorým odvádzali členstvo,  ale aj miestnym 
obchodníkom.  -  MARTULIAK, P.: Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva. Nitra, Agroinštitút. 1995. 
ISBN 80-7139-028-3. 71. 
7 MARTULIAK :  Stopäťdesiat rokov...., 73. 
8 Slovenský týždenník, 23. marca 1912, 2. 


 192







Roľnícke úverové družstvá v dejinách Slovenska a Slovákov a ich vývoj... 


podársky obzor. 
Zásluhou obetavej činnosti predstaviteľov si ÚD získavalo dôveru družstiev, ktoré 


sa stali jeho členmi.9 Napriek mimoriadnej snahe M. Hodžu a ďalších predstaviteľov ÚD 
ich počet narastal pomaly, k čomu prispievala nielen nedôvera roľníkov, ale aj skutoč-
nosť, že v niektorých slúžnovských obvodoch zápasilo zakladanie slovenských družstiev  
s vážnymi úradnými ťažkosťami. Neraz dochádzalo k zákazu zakladajúcich zhromaždení, 
k rozháňaniu a prenasledovaniu účastníkov i k peňažitým pokutám. Tak koncom júna 
1914 malo ÚD 200 členských družstie s 484 podielmi, pričom z územia Slovenska to bola 
len nepatrná časť. 10


Vznik 1. svetovej vojny koncom júla 1914 mal za následok výrazné ochabnutie 
družstevného hnutia. Aj napriek zložitostiam vývoja predstavuje prvá celouhorská sloven-
ská družstevná centrála významnú súčasť histórie slovenského roľníckeho družstevníctva. 


Doposiaľ sme v prehľade sledovali vznik a vývoj slovenského družstevníctva na 
území celého Uhorska. Išlo o pohľad na zrod a budovanie slovenských družstiev v kon-
krétnych podmienkach zdola – od ich počiatkov, až po vznik slovenskej družstevnej cen-
trály v Budapešti. Ďalej budeme sledovať vznik a vývoj družstevných centrál ako aj úve-
rových družstiev po vzniku ČSR, a to len na území Slovenska.  


Vznikom československého štátu sa vytvorili nové podmienky pre rozvoj roľníc-
keho družstevníctva. Počet úverových družstiev na Slovensku, spojených s ich maďarskou 
budapeštianskou ústredňou OKH, dosahoval stav 246. Časť slovenských družstiev bola 
organizovaná v Ústrednom družstve pre hospodárstvo a obchod v Budapešti. Po oddelení 
sa od Uhorska bolo treba vybudovať novú ústredňu na území Slovenska, ktorá by organi-
začne podchytila širokú družstevnú sieť. Prvým krokom k jej vzniku bolo valné zhromaž-
denie Ústredného družstva dňa 23. januára 1919 v Žiline. Na tomto rokovaní zvolili päť 
člennú správu nového Ústredného družstva, taktiež dozorný a organizačný výbor a prijali 
nové stanovy Ústredného družstva. Za riaditeľa bol opäť zvolený K. Slavík. Zároveň sa 
účastníci rokovania dohodli, že sa po stabilizácii pomerov vytvori centrála Ústredného 
družstva v Bratislave, ako budúcom hlavnom meste Slovenska. 


Novozriadené družstvo malo prevziať všetok majetok budapeštianskeho a započať 
hneď svoju činnosť.   Vznikom družstevnej centrály na Slovensku sa otvorila ďalšia etapa 
v rozvoji slovenského družstevníctva v nových podmienkach česko-slovenského štátu. 
Z podnetu Milana Hodžu vznikla súčasne v Martine Slovenská roľnícka jednota, ako 
roľnícka odborová organizácia. Ďalšia vznikla pod vedením  Pavla Blahu v Bratislave pod 
názvom Slovenská domovina. Obidve sa zaviazali, že spolu s agrárnou stranou budú pod-
porovať rozvoj družstevného hnutia. 


K otázke budovania družstiev na slovenskom vidieku mala veľmi pozitívny postoj 
aj Slovenská ľudová strana, reprezentovaná jedným z priekopníkov družstevníctva A. 
Hlinkom. Podporu družstevnej myšlienke proklamovala i sociálnodemokratická strana. 
Rozdiely medzi nimi boli najmä v názoroch na charakter, účel a zameranie družstiev. 
Kormidlo v družstevnej otázke sa v tomto období podarilo uchopiť agrárnym politikom. 


Podľa rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva stala sa najvyšším slovenským 
autonómnym poľnohospodárskym Zemedelská rada pre Slovensko alebo Slovenská po-


                                                           
9 Z iniciatívy K. Slavíka a M. Hodžu vznikali nové družstvá v r. 1912 najmä na Dolnej zemi, napr. Báčke v sloven-
ských centrách Pivnica a Kulpín, v júli 1913,  vznikli úverné družstvá v obciach Kysáč a Silbáš. Do 1. svetovej 
vojny vznikli na území Slovenska úverové alebo potravné družstvá pričlenené k ÚD, napr. v obciach Beckov, 
Benice, Brehy, Breziny, Bystrička, Čermáň, Čabradský Vrbovok, Dolné Sŕnie, Dolný Kubín, Ďanová, Horný Dačov 
Lom, Láb, Prietrž, Pribylina, Skýcov, Slovenské Pravno, Smolinsko, Sokolče, Sučany, Sucháň, Žibritov. Sám K. 
Slavík založil takmer 30 družstiev.  – Národný hlásnik 5. 5. 1915, s. 7. 
10 CAMBEL, S.: Štátnik a národohospodár Milan Hodža. Bratislava. VEDA. 2001. ISBN  80-224-069-4, s. 65. 
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ľnohospodárska rada v Bratislave. Svoju činnosť začala 15.augusta 1921 na čele s 
prvým predsedom P. Blahom. Jej hlavným cieľom bolo zabezpečovať vykonávanie roz-
hodnutí vlády a ministerstva v podmienkach Slovenska a zároveň predkladať požiadavky 
poľnohospodárov centrálnym orgánom v Prahe. Ako vrcholná slovenská poľnohospodár-
ska inštitúcia mala značný vplyv na vývoj roľníckeho družstevníctva na Slovensku. 


Nevyhnutným riešením pre existenciu a ďalší rozvoj slovenských družstiev bola ich 
zákonná legalizácia. Z podnetu slovenských poslancov prijalo Národné zhromaždenie dňa 
15. apríla 1919 Zákon č. 210 Zb. a n., ktorý má v ďalšej histórii nášho družstevníctva 
medzivojnového obdobia dôležitý význam. Zákon ruší platnosť uhorských zákonov vo 
vzťahu k družstvám na Slovensku a zaväzuje tieto družstvá vypovedať členstvo v zahra-
ničných centrálach. Zároveň potvrdzuje dominantné postavenie jedinej centrálnej organi-
zácie, Ústredného družstva v Bratislave (ďalej ÚD) vtedy novozriadenom hlavnom 
meste Slovenska. ÚD bolo ustanovené aj ako revízny orgán. Pod hrozbou rozpustenia sa 
zákon stal záväzným pre všetky družstvá. Tým si agrárna strana zabezpečila prostredníc-
tvom ÚD v otázke družstevníctva monopolné postavenie.10


Úlohou zákonných opatrení bolo otvoriť v nových podmienkach a na nových zákla-
doch priestor pre rozvoj družstevníctva na Slovensku. Pre úplnosť sa žiada uviesť, že  
slovenské roľnícke družstvá jednotlivých druhov, ktoré ostali vytvorením česko-sloven-
ského štátu v zahraničí, začlenili sa postupne do družstevných centrál v Maďarsku, Ru-
munsku a Juhoslávii, prípadne v Poľsku. S ÚD v Bratislave, žiaľ, potom už neudržiavali 
takmer žiadne kontakty. 


V pestrej palete jestvujúcich družstiev na Slovensku mali prevahu stále potravné 
družstvá. Ich úlohou bolo aj v nových podmienkach chrániť roľníka najmä pred neregu-
lárnym obchodom alebo úžerou. Koncom roku 1919 mali tieto družstvá na Slovensku 134 
799 členov, čo spolu s rodinnými príslušníkmi tvorilo 3/4 mil. obyvateľstva. Bývalá cen-
trála v Budapešti Hangya ostávala týmto družstvám dlžná vyše 4,5 miliónov korún. Na 
druhom mieste, počtom 60 593 členov stáli vtedy na Slovensku úverové družstvá. K nim 
sa spolu s rodinnými príslušníkmi viazalo asi 300 000 ľudí. Týmto členom OKH v Buda-
pešti ostával dlžný 34,5 miliónov československých korún.11


Činnosť Ústredného družstva v Bratislave, ako centrálnej družstevnej organizácie na 
Slovensku, bola rozsiahla. Plnilo  úlohy  pri zakladaní družstiev, ale aj pri ich organizač-
nom upevňovaní, pri ich výrobnej, obchodnej i revíznej činnosti, bez rozdielu národnosti 
členov. Staralo sa o ich odborné vzdelávanie  a roľníckeho obyvateľstva vôbec. Organizo-
valo rôzne kurzy. Vydávalo odbornú literatúru a časopisy. Spočiatku najmä Hospodársky 
obzor a v maďarskom jazyku  časopis Gazdasági Szemle.  


V roku 1923 vtedajšieho riaditeľa ÚD K. Slavíka vystriedal vo funkcii Ján Pražák. 
Za predsedu bol zvolený skúsený slovenský národohospodár, Fedor Houdek (1877-
1953). Počnúc jeseňou 1922, až do jari 1926, bol ministrom poľnohospodárstva jeden z 
jeho tradičných organizátorov Milan Hodža. Aj táto skutočnosť nesporne prispievala k 
stabilizácii nášho družstevníctva Prejavovalo sa to formou finančných dotácií, rôznymi 
úľavami, zmierňovaním sankcií či postihov voči družstvám, ktoré sa ocitli v neočakáva-
ných ťažkostiach a pod. Možno sem pripočítať aj jeho podiel na presadzovaní prospeš-
ných centrálnych legislatívnych opatrení. 


                                                           
10 SNA F. Houdek, 26-28/23. Text zákona č. 210 z 15. 4. 1919. - Dotýkalo sa to, prirodzene, hlavne roľníckeho 
družstevníctva, lebo robotnícke konzumné družstvá, konzumné družstvá železničných zamestnancov, továrenské 
konzumy a živnostenské družstvá mali výnimku z tohto zákona. Výnimku si vymohli aj české družstevné centrály, 
pretože sa zákon nevzťahoval ani na družstvá, ktoré podliehali ústredným centrálam v Prahe a v Brne. Spôsob 
revízie družstiev bližšie určovalo Nariadenie vlády č. 492 z 19. 8. 1919. 
11  SNA F. Houdek, 250/23.    


 194







Roľnícke úverové družstvá v dejinách Slovenska a Slovákov a ich vývoj... 


Účinná pomoc slovenskému družstevníctvu, ktoré vážne zaostávalo  v porovnaní s 
českými krajinami, sa napokon stávala takmer nevyhnutnosťou, pretože Slovensko pod-
statne zaostávalo za českými krajinami v počte družstiev všetkých druhov o čom názorne 
svedčia údaje tabuľky 1.  


 
Tabuľka 1. 
Prehľad o  družstvách v Československu  začiatkom roku 1924 


Región Všetky druž-
stvá 


Roľnícke nákupné,predajné a vý-
rob.družstvá 


Roľ.úverové družstvá 


 počet počet družst. % podielu na všet. družstv. poč.dr. % pod. na 
všet.druž. 


Čechy 8045 1339 16,6 3450 42,9 
Morava 3556 753 21,2 1492 42 
Sliezsko 673 96 14,3 353 52,5 
Slovensko 2386 1187 50 444 18,6 
Podk.Rus 282 104 36,9 113 40,1 
Celá ČSR 14942 3479  5852  


 
Z celkového stavu 2 386 družstiev na Slovensku polovicu tvorili roľnícke nákupné, 


predajné a výrobné družstvá. Kritické zaostávanie Slovenska sa prejavovalo v úverových 
družstvách. Z celkového počtu všetkých úverových družstiev v Československu sa vyše 
90 % nachádzalo v českých krajinách, pričom sa Slovensko na tomto počte podieľalo 
sotva ôsmimi percentami. 12


Priestor pre viaceré pozitívne zmeny aj v organizácii roľníckeho družstevníctva na 
Slovensku otvorili zákony o peňažných ústavoch, najmä zákon č. 239 1924 Zb. z. a n. 
Medzi prvými zareagovalo na ne úverové družstevníctvo. Pre okresné úverové družstvá, 
nazvané roľníckymi vzájomnými pokladnicami, vznikol v roku 1924 Zväz roľníckych 
vzájomných pokladníc (ďalej ZRVP). Obdobný ústredný zväz si vytvorili aj družstvá 
drobných živnostníkov. Vznikol, ako Zväz živnostenských úverných ústavov a druž-
stiev v Bratislave. 


Došlo aj k reorganizácii ÚD v Bratislave, Podľa nového bankového zákona č. 239 z 
roku 1924 ÚD 1. novembra 1925 zrušilo svoje obchodné oddelenie. Jeho úlohy prešli na 
novozaložený Zväz hospodárskych družstiev na Slovensku (ďalej ZHD) so sídlom v 
Bratislave. ÚD sa teraz mohlo venovať hlavne revíznej činnosti a zakladaniu družstiev, 
najmä úverových či vzájomných roľníckych pokladníc (RVP). Ostalo vlastne peňažným 
ústavom.  


Najmä v súvislosti s nástupom nového vedenia, ale aj s reorganizáciou uvedených 
centrál, došlo k celkovej konsolidácii družstevnej činnosti.  Počet jednotlivých družstiev 
vzrastal. Za prvých desať rokov existencie ČSR, do 28. októbra 1928, vzniklo na Sloven-
sku 357 úverových družstiev. Výška vkladov všetkých úverových družstiev predstavovala 
v tom období 220 mil. Kč a v Roľníckych vzájomných pokladniciach ďalších 163 mil. 
Kč.13 Prehľad o jednotlivých roľníckych družstvách a  družstevných zväzoch na Sloven-
sku k 31. 12. 1937 prináša tabuľka 2. 


 
 
 
 
 


                                                           
12 Údaje  v tabuľke uviedol časopis Slovenská vlasť 7. 3. 1924, s. 2. 
13 Slovenská politika, 28. 10. 1928, s. 8. 
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Tabuľka 2 


Družstev.zväzy a družstvá Poč. Druž. Počet členov Vklady čl. v Kč Tržba v tis. Kč 
Ústred.družstvo v  Bratislave  2044 109000,-  
družstevné zv.: 
Zv.roľ.vzáj.pokl. 1  164000,-  
NÚPOD v Bratisl. 1   145000,- 
HANZA v Galante 1   55000,- 
Zväz hosp.družst. 1   420000,- 
Zv.mliek.družs. 1    
Spolu 5  273000,- 620000,- 
družstvá: 
Úverné družstvá 777 180000 380000,-  
Roľ.vzáj.poklad. 74 140000 618000,-  
Potravné druž. 914 150000  300000,- 
Stav.a byt. druž. 20 17000  240000,- 
Mliekárske druž. 59 7000  22000,- 
Liehovarnícke druž. 65 5000  26000,- 
Ostatné roľ. druž. 130 16000  45000,- 
Spolu 2044 515000 998000,- 633000,- 


 
Keď v súlade s údajmi tabuľky ku stavu vyše pol milióna členov roľníckych pripo-


čítame rodinných príslušníkov členov družstiev, dospejeme k realite, že do veľkej rodiny 
roľníckeho družstevníctva koncom 30. rokov patrila približne polovica obyvateľstva Slo-
venska. 


Rozvoj družstiev pokračoval a do konca mája l938 dosiahol počet 2 O79. Pritom 
výška vkladov členov družstiev k tomuto dátumu presiahla jednu miliardu korún.14 Do 
konca roku l938 poskytlo ÚD, spolu s pričlenenými družstvami, svojim členom pôžičky 
vo výške takmer šesť miliárd korún a to aspoň o dve - tri percentá lacnejšie, ako iné pe-
ňažné ústavy. Rezervné fondy družstiev vzrástli z l2 na l07 miliónov korún a v ich cen-
trále ÚD na 8, 3 mil. Kč. 


Po organizačnej a revíznej stránke boli jednotlivé druhy družstiev  podriadené 
Ústrednému družstvu v Bratislave. Koncom roku l936 to bolo, okrem l469 slovenských 
družstiev 479 družstiev s maďarským, 4O s nemeckým členstvom a štyri družstvá s člen-
stvom ukrajinskej či rusínskej národnosti. 


Počas svojej dvadsaťročnej činnosti za 1. ČSR, roľnícke družstevníctvo na Sloven-
sku vyspelo do takej miery, že predstavovalo jedinečnú, takmer nezastupiteľnú zložku 
ekonomicko-sociálneho, ale aj kultúrno-spoločenského života dedín a mestečiek po celej 
krajine. 


Na situáciu v roľníckom družstevníctve nepriaznivo vplýval vývoj vnútropolitic-
kých a medzinárodných udalostí po Mníchove 1938. Centrálna vláda v Prahe pokračovala 
v snahe udržať si dovtedajší vplyv na družstevnú činnosť. Došlo napr. k obmedzeniu vý-
beru vkladov, k značnému zvýšeniu zvláštnej zárobkovej dane v družstvách, čím bola ich 
činnosť ekonomicky podlomená. Zvlášť bolestivou stránkou  bolo odstúpenie južnej časti 
Slovenska horthyovskému Maďarsku po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938.  


K Maďarsku bolo pripojených 984 miest a obcí v ktorých žilo okolo 1 mil. obyvate-
ľov, z ktorých polovicu tvorili Slováci. Značná časť slovenského a českého obyvateľstva 
(najmä kolonisti a štátni zamestnanci) onedlho musela opustiť okupované územie. Aj tak 
tam zostalo 466 737 Slovákov. 


Straty, ktoré utrpelo Slovensko dôsledkami okupácie, znamenali vážny zásah i v 
oblasti družstevníctva. V dôsledku agresie susedných štátov Slovensko stratilo viac ako 
                                                           
14 Slovenský denník, 2. 6. 1938, s. 6. 
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1/4 družstiev jednotlivých druhov, čo znamenalo najvýraznejší zásah do života družstev-
nej rodiny na Slovensku v medzivojnovom období. O stave v roľníckom družstevníctve 
po Viedenskej arbitráži v novembri 1938 svedčí tabuľka 3.15  


 
Tabuľka 3 
Prehľad o roľníckom družstevníctve na Slovensku koncom  roku 1938.  


Družstvá, zväzy Stav v Stav po Ostali Maďarsku
centrály októbri 1938 odstúpení územia a Poľsku
Družstevné zväzy 5 5 0
Nákupné centrály 2 1 1
Úverné družstvá 870 654 216
Roľ.vzáj.pokladnice 74 58 16
Potravné družstvá 1051 722 335
Roľ.sklad.družstvá 19 14 5
Pálenice 12 10 2
Liehovary 70 56 14
Mliekárske družstvá 64 49 15
Stavebné družstvá 46 37 9
Živnostenské 18 18 0
Rôzne roľnícke dr. 46 41 5
Rôzne neroľnícke 12 6 6
Spolu 2295 1671 624


 
Vnútropolitické zmeny po vyhlásení samostatnosti Slovenského štátu 14. 


marca1939 si vyžadovali nové legislatívne úpravy aj pre sféru družstevnej činnosti. Zá-
sadný význam pre ďalší vývoj organizácie družstevníctva malo Vládne nariadenie číslo 85 
zo dňa 2. mája 1939, ktorým sa mala upevniť jeho centralizácia, zodpovedajúca záujmom 
a podmienkam nového štátu.  Povinnosťou všetkých družstiev bolo do 1. júla 1939 pričle-
niť sa k niektorému družstevnému zväzu na Slovensku a podrobiť sa jeho revízii. 
K takýmto družstevným centrálam patrilo ÚD v Bratislave, Zväz roľníckych vzájomných 
pokladníc v Bratislave a Zväz živnostenských úverných ústavov a družstiev v Bratislave.  


Vládnym nariadením č. 86/1939 sa pre všetky nemecké družstvá na Slovensku zria-
dila samostatná družstevná centrála Zentralverband deutscher Genossenschaften ktorá 
mala rovnocenné postavenie so slovenskými družstevnými zväzmi. Za nemecké družstvo 
sa pokladalo také, ktorého väčšina členov bola nemeckej národnosti. Takéto družstvo 
mohlo byť len členom nemeckého zväzu. 


Družstevné centrály mali za úlohu sledovať a kontrolovať činnosť a hospodárenie 
družstiev, v súlade so záujmami štátu. Pritom si kompetenciu schválenia vzniku i rozpus-
tenia družstva na návrh centrály ponechal v rukách štát prostredníctvom Ministerstva 
vnútra alebo podľa nariadenia vlády č. 111/1939, pri všetkých peňažných ústavoch, teda i 
pri úverových družstvách, Ministerstvo financií. Na vlastné trovy bolo každé družstvo 


                                                           
15 Kvôli bližšiemu vysvetleniu možno uviesť, že z celkového počtu družstiev a družstevných centrál sa 620 družstiev 
ocitlo v Maďarsku. Tri družstvá (jedno potravné a dve úverové v obciach Čierne a Skalité) sa ocitli v Poľsku. Z 
dvoch nákupných centrál ostala jedna ( Hanza v Galante) v Maďarsku. Z druhej väčšej z nich NUPOD ostali na 
maďarskej strane dve expozitúry (v Košiciach a v Tornali, pričom zásoby ich tovaru previezli na územie Slovenska). 
Zväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť zanechal na obsadenom území taktiež dve svoje skla-
dištné družstvá, 14 skladov a niekoľko menších skladíšť. Ich zásoby zväčša stihol previezť na naše územie.Zväz 
RVP nechal 16 pokladníc na okupovanom území. Pokladnice z Levíc, Lučenca, Rimavskej Soboty a Rožňavy ešte 
stihol preniesť na územie Slovenska, pretože oblasti ich členstva sa nachádzali väčšinou na neobsadenom území 
Slovenska.  –Štatistické údaje – pozri SNA, F. Houdek, škat. 23. 
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povinné podrobiť sa raz ročne kontrole revízorov príslušnej centrály, či sleduje hospodár-
ske potreby štátu.  


Stále platné nariadenia bývalej vlády ČSR z roku 1938 spočiatku vážne sťažovali 
zakladanie nových družstiev. ÚD v Bratislave, ako vrcholný družstevný kontrolný orgán 
na Slovensku, usilovalo sa aj v nových podmienkach udržať svoje primárne postavenie v 
roľníckom družstevníctve. 36 Popritom sa mu ani zďaleka zo strany štátu nedostávalo tej 
finančnej podpory, ani takých poplatkových výhod, na aké bolo zvyknuté v bývalých 
pomeroch. Navyše jeho činnosť značne komplikovali nedoriešené vzťahy so Zväzom 
RVP, s ZHD či NUPOD-om, ale i s neroľníckymi družstvami a najmä so Živnozväzom. Aj 
za týchto sťažených podmienok plnilo ÚD úlohu vrcholnej kontrolnej organizácie všet-
kých roľníckych družstiev s príkladnou zodpovednosťou. Za svoju úspešnú činnosť mohlo 
vďačiť viacerým svojim obetavým pracovníkom, medzi ktorými nechýbal, so svojou 
príkladnou aktivitou, ani jeho dovtedajší predseda Fedor Houdek. Po 21. valnom zhro-
maždení ho v tejto funkcii vystriedal predseda Zemedelskej rady a Kresťanského roľníc-
keho združenia, Štefan Danihel. Vo svojej činnosti pokračoval F. Houdek aj naďalej ako 
člen správy ÚD vo funkcii podpredsedu. 


Roľnícke družstevníctvo i takto zaznamenávalo kvalitatívny i kvantitatívny vzostup. 
Prejavilo sa to i vzrastom počtu družstiev, ktoré boli prijaté do ÚD.  Do roku 1940 bolo v 
ÚD združených už 1740 rôznych družstiev. Z toho bolo, popri 723 potravných 653 úvero-
vých družstiev, a 58 roľníckych vzájomných pokladníc v jednotlivých okresných mestách 
Slovenska.16 V priebehu ďalších rokov počet úverových družstiev presiahol počet 800. 
Svojou aktivitou mohli tieto družstevné subjekty, popri Národnej banke Slovenska 
a ďalších osem finančných ústavou (bánk) a ďalších asi dvadsať mestských sporiteľní, aj 
napriek zložitým politickým i ekonomickým pomerom vojnovej doby, svojou aktivitou 
podstatne prispievať k finančnému životu na Slovensku. 


Menšie organizačné úpravy, ktorými prechádzalo roľnícke družstevníctvo na Slo-
vensku v nasledujúcich rokoch, súviseli so všeobecnými zmenami vo vnútropolitickej i 
ekonomickej oblasti, a najmä vo sfére poľnohospodárskej výroby a jej organizácie. Jeho 
celková organizačná štruktúra ostala pritom v podstate zachovaná. Počas jestvovania 1. 
ČSR bolo roľnícke družstevníctvo prevažne pod politickým vplyvom agrárnej strany. Po 
vyhlásení autonómie Slovenska 6. októbria 1939 si aj v tejto sfére začala upevňovať ve-
dúce pozície Hlinkova slovenská ľudová strana (ďalej HSĽS). Zákon 297/1940 Sl. z. 
určoval budovať záujmové organizácie, ktoré sa mali riadiť smernicami HSĽS. 


Družstvá, odchované na starých, demokratických tradíciách, nedokázali vážnejšie 
podlomiť a ani zvrátiť nielen vojnové pomery prvej polovice štyridsiatych rokov, ale ani 
antidemokratické prvky a snahy časti politikov. Aj naďalej plnili svoju ušľachtilú úlohu a 
väčšina z nich dosahovala aj v ťažších vojnových podmienkach sústavnú prosperitu. Časť 
z nich zápasila s ekonomicko-finančnými ťažkosťami, ktoré nakoniec dokázali, za pomoci 
družstevných ústredí, vyriešiť. Prevahu medzi družstvami na Slovensku mali stále roľ-
nícke družstvá. Z hľadiska organizačno-revíznej činnosti sa  sústreďovali pri ÚD a Zväze 
RVP. Nemecké revízne ústredie Zentralverband združovalo nemecké roľnícke i neroľ-
nícke družstvá. Do konca roku 1942  k nemu  pričlenili dva družstevné obchodné a orga-
nizačné zväzy a 130 družstiev. Revíznym ústredím pre neroľnícke slovenské družstvá 
bol stále Živnozväz. Koncom roku 1942  k nemu patrilo 71 peňažných a 148 nepeňaž-
                                                           
16 Svoju lojalitu a podporu novému štátu vyjadrilo ÚD už na svojom 21. valnom zhromaždení 22. júna 1939, na 
ktorom sa rozhodlo, že celý zisk ÚD za roky 1937 - 1938 v hodnote 464 692 Ks venuje do fondu na vybudovanie 
Slovenska. Okrem toho ÚD s družstvami k nemu pričlenenými prispelo na hospodársku obrodu Slovenského štátu 
upísaním pôžičky vyše 10 miliónov korún. – Hospodársky obzor 1.7.1939, s. 99. 
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ných družstiev, spolu teda 219 slovenských družstiev.17


 
 


Summary 
 


Agricultural credit associations in slovak history and their development since esta-
blishment of crown currency to World War II 


 
The study offers a digest of establishing and development of slovak agricultural credit associations to 


World War II. These financial institutes have long-time traditions in slovak history. It is maybe therefore, that 
the first association of these called „Spolek gazdovský v Sobotišti“ and it was found in Slovakia on February 2nd 
1845. Author attends a particular notice to summary development of these financial institutes since establishment 
of crown currency in 1892 to establishing of The first Slovak Republic. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                           
17 SNA  fond ÚD, škat. 1387. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Profesor Karol Fremal 65-ročný 
 
JÁN STANISLAV 


 
 
Pri tomto významnom životnom jubileu sa žiada pristaviť veľmi pohyblivý tok času 


a zvážiť už na riečici precúdené zlato, striebro i vzácny jantár z jeho tvorivej výskumnej i 
pedagogickej činnosti. Žiada sa zakresliť grafikon muža hlbinného ponoru i patričného 
bádateľského výtlaku, jeho skutočnú vedeckú i pedagogickú prínosnosť. 


Počas svojho pracovného pôsobenia „vystriedal“ tri vzájomne sa pozitívne opeľu-
júce profesie – odborného pracovníka Múzea SNP, profesionálneho historika na Ústave 
pre regionálny výskum, stredoškolského a vysokoškolského učiteľa histórie. Už vyše 40 
rokov uplynulo odvtedy, čo po skončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave začal ako kvalifikovaný odborník systematicky 
skúmať a spracovávať neprebádané témy antifašistického hnutia a SNP. Postupne vnú-
torne dozrel k rozhodnutiu, že treba splácať podlžnosť slovenskej historickej obce voči 
stredoslovenskému regiónu. Ako Stredoslovák nemal problém sa v ňom intímne „zabý-
vať“ a nájsť si v ňom domovské právo. Ako začínajúci historik si čoskoro overil, že sku-
točnými stavebnými kameňmi všetkých solídnych syntéz musí byť dôkladná znalosť fak-
tov. Pletivo lží v regionálnej historiografii je hmatateľne zjavné, až veľmi konkrétne, nie 
je vôbec synteticky zahmlené, anonymné. Vyhýbal sa vákuu hodnôt predčasných socialis-
tických syntéz. Ako ich reálny diagnostik a oponent uprednostnil výpovednú hodnotu 
faktov regiónu. Na diela syntetického charakteru dozrieval postupne, no vždy na základe 
dôkladnej odbornej pripravenosti, dôvernej znalosti problematiky a svojsky originálneho 
prístupu, ktorý oprel o rozsiahly komparatívny archívny výskum i o prácu s pamätníkmi v 
rámci základného výskumu. Antifašistická rezistencia a SNP ako ťažisková bádateľská 
téma bola i zostala na dlhé roky obsahovou náplňou jeho vedeckých a odborných prác. 


Na časovej priamke Fremalových výskumných aktivít v regióne stredného Sloven-
ska možno zmapovať nielen jeho záujmovú šírku, ale aj zhodnotiť realizované vrcholné 
zámery jeho horolezeckých výstupov, v ktorých potvrdil, že jeho skutočným chrámom 
bola i zostala história tohto regiónu. 


K priekopnícky najdôležitejším a najrozsiahlejším prácam patria monografie: Spo-
ločne v boji proti fašizmu (1984) a Vyvrcholenie národnooslobodzovacieho boja proti 
fašizmu na strednom Slovensku v r. 1944-45 (vyšla v r. 1989 – Fremal ako vedúci autor-
ského kolektívu a zostavovateľ bol aj spoluautorom dvoch kapitol). Samostatnú monogra-
fiu: Kapitoly z dejín protifašistického odboja na Slovensku v r. 1938-1945 (vyšla v r. 
2000) predložil ako habilitačnú prácu na potvrdenie hodnosti docenta. Do tohto serióz-
neho výskumného oblúku problematiky slovenského hnutia odporu v rokoch 2. svetovej 
vojny patrí aj 32 ďalších publikovaných vedeckých štúdií a materiálových štúdií. Aj jeho 
diela vznikali pod tlakom doby, no pečatil ich svojou osobnosťou humanistu a vyznávača 
sociálneho pokroku. Svedčí o tom aj skutočnosť, ako precízne spracoval odboj sociálnej 
demokracie na Slovensku a nekomunistický odboj na strednom Slovensku. Vydal tak 
presvedčivé svedectvo o konkrétnej činnosti nielen významných, ale aj radových odbojá-
rov, ktorí by bez Fremalovho pričinenia upadli do zabudnutia, resp. boli by obídení. 


Okrem dlhoročného pozitívneho pôsobenia vo vyučovacom procese svoju kreativitu 
uplatnil aj v metodických štúdiách, v analýze učebníc dejepisu susedných štátov ako aj v 
analýze súčasných slovenských učebníc dejepisu. Podarilo sa mu dosiahnuť nielen istý 
komparatívny obraz o stave učebníc dejepisu v stredoeurópskom priestore, ale dokázal aj 
vytýčiť a uplatniť všetky ťažiskové vedecké a metodické parametre pri tvorbe nových 
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učebníc pre stredné odborné školy a učilištia. K zložitej a spoločensky veľmi naliehavej 
problematike tvorby učebníc publikoval 12 vedeckých a odborných štúdií. Do nich orga-
nicky zakomponoval nevyhnutný register regionálnych prvkov vo vyučovaní dejepisu, 
ktorý opatril metodickým listom. Za najväčší Fremalov metodický prínos možno považo-
vať jeho participáciu na tvorbe učebníc dejepisu pre stredné odborné školy a stredné od-
borné učilištia. Tie boli preložené aj do maďarského jazyka, čo je z hľadiska vyučovania 
dejepisu maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku priekopnícky počin, keďže ide 
vôbec o prvé učebnice dejepisu pre stredné školy na Slovensku po roku 1989. Kolektív 
autorov týchto učebníc bol zaslúžene ocenený cenou rektora Univerzity Mateja Bela za 
rok 1999. Tvorba učebníc patrí medzi najťažšie tvorivé práce. Nie je veľa vedeckých 
pracovníkov, ktorí dokážu pretransformovať jazyk vedy a jeho odborný štýl do pedago-
gicky a čitateľsky príťažlivej podoby hodnotných učebníc. Aj z tohto dôvodu treba pozi-
tívne hodnotiť jeho spoluautorstvo pri tvorbe vysokoškolských učebných textov (skrípt) 
Dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945, ktoré sú doteraz jedinými vysokoškolskými učeb-
nými textami zachytávajúce predmetnú problematiku na Slovensku. O ich aktuálnej spo-
ločenskej potrebe a o vysokoškolskom dopyte najlepšie svedčí skutočnosť, že už vyšli v 
štyroch vydaniach. 


Profesor Fremal sa ako historik podieľal aj na odbornej múzejnej práci. Tá sa pre-
mietla do napísania viacerých scenárov múzejných expozícií a tematických výstav, najmä 
však do realizácie stálej expozície Múzea SNP v r. 1969-1974, ktorá bola z politických a 
ideologických dôvodov zrušená a nahradená tzv. normalizačnou expozíciou. Po roku 1989 
významným podielom participoval na tvorbe dvoch nových expozícií Múzea SNP. Ešte 
pred novembrom 1989 sa spolupodieľal na tvorbe expozície Stredoslovenského múzea v 
Banskej Bystrici, Gemerského múzea v Rimavskej Sobote, Vlastivedného múzea vo 
Zvolene, pamätných izieb SNP na Balážoch a Kaliští i na rôznych domácich a zahranič-
ných výstavách pripravených z príležitosti výročia SNP. Aj tento výpočet múzejných 
aktivít potvrdzuje jeho viacrozmernosť a schopnosť prezentovať región stredného Sloven-
ska v širokospektrálnych tematických, príčinných a časopriestorových súvislostiach. 


Za autorom ako historikom stoja dobré, veľmi dobré, výborné i znamenité práce. 
Prevažnú časť svojich prác premyslel tak, že ich odžil a vynosil do zrelej podoby. V rámci 
objektivity i komplexnosti hodnotenia celej jeho tvorby treba konštatovať, že predmetom 
Fremalovej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti bola aj problematika robotníckeho 
a komunistického hnutia v B. Bystrici a na strednom Slovensku. K tejto problematike 
napísal dve monografie, niekoľko vedeckých a odborných štúdií. Hoci táto produkcia z 
čias socializmu má vedecký charakter (vychádza zo široko koncipovaného základného 
výskumu a nenesie žiadne prvky kultovej normalizácie), predsa je len istým spôsobom 
poznačená vtedajšími stranícko-ideologickými požiadavkami, kanonizovanými kritériami 
kladenými na podobné diela a všadeprítomnou autocenzúrou. 


Po novembri 1989 sa K. Fremal opäť zaoberal činnosťou politických strán osobitne 
v B. Bystrici. Objektívne a vecne faktograficky riešil problematiku výskumu komunistic-
kého hnutia na Slovensku oprosteného už od ideologických a politických nánosov v rámci 
samostatného grantu, o čom vydal presvedčivé svedectvo v samostatných štúdiách, ktoré 
boli publikované v rokoch 1992-2000 v karentovaných vedeckých časopisoch, zborníkoch 
a samostatných publikáciách. 


O tom že to nebolo jednorazové vedecké vysporiadanie sa s dejinami komunistic-
kého hnutia, výrečne svedčia jeho kvalifikované štúdie publikované v rámci participácie 
na riešení vedecko-výskumných úloh Vedeckej grantovej agentúry SAV č. 2/4183/24 
(2002-2006): Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku v rokoch 1918-1989. 
Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou, resp. grantovej agentúry Akadémie vied Čes-
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kej republiky č. A8063101 KSČ a radikální socialismus v Československu 1918-1989. 
O širokom Fremalovom vedecko-výskumnom diapazóne záberu predmetnej 


problematiky a jej kvalifikovanej popularizácie svedčia desiatky novinových článkov, 
tvorba rozhlasových relácií, dokumentárnych filmov, monografia z dejín lyžovania v B. 
Bystrici, spoluautorstvo na tvorbe monografií obce Polomka, Slovenská Ľupča, Dolné 
Vestenice...  


Žiada sa vyzdvihnúť jeho prirodzenú aktívnu zaangažovanosť a osobnú participáciu 
na medzinárodných, domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách, jeho dlho-
ročnú permanentnú edičnú činnosť, ktorá vyústila do vydania desiatok publikácií a zbor-
níkov, pri zrode ktorých stál ako zostavovateľ, duchovný otec – hýbateľ. Tento profilujúci 
historik, autor 11 monografií a 50 vedeckých štúdií, ktoré sa tematicky viažu najmä na 
protifašistický odboj a SNP, čiastočne aj na dejiny robotníckeho hnutia v r. 1918-1938, 
dosiahol vo svojom znamenitom diele Kapitoly z dejín protifašistického odboja na Slo-
vensku v r. 1938-1945, obrazne povedané, bod varu vo svojej tvorbe. Zmapoval a zhod-
notil v ňom podstatu antifašistického odboja a SNP ako demokratickej tradície našich 
novodobých dejín zbavenej politických a ideologických floskulí. Objektívne a kriticky 
zhodnotil nové pohľady na protifašistický odboj a SNP po r. 1989. Charakterizoval poli-
tickú, štátnu a vojenskú tradíciu SNP - dostal túto trojakú tradíciu vydokladovaným spô-
sobom do historického povedomia najmä mladej generácie, čo je z historického a vý-
chovno-vzdelávacieho aspektu samo o sebe pozoruhodný čin vysokoškolského pedagóga. 
Originálnym spôsobom dokázal interpretovať problematiku nekomunistického odboja i 
úlohu sociálnodemokratickej strany na Slovensku v čase príprav SNP, v jeho priebehu na 
regionálnej i celoslovenskej úrovni. Svoju objektívnu interpretáciu dôsledne oprel o ši-
rokú heuristickú základňu centrálnej i regionálnej proveniencie. Autor odlegendarizoval 
mýtus o Komunistickej strane Slovenska ako jedinej vedúcej a organizovanej politickej 
sile antifašistického odboja na Slovensku v rokoch 1939-45. Objektívne zhodnotil vznik 
opozície a zapojenie sa bývalých členov zakázaných politických strán do odboja proti 
režimu. Výstižne a syntetizujúco zhodnotil problematiku slovenskej spoločnosti v rokoch 
1939-45, problematiku odboja a SNP v širokých politických, spoločenských a vojenských 
súvislostiach. Dokázal objektívne charakterizovať autoritatívny režim Slovenskej repub-
liky, zapojenie sa slovenskej brannej moci do vojny, riešenie židovskej otázky, diagnosti-
kovať politické prúdy na Slovensku, postoj jednotlivých občianskych odbojových skupín 
k Československej republike a úlohu evanjelickej cirkvi k štátu. Výstižne charakterizoval 
opozíciu, predstavy odbojových skupín o budúcom vývoji, o ukončení vojny, o víťazovi a 
porazenom a o vplyve týchto faktorov na vytváranie koncepcií opozície a jej postojov k 
fašizmu, demokracii, horthyovskému Maďarsku, k československej exilovej vláde, k štá-
toprávnym predstavám o povojnovom usporiadaní Slovenska, k vojenskému plánu pov-
stania a k podstatným otázkam toho, čo hýbalo Slovenskom v rokoch 2. svetovej vojny. 


Je možné pri niektorých témach viažucich sa k Slovenskému štátu, resp. Slovenskej 
republike 1939-45 s autorom viesť aj zanietené polemiky, vášnivé diskusie i spory, azda i 
nesúhlasiť s jeho závermi, no nie je možné uprieť tomuto fundovanému a kultivovanému 
historikovi prejavenú originálnosť v myslení, pre ktorého ľudská i sociálna spravodlivosť 
sú mravným imperatívom. Antifašistická rezistencia a SNP, rovnako však aj problematika 
Slovenskej republiky z rokov 1939-45 sú pre neho témy veľmi vzácne, hodné veľkých 
intelektových výkonov. Preto ich spracovaniu venoval svoje najlepšie tvorivé roky. 


Ľudský rozmer Fremalovej vedeckej erudície a pedagogickej veľkorysosti podčiar-
kuje jeho premyslená starostlivosť o vedecký dorast. V rámci doktorandského štúdia pod-
chytil celý rad veľmi schopných študentov, ktorých odštartoval z materskej základne na 
samostatné vedecké lety. A tie už prinášajú vedeckú úrodu, z ktorej má profesor Fremal 


 9 







Ján Stanislav 


tichú, no trvalú radosť. 
Záverom si dovoľujem byť aj trochu osobný. Profesor Fremal sa celý život „zachra-


ňoval“ vedecko-výskumnou a pedagogickou prácou, lyžiarskymi pochodmi k medokyšu 
kremnických hôr a láskou k prírode, kde najlepšie ventiluje svoje enormné pracovné na-
sadenie. Je známy svojou vášňou k hubám, tomu voňavému machu zeme, a k zberu les-
ných plodín. To sú jeho tri rýchlostné machy. A bude šťastný, pokiaľ zostane jeho život 
taký. O všetky tieto dary ducha a zeme sa plným priehrštím žičlivo delí so svojimi pria-
teľmi. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Medzinárodná vedecká konferencia Sporné otázky spoločných dejín /  
A közös történelem vitás kérdései (Jáger / Eger 5.-6. novembra 2008) 


 
 
Inštitút histórie Filozofickej fakulty Vysokej školy Karola Eszterházyho v Jágri 


v spolupráci s Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
zorganizoval v dňoch 5.-6. novembra 2008 medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej 
cieľom bolo zmapovať rozsah tematiky „sporných otázok spoločných dejín“ a vzájomne 
spoznať a prediskutovať názory slovenských a maďarských historikov. Dominujúcimi 
témami podujatia boli problémy dejín raného novoveku, najmä otázka obrazu 
a interpretácie stavovských povstaní v slovenskej a maďarskej historiografii, ďalej prob-
lémy vzniku a vnímania slovenskej a maďarskej národnej identity a ich vzájomnej akcep-
tácie v priebehu 19. storočia, ako aj parciálne otázky, dotýkajúce sa konkrétnych problé-
mov politických a hospodárskych dejín 20. storočia. Z maďarskej strany na konferencii 
vystúpili historici z Jágru a Budapešti, zo slovenskej strany z Banskej Bystrice a Prešova. 
Účastníci konferencie mali k dispozícii abstrakty prezentovaných príspevkov 
v maďarskom a v slovenskom jazyku, resp. časť príspevkov aj v preklade. Diskusiu po 
ukončení jednotlivých blokov prednášok do oboch jazykov tlmočil Imrich Nagy z Katedry 
histórie Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Hostiteľská inštitúcia prisľú-
bila v priebehu roku 2009 publikovať rozšírené texty prednesených príspevkov v podo-
be samostatného zborníka.   


Konferenciu otvorili slávnostnými príhovormi – rektor Vysokej školy Karola  
Eszterházyho pán Zoltán Hauser a dekan jej Filozofickej fakulty pán Mihály Mózes. 
Sled konferenčných vystúpení začal prednáškou Tibora Beszeho (Inštitút histórie, Eger). 
Vo svojom príspevku sa venoval sporným otázkam včasno-stredovekých dejín Maďarov 
a Slovákov, najmä diskurzu o kontinuite a diskontinuite dejinného vývoja v Karpatskej 
kotline v priebehu 6.-10. storočia a problematike spolužitia etník, ktoré ju v tomto časo-
vom období obývali. Sándor Gebei (Inštitút histórie, Eger) sa sústredil na otázku histo-
ricko-terminologického definovania stavovských povstaní v 17.-18. storočí a prezentáciu 
a najnovšiu reinterpretáciu udalostí v kontexte maďarskej a slovenskej historiografie. 
László Kiss (Inštitút histórie, Eger) vystúpil s tematikou obrazu Slovákov u Maďarov 
v období reforiem. Tento obraz hodnotil ako „mimoriadne neúplný, jednostranný 
a národnostne predpojatý“. József Papp (Inštitút histórie, Eger) poukázal prednáškou 
o hornouhorských úradníkoch a poslancoch v Rakúsko-uhorskej monarchii na možnosť 
využitia štatisticko-demografických údajov pri riešení otázky zastúpenia Slovákov 
v administratívnom aparáte monarchie a v krajinskom sneme. József Demmel (Nadácia 
Terra Recognita, Budapešť) predniesol príspevok s názvom Koloman Tisza alebo anató-
mia jedného sporu, v ktorom venoval pozornosť represívnej podobe národnostnej politiky 
voči Slovákom za vlády ministerského predsedu Kolomana Tiszu. László Szarka (Ústav 
pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť) sa zaoberal proble-
matikou rozchodu Slovákov s Uhorskom na konci roka 1918, vrátane úlohy Slovenskej 
národnej rady v konflikte medzi pražskou a budapeštianskou vládou. Mihály Mózes (In-
štitút histórie, Eger) vo svojom vystúpení analyzoval negatívne dôsledky rozpadu monar-
chie na maďarskú ekonomiku. So špecifickými témami vystúpili Béla Bartók (Inštitút 
histórie, Eger) s príspevkom o maďarskej správe Rožňavskej diecézy v rokoch 1937-1939 
a István Németh (Inštitút histórie, Eger) s prednáškou o vysídlení Nemcov 
z Československa (1944-1946). 


Slovenskí účastníci predniesli príspevky takisto v širokej škále tém 
a chronologického záberu. Peter Kónya (Prešovská univerzita) vystúpil s príspevkom 
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o historiografii a interpretácii stavovských povstaní na Slovensku, ktorým v zásade nad-
viazal na vystúpenie maďarského kolegu Sándora Gebeia. Patrik Kunec (FHV UMB, 
Banská Bystrica) prezentoval zaujímavú tému usídlenia sa uhorských emigrantov vo 
Francúzsku v 18. storočí, s konkrétnym zameraním sa na osobu Ladislava Berčéniho 
(1689-1778) a niektorých hornouhorských príslušníkov jeho husárskeho pluku. Peter 
Kása (Prešovská univerzita) vo svojom príspevku poukázal na romantickú podobu slo-
venského národného povedomia v prvej polovici 19. storočia. Dušan Škvarna (FHV 
UMB, Banská Bystrica) vo svojom vystúpení analyzoval obraz rokov 1848-1849 
v slovenskej kultúre v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia. Vladimír Varinský 
(FHV UMB, Banská Bystrica) predniesol príspevok s názvom Komparácia nútených prác 
na Slovensku v rokoch 1941-1953, v ktorom porovnával systém nútených prác v období 
prvej Slovenskej republiky s obdobím po komunistickom prevrate v roku 1948. Nakoniec 
Miroslav Kmeť (FHV UMB, Banská Bystrica) sa venoval dejinám slovensko-maďar-
ských vzťahov v didakticko-dejepisnej reflexii s dôrazom na komparáciu učebníc dejepisu 
v oboch krajinách. 


Jednotlivé prednášky a následné diskusie účastníkov konferencie umožnili porovnať 
postoje nielen konkrétnych historikov k čiastkovým témam, ale aj oboch národných histo-
riografií k problémom spoločných slovensko-maďarských dejín, a týmto spôsobom aspoň 
čiastočne vyjasniť interpretáciu niektorých sporných otázok. Iné problémy našich dejín, 
prirodzene, zostali otvorené a v debatách účastníkov konferencie viackrát rezonovala 
myšlienka o užitočnosti ďalšej výmeny názorov a pohľadov na spoločné dejiny Slovákov 
a Maďarov – čo, pravda, vzbudzuje nádej, že podujatia podobného druhu budú organizo-
vané častejšie. V záverečných zhodnoteniach konferencie z úst dekana Mihálya Mózesa a  
Dušana Škvarnu taktiež zaznelo uznanie potreby vzájomných stretnutí slovenských 
a maďarských historikov, počas ktorých by sa pokračovalo vo vzájomne obohacujúcej 
výmene pohľadov na konkrétne otázky spoločných dejín. Konferencia v Jágri sa vďaka 
hostiteľom niesla vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorá len potvrdila, že „sporné otázky“ 
medzi Maďarmi a Slovákmi v akejkoľvek rovine, nielen historiografickej, je možné riešiť 
len cestou otvoreného, priameho, priateľského, ale zároveň odborne a kultivovane 
vedeného dialógu.  


 
                                                                                         


                                                                                    Miroslav Kmeť – Patrik Kunec 
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Recenzie 


STRÁNSKÝ, Z., Z.: Archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita v Brne, 2005, 
315 s. 
 
 


Publikácia z pera významného predstaviteľa 
brnenskej muzeologickej školy 2. polovice 20. storo-
čia sa spôsobom svojho podania orientuje na vzájom-
né porovnanie archeológie a muzeológie, odborov 
kedysi spriaznených, ale ktoré sa pod vplyvom času 
neskôr odcudzili. Na vzájomnú súvislosť týchto od-
borov však aj v súčasnosti poukazuje ich spoločná 
základňa pozostávajúca z reliktov či zbierok, ktorá 
obojstranne vytvára priestor pre ich súčasnú koexis-
tenciu.    


Takto formulovanému princípu autor publiká-
cie zostáva dôsledne verný aj v jej jednotlivých ka-
pitolách. V tomto smere ich charakter plne odráža 
výsledok jeho celoživotného poznania, v  intenciách 
ktorého sa výrazne podieľal na formovaní muzeoló-
gie. Náležitým spôsobom však v nich tiež pomenúva 
tie styčné body, ktoré jednoznačne poukazujú na to, 
čo tieto dva odbory v minulosti spájalo, ale i dodnes 
ešte spája prostredníctvom zbierok. Tieto nie sú len výsledkom, ale aj akýmsi prirodze-
ným zavŕšením poznávacích procesov, ktoré charakterizujú oba zmienené odbory, i keď 
formu ich ďalšieho zhodnotenia si každý z nich zabezpečuje jemu odpovedajúcimi spô-
sobmi a formami. 


Tematika obsiahnutá v publikácii z hľadiska porovnania oboch odborov je postave-
ná predovšetkým na prezentácii muzeologického systému, keďže podľa jej autora iba 
v rovine každodennej archeologickej a múzejnej praxe by sa inak nedalo dopracovať 
k podstate ním vymedzeného problému. V intenciách tohto princípu ako celok pozostáva 
z ôsmich kapitol, v  ktorých sa autor orientuje na určujúce znaky múzejnej kultúry a pre-
zentuje výsledok svojho poznania systému muzeológie, ako aj z hľadiska jej postavenia 
v súčasnej vede. Robí to ale v koexistencii s archeológiou a s vedomím, že podraďovanie 
týchto odborov pod kultúrne dedičstvo a pamiatkovú starostlivosť v konečnom dôsledku 
vedie o. i. k degradácii archeologickej teórie a praxe. Okrem záveru a obšírneho prehľadu 
literatúry s prácami z oblasti archeológie a muzeológie, ďalšou časťou je glosárium. Ob-
sahuje vymedzenie pojmov použitých v  publikácii, ktoré sa v muzeologickom kontexte 
často líšia od bežného chápania. Súhrn v  českom, anglickom a nemeckom jazyku 
a obrazová príloha s 53 vyobrazeniami, vizuálne približujúca niektoré aspekty, čo súvisia 
s danou tematikou, sú poslednou časťou publikácie.        


Autor v úvode načrtáva dôvody, ktoré viedli k napísaniu publikácie pod vplyvom 
ním pociťovaného odcudzenia týchto odborov a v kapitole prvej, nazvanej Spoločenstvo, 
sa zamýšľa nad netradičným spojením archeológie a muzeológie. Poukazuje na historické 
aspekty i väzbu medzi nimi a vymedzuje formy osvojovania kultúrnej skutočnosti, ktoré 
motivovali oddeľovanie oboch sfér, a to najmä pod vplyvom formovania archeológie ako 
vednej disciplíny. Nasledujúca kapitola s príznačným názvom Odcudzovanie začína tým, 
že vydeľovanie archeológie z  pôvodného spoločenstva oboch fenoménov považuje za 
prirodzený proces. V značnej miere súvisel s vývojom spoločnosti od konca 18. storočia 
až po 20. storočie. Išlo teda o vedecké profilovanie archeológie na báze rozvoja vedy a  
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kultúry. Múzejný fenomén sa napriek svojmu úsiliu na túto úroveň nedostal, čo viedlo k 
odcudzeniu v rovine vedeckej, výchovnej a praktickej. Archeológovia prestali vnímať 
muzeológiu ako vedeckého partnera a usilovali sa etablovať vo sfére kultúrneho dedič-
stva, a tento trend vyvrcholil koncom 20. storočia.   


V ďalšej kapitole sa autor venuje múzejnému fenoménu. Najprv si všíma jeho ukot-
venie v jazykoch v kontexte historického vývoja a zisťuje, že je v nich reálne ukotvený 
v slovných výbavách, čiže je svedectvom vedomia jeho osobitosti. Zaoberá sa problema-
tikou jeho ozvláštňovania prostredníctvom zberateľského inštinktu, ktorý je súčasťou 
ontogenézy ľudskej psychiky, čo ako konštatuje má zásadný význam pre chápanie špeci-
fičnosti muzeálneho ozvláštňovania skutočnosti formou vytvárania zbierkových fondov. 
Prostredníctvom múzeí múzejná kultúra ako svet svojho druhu reálne existuje 
a celosvetovo je determinovaná ich súčasnou rozmanitou škálou, v intenciách čoho zohrá-
va nezastupiteľnú úlohu ako v kultúre, tak i v spoločnosti.    


Kapitola Intencia k muzeológii si všíma tendencie, ktoré smerovali k vydeľovaniu 
múzejného fenoménu. Objavili sa v okamžiku, keď si človek uvedomil, že separovanie a 
uchovávanie niektorých objektov ho môže zvláštnym spôsobom obohacovať. Múzejný 
fenomén sa teda zrodil z osobitného vzťahu človeka ku skutočnosti v intenciách kultúr-
notvorného osvojovania a predmetom poznávania sa stal až neskôr. Už v antike ho vní-
mali ako špecifický jav a vyjadrovali pojmami, ktorých význam súvisel 
s mytológiou, filozofickým myslením a politickým dianím. Ako objekt poznávacieho 
záujmu sa prejavoval najmä v popisnej úrovni. Novu kvalitu priniesla renesancia vyme-
dzovaním základnej koncepcie a poslania komôr či metodiky ich tvorby. Teoretický prí-
stup k múzejnému fenoménu sa zrodil v 17. storočí, a pre túto vedu vznikol termín tactica 
conclavium. Nasledujúce storočie uviedlo do praxe pojem musaoegraphia, čím začína 
nová fáza múzejne teoretického myslenia. Prehlbovalo sa historickou orientáciou a mu-
zeografický prístup dominoval v 19. storočí. Pojem muzeológia sa objavil až v jeho 
poslednej štvrtine. Postulát spájania múzejného fenoménu s vedou a vedeckými odbormi 
predznačil novú fázy vývoja - začiatok formovania vlastného odboru muzeológie. Múzej-
né myslenie sa napriek tomu v prvej polovici 20. storočia stále pohybovalo medzi muzeo-
grafickou a muzeologickou fázou. Až v 2. polovici storočia sa muzeológia začala vydeľo-
vať ako samostatný odbor a vývoj v 70. rokov vyústil do proklamácie, že ju treba vnímať 
ako vedu. Súčasná neomuzeologická fáza je už výrazom uvedomovania si nevyhnutnosti 
vlastnej teoretickej explikácie múzejného fenoménu a smeruje k úplnému presadeniu 
tohto osobitného vedeckého odboru. 


Metamuzeológia ako piata kapitola preveruje tento odbor kritériami súčasnej filozo-
fie a  teórie vedy. Autor sa najprv usiluje postihnúť teóriu muzeológie vo filozoficko-
vedeckom kontexte. Dochádza k názoru, že pre existenciu muzeológie vytvára životo-
darnú a inšpirujúcu pôdu súčasná spoločenská, filozofická i vedecká klíma a nové chápa-
nie vedy. S novou orientáciou vedy bezprostredne súvisí presadzovanie ekoparadigmy, 
ktorá má práve v súvislosti s  ekologickou a kultúrnou krízou mimoriadny význam pre 
súčasné aktuálne zameranie muzeológie. Z hľadiska jej profilu autor objasňuje charakter 
poznávacej domény muzeológie. Je ňou  muzealizácia skutočnosti motivovaná kultúrno-
pamäťovou hodnotou muzeality. Naznačuje jej metodológiu, ktorá sa viaže na hodnotovú 
kategóriu muzeality, zaoberá sa problematikou jej pojmovej výbavy, a v súlade 
s poznávacou intenciou formuje muzeologický systém v štyroch poznávacích rovinách. 
Svojou poznávacou doménou muzeológia patrí do oblasti humanitných vied, presnejšie do 
sféry kultúrnych vied, či kulturológie a má povahu prierezového odboru.   


V rozsiahlej šiestej kapitole (Sústava muzeológie) autor prezentuje výsledky svojho 
poznania ale tiež pripúšťa, že poznávacia sieť muzeológie má ešte veľké oká, je ale sys-
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témom, ktorý spĺňa poslanie. Poznávacím jadrom systému muzeológie je teoretická mu-
zeológia. Jej doménou jej poznanie, čo motivuje osobitý vzťah človeka ku skutočnosti, 
prečo a ako sa transformuje na pamäťovú kultúrnu metaskutočnosť a ako sa jej prostred-
níctvom ovplyvňuje personálne a transpersonálne vedomie a podvedomie človeka. Mu-
zealizačný proces sa explikuje teoretickými subsystémami, ktoré ho postihujú v jeho jed-
notlivých fázach. Vstupnú fázu  procesu explikuje subteória selekcie. Muzealizácia v 
druhej fáze smeruje k systému (subteória tezaurácie). Je to proces, ktorého výsledkom jej 
určenie reálnych muzeálií a formovanie sústav, čo modelujú štruktúru a dynamiku mu-
zealizovanej skutočnosti. Posledná subteória prezentácie sa týka metód a  foriem 
sprostredkovávania priameho kontaktu s muzeáliami za účelom ich pôsobenia na vedomie 
v  kultúrnotvornom zmysle.  


Iná časť sústavy – aplikovaná muzeológia sa orientuje na prax. Tvorí ju niekoľko 
segmentov. Prvým je muzejná inštitucionalizácia, ktorej sa dnes venuje pozornosť 
z hľadiska aplikácie teórie managementu. Ďalším je múzejné prostredie, keďže múzeum 
je priestorová záležitosť. Múzejná komunikácia sa zase orientuje na informačnú 
a dokumentologickú tematiku. Pretože pre múzeá je uchovávacie poslanie určujúce, zá-
važným faktorom múzejnej praxe je komplexná prezervácia. Člení sa na vlastnú prezervá-
ciu (vo význame komplexného zabezpečenia a ochrany múzejnej inštitúcie a  jej fondov), 
preparovanie, konzervovanie a reštaurovanie. K posledným segmentom patrí múzejné 
výstavníctvo, ako špecifická vizuálna forma komunikácie a múzejný vzťah k verejnosti, 
keďže existencia múzeí sa bezprostredne spája s úrovňou dialógu s návštevníkmi a  celou 
verejnosťou.   


V rovine historickej muzeológie autor sleduje autochtónnosť muzealizačného osvo-
jovania skutočnosti a identifikuje fázy, v akých sa tento fenomén prejavuje v dejinách. 
Z hľadiska periodizácie vyčleňuje deväť vývojových fáz a objasňuje ich charakter. Ďalej 
sa zaoberá súčasnou muzeológiou, ktorá sa orientuje na fenomén muzealizácie v kontexte 
súčasnej existencie človeka a celého ľudstva. Všíma si charakter súčasnej muzealizácie 
a konštatuje, že jej poznávacia intencia by mala postihnúť všetky tendencie, ktoré sa 
dotýkajú múzejnej kultúry a  ovplyvňujú celkový stav, postavenie a úlohu múzejného 
fenoménu. Týmto sa dostáva k pojmu múzejná kultúrna politika a chápe ho ako stratégiu a 
taktiku riadenia a rozvíjania múzejnej kultúry a v súvislosti s budúcnosťou múzejnej 
kultúry pripomína úlohou kultúrnej pamäte, na ktorej je závislá existencia kultúry. Podľa 
autora teda poslaním súčasnej muzeológie je formovať muzealizačný odkaz súčasnosti pre 
budúcnosť.    


Kapitola siedma – Konfrontácia sa z obsahového hľadiska orientuje na porovnanie 
profilu muzeológie s profilom archeológie. Autor vychádza zo súčasnej krízovej situácie 
ľudstva a nevyhnutnosti premeny paradigmy vedy, ktorá stavia archeológiu a jej prax, 
a tiež i muzeológiu a múzejnú kultúru do novej situácie. Charakterizuje a kriticky posu-
dzuje premeny poznávacej intencie archeológie a vymedzuje jej reliktný prístup. Dochá-
dza k záveru, že archeológiu a muzeológiu nemožno spájať iba s históriou, nakoľko ju 
presahujú poznávacou doménou. Tieto disciplíny sa zameriavajú na procesy, aké spájajú 
minulosť, prítomnosť a budúcnosť na základe osobitnej pramennej bázy. V prípade arche-
ológie sú ňou relikty a z pohľadu muzeológie muzeálie. Ich predmetom nie je iba kultúra, 
ale i príroda. Archeológia sa zameriava na človekom modifikované či v prírode sa odrá-
žajúce aktivity človeka, zatiaľ čo muzeológia postihuje prírodu ako takú, ale aj vo vzťahu 
k človeku. Globálny poznávací prístup archeológie a muzeológie k prírodnej a kultúrnej 
skutočnosti je však zhodný. Rozdielny je len vo vedeckej explikácii reliktov dejinných 
fenoménov a ich kultúrno-pamäťovej hodnoty muzeálií.  


V súvislosti s priraďovaním archeo- a muzeo- fenoménu pod kultúrne dedičstvo 
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autor analyzuje tento pojem a dochádza k názoru, že prírodné a kultúrne dedičstvo nepo-
skytuje archeológii a ani muzeológii teoretickú bázu, ale naopak. Práve na týchto odbo-
roch záleží, do akej miery sú schopné svojou vedeckou argumentáciou ovplyvňovať kul-
túrne vedomie spoločnosti. Problematickým je aj ich spájanie s pamiatkovou starostlivos-
ťou. Podriaďovať archeológiu pod pojem dedičstvo alebo pamiatky autor považuje za 
nedomyslené a zavádzajúcim je aj priraďovanie múzejnej kultúry či stotožňovanie múzej-
ných objektov s pamiatkami. V závere kapitoly rozoberá otázku pamiatkovej archeológie, 
pojem ktorý sa koncom minulého storočia začal presadzovať a spôsobuje, že archeológia 
ako veda pod jeho vplyvom stráca vedeckú profesijnú bázu. To ho privádza na myšlienku, 
že vplyvom odcudzenia archeológie a múzejnej kultúry treba dnes kriticky posúdiť exis-
tujúci stav a usilovať o spoločnú platformu tak, aby to prospelo obom odborom a ich kaž-
dodennej praxi. 


Posledná kapitola sa týka možnej kooperácie a vedeckej spolupráce archeológie 
a muzeológie. Podľa autora je v záujme presadzovania novej paradigmy vedeckého mys-
lenia a najmä v záujme kultúry, aby sa nová orientácia nepremietala iba do týchto odbo-
rov, ale najmä do ich integrácie. Len tak sa dá vytvárať platforma potrebná k renesancii 
archeológie v múzeách a v novom profilovaní archeologických múzeí. Postulát prepájania 
archeológie a  muzeológie má však zmysel vtedy, ak je prínosný pre oba odbory, čo si tiež 
vyžaduje odpovedajúcu teoretickú úroveň. Archeologická doména je širšia než poznávacia 
doména muzeológie. Jej poslaním je vedecká explikácia neexistujúcej antrópnej skutoč-
nosti, ktorá je preukázateľná a poznateľná prostredníctvom jej reliktov. Muzeológia má 
zase na základe archeologickej explikácie identifikovať relikty s významovým presahom, 
ktoré  reprezentujú kultúrnu hodnotu, a nositeľov ktorých treba uchovávať v záujme 
umocňovania kultúrneho vedomia a obohacovania kultúrneho dedičstva. Pre takéto osvo-
jovanie skutočnosti má zásadný význam integrácia archeologickej a muzeologickej selek-
cie. Rovnako je dôležitá aj tezaurácia nálezových súborov a nezastupiteľný význam pre 
archeológiu má aj teória múzejnej prezentácie. V ďalšej časti si autor všíma problematiku 
archeologických múzeí, ktorých vznik v minulosti súvisel s veľkými objavmi a zároveň 
mnohé takéto múzeá sa podieľali na archeologických výskumoch a na formovaní pozná-
vacej a metodologickej báze tohto odboru. Záver kapitoly venuje výučbovým programom 
so zameraním na výučbu muzeológie v rámci štúdia archeológie, ďalej archeológie 
v rámci štúdia muzeológie či dvojodborovej výučbe archeológie a muzeológie.   


Ak sa zamýšľame nad takto koncipovaným obsahom publikácie napadne nás nie-
koľko myšlienok. Ten, kto sa ako tak zorientoval v súčasnej muzeologickej produkcii 
pravdepodobne dospeje k názoru, že sa na prácu takéhoto charakteru možno pozerať ako 
na formu zúročenia celoživotných skúseností v kontexte autora, ktorý mierou naozaj 
vrchovatou prispel k rozvoju muzeologického teoretického myslenia. Je to síce pravda, ale 
len čiastočná, pretože v jej prípade sa nemôžeme uspokojovať konštatáciou zúročenia 
celoživotných skúseností. Má to totiž aj celkom iný rozmer, i keď treba pripustiť, že aj tí, 
čo sa ako tak zorientovali v súčasnej muzeologickej produkcii nemusia úplne pochopiť 
primárne pohnútky jej autora. Na publikáciu sa totiž nemôžeme pozerať len cez prizmu 
archeológie či v kontexte s muzeológiou, ale musíme ju vnímať aj vyslovene muzeolo-
gický z celkom jednoduchého dôvodu. Autor v nej totiž prezentuje ucelenú predstavu 
systému muzeológie, ktorá je výsledkom jeho poznania, k akému sa dopracoval prostred-
níctvom rôznych teoretických úvah a na základe dokonalého poznania literárnej produk-
cie, ktorá súvisí s takto koncipovanou odbornou problematikou. 


Kto ale nesleduje súčasnú muzeologickú produkciu môže zastávať celkom opačný 
názor, a ako argument mu môže poslúžiť príručka všeobecnej muzeológie od F. Waida-
chera, ktorej slovenský preklad sa dostal medzi odbornú verejnosť v roku 1999. Nie je 
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však účelom tejto recenzie zrovnávať tieto dve publikácie. V prípade Z. Z. Stránského si 
ale treba uvedomiť prinajmenšom dve okolnosti. Prvou je forma porovnania odborov, 
z ktorých vytvoril názov svojej publikácie. Svedčí o jeho hĺbke poznania a z pohľadu ta-
kejto intencie by potom mala nachádzať primeraný ohlas v radoch tých archeológov, ktorí 
svoju profesijnú existenciu spájajú s pôsobením na pôde toho, ktorého múzea. Druhou 
okolnosťou je fakt, že ide o predstaviteľa, čo sa v roku 1965 zaslúžil o zavedenie postgra-
duálneho štúdia muzeológie na vtedajšej Filozofickej fakulte UJEP v Brne, ktoré popri 
kolegoch z českých múzeí absolvovali aj mnohí pracovníci slovenských múzeí. V rokoch 
1998-2002 zase pôsobil na katedre ekomuzeológie Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, 
ktorú tu založil na požiadanie jej vedenia.   


Z toho teda vyplýva, že uvedenú publikáciu by sme prinajmenšom mali chápať ako 
niečo, čo na jednej strane spája dnes už nie malú múzejnícku obec u nás a v Českej re-
publike a  zároveň ako niečo, čo by každého, kto sa rozhodol pre dráhu múzejného pra-
covníka, malo motivovať k forme istého zamyslenia. Stránský systém muzeológie for-
muloval totiž v štyroch rovinách, pričom jednou je rovina synchrónna, čo prakticky nie je 
nič iné, než súčasná muzeológia. Týmto spôsobom akoby predznačil formu myslenia, 
z ktorej by dnes mala vychádzať súčasná generácia pracovníkov našich múzeí. Možno to 
pochopiť aj ako jeho apel, v intenciách ktorého by sa súčasná múzejná prax mala začať 
zamýšľať nad zmyslom svojej doterajšej práce. Inak povedané usilovať o presadenie všet-
kých pozitívnych foriem, prostredníctvom ktorých sa múzejná kultúra dopracuje k novým 
horizontom v súlade s intenciami skutočných potrieb súčasných a najmä budúcich generá-
cií.    


Práve k takémuto názoru evokuje obsahová stránka publikácie a pozorný čitateľ 
celkom určite v nej nájde odpoveď aj na mnohé iné otázky, ktoré často rezonujú 
v podvedomí, či už súvisia s technológiou a technikou múzejnej práce, alebo svojou pod-
statou mieria k iným okruhom charakteristickým pre súčasnú múzejnú kultúru či 
v teoretickej rovine naznačujú formy istých, prípadne možných prístupov. Treba teda 
veriť, že sa po zásluhe stane vyhľadávaným zdrojom pre všetkých, ktorým je problema-
tika múzejnej kultúry a archeológie pracovne blízka alebo z iných aspektov sa zaujímajú 
o všetko, čo ju charakterizuje, a čo sa akosi neprávom významovo posúva a často i stráca 
v rovine kultúrneho dedičstva.      


 
    Marcel Lalkovič 


 413 








ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Mesto Banská Bystrica (jeho vznik, remeslá, počiatky banskej ťažby, obchod 
a správa mesta) v dielach kronikárov a vybraných historikov z obdobia 17. storočia 
až po súčasnosť1


 
HENRIETA LISKOVÁ 
 
Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 
 
 
 
Úvod 


Otázky: ako vzniklo mesto Banská Bystrica, kto boli a odkiaľ prišli jeho zakladate-
lia, ako vyzerala správa mesta, čomu sa venovali jeho mešťania a s akými úspechmi, si 
kládli už najstarší tvorcovia zachovaných záznamov o dejinách mesta. O tom, ako sa im 
v rámci ich výskumov darilo a k akým výsledkom sa dopátrali sa pokúsime čitateľovi 
sprístupniť formou nasledujúceho prehľadu ich najvýznamnejších diel.  


V prvej časti príspevku bude našim cieľom zostaviť prehľad názorov a vedomostí 
o vzniku mesta, jeho najstarších mešťanoch, správe, remeselnej výrobe, obchode 
a charaktere banskej ťažby u najstarších známych banskobystrických kronikárov 
a historikov. Spomenieme kronikárov: Jána Dernschwamma - dlhoročného správcu 
fuggerovského majetku a autora Memoriálu alebo Opisu Stredného domu,2 mestského 
podnotára Oswalda Plotschia autora kroniky3 z prelomu 16. a 17. storočia a Anonyma, 
ktorého kronika4 je súčasťou mestského protokolu z roku 1762.5 Ich vedomosti 
o okolnostiach vzniku a začiatkoch existencie mesta boli, ako budeme mať možnosť sle-
dovať, pomerne skromné a útržkovité. 


Po nich bude nasledovať pohľad na vznik, vývoj a celkový charakter mesta publi-
kovaný v rámci známej rozsiahlej latinskej práce encyklopedického charakteru Notitia 
Hungariae novae6 od polyhistora a isté obdobie aj banskobystrického mešťana Mateja 
Bela, rozoberieme heslo Banská Bystrica v nemeckom Geograficko-historickom Produc-
ten lexikone Jána Mateja Korabinského7 a geograficko – historicko – štatistickom slov-
níku Das Königreich Ungarn od J. C. Thieleho8, dve v nemčine publikované prednášky 
Jána Kachelmanna,9 kultúrnohistorický náčrt Geschichte der Stadt Neusohl10 od 
                                                 
1 Príspevok vznikol s podporou grantového projektu VEGA 1/4541/07 – Osídlenie zvolenskej kotliny od včas-
ného stredoveku do polovice 19. storočia.  
2 RATKOŠ Peter: Dokumenty k baníckemu povstaniu na Slovensku, Bratislava : SAV, 1957, s. 453 – 476.  
Kronika je v už dostupná aj v slovenskom preklade, pozri: SKLADANÝ Marián: Fuggerovský faktor Ján 
Dernschwam o banskobystrickom baníctve a predmoháčskej kríze v Uhorsku. In: LUKAČKA Ján (ed.): Pra-
mene k dejinám Slovenska a Slovákov. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004, s. 300 – 306. 
3 Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica (ŠA, p. BB), fond MBB PP 1762, č. 276, s. 545 – 
555. Latinský text začína na strane 552 nápisom: „Scriptum in Turri Arcis Neosoliensis Porta eius inaedificata 
repertum.“ (Text objavený pri rekonštrukcii brány vo veži opevnenia banskobystrického farského kostola).  
4 ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276. s. 555 – 560.  
5 O tejto kronike bližšie informuje: GRAUS Igor: Banská Bystrica a jej historiografi. In: História Banskej Bys-
trice. Dielo a význam Emila Jurkovicha. Zborník prác zo seminára pri príležitosti 140. výročia narodenia Emila 
Jurkovicha, konaného v Banskej Bystrici 29. októbra 1997. Banská Bystrica : ŠVK, 1999, s. 58. 
6 BEL Matej: Notitia Hungariae novae historico – geographica. Tomus II. Viennae, 1736, s. 411 – 437.  
7 KORABINSKÝ Ján Matej: Geographisch – historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg : 
Weber und Korabinskyschen Verlage, 1786. 
8 THIELE J. C.: Das königreich Ungarn, ein topographisch – historisch – statistisches Rundgemälde, V. Band, 
Kaschau 1833, s. 190 – 194. 
9 KACHELMANN Ján: Geschichte der Ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung. Erste Vorlesung (bis zum 
Jahre 1000) gehalten zur 500 jährigen Gründungsfeier von Hodritz, Schemnitz, 1853 a KACHELMANN Ján: 
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banskobystrického biskupa a historika Arnolda Ipolyiho a napokon mimoriadne podrobne 
a s prehľadom vypracovanú prvú banskobystrickú pôvodne maďarskú monografia učiteľa 
tunajšieho vyššieho gymnázia Emila Jurkoviča, ktorú sme mali k dispozícii v slovenskom 
preklade z nedávneho obdobia.11  


V druhej časti príspevku sa budeme sústrediť na prehľad niektorých publikovaných 
výsledkov moderných historických výskumov zameraných na okolnosti vzniku mesta, 
meštianstvo, začiatky banskej ťažby, remeslá, a obchod do konca 15. storočia. Sústredíme 
sa len na najdôležitejšie diela, štúdie a monografie, ktoré pri skúmaní tejto problematiky 
nemožno obísť. Budeme sa usilovať postupovať chronologicky a systematicky. 
V nedávnej minulosti a súčasnom období problematike svoju pozornosť venovali najmä 
historici: Peter Ratkoš, Marián Skladaný, Július Slaný, Igor Graus a Vladimír Rábik. 
A archeológovia: Marta Mácelová, Ľubica Fillová, Peter Ušiak, Adrián Valašek a ďalší.  
 
Banskobystrickí kronikári 


Najstarším banskobystrickým kronikárom, ktorý nás, hoci iba v stručnosti, 
o okolnostiach založenia mesta a jeho počiatočných dejinách informoval, bol Ján 
Dernschwam – cestovateľ, humanista, spisovateľ a zberateľ antických epigrafických nápi-
sov, žijúci v rokoch 1494 – 1567 a pôsobiaci v službách fuggerovského mediarskeho 
podniku v Banskej Bystrici. Pre potreby mediarskeho podniku Dernschwam zhromaždil 
mnohé doklady potvrdzujúce fuggerovské vlastníctvo majetkov a domov v Banskej Bys-
trici.12 Tieto doklady ako aj spomienky a ústnu tradíciu potom využil pri písaní svojho 
diela s názvom: Opis domu na banskobystrickom námestí, nazývaného Mitterhaus a iné 
pamätihodnosti, ktoré sa v uhorskom kráľovstve udiali. Originál diela sa nám nezachoval, 
podobne ako aj jeho neskorší odpis z roku 1580, ktorý mal vyhotoviť účtovník kremnickej 
a banskoštiavnickej komory Ján Riedmüller „pro memoria“ svojmu synovi Krištofovi.13  


O vzniku a vývoji mesta nám Dernschwamov Opis v stručnosti zachoval toto: „Za 
čias kráľa Bela bola Banská Bystrica ešte obyčajná dedina, kde bývali šľachtici, ktorí 
mali svojich poddaných a farský kostol bol vo Svätom Antone. Aj na druhom brehu Hrona 
býval jeden šľachtic, ako to ešte poznať podľa domu, okolo ktorého mal role, ovocný sad, 
pastviny a lesy.“14 Pod kostolom vo Svätom Antone myslel Dernschwam pravdepodobne 
kostol svätého Antona Pustovníka v Sásovej a medzi zmienenými šľachticmi zrejme aj 
prvého banskobystrického richtára Ondreja, ktorý disponoval šľachtickým titulom comes. 
Ďalej Dernschwam spomína, že sa všade kutalo a otvárali sa bane. To by zodpovedalo 
obdobiu po príchode nemeckých kolonistov, vďaka ktorým sa rozšíril dokonalejší spôsob 
ťažby, čo urýchlilo prechod od jednoduchého povrchového spôsobu exploatácie k hlbinnej 
ťažbe. Píše, že baníctvo v Banskej Bystrici a okolí podporil panovník Belo IV; ktorý sem 
prilákal cudzincov – kolonistov najmä zo Saska. K tomuto tvrdeniu ho priviedlo oslovenie 
banskobystrických mešťanov ako hostia v jeho podaní „hospites nostri Saxones“ v listine 
práv a povinností z roku 1255. Ďalej Dernschwam uvádza, že hlavný prisťahovalecký 
prúd Sasov do Banskej Bystrice prišiel po tatárskom pustošení a Sasi pokračovali v práci 
v strieborných a zlatých baniach, „ako to vidno podľa háld od Banskej Bystrice smerom 


                                                                                                                          
Geschichte der Ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung. Zweite Vorlesung (bis zum Jahre 1301) gehalten 
den 3. September 1584, zum VI. Jahrhunderte des königl. Freitums der Bergstadt Neusohl, Schemnitz, 1855. 
10 IPOLYI Arnold: Geschichte der Stadt Neusohl. Eine kulturgesichtliche Skizze, Wien 1875.  
11 JURKOVIČ Emil: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica : Mestské informačné cen-
trum, 2005, 550 s. (z maďarského originálu preložil Imrich Nagy). 
12 SKLADANÝ, M.: Fuggerovský faktor Ján Dernschwam o banskobystrickom baníctve..., s. 300. 
13 SKLADANÝ, M.: Fuggerovský faktor..., s. 300. 
14 SKLADANÝ, M.: Fuggerovský faktor..., s. 302. 
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na Brezno až do Liptova.“15  
Zo stručného Dernschwamovho zápisu je na prvý pohľad jasné, že mnohé správy 


o vzniku a počiatkoch mesta nemal a k dispozícii mu okrem ústnej tradície zo známych 
prameňov bola pravdepodobne iba najstaršia písomná zmienka o Banskej Bystrici - listina 
práv a povinností pre banskobystrických hostí z roku 1255. Okrem záznamu, týkajúceho 
sa vzniku mesta nám však Dernschwamm, opierajúc sa o vtedajšiu ústnu tradíciu, zacho-
val zaujímavý príbeh o peripetiách istého banskobystrického mešťana ťažiara Mikuláša 
Schweinsgrätla. Jeho neúspešné banské podnikanie ho priviedlo na mizinu a vyhnalo do 
zahraničia, kam za ním prišiel jeho syn Štefan, ktorému sa medzitým začalo dariť, a tak 
chcel otcovi pomôcť a priviesť ho späť. Podľa zachovaných prameňov mal príbeh svoj 
reálny základ. Dernschwama na ňom akiste upútala zaujímavá hra osudu alebo vrtkavé 
banícke šťastie, s akým po mnohé roky zápasili banskobystrickí waldbürgeri. 


Rovnako hmlisté informácie nám o počiatkoch mesta zachoval v poradí druhý 
banskobystrický historik - kronikár Oswald Plotschius, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bys-
trici na prelome 16. a 17. storočia. Svoju kroniku napísal z poverenia mestskej rady, na 
ktorej príkaz ju potom vložili do veže opevnenia areálu farského kostola pri príležitosti jej 
rekonštrukcie v roku 1608.16 Úmysel napísať dejiny mesta prejavil Oswald už v roku 
1602, kedy si na vnútorný obal daňového registra z uvedeného roku zaznamenal štyri 
vodné toky,17 Senicu, Hron, Bystricu a Udurnu, symbolizujúce rozdelenie mestského 
erbu, ktorý sa usiluje heraldicky zdôvodniť a popísať. V čase napísania kroniky Oswald 
zastával funkciu mestského podnotára (vicenotára), čo je zrejmé z jeho záverečného 
podpisu.18 Ako vicenotár v meste pôsobil v rokoch 1600 až 1626.19 Kronika sa 
v súčasnosti nachádza v odpise v mestskom protokole z roku 1762. Je veršovaná a písaná 
v nemčine.  


Obsahovo ju možno rozdeliť na dve časti. V prvej sa jej autor pokúsil v stručnosti 
ozrejmiť najstaršie dejiny mesta, pôvod jeho názvu a charakter erbu a v druhej sa už ve-
nuje udalostiam z prelomu 16. - 17. storočia, ktorých bol sám svedkom. Za nemeckým 
textom kroniky v protokole nasleduje jej výťah v latinčine.20  


Plotschius svoju kroniku začína pre túto dobu priliehavým citátom: „Nisi dominus 
custodierit civitatem, frustra vigilant, qui custodiunt eam. Misericordia Domini est, quod 
sumpti sumus.“21 Po vymenovaní úradníkov pôsobiacich v dôležitých mestských funk-
ciách uvádza, že si potomstvo zaslúži vedieť, aké boli počiatky tohto mesta a kto bol jeho 
zakladateľom, ale staršie dejiny nie sú známe, keďže pred 100 a niekoľkými rokmi mesto 
takmer úplne vyhorelo a v tomto požiari zanikla väčšina súkromných ako aj verejných 
písomností. V starej listine („in antiquo scripto“)22 však bolo podľa Plotschia napísané, 
že tomuto mestu ako prvý v roku 1255 udelil mestské práva a niektoré ďalšie slobody kráľ 


                                                 
15 SKLADANÝ, M.: Fuggerovský faktor..., s. 302. 
16 Svedčí o tom aj už vyššie zmienený nápis: „Scriptum in Turri Arcis Neosoliensis Porto eius inaedificata 
repertum“, pozri: ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 552. 
17 GRAUS, I.: Mestský notár v Banskej Bystrici v 16. storočí. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste. 
Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie, konanej v dňoch 4. – 6. septembra 2002 vo Zvolene, Bratislava 
: SAV, 2005, s. 116. 
18 „Oswaldus Plotschius Patriae Vice Notarius fideliter conscripsit“, ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 
555. 
19 GRAUS, I.: Mestský notár..., s. 117. 
20 O kronike pozri ešte: GRAUS, I.: Banská Bystrica a jej historiografi..., s. 56. 
21 „Ak by Pán nestrážil mesto, darmo by bdeli tí, ktorí ho strážia. Je milosťou Pána, že sme boli vyvolení“, ŠA, 
p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 552. 
22 ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 552. Plotschius mal určite na mysli listinu práv a povinností z roku 
1255. 
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Belo IV. podporujúci banskú ťažbu.23 Mesto bolo podľa Plotschia od začiatku pomeno-
vané podľa pána – vlastníka tohto územia (a Domino istius loci) a rieky (et fluvio prae-
terlabente), ktorá tadiaľto preteká ako „Bistricza“ a až neskôr ju jej obyvatelia s ohľadom 
na Zvolen (respectu Veterisolii) pomenovali „Novisolium“.  


Ďalej Plotschius už iba veľmi stručne spomína mestský erb24 zložený zo štyroch 
červených a bielych polí, ktoré majú symbolizovať štyri rieky pretekajúce územím mesta: 
Senicu, Hron, Bystricu a Udurnu. Červená farba znamená pohromu a kríž, biela má sym-
bolizovať útechu a zmierenie.  


V závere podotkol, že hoci sa k histórii mesta a uhorského kráľovstva toho zacho-
valo viac, pre malý priestor, ktorý mu bol vyčlenený, sa sústredil iba na udalosti svojej 
doby. Nasledujú krátke záznamy dôležitých udalostí rokov 1599 – 1608. Napríklad v roku 
1599 postihol Banskú Bystricu dobytčí mor, tatársky (mal na mysli turecký) vpád a požiar 
Hornej ulice. V roku 1600 mesto postihla veľká drahota a hlad. Jedna merica obilia vtedy 
stála vyše 8 zlatých a jedna libra plátna 10 uhorských denárov. O rok neskôr postihol ľudí 
mor. V jeho dôsledku tu zahynulo celkom 2000 mešťanov a denne vtedy pochovali 30 – 
35 ľudí. Výpočtom nepríjemných udalostí Plotschius pokračuje až do roku 1608. Pozor-
nosť venuje Turkom a najmä hajdúchom, ktorí počas stavovských povstaní na mesto viac-
krát zaútočili. 


Plotschius podobne ako Dernschwam poznal Banskobystričanmi starostlivo ucho-
vávanú listinu práv a povinností z roku 1255, ktorú aj spomína ako „antiquum scriptum“. 
Vymyslená teória o akomsi Bistricziovi ako pôvodnom vlastníkovi mestského územia, 
podľa ktorého má mesto niesť svoje pomenovanie, sa práve u neho spomína prvýkrát. Je 
na škodu veci, že udalostiam nasledujúcim po založení mesta, o význame ktorých sa 
v prvej časti zmieňuje, nevenoval viac pozornosti, hoci, ako o tom sám píše, sa toho 
k tomuto obdobiu banskobystrickej histórie zachovalo viac.  


Hneď za Plotschiovým dielom v protokole nasleduje ďalšia kronika, ktorej tvorca je 
nám dodnes neznámy.25 Anonym svoje dielo začína pochvalou Oswaldovi Plotschiovi za 
jeho starostlivo odvedenú prácu26 a v nadväznosti na neho sa prostredníctvom vlastného 
štúdia a pátrania usiluje doplniť chýbajúce fakty.  


Spomína privilegiálnu listinu Belu IV;27 kde sa obyvatelia Banskej Bystrice 
(Novisolienses) spomínajú ako „Hospites de Nova Villa Bisstriczia.“28 Počiatky mesta 
kladie už do obdobia vlády panovníka Ondreja II; ktorý uskutočnil v mene kresťanskej 
viery výpravu do obsadenej Svätej zeme, aby ju vytrhol z rúk nepriateľských Saracénov. 
Píše, že keď bolo mesto Jeruzalem dobyté a od základov vyvrátené, kráľ ukončil svoje 
ťaženie pod svätou vlajkou v Palestíne a po návrate z Rakúska vydal svoju dcéru Alžbetu, 
neskôr vyhlásenú za svätú, za durínskeho grófa. Ešte pred rokom 1222 tak vznikla 
s Nemcami dohoda, na základe ktorej potom títo kolonizovali Uhorsko a zakladali mestá. 
V snahe podporiť banskú ťažbu a remeselnú výrobu umožnil podľa Anonyma „spra-


                                                 
23 „Bela Rex Hungariae huic civitati amore culturae Jura municipialia et nonnullas libertates constituerit Anno 
Christi MCCLV.“ ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 552. 
24 „Insignia“ 
25 K autorovi pozri bližšie: GRAUS, I.: Banská Bystrica a jej historiografi..., s. 58. Autor si myslí, že by anony-
mom mohol byť Kristián Tranguš. Skutočnosť, že sa viaceré fakty zhodujú s údajmi uvedenými Matejom Belom 
v diele Notitia Hungariae, ho vedie k myšlienke, že anonymný autor kroniky dielo Mateja Bela poznal a čerpal 
z neho. 
26 „Meretur laudem industria domini Plotschii, ubi de nomine et insignibus civitatis istius...“ ŠA, p. BB, fond 
MBB, PP 1762, č. 276, s. 556. 
27 „... Monumenta Belae IV. regis Hungariae de anno 1255 solide Largiti Indulti seu Privilegij..“ ŠA, p. BB, 
fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 557. 
28 ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 557. 
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vodlivý a ľudský kráľ“29 Ondrej II. Nemcom30 používať rovnaké práva, aké mali vo svojej 
pôvodnej vlasti a ochotne prijímal baníkov.  


Najväčší príval nemeckých prisťahovalcov na územie Banskej Bystrice tak Anonym 
kladie do obdobia života Ondreja Jeruzalemského, niekedy medzi roky 1229 – 1235. Ich 
migráciu mal prerušiť až náhly tatársky vpád.31 Tatárske vojsko sa vtedy prihnalo 
z Panónie, Poľska a Sliezska a jeho pustošenie trvalo 3 roky. Ďalej píše, že sa hostia vtedy 
pod neočakávaným náporom nepriateľa vrátili späť do svojej pôvodnej vlasti.32 Rozvrá-
tené pomery v kráľovstve zapríčinené vpádom nepriateľa napravil napokon až „kráľ Belo 
IV; ktorý dal dokopy vojsko a s pomocou cisára Fridricha II. a Jána Jeruzalemského 
znovu obsadili Uhorské kráľovstvo.“33 Opäť sa ujal vlády a pustil sa do obnovy krajiny.  


Neznámy kronikár spochybňuje Plotschiovo tvrdenie o tom, že pôvodný majiteľ 
banskobystrického územia Bistriczius34 mohol mať toto územie v držbe ešte v roku 1255, 
lebo „nova villa Bisstriczia“ - názov známy z tohto obdobia, podľa neho pochádzal od 
nových čerstvo usadených hostí, ktorí pokračovali v započatom osídlení.   


V roku 1300 si podľa neho Sasi postavili farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
špitál a kostol Svätej Alžbety pre chudobných a biednych baníkov. Toto patrocínium si 
vybrali, ako píše, z lásky a úcty voči Alžbete ako patrónke chudobných a sestre Belu IV. 
Obaja príslušníci arpádovskej dynastie sa totiž voči nim správali veľmi láskavo a udelili 
im mnohé dobrodenia.  


Ďalej stručne spomína panovníkov najmä Karola Róberta, Ľudovíta Veľkého 
a Mateja Korvína, ktorí potvrdili najstaršiu privilegiálnu listinu. Zmieňuje sa 
o nevyhnutnosti výstavby opevnenia farského kostola, o cintoríne pri ňom, vymenúva 
jednotlivé mestské brány, riečky pretekajúce chotárom mesta a vlievajúce sa do Hrona, 
poddanské dediny patriace mestu, ďalej ničivý požiar z roku 1500 a husitské pustošenie. 
Spomína tých banskobystrických mešťanov, žijúcich v 15. storočí, ktorí sa do dejín mesta 
zapísali niečím výnimočným. Na prvom mieste Víta Mühlsteina, ktorého dom dnes patrí 
mestu, Jána Thurzu a Michala Königsbergera. Vyratúvaním dôležitých udalostí zo života 
mesta tak pokračuje až do roku 1701.  


Ako dielo mestského notára a banskobystrického richtára Františka Erczla potom 
kronika pokračuje opisom udalostí rokov 1701 až 1762.35 Z textu kroniky je zrejmé, že sa 
jej anonymný autor neobmedzoval iba na domáce pramene - Plotschiovu kroniku 
a privilegiálnu listinu z roku 1255, ale poznal aj staršie bližšie neurčené historiografické 
dielo alebo diela, ktoré v úvode uvádza ako „európske anály všeobecnej histórie“.36 Prí-
chod nemeckých kolonistov považuje za výsledok sobášnej politiky Ondreja II. a do ob-
dobia jeho vlády kladie aj vznik mesta, ktorého sľubný vývoj prerušil až tatársky vpád. Na 
rozdiel od Plotschia pristupuje Anonym k bájke o Bistricziovi kriticky. Jeho kronika vo 
všeobecnosti nesie znaky diel, aké vznikali v období humanizmu a renesancie. Je to vidieť 
najmä na opise mešťana Michala Königsbergera, ktorého vyzdvihol ako človeka 
s mimoriadnymi zásluhami o kultúrny rozvoj mesta. 
 
                                                 
29 „…iustitiae atque humanitatis ipsius regis Andreae II….“ ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 557. 
30 Kronikár prisťahovalcov označuje rôzne. Používa pomenovania ako Nemci – Germani, ale aj gens Alemanna. 
31 „... inundationem Tartaricam...“ ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 557. 
32 „…dilapsi ad suos erant…“ ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 557. 
33 „... tandem sub Bela IV. vires et animum circa annum 1245... ope Friderici Imperatoris et S. Joanis Hyerosoli-
mitani... militiae restitutus et in recollectione civium occupatus erat...“, ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, 
s. 557. 
34 „…Bisstriczio….Dno terrestri….“, ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 557. 
35 Pozri bližšie: GRAUS, I.: Banská Bystrica a jej historiografi...., s. 58. 
36 „Ex annalibus Europeae Universalis Historiae...“, ŠA, p. BB, fond MBB, PP 1762, č. 276, s. 557. 
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Banská Bystrica očami historikov 
Prvým z radu historikov, ktorý sa pokúsili na základe dostupných prameňov a ústnej 


tradície ozrejmiť vznik a počiatočný vývoj mesta Banská Bystrica bol očovský rodák 
polyhistor Matej Bel. Z kapitoly venovanej mestu v rámci jeho rozsiahleho diela Notitia 
Hungariae novae vyplýva, že tu jej autor pôsobil a mnohé veci poznal z osobnej skúse-
nosti.37 Históriu mesta opísal veľmi dôsledne od jeho vzniku a počiatkov až do polovice 
18. storočia, teda obdobia, ktorého udalostí sa stal aj sám svedkom. 


V úvode kapitoly sa najskôr usiluje vysvetliť pôvod názvu mesta. Uvádza, že latin-
ské a nemecké pomenovanie pre mesto „Neosolium“ a „Neusohl“ sa vytvorilo v období 
vzniku osídlenia z latinského názvu „Nova villa“, čo má označovať čerstvé nedávne 
osídlenie. Sasi mesto neskôr pomenovali ako „Neusool“ alebo „Neüer Saal“, čo by bolo 
podľa Bela možné preložiť a vysvetliť ako „Nový kráľovský dvor“ alebo „Nová kráľovská 
rezidencia“ v protiklade a na odlíšenie od Zvolena, nesúceho názov „Alt – Sool“ alebo 
„Alter Saal“.38 Pri výklade slovenského a maďarského pomenovania „Banská Bystricza“ 
a „Besztercze Banya“ pochádzajúceho od pána a držiteľa toho územia Bisztriczia sa Bel 
opiera o domáce písomné pamiatky (Plotschiovu a Anonymovu kroniku).39 Píše, že bolo 
zvykom, že meno majiteľa územia mohlo mať svoj pôvod v názve rieky. Celkom správne 
podľa toho odhadol, že meno Banská Bystrica má svoje korene v názve pre rýchlo tečúcu, 
bystrú vodu „Bistry“. Dodáva ešte, že slovo „Bistricza“ je slovanského alebo, ako sa 
domnieva, sarmatského pôvodu. 


Pri opise počiatkov mesta je neprehliadnuteľná podobnosť Belovho textu s textami 
spomenutých kroník Oswalda Plotschia a anonymného autora. Vznik Banskej Bystrice 
Matej Bel kladie do čias kráľa Ondreja II. Jeruzalemského teda obdobia okolo roku 1222, 
kedy do oblasti Zvolenskej kotliny začali na jeho pozvanie prichádzať kolónie Sasov. 
Spočiatku riedke banícke osídlenie sa postupne zahusťovalo a vznikali osady, medzi kto-
rými Bel spomína Staré hory („Altgebürg“), Uľanku („Ulmansdorff“) a Španiu Dolinu 
(„Herren Grund“).40 Pre osídlenie veľmi vhodné územie pri ústí riečky Bystrice do 
Hrona ako aj okolité lesy, mal mať v držbe Plotschiov Bisztriczius, ktorý ho kolonistom 
za poplatok odstúpil, čím vytvoril príležitosť pre vznik neskoršieho mesta. Sotva sa však 
zmienená „Nova villa“ začala vzmáhať, prekvapil ju vpád Tatárov, ktorí po porážke 
vojska kráľa Belu IV; pustošiac zaplavili Uhorsko.41 Na rozdiel od Plotschia 
a anonymného autora sa Bel domnieva, že sa Sasi počas tatárskej okupácie nevrátili späť 
do svojej vlasti, ale sa roztrúsení ukrývali po horách a až zhovievavosť kráľa Belu IV. ich 
po odchode Tatárov dala opäť dohromady.42


Vtedy Belo udelil Sasom privilégiá, pričom nasleduje vymenovanie výsad 
a povinností banskobystrických hostí a za ním aj zoznam panovníkov, ktorí ich do konca 
13. storočia konfirmovali (Štefan V; Ladislav IV; Ondrej III.).43  


                                                 
37 Matej Bel v Banskej Bystrici najskôr študoval – v rokoch 1695 – 1700 a 1702 – 1704 a po štúdiách tu aj istý 
čas pôsobil najskôr ako prorektor a od roku 1710 rektor evanjelickej školy pri kostole svätého Ducha 
a prechodne aj ako pastor v špitálskom kostole svätej Alžbety odtiaľ pravdepodobne pochádzajú jeho vedomosti 
o správe špitála. TIBENSKÝ Ján: Veľká ozdoba Uhorska. Dielo, život a doba Mateja Bela. Bratislava : Osveta, 
1984, s. 49 – 61. 
38 BEL, M.: Notitia..., s. 411. 
39 „A Bistriczio, agri huius, ante conditam urbem, domino, deriuant monimenta domestica.“, BEL, M.: Notitia..., 
s. 411.  
40 BEL, M.: Notitia..., s. 411. 
41 BEL, M.: Notitia..., s. 411. 
42 „Illud constanter adfirmant, qui in urbis origines inquisiuerunt, metu hostium, dilapsos fuisse Saxones, Nouam 
hanc Villam colentes, singulari postmodum, BELAE regis, indulgentia, cogendos.“ Tamže, s. 412. 
43 BEL, M.: Notitia..., s. 412 – 413. 
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Ďalej Bel spomína, že prvý kostol, ktorý si saskí prisťahovalci postavili, bol zasvä-
tený svätej Alžbete a vedľa neho vznikol zároveň aj špitál.44 Chváli tu svedomitosť mest-
ských úradníkov, ktorí sa v špitáli starajú o chorých a biednych baníkov a vždy, keď sa 
zvýši ich počet použijú pre ich podporu nové lúky, záhrady a polia z nedávneho výrubu 
lesov. Špitál a kostol udržiavajú v dobrom stave a z prideleného benefícia financujú aj 
pravidelné vykonávanie bohoslužieb. Účty majú v najlepšom poriadku a peniaze, ktoré 
nestrovia, odložia na horšie časy, čo môže dosvedčiť, lebo sa mal o tom možnosť v roku 
1708 sám presvedčiť.45  


Napokon uvádza, že mestské osídlenie vzniklo najskôr v blízkosti kostola svätej Al-
žbety, kde Sasi začali s výstavbou murovaných domov. Na základe tohto osídlenia vznikla 
neskoršia Dolná ulica. Chybné tvrdenie o tom, že kostol sv. Alžbety a k nemu prináležiaci 
špitál boli najstaršími v meste ako aj o tom, že najstarším mestským osídlením bolo osíd-
lenie na Dolnej ulici po Belovi nekriticky prevzali všetci nasledujúci banskobystrickí 
historici.   


S výstavbou farského kostola Nanebovzatia Panny Márie mešťania začali podľa 
Mateja Bela až neskôr v roku 1300, keď mesto zosilnelo. Postavenie kostola vraj podnie-
tila úcta voči predkom ako aj dostatok finančných prostriedkov pochádzajúci z ťažby 
kovov. Ďalej uvádza, že dátum ukončenia výstavby sa mu z dostupných prameňov nepo-
darilo zistiť, domnieva sa však, že šlo o obdobie krátko pred smrťou panovníka Karola 
Róberta z Anjou, keďže jeho nasledovník Ľudovít I. už prispel iba na jeho výzdobu.  


V stručnosti sa ďalej zmieňuje aj o banskobystrických mešťanoch. Spomína však 
iba všeobecne známych vlastníkov rozsiahlych majetkov v meste a okolí, ktorých pripo-
mínajú náhrobné alebo pamätné nápisy vo farskom kostole: Víta Mühlsteina, Mikuláša 
Kolmanna, Jána Thurzu, Michala Königsbergera a Benedikta Glocknitzera. Napokon ešte 
vyzdvihuje Königsbergerove zásluhy pri zveľadení farského kostola.46


Ďalším dielom encyklopedického charakteru, ktoré sa zaoberá dosť podrobným pre-
hľadom a opisom miest na území Slovenska v rámci Uhorska je Geograficko – historický 
Producten Lexicon od publicistu a vydavateľa Jána Mateja Korabinského. Pod heslom 
„Neusohl, Novisolium, Besterczebanya, Banská Bystrica“ nám autor približuje najskôr 
geografickú polohu mesta, prehľad najdôležitejších udalostí jeho histórie až po opis 
mestských pamätihodností.47  


Vznik mesta Korabinský kladie podľa Mateja Bela a starších kronikárskych prác, 
medzi ktorými spomína aj Plotschiov rukopis48 do čias vlády Ondreja II. a obdobia okolo 
roku 1222, kedy bolo do Uhorska pozvaných mnoho saských prisťahovalcov za účelom 
rozvoja baníctva. Uvádza, že Nemci, ktorí na pozvanie zmieneného panovníka prišli 
najmä z Durínska, sa usadili najskôr na Starých Horách, v Uľanke a Španej Doline a až do 
tatárskeho vpádu žili roztrúsene v biednych chatrčiach. Vo výstavbe „Novej Saale“ alebo 
„Neusohlu“ pokračovali až po odchode Tatárov.  


Podobne ako predchádzajúci spomenutí historiografi aj Korabinský spomína naj-
staršiu privilegiálnu listinu udelenú Banskobystričanom Belom IV. Na rozdiel od nich 
                                                 
44 „Primam ergo aedem, S. Elisabethae vouerun, non procul, a Grani a Bistriczae, confluentibus, ....“ „Adiectum 
temlo Xenodochium...“ BEL, M.: Notitia..., s. 413. 
45 BEL, M.: Notitia..., s. 413. 
46 BEL, M.: Notitia..., s. 417. 
47 KORABINSKÝ Ján Matej: Geographisch – historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, Pressburg, zu 
finden im Weber und Korabinskyschen Verlage, 1786. s. 447 – 455. 
48„Der ehemalige Stadtnotarius Oswald Plotsch (f)sesset in einem Manuscript,...;und nach ihm Matthias Bel in 
der Notitia ihren Ursprung in die Zeiten Andreas des Hierosolimitaners umb Jahr 1222, unter welchem viele 
Einwohner aus Sachsen zum Bergwerkbau in diese Gegenden sind geruffen worden.“ KORABINSKÝ, J. M.: 
Geographisch... s. 447.   


 118







Mesto Banská Bystrica (jeho vznik, remeslá, počiatky banskej ťažby, obchod a správa mesta) v dielach... 


však medzi právami spomína aj právo výlučného vlastníctva rínkových domov nemeckým 
obyvateľstvom,49 ktoré listina z tohto obdobia ešte vôbec neobsahovala,50 ostatným prá-
vam a povinnostiam nevenuje nijakú pozornosť a pozastavuje sa iba pri latinskom oslo-
vení mešťanov: „Hospites de nova villa“.  


Ďalej, pridržiavajúc sa Mateja Bela uvádza, že najstarším banskobystrickým kosto-
lom bol kostol svätej Alžbety, ktorý spolu so špitálom vystavali pre chudobných 
a biednych baníkov. Tie boli podľa neho centrom najstaršieho osídlenia mesta  - neskoršej 
Dolnej ulice. Pri určení datovania začiatku výstavby a dokončenia farského kostola Nane-
bovzatia Panny Márie sa zhoduje s Matejom Belom a podľa jeho návodu vypočítava, že 
ho Banskobystričania dokončili za 40 rokov.51 Uvádza, že námestie a hlavnú respektíve 
Hornú a Dolnú ulicu tvoria väčšinou dvojpodlažné kamenné murované domy a mestskou 
dominantou je zámok (Schloss).   


Nasleduje stručné vymenovanie vybraných udalostí z dejín mesta, medzi ktorými 
spomína návštevu Mateja Korvína s manželkou z roku 1478, s ktorou sa spája odstránenie 
drevenej tržnice na námestí, čo možno tiež nájsť u Mateja Bela.52 Vymenúva poddanské 
dediny prináležiace mestu a jednotlivých známych banskobystrických mešťanov, žijúcich 
v 15. – 16. (Víta Mühlsteina a Michala Königsbergera), požiar z roku 1500, konfirmáciu 
privilegiálnej listiny Ľudovítom II. z roku 1516, nálety kobyliek v rokoch 1546 – 1547 
a iné. Nevyhýba sa ani málo pravdepodobným podivuhodným udalostiam: napríklad sú-
časný pôrod dieťaťa a živého leva.53 V popise dejín Banskej Bystrice končí 18. 
storočím.54


V rámci opisu uhorských miest a obcí sa históriou Banskej Bystrice zaoberal aj J. C. 
Thiele, ktorý tomuto mestu vyhradil priestor vo svojom geograficko – historickom slov-
níku Das Königreich Ungarn, ktorý vyšiel v Košiciach v roku 1833.55  


Vzniku mesta podľa neho predchádzal rozvoj banskej ťažby, ktorý sa mal v prípade 
Banskej Bystrice spájať s vládou kráľa Štefana a rokom 1106. Baníci do Banskej Bystrice 
prišli na pozvanie panovníka Ondreja II. z Durínska a pred založením mesta, čo sa udialo 
roku 1222, obývali okolité dediny Staré Hory, Uľanku a Španiu Dolinu. Po tatárskom 
vpáde v roku 1241 sa pod vládou Belu IV. zjednotili a vybudovali si mesto „neuen Saals“ 
alebo „Neusohls“. Belo IV. mesto roku 1255 pozdvihol na kráľovské a slobodné banské 
mesto.  


Ďalej sa Thiele venuje opisu mesta, ulíc a jednotlivých budov, pričom heslovite 
chronologicky vymenováva aj najdôležitejšie udalosti z jeho dejín do konca 18. storočia. 
Z charakteru jeho diela je jasné, že čerpal najmä z Korabinského Producten Lexiconu.   


V poradí ďalším historikom venujúcim pozornosť vzniku a dejinám mesta bol Ján 
Kachelmann, ktorý v rokoch 1853 až 1855 vydal v nemčine v Banskej Štiavnici svoje dve 
                                                 
49 „...dass sie Niemanden als geborene Deutsche zum Waldburgerrecht oder zum Besiss der sogenannten 
Ringhäuser zulassen solten.“ , KORABINSKÝ, J. M.: Geographisch..., s. 453. 
50 Potvrdenie tejto národnostne orientovanej klauzuly si mešťania od panovníka Vladislava I. vymohli až po 
veľkom požiari, ktorý mesto zachvátil v roku 1500. Usilovali sa tak zabrániť rozrastajúcemu sa počtu a vplyvu 
Slovákov v meste. 
51 KORABINSKÝ, J. M.: Geographisch..., s. 453. 
52 Záznam o tejto návšteve a žiadosti o odstránenie tržnice z námestia v mestskom archíve pochádza z roku 1481, 
pozri: MATULAY Ctibor: Mesto Banská Bystrica. Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 
1255 – 1536, I. Bratislava : MV SSR, 1980, s. 91, č. 285. 
53 Žena, ktorá ich porodila to údajne vysvetlila tým, že sa počas tehotenstva dívala na fontánu s levom. 
54 Medzi posledné zmienené udalosti patria stavovské povstania a požiar, ktorý postihol mesto v roku 1781. 
KORABINSKÝ, J. M.: Geographisch..., s. 455. 
55 THIELE, J. C.: Das Königreich Ungarn. Ein topografisch-historisch-statistisches Kundgemälde, das Ganze 
dieses Land in mehr denn 12.400 Artikeln. V. Band. Kaschau : Gedruckt auf Kosten der V. Thieleschen Erben, 
1833.  
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rozsiahle prednášky k dejinám banských miest na Slovensku, pod názvom: Geschichte der 
ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung. S prvou prednáškou vystúpil už v lete roku 
1852 a zaoberal sa v nej počiatkami osídlenia územia uhorských banských miest vše-
obecne od počiatku až do roku 1000.56 Obsahom druhej prednášky s rovnakým názvom 
bolo pokračovanie v uvedenej problematike až do roku 1301 a prednesená bola 3. septem-
bra roku 1854.57


Obe prednášky sa stali už zanedlho po svojom vydaní terčom ostrej kritiky. Za roz-
širovanie ničím nepodložených teórií o osídlení a počiatkoch baníctva a banských miest 
kritizoval Kachelmanna už Arnold Ipolyi a Emil Jurkovič (o ktorých sa ešte zmienime), 
Michal Matunák 58 a ďalší. 


Vo svojej prvej prednáške kladie Kachelmann počiatky banskej ťažby do doby na-
rodenia Krista.59 Nekriticky sa pridŕža klasických autorov Tacita, Livia a Strabona. Baníc-
tvom na území ohraničenom Dunajom a Karpatami sa podľa jeho ničím nepodloženého 
názoru, ako prví zaoberali Rimania, neskôr to boli Kvádi, Góti, Gotíni, Jazygovia a ďalší. 
Kachelmann ďalej prebral údaje z istých takzvaných „Štiavnických tabúľ“, o ktorých 
vzniku a „zhubnom“ vplyve na dejiny Kremnice a ostatných banských miest píše Michal 
Matunák.  


Podľa neho šlo o v súčasnosti už neexistujúci záznam pochádzajúci z Banskej 
Štiavnice, na ktorom boli naznačené vymyslené presné roky vzniku jednotlivých 
banských miest: Štiavnice 745, Kremnice 770, Banskej Bystrice 1345, Zvolena 795, Pre-
šova 1374 a Levoče 1245. Matej Bel, ktorý sa ich s výnimkou Banskej Bystrice, (dátum sa 
mu s ohľadom na známu privilegiálnu listinu zdal byť určite prehnaný), pridržiava, ich 
nazýva „Schedae domesticae Schemniciensium.“ 60  


V otázke vzniku mesta Kachelmann pripisuje rozhodujúci význam nemeckým kolo-
nistom, ktorých príchod kladie podobne ako aj všetci jeho predchodcovia do obdobia 
vlády Ondreja II. Na rozdiel od nich však uvádza, že vhodné podmienky pre ich príchod 
do Uhorska vytvorila Ondrejova manželka Gertrúda, kým ostatní považujú za rozhodujúci 
impulz sobáš jeho dcéry Alžbety s durínskym grófom.61  


Pri opise prvotného charakteru mesta Banskej Bystrice vychádza Kachelmann 
z najstaršej listiny práv a povinností z roku 1255 a menuje všetky jej ustanovenia. 
V prípade vojenskej povinnosti chybne cituje zápis v tom, že sa mešťania majú povinnosť 
zúčastniť služby v kráľovskom vojsku „decenter ornati“ (vhodne ozdobení alebo ozna-
čení) namiesto „decenter armati“ (riadne vyzbrojení).62


Ďalej sa usiluje vysvetliť pojem „waldbürger“, ktorý sa zaužíval pri označení ban-
skobystrických mešťanov. Waldbürgeri alebo „die Sylvani“ podľa jeho názoru žili 
v oblasti pohoria Harz, zaoberali sa baníctvom a jedným z miest, ktoré si založili bolo 
banské mesto Goslar. Domnieva sa, že nemeckí baníci, ktorí začali s kolonizáciou stredo-
slovenských banských miest, pochádzali z banskej oblasti pohoria Harz a bezprostredným 
podnetom k masovej emigrácii bol hladomor, ktorý tam v tomto období vypukol.  


                                                 
56 KACHELMANN Ján: Geschichte der Ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung. Erste Vorlesung (bis zum 
Jahre 1000) gehalten zur 500 jährigen Gründungsfeier von Hodritz im Sommer 1852, Schemnitz 1853. 
57 KACHELMANN Ján: Geschichte der Ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung. Zweite Vorlesung (bis 
zum Jahre 1301) gehalten den 3. September 1584 zum VI. Jahrhunderte des königl. Freitums der Bergstadt 
Neusohl, Schemnitz, 1855. 
58 MATUNÁK Michal: Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Kremnice. Kremnica : Slobodné a hlavné 
banské mesto Kremnica, 1928, s. 32 – 33. 
59 KACHELMANN, J.: Geschichte I. ..., s. 6 
60 MATUNÁK Michal: Z dejín..., s. 8.    
61 KACHELMANN, J.: Geschichte I. ..., s. 71.  
62 „stattliche Rüstung“ KACHELMANN, J.: Geschichte II. ..., s. 126.  
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Na záver časti s opisom dejín mesta sa ešte v stručnosti zmieňuje o najstaršom zná-
mom banskobystrickom richtárovi Ondrejovi, v súvislosti s kráľovskou donáciou na zem 
Kvačany v Liptove.63  


Napriek tomu, že sa Kachelmann pri písaní svojich prednášok dopustil mnohých 
chýb, bol na druhej strane aj autorom viacerých nových, dovtedy sa v historiografickej 
spisbe neobjavujúcich faktov, či myšlienok, ktoré, ako to vyplynulo z novších výskumov, 
majú svoj reálny základ.   


Ďalším historikom žijúcim a pôsobiacim v Banskej Bystrici v 19. storočí bol tunajší 
biskup Arnold Ipolyi – autor kultúrnohistorického náčrtu - Dejín mesta Banskej Bystrice, 
ktorý bol prvýkrát prednesený v maďarčine v auguste roku 1874 pri príležitosti sláv-
nostného zahájenia rokovaní členov Uhorskej historickej spoločnosti v objekte župného 
domu.64 Nemecký preklad prednášky pod názvom „Geschichte der Stadt Neusohl“ vyšiel 
knižne v Banskej Bystrici v roku 1875.65


V úvode svojich Dejín zaujíma Ipolyi kritický prístup k staršej historiografii ban-
ských miest a to predovšetkým k Matejovi Belovi a Jánovi Kachelmannovi, ktorí sa pokú-
šali osvetliť otázku osídlenia a bez akýchkoľvek dôkazov medzi prvotnými kolonizátormi 
územia neskoršieho mesta uviedli napríklad Metanastov – Jazygov, Sarmatov – Slovanov, 
Svébov, Kvádov, Markomanov, Gepidov a Gótov.66 Kritizuje prístup vtedajšej historiogra-
fie opierajúci sa iba o podobne znejúce mená a vychádzajúci výlučne z Biblie alebo kla-
sických autorov. Naopak vyzdvihuje nový prístup pri skúmaní historických faktov – tak-
zvanú porovnávaciu metódu, ktorá spočíva v porovnávaní artefaktov v tomto prípade 
bronzových a kamenných nástrojov a zbraní nájdených pri vykopávkach v okolí neskor-
šieho mesta s nástrojmi a zbraňami využívanými u divo žijúcich národov v amerických 
pralesoch alebo na africkom kontinente. Zároveň vyzdvihuje interdisciplinárnosť 
a spoluprácu ďalších vedných odborov ako paleontológie, filológie, mytológie 
a archeológie. Za pravdepodobné považuje osídlenie tohto územia Keltmi, čo dokazujú 
bohaté nálezy keltských nástrojov z doby bronzovej z blízkosti Banskej Bystrice 
v Rybároch, Moštenici, atď.67 Uvádza, že ak by sa po zániku keltského osídlenia v týchto 
oblastiach usadil nejaký iný národ, určite by o tom svedčila aspoň nejaká zmienka alebo 
ústna tradícia, čím reaguje na úsilie predošlých historikov (najmä Kachelmanna) vysvetliť 
pôvod osídlenia územia Banskej Bystrice za každú cenu a pripísať ho národom, ktorí 
s ním nemali nič spoločné. 


Vzniku mesta Banskej Bystrice teda podľa Ipolyiho predchádzala spočiatku riedka 
neskôr hustejšia nemecká kolonizácia, ktorá sa začala už v 11. a pokračovala v 12. a 13. 
storočí. Silní a životaschopní kolonisti z oblasti Durínska, Švábska a Saska sa najskôr 
zaoberali poľnohospodárstvom a remeslom, žili na nízkej kultúrnej úrovni, pôdu získavali 
žiarením a stavali si od seba vzdialené jednoduché chatrče. Tieto domy prirovnáva 
k najstarším z kolov postaveným domom amerických prisťahovalcov, kde žili ľudia spolu 
s domácimi zvieratami a v okolí každého takéhoto obydlia mali lúky, pasienky a lesy. Tak 
sa Ipolyi snaží vyvrátiť v tom období v odbornej literatúre panujúcu teóriu o tom, že si 


                                                 
63 KACHELMANN, J.: Geschichte II. ..., s. 128. 
64 GRAUS, I.: Banská Bystrica a jej historiografi..., s. 59. 
65 IPOLYI Arnold: Geschichte der Stadt Neusohl. Eine culturgesichtliche Skizze, Wien 1875. 
66 „... so kann ich getrost alles das weglassen, was bisher in älteren  Zeit Lazius und Belius... und neustens 
Kachelmann, mit nicht mehr Scharfsinn..., von den Metanasten – Jazygen und den autochtonen Sarmaten – 
Slaven oder gar von Sueven und Quaden, Gepiden und Gothen, als den ältesten Bewohnern dieses Ortes und 
Umgegend fabelten.“  IPOLYI, A.: Geschichte..., s. 5.  
67 IPOLYI, A.: Geschichte..., s. 5. – 6.  
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Nemci hneď po svojom príchode z pravlasti zakladali a stavali „kvitnúce mestá“.68


V nasledujúcej III. kapitole s názvom „Die Entstehung unserer Bergstädte.... “69 sa 
už venuje konkrétne vzniku a počiatkom Banskej Bystrice. Uvádza, že dôležitou okolnos-
ťou pri vzniku mesta bol náhodný nález zlata a medi v piesku pri brehoch Hrona. Tento 
spôsob získavania kovov Ipolyi prirovnáva k doposiaľ (ešte v 19. storočí) využívanému 
spôsobu ťažby, ktorý je rozšírený v Amerike a Austrálii. Vlastníci na rudy bohatých 
území (a teda aj územia neskoršieho mesta) sem priviedli a usadili svojich poddaných, 
ktorí im potom z vyťaženého zlata odvádzali príslušné čiastky. Keď sa povrchové zdroje 
vyčerpali, presunula sa ťažba do blízkych hôr, kde sa systematická exploatácia ukázala 
byť veľmi výnosnou. Za týmto účelom vlastníci pozemkov doviedli „podnikateľov, už 
vyučených banských majstrov a baníkov a usadili ich tu.“ „Baníci sa pod vedením maj-
strov zoskupili do združení, s rastúcim blahobytom sa darilo dedine – kolónii a táto sa 
rozvinula na mesto.“70  


V ďalšej časti sa Ipolyi snaží odpovedať na otázku najstarších vlastníkov územia 
mesta. Ako majiteľov tohto územia spomína zvolenský kráľovský hrad a jeho pánov ako 
aj uhorských magnátov, medzi ktorými uvádza „Detreho a Bittera Balassovcov, Hontian-
skeho župana a grófov Huntpoznanovcov, grófov Ivanka - dnešných Forgáčovcov, Radu-
novcov, Aladárovcov“ a iných, ktorí tieto zeme získali prostredníctvom donácií alebo 
právom prvého usídlenia sa.71  


Za najstaršiu osadu, ktorá v blízkosti mesta vznikla, Ipolyi považuje Staré Hory 
(„Altgebirg“). Vedie ho k tomu zaiste adjektívum „staré“ obsiahnuté v samotnom názve. 
Medzi ďalšími nemeckými kolóniami - osadami spomína napríklad: Kinczelovu  
(Göncölfalvu), Heinczmanovu (Henczeldorf) a ďalšie, ktoré založili nemeckí mešťania – 
waldbürgeri, bergbürgeri. Takýmto spôsobom vzniklo pri ústí rieky „Bistriz“ do Hrona 
na jednom z pôvabných kopcov okolitej doliny i mesto Banská Bystrica.72 Odvoláva sa na 
Dernschwama a ním zachytenú ústnu tradíciu zo 16. storočia, podľa ktorej si mešťania 
postavili na rínku cirkulárne domy (cirkulares domus), s ohľadom na čo dostali aj ďalšie 
pomenovanie ako „cirkularisti“. Preberá od neho i teóriu o charaktere Bystrice za čias 
kráľa Belu: „Za kráľa Belu bola Banská Bystrica (Neusohl) ešte dedinou, ktorú obývali 
šľachtici a ich roľníci. Farský kostol svätého Antona bol vtedy v Sásovej, kde sa tiež na-
chádzala jedna kolónia – osada.“73 Podľa Dernschwama aj Ipolyi uvádza, že na druhej 
strane Hrona v tomto období býval jeden šľachtic, ako je to ešte možné vidieť podľa za-
chovanej kúrie. Teóriu o osídlení územia neskoršieho mesta nemeckými prisťahovalcami 
z Durínska, ktorí sem prišli počas panovania uhorského kráľa Ondreja II. ako dôsledok 
dobrých vzťahov medzi oboma krajinami po sobáši princeznej Alžbety s durínskym gró-
fom, Ipolyi poznal, ale napriek tomu, že ju považoval za pravdepodobnú, sa s ňou ako 
s nepodloženou nestotožnil.   


Zmienil sa aj o najstaršej písomnej pamiatke, viažucej sa k dejinám mesta, privile-
giálnej listine z roku 1255, ktorú považoval za dôležitý moment konštitúcie mesta. Vyme-


                                                 
68 „... und nicht, wie man bisher geglaubt, von Anfang an die Creirung gebildeter, blühender Städte.“ IPOLYI, 
A.: Geschichte..., s. 9. a ďalej s. 10. 
69 „Vznik nášho banského mesta“ IPOLYI, A.: Geschichte..., s. 11. 
70  „Die Bergleute constituiren sich unter ihren Meistern und Führern zu Körperschaften, mit dem zunehmend 
Wohlstand gedeiht die Ortschaft der Colonie, und diese entwickelt sich dann zur Stadt.“ IPOLYI, A.: 
Geschichte..., s. 12. 
71„Die Sohler Obergespane und Grafen, die Hunt – Pazmans, die in Thurocz erbgesessenen Grafen Ivánka, die 
heutigen Forgacs, die Raduns oder Radványis, die heutigen Radvánszkys, die Aladars von Sauldorf und An-
dere.“, IPOLYI, A.: Geschichte..., s. 13. 
72 IPOLYI, A.: Geschichte..., s. 14. 
73 IPOLYI, A.: Geschichte..., s. 14. 
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nováva jej jednotlivé práva a povinnosti a konštatuje, že sa jej udelením Banská Bystrica 
stala slobodným kráľovským mestom. Správne podotýka, že základom jej ďalšieho roz-
voja bola vlastná samospráva a súdnictvo. Veľmi vhodne vykladá aj latinské slovné spo-
jenie „decenter armati“ ako „riadne ozbrojení – v riadnej zbroji“, ktoré sa spájalo 
s vojenskou povinnosťou mešťanov.74 Na základe v listine uvedeného práva Nemcov na 
súboj podľa saského zvyku Ipolyi dedukuje, že prvými zakladateľmi Banskej Bystrice 
boli saskí rytieri, ktorí ako banskí podnikatelia neskôr na území mesta usádzali baníkov, 
o čom ešte v jeho súčasnosti svedčili názvy banských osád. Medzi ich zakladateľmi 
a prvými banskobystrickými mešťanmi Ipolyi menuje najstaršieho banskobystrického 
richtára comesa Ondreja, ktorý mal podľa neho 7 synov. Bol medzi nimi i comes Chotse-
lin alebo Götzel, ktorý predal grófovi Heinczmannovi časť svojho banskobystrického 
dedičstva za 48 mariek. Podľa jeho ďalšieho syna Heinczmanna nesie svoje pomenovanie 
aj jedna z baníckych kolónií v Ipolyiho podaní „Henczmanova či Heinczmandorf“. Medzi 
najstarším banskobystrickým obyvateľstvom ďalej spomína: „Ulmanna, Hermanna, Hen-
selina, Chotselina, Kinczela, Czibela, Rulanta a Rudlina, Kirchenela, Goldenera a Sil-
bermachera, (ktorého považoval za jediného vlastníka striebornej bane), rodinu Karlov-
cov“ a ďalších.75  


Podobne, ako jeho predchodcovia sa aj Ipolyi pokúša ozrejmiť pôvod názvu mesta. 
Uvádza originálnu teóriu o tom, že latinské pomenovanie „villa Bistriczia“, ktoré pozná 
z privilégia z roku 1255, pochádza z časti zo slovenského mena pre rieku „Bistrica“ 
a z časti z nemeckého mena „Veistritz“. Spomína, že už v konfirmáciách listiny v nasle-
dujúcom roku 1256 a potom v roku 1282 sa objavujú maďarské ekvivalenty tohto názvu 
pre mesto ako „Berzenczebanya“ alebo „Besterczebanya“, používané aj v časoch autoro-
vej súčasnosti.   


Podľa uvedených mien najstarších banskobystrických mešťanov a názvov baníc-
kych osád v chotári mesta je jasné, že Ipolyi poznal najstaršiu banskobystrickú mestskú 
knihu (1386 – 1399). Okrem nej využil aj účtovné knihy z rokov 1482, 1489, 1490 a 91, 
na základe ktorých sa snažil zistiť mená vlastníkov banských podnikov, remeselníkov 
a obchodníkov, ktorých identifikoval na základe priezvisk svedčiacich o ich pôvode. Po-
kúsil sa určiť počet domov v meste (50), charakterizovať obchod a remeslo. Zaujímavo 
pôsobí v tejto súvislosti najmä jeho snaha o pochopenie latinského zamestnaneckého 
mena istého remeselníka spomínaného v knihe ako „ungarus“ alebo „ungaricalis faber,“ 
ktorého považuje za vykonávateľa špeciálneho uhorského kováčskeho remesla (neuvažo-
val pritom o možnosti zohľadniť národnostné hľadisko). Zamýšľa sa nad pôvodom pos-
mešných mien mešťanov, ako boli „Halbschuh“ alebo „Schweinsgrätl“. Spomína naj-
starší mestský trestný poriadok (1390), kopírujúci banskoštiavnickú predlohu, usiluje sa 
popísať každodenný život v meste, identifikovať výdavky a príjmy mešťanov, sleduje 
úradné návštevy, cesty notárov do okolitých miest, novoročné dary panovníkom. 


Ipolyi síce podľahol nepodloženým teóriám o pôvode názvu pre mesto, no pri svo-
jich teóriách uplatnil kritický prístup, neopisoval bezhlavo už existujúce fakty, ako to 
robili niektorí jeho predchodcovia. Jeho teórie o náhodnom náleze rúd 
v banskobystrickom chotári ako aj o vlastníkoch územia neskoršieho mesta by si zaslúžili 
podrobnejšie preskúmanie. Celkom pútavo a logicky na základe analógií vysvetľuje okol-
nosti vzniku mesta a až na niektoré jednotlivosti sa jeho výklad neodchyľuje od doloženej 
skutočnosti. Vyčítať mu možno okrem malých jednotlivostí snáď iba prílišný tendenčný 


                                                 
74 „... sov wie sie verpflichtet sind, unter der Fahne des Königs an den Feldzügen theilzunehmen...“ IPOLYI, A.: 
Geschichte..., s. 26. 
75 IPOLYI, A.: Geschichte..., s. 41. 


 123 







Henrieta Lisková 


prouhorský pohľad na dejiny, vzhľadom k dobe vzniku diela však celkom pochopiteľný.    
Posledným v tejto časti a zároveň jedným z najvýznamnejších, v rozsahu 


a detailnom spracovaní dejín mesta Banskej Bystrice dosiaľ neprekonaným historikom bol 
Emil Jurkovič autor rozsiahlej iba nedávno publikovanej Monografie slobodného kráľov-
ského mesta Banská Bystrica.76 Jurkovič pochádzal z Letanoviec na Spiši a po štúdiách 
v Levoči, Arade, Budapešti a vo Viedni sa stal profesorom na vyššom katolíckom gymná-
ziu v Banskej Bystrici. Banskobystrická mestská rada ho pri príležitosti osláv milénia 
v roku 1896 poverila zostavením monografie k dejinám mesta, ktorá sa po mnohých peri-
petiách napokon dočkala aj svojej prvej publikácie v slovenskom jazyku v roku 2005.77  


Hneď prvá kapitola tohto rozsiahleho diela s názvom „Prvé stopy vzniku mesta. Erb. 
Mestské farby. Kroniky.“78 sa venuje založeniu mesta, jeho názvu a ďalším náležitostiam, 
týkajúcim sa jeho počiatočnej existencie. V úvode tejto kapitoly autor veľmi výstižne 
poznamenáva, že „okolnosti založenia mesta, či jeho datovanie, sú zahalené temnotou.“79 
Podobne ako Ipolyi sa ani Jurkovič nenecháva zaviesť „pochybnými a nič nehovoriacimi 
etymológiami“ Mateja Bela, Kachelmanna a iných, „ktorí sa pokúšali vniesť trochu svetla 
do tejto temnoty.“80 Územie neskoršieho mesta, ako aj celej Zvolenskej župy, bolo podľa 
neho neobývaným pralesom, nachádzajúcim sa v nárazníkovom pásme za zásekmi, kam 
len z času na čas prenikli lovecké alebo banícke skupiny starých Maďarov. Až neskôr, 
keď sa Slovensko stalo trvalou súčasťou Uhorska, sa pôvodne riedke nemecké osídlenie 
zahustilo. Majiteľom lesov Zvolenského komitátu bol z časti Zvolenský hrad a z časti 
šľachtické rody medzi ktorými Jurkovič podľa Ipolyiho spomína „Ballasovcov, Hunt – 
Pazmanovcov, turčianskych Ivánkovcov, Radunovcov, Aladárovcov“ a iných.  


Vzniku samotného mesta podľa neho predchádzal vznik „sídla pre kráľa“ a jeho 
družinu. „Do susedstva kráľovského domu potom migrovali saskí kolonisti, ktorí svojimi 
robotníkmi osídlili okolité banské územie, aby pod jeho ochranou mohli aj sami bezpečne 
žiť a vykonávať svoje remeslo.“81 Z uvedeného nie je jasné, čo konkrétne mal Jurkovič 
pod označením „kráľovský dom“ na mysli, keďže sa v predchádzajúcom odseku zmieňuje 
o Zvolenskom hrade, ktorý zohral významnú úlohu pri osídlení celej oblasti82 
a z uvedeného citátu ako aj nasledujúceho textu skôr vyplýva, že samotnému vzniku 
mesta mala predchádzať existencia akéhosi bližšie neurčeného kráľovského domu, nachá-
dzajúceho sa priamo v meste, ktorý by podľa neho ochraňoval záujmy kráľa – vlastníka 
pôdy, vyberal dane a staral sa o mestský poriadok. Tak si Jurkovič vysvetľuje aj existen-
ciu erbu, ktorý mal byť vonkajšou demonštráciou vzťahu medzi kolonistami a kráľom. To 
malo byť, podľa neho, aj hlavným dôvodom pre existenciu kráľovského dozoru (akéhosi 
komisára) nad voľbami predstaveného obce – richtára, o ktorom sa zmieňuje, keď píše: 
„Pod touto zámienkou panovník neskôr každoročne vysielal na richtárske voľby svojho 
komisára, aby bol pod jeho dohľadom do čela mesta postavený taký človek, ktorý bude 
dozerať na dodržiavanie a ochranu nielen meštianstva, ale aj kráľa.“83 Kráľovský dom 
bol podľa neho tiež centrom, okolo ktorého si banskobystrickí ťažiari postavili svoje 
domy.  
                                                 
76 JURKOVIČ Emil: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica : Mestské informačné cen-
trum, 2005. (z maďarského originálu preložil Imrich Nagy). 
77 JURKOVIČ Emil: Dejiny..., s. 11. 
78 JURKOVIČ Emil: Dejiny..., s. 15. 
79 JURKOVIČ Emil: Dejiny..., s. 15. 
80 JURKOVIČ Emil: Dejiny..., s. 15. 
81 JURKOVIČ, E.: Dejiny..., s. 16. 
82 V prvej tretine 13. storočia je doložená existencia Pustého hradu. MARSINA Richard: K najstarším dejinám 
Zvolena. In: Historický časopis č. 6, Bratislava : SAV, 1989, s. 794. 
83 JURKOVIČ, E.: Dejiny..., s. 17. 
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V otázke obdobia vzniku mesta Jurkovič uvádza, že proces jeho utvárania sa bol 
pomalý a nedá sa spojiť s jedným letopočtom, čím opäť naráža na zmienené „štiavnické 
tabule“, snažiace sa presne datovať vznik jednotlivých uhorských kráľovským miest. 
Píše, že aj za svoj význam môže mesto vďačiť predovšetkým svojmu centru – kráľov-
skému domu a tiež vhodnej polohe na sútoku dvoch vodných tokov Bystrice a Hrona. 
Vzniku mesta predchádzajúcu nemeckú kolonizáciu tohto územia ako jediný datuje už do 
obdobia vlády Gejzu II. alebo Ondreja II. a za prvých prisťahovalcov podobne ako jeho 
predchodcovia považuje Durínčanov (Thüringov, Duringov),84 ktorí v kolonizácii 
pokračovali aj po tatárskych vpádoch. Tie podľa neho neušetrili ani samotné mesto.  


Pri opise nasledujúceho obdobia sa už Jurkovič opiera o listinu práv a povinností 
z roku 1255, ktorú považuje za „záruku ďalšieho rozvoja“ a v kapitole s názvom „Meš-
tianstvo“ ju aj podrobne rozoberá a vhodne komentuje.85 Nesprávnym je tu snáď iba vý-
klad latinského slovného spojenia „decenter armati“, ktorý Jurkovič prekladá ako „v 
slušivej zbroji“,86 čo ho vedie k nepodloženej úvahe o tom, že si banskobystrickí 
mešťania mali povinnosť vykonať uloženú vojenskú povinnosť v bezprostrednej blízkosti 
kráľa – teda priamo ako jeho osobná stráž.  


K etymológii názvu mesta uvádza, že meno „Bystrice“ je poslovenčenou formou 
nemeckého pomenovania „Veistricz“. Okrem tohto názvu a jeho maďarského ekvivalentu 
„Byzterchebana“ alebo „Berzenczebanya“ sa súčasne s ním používalo aj pomenovanie 
„Neusohl“ v latinčine „Novisolium“ alebo „Neosolium“, ktoré vzniklo ako protiklad voči 
pomenovaniu Zvolena – „Sohl“ alebo „Altsohl“.87


Rovnako dôsledne pristupoval Jurkovič i k popisu jednotlivých sfér mestského ži-
vota. Z útržkovitých záznamov z mestského archívu zostavil takmer úplný menoslov ban-
skobystrických richtárov (1256 – 1850),88 mestské štatúty a protokoly mesta zo 16. až 19. 
storočia mu zároveň umožnili popísať charakter mestskej samosprávy právomoci 
a povinnosti richtárov, členov mestskej rady a obce. Do najmenších podrobností opísal 
jednotlivé meštianske domy a presne identifikoval ich najstarších majiteľov až do 16. 
storočia. S prehľadom a do detailov spracoval aj remeselnú výrobu a obchod v meste. 
Ťažiskom jeho výskumu však bol archívny materiál najmä účtovné a súdne protokoly 
mesta zo 16. až 19. storočia, čo spôsobilo, že sa nami skúmané obdobie dostalo v jeho 
monografii na okrajové miesto. 


Jurkovičova monografia podala zo všetkých skúmaných historiografických diel naj-
úplnejší a najpodrobnejší pohľad na vznik a formovanie sa stredovekej Banskej Bystrice. 
Je to mimoriadne cenný prameň s nesmiernym významom pre históriu mesta. 
 
Mesto Banská Bystrica v modernej historiografii 20. a 21. storočia 


Ako prvú najstaršiu súhrnnú prácu, na ktorú historik pri bádaní o  stredovekých de-
jinách Banskej Bystrice určite narazí je Sborník prác k 700. výročiu založenia mesta.89 
Z množstva zaujímavých príspevkov má pre nás z hľadiska skúmania počiatkov mesta 
najväčší význam príspevok historičky A. Gáčovej: Mesto za feudalizmu.90 Autorka ako 
prvá vyslovila na základe podrobnej analýzy najstaršej banskobystrickej listiny práv a 


                                                 
84 JURKOVIČ, E.: Dejiny..., s. 16. 
85 JURKOVIČ, E.: Dejiny..., s. 330. – 331. 
86 JURKOVIČ Emil: Dejiny..., s. 330. 
87 JURKOVIČ, E.: Dejiny..., s. 16. 
88 JURKOVIČ, E.: Dejiny..., s. 357 – 368. 
89 KOVÁČ Ján – SCHOLTZ Pavol (ed.): Sborník prác k 700. výročiu založeniu mesta. Martin : Osveta, 1955.  
90 GÁČOVÁ Alžbeta: Mesto za feudalizmu. In: Sborník prác k 700. výročiu založenia mesta, Martin : Osveta, 
1955, s. 18 – 28. 
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povinností názor, že jej udelenie panovníkom Belom IV. v roku 1255 sa nekryje s dobou 
skutočného založenia mesta. Pod „založením“ mala autorka akiste na mysli jeho vznik. 
Domnievala sa, že na mieste, kde sa vyformovalo v listine spomínané „nové mesto Bys-
trica“, stála staršia bezpochyby slovenská osada. Jej zakladateľmi boli drobní roľníci a 
remeselníci, ktorí tu ťažili zlato a najmä striebro už dlhšie obdobie (pravdepodobne už od 
veľkomoravských čias) a po tatárskom vpáde 1241 pokračovali v započatom diele svojich 
dávnych predkov. Nemeckí prisťahovalci sem prišli niekedy v rokoch 1244 - 1255 od 
zvolenského podhradia (mesta Zvolena), o čom svedčí latinský a nemecký stredoveký 
názov (Neosolium, Neusohl). Získali majetok na Starých Horách, v Španej Doline a na 
Pieskoch, postupne si ekonomicky „podmanili“ pôvodné obyvateľstvo a vybudovali si 
silné a hospodársky prosperujúce mesto. 


Pri skúmaní počiatkov banskej ťažby v mestskom chotári nemožno v rámci zmiene-
ného zborníka obísť ani štúdiu P. Ratkoša: Banskobystrické baníctvo za feudalizmu. Autor 
sa v ňom usiloval zmapovať a popísať charakter najstaršej banskej ťažby v chotári mesta 
od obdobia jeho vzniku až do polovice 17. storočia. Upozornil na ďalšie možnosti využitia 
torza najstaršej banskobystrickej mestskej knihy z rokov 1386 – 1399 a jeho význam pre 
dejiny baníctva v chotári mesta. Z neúplných zoznamov sa mu okrem mien prvých zná-
mych mešťanov podarilo získať výšku ich obvyklých každoročných daňových poplatkov. 
Počet, majetnosť a národnostné zloženie obyvateľstva mu koncom 15. storočia umožňo-
vali študovať registre mestskej dane z rokov 1482, 1489, 1490 a 1493. Svoje úsilie pri ich 
skúmaní zameral predovšetkým na stav a úroveň jednotlivých ťažiarskych spoločností, 
ktoré mohol posúdiť podľa výšky odvádzaných daní. Výsledky výskumov daňových re-
gistrov využil aj pri rozbore sociálnej a národnostnej situácie v meste v období pred vzni-
kom baníckeho povstania v rokoch 1525 – 1526.91   


V súvislosti s ťažbou medi a striebra by sme ďalej spomenuli monografiu J. Vla-
choviča: Slovenská meď v 16. a 17. storočí.92 Z hľadiska cieľa nášho výskumu, má pre 
nás najväčší význam jej úvodná časť, kde autor podrobne vykresľuje počiatky a vývoj 
banskej ťažby okrem iných miest aj v Banskej Bystrici v období 14. a 15. storočia. 
Vymenúva členov najznámejších banských spoločností – najstarší zoznam ťažiarov 
utvorený na Hlbokej štôlni v Strieborných vrchoch (1388) získal preskúmaním 
spomenutého torza mestskej knihy. Všíma si ďalej obchod s meďou, cesty, kadiaľ prúdila. 
Ťažisko jeho práce však spočíva v prehľade dejín banskej ťažby v období 16. a 17. 
storočia. 


Komplexný pohľad do dejín jednotlivých banských miest zo stredoslovenskej ob-
lasti z hľadiska okolností ich vzniku sociálneho a hospodárskeho vývoja do roku 1526 
nám ďalej ponúka monografia Günthera Probszta: Die niederungarischen Bergstädte.93 
Probszt posudzoval okolnosti vzniku jednotlivých banských miest v kontexte najstarších 
zmienok o osídlení a banskej činnosti v stredoslovenskom rudnom revíre. Postupoval 
chronologicky a systematicky už od najstarších poveľkomoravských čias, kedy územie 
Karpatskej kotliny osídľuje maďarské obyvateľstvo. Začiatky banskej ťažby v stredoslo-
venskej banskej oblasti spájal so Slovanmi–zvyškami niekdajšieho veľkomoravského 
osídlenia. Baníčenie sa v tomto období podľa neho obmedzovalo na ryžovanie potokov 
a riečok a primitívne dolovanie za pomoci jednoduchých nástrojov. Vznik banských miest 


                                                 
91 Bližšie pozri: RATKOŠ Peter: Predohra baníckeho povstania v našich banských mestách v rokoch 1525/1526. 
In: Historický časopis, č. 3. Bratislava : SAV, 1966, s. 353 – 405. RATKOŠ, P.: Povstanie baníkov na Slovensku 
v rokoch 1525 – 1526. Bratislava : SAV, 1963. 
92 VLACHOVIČ Jozef: Slovenská meď v 16. a 17. storočí, Bratislava : SAV, 1964. 
93 PROBSZT Günther: Die niederungarischen Bergstädte. Ihre Entwicklung und wirtshcaftliche Bedeutung bis 
zum Übergang an das Haus Halsburg (1546). München : R. Oldenbourg, 1966. 
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a rozvoj baníctva dáva do súvisu až s nemeckou kolonizáciou, ktorá Uhorsko zastihla už 
v období pred tatárskymi vpádmi, no najmä v rokoch 1241 až 45. V súvislosti s najstaršou 
zmienkou o existencii Banskej Bystrice, jej prvou známou listinou práv a povinností 
z roku 1255 vyslovuje pochybnosť o tom, že by územie neskoršieho mesta ovplyvnili 
tatárske vpády a ak ním aj Tatári naozaj prešli, priveľmi ho nepoškodili, keď už 
o niekoľko rokov nato mesto dostáva rozsiahle práva a smie využívať štiavnické mestské 
a banské právo, ktoré mu formou osobitného privilégia udelil Belo IV. Novému mestu 
(nova villa), vychádzajúc z jeho najstaršieho označenia v listine, predchádzalo malé 
sídlisko (kleinen Voläufer), nazvané podľa tunajšieho potoka Bistritz, čo svedčí 
o pôvodnom slovanskom osídlení. Prví hostia sem prišli ešte za čias Ondreja II.  


Ďalej Probszt vymenúva osady, nesúce názvy podľa svojich zakladateľov alebo naj-
starších vlastníkov, ktoré vznikli v mestskom chotári podobne, ako tomu bolo v prípade 
Banskej Štiavnice (Kinczelova, Heinczelova, Ulmanka, atď.) a pokračuje vývojom 
a dejinami jednotlivých stredoslovenských banských miest v 14. až 16. storočí. V rámci 
osobitných kapitol sa venoval obyvateľstvu v jednotlivých mestách, uviedol najvýznam-
nejšie ťažiarske a obchodnícke rodiny, vychádzajúc z dostupných mestských protokolov 
najmä z obdobia druhej polovice 15. až 16. storočia. V prípade Banskej Bystrice využil 
súpisy mestskej dane až z polovice 16. storočia, čo mu umožnilo zamerať sa až na obdo-
bie nástupu turzovsko – fuggerovskej spoločnosti, popisu jej významu a pôsobenia 
v meste. Rovnako postupoval aj v prípade ostatných miest, vybral si a rozobral predovšet-
kým ich jednotlivé špecifiká, osobitnú pozornosť venoval Kremnici ako hlavnému mestu 
Zväzu stredoslovenských banských miest. Veľkým pozitívom Probsztovej monografie je 
jej komplexnosť, ktorá čitateľovi umožňuje nahliadnuť do vývoja jednotlivých miest vo 
vzájomných súvislostiach, čo však autorovi na druhej strane nedovoľuje zaoberať sa ich 
dejinami do väčších podrobností, vidíme to na príklade opomenutia najstarších dejín Ban-
skej Bystrice. (Probszt nevyužíva torzo mestskej knihy ani zachovaný archívny materiál 
z obdobia 14. a 15. storočia). 


Vzniku a okolnostiam vývoja mesta sa napokon venoval i P. Ratkoš. Prostredníc-
tvom osobitnej štúdie Vznik a začiatky banských miest na Slovensku94 pripisuje dôležitú 
úlohu najstaršiemu známemu banskobystrickému richtárovi comesovi Ondrejovi – lokáto-
rovi novej vsi Bystricie, ktorý sa spolu s 23 ďalšími banskými podnikateľmi usadil 
v blízkosti ústia riečky Bystrice do Hrona. Patrili mu podľa neho práva na mlyny, pivovar 
a niektoré remeslá. Podobná situácia, podľa zachovaných prameňov, vznikla aj 
v okolitých banských mestách. Tu mal autor akiste na mysli pôsobenie najstaršieho zná-
meho kremnického richtára Jána – lokátora Kremnice. Ondrejov silný vplyv na formova-
nie mesta Ratkošovi pravdepodobne vyplynul z donácie na územie (silvam et terram) 
medzi mestom a Ľupčou, ktorú Ondrejovi udelil kráľ Belo IV. za zásluhy pri zachovaní a 
zveľadení mesta a tunajších strieborných baní,95 ako aj z pozície, akú Ondrej vzhľadom 
na svoj šľachtický titul v meste určite zastával. V období od polovice 13. do konca 15. 
storočia patril Ondrej k najčastejšie voleným banskobystrickým richtárom. Viedla ho 
k tomu napokon i jeho účasť v mestskom posolstve, ktoré sa v roku 1256 vybralo ku 
kráľovi za účelom konfirmácie najstaršej privilegiálnej listiny. Ondrej totiž v rovnakom 
čase získal aj svoju donáciu na liptovské majetky, z čoho je zrejmé, že žiadateľom oboch 
listín musela byť rovnaká osoba – richtár Ondrej. Podobná situácia sa opakovala v roku 


                                                 
94 RATKOŠ, P.: Vznik a začiatky banských miest na Slovensku. In: Historické štúdie XIX, Bratislava : SAV, 
1974, s. 33 – 58. 
95 KNAUZ Ferdinand: Monumenta ecclesiae Strigoniensis, Tomus I, ab 979 ad 1273, Strigonii, 1874, s. 492, č. 
637. 
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1287, kedy mestu jeho práva a povinnosti potvrdil panovník Ladislav IV. Ondrej si pri 
tejto príležitosti nechal obnoviť svoju donáciu z roku 1256. Počet podnikateľov (23), ktorí 
s ním prišli a usadili sa v blízkosti ústia Bystrice do Hrona, Ratkoš určil podľa daňových 
registrov zo začiatku 16. storočia a východiskom sa mu stala i prirodzená topografia 
mesta. Jej presnejšiemu popisu sa venoval v rámci osobitnej štúdie.96 V ďalšej časti 
príspevku sa napokon pokúsil osvetliť vzťah mesta a neďalekého sídla župy Zvolena, 
vysvetliť príčinu vzniku nového názvu pre sídlisko a lokalizovať najstaršie 
banskobystrické banské podniky, keďže sa v prameňoch mesta vyskytuje iba všeobecné 
pomenovanie „v Strieborných vrchoch“ bez konkrétnejšieho alebo bližšieho popisu. 


Sociálnych a hospodárskych pomerov v meste na konci 15. a začiatkom 16. storočia 
sa dotýkali dve štúdie historika a archivára J. Slaného: Základné tendencie hospodárskeho 
a sociálneho vývoja v Banskej Bystrici na konci 15. a v prvej štvrtine 16. storočia97 a 
Banskobystrický trh v období rozmachu medenorudného baníctva na Slovensku (1495 – 
1570).98 Autor pri rekonštrukcii stavu mestského hospodárstva najmä obchodu vychádzal 
zo zachovaných daňových registrov z rokov 1490, 1493, 1526 a 1532. Všímal si najmä 
vzťah thurzovsko – fuggerovského banského podniku a mesta. V úvodnej časti však ve-
noval pozornosť jednotlivým banskobystrickým mešťanom, identifikácii ich podnikov, 
stavu a príčinám úpadku banského podnikania na konci 15. storočia, čo mohol dobre po-
zorovať v rámci výšky dávok, ktoré mestu odovzdávali jednotliví banskí podnikatelia. 
Prostredníctvom druhej štúdie sa usiloval osvetliť charakter mestského trhu 
a zahraničného obchodu na prelome 15. a 16. storočia. Všímal si trhové obmedzenia, 
poplatky za dovážané tovary, miery a váhy.  


Pri skúmaní charakteru stredovekého mesta nemôžeme obísť ani štúdie zaoberajúce 
sa pôvodom a charakterom banskoštiavnického mestského a banského práva, ktoré Ban-
skej Bystrici formou osobitného privilégia udelil panovník Belo IV. Toto právo sa vo 
svojej originálnej podobe dočkalo viacerých publikácií.99 V súčasnosti sa môžeme oprieť 
i o čiastočný slovenský preklad jeho jednotlivých článkov, ktoré ku svojej štúdii o pôvode 
tohto práva pripojil V. Bolerázsky.100  


Obrovským prínosom pre skúmanie osudov najvýznamnejších banskobystrických 
ťažiarov, žijúcich a pracujúcich v meste v priebehu druhej polovice 15. storočia, sú štúdie 
M. Skladaného: Zápas o banskobystrickú meď v polovici 15. storočia101 
a Banskobystrické mäsiarske cechy.102 Prostredníctvom prvej autor poukázal na 


                                                 
96 RATKOŠ, P.: K topografii Banskej Bystrice v čase baníckeho povstania v rokoch 1525 – 1526. In: Historické 
štúdie IX, Bratislava : SAV, 1964, s. 103 – 120. Za kráľovského lokátora Ondreja považuje aj V. Mencl, pozri: 
MENCL Václav: Středověká města na Slovensku, Bratislava : Učená společnosť Šafaříkova, 1928, s. 85 – 86. 
97 SLANÝ Július: Základné tendencie hospodárskeho a sociálneho vývoja v Banskej Bystrici na konci 15. 
a v prvej štvrtine 16. storočia. In: Zborník slovenského banského múzea, IX., Martin : Osveta, 1979, s. 35 – 49. 
98 SLANÝ, J.: Banskobystrický trh v období rozmachu medenorudného bansíctva na Slovensku (1495 – 1570). 
In: Stredné Slovensko 9. Zborník stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Banská Bystrica : Osveta, 1990, 
s. 115 – 122. 
99 Najnovšie PIRAINEN Ilpo Tapani: Das Stadt-und Bergrecht von Banská Štiavnica/Schemnitz. Untersuchun-
gen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei, Oulu : Universität Oulu, 1986. 
100 BOLERÁZSKY Vojtech: Pôvod banskoštiavnického mestského a banského práva. In: Slovenská archivistika, 
č. 2, Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 1969, s. 113 – 139. 
101 SKLADANÝ Marián: Zápas o banskobystrickú meď v polovici 15. storočia. In: Zborník FFUK Historica, 
XXVII, Bratislava : SAV, 1976, s. 175 – 209. 
102 SKLADANÝ, M.: Banskobystrické mäsiarske cechy. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. 
Zborník z rovnomenného sympózia, konaného v dňoch 3. – 5. decembra 1997 v Rimavskej Sobote, pri príleži-
tosti 5. výročia založenia a.s. TAURIS, Martin : Gradus, 85 – 91. 
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mimoriadny význam banskobystrickej medi v európskom a zámorskom obchode,103 
usiloval sa čo najpodrobnejšie popísať a zachytiť život a prácu jednak najvýznamnejších 
banskobystrických ťažiarov, jednak pôvodne zahraničných obchodníkov s meďou, ktorí sa 
usadili v meste za účelom ťažby a obchodu. V maximálnej možnej miere pritom využil 
jednak zachované listy, dlžobné úpisy, záznamy o zálohách a testamenty 
banskobystrických mešťanov, pochádzajúce z mestského archívu v Banskej Bystrici, 
jednak rôzny publikovaný i nepublikovaný pramenný materiál a literatúru z archívov 
ďalších uhorských a zahraničných miest–pôsobísk banskobystrických mešťanov 
(Bratislavy, Banskej Štiavnice, Kremnice, Budína a iných). Jednalo sa konkrétne najmä 
o známu ťažiarsku rodinu Jungovcov a jej pokračovateľov obchodníkov Jána Ernsta, Víta 
Mühlsteina a Stanka Vilhelmoviča. Pozornosť im autor venoval aj v súvislosti 
s charakteristikou a popisom okolností vzniku turzovského mediarskeho podniku 
v Banskej Bystrici na konci 15. storočia.104


Druhý príspevok bol venovaný otázke existencie slovenského mäsiarskeho cechu, 
o ktorom sa na základe štúdia zachovaných banskobystrických účtovných kníh z konca 
15. storočia zmienil i P. Ratkoš.105 M. Skladaný vychádzal z podrobného štúdia najstaršej 
zachovanej cechovej listiny banskobystrického mäsiarskeho cechu z prvej polovice 15. 
storočia, ktorú preložil a analyzoval, čím ponúkol zaujímavý pohľad na sociálne 
a národnostné pomery v meste v polovici 15. storočia. Svoje úsilie zameral predovšetkým 
na vyvrátenie dávnejšieho chybného tvrdenia o existencii slovenského mäsiarskeho cechu 
v Banskej Bystrici v druhej polovici 15. storočia, ktorého autorom bol P. Ratkoš. Jeho 
tvrdenie vychádzalo z nesprávnej interpretácie zoznamov mäsiarov prenajímajúcich si 
v meste pulty na predaj a výsek mäsa, čo podporilo aj množstvo nepochybne slovenských 
mien, ktoré zistil pri skúmaní registrov mestskej dane z konca 15. storočia. 


Doteraz dôsledne nepreskúmanú otázku v mestskej stredovekej histórii predstavujú 
okolnosti vzniku, klasifikácia a funkčnosť mestského hradu v historickom jadre mesta. 
K problematike sa najskôr prostredníctvom vlastného historického a archívneho výskumu 
pokúsil zaujať stanovisko A. Avenarius v štúdii Banskobystrický mestský hrad vo vzťahu 
k mestu.106 V jej úvodnej časti sa usiluje termín „mestský hrad“ správne zaradiť a pocho-
piť. Ide vskutku o akúsi „anomáliu“ v našich pomeroch, ako píše, „nie je to hrad 
v pravom slova zmysle“, aký poznáme napríklad zo Zvolena alebo Spiša, ide o celkom 
špecifický druh stavby respektíve opevnenia“ z čoho vyplýva tiež jeho vzťah 
k mestskému osídleniu. Uvedomoval si, že počiatky mestského osídlenia nesúvisia 
s hradným kopcom – miestom vzniku hradu. Hrad, ako ho poznáme z obdobia druhej 
polovice 15. storočia, v tomto období totiž ešte neexistoval. Jedinou stavbou centrom 
neskoršieho hradu, datovaným už do polovice 13. storočia bol pôvodne románsky kostol 
Nanebovzatia panny Márie, z čoho je pri objasňovaní vzťahu mesta a hradu potrebné 
a nutné vychádzať.  


Okrem výsledkov ďalších historických výskumov107 sa pri skúmaní funkčnosti 
a charakteru hradu môžeme v súčasnosti oprieť sa aj o publikované výsledky doterajších 
                                                 
103 Osobitne je tejto problematike ešte venovaná štúdia: SKLADANÝ, M.: Európsky význam banskobystrického 
mediarstva v 15. storočí. In: Historický časopis, č. 3. Bratislava : SAV, 1983, s. 345 – 369. 
104 SKLADANÝ, M.: Prvé turzovsko – fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku. In: Historický 
časopis, č. 2, Bratislava : SAV, 1995, s. 215 – 229. 
105 RATKOŠ, P.: Povstanie baníkov na Slovensku roku 1525 – 1526, Bratislava : SAV, 1963, s. 288. 
106 AVENARIUS Alexander: Banskobystrický mestský hrad vo vzťahu k mestu. In: Pamiatky a príroda č. 2, 
Bratislava : Osveta, 1977, s. 18 – 19. 
107 GRAUS, I.: Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej 
obrany stredoslovenských banských miest. In: Vojenská história, č. 1, Bratislava : MO SR v spolupráci 
s vojenským historickým ústavom, 2000, s. 3 – 21. 
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archeologických výskumov hradného opevnenia, jednotlivých bášt a ďalších stavieb 
v jeho rámci.108 Výskumy odhalili doteraz neznáme objekty v areáli opevnenia,109 spres-
nili datovanie jednotlivých budov,110 na základe nálezov odhalili obchodné kontakty 
banskobystrických mešťanov so zahraničím,111 poukázali na pôsobenie významnej 
kachliarskej dielne, čo zatiaľ bohužiaľ nemá oporu v písomných prameňoch.112  


Je nesporne zaujímavým a pozoruhodným faktom, že tieto výskumy okrem iného 
dokázali v rámci hradu staršie slovenské osídlenie.113  


Presné obdobie vzniku banskobystrického špitála svätej Alžbety (1335 – 1363) na 
základe svojho archívneho výskumu určil I. Graus.114 Chybný letopočet (1303) v zmluve 
o zámene medzi jeho najstarším známym patrónom Petrom Karlom a kňazom farského 
kostola Panny Márie Štefanom spôsobil, že sa jeho vznik pôvodne datoval už do začiatku 
14. storočia. Prvým nepochybne datovaným záznamom o špitáli je v súčasnosti až zápis 
pochádzajúci z najstaršej mestskej knihy (1386). 


Otázkou osídlenia Zvolenskej kotliny a v súvislosti s tým i vznikom jednotlivých 
osád a miest sa zaoberali a zaoberajú viacerí historici. Spomedzi nich by sme spomenuli 
štúdiu historika V. Rábika: Nemecké osídlenie na území Zvolenskej župy v stredoveku.115 
Podobne ako Ratkoš i Rábik pripisoval dôležitú úlohu na lokovaní novej Bystrice 
a privádzaní nemeckých osadníkov prvému známemu banskobystrickému richtárovi On-
drejovi. Prostredníctvom podrobného výskumu zachovaných zmienok o jednotlivých 
členoch Ondrejovho rodu a okolností vzniku mesta ako prvý vyslovil názor, že comes 
Ondrej spočiatku riadil celý lokačný podnik Banskej Bystrice zo Zvolena, kde sídlil ešte 
aj jeho syn Mikuláš Sas. Rod comesa Ondreja a jeho vplyv na formovanie mesta boli 
predmetom jeho ďalších štúdií: Banskobystrický richtár Ondrej a jeho potomstvo – zema-
nia zo Sásovej116 a K počiatkom mesta Banská Bystrica.117


Obchodom s banskobystrickou meďou sa najnovšie podrobne zaoberajú najmä štú-


                                                 
108 FILLOVÁ Ľubica – MÁCELOVÁ Marta – ŠIMKOVIC Michal: Opevnenie mestského hradu v Banskej 
Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia. In: Archaeologia historica 27, Brno, Nitra : Musejní společnost, AU 
SAV, 2002, s. 355 – 370 a MÁCELOVÁ, M.: Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici. In: 
Archaeologia historica 22, Brno, Nitra : AU SAV a Musejní spolek, 1997, s. 181 – 190. 
109 GRAUS, I.: K lokalizácii neznámej (piatej) bašty v banskobystrickom hradnom areáli. In: Archaeologia 
historica, č. 25, Brno, Banská Bystrica : Musejní spolek a Pamiatkový ústav, 2000, s. 119 – 135. ZACHAR Ján – 
MÁCELOVÁ, M.: Neznámy objekt v areáli mestského hradu v Banskej Bystrici. In: Stredné Slovensko 11 – 
spoločenské vedy. Zborník múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja, Zuzana Drugová, Vladimír Sklenka 
(ed.), Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2007, s. 8 – 16.  
110 FILLOVÁ Ľubica: Objavy komplexného pamiatkového výskumu mestského hradu v Banskej Bystrici. In: 
Monumentorum tutella, č. 17, Banská Bystrica : Pamiatkový úrad SR, 2006, s. 257 – 266. 
111 HUNKA Ján – PALČEK Peter – UŠIAK Peter: Vzácny nález miskovitých závaží z Banskej Bystrice, In: 
Archaeologia historica č. 25, Brno, Banská Bystrica : Musejní a vlastivědná společnost a Pamiatkový ústav, 
2000, s. 369 – 381 
112 MÁCELOVÁ Marta: Kachľová pec z 15. storočia z Banskej Bystrice. In: Studia archeologia Slovaca 
medievalia I. Bratislava : 1998, s. 85 – 96. 
113 MÁCELOVÁ Marta: Požiarom zaniknutý zrubový objekt z 15. storočia v Banskej Bystrici. In: Archaeologia 
historica 21, Brno, Nitra : Musejní spolek a AU SAV, 1996, s. 421 – 426. 
114 GRAUS, I.: Špitál svätej Alžbety ako predmet zápasu Banskej Bystrice s turzovsko – fuggerovským mediar-
skym podnikom v prevej polovici 16. storočia. In: Historický časopis, č. 4, Bratislava : SAV, 1998, s. 557 – 578. 
115 RÁBIK Vladimír: Nemecké osídlenie na území zvolenskej župy v stredoveku. In: Historický časopis 1, 
Bratislava : SAV, 2001, s. 37 – 61.  
116 RÁBIK, V.: Banskobystrický richtár Ondrej a jeho potomstvo – zemania zo Sásovej. In: Genealogicko – 
heraldický hlas, 10/2. Martin : MS, 2000, s. 6 – 15. 
117 RÁBIK, V.: „Comes Andreas fidelis villicus noster de Byzterchebana,“ K počiatkom mesta Banská Bystrica. 
In: Minulosť a prítomnosť..., s. 32 – 44. 
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die od M. Štefánika: Benátky ako obchodný protivník Uhorska za dynastie Anjouovcov118 
a Pramene o banskobystrickej medi v Benátkach z druhej polovice 14. storočia.119 Obe 
vychádzali zo zahraničného pramenného materiálu a všímali si obchodné cesty uhorskej 
teda i banskobystrickej medi a vplyv Benátok v tomto obchode. Z nášho hľadiska má 
najväčší význam poznanie, že dôležitú pozíciu medzi obchodníkmi s banskobystrickou 
meďou mali viedenskí kupci. Zmienku o jednom takom totiž obsahuje i najstaršia zacho-
vaná mestská kniha. 


Doteraz známe poznatky o jednej z najvýznamnejších ťažiarskych rodín Jungov-
coch, žijúcich a pôsobiacich v meste v 15. storočí, spresnil a rozšíril V. Rábik v štúdii Erb 
stredovekej banskobystrickej meštianskej rodiny Jungovcov.120 Autor okrem iného 
upozornil na erby Štefana, Mikuláša a Jakuba Jungovcov, známe z ich súkromných 
a verejných pečatí, ktorým sa v odbornej literatúre doteraz nevenovala pozornosť. Erb 
rodina s najväčšou pravdepodobnosťou získala v období, keď sa Štefan Jung priženil do 
bohatej ťažiarskej rodiny Bergovcov a svojim pôsobením ich pôvodný majetok aj za 
pomoci svojho syna Mikuláša a nevlastného syna Egida ešte zveľadil a rozšíril. Motívom 
erbu bol svätý Jakub, rodinný patrón, ktorý sa, vychádzajúc z doterajších výskumov, spája 
s cestami a stredovekým fenoménom pútnictva, čo by zase do istej miery zapadalo do 
známej Dernschwamovej legendy, ktorú si o Jungovej rodine šírili medzi sebou bansko-
bystrickí mešťania ešte za jeho čias. Okrem toho, ak chceli banskobystrickí mešťania čo 
najviac na vyťaženej medenej rude zarobiť, museli sa nezriedka aj sami zapojiť do ob-
chodu a nadväzovanie obchodných kontaktov si vyžadovalo veľa cestovať. 


Najnovšou, najkomplexnejšou a najmodernejšou prácou venujúcou sa osídleniu, 
vzniku a počiatočnému rozvoju mesta a jeho dejinami je zborník Minulosť a prítomnosť 
Banskej Bystrice vydaný k 750. výročiu udelenia mestských privilégií.121 V jeho rámci 
majú z nášho pohľadu najväčší význam úvodné štúdie a to Mesto Banská Bystrica okolo 
roku 1255 autora F. Uličného,122 ktorý vychádzal výlučne z najstaršej listiny práv 
a povinností udelenej banskobystrickým hosťom v roku 1255 a dospel k záverom, podľa 
ktorých bola Banská Bystrica nepochybne mestom už v roku 1255 - správnym prekladom 
slova „villa“ spomínaného v tejto listine je teda „mesto“, čo spresnilo pohľad na charak-
ter sídliska v polovici 13. storočia. Adjektívum „nova“ zase viedlo autora k predpokladu, 
že sa toto mesto skladalo z dvoch častí „novej“ a „starej“. Starú dedinu s názvom Bys-
trica založilo pôvodné slovenské obyvateľstvo ešte pravdepodobne pred 11. storočím. 
Okolo roku 1200 sa v tejto dedine ustálila trhová zvyklosť, ktorá neskôr prilákala do ob-
lasti nemecké obyvateľstvo - hostí. Títo sa pravdepodobne prechodne zdržiavali vo Zvo-
lene, odkiaľ pochádzalo už spomenuté nemecké a latinské pomenovanie pre Banskú Bys-
tricu „Neusohl“ a „Novisolium.“ Tatárske vpády sa Bystrice a jej najbližšieho okolia 
netýkali, takže nijako výraznejšie nezasiahli ani do jej vývoja.123 Rok 1255 teda znamenal 
pre Banskobystričanov posun od zvykovosti a spontánneho fungovania k výsadnosti. 


                                                 
118 ŠTEFÁNIK Martin: Benátky ako obchodný protivník Uhorska za dynastie Anjouovcov. In: Historický časo-
pis 2, Bratislava : SAV, 2003, s. 223 – 240. 
119 ŠTEFÁNIK, M.: Pramene o banskobystrickej medi v Benátkach z druhej polovice 14. storočia. In: Acta 
Historica Posoniensia I. Bratislava : SAV, 2001, s. 553 – 568.   
120 RÁBIK, V.: Erb stredovekej banskobystrickej meštianskej rodiny Jungovcov. In: Občianska heraldika na 
Slovensku. Jana Hautová, Ladislav Vrteľ (ed.), Martin : SGHS, 2002, s. 49 – 58. 
121 NAGY Imrich – GRAUS Igor (ed.): Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice. I. Zborník z vedeckej 
konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia 
mesta. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB a ŠVK v Banskej Bystrici, 2005.  
122 ULIČNÝ Ferdinand: Mesto Banská Bystrica okolo roku 1255. In: Minulosť a prítomnosť..., s. 5 – 14. 
123 K problematike tatárskych vpádov na území Slovenska pozri bližšie: ULIČNÝ, F.: Vpády Mongolov na 
Slovensko v roku 1241. In: Vojenská história 8/3, 2004, s. 3 – 19. 
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Priekopníckou prácou v otázke skúmania najstarších banskobystrických waldbürge-
rov je štúdia M. Skladaného: Baníctvo v Banskej Bystrici v stredoveku,124 prostredníctvom 
ktorej sa autor usiloval zmapovať doteraz hmlisté miesto v histórii banskej ťažby mesta. 
Ide o obdobie 14. storočia, kedy v Banskej Bystrici pôsobili staré významné banícke ro-
diny Karlovcov, Rosenpergherovcov, Hosenytzerovcov, Pumpanovcov, Goczela, Ul-
manna a ďalších najstarších známych mešťanov a ako sa ukázalo úspešných či menej 
úspešných banských podnikateľov. Pri svojom skúmaní sa autor snažil do najmenších 
podrobností využiť torzo najstaršej zachovanej banskobystrickej mestskej knihy (1386 – 
1399), na ktorej význam sa usiloval poukázať už P. Ratkoš. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die Stadt Banská Bystrica (ihre Entstehung, Handwerk, Beginn des Bergbaus, 
Handel und Stadtverwaltung) in den Schriften der Chronisten und ausgewählten 
Historikern aus der Zeit vom 17. Jahrhundert bis zum heutigen Tag 
 


Das Vorhaben des ersten Teiles des vorliegenden Beitrags ist eine Zusammenfassung der Anschauungen 
der älteren Chronisten und Historiker auf die Entstehung und Entwicklung der Stadt Banská Bytsrica (Neusohl) 
im Mittelalter bis Ende des 15. Jahrhundert zu bilden. Wir beachten ihre Einsicht auf die Stadtverwaltung, 
Bürgerschaft, Beginn des Bergbaus, des Handwerks und Handels. Die folgende Chronikschreiber kommen bei 
uns in Betracht: Johann Dernschwamm, Oswald Plotschius und der Anonym (ein unbekannter Autor aus dem 18. 
Jahrhundert) und die Historiker: Matthias Bel, Johann Matthias Korabinsky, J. C. Thiele, Johann Kachelmann, 
Arnold Ipolyi und Emil Jurkovic. Ihre Kenntnisse über die Entstehung und Entwicklung der Stadt sind sehr 
gering und lückenhaft gewesen. Die erwähnten Chronikschreiber haben den Stadtnamen von einem Mann Na-
mens Bistriczius, dem ältesten Geländeeigentümer, hergeleitet. Dieser Bistriczius hat das zukünftige Stadtgebiet 
den deutschen (genauer gesagt sächsischen) Rittern, die dann die Stadt aufgebaut haben, gekauft. Für die älteste 
Kirche in der Stadt haben alle erwähnte die Kirche der Heiligen Elisabeth an der Untergasse gehalten. Alle 
haben Kenntnis über die älteste Stadtfreiheiturkunde aus dem Jahre 1255 gehabt. 


Der zweite Teil des Beitrags enthält eine Ergebnisübersicht der modernsten wissenschaftlichen Untersu-
chungen. Der Problematik haben sich Historiker wie P. Ratkoš, M. Skladaný, J. Slaný, I. Graus, V. Rábik und 
Archäologen wie M. Mácelová, Ľ. Fillová, P.Ušiak oder A. Valašek gewidmet. 
 


                                                 
124 SKLADANÝ, M.: Baníctvo v Banskej Bystrici v stredoveku. In: Minulosť a prítomnosť..., s. 70 – 86. 
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Katedra histórie, Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica  


 
 


Obdobie existencie prvej Slovenskej republiky je z hľadiska historiografie inšpira-
tívnou témou z viacerých aspektov. Zložitosť doby, ktorá sa odzrkadľovala nielen na cha-
raktere režimu a politiky, ale aj v medzinárodných vzťahoch Slovenského štátu, má svoje 
osobitnosti nielen vo všeobecnej historickej sfére, ale aj v pohľade na vývoj peňažníctva. 


Dňa 14. marca 1939 vymenoval Snem Slovenskej krajiny vládu Slovenského štátu 
na čele s dr. J. Tisom. Tým sa oficiálne začala písať nová kapitola dejín Slovenska.2  
Slovensko získalo samostatnosť v zložitej medzinárodnej politickej situácii,  v dôsledku 
ktorej došlo k prehĺbeniu vnútroštátnej politickej krízy v Československu a napokon 
k jeho okliešteniu a rozpadu. 


Okrem potvrdenia politickej samostatnosti Slovenska bolo v súvislosti s tým nutné 
zabezpečiť aj menovú odluku od československej meny. Vláda Slovenského štátu pristú-
pila k tomuto kroku 4. apríla 1939 prijatím Nariadenia č. 45 o slovenskej mene3, ktoré 
ponechalo ako zákonné platidlo v štáte „korunu4 slovenskú (Ks), ktorá ostane delená na 
100 halierov“. V zmysle § 85 tohto nariadenia, kvôli zachovaniu peňažnej kontinuity ostá-
vajú až do odvolania na území SR platné peniaze ČSR (pozri kapitolu 1.3. Peniaze ČSR). 
Pomer ich hodnoty bol určený 1:1. Nezmenený ostal aj obsah zlata v jednej korune, ktorý 
bol určený v polovici 30.tych rokov, a to 31,21 mg. zlata.6 Už od 6. apríla toho roku boli 
všetky účty a transakcie realizované na Slovensku vedené v Ks.7  


Menová odluka bola rýchla. Od apríla 19398 sa začalo s pretlačou vybraných 
nominálov čs. bankoviek : 100, 500 a 1000 Kč nápisom SLOVENSKÝ ŠTÁT. Bankovky 
ostatných hodnôt boli postupne nahradzované vlastnými slovenskými platidlami. Dočasne 
platili aj československé mince.  Rovnako ako slovenská mena, vznikla 4. apríla 1939 
Slovenská národná banka (SNB). Jej ústredím sa stala niekdajšia filiálka NBČS v Brati-
slave.9 Filiálky vznikli v Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Ružomberku a Žiline.10 
Ustanovenie tejto centrálnej banky prebehlo vo veľmi krátkom čase, ale vďaka obsadzo-
vaniu postov vynikajúcimi odborníkmi bez väčších problémov. 


Popri SNB fungovala na Slovensku ešte sieť peňažných ústavov: Tatra banka v 
Bratislave, Sedliacka banka v Ružomberku, Union banka v Bratislave, Stredoslovenská 
banka v B. Bystrici, Ľudová banka v Ružomberku, Myjavská banka na Myjave, Nemecká 
obchodná a úverová banka v Bratislave a Živnostenská banka v Bratislave, všetky so svo-
jimi filiálkami po celom Slovensku. Okrem toho tvorilo slovenský peňažno-bankovo-úve-


                                                 
1 Štúdia je výstupom z riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0470/08 : Vývoj korunovej meny na území 
Slovenska od jej vzniku po súčasnosť. 
2 ČAPLOVIČ, D., et al.: Dejiny Slovenska. 1. vyd. Bratislava : AEP, 2000, s. 243. 
3 BEŇKO, J., et al.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. 1. vyd. Bratislava: Národné literárne 
centrum, 1998, s. 224. 
4 Po vzniku SR sa šírili správy o novom názve meny, ktorým mal byť "orol". Nakoniec však bola ustanovená 
tradičná koruna. 
5 BEŇKO, J., et al.: Dokumenty..., s. 224. 
6 KAČKOVIČOVÁ, M.: Menové reformy v 20. storočí. In: Ľudia, peniaze, banky. Bratislava : NBS, 2003, s. 
391. 
7 KAČKOVIČOVÁ, M.: Menové reformy..., s. 391. 
8 VOREL, P.: Od pražského groše ke korune české. 1. vyd. Praha : Rybka publishers, 2000, s. 425. 
9 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1984, s. 159. 
10 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 160. 
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rový systém aj: 20 mestských sporiteľní, 809 úverových družstiev, 58 vzájomných 
pokladníc a 39 živnostenských úverových ústavov.11


Problémy nastali so zlatým krytím koruny. Pri obsadení Čiech a Moravy 15. 3. 1939 
Nemci skonfiškovali všetky štátne zlaté rezervy a mena nemala byť čím adekvátne krytá. 
Celkovo nemeckí okupanti ulúpili z Čiech 42 889 kg rýdzeho čs. zlata.12 Chimérickou 
zárukou v tomto ohľade mala byť spolupráca s ekonomicky silným Nemeckom. Guvernér 
SNB prof. Imrich Karvaš navrhol preto vyhlásiť zbierku na národný poklad. Zúčastnilo sa 
jej v čase od mája 1939 do decembra 1943 spolu 90 000 občanov Slovenskej republiky13 a  
vyzbieralo sa vyše 3 kg rýdzeho zlata, 60 kg neplnohodnotného zlata (v zliatinách najčas-
tejšie s meďou), 1873 kg rýdzeho striebra, 344 čiastočne strieborných predmetov, 2,5 mil. 
Ks v cenných papieroch a 10 mil. Ks v hotovosti. Tiež k pokladu prispelo aj vyše sedem 
ton kremnického a banskoštiavnického novo vyťaženého zlata. Okrem vyťaženého zlata 
získavala Slovenská republika tento žltý kov aj výmenným obchodom za vtedy draho-
cenné suroviny, ako boli napr. cukor, textil, petrolej a iné.  


Hospodársku politiku štátu riadil Komitét hospodárskych ministrov  - ministri hos-
podárstva (Gejza Medrický : vo vládach - 14.3. 1939 - 27. 9. 39; 27. 10. 1939 - 5. 9. 1944, 
5. 9. 1944 - 4. 9. 1945)14,  financií (Mikuláš Pružinský15: taktiež vo všetkých troch vlá-
dach), dopravy a verejných prác (Július Stano :  v dvoch vládach, v tretej Ľudovít Lednár) 
a guvernér SNB (Imrich Karvaš).16    


Menový vývoj v SR bol v období druhej svetovej vojny mierne uľahčený tým, že 
mince štátu mohli byť razené v Kremnickej mincovni. Bankovky a štátovky museli byť 
tlačené v Prahe, vo Viedni a niektoré aj v Lipsku.17  Až od roku 1943 začala pre 
slovenskú vládu, ako ceninová tlačiareň pracovať Neografia v Turčianskom sv. Martine.18 
Obeživo na území Slovenska bolo rôznorodé, či už ide o iné menové systémy platné na 
našom území, alebo o vlastné slovenské peniaze. Z hľadiska umeleckej kvality platidiel 
išlo o mimoriadne vzhľadnú úpravu mincí, štátoviek alebo bankoviek, na ktorých 
nachádzame príznačné a umelecky hodnotne spracované národne orientované motívy. Aj 
napriek zložitosti doby išlo vlastne o skvosty slovenského peňažníctva, a to nielen svojim 
vonkajším vzhľadom, ale aj hodnotou materiálu, pretože nové desať a dvadsaťkorunové 
mince boli razené z 50 % striebra.  


Pre ilustráciu spoločensko-ekonomických vzťahov uvádzame nasledovný stručný 
prehľad miezd vybraných profesií a cien základného tovaru a potravín v r. 1941 :  


Mesačné mzdy niektorých profesií : učeň (100.- / 200.- Ks), predavačka ( 150.- / 
450.- Ks), obchodný pomocník (600.- /1400.- Ks), štátni zamestnanci podľa triedy (1000.- 
/ 1800.- Ks) 


Ceny vybraných tovarov : karfiol 1 ks (1.- / 3.-  Ks), jablká 1 kg (2,50.- / 6.- Ks), 
bryndza 1 kg. (16.-  Ks), múka 1 kg (3,60.- Ks), káva pražená 1 kg (32.- / 44.- Ks), kura 
živé (7.- / 10.- Ks), bravčové na rezne 1 kg (20 Ks), denaturovaný lieh 1 l. 


                                                 
11 HLAVATÝ, E.: Vývoj slovenského bankovníctva v rokoch 1918-1968. In: Ľudia, peniaze, banky. Bratislava : 
NBS, 2003, s. 310. 
12 ŠŮLA, Jaroslav: Přehled československé měny v letech 1918-1989. In: Měnové systémy na území českých 
zemí 1892-1993. Opava – Praha : Ústav historie a muzeologie FPF Slezské Univerzity Opava,  
1995, s. 21. 
13 Každý darca obdržal na pamiatku niklovú obrúčku s nápisom: "Slovenský štát ďakuje". 
14 Údaje podľa OLIVOVÁ, V. – KVAČEK, R.: Dejiny Československa IV. 1. vyd. Praha : SPN, 1967. s. 537-
538. 
15 Mikuláš Pružinský už ako poslanec pražského parlamentu napádal v r. 1933 nerovnomerné rozloženie kapitálu 
a financií v republike, nedostatočnú a nerozvynutú výrobu na Slovensku, nerentabilitu mnohých výrobných 
odvetví umiestnených v slovenskej časti ČSR, vysoké úraky a pod.  
16 ČAPLOVIČ, D., et al.: Dejiny Slovenska..., s. 250. 
17 ŠŮLA, J.: Přehled československé měny ..., 22. 
18 ŠŮLA, J.: Přehled československé měny ..., 22. 
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(5.- Ks), noviny „Slovák“ (1.- Ks)19 mydlo 1 kg. (9,60.- / 14,80.- Ks) a pod.20


 
Nemecké drancovanie 


Slovenská republika patrila do sféry vplyvu nacistického Nemecka. Už pri vzniku 
SNB prevzala zo 100 mil. Ks kapitálu celých 40 % nemecká Ríšska banka.21 Z titulu také-
hoto vysokého podielu kapitálu prislúchala nemeckému členovi bankovej rady SNB oso-
bitná pozícia : bez jeho súhlasu nebolo možné prijať žiadne zásadnejšie rozhodnutie. Gu-
vernér SNB s ním musel konzultovať aj všetky dôležitejšie operatívne opatrenia.22 Ta-
kýmto spôsobom sa nielen slovenská ekonomika, ale aj peňažníctvo a vývoj korunovej 
meny v tomto období dostali pod priamy vplyv Nemecka.  


V daných podmienkach malo rozhodujúci význam aj vymedzenie vzťahu Ks k Ríš-
skej marke (RM). RM a Ks boli voči sebe v devízovom vzťahu, čo znamenalo, že RM sa 
nemusela prijímať na území SR ako riadne platidlo.23 Tento fakt predznačuje dve ambiva-
lentné odozvy v systéme slovenského peňažníctva : 


1. SR si zachovala menovú samostatnosť, mohla vydávať vlastné peniaze s národ-
nými motívmi a vo veľkej miere rozhodovať o svojej menovej a peňažnej politike, 


2. no na druhej strane, ak boli Ks a RM vo vzájomnom devízovom vzťahu, mohlo sa 
započať zo strany Nemecka s drancovaním slovenskej ekonomiky, o. i. aj vo sfére peňaž-
ných transakcií. 


Pomer Ks a RM sa odvíjal od predvojnového pomeru RM a Kč, ktorý bol po deval-
vácii v r. 1936 stanovený na 1 RM : 11,628 Kč.24 Práve takýto kurz sa stal smerodatným 
pre realizáciu vzájomných transakcií. Skutočná kúpna sila RM však bola však v pomere 
ku Ks 1 : 6, od roku 1942 dokonca len 1 : 4.25 Už 23. marca 1939 bola pod tlakom z nem. 
strany uzatvorená platobná dohoda medzi Slovenskom a Nemeckom, „O hospodárskej a 
finančnej spolupráci“.26 Táto dohoda, spolu s ďalšími, ktoré na ňu nadväzovali27, 
vytvorila predpoklady na hospodárske drancovanie Slovenska Nemeckom 
prostredníctvom peňažno - úverových zúčtovaní medzinárodného obchodu medzi 
obidvoma krajinami. Zavedený bol tzv. clearingový platobný styk, charakteristický 
spletitou štruktúrou rôznych účtov a podúčtov a prispôsobenými účelovo riešenými 
metodikami a postupmi.  


V princípe na clearingových účtoch „zamŕzali“ platby Nemecka Slovensku za kú-
pený tovar, či služby.  Tieto platby sa cielene atomizovali na menšie sumy a prekladali na 
rôzne účty. V slovensko-nemeckom platobnom styku rozlišujeme tieto základné typy úč-
tov : 1. tovarový účet (Warenkonto – vedené v markách, cez ktoré sa účtovali platby za 
materiály, tovary, zásoby a pod..), 2. dočasný účet (Interimskonto, ktorým sa „nahrádzali“ 
platby za vyzbrojovanie nem. armády), 3. osobitný účet mzdových úspor robotníkov 
(Sonderkonto Arbeiterlohnersparnisse, ktorý sústreďoval mzdové „náhrady“ slov. robot-
níkov v Nemecku28) a 4. kapitálový účet (Kapitalkonto a jeho podúčty, cez ktoré zamŕzali 


                                                 
19 Slovák, 16. marca, 1941, roč. XXIII, č. 63. 
20 ŠUSTEK, Zbyšek: Falšovanie pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT na československých bankovkách 100 Kč III 
1931, 500 Kč III 1929 a 1000 Kč II 1934. In: Numizmatika, č. 17, 2000, s. 29. 
21 FALTUS, J.: Dejiny peňazí. 1. vyd. Bratislava: ekonomická univerzita, 1994, s. 133. 
22 FALTUS, J.: Dejiny peňazí..., s. 133. 
23 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 161. 
24 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 161. 
25 TKÁČ, M.: Národ a peniaze..., s. 62. 
26 ČAPLOVIČ, D., et al.: Dejiny Slovenska..., s. 251. 
27 Napr. špeciálna zmluva „ O Vojnovohospodárskych podnikoch“. Zmluvami určené podniky podliehali 
zvláštnemu režimu , nemeckému dozoru a riadeniu. Železiarne Podbrezová sa takto stali súčasťou  koncernu 
Hermann Göring Werke. ČAPLOVIČ, D., et al.: Dejiny slovenska..., s. 251. 
28 V Nemecku v rokoch 1939-45 pracovalo cca 200 000 prac. síl zo Slovenska. Robotníci však boli platení 
slovenskou vládou, nie nemeckou, ktorá ich zamestnávala. 
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dobropisy nemeckých koncernov slovenským podnikom, čo možno nazvať aj kolonialis-
tickým spôsobom drancovania).29


Okrem spomenutých výdavkov dlhovala Ríša SR prostriedky za dopravu železni-
cami, financovanie nemeckých vojenských zložiek na území SR, pobyty nemeckých detí 
v SR a pod. Osobitne nemorálny charakter mala položka vo výške 100 mil. Ks. vyplatená 
nem. orgánom za odsun slovenských Židov do koncentračných táborov.30 Za celé obdobie 
existencie SR vykázalo clearingové obchodovanie nasledovnú bilanciu :  


- za slovenské položky, tovary, kúpené podniky, pracovné sily a pod. bol Slovensku 
v Berlíne zúčtovaný dobropis v sume 32 194 mil. Ks., 


- za nemecké dodávky a protislužby bol Nemecku v Bratislave zúčtovaný dobropis 
v sume 25 117 mil. Ks.- 


- zamrznutá nemecká pohľadávka voči Slovensku tak len pokiaľ ide o clearingové 
účty31 dosiahla objem 7 077 mil. Ks.32


Slovenská vláda na základe donútenia významne prispievala k likvidácii výdavkov 
Nemecka. Týmto sa však slovenský finančný sektor nemohol ubrániť inflačným trendom. 
Aby vláda mohla vazalsky uspokojovať potreby nemeckého zbrojenia a politiky, musela 
vydávať z roka na rok väčšie množstvá slabo krytých peňazí. To sa odzrkadlilo aj v pe-
ňažnom obehu štátu. V roku 1939 bolo v obehu na Slovensku 1 600 mil. Ks, 1940 – 1 844 
mil. Ks, 1941 – 2 170 mil. Ks, 1942 – 2 919 mil. Ks, 1943 – 3 823 mil. Ks, 1944 – už 8 
175 mil Ks,  1945 (marec) – 11 649 mil. Ks.33 Medziročne na Slovensku v dôsledku inflá-
cie a medzinárodnej ekonomicko-politickej situácie rástli aj ceny. Tento rast sa dá vyjad-
riť cca 11-12 % ročne.34 Až do roku 1944 sa tento nárast cien obyvateľov Slovenska 
dramaticky nedotkol, nakoľko SR bola charakteristická výkonným hospodárstvom, tova-
rovým dostatkom a pod. Situácia sa začala zhoršovať prechodom frontu aj cez slovenské 
územie. Menové ako aj ekonomické ukazovatele sa neustále zhoršovali, no aj napriek 
tomu možno konštatovať, že na konci vojny Slovensko ešte stále bolo hospodársky menej 
rozvrátené a zničené ako české krajiny. Bolo to spôsobené aj húževnatou snahou sloven-
ských národohospodárov, ktorí zaviedli v clearingovom styku tzv. systém „skladačiek“ – 
čiastočná väzba vývozu zo SR na dovoz  z Ríše.35 Taktiež premieňali prebytky obchodnej 
bilancie na zlato (nákupom za silné devízy ako švajčiarsky frank, švédska koruna a iné).36 
Výhodou Slovenska v oblasti posilňovania krytia koruny a teda zlepšovania hosp. situácie 
bola aj obnovená ťažba drahých kovov v Kremnici a B. Štiavnici. Len v Kremnici sa ešte 
v rokoch 1937-1941 vyťažilo vyše 600 kg zlata a vyše 1300 kg striebra.37  


Faktom je, že slovenskí národohospodári sa snažili pred nemeckým drancovaním 
uchrániť, pokiaľ možno, čo najviac slovenského majetku, peňazí a drahých kovov. Za za-
ujímavé v tomto smere považujeme rozhodnutie ministerstva financií raziť v r. 1944 pa-
mätnú mincu z 70 % striebra, o hmotnosti 16,5 gr a v náklade 2 000 000 ks38. V celkovom 
objeme išlo o 33 ton mincového striebra s podielom 23,1 tony čistého striebra! Tým, že 
bola táto pamätná minca vyrazená a rozptýlená medzi občanov sa zachránila značná časť 


                                                 
29 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 162. 
30 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 162. 
31 Drancovanie totiž nemalo charakter iba naplatenia záväzkov zo strany Nemecka, ale aj podhodnotenia Ks voči 
RM o celých 50 %. 
32 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 163. 
33FALTUS, J.: Dejiny peňazí..., s. 134. 
34 FALTUS, J.: Dejiny peňazí..., s. 134. 
35 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 163. 
36 FALTUS, J.: Dejiny peňazí..., s. 135. 
37 NOVÁK, Ján: Kremnica v našich dejinách. In: Kremnica. Zborník z konferencie. Kremnica: Mestský úrad, 
1992, s. 14. 
38 NOVOTNÝ, V. – MOULIS, M.: Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské republiky 
1993-1998. II. dopl. vyd. Hodonín: Vlastislav Novotný, 1998, s. 27. 
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slovenského striebra pred prípadným nemeckým zhabaním. 
Pre Slovensko bolo dobré, že si aj napriek nemeckému drancovaniu zachovalo me-


novú samostatnosť. Na rozdiel od Protektorátu Čechy a Morava, kde bola oficiálnym pla-
tidlom popri korune aj marka. Menová samostatnosť znamenala zabránenie exportu na-
cistickej symboliky sprítomnenej aj na peniazoch, na naše územie. Okrem toho, neplat-
nosť nemeckej marky u nás bola vhodným preventívnym krokom zabraňujúcim ešte väč-
ším nemeckým nedoplatkom a ešte zložitejšiemu zahmlievaniu clearingových transakcií. 


Aj napriek tomu je nutné konštatovať, že Slovenskej republike vznikla celková 
škoda spôsobená nemeckým drancovaním, prechodom frontu, ako aj odsunom nemeckých 
vojsk v celkovej výške 114 mld. Ks.39


 
Peniaze v SR počas Slovenského národného povstania 


S neľahkou situáciou sa muselo slovenské peňažníctvo vysporiadať aj v období Slo-
venského národného povstania. Heslo : „Začnite s vysťahovaním!“40 odštartovalo nielen 
vojenské operácie, ale v náväznosti na ne aj ekonomicko-finančné akcie. 


Hospodárske prípravy SNP však začali už skôr. Ich strojcami boli slovenskí náro-
dohospodári združení v Komitéte hospodárskych ministrov, na čele s I. Karvašom a P. 
Zaťkom, ako aj pracovníci Najvyššieho úradu pre zásobovanie (J. Stanek, R. Fraštacký, 
G. Hilbert, J. Mrázek, K. Orság, F. Vašečka, M. Falťan a iní).41 Zaťko a Karvaš, ako niek-
dajší predstavitelia hnutia hospodárskeho regionalizmu v ČSR (1918-1939) boli názorovo 
blízki k ilegálnej SNR, ktorá sa utvorila po prijatí Vianočnej dohody 25. 12. 1943.42 Preto 
neváhali s realizáciou aktivít na podporu SNP, ktorá mala síce nepriamy charakter v 
spôsobe prísunu pomoci, ale bola priama, pokiaľ vidíme konkrétne výsledky. 


O hospodárskych prípravách SNP možno hovoriť už od začiatku roku 1944. Jedným 
z prvých krokov boli rozhovory medzi Gustávom Husákom a Imrichom Karvašom o me-
nových otázkach na budúcom povstaleckom území.43 Karvaš nesúhlasil s vytvorením špe-
ciálnych platidiel, či výnimočných poukážok, skôr bol za zachovanie slov. koruny, na 
ktorú boli ľudia už zvyknutí.44 Keďže objem obeživa v štáte neustále rástol, z fyzického 
nedostatku peňazí nemal nik obavy. Podpora SNP sa realizovala najmä prostredníctvom 
Slovenskej národnej banky. V tomto smere sa plánovalo s presunom väčšieho objemu pe-
ňazí do filiálok na strednom Slovensku. Takýto krok však musel mať svoje zdôvodnenie 
pred vládou SR. Tá s predisponovaním kapitálu súhlasila s prihliadnutím na vyhrotenú 
situáciu, ktorá pomáhala národohospodárom v podpore SNP.  Išlo najmä o bombardova-
nie Viedne anglo-americkými leteckými jednotkami, čím bola ohrozená aj pozícia Brati-
slavy, teda aj vládnych orgánov, vrátane SNB, čiže aj menovej situácie. Preto vláda ma-
néver s presunom peňazí na budúce povstalecké územie nenapadla. Tento akt bol neskôr 
umocnený aj bombardovaním Bratislavy a  rafinérie Apollo. 


Guvernér SNB I. Karvaš už na jar 1944 dáva príkaz na prevoz cca 4 mld Ks do fi-
liálok na strednom Slovensku, majoritne do Banskej Bystrice a Ružomberka.45 Do 
bystrickej46 filiálky sa týmto spôsobom dostalo k 30. augustu celkom 3 541 398 319 Ks.47 
Presuny peňazí riadil Karvaš s najvyšším možným stupňom utajenia. Časté boli aj 
                                                 
39 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 164. 
40 ČAPLOVIČ, D., et al.: Dejiny Slovenska..., s. 256. 
41 CAMBEL, Samuel: Slovenská národná banka v službách SNP. In: Ľudia Peniaze Banky. Bratislava : NBS, 
2003, s. 353. 
42 KROPILÁK, Michal, et al.: Dejiny Slovenska V. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1985, s. 438. 
43 KARVAŠ, Imrich: Moje pamäti, v pazúroch Gestapa. 1. vyd.  Bratislava : NVK International, 1994, s. 8. 
44 CAMBEL, S.: Slovenská národná banka..., s. 353. 
45 KARVAŠ, I.: Moje pamäti..., s. 77. 
46 Práve s bystrickou filiálkou SNB sa počítalo, kvôli vhodnej geografickej polohe mesta a dobrému technickému 
vybaveniu budovy  ústavu, ako s budúcim centrom povstaleckého peňažníctva. 
47 CAMBEL, S.:  Slovenská národná banka..., s. 355. 
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zmätené reakcie vedúcich pracovníkov cieľových filiálok, ktorý posielali do 
bratislavského ústredia SNB „na oplátku“ taktiež peňažné obnosy. Tieto ich kroky však 
nenarušili celkový priebeh akcií. Presuny peňazí zaujali Ústredie štátnej bezpečnosti, 
ktoré ich pozorne sledovalo v spolupráci s brnenským Gestapom.  


Medzi dôveryhodných ľudí z Karvašovho okolia patril prednosta banskobystrickej f. 
SNB Karol Markovič.48 Ten  na napĺňaní plánov podpory SNP spolupracoval aj s domá-
cimi antifašistami. 


V bystrickej filiálke sa nachádzali aj významné zásoby zlata49. Tieto bolo potrebné 
zachrániť pred prípadným zhabaním Nemcami. Vedenie SNB dalo príkaz na prevod z 
Banskej Bystrice, cez centrálu SNB v Bratislave do viedenskej pobočky Ríšskej banky. Po 
dohode I. Karvaša s Richardom Buzzim, riaditeľom viedenskej pobočky Ríšskej banky sa 
toto zlato50 predisponovalo na účet SNB vo Švajčiarsku. Úspešnosť tejto operácia bola 
dosiahnutá aj vďaka „triku“ predstaviteľov SNB, ktorí zásoby zlata vo švajčiarskych ban-
kách neuvádzali ako „nákup zlata“, ale ako položky „rôzne aktíva“51, čím de facto zlato 
skryli pred Nemcami. Už koncom r. 1944 v dôsledku zmien vojensko-politickej situácie 
bolo uskutočnené vďaka intervencii I. Karvaša ďalšie opatrenie na záchranu slov. zlata vo 
Švajčiarsku. Bolo zriadené blokovanie zlatých devíz a tieto sa previedli na českosloven-
ské52 kontá.53 Ešte pred prevodom zlata na československé účty požadovali niektorí 
slovenskí štátni činitelia, aby sa časť zlata zo Švajčiarska uvoľnila, doviezla na Slovensko 
a tu poslúžila pre potreby vládnej garnitúry. Karvaš s takýmto názorom nesúhlasil. Poklad 
považoval za vlastníctvo slovenského ľudu. Aj keď oficiálnu požiadavku na uvoľnenie 
zlata predniesli F. Durčanský a Š. Polyák (zástupca ministerstva zahr. vecí) a prezident 
Tiso súhlasil, predsa Karvaša neodvolal kvôli jeho zamietavému stanovisku. V týchto sú-
vislostiach však možno vidieť pôvod Tisovho súhlasu s Karvašovým neskorším zatknu-
tím.54


Okrem finančnej pomoci treba spomenúť aj materiálnu podporu. Pre účely pripra-
vovaného povstania sa na strednom Slovensku vytvárali tajné sklady potravín, surovín, 
materiálov a výrobkov (napr. topánky z Baťovian).55


Po vypuknutí SNP sa centrom povstaleckého peňažníctva, na základe nariadenia 
SNR č. 17/44 zo 4. septembra 1944, stala Banská Bystrica. Dočasným výkonom práv a 
povinností ceduľovej banky bola poverená bystrická filiálka SNB a guvernérom povsta-
leckej banky sa de facto stal K. Markovič.56 Organizačné centrum ľudového peňažníctva 
bolo založené v tamojšej Mestskej pokladnici.57 Výplaty a poukazy pre civilnú správu na 
povstaleckom území prebiehali cez Poštovú sporiteľňu. Do B. Bystrice mal čoskoro prísť 
aj Karvaš, no nestihol, pretože bol 3. septembra nečakane zatknutý na príkaz ríšskeho 
vodcu SS H. Himlera.58 Neskôr bol vypočúvaný v Brne a  internovaný v rôznych koncen-
tračných táboroch. 


Finančnú politiku na SNR na povstaleckom území riadilo rezortné Povereníctvo fi-
nancií a SNB. Do Predsedníctva povereníctva patrili : P. Zaťko, T. Tvarožek, V. Paulíny, 


                                                 
48 CAMBEL, S.:  Slovenská národná banka..., s. 356. 
49 Išlo o cca 3000 kg. novovyťaženého kremnického zlata. 
50 Prevedené zlato malo v roku 1945 hodnotu cca 700 mil. Kčs, všetko prevažne vo švajč. bankách, 10 mil. vo 
Švédsku. CAMBEL, S.: Slovenská národná banka..., s. 356. 
51 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 200. 
52 Jednalo sa z Karvašovej strany o prezieravý krok, nakoľko zlato mohlo byť neskôr použité na hosp. obnovu  
znovuzjednotenej ČSR. 
53 CAMBEL, S.: Slovenská národná banka..., s. 357.  
54 KARVAŠ, I.: Moje pamäti..., s. 115.  
55 CAMBEL, S.: Slovenská národná banka..., s. 357. 
56 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 200. 
57 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 200. 
58 KARVAŠ, I.: Moje pamäti..., s. 116. 
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J. Oliva, P. Majling, K. Markovič a iní.59 Peniaze povstaleckých fin. orgánov slúžili potre-
bám armády a povstaleckých skupín, pre ozbrojený boj v horách, napr. aj obyvateľom 
Vypáleného Telgártu, podporu hosp. života na Orave, rekonštrukciu zbombardovanej ra-
finérie v Dubovej atď.60 SNR počas povstania zabezpečovala aj výplatu dôchodkov61 
občanom, prijímanie a vydávanie vkladov, dokonca sa vydávali peniaze potrebné na mzdy 
robotníkov a prevádzkové náklady väčších firiem na oslobodenom území, aj keď tieto boli 
peňažne napojené na ústredie v Bratislave.62 V peňažníctve ako aj v celkovo v ekonomike 
sa zachovával princíp čo najväčšej úspornosti. Bola stanovená aj horná hranica pre platy 
(vrátane povereníkov) na 4000 Ks.63 Taktiež Povereníctvo pre financie vyhlásilo morató-
rium na výber vkladov z vkladných knižiek občanov. Väčšie výplaty zakázal obežník z 
12. septembra. V zmysle jeho obsahu sa mohla realizovať výplata peňazí do 10 % celko-
vej sumy na účte, nie však viac ako 500 Ks.64


Ťažké obdobie zažívalo slovenské povstalecké peňažníctvo od 28. októbra 194465 
kedy nemecké vojská obsadili Banskú Bystricu. Pred týmto dátumom, kedy už bolo 
zrejmé, že povstalecké územie sa zužuje, boli uskutočnené záchranné akcie na prevoz pe-
ňazí a cenných materiálov z B. Bystrice, ako aj z Ružomberka a  záchrana zlata z trezorov 
bystrickej banky.66 Za vážnych okolností a zložitých podmienok bolo dňa 14. októbra67  
do Moskvy letecky prepravená zásielka : 279 kg zlata a 570 kg striebra.68 Tento majetok 
bol ČSR vrátený na jar 1947 do Prahy. Na Slovensko sa už potom nedostal. 


  
Cudzie obeživo platné na okupovanom území Slovenska 


Menový vývoj v Československu a neskôr v Slovenskej republike a Protektoráte 
Čechy a Morava bol z dôvodu medzinárodno-politickej situácie v rokoch 1938-1939 a 
1939-1945 nerovnomerný. V tomto období platilo na území predmníchovskej ČSR po-
stupne, i naraz viacero menových systémov. Ich platnosť bola daná politickými a vojen-
skými faktormi. V prípade platidiel, ktoré spadajú svojím pôvodom pod politické súvis-
losti, ide o peniaze platné na územiach odstúpených Československom po mníchovskom 
diktáte a viedenskej arbitráži. (nem. marky, maď. pengö, poľ. zlote...) Vojenskej prove-
niencie sú platidlá, ktoré platili na územiach postupne oslobodzovaných armádami proti-
hitlerovskej koalície (marky spojeneckých armád, ruské ruble).  


Po obsadení južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi hortyovským Maďarskom za-
čali na tomto území platiť maďarské pengö. Na obsadených územiach bola v dňoch 15. - 
19. novembra 193869 uskutočnená výmena peňazí. 1 Pgö sa menilo za 7 Kč, pričom 
reálny pomer bol 1 : 5.70


Pengö boli vydávané Maďarskou národnou bankou (Magyar Nemzeti Bank) v Bu-
dapešti a delili sa 1 Pgö = 100 fillerov. Na odstúpenom území platili bankovky v hodno-


                                                 
59 CAMBEL, S.: Slovenská národná banka..., s. 358. 
60 CAMBEL, S.: Slovenská národná banka..., s. 359. 
61 Pri výplate dôchodkov vznikol problém s určením ich výšky, pretože pracovníci Poštovej sporiteľne nemali k 
dispozícii tabuľky pre ich výmer. Situáciu však vyriešili pružne, dôchodky vyplácali na základe predloženia 
bankového ústrižku z posledného  prebraného dôchodku žiadateľa. 
62 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 207. 
63 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918-1945..., s. 207. 
64 CAMBEL, S.: Slovenská národná banka..., s. 360. 
65 KROPILÁK, M., et al.: Dejiny Slovenska..., s. 513. 
66 Tentokrát sa zachraňovalo zlato operatívne premiestnené opäť z Kremnice do B. Bystrice v dôsledku tlaku na 
povstalecké územie nepriateľskými vojskami..V debnách a skriniach sa nachádzali aj židovské zlaté predmety. 
67 CAMBEL, S.: Slovenská národná banka..., s. 361. 
68 SÉM, J.: Papírové peníze na území Československa 1762-1975. 1. vyd. Hradec Králové : ČNS, 1977. s. 145. 
69 ŠÚLA, J.: Obnova československé měny po druhé svetové válce. Príloha k č. 52 „Sběratelských zpráv“. 1. 
vyd.  
Hradec Králové : ČNS, 1986. s. 15. 
70 ŠÚLA, J.: Obnova československé měny..., s. 15. 
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tách : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 1000 Pgö.71 V platnosti boli aj mince : 1, 2, 10, 20,  a 50 
fillerov a 1, 2 a 5 obežné Pgö. Dostali sa však k nám aj pamätné maďarské strieborné 
mince : 2 Pgö (námety: Maďarská univerzita, F. Liszt, Rákoczi) a 5 Pgö (Horthy a sv. Šte-
fan).72  


Platnosť maďarských peňazí na našom území končí oslobodením a pripojením za-
bratých častí späť k ČSR. V roku 1945 si už ľudia menili Pgö späť na koruny v pomere 1 : 
2.73


V októbri 193874 na základe udalostí prameniacich z „Mníchova“, vystupuje so svo-
jimi územnými požiadavkami voči ČSR aj Poľsko. Poľské vojsko začalo obsadzovať Tě-
šínsko a malé oblasti na Kysuciach, Spiši a Orave. Obsadené územia neskôr Poľsku pri-
znala aj viedenská arbitráž z 2. novembra 1938.75 Na obsadených územiach nariadila poľ-
ská vláda už 8. októbra výmenu československých peňazí za poľské zlote.76 Tá sa 
uskutočnila v pomere 1 Pzl. : 6,25 Kč.77


Poľské zlote vydával Bank Polski vo Waršave. Delili sa na 100 grošov (groszy).78 
Na predmetných územiach platili bankovky : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 500 Pzl.79 V obehu 
boli aj mince : 1, 2, 5, 10, 20 a 50 gr. a 1, 2, 5 a 10 Pzl. Obehovými boli ustanovené aj 
poľ. pamätné mince razené zo striebra. Išlo o : 10 Pzl (víťazstvo nad Turkami pri Viedni 
1683 - portrét : Sobiesky), 10 Pzl ( výročie januárového povstania 1863 - Traugutt), 5 a 10 
Pzl (20. výročie vzniku poľ. légií v I. sv. vojne) a  5 a 10 Pzl (15 rokov od zač. budovania 
gdaňského prístavu).80  


Poľské peniaze platili na spomenutých územiach len krátku dobu. Po septembrovom 
nečakanom útoku sa Poľsko stalo súčasťou Nemecka a časti Oravy, Spiša a Kysúc boli 
vrátené Slovenskej republike.81  


S postupujúcim oslobodzovaním sa na územie Slovenska zákonite dostali aj soviet-
ske ruble. V platobnom styku sa tieto peniaze používali len výnimočne,82  väčšinou iba v 
mimoriadnych prípadoch.83 Vojaci Sovietskej armády na platenie, či výmenu za koruny 
používali ruble a ich  desaťnásobky – tzv. červonce.84 Poznáme nominály : 1, 3 a 5 R a 1, 
3, 5 a 10 Č.85


Použitie týchto peňazí na našom nebolo bežným javom, sovietski vojaci ich spra-
vidla nechávali spriateleným osobám. Nebolo zriedkavé, že im na pamiatku zanechali 
podpísané platidlo aj s venovaním, ako spomienku na oslobodenie.  


Počas oslobodzovania Slovenska a Protektorátu od východu, dostávali sa do obehu 
aj tzv. „partizánske peniaze“ – československé vojenské poukážky, tlačené na objednávku 
čsl. exilovej vlády v tlačiarni Goznak v Moskve.  


 
Vlastné slovenské peniaze 


Na území Slovenska platili aj po rozdelení Československej republiky bankovky 
                                                 
71 SÉM, J.: Papírové peníze..., s. 130. 
72 ŠÚLA, J.: Obnova československé měny..., s. 15. 
73 BAJER, J.: Cizí papírová platidla na československém území 1938-1945. 1. vyd. Praha : ČNS, 1980. s. 28. 
74 OLIVOVÁ, V.; KVAČEK, R.: Dejiny Československa..., s. 329. 
75 OLIVOVÁ, V.; KVAČEK, R.: Dejiny Československa..., s. 329. 
76 ŠÚLA, J.: Obnova československé měny..., s. 12. 
77 BAJER, J.: Cizí papírová platidla..., s. 38. 
78 BAJER, J.: Cizí papírová platidla..., s. 38. 
79 SÉM, J.: Papírové peníze..., s. 132. 
80 ŠÚLA, J.: Obnova československé měny..., s. 13. 
81 MARTULIAK, Pavol; FREMAL, Karol: Dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945. Banská Bystrica : FHV 
UMB, 2002, s. 110.  
82 HORVÁTH, Š. – VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1945-1950, s. 53. 
83 Na platenie mali totiž sovietski vojaci dostatok tzv. „československých – moskovských poukážok“. 
84 ŠÚLA, J.: Obnova československé měny..., s. 64. 
85 SÉM, J.: Papírové peníze..., s. 137. 
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ČSR, neskôr vlastné bankovky a štátovky SR, poukážky pre oslobodené územia apod. Za-
ujímavosťou, prameniacou z dobových determinácií, na vlastných bankovkách a štátov-
kách je ich viacjazyčnosť, tzn., že na každom takomto papierovom peniaze nájdeme ná-
pisy v slovenčine, nemčine, ruštine a maďarčine. Námetmi boli, popri krajinných a prí-
rodných motívoch, hlavne osobnosti Slovenského národného obrodenia, Andrej Hlinka, 
Veľkomoravské kniežatá a pod. Pod výtvarné návrhy sa podpísali významný autori ako : 
B. Fojtášek, B. Pavelka, J. Schmidt, Š. Bednár, A. Kailich, L. Jirka86 a v niektorých prípa-
doch autor návrhu nie je známy. V prípade bankoviek SR tohto obdobia treba vyzdvihnúť 
vysokú kvalitu umeleckého, ako aj technologického spracovania. Taktiež  tematickú odo-
vzdanosť slovenským reáliám a historizujúci, dôstojný vzhľad. Na spracovaní „moskov-
ských“ poukážok naopak jasne vidieť ich účelovosť. Sú jednoduché, zdobené len orna-
mentálne, typovo jednofarebné a len dvojjazyčné, slovensko/česko-ruské. 


Slovenské štátovky : 
5 KORUNA, 194587, 122 x 59 mm, Martin, dievčenský portrét, 15. 2. 1945 - do zá-


niku SR, potom v ČSR do 31. 10. 194588


10 KORUNA a, 15. 9. 1939, 142 x 72 mm, Praha, Andrej Hlinka, 23. 10. 1939 - do 
zániku, do 31. 10. 1945 (ČSR) 


10 KORUNA b, 20. 7. 1943, 131 x 62 mm, Martin, Ľudovít Štúr, 26. 10. 1944 - do 
zániku, 31. 10. 1945 (ČSR) 


20 KORUNA a, 15. 9. 1939, 153 x 76 mm, Praha, Andrej Hlinka, mohyla na 
Bradle, 9. 12. 1939 - do zániku, 31. 10. 1945 (ČSR) 


20 KORUNA b, 11. 9. 1942, 139 x 67 mm, Martin, Ján Hollý, 25. 9. 1943 - do zá-
niku, 31. 10. 1945 (ČSR) 


Slovenské bankovky :  
50 KORUNA, 15. 10. 1940, 127 x 67 mm, Lipsko, Trenčiansky hrad, 18. 12. 1941 - 


do zániku, 31. 10. 1945 (ČSR) 
100 KORUNA, 7. 10. 1940, 127 x 73 mm, Lipsko, Pribina, 1. 9. 1941 - do zániku, 


31. 10. 1945 (ČSR) 
100 KORUNA II emisia, detto, len označenie „II emisia“, tlačené vo Viedni a plat-


nosť 26. 1. 1945 - do zániku, 31. 10. 1945 (ČSR) 
500 KORUNA, 12. 7. 1941, 175 x 85 mm, Praha, Jánošík, Tatry, 26. 10. 1944 - do 


zániku, 31. 10. 1945 (ČSR) 
1000 KORUNA, 25 . 11. 1940, 192 x 90 mm, Praha, Svätopluk so synmi lámajú-


cimi prúty, 17. 8. 1942 - do zániku, 31. 10. 1945 (ČSR) 
Počítalo sa aj s uvedením do obehu 5000 Ks bankovky, pre zložitý geopolitický vý-


voj sa od plánu upustilo. Bankovka nebola vydaná, i keď bola v Martine vo veľkom ná-
klade vytlačená. Pre kvalitu jej spracovania ju však uvedieme ako dodatok k zoznamu 
slov. bankoviek. 


5000 KORUNA, prípravy 18. 12. 1944, 203 x 96, Martin, knieža Mojmír, v obehu 
nebola. 


„Moskovské“ poukážky : 
1 KORUNA, 1944, 98 x 55 mm, Moskva, ornamentálna výzdoba všetkých nomi-


nálov, , v obehu na Slovensku od 23. 3. 1945, v Čechách a na Morave až od 19. 5. 1945, 
celoplošne ukončená platnosť 13. 4. 1946. 


5 KORUNA, 1944, 120 x 60 mm, detto, SR od 23. 3. 1945, Č a M od 19. 5. 1945, 
celoplošne do 31. 10. 1945 


20 KORUNA, 1944, 160 x 76 mm, detto, detto 


                                                 
86 VÁPENKA, I.: Tvůrci československých platidel. 1. vyd. Hradec Králové : ČNS, 1980. s. 16-60. 
87 Presný dátum katalógy neuvádzajú. 
88 Údaje podľa katalógu: Bajer. 
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100 KORUNA, 1944, 166 x 84 mm, detto, detto 
500 KORUNA, 1944, 183 x 93 mm, detto, detto 
1000 KORUNA, 1944, 191 x 100 mm, detto, detto 
Mince Slovenskej republiky 1939-45 zaraďujeme v systéme slovenskej numizma-


tiky medzi krásne a hodnotné platidlá. V ich spracovaní je jasne prítomný súlad národno-
historických motívov a harmonického vyhotovenia. Boli razené v Kremnickej mincovni z 
ušľachtilých kovov, obežné 10 a 20 koruny dokonca zo striebra. Pod ich realizované ná-
vrhy sa podpísali výtvarníci : Andrej Peter, František Štefunko, Anton Hám, Ladislav 
Majerský a Gejza Angyal.89 Aj keď oceňujeme zvýšenú prítomnosť národných motívov 
na minciach, bez povšimnutia nemôžu ostať ani niektoré sporné fakty. Napr. desať koruna 
nesie na sebe o.i. nápis „Pribina, knieža Slovenska“, tento titul však považujeme za 
sporný. Možno sa domnievať, že k takýmto nezrovnalostiam došlo pri prihliadaní k zvý-
šenému dopytu po národno-štátnom historickom sebaurčení aj pri razbe mincí. Kovové 
platidlá SR môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín, na halierové a korunové. 


Halierové mince :  
5 HALIERNIK, Zn, 14 mm, 0, 94 g., 1 mil. ks., 1942, nominál 5 h, štátny znak90, 


platný od 14. 12. 1942 - do zániku, potom do 21. 12. 1947 v ČSR91


10 HALIERNIK, CuZn, 16 mm, 1, 66 g., 22 mil. ks., 1939 a 42, Bratislavský hrad a 
Dunaj, 20. 11. 1939 - do zániku, do 31. 12. 1947 (ČSR) 


20 HALIERNIK a, CuZn, 18 mm, 2, 5 g., 15 mil. ks., 1940 - 42, Nitriansky hrad, 
15. 5. 1940 - 31. 7. 1943 


20 HALIERNIK b, Al, 18 mm, 0, 65 g., 21, 474 mil. ks., 1942 a 43, detto, 28. 11. 
1942 - do zániku, do 31. 5. 1948 (ČSR) 


50 HALIERNIK a, CuNi, 20 mm, 3, 33 g., 8 mil. ks., 1940 - 41, pluh v brázde, 12. 
3. 1941 - do zániku, do 29. 2. 1948 (ČSR) 


50 HALIERNIK b, Al, 20 mm, 0,967 g., 6, 221 mil. ks., 1943 - 44, detto, 15. 9. 
1943 - do zániku, do 28. 2. 1948 (ČSR) 


Korunové mince : 
1 KORUNA, CuNi, 22 mm, 5 g., 24, 205 mil. ks., 1940 - 1945, nominál 1 na venci 


z obilných klasov a jedľových vetvičiek, štátny znak, 30. 10. 1940 - do zániku, do 31. 5. 
1947 (ČSR) 


5 KORUNA, Ni92, 27 mm, 8 g., 5, 101 mil. ks., 1939, Andrej Hlinka, 26. 7. 1939 - 
do zániku, do 31. 5. 1947 (ČSR) 


10 KORUNA, AgCu, 29 mm, 7 g., 1, 381 mil. ks., 1944, knieža Pribina, 10. 8. 1944 
- do zániku, do 31. 12. 1947 (ČSR)  


20 KORUNA, AgCu, 31 mm, 15 g., 2, 5 mil. ks., 1941, sv. Cyril a sv. Metod stojaci 
na zvalenej slovanskej modle ako symbol víťazstva kresťanstva nad pohanstvom, 6. 10. 
1941 - do zániku, do 31. 12. 1947 (ČSR). 


Počas mincovania Slovenskej republiky v období rokov 1939 - 1945 sa stretávame 
len s dvomi typmi pamätných mincí. Išlo o strieborné 20 a 50 Ks. Niesli na sebe portrét 
prezidenta J. Tisa. 20 koruna bola razená pri príležitosti jeho inaugurácie do funkcie a 50 
koruna ako súčasť osláv 5. výročia vzniku SR. I keď ide o umelecky a technicky hodnotné 


                                                 
89 ŠUSTEK, Zbyšek: Nové poznatky o razbe mincí Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. In: Numizmatika. 
č. 12, roč. 1994, s. 35. 
90 Na zahrotenom štíte tri končisté vrchy, na prostrednom z nich je umiestnený dvojkríž s mierne rozšírenými 
ramenami ku koncu. VRTEĽ, L.: Osem storočí..., s. 231. 
91 Údaje podľa katalógu: Biľak – Jízdný. 
92Poznáme aj strieborné odražky 5 Ks mince, ktorá boli venované prominentným osobnostiam tej doby, jeden sa 
nachádza aj v zbierkach Slovenského Národného múzea. Dva odražky boli zhotovené zo zlata akosti 987/1000 a 
hmotnosti 14 g. Tieto boli venované prezidentovi Tisovi a ministrovi financií Pružinskému. Ich existencia ani 
osud nie sú známe. BIĽAK, M. – JÍZDNÝ, M.: Katalóg  mincí..., s. 62. 
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mince, nemožno si nevšimnúť ich tematickú monotónnosť zameranú na osobu J. Tisa. 
Táto pramenila z charakteru politiky ako aj z medzinárodného postavenia SR.  


Problematickými sa javia tvrdenia, že vláda nevytvorila dostatočný priestor na ucte-
nie si národných osobností, významných udalostí a iných reálií tým, že neboli razené pa-
mätné mince vo viacerých motívoch – prevedeniach. Aj obeživo Slovenskej republiky v 
tomto období, či už mincové, alebo papierové, totiž bolo po stránke výtvarných námetov 
nosičom rôznych stvárnení rámcových osobností, či udalostí spojených so slovenskou 
štátnosťou a národom. 


Pamätné mince : 
20 KORUNA, AgCu, 31 mm, 15 g., 200 tis. ks., 1939, Jozef Tiso, 26. 10. 1939 - do 


zániku, do 31. 12. 1947 (ČSR) 
50 KORUNA, AgCu, 34 mm, 16, 5 g., 2 mil. ks., 1944, J. Tiso, 13. 4. 1944 - do zá-


niku, do 31. 12. 1947 (ČSR). 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Spolkový život v Liptovskom Svätom Mikuláši v 19. storočí  
 


PATRIK FUZÁK 
 


Obchodná akadémia Ružomberok 
 


 
Spolkom väčšinou označujeme organizáciu, združujúcu ľudí s rovnakými záujma-


mi, ktorí vyvíjajú určitú činnosť a riadia sa istými pravidlami, s ktorými členovia spolku 
súhlasia. V Liptovskom Svätom Mikuláši existovali v 19. storočí viaceré spolky, ktoré 
združovali evanjelikov, katolíkov, Židov, Slovákov, Maďarov, Nemcov, Cigáňov, mešťa-
nov, zemanov, remeselníkov, roľníkov, robotníkov a intelektuálov. V našom príspevku 
nebudeme venovať pozornosť len spolkom v samotnej obci Liptovský Svätý Mikuláš, ale 
aj spolkom v obciach Vrbický (Vyšný) Hušták a Mikulášsky (Nižný) Hušták, ktoré sa 
roku 1893 spojili do jednej obce, ktorá dostala názov Liptovský Svätý Mikuláš. 


V 19. storočí v Liptovskom Svätom Mikuláši pôsobili hospodárske, kultúrne, hu-
dobné (spevokoly), vzdelávacie, peňažné, turistické, ochranné, športové a iné spolky, 
ktoré na jednej strane dávali možnosť spoločenskej aktivity a na strane druhej podporovali 
rast vzdelanosti a upevňovali národné povedomie. Jednotlivé spolky nevznikli 
v rovnakom čase a nebol o ne rovnaký záujem. Raz bol obľúbený jeden spolok a neskôr 
ho vystriedala obľúbenosť iného spolku. Toto striedanie záviselo od politickej, národnos-
tnej, náboženskej, sociálnej a inej orientácie.   


V 19. storočí patril Liptovský Svätý Mikuláš k významným lokálnym centrám slo-
venského národného života, pretože tu pôsobili spolky na čele ktorých stáli národne cítia-
ce osobnosti. Vo svojom príspevku sa sústredíme na činnosť niektorých spolkov, na vplyv 
niektorých historických udalostí na ich spolkový život, ďalej budeme venovať pozornosť 
miestam, kde sa konali podujatia organizované spolkami a organizátorom spolkového 
života v Liptovskom Svätom Mikuláši a nakoniec postaveniu mikulášskych žien vo 
vzťahu k spolkovej činnosti v 19. storočí. 


Začiatky spolkového života v Liptovskom Svätom Mikuláši sa spájajú s aktivitami 
slovenských národovcov v 30. a 40. rokoch 19. storočia. Snažili sa zvýšiť národné pove-
domie Mikulášťanov, pozdvihnúť ich vzdelanosť a hospodárstvo, aby sa mohli lepšie za-
pájať do diania v krajine. Za najvhodnejší prostriedok na upevnenie národného povedomia 
a zvýšenia vzdelanosti považovali čitateľské spolky a divadlo.1  


Čitateľské spolky vznikali najčastejšie pri knižniciach. Prvý čitateľský spolok 
v Liptovskom Svätom Mikuláši vznikol pri knižnici Gašpara Fejérpataky Belopotockého. 
Na jeho čele stál v 40. rokoch 19. storočia Michal Miloslav Hodža. Ako fungoval tento 
spolok? V nedeľu poobede, keď väčšina mužov a mládencov vo voľnom čase vysedávala 
v krčme, konali sa čitateľské besedy, či už v škole alebo na fare, ktoré boli rozdelené na 
dve skupiny. Prvá skupina bola doškoľovacia, kde sa prítomní učili čítať a písať a druhá 
bola vysvetľovacia, kde sa čítali noviny, knihy, vysvetľoval sa text a neznáme slová, čo 
obyčajne robil farár, farárova žena, kaplán alebo učiteľ. 


Činnosť čitateľského spolku často súvisela s činnosťou a programom spolku stried-
mosti, ktorý sa zameriaval na boj proti alkoholizmu, pretože v tom čase bolo opilstvo 
v Liptove veľmi rozšírené. Spojenie vzdelania s bojom proti opilstvu bolo dôležitým či-
niteľom pre pozdvihnutie ekonomického a spoločenského života človeka. Preto v tomto 
                                                 
1 KOVAČEVIČOVÁ, S.: Liptovský Svätý Mikuláš. Mesto spolkov a kultúry v rokoch 1830-1945. Liptovský 
Mikuláš 1993, s. 41. 
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zmysle v roku 1845 mikulášsky slúžny vydal aj nariadenie, ktoré opilstvo trestalo peňaž-
nou pokutou. Členovia tohto spolku svoje dobrovoľné zrieknutie sa alkoholu potvrdzovali 
verejne v kostole pred oltárom. Ak sa dopustili priestupku, trestali sa taktiež verejne, či už 
pokarhaním, peňažnou pokutou alebo vylúčením zo spolku. No ani uvedené opatrenia 
nepomohli eliminovať opilcov v Liptovskom Svätom Mikuláši. Činnosť spolkov stried-
mosti sa na Slovensku ukončila roku 1875, keď ich ako hniezda panslavizmu rozpustili 
a zakázali zakladať nové.  


Ďalším spolkom, ktorý pomáhal zvyšovať vzdelanosť a národné povedomie 
v Liptovskom Svätom Mikuláši, bolo ochotnícke divadlo Gašpara Fejérpataky Belopotoc-
kého (1830). Okrem uvedených úloh divadlo umožňovalo ľuďom všestranný rozvoj ich 
osobného i spoločenského života. Existovalo do roku 1849, kedy zaniklo a za tento čas 
odohralo 37 predstavení. Predstavenia sa hrávali zväčša vo Vrbickom hostinci, ktorý stál 
na mieste dnešného Čierneho orla.2 Prvou hrou bolo Kocúrkovo od Jána Chalupku. 
Hercami bola miestna mládež a cez prázdniny i študenti, ktorí sa vrátili z Bratislavy, 
Prahy, Pešti a iných väčších miest monarchie. Návštevnosť bola veľká, pretože na 
predstavenia chodili nielen Mikulášťania, ale i vidiečania, nielen mešťania a remeselníci, 
ale aj zemania a úradníci. Hry sa vyberali tak, aby poskytli divákom zábavu, mravné 
ponaučenie, nové informácie a pozdvihli národného ducha. Hrávali sa hlavne domáce 
hry, české hry, niekedy aj zahraničné v českom jazyku. Zaujímavosťou bolo, že kostýmy 
si šili herci sami, cez prestávky vyhrávala hudba a priestor osvetľovali sviečky. Toto 
všetko si museli herci platiť sami. Do nákladov patrila aj tlač pozvánok, ktoré herci 
roznášali po domoch. Zisky z predstavení sa venovali na dobročinné mikulášske 
alebo celoslovenské ciele. Vybavenie divadla roku 1849 úrady zhabali, čím Fejérpataky 
utrpel veľkú škodu, pretože práve jeho zásluhou malo divadlo vlastné kulisy.3


Okrem zvýšenia vzdelanosti sa slovenskí národovci usilovali v 40. rokoch 19. storo-
čia zlepšiť aj životnú úroveň Slovákov, preto začali zakladať peňažné organizácie (spori-
teľne). Jedna z takýchto sporiteľní vznikla aj v Liptovskom Svätom Mikuláši a nazývala 
sa Sporiteľnica vrbicko-svätomikulášska. Ľudia si do nej ukladali svoje úspory a na zá-
klade takto získanej podnikateľskej istiny, spravovanej miestnymi ľuďmi, mohli získať 
úver na podnikanie. No v revolučných rokoch 1848-1849 táto sporiteľnica zanikla. 


Z iniciatívy štúrovcov vznikol roku 1844 v Liptovskom Svätom Mikuláši spolok 
Tatrín, ktorý si kládol za cieľ vydávať v slovenčine knihy, časopisy a učebnice, podporo-
vať rozvoj kultúry, umenia, priemyslu, pomáhať študentom, zakladať knižnice, čitateľské 
spolky, spolky striedmosti, zbierať pamätihodnosti Slovenska. Napriek tomu, že uhorské 
úrady Tatrín nepovolili, začal svoju činnosť rozvíjať naplno. No len nakrátko, pretože 
musel roku 1848 zaniknúť.  


Po potlačení revolúcie a nastolení Bachovho režimu, ktorý nepodporoval spolkové 
aktivity, došlo k ochabnutiu kultúrneho a spoločenského života aj v Liptovskom Svätom 
Mikuláši, napriek tomu, že tu mali sídlo viaceré štátne úrady. Obdobie Bachovho absolu-
tizmu je chudobné na spolky a ich podujatia, pretože niektoré spolky zanikli a nové ne-
vznikli. Toto obdobie kultúrnej hluchoty a nemoty oživovalo v Mikuláši len školské di-
vadlo, ktoré viedol Ján Drahotín Makovický a Ján Kadavý.  


Situácia sa zmenila po odvolaní Alexandra Bacha a najmä po rakúsko-uhorskom vy-
rovnaní, kedy nastal v Liptovskom Svätom Mikuláši nárast spolkov. Súbežne vznikli 
kultúrne, ochranné, hospodárske a športové  spolky slovenské, maďarské i židovské.  
Každý spolok mal svoje vládou schválené stanovy a ciele. Medzi významné kultúrne 
                                                 
2 DANGL, V.: Čierny orol. NKP. Bratislava 1970, s. 11-12. 
3 ČAVOJSKÝ, L. – ŠTEFKO, V.: Slovenské ochotnícke divadlo 1830-1980. Bratislava 1983, s. 11-14. 
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spolky tohto obdobia patrila Slovenská Beseda, spevokol Tatran, ženské spolky Dobrodej 
a Dievčenská Beseda. Ochrannými spolkami boli Hasičský spolok a Uhorský spolok Čer-
veného kríža. Hospodársky život sa v tomto období sústreďoval okolo Liptovského hos-
podárskeho spolku a Priemyselného spolku. Športovým spolkom bol Korčuliarsky spolok. 
Teraz sa bližšie pozrieme na činnosť niektorých z nich. 


Najvýznamnejším spomedzi uvedených spolkov v tomto období bola Slovenská Be-
seda, zameraná na organizovanie divadiel a spoločenských stretnutí po nich v podobe zá-
bav a bálov. Jej členovia sa zúčastnili memorandového zhromaždenia roku 1861 
v Turčianskom Svätom Martine a stali sa aj zakladajúcimi členmi Matice slovenskej 
a Živeny. V Liptovskom Svätom Mikuláši usporadúvali rôzne podujatia a zbierky, kto-
rými popularizovali a finančne pomáhali činnosti týchto celoslovenských ustanovizní. 
Jednou z foriem zbierok boli svadby, pohreby a krstiny, na ktorých sa namiesto darov pre 
mladých, vytvorila zbierka pre Maticu slovenskú alebo pre slovenské gymnáziá. Mená 
darujúcich boli potom s finančnými príspevkami a ich bydliskom uverejnené v Národných 
novinách, čo prispievalo k upevňovaniu národného povedomia. Tiež do archívu Matice 
slovenskej posielali rôzne doklady o národnom živote v Liptovskom Svätom Mikuláši. Po 
zrušení Matice slovenskej časť jej funkcií prebrali lokálne spolky. V Liptovskom Svätom 
Mikuláši to bola Slovenská Beseda, Dobrodej a spevokol Tatran. Hospodársku funkciu 
Matice slovenskej prebrali hospodárske spolky, ktoré najmä výstavami pôsobili na hospo-
dársky rast. V Liptovskom Svätom Mikuláši to bol Spolok priemyselný, ktorý zorganizo-
val viacero výstav. 


Ďalším kultúrny spolkom bol Dobrodej (1867) – spolok evanjelických žien. Ideovú 
stránku viedol vždy miestny evanjelický kňaz, dobročinnú a kultúrnu valným zhromažde-
ním zvolená cirkevníčka. Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia sa spolok zameral 
najmä na divadelnú činnosť a zábavné večierky. Zisk z nich putoval na zveľaďovanie 
evanjelickej školy, sirotinca alebo na rôzne dobročinné ciele.4  


Medzi mikulášske ochranné spolky patril Hasičský spolok, ktorý bol založený po 
opakovaných požiaroch a na základe kritiky občanov (1873). Vzorom sa mu stali martin-
ské hasičské stanovy a stanovy nemeckých miest. Do zboru sa prihlásilo 100 dobrovoľní-
kov. Vzhľadom na členenie Liptovského Svätého Mikuláša mal zbor štyri družstvá. No 
vybavenie hasičov, ani velenie neboli dostatočné, pretože požiarov neubúdalo. Najväčší 
z nich vypukol roku 1883, kedy zhorelo takmer 500 domov.5 O nedostatkoch mikuláš-
skych hasičov a ich velenia sa zmieňovali nielen slovenské, ale i maďarské noviny. Na-
príklad roku 1892 mikulášski hasiči nechali bez zásahu zhorieť štvrť židovskej chudoby 
zvanú Kocúrkovo. Správy nafúknuté maďarskými novinami mali za následok, že maďar-
ské poisťovne Liptovskému Svätému Mikulášu odopreli poistenie.6 Zrejme na základe 
týchto udalostí i v zmysle nariadenia ústredných orgánov sa v Liptovskom Svätom Miku-
láši roku 1892 zriadil hasičský zbor, ktorý podliehal Uhorskému krajskému zväzu. 


Okrem ochrany počas živelných pohrôm (oheň, povodeň) náplňou hasičského zboru 
bola aj kultúrna činnosť, čo sa v Liptovskom Svätom Mikuláši prejavovalo v každo-
ročnom konaní zábav a majálesov pri dychovej i cigánskej hudbe. 


Liptovský hospodársky spolok so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši mal za 
cieľ napomáhať rozvoju hospodárstva v Liptove. Tvorili ho stáli a prispievajúci členovia. 
V roku 1874 zorganizoval Hospodársku výstavu v Liptovskom Hrádku, na ktorej vysta-
vovali všetky druhy rastlín a domácich zvierat, ktoré sa pestujú a chovajú na Liptove. 
                                                 
4 STANO, P.: Bibliografia Liptova. MS. Martin 1968. Heslo Dobrodej. 
5 DANGL, V.: Čierny orol. NKP. Bratislava 1970, s. 13. 
6 Národnie noviny. 1892, č. 6. 
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Ďalej sa tu vystavovali poľnohospodárske stroje miestnej výroby i dovezené a súťažilo sa 
v orbe.7


Medzi obľúbené športové spolky patril Korčuliarsky spolok (1881).8 Význam tohto 
spolku bol nielen športový, ale aj spoločenský, pretože na ľadovej ploche sa na čerstvom 
vzduchu korčuľovali nielen samostatne mládenci a dievčatá, ale často v pároch 
a skupinách predvádzali v rytme hudby rôzne figúry.  


Ako sme už uviedli, súbežne so zakladaním slovenských spolkov sa zakladali aj 
maďarské, na čele ktorých stál spolok FEMKE (Felvidéki Magyar Közművelődési Egyes-
ület – Hornouhorský vzdelávací spolok). No maďarské spolky v porovnaní so slovenský-
mi pôsobili s podporou štátneho aparátu, pretože dostávali finančné príspevky, nemali 
problémy so schvaľovaním stanov, mohli si zakladať filiálky a pod. Uhorská legislatíva 
spolkom, ktoré zdôrazňovali etnicitu, obmedzovala možnosti a šance. Nemaďarské spolky 
sa museli brániť diskriminácii a úradnému šikanovaniu, napr.  Slovákom v Liptovskom 
Svätom Mikuláši sálu vo Vrbickom hostinci na príkaz vrchnosti nájomcovia často predra-
žovali, čo občas spôsobilo, že divadlo alebo zábava sa museli zrušiť a župan zase 
v Stoličnom dome pod rôznymi zámienkami slovenskej spoločnosti nedovoľoval vždy 
vystupovať.  


Okrem spolku FEMKE sa podieľal na pomaďarčovaní v Liptovskom Svätom Mi-
kuláši aj maďarský debatný spolok (Magyar Társaságási kör), maďarský spevokol (Liptó 
– Szent – Miklósi Galégylet) a tzv. Panské kasíno. Maďarský debatný krúžok si kládol za 
cieľ pozdvihnúť vzdelanie svojich členov. Jeho založením sa úrady snažili eliminovať 
vplyv Slovenskej Besedy na mikulášske obyvateľstvo, najmä mládež. Maďarským spevo-
kolom (1884) zase úrady chceli vytvoriť protiváhu slovenskému Tatranu. No tento spevo-
kol nemal zázemie a tým ani úspech.9  


Po postavení košicko-bohuminskej železnice sa úrady pokúšali aj o maďarizáciu jej 
zamestnancov (výpravcov, prednostov, sprievodcov), čo sa im darilo, ale len vtedy, pokiaľ 
neboli z Liptovského Svätého Mikuláša. O to isté sa usilovali aj v mikulášskych fabri-
kách, kde išlo najmä o majstrov. Maďarizácia sa prejavila aj v názvoch lekární, obchodov 
a pod.   


Najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa napätie medzi slovenskými mikuláš-
skymi mešťanmi a maďarsky zmýšľajúcim zemianstvom začalo vyostrovať, dôvodom 
boli zákony o maďarčine ako úradnej reči a maďarskom vyučovacom jazyku. 
O nepriateľských vzťahoch medzi slovenským meštianstvom a vládnucou politikou sa 
dozvedáme z článkov Národných novín, Pešťbudínskych vedomostí a Slovenských po-
hľadov. Jedným z takýchto incidentov bola inzultácia M. M. Hodžu. Napriek národnej 
a náboženskej spolkovej diferenciácii však nebolo zvláštnosťou, že niekedy podujatia jed-
notlivých spolkov navštevovali Mikulášťania bez náboženských a národných rozdielov. 


Nová etapa v spolkovom živote v Liptovskom Svätom Mikuláši nastala po požiari 
roku 1883, kedy sa prešlo na továrenskú garbiarsku priemyselnú výrobu. V tomto období 
sa v dôsledku požiadaviek doby reorganizovali staré spolky. Aktivity, ktoré organizovala 
Slovenská Beseda, prebralo Mestské kasíno. Existujúce staršie knižnice (Tranovského, 
seniorálna, knižnica Tatrína) prevzal vydavateľský spolok Tranoscius, ktorý na seba pre-
bral nielen vydávanie náboženskej literatúry, ale aj beletrie, poézie, slovenských učebníc. 
Najskôr ich tlačil v slovenských tlačiarňach v Martine a v Ružomberku, až roku 1903 sa 
založila tlačiareň aj v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktorá pretrváva dodnes. Rozvoj 
                                                 
7 Národnie noviny. 1874, č. 107. 
8 ČERVINKA, L.: Z histórie ľadového hokeja na Slovensku. In: Vlastivedný časopis 1967, s. 121. 
9 MUNTÁG, E.: Hudobný život. In: Liptovský Mikuláš. Banská Bystrica 1968, s. 353. 
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priemyselného podnikania sa prezentoval na výstavách, ktoré usporiadal Priemyselný 
spolok v Liptovskom Svätom Mikuláši. Priemyselná výstava roku 1893 prezentovala re-
meselnícke a priemyselné kožiarske výrobky z Liptovského Svätého Mikuláša. Po úspe-
chu na domácej výstave boli mikulášski garbiari pozvaní na výstavu do Budapešti 
(1897),10 kde získali prvenstvo vo výrobe koží, čo im umožnilo získať štátne objednávky. 
Hospodársky rast vyžadoval stále nové investície na nákup strojov, rozširovanie 
a modernizáciu podnikov. To vyžadovalo nielen vlastnú hotovosť, ale i pôžičky. Preto 
Mikulášťania založili vlastnú banku nazvanú Priemyselná banka (1896). Postupne k nej 
pristupovali ďalšie slovenské peňažné ústavy, ktoré mali centrály v Martine alebo v Ru-
žomberku.  


V dôsledku rastu priemyslu dochádzalo ku koncu 19. storočia aj k diferenciácii 
spolkovej činnosti v Liptovskom Svätom Mikuláši, najmä medzi garbiarskymi podnika-
teľmi a garbiarskymi robotníkmi. V súvislosti s tým odchádzali z meštianskych spolkov 
herci a speváci z radov robotníkov a zakladali si vlastné robotnícke a spevácke spolky. 
Rast protikladov v meste, ako aj štúdium meštianskej mládeže na univerzitách v Pešti, 
Viedni, Berlíne a v Prahe  spôsobili, že sa mládež začala vzďaľovať od miestnych nábo-
žensko-národných tradícií. Už jej nestačili staré spolky zamerané najmä na náboženské 
a národné cítenie. Programy starých spolkov rozširovali o nové pohľady na svet. Zakladali 
však aj nové spolky, ktorých cieľom bolo šírenie nových poznatkov pomocou prednášok 
a svetelných obrazov. Táto mládež si zo sveta doniesla nielen obľubu neviazanej zábavy 
pri cigánskej muzike v kaviarňach, v zábavných podnikoch („ľahkých domoch“), ale za-
čala pestovať aj rôzne druhy športu a turistiky. 


 
Miesta spolkovej činnosti  


Spolky a nimi organizované podujatia sa konali na rôznych miestach v Liptovskom 
Svätom Mikuláši – v súkromných domoch, na farách (napríklad stretnutie členov Tatrínu 
sa roku 1844 konalo na evanjelickej fare), vo verejných budovách, v školách (divadelné 
predstavenia), na uliciach a námestí (oslavy a manifestácie) i vo voľnej prírode (majá-
lesy).    


Ak tieto priestory nestačili, život sa preniesol do hostincov alebo kostolov. Kostoly 
s organmi boli aj miestami prvých spevokolových vystúpení, ktoré sa konali pri národ-
ných oslavách. Zborový spev sa uplatňoval aj počas sprievodov na uliciach, ktoré sa ko-
nali v súvislosti s príchodom vzácnych hostí alebo na počesť rôznych národných podujatí 
a verejných osláv. 


Niekedy na spoločenské stretnutie boli potrebné väčšie priestory, takýmito boli 
veľká sála vo vrbickom hostinci, ale najmä sála v stoličnom dome. Ale slovenskí náro-
dovci nemali s týmito priestormi dobré skúsenosti, ako sme už o tom písali vyššie. Preto 
sa hľadali možnosti mať vlastnú sálu. Táto sa našla až po požiari v renovovanom hostinci 
Čierny orol, kde prispením Slovenskej Besedy a vrbicko-huštáckych garbiarov zriadili 
sálu i miestnosti na skúšky divadelníkov i spevokolu.11 Na rozdiel od Turčianskeho Sväté-
ho Martina sa v Liptovskom Svätom Mikuláši nepristúpilo k stavbe divadla, aj keď sa naň 
vyzbierala časť peňazí. No pre nezhody a nedostatok ďalšieho kapitálu sa od stavby upus-
tilo a peniaze Slovenská Beseda zapožičala evanjelickej cirkvi na zvony a vežu.12  


Letné zábavy sa konali v záhradách pri hostincoch. Majálesy, ktorých bolo podľa 
spoločenskej príslušnosti a veku aj niekoľko (robotnícky, meštiansky, školský), sa konali 
                                                 
10 Národnie noviny. 1897, č. 115. 
11 DANGL, V.: Čierny orol. NKP. Bratislava 1970, s. 12. 
12 Národnie noviny. 1874, č. 112. 
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v hájoch, kde boli vyrovnané miesta posypané suchým ihličím, čím sa uľahčoval tanec. 
Jedlo a pitie sa vyviezli na vozoch a účastníci s muzikou tam prišli pešo.  


 
Organizátori spolkovej činnosti 


Organizátormi spolkového života v Liptovskom Svätom Mikuláši boli najmä učite-
lia a kňazi, menej už umelci, obchodníci, advokáti a podnikatelia. Zaujímavosťou sloven-
skej školy v Liptovskom Svätom Mikuláši bolo, že zatiaľ čo vláda v 70. rokoch 19. storo-
čia zatvárala slovenské gymnáziá, na Liptove sa miestami vyučovalo už len po maďarsky, 
tak v Liptovskom Svätom Mikuláši učitelia písali slovenské učebnice a výučbou sa priči-
ňovali, aby ich slovenskí absolventi na vyšších nemeckých a maďarských školách čo naj-
lepšie obstáli.13 Okrem toho mikulášski učitelia koncom 19. storočia organizovali aj pre 
mešťanov a okolie rôzne kurzy (z nemčiny, z maďarčiny, kurzy ručných prác). 


Zásluhy mikulášskych učiteľov spočívali nielen v tom, že zostavovali učebnice 
a organizovali kurzy, ale že voľný čas obetovali na spolkovú činnosť, ktorá sa týkala ve-
rejnoprospešnej mimoškolskej činnosti. Napriek pomerne malým platom liptovskí učitelia 
svoje poslanie plnili veľmi dôsledne a stáli v čele národného boja. 


Pôsobenie mikulášskych škôl, ako aj štúdium na stredných a vysokých školách, boli 
väčšinou viazané na dobročinnosť občanov. Pre nemajetných žiakov ľudovej školy orga-
nizovali miestni učitelia a spolky zbierky, ktoré väčšinu príjmov z podujatí poskytovali 
školám. Na školy sa zbieralo aj na svadbách a pohreboch.14


 
Spolky a mikulášske ženy 


Spolková činnosť bola do polovice 19. storočia dominantnou parketou mužov. Pre-
biehali debaty o tom, či sa má alebo nemá žena angažovať v spolkoch. Mnohí zastávali 
názor, že činnosť žien v spolkoch spôsobuje zanedbávanie rodinného krbu. Ani potom 
však nebola cesta žien do spolkového života jednoduchá, pretože založenie ženského 
spolku bolo ťažším procesom ako založenie mužského spolku. Hoci ženy chýbali v zo-
znamoch členstva spolku, pôsobili v ich úzadí. Pomáhali mužom s domácimi prácami pre 
spolok, šili a vyšívali zástavy, stuhy, šerpy, predávali tombolové lístky. Ženy sa väčšinou 
zúčastňovali mužského spolkového života ako publikum.   


Slovenské ženy začali prenikať do spolkového života v 40. rokoch 19. storočia, v 
období štúrovskej agitácie, v tých regiónoch, kde bolo národné hnutie úspešné. Medzi 
také regióny patril aj Liptov. Významným posunom v združovaní Sloveniek bolo založe-
nie ženského spolku Živeny roku 1869. V 60. rokoch 19. storočia vzniklo aj niekoľko 
ďalších ženských spolkov s národno-vzdelávacími cieľmi, napr. v Liptovskom Svätom 
Mikuláši to bola Slovenská Beseda, Dobrodej, ktoré mali šíriť „príslušnú vzdelanosť u 
pleti ženskej“.  


Mikulášske ženy boli členkami protialkoholických spolkov, čitateľských spolkoch, 
vyučovali v nedeľných školách, hrali ochotnícke divadlo, spievali v spevokoloch, dokonca 
medzi podporujúcimi členmi Tatrína boli dve členky a vo výboroch spevokolu Tatran 
a Slovenská Beseda mali rovnaké zastúpenie ako muži, čo bolo na tú dobu málo vídané. V 
slovenskom národnom spolčovaní síce ženy spolupôsobili, ale vedenie spolku zostávalo v 
rukách mužov. Mnoho ženských spolkov malo sociálne a charitatívne zameranie. Od 80. a 
predovšetkým 90. rokov 19. storočia rástol záujem žien o šport – korčuľovanie, veslova-
nie, tenis, bicyklovanie. Stanovy mnohých športových, hudobných, speváckych a iných 
                                                 
13 Zápisky vrbickohornohuštáckeho richtára Jozefa Kováča, In: Brtáň, R.: Ujček Jozef Kováč. Strojopis 1984. 
Múzeum Janka Kráľa. 288/96. H – 921. 
14 Národnie noviny. 1874, č. 75; Národnie noviny. 1875, č. 149;    Národnie noviny. 1897, č. 67 
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spolkov už umožňovali členstvo aj ženám.  
Mnohé podujatia v Liptovskom Svätom Mikuláši organizovali práve ženy. Spolo-


čensky najaktívnejšie boli dievčatá v čase od skončenia školy po výdaj. Obyčajne tento 
čas venovali spolkovému životu, kde si našli aj svojho životného partnera. Medzi 
významné organizátorky patrili dcéry M. M. Hodžu Marína a Ľudmila, ktoré iniciovali 
založenie divadelného spolku a Dievčenskej besedy a ochotnícka herečka Zuzana Bellová. 
M. M. Hodžová bola aj dopisovateľkou Sokola, v ktorom informovala o živote v Liptov-
skom Svätom Mikuláši a v Liptove.15


Časť žien sa angažovala aj v maďarizačnom združení – FEMKE. Boli to prevažne 
manželky a dcéry štátnych a župných úradníkov, fabrikantov a statkárov.16  


Na záver môžeme konštatovať, že na rozvoj spolkovej činnosti v Liptovskom Svä-
tom Mikuláši mali vplyv mnohé osobnosti, ktoré tu žili a pôsobili. Dôležité bolo aj 
zmýšľanie domáceho obyvateľstva, ktoré reagovalo na snahy jednotlivcov a skupín 
a zúčastňovalo sa na živote jednotlivých spolkov. Liptovskému Svätému Mikulášu prá-
vom patrí prívlastok mesto spolkov, lebo patril medzi mestá, v ktorých prúdil čulý sloven-
ský národný život a tento život sa šíril aj do ďalších oblastí, lebo mnohé spolky nemali len 
regionálny, ale aj celoslovenský význam, a členovia mnohých spolkov pôsobili aj v iných 
slovenských mestách. 
 
 
Summary 
 
The club life in Liptovský Svätý Mikuláš in the 19th century and in the beginning of 
the 20th century 


 
In our report we were analyzing the club life in the town Liptovský Svätý Mikuláš which belonged to the 


important local centres of the Slovak national life in the 19th century. There were various clubs that united 
Protestants, Catholics, Jews, Slovaks, Hungarians, Germans, Gipsies, citizens, craftsmen, peasants, workers and 
intellectuals. There were working business, cultural, musical, educational, financial, tourist, protective, sporting 
and other clubs here which, on the one hand, provided the people with the possibility of the social activity and, 
on the other hand, promoted the increase of the culture and established the national awareness. Concrete clubs 
were not established in the same time and they did not meet the same interest. This diversification among clubs 
depended on political, national, religious and social orientation. When starting non-Hungarian clubs after the 
Austro-Hungarian Compromise in 1867, these were met with many obstacles that were created by the Hungarian 
offices. Despite the national, religious and other differentiations, it was not uncommon that some events of the 
concrete clubs were attended by the inhabitants of Liptovský Svätý Mikuláš without any national, religious and 
other differences. As a result of the growth of the industry and the youth that came back home from the univer-
sity studies, in the late 19th century occurs the differentiation of the club activities in Liptovský Svätý Mikuláš. 


 In our report we paid attention also to places where the events organized by the clubs took place. These 
were the private houses, parsonages, churches, public buildings, school buildings, streets and town squares, 
nature. The organisers of the club life were mainly teachers, less often artists, tradesmen, lawyers and business-
men. Of curiosity was that many events in Liptovský Svätý Mikuláš were organised by women. They were the 
members of various clubs and they were also included in the  club committees. 


Finally we can conclude that the town Liptovský Svätý Mikuláš deserves the attribute: „the town of the 
clubs”. 


 
 
 
 
 
 
 


                                                 
15 Listy Viliama Paulinyho Tótha Marine M. Hodžovej. Bratislava 1961, s. 146-194. 
16 SMIDÁK, D.: K dejinám spolkov. Slavín. Historická ročenka Západoslovenského kraja, 3, 1969, s. 265. 
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V činnosti slovenského národného hnutia plnili mestské centrá významnú úlohu. 


Koncentrovali sa v nich jednotlivci a elity, ktoré reprezentovali a usmerňovali spoločen-
sko-politické, kultúrne i hospodárske záujmy hnutia. Funkciu hlavného centra slovenské-
ho národného života v druhej polovice 19. storočia plnil Martin.1 Popri ňom však dôležitú 
úlohu zohrávali i ďalšie mestské strediská, ako napr. Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a iné.     


V súlade s národnostnou ideológiou uhorských vlád v období dualizmu dochádzalo 
v slovenských mestách k oslabeniu slovenského a posilneniu maďarského pohybu. Medzi 
takéto mestá však Lučenec nepatril. Práve naopak, popri dominancii maďarskej elity sa 
v ňom na začiatku 20. storočia začalo výraznejšie „prebúdzať“ a rozvíjať aj slovenské 
národné hnutie.   


Cieľom tohto príspevku je priblížiť práve formovanie slovenského národného pohy-
bu v Lučenci, premenu tohto mesta na slovenské regionálne centrum, o čo sa zaslúžil 
hlavne Ľudovít Bazovský a upozorniť i na ďalšie mestské centrá, s ktorými bol Lučenec 
v sledovanom období prepojený. 
 
Novohrad a jeho najväčšie mestské centrá 


Podľa sčítania obyvateľstva žilo v roku 1900 na území Novohradskej župy 238 215 
obyvateľov. Tri najpočetnejšie národnosti tvorili Maďari, Slováci a Nemci. Podľa týchto 
oficiálnych štatistík obývalo župu 168 614 osôb maďarskej, 64 287 slovenskej a 3 958 
nemeckej národnosti.2 Z pohľadu územnosprávneho členenia župa pozostávala zo 7 ok-
resov (balažskoďarmotský, fiľakovský, haličský, lučenecký, novohradský, sečiansky a 
sirácky). Župným sídlom boli Balažské Ďarmoty, ktoré v roku 1900 mali 8 425 a o desať 
rokov neskôr 10 527 obyvateľov.3 Druhým najväčším mestom Novohradskej župy bol 
Lučenec. 
 
Charakteristika Lučenca 


Lučenec bol od roku 1872 mestom so zriadeným magistrátom, s vlastným mest-
ským zastupiteľstvom ako samosprávnym orgánom. Vyznačoval sa viacerými špecifika-
mi. Medzi ne patrila veľkosť mesta a počet obyvateľstva. V poslednej štvrtine 19. storočia 
sa počet obyvateľov Lučenca prudko zvýšil. Kým v roku 1880 mal oficiálne 6 290 oby-
vateľov (z toho 1176 Slovákov), v roku 1910 už takmer raz toľko – 12 110 obyvateľov (z 
toho 1 675 Slovákov). Z konfesionálneho pohľadu mali v roku 1910 najväčšie zastúpenie 
katolíci (4 524), po nich nasledovali židia  (2 057) a evanjelici (1 759). 4


                                                 
1 Bližšie pozri: PODRIMAVSKÝ, Milan: Národná identita a centrum národného hnutia (Martin – azyl, pevnosť, 
symbol). In: Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20. storočia. Ed. Štefan  
Šutaj – László Szarka. Prešov : UNIVERSUM, 2007. s.  48-57. 
2 Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. Zostavil Borovszky Samu: Budapest : Apollo 1910, 
748 s, s. 11. 
3 Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye, s. 714. 
4 ALBERTY, Július – SLOBODA, Ján: Novohrad. Dejiny 2/1. Martin : Osveta, 1989, 456 s., s. 315 a 
Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye, s. 682. 
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Zvláštnosťou bola i samotná poloha mesta. Lučenec ležal v severnej časti Novohra-
du a bol pomerne vzdialený od župného centra. V rámci slovenského regiónu sa nachádzal 
v jeho južnej a okrajovej časti. V uhorskom meradle bol zasa výhodne situovaný blízko 
hlavného mesta Budapešti.  


Tak ako v prípade iných miest, aj vo vývoji Lučenca výrazný prelom priniesla vý-
stavba železničnej trate. Železničný úsek Lučenec – Fiľakovo – Šalgótarján sa dostaval 
v máji 1871, a tak sa Lučenec a Budapešť spojili železničnou traťou. V lete 1871 bol do-
končený aj úsek Lučenec – Zvolen,5 ktorý spojil mesto so stredným Slovenskom. Lučenec 
sa následne stal významným dopravným uzlom. Táto skutočnosť ovplyvnila nielen nárast 
obyvateľstva, ale značne prispela i k rozvoju miestneho priemyslu. Aj preto sa Lučenec v 
70-tych rokoch 19. storočia po hospodárskej stránke znamenite rozvíjal. Jeho rozvoj po-
chválil a bol s ním spokojný i samotný panovník František Jozef I., ktorý v roku 1880 
cestoval cez toto mesto.6 Zakladali sa v ňom továrne i finančné inštitúcie (v roku 1866 
Lučenecká sporiteľňa a úverová akciová spoločnosť ako pobočka Rakúsko-uhorskej 
banky a v roku 1872 Novohradská ľudová banka).  


V 80-tych rokoch však mesto muselo prekonať hospodársku krízu a v druhej polo-
vici    90-tych rokov novohradskú oblasť postihla neúroda, preto Lučenec zaznamenal 
hospodársky úpadok. Čoskoro sa ale opäť oživil hospodársky ruch, podnikanie, rozvoj 
priemyslu i stavebný vývin. V posledných dekádach 19. storočia sa v Lučenci postavila 
Sterlichtová a Rakottyayová smaltovňa, továreň na poľnohospodárske stroje, elektráreň, 
liehovar, tehelňa, parný plyn a rôzne priemyselné podniky.7 Vznikali prvé hotely, nové 
obchody. Obchodné kontakty sa posilňovali predovšetkým s hlavným mestom. Vďaka 
tejto prosperite sa mesto v dobovom kontexte označovalo aj ako predmestie Budapešti.8 
Lučenec sa začiatkom 20. storočia dynamickejšie rozvíjal ako historické centrum župy 
Balažské Ďarmoty a mal ambície stať sa oficiálnym župným centrom. Rivalita medzi 
týmito dvomi mestami o vedúce postavenie regionálneho centra v Novohrade pretrvávala 
až do roku 1918.    


Kultúrny a spoločenský život vyplňovali podujatia a posedenia v Redute, 
v kaviarňach, v kinách. Značne boli rozvinuté aj spolkové aktivity. Medzi charitatívne 
spolky patrili napr. konfesionálne ženské spolky, Červený kríž, židovský spolok Chewra 
Cadisha a iné. Kultúrne spolky tiež mali bohaté zastúpenie. Popri jednotlivých školských 
kultúrnych spolkoch aktívnu činnosť vyvíjal aj Samovzdelávací spolok remeselníckej 
mládeže, Samovzdelávací spolok Józsefa Kármána, Rímsko-katolícky mládežnícky spo-
lok, Spevácky súbor a iné. Zakladali sa tiež stolové spoločnosti, napr. Petőfiho alebo Jó-
kaiho. Svoj spolok mali aj podnikatelia, štátni úradníci, požiarnici, včelári či cyklisti.9 
V meste pôsobilo i divadlo a relax Lučenčanom ponúkal tiež park s jazerom na člnkovanie 
a miestne kúpele. 


Okrem spolkového a kultúrneho diania mesto žilo i čulým politickým ruchom. Ten 
sa najintenzívnejšie prejavoval pred voľbami do uhorského snemu, ktoré sa začiatkom             
20. storočia konali v rokoch 1901, 1905, 1906 a 1910.  


                                                                                                                          
 Pre porovnanie uvediem, že v nových politicko-spoločenských podmienkach mal Lučenec v roku 1921 16 467 
obyvateľov, z čoho bolo 11 410 Slovákov, 4 528 Maďarov a 203 Nemcov. POLÍVKA, Vladimír: Lučenec a kraj 
novohradský. Lučenec, 1928. 272 s., s. 61. 
5 Uhorská severná železnica. História železníc: http://www.zsr.sk/generate_page.php?page_id=420 (28. 12. 
2008) 
6 SCHERER, Lajos: Losonc – az egykori magyar város – rövid története (1943). Szeged, 1996. 49 s., s. 38. 
7 ALBERTY – SLOBODA, Novohrad..., s. 434. 
8 Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec (ďalej ŠA LC), Pamätná kniha mesta Lučenec. 
9 Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye, s. 695. 
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Liberálna strana, majúca na prelome 19. a 20. storočia tak v celoštátnom, ako aj 
v lučeneckom meradle najsilnejšie politické pozície, si aj vo voľbách v roku 1901 zabez-
pečila víťazstvo aj v lučeneckom volebnom okrese. Za poslanca bol zvolený jej kandidát 
Július Andrássy. Zaujímavosťou je, že v tomto predvolebnom období sa aktivizovala aj 
Slovenská národná strana, ktorá na území Novohradu zvolala prvé slovenské ľudové 
zhromaždenie. Voľby v roku 1905 priniesli pre lučenecký volebný okres podstatnú 
zmenu, víťazstvo si totiž zabezpečila opozícia pod vedením Nezávislej 
a osemaštyridsiatnickej strany. Aj pred voľbami v roku 1906 sa v Lučenci odohrávalo 
živé politické dianie, verejné vystupovania kandidátov, stranícke schôdze,  agitačná čin-
nosť. To všetko napokon prinieslo víťazstvo „osemaštyridsiatnikom.“ V roku 1910 bola 
predvolebná atmosféra v Lučenci takisto rušná, avšak na rozdiel od predchádzajúcich 
volieb sa tu prvýkrát ujali slova i Slováci, ktorí pociťovali potrebu postaviť do volebného 
boja slovenského kandidáta.10 K tomu však napokon nedošlo a výsledky volieb priniesli 
víťazstvo kandidátovi Národnej strany práce Gyulovi Rohonyimu.11


Okrem volieb boli súčasťou politického života mesta rôzne spoločensko-politické 
prednášky a besedy či verejné zhromaždenia jednotlivých politických strán, ktoré 
o svojom programe a aktivitách informovali lučeneckú verejnosť i prostredníctvom vlast-
ných novín.12 Celkový počet periodík, ktoré v rokoch 1900-1918 vychádzali v Lučenci, 
bol sedemnásť.13  


Mestskú elitu Lučenca tvorili osoby maďarského a židovského pôvodu. Hoci tu 
identita ľudí ešte nebola celkom pevne sformulovaná, dominovalo maďarské cítenie s 
prejavmi maďarského vlastenectva. Časť obyvateľstva mala dvojitú identitu. Od Balaž-
ských Ďarmôt po Lučenec sa totiž tiahla etnická hranica, od ktorej severne ležali sloven-
ské obce, južne maďarské. V tomto periférnom regióne slovenského územia s majoritným 
maďarským obyvateľstvom sa slovenské národné povedomie prebúdzalo pomaly a dosť 
zložito. Bolo slabo organizované a objavovali sa tu iba chabé národné aktivity. Napríklad 
študenti tamojšieho učiteľského ústavu mali svoj študentský krúžok Žiara, no v roku 1881 
boli obvinení z panslavizmu a 7 vylúčili zo školy.14 V polovici 90-tych rokov 19. storočia 
sa anonymný prispievateľ do Národných novín vyslovil, že v Novohrade niet žiadnych 
národných prejavov. Svoj kritický článok o správaní sa tamojšej inteligencie v politic-
kých, úradníckych i cirkevných kruhoch prirovnal k zápiskom z mŕtveho domu.15 
Výraznejší rozvoj slovenského národného pohybu možno zaznamenať až po prelome 19. a  
20. storočia. Prispel k tomu hlavne Ľudovít Bazovský, ktorý sa postupne stal národným 
a politickým vodcom Slovákov v tejto oblasti. 
 
Slovenský národný život v Lučenci 


Účinkovanie Ľudovíta Bazovského, s menom ktorého je slovenský národný život 
v Lučenci a v Novohrade úzko spätý, je zaujímavé z viacerých aspektov. Bazovský, ktorý 
ukončil právnické štúdiá v Budapešti, pôsobil v meste od roku 1900, kedy si tu otvoril 
vlastnú advokátsku kanceláriu. Čoskoro sa oženil s dcérou advokáta Štefana Fajnora Bo-


                                                 
10 Jako nažívame. In: Slovenský týždenník, roč. VII, 24. 3. 1910, č. 12, s. 4 a tiež Dopisy. In: Národnie noviny, 
roč. XLI, 5. 4. 1910, č. 40, s. 1. 
11 Rohonyi Gyula mandátuma. In: Losoncz és vidéke, roč. XXXI, 18. 6. 1910, č. 25, s. 1 – 2. 
12 Bližšie k dejinám lučeneckej tlače pozri: SZÓLYOM, Lászó: A Losonci sajtó története. In: Fejezetek Losonc 
történetéből. Bratislava : Kalligram, 2000, s. 100-102.   
13 Bližšie pozri: POTEMRA, Michal: Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918. 
Martin : Matica slovenská, 1963, s. 737.   
14 PUNTIGÁN, József: Losoncz a két világháború között. Rukopis, s. 1. 
15 Z Novohradu. In: Národnie noviny, roč. XXVII, 17. 1. 1896, č. 8, s. 3. 
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ženou Fajnorovou, sesternicou Milana Rastislava Štefánika. Bazovský ako advokát dispo-
noval určitou autoritou a spoločenským uznaním. Slovenské cítenie mu nebránilo angažo-
vať sa vo verejnom živote mesta a v regionálnom politickom dianí.  V rokoch 1903-1907 
pôsobil ako člen a tajomník Nezávislej osemaštyridsiatnickej strany. Následne v rokoch 
1908-1909 sa stal prívržencom sociálnodemokratických myšlienok do takej miery, že 
vydával spolu s Mihályom Gyikosom, ktorý pracoval v jeho advokátskej kancelá-
rii, sociálnodemokratický dvojtýždenník pod názvom Népjog.16 Svojou účasťou vo všet-
kých voľbách do uhorského snemu a spoluprácou s viacerými stranami Ľ. Bazovský pred-
stavuje ťažko zaraditeľný typ slovenského politika pred rokom 1918. 


Je pozoruhodné, že Bazovský si zaumienil vytvoriť z Lučenca, kde dominoval ma-
ďarský element, ostrovček slovenského národného pohybu, oporu národného života či 
regionálne národné centrum Slovákov. K takémuto stanovisku dozrel postupne. Hoci sa 
začiatky jeho národnobuditeľskej práce v Lučenci a okolí spájajú predovšetkým s už spo-
menutým prvým verejným zhromaždením v Novohrade, ktoré zorganizovala SNS v roku 
1901 a na ktorom ako rečníci vystúpili Bazovský, Dušan Halaša a Ivan Thurzo,17 prejavy 
jeho slovenského národného angažovania sa značne zintenzívnili až okolo roku 1907, keď 
prestúpil z Nezávislej osemaštyridsiatnickej strany k sociálnym demokratom. 


Posilniť slovenské národné povedomie a slovenský element v Lučenci sa Bazovský 
rozhodol viacerými spôsobmi. Jedným z nich bolo odhodlanie založiť v dominantne ma-
ďarskom hospodárskom prostredí Lučenca slovenskú peňažnú inštitúciu. Nazdával sa, že 
„dôležitejšej veci ešte na Slovensku nebolo ako je lučenský ústav“.18 Sám však nedispono-
val potrebnými silami na realizáciu vytýčeného cieľa, preto o pomoc, podporu 
a spoluprácu požiadal viacerých Slovákov z Novohradu i z iných častí Slovenska. K zalo-
ženiu banky, ktorá dostala pomenovanie Všeobecná banka, došlo po takmer dvojročných 
prípravách vo februári 1909.19 Bazovský sa pri jej zakladaní opieral o pomoc viacerých 
známych osobností slovenského politického a hospodárskeho života (Milan Hodža, Pavol 
Blaho, Matúš Dula, Vladimír Fajnor, Viliam Paulíny, Ľudovít Medvecký, Peter 
a Vladimír Makovickí a iní). Banka zohrala dôležitú úlohu nielen z pohľadu slovenského 
národohospodárstva, ale stala sa tiež miestom, kde sa stretávali Slováci blízkeho okolia.  


Medzi hlavné dôvody svojho bankárskeho podnikania v Lučenci Bazovský označil 
národno-hospodársku situáciu novohradského kraja so zreteľom na jeho slovenskú časť 
(Horný Novohrad). Uvedomoval si, že na rozdiel od historického centra župy Balažských 
Ďarmôt sa Lučenec rozvíjal oveľa dynamickejšie, priemysel i obchod lepšie prosperoval. 
Patril medzi tých, ktorí predpokladali, že je len otázkou času, kedy sa aj oficiálnym žup-
ným centrom stane Lučenec. Z Bazovského lokálneho patriotizmu vyrástli i pohnútky 
pomôcť slovenským roľníkom a remeselníkom. Založením peňažného ústavu poskytujú-
ceho pôžičky chcel zabrániť fenoménu krčmárskej úžery, ale aj jedno- a dvojdetnému 
systému. V mnohých obciach totiž krčmári požičiavali dedinčanom peniaze za vysoké 
úroky. Bazovský, ktorý pripisoval nízku natalitu novohradských Slovákov hospodárskym 
a finančným aspektom, veril, že poskytovaním pôžičiek s výhodnejšími úrokmi sa napo-
môže zníženiu počtu nenarodených a nechcených detí.20


Spoločenský ohlas ustanovenia Všeobecnej banky čiastočne vykresľuje súperenie 


                                                 
16 Prvé číslo Népjogu vyšlo 15. marca 1908 v Lučenci. 
17 Dr. Ľudovít Bazovský 60-ročný. In: Národný týždenník , roč. IV, 22. 7. 1932, č. 30, s. 1. 
18 Slovenská národná knižnica v Martine – Archív literatúry a umenia (ďalej SNK ALU), sign. 37 A 20, Ľ. 
Bazovský A. Halašovi z 10. 10. 1907 
19 „Všeobecná Banka Účastinný Spolok“ v Lučenci. In: Národnie noviny, roč. XLI, 1. 3. 1910, č. 26, s. 1. 
20 Horný Novohrad. In: Národnie noviny, roč. XL, 29. 6. 1909, č. 75, s. 3-4 a Horný Novohrad (dokončenie). In: 
Národnie noviny, roč. XL, 1. 7. 1909, č. 76, s. 2-3. 
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slovenského a maďarského národného pohybu v novohradskom regióne. Lučenecké ma-
ďarské finančné inštitúcie nevítali vznik konkurenčnej banky. Ich vedúci predstavitelia 
a miestna elita vzniesli proti Bazovskému vlnu opovrhnutia. Označili ho za panslávskeho 
agitátora, nepriateľa uhorskej vlasti a za osobu, ktorá sa stala hanbou mesta i národa. 
Niekoľko dní po založení banky mestská rada adresovala obyvateľstvu tzv. vlasteneckú 
výzvu,21 cieľom ktorej bolo vylúčiť Ľudovíta Bazovského z lučeneckého verejného živo-
ta. Vyzývala obyvateľstvo, aby prerušilo s Bazovským všetky spoločenské styky. Bazov-
ský takisto mal byť vylúčený zo všetkých maďarských spolkov, organizácií, združení, 
a tak z lona spoločnosti. Jednotlivcami, ktorí by sa s ním stýkali, sa malo opovrhovať. 
Takýmito opatreniami chceli Lučencu prinavrátiť povesť maďarského vlasteneckého 
mesta a nedovoliť, aby sa v ňom zakorenili prejavy slovenského národného cítenia. Na 
čele bojkotovej akcie stál bývalý starosta Lučenca a bývalý novohradský župan Zoltán 
Török22 a vtedajší lučenecký starosta Sándor Wagner.23 Výzvu podpísalo viac ako 420 
osôb. K bojkotovému hnutiu, ktoré sa pomenovalo ako vlastenecké, sa pridali aj združenia 
a spolky, medzi prvými Krajinský maďarský obchodný spolok. Jeho predseda Adolf Rumi 
Wohl taktiež označil Bazovského správanie za nevlastenecké a vyjadril v mene obchod-
ného spolku i v mene lučeneckej židovskej obce bojkotu podporu.24  


Netreba prízvukovať, že celú akciu poznačila silná propaganda. Maďarská tlač jej 
venovala enormnú pozornosť. Nacionálne rozpory boli až natoľko silné, že Bazovský bol 
vystavený zastrašovaniu, nátlaku i útokom. O incidentoch, ktoré sa počas bojkotu odohra-
li, svedok diania Štefan Janšák, napísal: „Stal sa mladý advokát predmetom útokov, ktoré 
by človek slabších nervov nebol ani vydržal.“25 Dom mu protivníci pomaľovali 
nezmazateľnou farbou, rozličnými nadávkami a hrozbami, okná na dome mu povybíjali. 
Napriek všetkému táto kampaň Bazovského slovenské povedomie ani jeho psychiku ne-
zlomila a naďalej sa verejne aktivizoval. 


Ďalším spôsobom, ktorým sa Bazovský snažil posilniť národné povedomie 
a slovenský element v Lučenci a okolí, bolo zvýšiť vplyv slovenskej populácie v meste. 
Práve v súvislosti so zakladaním banky sa mu podarilo prilákať do Lučenca niekoľko 
slovenských rodín, ktoré buď zabezpečovali úradnícky personál v banke alebo pracovali 
v miestnom priemysle. Najmä od roku 1911, keď sa v dôsledku názorovej nejednotnosti 
Bazovský začal vzďaľovať od sociálnych demokratov,  zintenzívnil svoju spoluprácu s 
martinským politickým vedením. Jedným z prejavov tejto spolupráce, ktorá bola zároveň 
ďalšou formou Bazovského podchytenia Slovákov v Novohrade, bolo jeho úsilie rozširo-
vať slovenské politické spisy, literatúru a periodiká vydávané v Martine, Bratislave 
a Budapešti. Niektoré poskytoval zdarma, iné za finančný poplatok. V Martine napríklad 
objednal 250 kusov brožúry Jozefa Škultétyho o Memorande národa slovenského, ktoré 
chcel rozdávať novohradským Slovákom.26 V 6 000 exemplároch rozdistribuoval vo svo-
jom okolí brožúru anonymného autora s názvom Čo treba vedieť každému Slovákovi.27 


                                                 
21 Hazafias felhívás! Évi jelentés losonc rendezett tanácsu város 1909. évi közigazgatási állapotáról. Beterjeszti 
Wagner Sándor Kir. tan. polgármester. Losonc : Losonczi Sándor könyvnyomdája, 1910. Za poskytnutie tohto 
materiálu ďakujem Jozefovi Puntigánovi. 
22 Zoltán Török (1852-1919), študoval v Lučenci a v Budapešti, v roku 1882 bol vymenovaný za podnotára 
Novohradskej župy, od 1896 jej podžupana, roku 1890 sa stal starostom Lučenca. Bol predsedom rôznych 
spolkov, redaktorom, autorom právnických štúdií. 
23 Sándor Wágner (1856-1929), starosta Lučenca v rokoch 1895-1918. Začal vydávať tlačené správy starostu 
a zbieral materiálne a historické pamiatky Lučenca, venoval sa tiež publicistike. 
24 Az O.M.K.E. losonci fiókja. In: Nógrádi és Honti hiradó, roč. III, 14. 4. 1909, č. 15, s. 5-6. 
25 JANŠÁK, Štefan: Posledný suplikant. Bratislava : Tatran, 1973. 276 s., s. 167-168. 
26 HOLEC, Roman: Zabudnuté osudy. Martin : Matica slovenská, 2001. 264 s., s. 115. 
27 SNK ALU, sign. 49 B 3, Ľ. Bazovský J. Škultétymu z 28. 1. 1913 
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Kvôli takýmto prejavom slovenského národného cítenia sa od roku 1908 Bazovský dostal 
do konfliktu i so svojimi lučeneckými advokátskymi kolegami, ako aj 
s balažskoďarmotskou advokátskou komorou, ktorej bol členom. Komora niekoľkokrát 
viedla proti Bazovskému disciplinárne vyšetrovania, viackrát ho trestala menšími či väč-
šími finančnými trestami a v roku 1915 ho dokonca sankcionovala zákazom vykonávať 
advokátsku činnosť na šesť mesiacov.28  


Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Bazovský začiatkom prvej svetovej vojny 
s ťažkým srdcom ponosoval Matúšovi Dulovi, prečo práve on je najexponovanejším 
a najnebezpečnejším Slovákom, ktorý aj so svojou rodinou musí žiť uprostred najväčších 
nebezpečenstiev a hrozieb.29 Keďže sa snažil zvýšiť úroveň slovenského povedomia 
v oblasti, ktorou sa od Balažských Ďarmôt tiahla etnická hranica medzi slovenskými 
a maďarskými obcami, vcelku oprávnene konštatoval, že „v Lučenci je inšie byť otvore-
ným roduverným Slovákom, ako hoci aj len vo Zvolene, B. Bystrici, v Turč. Sv. Martine, L. 
Sv. Mikuláši, Trenčíne, Trnave, Bratislave, Pezinku, Malackách, v Skalici atď. a videl 
som, že toto je príčinou, prečo sa posaváď ani jeden Slovák národovec neodvážil na naj-
južnejšiu čiaru Slovenska prísť usadiť ako advokát, lekár, obchodník“.30  


Menej sa dá súhlasiť s jeho názorom, že v čase, keď si po vysokoškolských štúdiách 
vybral za miesto pôsobenia Novohrad, kraj, ktorý neskôr až prehnane označil ako púšť, 
Lučenec charakterizoval ako „osie hniezdo, kde ani jedného národne uvedomelého Slová-
ka nebolo“.31 Keby skutočne úplne absentovali národne uvedomelí Slováci v Lučenci 
a okolí, sám by v záujme rozvoja slovenského národného hnutia v tejto oblasti asi veľa 
nezmohol. V skutočnosti však viditeľne účinkoval.  Pozoruhodná bola napríklad akcia, 
ktorú Bazovský podnikol krátko pred vypuknutím prvej svetovej vojny. V spolupráci 
s novohradským evanjelickým kňazom Štefanom Algőverom32 a učiteľom Samuelom 
Sirôtkom33 inicioval v 38 novohradských obciach petíciu (podpísalo ju 2 464 osôb), 
s ktorou sa obrátil na uhorský snem a krajinskú vládu so žiadosťou o zavedenie výučby 
slovenského jazyka do škôl pre slovenské deti v Novohrade.34 Petičná akcia však 
v daných politických podmienkach skončila neúspechom.  


Bazovský sa pred prvou svetovou vojnou aktivizoval v slovenskom národnom hnutí 
nielen v Lučenci a novohradskej oblasti. Je pozoruhodné, že v júli 1910 sa  po boku S. H. 
Vajanského zúčastnil slovanského zjazdu v Sofii,35 v tom istom roku inicioval zvolanie 
druhého národnostného kongresu nemaďarských národností v Uhorsku, ktorého úlohou 


                                                                                                                          
Zatiaľ neviem, kto bol autorom tejto brožúry a aká bola jej obsahová náplň. Zdá sa, že nešlo o brožúru, ktorá by 
v martinskom politickom centre bola známa. Bazovský totiž v citovanom liste napísal, že rozdával brožúru, ktorá 
Škultétymu nie je známa.  
28 SNK ALU, sign. 33 I 2, rozsudok Advokátskej komory v Balažských Ďarmotách zo dňa 11. 4. 1915   
Podľa vtedajších zákonov (70§ XXXIV. zák. čl. z roku 1874) advokáta za disciplinárne priestupky mohli postih-
núť 4 stupne trestu: 1. písomné napomenutie, 2. peňažná pokuta od 50 do 500 zlatých, 3. zákaz vykonávania 
advokátskej činnosti v dĺžke do 1 roka a 4. úplný zákaz vykonávania advokátskej činnosti. Ezer év törvényei 
1000 – 2003. Dostupné na: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5646 (28. 10. 2008) 
29 SNK ALU, sign. A 64, list Ľ. Bazovského M. Dulovi z 9. 10. 1914 
30 ALU SNK, sign. A 64, Ľ. Bazovský J. Chocholovi  z 15. 10. 1946 
31 SNK ALU, sign. 16 A 1, list Ľ. Bazovského Novohradskému ev. a. v. seniorátu, 1952 
32 Štefan Algőver (21. 10. 1863 Záhorce – 22. 6. 1934 Závada) – prekladateľ, náboženský publicista, evanjelický 
kňaz. Do roku 1881 ev. kaplán v Čelovciach, potom farár v Závade. Sústavnú pozornosť venoval potrebe slo-
venskému prekladu Biblie a používaniu materinského jazyka v ev. cirkvi.  
33 Samuel Sirôtka (1879 – 1939) učiteľ v Hornom Tisovníku. Pozri: Slovenskí národovci do 30. októbra 1918. 
Zostavil Michal Slávik. 2. vyd. Trenčín, 1945. 392 s., s. 167. 
34 ALU SNK, sign. A 64, Ľ. Bazovský M. Dulovi z 9. 10. 1914 
35 BAZOVSKÝ, Ľudovít: Slovenskí socialisti a národnostný kongress. In: Robotnícke noviny, roč. VII, 17. 11. 
1910, č. 46, s. 2. 
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mal byť návrh spoločného postupu a spolupráce národných hnutí v politickej, kultúrnej 
i v hospodárskej oblasti.36 V roku 1914 zasa predostrel požiadavku zorganizovať sloven-
ský kongres v Budapešti, k čomu však nedošlo.37 Osobne sa zúčastnil aj rokovaní 
o vytvorení Slovenskej národnej rady v máji 1914 v Budapešti.38  
 
Mestské centrá v očiach Ľ. Bazovského  


Začiatkom 20. storočia bol jednak okolitý vidiek úzko naviazaný na regionálne 
centrum Lučenec, a jednak Lučenec bol prepojený s inými mestami v Uhorsku. Táto pre-
pojenosť bola najintenzívnejšia vo vzťahu k pomerne blízko situovanej Budapešti. Dôle-
žitosť hlavného mesta, ktoré plnilo i funkciu strediska slovenského národného života, 
vnímal aj Bazovský. Aj preto napr. v roku 1910, keď vystúpil s iniciatívou zvolať druhý 
národnostný kongres nemaďarských národností v Uhorsku, za miesto jeho konania navr-
hoval Budapešť. Podobne keď na jar roku 1914 prezentoval požiadavku zorganizovania 
slovenského kongresu, ktorý by určil ďalšie smerovanie slovenskej politiky, nechcel ho 
zvolať v Martine, v Liptovskom Mikuláši alebo v inom centre slovenského národného 
pohybu, ale v Budapešti. Po roku 1918 Bazovský považoval za najdôležitejšie národné 
centrum Slovákov Martin. Osobitné postavenie medzi slovenskými mestami mu prozaicky 
pripisoval i týmito slovami: „Martin je samo v sebe zástava. Stará, verná, čistá, nepo-
škvrnená zástava!“39


 Ako lokálny patriot však najvrelšie pocity prechovával k mestu, z ktorého za čias 
Rakúsko-Uhorska budoval jedno z národných centier Slovákov, v medzivojnovom období 
v ňom istý čas sídlil ako župan a potom sa venoval advokátskemu povolaniu. K mestu, 
z ktorého neodišiel ani po jeho pričlenení k Maďarsku v dôsledku Viedenskej arbitráže 
a v ktorom pôsobil takmer 45 rokov. Z Lučenca sa odsťahoval až na sklonku druhej sve-
tovej vojny. Posledné roky života prežil v Ľubochni na Liptove v rodinnej vile Bazov-
skovcov.   


* * * 
Prevratné zmeny vo vývoji Lučenca ako regionálneho národného centra priniesol 


vznik Československa v roku 1918. Pozícia Lučenca sa vtedy diametrálne zmenila. Vytý-
čenie slovensko-maďarskej štátnej hranice rozdelilo historický Novohrad medzi Maďar-
sko a Československo. Dovtedajšie župné sídlo pripadlo maďarskej, Lučenec zasa sloven-
skej strane. Tým sa zmenil charakter a pozícia Lučenca – mesto, ktoré pred rokom 1918 
ležalo v periférnej oblasti slovenského územia, ale v blízkosti hlavného mesta Uhorska 
a plnilo funkciu dynamicky sa rozvíjajúceho centra, v ČSR stratilo centrálnu a nadobud-
lo okrajovú polohu. Táto skutočnosť podlomila jeho rozvoj a do istej miery 
v nasledujúcich rokoch spôsobila hospodársku stagnáciu.  


 
 


 
 
 
 
 
 


                                                 
36 BAZOVSKÝ, Ľudovít: Návrh. In: Slovenský denník, roč. I, 20. 10. 1910, č. 159, s. 1. 
37 BAZOVSKÝ, Ľudovít: Principiis obsta! In: Slovenský denník, roč. V, 29. 3. 1914, č. 60, s. 1. 
38 SNA BA, f. Matúš Dula, kr. č. 9, inv. č. 206, sign. IV/b/2   
39 ALU SNK, sign. 37 FF 2, Ľ. Bazovský M. Dulovi z 20. 12. 1920 
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Summary 
 
Lučenec like a regional national centre at the beginning of the 20th century  


 
The main aim of the article is to introduce Lučenec like a regional center at the beginning of the 20th 


century. The author clarifies the most important characteristic features of this town – its location and position 
concerning to other towns in the Slovak territory and in Hungary, its population, the importance of railways, 
economic and entrepreneurial activities, political, social and cultural life in Lučenec in the watched period. The 
article also reveals the process of the Slovak national movement in Lučenec and Novohrad region. Lučenec was 
situated close to the capital city Budapest, but in the peripheral part of the Slovak region. That’s why the Slovak 
national life started to develop later and more slowly than in the central part of the Slovak territory.  


The person, who significantly influenced the formation of the Slovak national activities in Lučenec was 
Ľudovít Bazovský. He was a Slovak lawyer, who moved to the town in 1900. He used different ways how to 
strengthen and support the Slovak national life and activities in this region. He founded the first Slovak bank in 
the Hungarian economic atmosphere of Lučenec in 1909, tried to persuade Slovaks from different towns to move 
to Lučenec and so to increase the number of the Slovak population in the town. He also distributed Slovak press 
and literature printed in Martin, Bratislava or Budapest.    


From the economic point of view, before the First World War Lučenec flourished and it was called the 
suburb of Budapest. However, after the formation of Czechoslovakia in 1918 the position of Lučenec completely 
changed. This up-grade town lost its central position and became a peripheral bordered town. This fact stopped 
its development and caused its economic stagnation.     
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Každodenné jedlá – národné predsudky v reformnej dobe1


 
LÁSZLÓ KISS 


 
Inštitút histórie, Filozofická fakulta Vysokej školy Karola Eszterházyho, Eger (Maďarsko) 


 
 
Je známe, že na počiatku „národného obrodenia“ sa v Európe a v Uhorsku objavujú 


prvé etnografické a národopisné práce. V týchto spisoch sa vtedajší maďarskí a slovenskí 
bádatelia „národopisu“, resp. „národného charakteru“ pokúsili zozbierať charakteristické 
(pokladané za trváce alebo minimálne ťažko zameniteľné) črty, rozlišovacie vlastnosti, 
aby sa s pomocou nich pokúsili priblížiť a načrtnúť národný charakter, povahu, správanie, 
životný štýl vlastného alebo cudzieho národa. V ich prácach sa zväčša miešali ich reálne 
pozorovania, skúsenosti a výsledky vedeckého bádania so zdedenými predsudkami, zjed-
nodušujúcim, generalizujúcim, stereotypným názorom, opovrhovaním iných národov 
a kultúr a ich vykresľovaním v čiernych farbách, intoleranciou.2


Nasledujúca štúdia sa opiera o primárne pramene, uhorské noviny, časopisy a knihy 
z reformnej doby. Na ich základe, bez nároku na úplnosť, sa pokúša rekonštruovať vo 
všeobecnosti negatívny a intolerantný postoj Maďarov v reformnej dobe voči Slovákom, 
ktorých nazývali „Tótmi“. Jej cieľom nie je predstaviť obraz, ktorý slovenská národnobu-
diteľská inteligencia vykresľovala o Maďaroch rovnako v čoraz negatívnejších rysoch. 


Dnes už je takmer neznáme, že doboví maďarskí aj nemaďarskí autori, podobne ako 
ich európski súčasníci vytvorili krátke spojenie medzi jedlami, stravovacími návykmi 
„vlastného“, resp. „cudzieho“ národa a jeho národným charakterom. Aj tento jedno-
stranný, stereotypný názor prispel k hodnotovej klasifikácii národov, resp. k jej formova-
niu, opovrhovaniu inými národmi, posilňovaniu národnostného napätia a konfliktov 
v mnohonárodnostnom Uhorsku.3


 
Objavenie sa prvých národopisných prác v Uhorsku 


K. Gy. Rumy sa už v roku 1817 dopracoval k zaujímavému záveru ohľadom jedla 
pri formovaní národného charakteru, resp. úlohy, ktorú pri tom zohráva. Vo svojej histo-
rickej práci skúmajúcej pôvod Gótov, Skýtov, Bulharov a Maďarov tvrdil, že Taliani 
a Rumuni (Valasi), resp. karpatskí Slovania a slovanské národy majú spoločný pôvod. 
Dôkazom ich príbuznosti je príbuznosť a podobnosť ich stravy! Taliani a Valasi totiž jedia 
stravu pripravenú z kukuričnej múky, slovanské národy zas obľubujú kašovité jedlá.4


Ján Čaplovič v roku 1822 vyjadril o Uhorsku svoj názor, že je „...Európou v malom; 
lebo tu majú svoj domov takmer všetky európske národy, jazyky, vierovyznania, zamestna-
nia, stupne kultúry a napokon aj životné štýly, mravy a zvyky.“ Napriek premiešaniu si 
totiž každý jeden národ udržal „vlastnú osobitosť, svoj osobitný životný štýl, svoje oso-


                                                 
1 Táto štúdia je prepracovanou verziou rovnomennej prednášky, ktorá odznela na vedeckej konferencii 
usporiadanej dňa 14. novembra 2007 pri príležitosti „Dňa vedy“ na pôde Vysokej školy Karola Eszterházyho 
v Egri. 
2 Klasickým príkladom toho je Völkertafel, ktorý vznikol pravdepodobne na začiatku 18. storočia v Štajersku 
a ktorý krátko, pár slovami alebo výrazmi vykreslil charakter, dobré a zlé vlastnosti Španielov, Talianov, 
Nemcov, Angličanov, Švábov, Poliakov, Uhrov, Rusov a Turkov, resp. Grékov. Pozri: Az Európában található 
népek és tulajdonságaik rövid leírása. In: História, 1987, roč. 9, č. 1, s. 17. 
3 Výraz „reformná doba“ používame v jeho najširšom, kultúrnohistorickom zmysle, t. j. jej počiatok datujeme do 
poslednej štvrtiny 18. storočia. 
4 RUMI, Károly: Historiai visgálódások, és vélemények a′ Gothok, Scythák, Bolgárok és Magyarok′ eredetiről. 
In: Tudományos Gyűjtemény, 1817, 6. zv., s. 36-37 
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bitné zvyky a zamestnania.“5 Čaplovič chcel v prvom rade porovnať národy Uhorska 
z rôznych uhlov pohľadu. Gy. M. Szigeti sa však v roku 1828 zaoberal rozdielmi európ-
skych národov. Východiskový bod svojho výskumu pregnantne zadefinoval: „či odcu-
dzujúce myšlienky v národoch neplodí životný štýl, či ich protikladný charakter, cítenie 
nespôsobuje klíma, výchova, jazyk, odev, kultúra, spôsob vlády, spoločenské jednanie 
a zákony, ktoré sú príčinou toľkých rozdielov medzi národmi.“6 Aj priekopnícka kniha 
(1847) J. Rónayho sa snažila s vedeckými nárokmi zodpovedajúcimi svojej dobe odhaliť 
a opísať národné charakterové črty európskych národov (Angličanov, Francúzov, Maďa-
rov, Nemcov, Talianov, Rusov, Španielov).7


Ďalší bádatelia kládli podobne ako J. Čaplovič do centra svojich výskumov Uhorsko 
a jeho etniká. Cieľom týchto komparácií s cudzími národmi bolo rovnako zdôraznenie 
charakteristických čŕt maďarského národa. Zvlášť diferencovaným spôsobom skúmal 
maďarský národ zadunajský evanjelický pastor P. I. Edvi, ktorého L. Bartucz v roku 1936 
označil za zakladateľa hungarológie. Vo svojej práci „Miben áll a´ Magyar Nemzetiség?“ 
sa neuspokojil iba s vykreslením charakteristických čŕt národa v jednotlivcovi. „V tejto 
otázke sa totiž domnievam, že by hľadanie podstaty národnosti iba v osobnom charaktere 
Maďara bolo priúzkou definíciou tejto idey.“ Vypracoval preto systém, ktorý bral na zre-
teľ 14 hľadísk. Popri národnom charaktere, jazyku, zákonoch, odeve a účese, hospodárení, 
výrobkoch, prírodnom bohatstve, ľudových sviatkoch, zvykoch, poverách atď. sa na po-
prednom piatom mieste nachádzali jedlá a nápoje.8


Podľa A. Mindszenthyho (1831), ktorý polemizoval s obrazom Maďarov 
u cudzincov, Maďar svojrázneho charakteru veľmi silno lipne na svojej rodnej zemi, zvy-
koch, jedlách, životnom štýle, národe a štáte. Opäť vidíme, že medzi šiestimi charakteris-
tickými národnými črtami sa na ešte poprednejšie tretie miesto posúva obľuba maďar-
ských jedál a nápojov v kontraste ku skromným cudzím jedlám.9 Potraviny a s nimi súvi-
siace zvyky nasledovali hneď po spoločenskom živote, výchove a podnebí aj u J. Ró-
nayho.10


 
Vplyv prírodných činiteľov na hospodárenie a stravovanie 


Už európski vedci 18. storočia si boli na čistom s dôležitosťou prírodno-geografic-
kých pomerov, pôdnych a klimatických činiteľov pri formovaní stravovacích zvyklostí 
a jedál považovaných za národné. Tieto činitele totiž, okrem iného, definovali okruh kul-
túrnych plodín, ktoré sa dali pestovať, resp. okruh domácich zvierat, ktoré bolo možné 
chovať, čím podmienili aj výber každodenných jedál a nápojov. 


Medzi jednotlivými regiónmi Uhorska boli aj z tohto hľadiska významné rozdiely. 
Práce J. Čaploviča, E. Fényesa a ich učených kolegov dobre vystihli rozdiely medzi prí-
rodnými, hospodárskymi a klimatickými podmienkami nížinných a hornatých regiónov, 


                                                 
5 CSAPLOVICS, János: Ethnographiai Értekezés Magyar Országról. In: Tudományos Gyűjtemény, 1822, 2. zv., 
s. 51-52. Tento vynikajúci vedec sa ešte vtedy viac-menej stotožňoval s vtedajším chápaním maďarského 
národa. V súlade s tým o Maďaroch napísal: „Oni sú politicky vládnucimi kmeňmi, hlavným národom a 
nesúhlasím s tými, ktorí v Uhorsku hľadajú štyri hlavné národy, totiž: Maďarov, Slovanov, Nemcov a Valachov, 
keď je iba jeden jediný a iba z národnostného hľadiska je ich viac. Minimálne v politickom zmysle sa ostatní 
musia uspokojiť s termínom vedľajšieho národa.” CSAPLOVICS: Ethnographiai..., 3. zv., s. 52. 
6 SZIGETI, Gy. Mózses: Nemzeti Külömbségek. In: Felső Magyarországi Minerva. Júl 1828, roč. 4., 3. 
štvrťrok, zošit č. 7, s. 1770. 
7 RÓNAY, Jácint: Jellemisme… In: Nemzetkarakterológiák. Rónay Jácint, Hugo Münsterberg és Kurt Lewin 
írásai. HUNYADY, György (ed.). Budapest : Osiris, 2001, s. 51-224. 
8 ÚJVÁRY, Zoltán: Kis folklórtörténet I. Debrecen, 2000, s. 31, 35, 41. 
9 Hazafiui észrevétel. In: Sas 8. zv., 27. 12. 1831. Pest : Wigand Ottó sajátja, s. 132. 
10 RÓNAY: Jellemisme…, s. 52, 68-69. 
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Hornej a Dolnej Zeme, resp. medzi životným štýlom a jedlami Maďarov a Nemaďarov. 
Podľa Čaploviča „sa u nás dajú nájsť znaky rôznych európskych klím. Slováka, Rusa (Ru-
sína, Ruténa, Ukrajinca – pozn. L. K.), Srba, Valacha, Nemca, Žida, Cigáňa možno nájsť 
v každom kúte krajiny, ale samotný Maďar... má veľmi chladný vzťah k horám 
a chladnejším oblastiam, zdržuje sa iba na úrodnejších územiach, v teplejších požehna-
ných krajoch. Sotva sa dajú nájsť medzi horami s výnimkou podhoria Matry v Hevešskej 
stolici.“11


Pre poľnohospodárstvo bolo naďalej charakteristické pestovanie obilia a živočíšna 
výroba. Osevná plocha štyroch hlavných obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos) sa prispôso-
bovala pôdnym a klimatickým podmienkam. Najdôležitejším pekárenským a tržným pro-
duktom bola pšenica, ktorá sa pestovala najmä v centrálnych, teplejších a úrodnejších 
častiach krajiny obývaných Maďarmi. (Čo neskôr zohrá dôležitú úlohu.) 


E. Fényes nazval raž „najobľúbenejšou oziminou Slovákov“. Toto v porovnaní 
s pšenicou nenáročnejšie obilie sa spolu s prosom, pohánkou a ikricou12 urodilo najmä 
v klimaticky chladnejších severozápadných stoliciach (Orava, Liptov, Trenčín, Zvolen, 
Nitra, Tekov, Turiec, Spiš atď.).13


Na ústupe boli pohánka a proso (pokladané za obilie okrajových území 
s nepriaznivejšími podmienkami), ktoré mali nízku výnosnosť. „Pohánku (tatarka, haj-
dina), ktorá je z hľadiska macošskejších regiónov neoceniteľným darom prírody, pôvodný 
Maďar dodnes takmer ani podľa mena nepozná, s výnimkou Šomoďskej stolice... Skutoč-
nou domovinou pre ňu je v našej krajine Horná zem, západná časť Mošonskej, Šopronskej 
a Vašvárskej stolice a Chorvátsko.“ Omastená pšenná kaša je obľúbeným jedlom rov-
nako Maďarov aj Slovanov.14 Dvomi najdôležitejšími kŕmnymi obilninami bol jačmeň 
a ovos. Tieto taktiež siali na klimaticky chladnejších a chudobnejších pôdach severných 
stolíc. „Chudobní oravskí Slováci, podkarpatskí Rusíni, trenčianski horniaci, rovnako 
ako biharskí a hevešskí Maďari sejú vo veľkom množstve ovos, ... robia tak 
z nevyhnutnosti, kvôli studenému podnebiu a macošskej pôde...“, ako to konštatuje E. 
Fényes.15


Kukurica a zemiaky pokladané za nové plodiny pokračovali v dynamickom rozširo-
vaní svojich pestovateľských plôch. Kukurica, ktorá bola predovšetkým krmivom pre 
chov ošípaných, sa s výnimkou vysokých horských polôh pestovala všade. Pre niektoré 
národy sa však stala základnou potravinou: „Pestovanie kukurice je najmódnejšie vo vý-
chodnej a južnej časti krajiny, lebo Valasi a Rusíni takmer výlučne, Srbi a Chorváti zas 
z veľkej väčšiny si svoj sladký chlieb a koláč upečený z kukuričnej múky cenia viac ako ten 
najvoňavejší pšeničný chlieb.“16 Kukurica bola pokladaná za základnú potravu aj 
v Sedmohradsku a vo východnom a severovýchodnom Uhorsku. L. Kővary charakterizo-
val v roku 1847 spôsob života Valachov (Rumunov) takto: „Ich spôsob života je veľmi 
jednoduchý, kukuričná múka im vystačí na chlieb aj cesto, popritom trochu kapusty, ci-
bule a nakladaného cesnaku – to je ich veľmi chutný pokrm, rovnako ako aj fusuľka (fa-
zuľa – L. K.). Obľubujú pastierstvo. Vinič nepestujú.“17 Zemiaky sa stali dôležitou 
potravinou nahrádzajúcou chlieb najmä v severouhorských stoliciach a niektorých čas-


                                                 
11 CSAPLOVICS: Ethnographiai Értekezés..., 4. zv., s. 21-22. 
12 Raž horská (pozn. prekl.). 
13 FÉNYES, Elek: Magyarország leírása. I. rész. Magyarország általánosan. Pesten : Nyomtatott Beimelnél, 
1847, s. 51, 30-31. 
14 Tamže, s. 52. 
15 Tamže. 
16 Tamže. 
17 KŐVÁRY, László: Erdélyország statistikája. 1. zv. Kolozsvár, 1847, s. 189. 
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tiach Sedmohradska najviac postihnutých hladomorom. Popri ovse „sú zvyčajným chle-
bom chudobného oravského človeka zemiaky; keď sa však tieto dve plodiny kvôli ne-
priazni počasia neurodia, potom na Oravu doľahne hlad...“18 U E. Fényesa sa tiež mô-
žeme dočítať, že „na zemiaky hľadel Maďar dlho s pohŕdaním, ale páni ich už niekoľko 
desaťročí pestujú na rozsiahlych plochách ako potravu určenú tak pre ľudí ako i pre zvie-
ratá, ale aj na pálenie a výrobu škrobu.“19


V živočíšnej výrobe stále dominoval tradičný voľný chov. Dobytok, kone, ovce sa 
držali zvyčajne po celý rok pod holým nebom. Nanajvýš v zime bolo pasenie dopĺňané 
prikrmovaním v stajniach a košiaroch. V živočíšnej výrobe na Dolnej zemi panovali rôzne 
pomery. Podľa anonymného prispievateľa „Társalkodó“ (1840) sa dobytok v okolí 
Kecskemétu „na jar, v lete aj na jeseň pasie na viacerých verejných pasienkoch, v zime je 
zas sčasti ustajnený, sčasti ponechaný pod holým nebom.“ Stavy zvierat na kecskemétskej 
puste a verejných pasienkoch odhadoval na 2000 kusov dobytka, 1000 koní a 80 000 
oviec. „Počet ošípaných je ťažké určiť... Pravda je taká, že nielen každý hospodár, ale aj 
želiar, dokonca aj kopaničiar za rok odchová počnúc jedným, aj 10 až 12 kusov... a od 
srbských hraníc sem každoročne priženú 2000 kusov mangalíc, zvyšok chovajú samotní 
obyvatelia.“20 V severných a východných stoliciach krajiny sa udomácnilo ovčiarstvo 
a s tým súvisiaca produkcia syra a bryndze. E. Fényes na margo Zvolenskej stolice po-
znamenal: „Živočíšna výroba v tejto stolici si zasluhuje zmienku ohľadom ovčiarstva, 
ktoré je veľmi rozšírené a zaujíma prvé miesto v hospodárstve stolice... Až v máji alebo v 
júni sa zvykli vyhnať ovce na hole, kde zostávajú až do neskorej jesene.“21 V centrálnych 
a južných častiach Hornej zeme boli rožný dobytok, ovce aj ošípané rovnako obľúbenými 
úžitkovými zvieratami. 


 
Odlišné jedlá – rozdiely v hodnotení etník 


Súdobá maďarská mienka v súlade s európskou praxou bola náchylná tieto poľno-
hospodárske, chovateľské a stravovacie rozdiely zjednodušene zovšeobecniť a tým aj 
prekrútiť. Nebolo zriedkavé, že k jednotlivým národom žijúcim v krajine priradili zopár 
jedál pripravených z kvalitnejších alebo chudobnejších obilovín. „Nemec dobrú žemľu má, 
// na chlieb si maďarské ústa žiada; // Slovák dobrý posúch má, // že niet lepšieho názor 
má.“22


Taktiež P. I. Edvi sa domnieval, že „maďarský chlebík (z Pápy, Rábu, Komárna) má 
sotva páru pod slnkom.“23 Taktiež J. Čaplovič sa, hoci o niečo umiernenejšie, predsa len 
vyjadroval stereotypne: „Ako je Slovák živý mliekom, múkou, zemiakmi, pálenkou, tak je 
Maďar pšeničným chlebom, mäsom, vínom; Šváb zemiakmi, pivom; Chorvát kašou, pá-
lenkou; Rusín, Valach a Srb kukuricou, fazuľou, pálenkou; Cigán zdochlinou; napokon 
Žid si asi žije najbiednejšie, lebo je živý takmer iba červenou cibuľou a čírym vzdu-
chom.“24 Tieto rozdiely podľa neho pochádzali z toho, že „Maďar si zaseje pšenicu pre 
seba, kukuricu pre zviera; Šváb si zaseje raž a posadí zemiaky; Slovák ovos, Valach 
a Rusín kukuricu pre seba aj pre zviera; Srb fazuľu a kukuricu; Cigán nič a Žid sa iba 


                                                 
18 FÉNYES, Elek: Magyarország leírása II. rész. Magyarország részletesen. Pesten : Nyomtatott Beimelnél, 
1847, s. 145. 
19 FÉNYES: Magyarország leírása. I. rész..., s. 53. 
20 Kecskemét,  a′ mint van. In: Társalkodó, 9. roč., č. 20 zo 7. 3. 1840, s. 78. 
21 FÉNYES: Magyarország leírása II. Rész..., s. 160. 
22 A′ Búza Kenyér. (J. D.) In: Hasznos Mulatságok, 1829,  I. polrok, č. 41, s. 322. 
23 ÚJVÁRY: Kis folklórtörténet I..., s. 42. 
24 CSAPLOVICS: Ethnographiai Értekezés, 4. zv..., s. 47. 
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zobďaleč pozerá a za peniaze od všetkých kúpi hotové produkty.“25


Tieto rozdiely v plodinách a obilných potravinách sa transformovali do etnických 
hodnotových rozdielov obyvateľstva krajiny. Stali sa analógiou ku kontrastom ako bo-
hatstvo – chudoba, dostatok – núdza, sloboda – poddanstvo, aby sa napokon stali zákla-
dom pre vymedzenie Maďarov voči Nemaďarom! Aj takto sa posilňovalo stereotypné 
zmýšľanie plné predsudkov. 


Tento spôsob uvažovania samozrejme nebol typický iba pre Maďarov a nebol ani 
nijakou novinkou. Existoval už pred mnohými desaťročiami. Prvá maďarská učebnica I. 
Losontziho „Magyar-országnak Kis-Tüköre…” bola vydaná v roku 1777. Oravská stolica 
v nej bola charakterizovaná nasledujúcim ľahko zapamätateľným štvorverším: „Poľsko 
susedom Oravskej stolice je, // kde Orava, Kubín, Veličná so svojimi pôdami je. // Tu 
bývajú Slováci so svojím potomstvom. // A žijú si v chudobe so svojím ovseným chle-
bom.”26


V spojitosti s Oravskou stolicou aj 1. zošit „Nemzeti Encyclopaedia...” zdôrazňuje 
predovšetkým zlé poľnohospodárske podmienky v stolici a chudobu jej obyvateľov. 
„Hlavnou plodinou Oravy sú ovos a zemiaky; s ovsennej múky si títo chudobní ľudia pečú 
chlieb, zemiaky však majú vynikajúcej kvality... V severnej časti stolice pestujú veľa kriky 
alebo ikrice... Pšenica a raž dozreje iba v južnej časti stolice. Obyvatelia vo veľkom pes-
tujú aj pohánku.” Z väčšej časti sú to Slováci.27


Niet divu, ak sa 17 rokov pred tým aj A. Mindszenthy domnieval, že dolnozemský 
Maďar, ktorý je vďaka mastným jedlám a dobrým vínam plný života, „nemôže prijať za 
svoju vlasť akýkoľvek chudobný úhor vhodný akurát na pestovanie zemiakov.“28


Tieto maďarské názory z reformnej doby odzrkadľovali silný dolnozemsko-centris-
tický pohľad. V roku 1847 sa to snažil vyvážiť a vziať pod ochranu aj hornozemský život 
I. Bloksay. „Dolnozemského človeka by sa dalo ľahko získať pre hornozemský život, 
márne by sme však horniakovi vykresľovali raj na rovinách našej Dolnej zeme.“ Prísluš-
ník hornozemskej honorácie si Dolnú zem predstavuje ako Kamčatku.29


Tieto protiargumenty však zväčša ostali bez ohlasu. I. Ordódi v 50-tych rokoch 19. 
storočia písal o horniakoch z Trenčianskej stolice už takmer so súcitným pohŕdaním. Od 
týchto Slovákov sú totiž ešte aj slovenskí obyvatelia Oravskej, Liptovskej a Zvolenskej 
stolice oveľa čistotnejší a majetnejší, „hoci na ich poliach sa okrem ovsa, jačmeňa 
a zemiakov nič neurodí. Potrava horniaka je veľmi chudobná, kým sa im urodili zemiaky, 
potom ich strava pozostáva iba z nich a kapusty; chlieb sa nenájde v dome ani toho naj-
majetnejšieho horniaka. Veľmi však obľubujú pálenku, vďaka ktorej človek u nich môže 
čokoľvek dosiahnuť.“30


V poézii S. Petőfiho sa synonymom protikladu hory – rovina stali protiklady poroba 
– sloboda, resp. chudoba – bohatstvo. Vo svojej básni „Alföld“ napísal: „Čo by mi mali 
hovoriť // tieto temné smrečiny divokých Karpát? // Doma som tam dole na šírošírých 
rovinách, // môj svet je na Dolnej zemi; // Z väzenia sa tu vyslobodila moja nespútaná 
duša, // len čo zbadala nekonečnú rovinu.“31 Keď sa básnik v roku 1847 zdržiaval 
                                                 
25 CSAPLOVICS: Ethnographiai Értekezés, 6. zv..., s. 88. 
26 Magyar-Országnak Kis-Tüköre… IV. rész. Posonyban : Nyomtattatott Landerer Mihály′  költségeivel, és 
betűivel, 1777, s. 38. 
27 Nemzeti Encyclopaedia avvagy Magyarország és Erdélynek állam-, földrajzi és történeti nevezetességei, szótár 
alakban. 1. zošit. Vállas Antal (ed.). Pesten : Hartleben Konrád Adolf tulajdona, 1848, s. 101. 
28 MINDSZENTHY, Antal: Hazafiui észrevétel. In: Sas. Vegyes tárgyu iratok. 8. zv. Pesten : Kiadta Thaisz 
András. Wigand Otto sajátja., 1831, s. 132. 
29 Felföld és Alföld társaséleti szempontból tekintve. In: Pesti Divatlap, 21. okt. 1847, 2. polrok, č. 43, s. 1363. 
30 Vasárnapi Újság 1854-1860, s. 2. 
31 PETŐFI, Sándor Összes költeményei I. Budapest : Szépirodalmi, 1978, s. 163. 
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László Kiss 


v Prešove, do svojho denníka si zaznamenal: „Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ako som 
sa približoval ku Karpatom, tým viac poroby som badal. Vtedy popustím uzdu svojej fan-
tázii a nechám svoju dušu zletieť na roviny mojej rodnej zeme, kde dôstojnosť človeka má 
pyšne vztýčenú hlavu aj v tej najnižšej chalúpke. Ach, ty Horná zem! Či sa tvoje bralá 
týčia k nebesiam iba preto, aby vynikla zhrbenosť tvojich obyvateľov?...“32


Tento básnik so slovenským pôvodom a sociálnym cítením si nevšímal iba porobu 
Slovákov, ale aj ich biedu: „Ani ty si sa však Uhorsko moje, // domovina moja, kuchárom 
nenarodila! // Časť si nedopiekla, // inde prepiekla. // Kým na jednej strane sú tvoji oby-
vatelia šťastní, // zadúšajú sa tu blahobytom: // inde mrú hladomorom, //  mnoho tvojich 
synov v hroboch predčasne spočíva.“33


Takéto a podobné protiklady o slovenskom národe, hoci boli vyslovené v dobrej 
vôli, konzervovali zjednodušený a stereotypný obraz. Reálne existujúcu biedu v Oravskej 
stolici a niekoľkých ďalších severných stoliciach, ako aj tamojší spôsob života, stravova-
cie a iné zvyklosti, ktoré sa tak líšili od spôsobov a zvykov Maďarov, zovšeobecnili pre 
celý hornouhorský slovenský etnický región. Nebrali pritom na zreteľ, že ani 
v hornouhorských stoliciach nepanovala iba bieda, rovnako ako ani maďarské, najmä 
poddanské obyvateľstvo krajiny nežilo v blahobyte a bohatstve. Naopak! V rámci jed-
notlivých stolíc existovali veľké rozdiely, najmä medzi úrodnejšími dolinami, pahorkati-
nami a pustými, chladnými horami. 


Učebnica I. Losontziho si pri opise Turčianskej stolice všimla popri biede aj blaho-
byt: „Vysoké hory hľadia na Turčiansku stolicu, // na háje okolo Svätého Martina, Blat-
nice, Štubne, // kde si Slovák opatruje svoju poživeň, // chová ovce, prasce, z čoho štedré 
výnosy má.“34


Aj južnejšie položená Gemerská stolica ukazovala dve tváre. Podľa F. Thomku jej 
severná časť „má svojské pomenovanie, a to Pohronie. O čo je táto dolina rozprávkovej-
šia, o to je aj neúrodnejšia. Súčasťou lánov tu je iba ovos, pohánka a zemiaky... Pestujú aj 
obilie, úroda z neho však zriedka vynahradí vynaloženú námahu úbohého roľníka.“35 
Tento názor podporila aj už citovaná „Nemzeti Encyklopaedia...“: „Gemer patrí medzi 
chudobnejšie stolice“, kde „obyvatelia dopestujú iba veľmi málo raže, zato viac ovsa 
a pohánky. Obyvatelia hornatejších regiónov zvyčajne pestujú iba raž; pšenica dozreje 
iba na niekoľkých rovinách. Slováci si preto vypomáhajú zemiakmi a ovsom. V okolí Put-
noku sa však rovnako nájde aj kukurica.“36 Putnocký okres a južné časti Gemerskej sto-
lice boli o niečo bohatšie. Neznámy autor cestopisu „Utazás a′ Magyarhon′ szebb részein” 
(1838) napísal: „Daňoví poplatníci z Gemeru sú bohatší od všetkých ostatných stolíc.“37 
A pokračoval konštatovaním, že stolica „má osobitne dobrú polohu pre chov dobytka, na 
jej poliach sa dopestuje tá najkrajšia pšenica; má trojaký ľud: dobrí Maďari, poloveckí 
Maďari a Slováci.“38


Ďalší cestopis, ktorý bol publikovaný v roku 1838 v „Társalkodó“ na pokračovanie 
pod názvom „Egy forduló Zólyom, Liptó, Árva ′s Thúrócz megyékben”, sa rovnako usilo-
val o vyvažovanie jednostranností. Pritom však anonymný autor skĺzol do druhého ex-
trému. Liptovskú stolicu rovno označil za „uhorské Švajčiarsko“. Neprestajne obdivoval 


                                                 
32 PETŐFI, Sándor: Útirajzok. Budapest : Helikon, 1987, s. 12. 
33 Citované podľa: STEINERT, Ágota: Utószó. In: PETŐFI: Útirajzok, s. 64. 
34 Magyar-Országnak Kis-Tüköre…, s. 39. 
35 Garam-völgye. In: PALÁDY-KOVÁCS, Attila: A nemzetiségek néprajzi felfedezői., Budapest : Akadémiai, 
2006, s. 165-166. 
36 Nemzeti Encyclopaedia… 6. zošit, s. 645. 
37 Társalkodó, 9. marec 1839, č. 20, s. 77. 
38 Tamže, s. 78. 
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dobre obrobené polia, lúky a pasienky Liptákov. Za osobitne úrodné pokladal najmä Po-
važie: „čisté vlny sa hadia po takých rozkvitnutých a voňavých lúkach, aké by sa dali nájsť 
iba na jar v okolí Florencie; v Uhorsku by sme podobné lúky sotva našli, ale ani takého 
medu, mlieka, masla a syra ako je liptovský už u nás niet.“39 Turiec opisuje ako „nád-
hernú záhradu obkolesenú horami. V okolí Svätého Martina som videl mnoho krásnych 
pšeničných lánov a aj keď možno inde platí, že táto zem je neúrodná, v povodí Turca to 
teraz neplatí, lebo tu nielen pšeničné, ale aj ostatné lány sa ukazujú byť najkrajšie. Videl 
som tu rovnako pekné zemiaky, hrach, šošovicu, kapustu, ľan a konope ako v Liptove 
okolo Váhu: krajšie sa nedajú nájsť ani okolo Pešti. Aký problém teda majú dolnozemci 
s dobrou Hornou zemou (zvýraznil L. K.), kde usilovnosť domácich aj dvojnásobne vy-
nahradí nepriazeň podnebia? Nech to vyznie nespravodlivo, ale aj priemysel je onakvejší 
u horniakov!“40


Aj I. Bloksay v „Pesti Divatlap“ ostro útočil na dolnozemsko-centristické uvažova-
nie a myslenie. V roku 1847 napísal: „Kto pozná časť našej domoviny volanú Dolnou 
zemou... a Hornú zem zas iba ako „krajinu ovseného chleba a pestovateľov  zemiakov“, 
môže sa dopustiť mnohých omylov. „Dolniak prosíkavo spomína svoju čistú pšenicu, 
repku, čriedu, žírnu pastvinu a z radosti nad tým sa pustí do výsmechu, lebo verí, že jeho 
hornozemský rodák sa iba handrami prikrýva a stravuje ovseným chlebom so ze-
miakmi.“41 Pritom situácia nie je takáto. 


Takéto triezve slová však nedokázali vyvážiť čierno-biely náhľad a čoraz netole-
rantnejšie myslenie typické rovnako pre nacionalistické maďarské, ako aj slovenské uva-
žovanie. Podceňovanie a pohŕdanie slovanským/slovenským národom a národnými hod-
notami vyvoláva hnev slovenskej národnobuditeľskej inteligencie. Maďarov hanobiace 
veršíky a pamflety zas prilievali ďalší olej do ohňa. Naďalej podnecovali aj bez toho sil-
nejúce protimaďarské, resp. protislovanské/slovenské nálady. 


Niet teda divu, že aj v reformnej dobe ostalo populárnym staré príslovie urážajúce 
Tótov/Slovákov: „Slovák (Tót) nie je človekom, palica nie je zbraňou, kaša nie je jed-
lom“!42 Maďar totiž, pokiaľ mohol, jačmeň, ovos atď. nekonzumoval a opovrhoval ním. 
Používal to na kŕmenie zvierat. Pšenicu, obilninu nazývanú „životom“ a chlieb, pečivo 
atď. upečené z pšeničnej múky pokladal za „pokrm hodný človeka“. Tým sa zrodil 
stereotyp, že proso, jačmeň, ovos je krmivo pre zvieratá, a teda Tóti, ktorí jedia z týchto 
krmovín pripravený chlieb, kašu, posúch, nepatria medzi ľudí! 


 
Preklad: Imrich Nagy. 


                                                 
39 Társalkodó, 1838, 7. roč., č. 70, s. 274-275. 
40 Tamže, č. 71-72, s. 282. 
41 BLOKSAY, István: Felföld és Alföld társaséleti szempontból tekintve. In: Pesti Divatlap, 21. október 1847, 2. 
polrok, č. 43, s. 1361. 
42 Evanjelický duchovný M. Koszecz ešte aj v roku 1841 napísal, že „Slovania našej domoviny by sa chceli 
radšej nazývať Slovanmi ako Tótmi, dokonca si to aj želajú“, dúfajú totiž, že by sa tak slovo „Tót“ vytratilo 
z literatúry a verejného života, čím by vymizlo aj to bezbožné príslovie: „a tót nem ember...“! KOSZETZ, 
Mátyás: Még valami a magyarországi szlávok magyarosítása s magyarosodása ügyében. In: RAPANT, Daniel: 
Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842. Diel druhý. Dokumenty. V Liptovskom Svätom Mikuláši: Nákladom 
spolku Tranoscius, 1943, s. 149. 
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Banderovci a slovenská spoločnosť v rokoch 1947-1948 
 


ANDREA NOCIAROVÁ 
 


Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach (externé pracovisko Katedra histórie, Fakulta 
humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica) 


 
 
Príslušníci oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA),1 známi v 


Československu ako banderovci2 (benderovci), začali na naše územie prenikať 
z juhovýchodného Poľska3 už krátko po skončení 2. svetovej vojny, podnikajúc tzv. rejdy 
– teda propagačné ťaženia (prieniky), v rámci ktorých „na územie susedných štátov vy-
sielali špeciálne vycvičené a pripravené oddiely UPA, ktoré mali medzi miestnym obyva-
teľstvom organizovať rôzne formy politicko-propagačnej práce.“4


Tak už na jeseň v roku 1945 podnikli banderovci svoj prvý rejd na územie východ-
ného Slovenska, ktorého sa zúčastnili tri zosilnené sotne UPA.5 Ich príslušníci uskutočňo-
vali vo východoslovenských dedinách antikomunistickú, antisovietsku a vojenskú propa-


                                                 
* Štúdia je výstupom z grantovej úlohy VEGA č. 2/7187/27 „Fenomén „Burlaka“ a jeho vyšetrovanie v kampani 
proti banderovcom na Slovensku a v Poľsku“. 
1 UPA vznikla v októbri 1942 ako ozbrojená zložka Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN). Svojim 
vznikom znamenala vytvorenie svojráznej tretej vojenskej sily medzi postupujúcou Červenou armádou a oku-
pačnou nemeckou armádou. Svojim charakterom to bola partizánska armáda, ktorej poslaním bolo bojovať proti 
okupujúcemu vojsku za účelom vybojovania si vlastnej štátnosti. V tomto duchu pretrvala aj po skončení 2. 
svetovej vojny rátajúc so skorým prepuknutím konfliktu v rámci antihitlerovskej koalície, v dôsledku ktorého by 
došlo k vyhláseniu samostatnej Ukrajiny. Pozri AUSKÝ, Stanislav A.: Dobrovolníci a druhá světová válka, 
Praha:  Petrklíč, 2007, s. 105. 
2 Podľa svojho vodcu Stepana Banderu. 
3 V tejto oblasti si za pomoci tu žijúcej ukrajinskej menšiny vybudovali dokonalú podzemnú sieť. Pozri: RO-
DÁK, Jozef: Vpád banderovcov na východné Slovensko. In: Apologia, 1997, č. 12, s. 34. 
4 ŠMIGEĽ, Michal:  Banderovci na Slovensku (1945-1946): K problematike činnosti a propagačných antikomu-
nistických aktivít oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády. In: ŠMIGEĽ, Michal a kol.: Radikálny 
komunizmus a socializmus na Slovensku (1918-1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou. Banská 
Bystrica: Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici – Historický ústav SAV v Bratislave, 2007, s. 139. 
5  Pozri: ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter: Banderovci na Slovensku na jeseň 1945. In: Týždeň vedy. Banská 
Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2007, s. 81 – 93. 
Do súvislosti s ich prítomnosťou na území východného Slovenska boli dávané aj mnohé vraždy miestneho 
obyvateľstva, ktoré sa stali na sklonku tohto roka. V Novej Sedlici bol v noci z 23. na 24. novembra 1945 za-
vraždený lesný hájnik Ivan Šiškan, predseda obecnej organizácie KSS Mikuláš Kireš a Žid Dávid Gelb, ktorého 
ozbrojená skupina odvliekla so sebou a odvtedy bol nezvestný. V obci Ulič bol 6. decembra 1945 zavraždený 
Sender Stein s manželkou, Lýdia Riedermanová a Ester Klehorová. Ešte v tú istú noc bolo v obci Kolbasov 
v dome Emanuela Polláka zavraždených ďalších jedenásť ľudí. Pozri napr.: ČOBEJOVÁ, Eva: Kolbasovská 
tragédia: Ešte v decembri 1945 v Uličskej doline banderovci vraždili židovské rodiny. In: SME, roč. 4 a 49, 16. 
11. 1996, č. 268, s. 5. FEDIČ, Vasil: Tragédia mikulášskej noci: Čo sa udialo v Kolbasove 6. decembra 1945. In: 
Podvihorlatské noviny, roč. 37, 20. 11. 1996, č. 47, s. 6. HRUBOVČÁK, Jozef: Dom č. 23. In: Nedeľná pravda, 
roč. 1, 25. 12. 1992, č. 39, s. 6. HRUBOVČÁK, Jozef: Hlas mŕtvych žaluje: Smutné povojnové dielo banderov-
cov v Uličskej doline. In: Republika, roč. 1, 15. 10. 1993, č. 165 (166), s. 7. HRUBOVČÁK, Jozef: Krv a plač 
zanechávali za sebou banderovci. In. Bojovník, roč. 45, 2000, č. 24, s. 8. HRUBOVČÁK, Jozef: Na mušku si 
brali hlavne Židov: Svedectvá o brutalite banderovcov v Uličskej doline. In: Slovenský východ, roč. 2, 19. 6. 
1992, č. 143, s. 5. ŠMIGEĽ, Michal: Vraždy Židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945: 
Kolbasovská tragédia. In: ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945-1947): Niektoré aspekty pôsobenia 
jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny. Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB 
v Banskej Bystrici – Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2007, s.107-127.  
Niektorí zo súčasných historikov však zastávajú názor, že jednoznačné pripisovanie týchto vrážd na účet bande-
rovcov, nie je adekvátne k faktu, že „dôkladné vyšetrenie zločinov sa neuskutočnilo a prezentované poznatky 
boli založené skôr na dohadoch.“  ŠMIGEĽ, M.: Banderovci..., s. 114. 
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gandu, v rámci ktorej oboznamovali domáce obyvateľstvo so svojim programom a cieľmi. 
Následne v roku 1946 uskutočnili do tejto oblasti ďalší (druhý) prienik.6 Podobný rejd 
plánovalo politické vedenie Organizácie ukrajinských nacionalistov7 (OUN) ešte aj v roku 
1947. Už na jeho začiatku sa začali na východnom Slovensku objavovať menšie skupiny 
banderovcov.8 Ich ďalšie prieniky súviseli s vývojom udalostí v Poľsku, kde po zavražde-
ní zástupcu poľského ministra národnej obrany generála K. Swierczewského príslušníkmi 
UPA, poľské orgány pristúpili k definitívnej likvidácii banderovského podzemného hnutia 
na svojom území. Konečným riešením tejto otázky mala byť tzv. „Akcia Visla“,9 v rámci 
ktorej stratili príslušníci UPA civilné zázemie a podporu. Výsledkom týchto operácii poľ-
skej armády bolo rozhodnutie banderovského nacionalistického hnutia ukončiť svoju 
činnosť na území juhovýchodného Poľska. Totiž v prípade totálnej blokády regiónu ich 
pôsobenia mala podľa nariadenia z centrály nacionalistického hnutia v Mníchove (UHVR) 
prejsť časť oddielov UPA na teritórium Ukrajinskej SSR, časť mala byť demobilizovaná a 
časť mala pristúpiť k ústupu do americkej okupačnej zóny v Rakúsku, respektí-
ve Nemecku.10 Rozkaz k ceste na Západ však dostali len vybrané jednotky, a to sotňa 
Burlaka, Lastivka, Krylač, Hromenko a Brodyč.  


Sotne Burlaka, Lastivka a Krylač postupovali k poľsko-slovenským hraniciam spo-
ločne, no v dôsledku ťažkých bojov s poľskou armádou utrpeli značné škody, a preto sa 
zvyšky týchto sotní spojili pod vedením veliteľa „Burlaka“ (Volodymyra Ščyheľského).11  


Hranice so Slovenskom sa podarilo príslušníkom oddielov UPA prekročiť v údolí 
Údavy pri Osadnom. Dňa 17. júna 1947 tak prenikol na územie východného Slovenska 
oddiel veliteľa „Hromenka“ (Mychajla Dudy)12, ktorý sa pokúšal o prechod už od 10. 
júna, avšak až 17. júna sa mu prienik podaril. Necelý týždeň po ňom prenikla aj sotňa 
Burlaka13, a to v noci z 21. na 22. júna 1947. „Boli to jediné skupiny, ktoré v lete 1947 
                                                 
6 Pozri ŠMIGEĽ, Michal: Druhý rejd UPA na Slovensko (apríl 1946). In: ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na 
Slovensku (1945 – 1947): Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území 
krajiny. Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici – Ústav vedy a výskumu UMB 
v Banskej Bystrici, 2007, s. 128 – 158. 
7 OUN vznikla na I. Kongrese ukrajinských nacionalistov  vo Viedni 28. 1. – 3. 2. 1929, a to ako reakcia na 
neúspech Ukrajincov v oslobodzovacích bojoch v rokoch 1914 – 1920. OUN nebola politickou stranou, ale 
predstavovala akési ideologicko-politické hnutie pod vedením Jevhena Konovalca, ktorého cieľom bolo vytvo-
renie samostatného ukrajinského štátu. Po zavraždení J. Konovalca sa v roku 1938 do jej čele postavil Andrej 
Meľnyk podporujúci úzku spoluprácu s Nemeckom. V roku 1940 došlo na kongrese  v Krakove v OUN 
k rozkolu. OUN sa rozdelila na dve paralelne existujúce frakcie, a to na meľnykovskú (OUN – M) a banderov-
skú (OUN – B), ktorá sa vytvorila okolo Stepana Banderu. Súčasne došlo k formovaniu dvoch ukrajinských 
dobrovoľníckych práporov s názvami Légia Roland (z frakcie OUN -  M) a Légia Nachtigall (z frakcie OUN – 
B). Po počiatočnej spolupráci s Nemeckom však banderovská frakcia prešla do opozície proti Nemecku, čo bolo 
dôsledkom udalostí vo Ľvove. Po prepade ZSSR sa vo Ľvove ocitli  banderovci a jednotky Nachtigall o sedem 
hodín skôr ako nemecká armáda  a vyhlásili  tu obnovenie nezávislej Ukrajiny. Vytvorenie samostatného slovan-
ského štátu nebolo v diplomatických a ani v strategických zámeroch hitlerovského Nemecka. Nemecko totiž „od 
počiatku konfliktu  počítalo na východe s doslova koloniálnym systémom.“ AUSKÝ, S. A.: Dobrovolníci ..., 
2007, s. 104. 
8 FIALA, Jan:  Zpráva o Akci B. Praha: Vyšehrad, 1994, s. 110. 
9 Pozri HALCZAK, Bohdan  –  ŠMIGEĽ Michal: K problematike postavenia Lemkov v Poľsku v prvej polovici 
20. storočia a ich presídlenie do Sovietskeho zväzu. Akcia „Visla“. In: Acta historica Neosoliensia, č. 7/2004, 
Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB, 2004, s. 187-198. 
10 ŠMIGEĽ, M.:  Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)..., s. 174-175.  
11 ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na Slovensku (1945 – 1947)..., s. 175. 
12 Sotňa Hromenko mala pri svojom prechode na územie Slovenska približne 120 mužov a silnú výzbroj – 10 
ľahkých guľometov, ku každému 700 – 1000 nábojov, asi 20 samopalov a pušky s dostatočným množstvom 
streliva a 1 – 3 ručné granáty na osobu. Pozri: ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na Slovensku (1945-1947) ..., s. 176. 
FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 120.    
13 Sotňu Burlaka pri prechode tvorilo 97 mužov. Mala asi 12 guľometov sovietskeho vzoru a množstvo ďalších 
zbraní, ale bez dostatočnej munície. S touto sotňou prechádzal územím Československa aj vyšší funkcionár UPA 
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prechádzali Československom v celých sotniach.“14 Oddiel „Brodyča“ – Romana 
Hrobeľského len niekoľkokrát prenikol (toho času) na územie Slovenska, a to do Čergov-
ského a Levočského pohoria, keď bol nútený ustúpiť pred presilou poľskej armády.15


Vlastný banderovský prienik na územie Slovenska tak bol uskutočnený v dňoch 17. 
- 22. júna 1947.16 Na rozdiel od predchádzajúcich prienikov v roku 1945 a 1946 už nemal 
propagandistický charakter. Tomu samozrejme prispôsobili banderovci aj taktiku precho-
du naším územím. Sústredili sa hlavne na vyhľadávanie potravy vyhýbajúc sa priamym 
stretom a bojom s československými bezpečnostnými jednotkami. Pritom sa vynikajúco 
pohybovali a skrývali v hornatom lesnom teréne na území Slovenska. Je známe, že skupi-
ny banderovcov vynikali svojou pohyblivosťou. Dokázali sa veľmi rýchlo a hlavne nepo-
zorovane pohybovať. Väčšinou pritom postupovali ďalej najmä v nočných hodinách. Pri 
takomto svojom pochode dokázali za jednu noc prejsť 8 až 12 kilometrov. V niektorých 
prípadoch to bolo až 30 či 40 kilometrov v závislosti od terénu.17


Sotňa Hromenko krátko po svojom prieniku na územie Slovenska zamierila do 
vnútrozemia. Hoci sa jej príslušníci pri svojom prechode Slovenskom snažili vyhýbať 
stretom s československými vojenskými jednotkami, aj napriek tomu utrpela práve táto 
jednotka najväčšie straty. Túto skutočnosť spôsobil najmä fakt, že územím Slovenska 
prechádzala ako prvá. J. Fiala v tejto súvislosti konštatuje, že už necelé dva týždne od 
prieniku prišiel Hromenkov oddiel o troch padlých a devätnásť zajatých.18  


Sotňa Burlaka prekročila poľsko-slovenské hranice na rozdiel od Hromenka celkom 
bez strát. Po prekročení sa vydala smerom na juh. Pri svojom postupe územím si dopĺňala 
zásoby pri prienikoch do dedín, resp. na salašoch.19  


Na prieniky cudzích ozbrojených príslušníkov na štátne územie Československej 
republiky (ČSR) zareagovala aj československá armáda, ktorá zasiahla do bojov proti 
banderovcom už v roku 194520 spolu s oddielmi Národnej bezpečnosti (NB). Súčasne 
nadviazala československá armáda spoluprácu s poľskou armádou. Po opätovnom prieni-
ku príslušníkov oddielov UPA v apríli 1946 došlo k ďalším opatreniam zo strany česko-
slovenskej armády.21   


                                                                                                                          
Ing. Lubomir Bachtalovskij – pseudo Zenko ako aj členka civilnej siete Oľga Chanasová známa ako Ofélia. 
Pozri: ŠMIGEĽ, M.: Banderovci na Slovensku (1945-1947) …, s. 180. FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 122. 
14 FIALA, J.:  Zpráva o Akci B, s. 110. 
15 FIALA, J.:  Zpráva o Akci B, s. 212. 
16 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 120. 
17 RODÁK, J.: Vpád banderovcov na východné Slovensko, s. 35. 
18 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 122. 
19 Podrobnejšie k prechodu sotne Hromenko a sotne Burlaka územím Slovenska pozri: NOCIAROVÁ, Andrea: 
K niektorým aspektom pôsobenia Ukrajinskej povstaleckej armády na území Slovenska v roku 1947. In: Annales 
historici Presoviensis 2008 (v tlači); ŠMIGEĽ, Michal: Cesta na Západ: prechod oddielov UPA územím Česko-
slovenska v roku 1947. In: ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945-1947) : Niektoré aspekty pôso-
benia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny. Banská Bystrica: Katedra historie FHV UMB 
v Banskej Bystrici – Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2007, s. 173-194; ŠMIGEĽ, Michal: 
Prechody oddielov Ukrajinskej povstaleckej armády územím Slovenska na Západ v roku 1947. In: Historický 
zborník 2/2008. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008, s. 51-71. 
20 Koncom tohto roka boli v oblasti Prešov – Medzilaborce – Humenné vytvorené zvláštne vojenské skupiny 
operujúce pod názvom „Zabezpečenie pohraničného územia“ (ZPÚ). Do akcií na východnom Slovensku bola 
zároveň nasadená aj časť armádnych jednotiek 4. rýchlej divízie a aktivované boli aj jednotky 10. pešej divízie. 
Pozri: BÍLEK, Jiří a kol.: Vojenské dějiny Československa. Od roku 1945 do roku 1955. Praha: Naše vojsko, 
1989, s. 100-101. 
21 Na východné Slovensko sa presunuli oddiely 3. pešej divízie s veliteľstvom v Prešove operujúcej pod krycím 
menom „Ruka“. Zároveň sa tam sústredilo 14 peších práporov s delostreleckým oddielom, letkou lietadiel 
a zvláštnou bojovou skupinou pod krycím označením „Oceľ“, ktorá sa v júli 1946 pretransformovala na „Tep-
lice“. Pozri: BÍLEK, J.:  Vojenské dějiny Československa..., s. 194. 
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K najväčším akciám československej armády v boji proti ukrajinským povstalcom 
došlo práve v roku 1947. Na prienik sotne Hromenko a sotne Burlaka na územie ČSR 
v júni 1947 zareagovala československá armáda reorganizáciou vojenskej skupiny „Tepli-
ce“.22 Novým veliteľom československých jednotiek bojujúcich proti banderovcom sa stal 
brigádny generál Július Nosko23. Ten sústredil pozornosť armády najmä na boj proti 
Burlakovej sotni24 a zanechal stíhanie sotne Hromenko. Všetky posily sa tak začali 
v auguste postupne presúvať na severný breh Váhu proti územím Slovenska postupujúcej 
Burlakovej jednotke. Následne nechalo veliteľstvo skupiny „Teplice“ obkľúčiť severnú 
časť Malej Fatry. Tak sa „Burlaka“ spolu so svojim oddielom ocitol v obkľúčení, ktoré sa 
v priebehu ďalších dní zmenšovalo. Z tohto dôvodu svoju sotňu rozdelil na menšie sku-
pinky, ktoré mali väčšiu šancu na prebitie sa z obkľúčenia.  


Tretieho septembra 1947 sa však „Burlaka“ spolu so svojím štábom vzdal25 severne 
od Vrútok26, čím „ukončila československá armáda likvidáciu najnebezpečnejšej 
banderovskej sotne“.27 Na území Československa sa už potom nenachádzala žiadna ucele-
ná banderovská sotňa. Príslušníci oddielov UPA sa odvtedy pohybovali na území Sloven-
ska vo veľkom množstve malých skupiniek, ktoré sa postupne rozptýlili takmer po celom 
území krajiny. To značne sťažovalo prácu vojenským jednotkám pri ich sledovaní. Likvi-
dácia zbytkov banderovcov nebola o nič menej jednoduchšia než predchádzajúce boje. 
Zásahy proti malým, rozptýleným a skryto sa pohybujúcim skupinám rovnako vyžadovali 
nasadenie vysokého počtu síl.  


Po rozbití Burlakovej sotne na strednom Slovensku sa na sklonku leta 1947 obrátila 
pozornosť československých orgánov na likvidáciu príslušníkov oddielov UPA na Morave 
a v Čechách. Toto protibanderovské ťaženie bolo už jednoduchšie ako predchádzajúce na 
Slovensku. Umožňoval to menej hornatý terén, hustejšia komunikačná sieť, no aj skúse-
nosti z predchádzajúcich bojov na Slovensku. Na ich základe bol pozdĺž riek Morava a 
Bečva vytvorený kordón „Vlára“, ktorý zabraňoval prechodu banderovcov na západ obsa-
dením riečnych prechodov.28 Neskôr keď prenikanie ukrajinských partizánov na Moravu 
zosilnelo (prechodom Brodyčovej sotne) a keď začali obchádzať moravské rieky smerom 
na sever, bola z jednotiek nasadených proti nim na Morave vytvorená aj samostatná  sku-
pina „Sosna“, ktorá okrem zaisťovacieho kordónu podnikala akcie proti banderovcom na 
celom území Moravy.29   


                                                 
22 Tvorilo ju veliteľstvo, stíhacie prápory „Lev“, „Rys“, „Tiger“ a „Orol“, spojovacia rota, rota „Petr“ 
a prieskumná rota „Sokol“. Ku skupine patril aj pluk Zboru Národnej bezpečnosti (ZNB) „Slovensko“, zložený 
z práporov „Javor“, „Osika“, „Kobra“ a leteckej hliadky, pohotovostných oddielov Národnej bezpečnosti a 
rôznych asistenčných oddielov.  
23 BÍLEK, J.: Vojenské dějiny Československa..., s. 196. 
24 V priebehu augusta 1947 tak do boja proti banderovcom pribudol prápor „Sup“, kombinovaná tanková rota 
„Vlk“ a tretí prápor pluku „Slovensko“ – „Dub“. V Čechách boli zostavené ešte dva prápory, a to prápor „Kam-
zík“ a „Srnec“. Skupinu „Teplice“ doplnila ešte rota „ Zafír.“. FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 146. 
25 Po zajatí Burlaka väznili a vypočúvali v Žiline. Neskôr bol prevezený do zajateckého tábora v Košiciach. 
Odtiaľ sa mu podarilo 12. februára 1948 ujsť. Po čase ho chytili pri Kopalovej horárni a spolu s ďalšími ho 
eskortovali do Ostravy a následne ho odovzdali poľským orgánom, ktoré ho celú jeseň vyšetrovali. Začiatkom 
januára 1949 sa konal s Burlakom súd. Bol uznaný za vinného vo veci niekoľkých vrážd a vypálenia 35 poľ-
ských dedín. Voči rozsudku sa odvolal a súčasne podal aj žiadosť o milosť. Jeho žiadosti však nebolo vyhovené. 
Rovnako mu milosť neudelil ani prezident, a tak bol vodca najsilnejšej sotne prechádzajúcej v roku 1947 úze-
mím Československa 7. apríla 1949 o 20. 15 hod. popravený. RODÁK, J.: Vpád banderovcov na východné 
Slovensko…, s. 35.    
26 MAURÉRY, Štefan:  Pred polstoročím sme zatkli Burlaka. In: Bojovník, roč. 42, 1997 (18. 9.), č. 19, s. 7. 
27 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 156. 
28SYRNÝ, Marek:  Za svobodnou Ukrajinu. Banderovci na území Československa. In: Dějiny a současnost, roč. 
28, 2006, č. 11, s. 16. Pozri tiež KUX, Jan:  Banderovci na Morave. In: Bojovník, roč. 49, 2004, č. 1, s. 3. 
29FIALA, Jan:  Československá armáda v boji proti banderovcům v roce 1947. In: Historie a vojenství, 1960, č. 
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Koncom septembra 1947 boli do bojov proti príslušníkom UPA pohybujúcim sa na 
území ČSR nasadené aj jednotky vytvorené z bývalých partizánov – účastníkov Sloven-
ského národného povstania.30K tomuto rozhodnutiu vlády došlo v dôsledku potreby uvoľ-
niťz bojov prápory „Tiger“, „Lev“, „Rys“ a „Orol“, ktoré tvorili jadro skupiny „Tepli-
ce“.31  


V súvislosti s prítomnosťou a pôsobením banderovských sotní na území Slovenska 
československá vláda prijímala mimoriadne bezpečnostné opatrenia32, ktoré mali napo-
môcť k rýchlemu pochytaniu príslušníkov UPA. Tieto opatrenia postihli v najväčšej miere 
hlavne oblasť východného Slovenska, ako aj oblasť stredného a sčasti aj západného Slo-
venska. 


Išlo o obmedzenia v súvislosti so záverečnými hodinami v reštauráciách a v dedin-
ských krčmách, ktoré boli určené na 21.00 hod.33 Mimoriadnymi opatreniami bol značne 
obmedzený aj pohyb v nočných hodinách. V súvislosti s leteckým sledovaním pohybu 
ukrajinských partizánov bolo zakázané aj zakladanie ohňov v lesoch, ako aj samotné cho-
denie do lesa.34 Súčasťou nariadení bolo aj odporúčanie na vytvorenie akejsi miestnej 
domobrany z obyvateľov obcí vlastniacich zbrojný pas a zbrane, ktorá mala strážiť obec 
v čase od 22.00 do 4.00 hod pred vpádom banderovcov.  


Úrady vyzývali mnohých aj k samostatnej iniciatíve35 v boji proti banderovcom, a 
to či už  skorým informovaním36o ich výskyte či dokonca samostatnou aktivitou. „Vyskytli 


                                                                                                                          
3, s. 279. 
30 V dňoch 17. – 19. augusta 1947 sa v Bratislave konala celoslovenská konferencia partizánov, na pôde ktorej 
odznel názor, že opatrenia na likvidáciu banderovcov boli nedostatočné. V dôsledku toho navrhli slovenskí 
partizáni svoju pomoc v bojoch proti banderovcom. Neskôr sa k nim pripojili aj českí partizáni. 21. augusta 1947 
vyslali do Prahy k predsedovi vlády K. Gottwaldovi delegáciu s návrhom na ich zapojenie sa do bojov proti 
príslušníkom UPA. Koncom augusta tak československá vláda prvýkrát rokovala o ich povolaní. Na základe 
návrhu ministra vnútra vláda nakoniec rozhodla o ich povolaní do bojov proti banderovcom. Mali nahradiť 
prápory „Lev“, „Tiger“, „Rys“ a „Orol“, ktoré bolo potrebné z bojov uvoľniť. Pozri: ŠOLC, Jaroslav: Cesta 
slovenských partizánov od celonárodného protifašistického povstania k februáru 1948. In: Historický časopis, 
roč. 9, 1961, č. 1, s. 46; BÍLEK, J.: Vojenské dějiny Československa..., s. 202; FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 
172 – 210.   
31 Tak bolo na základe uznesenia vlády povolaných 3630 záložníkov – partizánov a príslušníkov Zväzu vojakov 
povstania (ZVOJPOV) na cvičenie, a to v dvoch po sebe nasledujúcich termínoch od 22. septembra do 19. 
októbra a od 13. októbra do 18. novembra, aby sa mohli zapojiť do bojov proti banderovcom. Pozri: BARNOV-
SKÝ, Michal: Boj proti banderovcom. In: CAMBEL, Samuel a kol.: Dejiny Slovenska VI. Bratislava: Pravda, 
1988, s. 159; Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. VO 4, 1947, k. 2, inv. č. 28, č. 77 369/1947. 
32 Mimoriadne opatrenia boli vydávané Povereníctvom vnútra vo forme vyhlášok a nariadení určených prísluš-
ným Okresným a Miestnym národným výborom. V ojedinelých prípadoch sa stretávame aj s vlastnou iniciatívou 
zo strany okresných národných výborov, ktoré zavádzali preventívne bezpečnostné opatrenia v okresoch. ŠA 
Banská Bystrica, pobočka Banská Štiavnica, f. ONV v Banskej Štiavnici 1945 – 1960, k. 23, č. 300/ 1947 prez. 
33 V nariadeniach však boli aj určité výnimky, ktoré mohli mať výnimočne predĺžené zatváracie hodiny. Išlo 
hlavne o podniky v Bratislave, Košiciach, v kúpeľných miestach, či iných miestach, kde sa konali oslavy. Štátny 
archív (ŠA) Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, fond (f.) ONV v Banskej Bystrici 1945 – 1949, krabica 
(k.) 18, číslo (č.) 1350 prezidiálne spisy (prez.) 
34 V tejto súvislosti bolo zakázané aj poľovanie. V oblasti stredného Slovenska v súvislosti s pohybom banderov-
cov bolo od 29. júla 1947 zakázané chodiť do lesa v masíve Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. „Upozorňuje sa 
obyvateľstvo, že každý, kto sa bude od rána 29. júla 1947 zdržovať v lese, robí tak na vlastné nebezpečie a 
vystavuje sa nebezpečiu zastrelenia.“ 
ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. ONV v Banskej Bystrici 1945 - 1949, k. 18, č. 1350 prez. 
35 „Boj proti týmto lúpežným bandám vedie vojsko a jednotky NB, ale tento boj môže byť úspešný len vtedy, keď 
sa do neho zapoja najširšie vrstvy obyvateľstva už aj preto, lebo sa jedná práve o záchranu majetku a životov 
tých samých občanov, preto je povinnosťou každého občana zapojiť sa do boja proti jeho vlastným škodcom.“ 
ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. ONV v Brezne 1945-1948, k. 42, č. 2485/ 1948 prez. 
36 Podľa nariadenia Predsedníctva Zboru poverencov zo 6. júna 1947 sa rozhodlo o povinnom udavačstve. Na 
jednej strane bolo povinnosťou oznámiť príslušným bezpečnostným orgánom všetky poznatky o banderovských 
jednotkách, prednostne uskutočňovať všetky opatrenia týkajúce sa ich pôsobnosti a smerujúce k uľahčenia boja 
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sa i  prípady, v ktorých civilné obyvateľstvo samo zajalo a odzbrojilo niekoľko 
príslušníkov bánd.“37Samostatnú aktivitu obyvateľov pri likvidácii banderovcov na území 
Československa podporovalo Povereníctvo vnútra aj vypísaním odmeny 10 000,- Kčs za 
každého chyteného banderovca. 


Dodržiavanie týchto mimoriadnych nariadení si Povereníctvo vnútra vynucovalo 
zavedením trestných sankcií za ich nedodržiavanie, ktoré sa pohybovali od 2000,- do 
4000,- Kčs v prípade peňažného trestu alebo vzatím do väzby na 8 až 12 dní. V prípade 
opakovaného porušenia týchto nariadení peňažným trestom 5000,- Kčs alebo vzatím do 
väzby na 14 dní.38


V závere bojov s banderovcami sa ich prechodom začalo veľmi intenzívne zaoberať 
Národné zhromaždenie. Po 25. septembri 1947 boli na niekoľkých schôdzach prejednáva-
né správy slovenského povereníka vnútra gen. Dr. M. Ferjenčíka, o bezpečnostných po-
meroch na Slovensku.39 Dvanásteho novembra 1947 Branný a bezpečnostný výbor 
Národného zhromaždenia na spoločnom zasadnutí prijali rezolúciu schvaľujúcu správu 
povereníka vnútra ako aj ministra národnej obrany gen. L. Svobodu, ktorý oznámil vláde, 
že pokus banderovcov o prechod územím ČSR na Západ stroskotal a zároveň jej predložil 
záverečnú správu o ich likvidácii, ako aj návrh, aby ďalšie stíhanie banderovcov prevzalo 
Ministerstvo vnútra ČSR.40 Následne bola 17. novembra 1947 o 18.00 hod. akcia proti 
príslušníkom UPA zo strany československej armády ukončená. „Akcia B“ sa tak oficiál-
ne skončila.41


Prieniky a pôsobenie banderovcov na území Slovenska v roku 1947 mali okrem 
vojenského aspektu aj značný politický rozmer. Prebiehali „v období boja politických 
strán a síl o demokratický či totalitný charakter československého štátu, na Slovensku 
hlavne medzi Demokratickou stranou (DS) a Komunistickou stranou Slovenska (KSS).“42 
Komunisti sa jednoducho akosi nevedeli zmieriť s porážkou v parlamentných voľbách na 
Slovensku v máji 1946. Snažili sa ovládnuť mocenskú sféru aj na Slovensku. V ich plá-
noch zohrali banderovci nemalú úlohu. Ich prítomnosť na území Slovenska totiž využili 
komunisti na to, aby mohli obviniť demokratické a katolícke kruhy43 zo spolupráce s nimi 
ako aj z ich podpory. Vo svojich plánoch došli až tak ďaleko, že dokonca začali rozširo-
vať správy o tom, že banderovci prichádzajú na územie Slovenska ako spojenci domácej 
reakcie v boji proti Čechom a za obnovenie samostatnosti Slovenska.44


Síce je veľmi pravdepodobné, že sa príslušníci UPA pri svojich prienikoch na úze-


                                                                                                                          
proti banderovcom. No na druhej strane bolo zároveň povinnosťou oznámiť každého štátneho zamestnanca, 
ktorý je podozrivý zo spolupráce s banderovcami. 
MLYNÁRIK, J.: Osud Banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha: Libri, 2005, s. 44. 
A tak bolo ONV zavádzané povinné hlásenie výskytu neznámych osôb v okrese. „Obyvateľstvu sa nariaďuje 
hlásiť každé objavenie sa podozrivého jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov, pokiaľ sa týka bánd UPA, tzv. 
Benderovcov, a to buď v najbližšej stanici NB alebo voj. jednotke.“ ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bys-
trica, f. ONV v Brezne 1945-1948, k. 42, č. 2485/ 1948 prez. 
37 Občianstvo ďakuje armáde a NB za čistku od benderovcov. In: ČAS, roč. 4, 13. 9. 1947, č. 209, s. 2. 
38 ŠA Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica, f. ONV v Banskej Bystrici 1945-1949, k. 18, č. 1350 prez. 
39 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 215. 
40 KROUPA, Vlastislav: Sbor národní bezpečnosti 1945-1948. Praha: Naše vojsko, 1977, s. 114. 
41 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 220. 
42 SYRNÝ, Marek: „Banderovci“ a slovenská spoločnosť v rokoch 1945-1947. In: Acta historica Neosoliensia 8. 
Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB, 2005, s. 158.  
43 Komunisti obvinili gréckokatolícku cirkev z podpory banderovcov. Dňa 18. decembra 1948 sa v Prahe konal 
súdny proces s obvinenými kňazmi. Na základe  § 2 a § 6 zákona č. 50/ 1923 Zb., teda zákona na ochranu re-
publiky boli odsúdení gréckokatolícki kňazi – Pavel Hučko na 15 rokov väzenia, Gregor Buranyč na doživotie a  
Šebestián Sabol na doživotie. MLYNÁRIK, J.: Osud Banderovců a tragédie řeckokatolické církve..., s. 67. 
44 MLYNÁRIK, J.: Osud Banderovců a tragédie řeckokatolické církve, s. 45. 
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mie Slovenska spoliehali na značnú pomoc ukrajinského a  rusínskeho obyvateľstva ako 
aj na pomoc z prostredia Demokratickej strany,45 ako to potvrdil aj samotný Burlaka pri 
jednom zo svojich výsluchov. „Predpokladal som, že na území ČSR nebude kladený taký 
odpor zo strany československej armády a bezpečnostných zborov, ako tomu bolo 
v Poľsku. Mal som správy..., že na východnom Slovensku ... je asi 80 percent demokratov. 
Predpokladal som u nich sympatie46 pre naše hnutie a bol som presvedčený, že nebudú 
proti nám nepriateľsky vystupovať.“47 Rozhodne však nemožno súhlasiť s tvrdeniami 
prednovembrovej historiografie a komunistických kruhov, že ich cieľom bolo rozbitie 
Československa.48  


Ľudácku propagandu tak komunisti pripísali príslušníkom UPA na účet, aby tak zís-
kali ďalší argument na ich prenasledovanie na území Slovenska. Ako píše J. Fiala „žiadna 
iná činnosť politického charakteru (s výnimkou ich propagandistickej činnosti – pozn. 
autor.), vedomá materiálna diverzia – sabotáže a pod. – u nich preukázaná nebola, rovna-
ko ani spojenie s akýmikoľvek ilegálnymi skupinami alebo osobami vo vnútri Českoslo-
venska. Jednotlivé skupiny, ktoré prišli z Poľska, nemali ani vzájomné spojenie medzi 
sebou.“49 Túto skutočnosť nevedome potvrdil aj samotný Burlaka. „O celkovom počte 
jednotlivých sotní na území ČSR sa nemôžem vyjadriť, lebo to neviem. Pokiaľ viem, ná-
hodnými informáciami a nájdením dokumentov som zistil, že mám pred sebou sotňu Hro-
menko... . Viem tiež, že pred nami neprechádzali hromadne iné sotne, ale len jednotliví 
dezertéri alebo kuriéri. O úmysle alebo úlohe iných sotní na území ČSR neviem... . Na 
území ČSR som nemal a ani som nepoužíval spojky alebo kuriérov.“50


Dopredu plánované spojenie ukrajinských povstalcov s nejakými podzemnými or-
ganizáciami na území Československa, tak jednoznačne preukázané nebolo, čo potvrdilo 
aj Povereníctvo vnútra vo svojej neverejnej situačnej správe z 15. septembra 1947, 
v ktorej sa okrem iného píše, že „priame spojenie s banderovcami nemali (myslia sa Ti-
sove pohotovostné oddiely – pozn. autor.) a banderovskú otázku využívali zatiaľ len pro-
pagačne.“51    


Avšak aj napriek tomu, že akcia československej armády a Bezpečnosti zameraná 
na boj proti banderovcom bola v roku 1947 oficiálne uzavretá a československá vláda a 
tlač vyhlasovali, že banderovské oddiely v Poľsku a na Slovensku sú úplne zlikvidované, 
ich činnosť pokračovala ďalej a to ešte aj v priebehu roku 1948 


Najmä v prvej polovici roku 1948 prechádzali územím Slovenska zbytky banderov-
ských oddielov a príslušníkov civilnej siete, ktoré boli nútené ustupovať z oblasti juhový-
chodného Poľska a prechádzali na Západ územím ČSR, respektíve tu hľadali dočasný 


                                                 
45 Toto tvrdenie podporuje aj J. Fiala tvrdiac, že „jedným z predpokladov, z ktorého pri ceste na západ vychádza-
li, bolo, že tu nenarazia na účinný odpor a že tu nájdu pomoc domáceho obyvateľstva, ktoré je protikomunistic-
kého zamerania a bude prijímať ich propagandu.“  FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 159. 
46 V tejto súvislosti J. Fiala poznamenáva, že nádeje banderovcov na získanie pomoci zo strany obyvateľov 
Československa nevyšli a im nezostalo nič iné, len získavať zásoby kradnutím. Pričom dodáva, že len Burlakova 
sotňa v tomto smere spôsobila škody za viac ako tri štvrte milióna Kčs. FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 159. 
Na inom mieste sa zase zmieňuje o tom, že niektoré súhrnné hodnotenia o správaní sa civilného obyvateľstva 
v Akcii B sa sťažujú na podporu banderovcov.  FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 160.  
47 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 159. 
48 „Je však potrebné povedať, že sa banderovci nikdy nestavali vo svojich letákoch ani na jednu, ani na druhú 
stranu, oslovovali Čechov a Slovákov spoločne ako synov kultúrnych, demokratických, „politicky veľmi zrelých 
národov“ a s nádejami na obnovenie slovenskej štátnosti z doby druhej svetovej vojny nemali nič spoločného.“ 
MLYNÁRIK, J.: Osud Banderovců a tragédie řeckokatolické církve ..., s. 45 
49 FIALA, Jan: Banderovci a politická krize v Československu v roce 1947. In: Revue dějin socialismu, roč. 9, 
1969, č. 5, s. 713. 
50 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 162. 
51 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 174. 
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úkryt pred zosilnenými akciami poľskej armády. Jedným z takýchto oddielov bol oddiel 
veliteľa „Smyrného“ – Mychajla Fedaka. Ten spolu s časťou svojej skupiny prekročil 
koncom októbra 1947 poľsko-slovenskú hranicu. Po prieniku na územie Slovenska sa 
ukrýval medzi Rusínmi v okolí Svidníka. Tí ich ukrývali pomerne dobre, o čom svedčí 
fakt, že „na severovýchodnom Slovensku sa jeho skupine podarilo pretrvať až do júna 
1948.“52 Prvého júna 1948 začal oddiel svoj prechod do americkej okupačnej zóny 
v Nemecku. Ešte predtým však „Smyrnyj“ rozdelil svojich ľudí do dvoch skupín. Druhá 
skupina, ktorej sám velil, sa najprv vrátila na územie západnej Lemkoviny ukryť zbrane, 
muníciu a archív oddielu. Následne prekročila poľsko-československé hranice 
a pokračovala cez územie Slovenska a Čiech do Rakúska.53


Podobne ako v roku 1947, tak aj v roku 1948 už nebola prvoradým cieľom bande-
rovcov prechádzajúcich územím ČSR propaganda, ale čo možno najrýchlejší a najnená-
padnejší prechod. Pri svojom postupe našim územím často disponovali mapami, na kto-
rých mali zakreslené všetky stanice NB v smere ich postupu, respektíve sa o ich polohe 
informovali medzi miestnym obyvateľstvom.54 Popritom sa vynikajúco orientovali, 
pohybovali a skrývali v hornatom lesnom teréne na území Slovenska. Tak príslušníkom 
NB nezostávalo mnohokrát nič iné, ako len konštatovať: „Stopa po bandách UPA sa od 
uvedenej doby stratila a dosiaľ nebola objavená. Je tu odôvodnený predpoklad, že sa 
utiahla buď do nejakého úkrytu v uzavretom polkruhu, ale je tiež možné, že (táto) prekro-
čila zaisťujúce pásmo našich jednotiek, a tak sa dostala do terénu nehliadaného.“55


Pri svojom postupe si banderovci dopĺňali potraviny, ako aj predmety dennej potre-
by. Vo väčšine prípadov za ne riadne zaplatili, a to československými korunami.56 
Vyskytli sa však aj prípady, keď si potraviny a predmety dennej potreby banderovci vy-
žiadali bez zaplatenia a často so zbraňou v ruke, keďže boli pri prechode územím Česko-
slovenska ozbrojení. Obyvatelia im tak odovzdávali potraviny a iné predmety zo strachu 
pred možnými násilnosťami, respektíve použitia zbraní. Podobne to bolo aj 
s informáciami.    


Po oficiálnom stiahnutí sa československej armády z akcií proti príslušníkom od-
dielov UPA mali za úlohu dokončiť ich likvidáciu na území Československa zložky Mi-
nisterstva vnútra, ktoré zabezpečovali riadenie bezpečnostných opatrení prostredníctvom 
krajských veliteľstiev ZNB.57 Pohraničný pluk „Slovensko“ zároveň zaujal novú pozíciu 
na československo-poľských hraniciach od českomoravského pomedzia až k hraniciam 
Sovietskeho zväzu. V období februárových udalostí bola prevažná časť príslušníkov tohto 
pluku dočasne použitá aj k plneniu mimoriadnych úloh na rôznych miestach republiky. 
Ochranu hraníc severného Slovenska zaisťoval pluk až do apríla 1948, kedy bol rozpus-
tený a jeho príslušníci sa vrátili ku svojím pôvodným útvarom.58


V súvislosti s postupným rozptýlením sa menších skupiniek a jednotlivcov vo vnút-


                                                 
52 HALCZAK, Bohdan – ŠMIGEĽ, Michal: Činnosť oddielu „Smyrnyj“ na poľsko-slovenskom pohraničí 
v kontexte ukrajinského povstania v juhovýchodnom Poľsku (1945-1948). In: Annales historici Presoviensis 6.  
Prešov: Universum 2006, s. 233. 
53 Pozri HALCZAK, B. – ŠMIGEĽ, M.: Činnosť oddielu „Smyrnyj“ na poľsko-slovenskom pohraničí v kontexte 
ukrajinského povstania v juhovýchodnom Poľsku (1945 – 1948)..., s. 217-235. 
54 „Veliteľ tejto skupiny má turistickú mapu, na ktorej má zakreslené všetky stanice NB až po Žilinu.“ Archív 
Ministerstva vnútra (A MV) ČR, f. 307, k. 97, zv. 22.  
55 A MV ČR, f. 307, k. 97, zv. 22.  
56 Okrem nich disponovali neraz aj americkými dolármi či ruskými peniazmi. 
57 „Keďže sa v súčasnej dobe vyskytujú na území Československej republiky len ojedinelé skupinky a jednotlivci 
UPA, uzniesla sa vláda Československej republiky 12. októbra 1947 na prenesení ďalších bezpečnostných opat-
rení na ministerstvo vnútra.“ Uvádza na margo toho KROUPA, V.: Sbor národní bezpečnosti 1945-1948, s. 115. 
58 KROUPA, V.: Sbor národní bezpečnosti 1945-1948, s. 115. 
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rozemí a v snahe o úplnú likvidáciu príslušníkov oddielov UPA na území Slovenska za-
vádzalo Ministerstvo vnútra podobne ako v roku 1947 aj ďalšie rôzne mimoriadne bez-
pečnostné opatrenia. Išlo najmä o obmedzenia v súvislosti so záverečnými hodinami v 
reštauráciách a dedinských krčmách ako aj o obmedzenie pohybu obyvateľstva mimo 
vlastných obydlí v nočných hodinách. Zároveň Ministerstvo vnútra aj naďalej rozširovalo 
obežníky, v ktorých vyzývalo obyvateľov k rýchlemu hláseniu prítomnosti banderovcov, 
a to vypísaním finančnej odmeny až do výšky 10 tisíc Kčs za každého chyteného bande-
rovca.59


Prítomnosť ukrajinských povstalcov na území Slovenska bola podobne ako 
v predchádzajúcich rokoch60 neraz zneužitá zo strany rôznych kriminálnych živlov, a to 
ako domácich, tak aj poľských, ktorí vydávajúc sa za príslušníkov oddielov UPA prepa-
dávali a okrádali domáce slovenské obyvateľstvo. Tak napríklad 16. mája 1948 štyria 
ozbrojení muži vydávajúc sa za banderovcov okradli v Sihelnom v okrese Námestovo 
istého roľníka Chudiaka, ktorému odcudzili jedlo a oblečenie. Podobne 17. júna 1948 
podvečer vtrhli traja neznámi ozbrojení muži do hostinca v Oraviciach, odkiaľ odniesli 3 
demižóny liehovín a 60 tisíc Kčs. Ako bolo konštatované: „Je bezpečne zistené, že v tomto 
prípade nejedná sa o tlupu UPA, ale o ozbrojenú bandu z Poľska, ktorá častejšie robí 
výpady na naše územie.“61 K podobným udalostiam dochádzalo aj neskôr, keď napríklad 
dňa 19. augusta 1948 postrelili turisti na Ďumbieri ozbrojeného muža, ktorý ich prepadol, 
pričom sa vydával za banderovca. No „ďalším šetrením bolo dokázané, že postrelený muž, 
ktorý bol v uniforme a rozprával jazykom ruským, nie je žiadny člen útvaru UPA, ..., bol 
obyvateľom obce Jasenica, a to 21-ročný Ján Múka, ktorý už aj pred tým robil takéto 
prepady.“ 62


Do súvislosti s prítomnosťou banderovcov boli aj v tomto roku dávané mnohé ná-
silné činy ako napr. vražda Mateja Štepitu, príslušníka ZNB z Bratislavy, ktorá sa odo-
hrala 31. júla 1948 pri obci Pribylina v okrese Liptovský Sv. Mikuláš. Matej Štepita sa 
v tom čase nachádzal na 28-dennej dovolenke vo svojej rodnej obci Pribylina. Prvého 
septembra 1948 po ňom zaviedlo Krajinské veliteľstvo ZNB v Bratislave pátranie, keďže 
po dovolenke nenastúpil do služby, v ktorom sa neskôr konštatovalo: „...je podozrenie, že 
Štepita bol v lese zastihnutý nejakou ozbrojenou tlupou, ktorá ho pravdepodobne zavraž-
dila alebo odviedla so sebou. Inú okolnosť jeho zmiznutia možno považovať za vylúče-
nú...“63 Šiesteho septembra boli Odbočkou Štátnej bezpečnosti v Olomouci zadržaní štyria 
ozbrojení muži – Ivan Klisz, pseudonym „Bizon“, Pavol Leszniak, pseudonym „Zirka“, 
Mikolaj Maszluch, pseudonym „Chmara“ a Vasil Riopka, pseudonym „Vasil“. Tí „pri 
výsluchu vypovedali, že v lese pri Pribyline, okres Liptovský Svätý Mikuláš, zaviazali 
neznámemu civilistovi na krk motúz, ktorým ho zadrhli, a potom ho pichli nožom.“64  


                                                 
59 Štátny archív (ŠA) Banská Bystrica – pobočka Banská Bystrica, f. Okresný národný výbor (ONV) v Banskej 
Bystrici 1945 – 1949, k. 193, č. 2314/1948 prez. 
60 Tak napríklad 9. augusta 1947 prepadla a vyrabovalo obec Palota 20 – 25 členná skupina ozbrojených mužov. 
„Neznáma ozbrojená tlupa podľa udania obyvateľstva obce Palota, oblečená v poľskej rovnošate a poľskou 
štvorhrannou čiapkou, na ktorej mali poľskú orlicu. Ozbrojení boli ruskými samopalmi a granátmi neznámeho 
pôvodu. Hovorili všetci rečou poľskou. ... Obyvatelia obce Palota, ktorí boli orabovaní tvrdia, že neznámi 
ozbrojení muži neboli príslušníkmi UPA, ale že to boli príslušníci poľskej armády, z ktorých niektorých poznali, 
keďže poľskí vojaci dosť často prechádzali cez hranicu československo-poľskú do obce Palota, čo v prípade 
potreby sú ochotní i odprisahať.“ Archív Ústavu pamäti národa (A ÚPN), f. E 10-3-v, inv. j. 1 (1947), k. 1, č. 
85-87. 
61 A MV ČR, f. 307, k. 97, zv. 22. 
62 ŠA Banská Bystrica – pobočka Banská Bystrica, f. ONV v Brezne 1945-1948, k. 42, č. 2485/1948 prez. 
63 A ÚPN, f. B 9 1-2 (1948), k. 1, č. 1. 
64 A ÚPN, f. B 9 1-2 (1948), k. 1, č. 2. 
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Marxistickou historiografiou bola táto vražda jednoznačne označená za dielo bande-
rovcov, a to bez podrobnejšej faktografie. V tomto prípade sa však hneď vynára otázka. 
Prečo by sa boli tí „fašistickí banditi, lupiči a vrahovia“, ako sú nazývaní banderovci 
prednovembrovou historiografiou, priznali k takémuto ohavnému činu? Čo by tým boli 
získali? Týmto však nevylučujeme možnosť, že sa tejto vraždy naozaj dopustili, hoci 
v tomto prípade nemožno jednoznačne zavrhnúť ani tú možnosť, že boli pod nátlakom 
prinútení priznať sa k činu, ktorý možno nespáchali (hoci rovnako nie je možné vylúčiť aj 
istú falzifikáciu faktov). 


Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ohlas banderovského prechodu územím 
Slovenska v roku 1948 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom nepatrný. „Verejnosť sa 
o ňom takmer nedozvedela.“65 Bol to dôsledok februárových udalostí a snáh totalitného 
mocenského monopolu komunistickej strany, zamlčujúcej pretrvávajúcu protisovietsku 
rezistenciu susedných národov. 


 
 
Summary 
 
Banderites and Slovak society in 1947-1948 


  
The members of detachments of Ukrainian Insurgent Army (UPA) called on the territory of Czechoslo-


vakia Banderites (by them commander) passed of the Czechoslovak frontiers already shortly after the end of the 
World War II.. Likewise passed of the Czechoslovak frontiers in the year 1946, too. The most important year 
was the year 1947, when after the Polish Army offence called the Action Visla, the members of UPA lost sup-
port and help in the Poland. Three detachments of them, Burlaka, Hromenko and Brodyč, passed the Czechos-
lovak frontiers with objective get in the Austria or Germany, when resided their foreign leadership. Author in 
this work describes situation on the territory of Slovakia in the years 1947 and 1948.    


                                                 
65 FIALA, J.: Zpráva o Akci B, s. 220. 
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Evanjelici a. v. v Uhorsku sa v reformačnom a protireformačnom období výraznou 


mierou podieľali na formovaní náboženskej štruktúry obyvateľstva. Inak tomu nebolo ani 
po prijatí Tolerančného patentu, ktorý im umožnil slobodne vyznávať svoju vieru. Cieľom 
tejto štúdie je priblížiť a zhodnotiť niektoré pozitívne i negatívne zmeny v počte veriacich 
matkocirkevných zborov a ich filiálok vo vybraných mestách počas rokov 1781-1850. 
K tomu, aby sme mohli sledovať účasť evanjelikov na celkovom demografickom vývoji v 
tejto oblasti, považujeme za nevyhnutné priblížiť niekoľko podstatných faktov, ktoré túto 
okolnosť podmienili. 


Jednými z prvých slobodných kráľovských miest v Uhorsku, ktoré v 20. rokoch 16. 
stor. prijali reformáciu, boli Banská Bystrica a Zvolen. Stalo sa tak aj v dôsledku prítom-
nosti početného nemeckého etnika – členov mestského predstavenstva a časti mestskej 
komunity – ktoré sa podieľalo na osídlení tejto oblasti po tatárskom vpáde (1241). 
Mestská rada mohla na základe patronátneho práva, udeleného panovníkom Belom IV. 
(1243 a 1255) rozhodovať aj v náboženských veciach.2 Banská Bystrica tak od roku 1522 
povolávala hosťujúcich reformačných kazateľov, Zvolen o tri roky neskôr. Významnú 
úlohu v tejto súvislosti tvorilo spoločensko-právne prepojenie miest s ich aglomeráciou 
podľa zásady „cuius regio, eius religio“ („čie je panstvo, toho je aj náboženstvo“), ktorá 
rozhodovala o cirkevnej príslušnosti jednotlivých poddaných. Okolo roku 1530 sa tak 
v Zvolenskej kotline nenachádzala už žiadna rímskokatolícka farnosť, ktorá by zotrvávala 
v pôvodnom učení.3


Negatívny postoj Vatikánu sa postavila voči reformácii viedol k rozsiahlej činnosti 
za jej potlačenie. V Banskej Bystrici jej k tomu od roku 1627 napomáhali aj jezuiti pros-
tredníctvom kázania, školského vzdelávania a pôsobením katolíkov v úradoch. Za protire-
formácie dočasne zanikla cirkevná organizácia evanjelikov, ktorú na prechodné obdobie 
obnovovali mierové zmluvy, uzatvorené po protihabsburských stavovských povstaniach 
vo Viedni (1606), Mikulove (1621) a Linci (1645). V nich musel panovník uznal, resp. 
potvrdil náboženskú slobodu, ktorú následne uzákonil uhorský snem. Katolícka cirkevná 
vrchnosť ju však neuznávala, rôznymi spôsobmi obmedzovala a porušovala. 


Ustanovenia viedenského mieru vyňali uhorských evanjelikov spod jurisdikcie ka-
tolíckych biskupov a umožnili im vytvoriť si samostatnú cirkevnú organizáciu. Za týmto 
účelom sa uskutočnili synody v Žiline (1610) a Spišskom Podhradí (1614), na ktorých 
bolo územie Slovenska začlenené do piatich superintendencií (dištriktov). Banská Bys-
trica a Zvolen sa stali súčasťou Banského dištriktu. V tejto podobe fungovala územná 
správa evanjelikov až do decénia 1671-1681, kedy za vlády Leopolda I. zanikli všetky 


                                                 
1 Štúdia je výstupom z grantovej úlohy VEGA č. 1/4541/07 „Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredo-
veku do polovice 19. storočia“. 
2 ALBERTY, J. – MARTULIAK, P.: Banská Bystrica – v znamení kalicha. Banská Bystrica : Trian, 2002, s. 11-
12. 
3 SLÁVIK, J.: Dejiny zvolenského ev. a. v. bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica : Tlačou a nákladom vdovy 
a syna Augusta Joergesa, 1921, s. 16-17. 
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superintendencie s výnimkou Predtiskej. Ich čiastočnú obnovu umožnila až druhá rezolú-
cia Karola VI. z roku 1734. 


V roku 1681 boli na sneme v Šoproni prijaté zákonné články, umožňujúce bansko-
bystrickým evanjelikom konať bohoslužby v modlitebni, ktorú si postavili na predmestí za 
kúpeľnou bránou. Zvolenčania sa ich mohli tajne zúčastňovať v artikulárnom kostole 
v Hronseku alebo Ostrej Lúke, do zboru ktorých striedavo patrili.4 Tie boli považované za 
akési dcérocirkvi katolíckych farností, podliehajúce archidiakonom, ktorí ich ako jediní 
mohli vizitovať. Farári, podriadení katolíckym cirkevným vrchnostiam, mohli vykonávať 
svoju činnosť iba v predmestiach, nemali prístup do svojich filiálok ani k veriacich 
v osadách druhej konfesie. Evanjelici boli aj naďalej povinní svätiť katolícke cirkevné 
sviatky, chodiť na procesie a nesmeli zastávať verejné funkcie. Deti sa mohli zúčastňovať 
vyučovania na evanjelických školách len do 15 rokov, potom museli absolvovať katolícke 
vzdelanie.5 V prípade porušenia týchto i ďalších nariadení hrozila pokuta, u farárov 
aj strata úradu.6


Po porážke povstania Františka II. Rákociho (1711) nemali evanjelici do prijatia 
Tolerančného patentu vlastnú cirkevnú organizáciu. Zákonný článok č. 30 z roku 1715 
síce obnovil a potvrdil platnosť uznesení z rokov 1681 a 1687, ale cisár Karol VI. ich 
svojim náboženským patentom z roku 1731 („Resolutio Carolina“) obmedzil. Po jeho 
smrti ho nahradili intimáty (pokyny a nariadenia) jeho nástupkyne Márie Terézie.7 Počas 
jej vlády však nastali prvé pozitívne zmeny v konfesijnej politike habsburskej monarchie. 
V roku 1772 boli evanjelici oslobodení od svätenia katolíckych sviatkov a nasledujúceho 
roku panovníčka zrušila jezuitský rád, čo viedlo k uvoľneniu náboženského napätia. 


Skutočný obrat v tomto smere nastal až po nástupe Jozefa II. na trón. O jeho postoji 
k riešeniu konfesijnej otázky sa dozvedáme v liste matke z 19. júna 1777, v ktorom jej 
odporúča, aby udelila úplnú slobodu vyznania viery pre nekatolíkov. Na základe uznese-
nia snemu z roku 1715, podľa ktorého mohol panovník voľne rozhodovať o náboženských 
veciach, zakázal 31. decembra 1780 činnosť komisií, zaoberajúcich sa prenasledovaním 
nekatolíkov. Dňa 21. mája 1781 zrušil všetky protireformačné patenty uplatňujúce násilie 
voči inovercom.8 Nariadením z 30. júna 1781 rozhodol, že pri obsadzovaní úradníckych 
funkcií sa nemá brať do úvahy náboženstvo, ale odbornosť a spôsobilosť uchádzačov. 


Rozhodnutie o vyhlásení náboženskej tolerancie a jej smernice, ktoré mali upravo-
vať postavenie nekatolíkov, vydal Jozef II. v liste uhorskej dvorskej kancelárii z 13. ok-
tóbra 1781. Po ich úprave štátnou radou dostal Tolerančný patent 20. októbra konečnú 
podobu. Panovnícky dvor ho potom ako obežník, spätne datovaný 13. októbrom rozposlal 
príslušným krajinským úradom. Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada s ním obozná-
mila stoličné predstavenstvá a magistráty slobodných kráľovských a banských miest 25. 
októbra. Tie ho prerokovali na svojich zasadnutiach a zverejnili v jednotlivých obciach. 
Dovtedy sa šíril prostredníctvom tlače. 


Tolerančný patent obsahoval 18 bodov – nariadení, uznávajúcich legitimitu evanje-
lických a pravoslávnych cirkví. Nekatolíci mali zabezpečené právo na slobodné vyznáva-
nie náboženstva aj mimo artikulárnych miest. Mohli si obnoviť vlastnú cirkevnú organi-
záciu s pôvodnou územnou samosprávou. Vo všetkých obciach a ich najbližšom okolí, 


                                                 
4 SLÁVIK, Dejiny ..., s. 212 a 429. 
5 PLAVEC, G.: Tolerančný patent. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1931, s. 9 a 10. 
6 ALBERTY – MARTULIAK, Banská Bystrica ..., s. 68-69. 
7 KÓNYA, P.: O slobode vyznania a rovnoprávnosti kresťanov : Tolerančný patent uzavrel obdobie násilnej 
protireformácie a katolizácie a otvoril novú epochu v dejinách evanjelickej cirkvi u nás v celej monarchii. In: 
Evanjelický posol spod Tatier, roč. 91, 2001, č. 43-44, s., s. 10. 
8 VESELÝ, D.: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2004, s. 258. 
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kde žilo viac ako 100 protestantských rodín, im bolo povolené postaviť si kostol, resp. 
modlitebňu (mala charakter privátneho domu) z dreva alebo kameňa, ale bez veže, zvonov 
a vchodu od hlavnej ulice, faru, školu a príbytok pre učiteľa (2). Farára (pastora) i učiteľa 
však museli financovať z vlastných peňažných prostriedkov. Nariadenie zabezpečilo ne-
katolíkom aj občianske, meštianske a cechové práva, nadobúdanie majetkového vlastníc-
tva a možnosť zastávať verejné funkcie a získavať akademické hodnosti (3). Zrušilo po-
vinnosť skladať prísahu pri nástupe do úradov, svätenia katolíckych sviatkov, účasť na 
omšiach a procesiách (4 a 5). Prestali sa vydávať reverzy pre zmiešané manželstvá 
a v prípade evanjelického náboženstva otca boli toho istého vyznania len jeho synovia. Ak 
bol však katolík, tejto viery mali byť všetky jeho deti (7 a 8). Pastori mohli slobodne 
navštevovať svoje filiálky a superintendenti vizitovať zbory. Predstavitelia cirkvi mali 
právo zhromažďovania na poradách, konventoch a synodách. Posledne uvedené však 
mohli organizovať len s povolením panovníka a v prítomnosti dvoch komisárov – katolíka 
a evanjelika (17).9


Katolícka cirkevná a svetská vrchnosť bránila zverejneniu Tolerančného patentu po 
dobu dvoch rokov. Na pokyn panovníka sa tak začal zverejňovať až v priebehu marca 
a apríla 1782.10 Počas rokov 1781-1800 vzniklo na Slovensku 151 cirkevných zborov, 
z toho 10 vo Zvolenskej kotline, a bolo postavených 131 kostolov.11


Tolerančný patent zabezpečil evanjelikom slobodné vyznávanie náboženstva len 
s určitými výhradami a obmedzeniami. Mohli si voliť pastorov, ale vo funkcii ich potvr-
dzovalo viedenské konzistórium, ktorého predsedu (katolíka) i prísediacich menoval pa-
novník. Svetská vrchnosť mala právo rozhodovať pri súdení a trestaní v náboženských 
otázkach. Pastori nemohli odbavovať bohoslužby vo filiálkach museli oznamovať katolíc-
kym kňazom všetky náboženské úkony (krsty, sobáše, pohreby) a platiť im za ne štóly.12


K tomu, aby si evanjelici mohli uplatniť svoje práva, museli podávať písomné žia-
dosti stoličným úradom, miestodržiteľskej rade i panovníkovi. V nich sa osvedčili, že v 
ich obciach sa nachádza dostatočný počet rodín, finančných prostriedkov, veriaci nemajú 
dlhy na daniach a od najbližšieho kostola sú vzdialení aspoň jednu hodinu. 


Počet katolíkov hlásiacich sa k evanjelickej viere bol spočiatku natoľko vysoký, že 
koncom roka 1782 vydal Jozef II. nariadenie, podľa ktorého každý, kto chcel konvertovať, 
musel oznámiť svoje rozhodnutie najskôr na katolíckej fare a zároveň sa podrobiť šesť-
týždňovému školeniu z katolíckeho náboženstva. Ak aj potom zotrval na pôvodnej požia-
davke, dostal potvrdenie o vystúpení z tejto cirkvi. Zákon z roku 1844 zrušil túto povin-
nosť, ale v priebehu štyroch týždňov sa musel uchádzač dvakrát odhlásiť z katolíckej 
cirkvi u príslušného kňaza.13


V priebehu nasledujúcich rokov tieto obmedzenia panovník svojimi intimátmi 
zmiernil alebo úplne zrušil. Dňa 9. mája 1785 pozbavil evanjelikov platenia štóly katolíc-
kym farárom. Následne im 1. augusta 1786 povolil zadovážiť si zvony a 2. januára 1787 
stavať veže. Dňa 24. januára 1786 upravil minimálny počet veriacich potrebný na zriade-
nie farnosti na 500 evanjelikov (neskôr na 50 rodín) a rozhodnutím zo 14. februára im 


                                                 
9 PLAVEC, Tolerančný patent, s. 21-28. 
10 Dovtedy sa zverejňoval viac-menej len v obciach nekatolíckych zemepánov. Kongregácia Zvolenskej stolice 
ho zverejnila už 15. decembra 1781. KOWALSKÁ, E.: Štát a evanjelická cirkev a. v. v podobe panovania Jozefa 
II. In: Tvorba T, roč. 9 (18), 1999, č. 1, s. 6. KOWALSKÁ, E.: Otázka intolerancie po vydaní Tolerančného 
patentu. In: Historický časopis, roč. 47, 1999, č. 2, s. 191. 
11 Len v rokoch 1781-91 ich bolo postavených 85. PLAVEC, Tolerančný patent, s. 38. 
12 PLAVEC, Tolerančný patent, s. 34. 
13 VESELÝ, Dejiny ..., s. 141. 
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umožnil mať podľa potreby vo väčších zboroch aj dvoch farárov.14


Napriek tomu, že Tolerančný patent nezaviedol náboženskú (len občiansku) rovno-
právnosť protestantov s katolíkmi, zrušil všetky dovtedajšie zákony, nariadenia 
a rezolúcie vydané proti nim, čím ukončil viac ako storočné obdobie násilnej protirefor-
mácie. Habsburská monarchia sa tak stala prvou európskou krajinou, v ktorej mohlo 
existovať aj iné ako štátne náboženstvo s vlastnou cirkevnou organizáciou. 


Keďže ako panovnícke nariadenie nemal tento dokument platnosť zákona, uhorský 
snem ho schválil až v roku 1791 pod č. 26 ako rezolúciu Leopolda II. z 11. novembra 1790 
(„De negotio religionis“). Obsahoval 161 kánonov v 5 častiach, týkajúcich sa cirkevnej 
správy, hospodárstva, školstva a manželstva. V 17 článkoch presahujúcich nariadenia 
Tolerančného patentu priznával náboženskú slobodu všetkým obyvateľom Uhorska bez 
rozdielu národnej či stavovskej príslušnosti. Obnovil štátoprávne postavenie a autonómiu 
evanjelickej cirkvi. Jej členom umožnil zriaďovať a riadiť základné i vyššie školy a tlačiť 
teologické knihy. Z predchádzajúceho obdobia ponechal niektoré ustanovenia, ako uzat-
váranie zmiešaných manželstiev pred katolíckym kňazom či súhlas panovníka pri kon-
vertovaní katolíkov.15


Na základe § 4 prijatého zákona sa v dňoch 12. septembra až 14. októbra 1791 ko-
nala v Pešti synoda pod predsedníctvom baróna Ladislava Prónaya za účasti zástupcov 
434 zborov, ktorí rozhodli o obnovení evanjelickej cirkvi a systému jej riadenia, založe-
ného na synodálno-presbyteriálnej zásade, uplatňujúcej sa na synodách, zborových, senio-
rátnych, dištriktuálnych a generálnych konventoch. Na každom stupni bolo zriadené kon-
zistórium s paritným zastúpením duchovného a svetského stavu.16


Po prijatí reformácie sa začali evanjelici organizovať v cirkevných zboroch, ktoré sa 
neskôr spájali do zväzov – bratstiev (kontubernií) a napokon seniorátov. Územne boli 
vymedzené hranicami stolíc, výnimku tvorili len mestské senioráty, ktoré zasahovali na 
územia viacerých z nich, napr. Banskomestský seniorát (1536-1672), združujúci sedem 
stredoslovenských banských miest (patrila k nim aj Banská Bystrica). 


Niekedy v druhej polovici 16. storočia vzniklo na území Zvolenskej stolice Zvolen-
ské bratstvo, ktoré sa na základe rozhodnutia žilinskej synody stalo súčasťou novovznik-
nutej Banskej superintendencie. V priebehu tzv. bratislavských súdov (1673-74) ako 
dôsledku protireformácie však obe organizácie zanikli. Dňa 23. októbra 1704 vznikol 
v Banskej Bystrici zo zborov banských miest a zborov nachádzajúcich sa v Hontianskej, 
Novohradskej a Zvolenskej stolici Zvolenský seniorát s jadrom v Zvolenskej kotline.17 
Zanikol po potlačení posledného protihabsburského povstania. 


Po prijatí Tolerančného patentu bolo na tomto území obnovených desať zborov 
evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV). Patrili k nim aj Banská Bystrica s filiálkami Harmanec, 
Kostiviarska, Kynceľová, Majer, Nemce, Podlavice, Rudlová, Sásová, Selce, Senica, Sv. 
Jakub a Uľanka (Piesky, Riečka, Staré Hory, Špania Dolina a Tajov sa už nenachádzajú 
na území Zvolenskej kotliny) a Zvolen s filiálkami Kováčová, Lieskovec, Lukové a Mô-
ťová (Budča, Kašova Lehôtka a Turová už nepatria do Zvolenskej kotliny). 


Prípravné stretnutie k obnoveniu Zvolenského seniorátu sa uskutočnilo 3. marca 
1784 na banskobystrickej fare za prítomnosti 3 miestnych farárov a svetského zástupcu. 
Seniorát bol utvorený na konvente 5. júla 1784 v Banskej Bystrici. Seniorom na trojročné 


                                                 
14 KÓNYA, O slobode ..., s. 11. 
15 KÓNYA, O slobode ..., s. 12. Zmiešané manželstvá mohol oddávať evanjelický pastor až na základe § 3 
zákona z roku 1844. VESELÝ, Dejiny ..., s. 141. 
16 Evanjelická teológia na prahu nového storočia 1. Zost. Dušan Ondrejovič. Žilina : Žilinská univerzita, 2001, s. 
73. 
17 ALBERTY – MARTULIAK, Banská Bystrica ..., s. 65. 
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funkčné obdobie sa ešte na konvente 10. júna 1784 v Hronseku stal banskobystrický farár 
Michal Sinovic, dozorcom podžupan a kráľovský radca Ján Radvanský.18


Údaje o náboženskej štruktúre obyvateľstva Banskej Bystrice a Zvolena v čase 
krátko pred a po prijatí Tolerančného patentu nám podávajú cirkevné súpisy slobodných 
kráľovských miest – tzv. „conscriptiones animarum“ z rokov 1771-84, v ktorých sa podľa 
úpravy Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady z roku 1772 uvádzalo vierovyznanie 
(katolícke a nekatolícke) v pomere k celkovému počtu obyvateľstva.19 Zachovaným mate-
riálom z tzv. jozefínskeho sčítania, uskutočneného v rokoch 1784-85 sme sa nezaoberali, 
pretože pri osobách ženského pohlavia rozlišuje iba kresťanské a židovské náboženstvo. 


Podľa evidenčného prameňa Conscriptio animarum in liberis regiisque civitatibus 
pro anno 1777 adpromtata žilo v Banskej Bystrici 4 995 obyvateľov, z toho 2 596 evan-
jelikov, čo predstavovalo 51,97 %, teda tesnú nadpolovičnú väčšinu. Vo Zvolene ich bolo 
evidovaných 1 225 (67,75 %) z celkového počtu 1 808 veriacich, teda viac ako dvojnáso-
bok v pomere k príslušníkom katolíckej konfesie.20 Dôvodom tohto stavu bola predovšet-
kým tradícia oboch miest ako najvýznamnejších centier reformácie na strednom Sloven-
sku, ale pravdepodobne aj väčší prirodzený prírastok evanjelického obyvateľstva či pri-
sťahovalectvo z evanjelického prostredia. Čo, kde a v akej miere ovplyvnilo takýto vývoj 
náboženskej štruktúry obyvateľstva, môže ukázať až dôkladný výskum religióznych dejín 
týchto miest. 


Štatistické materiály z roku 1782 uvádzajú, že zo 4 988 obyvateľov Banskej Bys-
trice bolo 2 551 evanjelikov (51,14 %), vo Zvolene 1 209 (67,96 %) z celkového počtu 
1 779 občanov tohto mesta. Napriek tomu, že sa počet banskobystrických veriacich 
v priebehu piatich rokov znížil len o 45 (1,73 %) a zvolenských o 16 (1,31 %), udržali si 
v pomere ku katolíkom v prvom prípade tesnú a v druhom výrazne nadpolovičnú väč-
šinu.21


Údaje o počte evanjelikov žijúcich v niektorých vybraných obciach Zvolenskej kot-
liny pred a po prijatí Tolerančného patentu nám poskytujú predovšetkým cirkevné doku-
menty. V máji a júni 1781 uskutočnil prvý biskup novovzniknutej Banskobystrickej die-
cézy rímskokatolíckej cirkvi gróf František Berchtold kanonickú vizitáciu. Napriek tomu, 
že obsahuje údaje len za mesto Zvolen (z 22. mája), podáva nám dôkaz o prítomnosti tejto 
konfesie v čase doznievajúcej protireformácie. Podľa spísaného protokolu patrilo 
do matkocirkevného zboru 1 212 evanjelikov (katolíkov žilo v meste 559, teda o 53,88 % 
menej) a v jednej z jeho filiálok Lieskovci 315 (katolíci s počtom 349, teda o 10,79 % 
menej, tvorili menšinu).22 Súdobé záznamy o počte veriacich z Banskej Bystrice chýbajú. 
Najskoršie dochované údaje pochádzajú až z roku 1756. 


Podrobnejším spracovaním výsledkov jozefínskeho sčítania obyvateľstva Uhorska 
z rokov 1785-87, vychádzajúc zo zachovaných župných sumárov a z čiastočne objave-
ného pôvodného materiálu, sa v roku 1938 zaoberal maďarský štatistik Gustáv Thirring.23 
Na základe údajov uvedených v konskripciách z rokov 1782 a 1804 zistil, koľko bolo v 
roku 1787 príslušníkov jednotlivých náboženstiev. Výsledky výskumu sčítania G. 


                                                 
18 ALBERTY – MARTULIAK, Banská Bystrica ..., s. 79. 
19 ŽUDEL, J.: Náboženská štruktúra obyvateľstva slobodných kráľovských miest na Slovensku v 2. polovici 18. 
storočia. In: Geografický časopis, roč. 43, 1991, č. 3, s. 216. 
20 ŽUDEL, Náboženská štruktúra ..., s. 220. 
21 ŽUDEL, Náboženská štruktúra ..., s. 226. 
22 Visitatio Canonica Ecclesia et Parochia Libra Regia que Civitatis Veterozoliensis, 1781. Archív Biskupského 
úradu a diecézy v Banskej Bystrici (ďalej Archív BÚ BB), CV č. 9. 
23 Niektoré údaje podľa žúp uverejnil K. Tagányi v Magyar gazdaságtörténelmi szemle III/1. Budapešť, 1896. 
SVETOŇ, J.: Obyvateľstvo Slovenska za kapitalizmu. Bratislava : SVPL, 1958, s. 15. 
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Thirringa spracoval slovenský historik a geograf František Bokes. Z celkového počtu 
68 576 obyvateľov Zvolenskej stolice bolo 28 929 evanjelikov (42,19 %) a 39 622 katolí-
kov (57,78 %).24 V Banskej Bystrici žilo 5 041 obyvateľov (Vlastivedný slovník obcí na 
Slovensku I. ich uvádza 5 401, J. Svetoň až 5 211)25, z toho 1 500 evanjelikov (29,76 %) 
a 3 526 katolíkov (69,95 %).26 Z uvedených údajov teda vyplýva, že luteráni mali v meste 
výrazne menšinové zastúpenie oproti opačnému vierovyznaniu v pomere 3:7. Opačná 
situácia bola vo Zvolene, kde sa v roku 1787 z celkového počtu 1 695 obyvateľov (Vlasti-
vedný slovník obcí na Slovensku III. ich uvádza len 1 659)27 nachádzalo až 1 135 
evanjelikov (66,96 %) a 560 katolíkov (33,04 %).28


Pre analýzu náboženskej štruktúry obyvateľstva Uhorska v prvej polovici 19. storo-
čia chýbajú štatistické materiály úradnej proveniencie, keďže prvé sčítanie v pravom 
zmysle slova sa uskutočnilo až v roku 1850. Východiskovým zdrojom pre získanie údajov 
o počte evanjelikov žijúcich v Banskej Bystrici a Zvolene s blízkym okolím nám preto 
boli ručne písané vizitačné protokoly Banského dištriktu ECAV a Banskobystrickej die-
cézy rímskokatolíckej cirkvi. Od konca 18. storočia sa začali viesť aj tlačené schematizmy 
uvedeného biskupstva, do ktorého patrili ako dekanáty Banská Bystrica a Zvolen (Catalo-
gus venerabilis cleri almae dioecesis Neosoliensis a Schematismus venerabilis cleri dioe-
cesis Neosoliensis). Prvý z nich vyšiel v roku 1794 v Tumlerovej (neskôr Štefániho) tla-
čiarni, ďalšie pochádzajú z rokov 1802, 1803, 1808 a 1812 (dostupné sú len vo fondoch 
OSzK v Budapešti). Ostatné už vytlačil Filip Machold v Banskej Bystrici.29 Časová 
a finančná náročnosť nám neumožnila realizovať výskum v zahraničí, preto sme pracovali 
len so schematizmami od roku 1813, uloženými v Archíve Biskupského úradu a diecézy 
v Banskej Bystrici, v Slovenskej národnej knižnici v Martine a v Stredoslovenskom mú-
zeu v Banskej Bystrici. Vďaka nim môžeme sledovať náboženské pomery vo všetkých 
obciach a osadách Zvolenskej kotliny. Pri každej farnosti a jej filiálkach uvádzajú oso-
bitne údaje o počte katolíkov a evanjelikov. Schematizmy však nemali oficiálny charakter, 
čoho dôkazom je aj niekoľko nepresností uvádzaných v počte evanjelikov v porovnaní so 
zápismi vo vizitačných protokoloch. 


Prvá superintendentská vizitácia zborov ECAV Zvolenského seniorátu sa konala 
v máji a júni 1801. Banskú Bystricu navštívil superintendent Banského dištriktu Martin 
Hamaliar 11.-13. júna 1801. Podľa jeho zistení sa v matkocirkevnom zbore nachádzalo 2 
058 (1 629 dospelých a 429 nedospelých) a vo filiálkach 1 474 evanjelikov (1 018 dospe-
lých a 456 nedospelých)30. Pre porovnanie oproti súpisu z roku 1787 vzrástol v priebehu 
15 rokov počet veriacich v meste o 558 (37,2 %). Zo Zvolena sú známe údaje až z druhej 
vizitácie, uskutočnenej v roku 1818. 


Tabuľka 1 uvádza, že najviac evanjelikov sa nachádzalo v Podlaviciach (32,09 % 
z celkového počtu príslušníkov tejto konfesie žijúcich vo filiálkach) a potom s výrazným 
odstupom, predstavujúcim až 55 %, v Sásovej (17,64 %). Viac ako 100 ich bolo vo filiál-


                                                 
24 BOKES, F.: Obyvateľstvo Slovenska na konci 18. storočia. Turčiansky Sv. Martin : Kníhtlačiarsky účastinár-
sky spolok, 1941, s. 12. 
25 PISOŇ, Š. et al.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Bratislava : Veda, 1977, s. 120. SVETOŇ, J.: Vývoj 
obyvateľstva za kapitalizmu a v ľudovej demokracii. In: Ekonomický časopis SAV, 1953, č. 4, s. 407. 
26 BOKES, Obyvateľstvo ..., s. 16. 
27 PISOŇ, Š. et al.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava : Veda, 1978, s. 360. 
28 THIRRING, G.: Magyarország népessége II. József korában. Budapest : A Magyar Tudományos Akadémia 
kiadása, 1938, s. 46. 
29 KRIŠKOVÁ, Ľ.: Bystrické schematizmy. In: Kniha '95-'96. Martin : Matica slovenská, 1998, s. 97. 
30 V počte nie sú uvedení evanjelici nachádzajúci sa vo filiálkach Piesky a Riečka, ktoré už nepatria do územia 
Zvolenskej kotliny. Visitatio Superintendentialis J. Ecclesia Aug. Conf. Evangelica Neosoliensis diebus 11. 12. 
& 13. junii 1801 solenniter peracta. Archív Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Banská Bystrica. 
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kach Majer a Senica, najmenej v Sv. Jakube.31 Žiadni evanjelici nežili v Harmanci 
a Uľanke. Nevieme však, v akom pomere boli ku katolíckemu obyvateľstvu, keďže údaje 
o ich počte nie sú k dispozícii. Najskôr ich uvádza vizitačný protokol z roku 1803 (viď 
Tabuľku 2). Podľa neho sa k evanjelikom v meste hlásilo až o 642 menej veriacich (43,55 
%), naopak vo filiálkach o 159 viac (7,73 %). Počet evanjelikov teda výrazne poklesol, 
avšak chýbajú údaje z Podlavíc, kde ich v roku 1801 žilo najviac spomedzi všetkých fi-
liálok, Seliec a Senice. V roku 1803 bolo najviac veriacich v Sásovej (28,85 % 
z celkového počtu príslušníkov tohto náboženstva nachádzajúcich sa vo filiálkach), Majeri 
(18,75 %) a Rudlovej (17,55 %), najmenej – iba po jednom členovi – v Harmanci 
a Uľanke.32


Z uvedených údajov vyplýva, že pomer počtu veriacich v meste a okolitých ob-
ciach, spadajúcich pod spoločný zbor bol takmer rovnaký – evanjelikov prevyšovali kato-
líci o viac ako jednu štvrtinu. Záznamy o stave príslušníkov tejto konfesie zo Zvolena 
chýbajú. Najbližšie nás o nich informuje vizitačný protokol z roku 1804. V roku 1804 
bolo vo Zvolene a filiálkach matkocirkevného zboru evidovaných 2 533 veriacich (katolí-
kov len 1 113).33 V priebehu nasledujúcich štyroch rokov však ich počet klesol na 1 689 
(o 33,32 %).34


 
Tabuľka 1 Počet evanjelikov zboru evanjelickej cirkvi a. v. v Banskej Bystrici v roku 1801 (Zdroj: Visitatio 
Superintendentialis J. Ecclesia Aug. Conf. Evangelica Neosoliensis diebus 11. 12. & 13. junii 1801 solenniter 
peracta. Archív Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Banská Bystrica) 
 


Cirkevný zbor Filiálka Dospelí Nedospelí Spolu 
Banská Bystrica  1629 429 2058 
 Harmanec - - - 
 Kostiviarska 23 18 41 
 Kynceľová 54 27 81 
 Majer 93 54 147 
 Nemce 71 28 99 
 Podlavice 361 112 473 
 Rudlová 98 56 154 
 Sásová 179 81 260 
 Selce 55 28 83 
 Senica 75 45 120 
 Sv. Jakub 9 7 16 
 Uľanka - - - 


Spolu 1018 456 1474  
Spolu    3532 


 
Tabuľka 2 Počet evanjelikov (a katolíkov pre možnosť porovnania) zboru ECAV v Banskej Bystrici 
v roku 1803 (Zdroj: Visitatio Canonica Ecclesia et Parochia Civitatis Neosoliensis, 1803. Archív Biskupského 
úradu v Banskej Bystrici, CV č. 19a.) 


 
Cirkevný zbor Filiálka Evanjelici Katolíci 
Banská Bystrica  2217 2780 
 Harmanec (s Andrašovou) 1 83 
 Kostiviarska 73 220 
 Kynceľová 85 12 
 Majer 156 42 


                                                 
31 Visitatio Superintendentialis ... 
32 Visitatio Canonica Ecclesia et Parochia Civitatis Neosoliensis, 1803. Archív BÚ BB, CV č. 19a. 
33 Visitatio Canonica Ecclesia et Parochia Civitatis Veterozoliensis. Archív BÚ BB, CV č. 11a. 
34 PODLESNÝ, J. – PODLESNÁ, A.: Dejiny Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vo Zvo-
lene. Zvolen : Bratia Sabovci, 2002, s. 33. 
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 Nemce 96 21 
 Podlavice - - 
 Rudlová 146 22 
 Sásová 240 50 
 Selce - - 
 Senica - - 
 Sv. Jakub 34 243 
 Uľanka 1 352 
 Spolu 832 1045 
Spolu  3049 3825 


 
 O desať rokov neskôr (viď Tabuľku 3) bolo v Banskej Bystrici podľa prvého die-


cézneho schematizmu, nachádzajúceho sa na území Slovenska, o 439 evanjelikov menej 
(19,80 %), vo filiálkach ich počet naopak stúpol viac ako dvojnásobne – o 547 (65,75 %), 
čím celkový stav veriacich v zbore dosiahol vyššiu hodnotu – o 108 (3,54 %) – a predsti-
hol tak nárast príslušníkov katolíckej konfesie.35 Najviac evanjelikov bolo v Podlaviciach 
(25,38 % z celkového počtu príslušníkov tohto náboženstva žijúcich vo filiálkach a 11,09 
% zo všetkých veriacich v zbore) a v Sásovej (17,40 a 7,60 %). Viac ako 100 sa ich na-
chádzalo v Senici, Rudlovej a Majeri, najmenej v Sv. Jakube a žiadni neboli v Harmanci 
a Uľanke. Evanjelici neprevyšovali počet katolíkov len v obciach Harmanec, Kostiviar-
ska, Selce, Sv. Jakub a Uľanka. 


Nie je možné jednoznačne určiť, čo bolo príčinou kolísania v počte evanjelikov 
v banskobystrickom zbore v priebehu rokov 1801-1813. Pravdepodobne to súviselo 
s migráciou neprivilegovaného vidieckeho obyvateľstva, ktorí odchádzali za prácou do 
miest alebo ich okolia. Vývoj náboženskej štruktúry tak popri politicko-spoločenských 
faktorov determinovala ekonomická situácia početne zastúpených príslušníkov nižších 
vrstiev. 


V priebehu roka 1813-14 klesol počet evanjelikov v meste až o 293 (16,48 %), čo sa 
odrazilo aj na celkovom úbytku veriacich v zbore, ktorý predstavoval o 311 príslušníkov 
tejto konfesie menej (9,85 %). Evanjelici mali nadpolovičnú väčšinu v siedmich filiál-
kach, najviac v Podlaviciach (66,92 % z celkového počtu veriacich oboch konfesií). 


V roku 1814 bolo vo Zvolene evidovaných 1 102 (40,01 %) a vo filiálkach jeho 
zboru 1 653 evanjelikov (59,99 %), z toho až 892 v Môťovej (53,96 % zo všetkých prí-
slušníkov tohto náboženstva nachádzajúcich sa vo filiálkach). V porovnaní s rokom 1804 
ich bolo o 222 viac (8,76 %). V meste sa nachádzalo o 383 veriacich menej (25,79 %) ako 
v Banskej Bystrici, ale v troch filiálkach ich bolo sústredených o 292 viac (21,45 %) ako v 
tých, ktoré patrili druhému zboru. 


Tabuľka 4 približuje zmeny v počte evanjelikov, ktoré nastali počas 20 rokov 
v Banskej Bystrici a jej filiálkach. Môžeme ich zároveň porovnávať s príslušníkmi kato-
líckej konfesie, ktorí mali v pomere k nim (okrem stavu v osadách) väčšinové zastúpenie. 
V meste žilo najviac veriacich uprostred sledovaného obdobia, teda v roku 1826, kedy 
predstavovali 57,43 % z celkového počtu členov zboru (42,18 % v pomere ku katolíkom), 
najmenej v roku 1817, pričom tvorili 53,15 % (36,52 % vo vzťahu k opačnému vyznaniu). 
Medzi týmito rokmi bol rozdiel 604 evanjelikov (38,64 %). V porovnaní so schematiz-
mom z roku 1813 ich stav za štyri roky klesol o 215 (12,09 %). Veriacich postupne pribú-
dalo až do roku 1826, pričom v priebehu rokov 1821-24, z ktorých chýbajú číselné údaje, 
ich už bolo o 449 viac (28,31 %) oproti pomalšie narastajúcemu počtu katolíkov. 
V dôsledku výrazného nárastu medzi rokmi 1821-24 sa stav v sledovanom období pozi-
                                                 
35 Catalogus venerabilis cleri dioecesis Neosoliensis pro anno MDCCCXIII. Neosolii : Typis Ioannis Stephani, 
Philippi Machold. Archív BÚ BB. 
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tívne zmenil o 411 evanjelikov (o 26,30 %). 
Pohyb členstva vo filiálkach bol viac-menej kolísavý. Najviac evanjelikov sa tu na-


chádzalo v roku 1836, kedy predstavovali 45,08 % z celkového počtu príslušníkov tejto 
konfesie patriacich do zboru (42,53 % v pomere ku katolíkom), najmenej v roku 1827, 
pričom tvorili 38,43 % (39,39 % vo vzťahu k opačnému vyznaniu). Medzi uvedenými 
rokmi bol rozdiel 302 veriacich (22,91 %). Počas celého obdobia žilo najviac evanjelikov 
v Podlaviciach, kde v roku 1830 tvorili 26,15 % z celkového počtu príslušníkov tohto 
náboženstva nachádzajúcich sa vo filiálkach a 11,67 % zo všetkých členov zboru (69,08 
% v pomere ku katolíkom), najmenej v Uľanke (1-8). V roku 1830 boli títo veriaci po 
prvýkrát evidovaní aj v Dolnom Harmanci a od roku 1833 tiež v Harmaneckej fabrike. V 
Hornom Harmanci sa nenachádzali žiadni evanjelici. 


Počas rokov 1821-24 stúpol počet veriacich najviac v Selciach, a to o 36 (80 %), 
v Sásovej ich naopak ubudlo 65 (26,10 %). V priebehu roka 1825-26 nastal vo filiálkach 
nárast o 135 evanjelikov (9,44 %), ale za rok 1826-27 výrazný pokles až o 288 príslušní-
kov tejto konfesie (17,93 %). V rokoch 1830-33 ubudlo paradoxne najviac v Podlaviciach 
– o 102 veriacich (24,29 %). 
 
Tabuľka 3 Počet evanjelikov (a katolíkov pre porovnanie) zborov ECAV v Banskej Bystrici a Zvolene 
v rokoch 1813-1814 (Zdroj: Catalogus venerabilis cleri dioecesis Neosoliensis, 1813-1814. Archív BÚ BB.) 


 
Rok  1813 1814 
Cirkevný 
zbor 


Filiálka Ev. Kat. Ev. Kat. 


Banská 
Bystrica 


 1778 2198 1485 2608 


 Dolný 
Harmanec 


- 47 - 46 


 Harmanec - 
píla 


- 8 - 5 


 Horný 
Harmanec 


- 30 - 32 


 Kostiviarska 73 220 72 220 
 Kynceľová 85 11 83 8 
 Majer 156 26 156 28 
 Nemce 96 12 94 13 
 Podlavice 350 173 347 172 
 Rudlová 146 13 141 10 
 Sásová 240 26 240 30 
 Selce 55 575 57 564 
 Senica 130 26 127 17 
 Sv. Jakub 48 243 44 240 
 Uľanka - 376 - 370 
 Spolu 1379 1786 1361 1755 
Spolu  3157 3984 2846 4363 


 
Rok  1813 1814 
Cirkevný zbor Filiálka Ev. Kat. Ev. Kat. 
Zvolen  1102 1013 1102 667 
 Dúbrava 1 83 1 84 
 Lieskovec 760 33 760 34 
 Môťová 891 10 892 10 
 Spolu 1652 126 1653 128 
Spolu  2754 1139 2755 795 


 
Počas rokov 1833-36 evidujeme najväčší nárast evanjelikov v Podlaviciach – o 87 
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(27,36 %) a pokles v Selciach – o 45 (39,13 %), kde paradoxne v predchádzajúcich ro-
koch stúpol počet týchto veriacich. Sporný je však údaj o príslušníkoch oboch konfesií 
v Podlaviciach z roku 1827, ktorý sa v priebehu roka znížil viac ako päťnásobne (o 80,05 
%), čo len dokazuje nepresnosť pri zostavovaní diecéznych schematizmov a znižuje vie-
rohodnosť ich výpovednej hodnoty. Evanjelici tvorili nadpolovičnú časť obyvateľstva 
Kynceľovej, Majera, Seliec, Podlavíc (do roku 1818, v roku 1821 a 1836), Rudlovej, 
Sásovej a Senice. Napriek značnému poklesu počas roka 1826-27, po ktorom nasledoval 
už len rast, sa stav v sledovanom období pozitívne zmenil o 242 veriacich (17,56 %). 


V zbore bolo za celé obdobie evidovaných najviac evanjelikov rovnako ako v 
meste, teda v roku 1826 (42,55 % v pomere ku katolíkom), najmenej v roku 1817 (39,68 
%). Medzi týmito rokmi bol rozdiel 832 veriacich (28,29 %). Počas rokov 1821-24 ich 
pribudlo až 424 (13,94 %). V priebehu roka 1826-27 však nastal pokles až o 343 prísluš-
níkov tejto konfesie (9,09 %), ale za nasledujúcich deväť rokov stúpol o 138 (3,99 %). 
V dôsledku výrazného nárastu medzi rokmi 1821-24 sa stav v sledovanom období pozi-
tívne zmenil o 653 evanjelikov (22,20 %). 


Tabuľka 5 uvádza zmeny v počte veriacich, ktoré nastali v priebehu 20 rokov vo 
Zvolene a filiálkach jeho zboru v pomere k príslušníkom katolíckej konfesie, ktorí mali 
menšinové zastúpenie. V meste žilo najviac evanjelikov v druhej polovici sledovaného 
obdobia, teda v roku 1826 (rovnako ako v Banskej Bystrici), kedy predstavovali 51,82 % 
z celkového počtu členov zboru (64,28 % v pomere ku katolíkom), najmenej v rokoch 
1833, pričom tvorili 49,45 % (58,08 %). Medzi uvedenými rokmi bol rozdiel 217 veria-
cich (20,30 %). V porovnaní s Banskou Bystricou ich však v oboch prípadoch bolo o viac 
ako polovicu menej (50,67; 54,34 a 56,84 %). V dôsledku poklesu medzi rokmi 1826-33 
(ich počet sa znížil o 217 – 20,30 %) sa stav v sledovanom období negatívne zmenil o 11 
evanjelikov (1,26 %). 
 
Tabuľka 4 Počet evanjelikov (a katolíkov pre možnosť porovnania) zboru ECAV v Banskej Bystrici 
v rokoch 1817-1836 (Zdroj: Catalogus / Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Neosoliensis, 1817-
1836.) 
 


Rok  1817 1818 1820 1821 1824 1825 
  Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. 
Cirkevný zbor Filiálka             
Banská Bystrica  1563 2717 1569 2732 1584 2738 1586 2750 2035 2832 2126 2933 


D
Ha


olný 
rmanec 


N N N N N N N N N N N N 


Harmanec - 
a píl


- 98 - 99 - 102 - 101 - 136 - 159 


v rokoch 1825-33 
uvádzané len ako 
Harmanec (pravde-
podobne Horný s 
Dolným) Horný 


Harmanec 
N N N N N N N N N N N N 


 Kostiviarska 65 178 68 179 71 183 70 185 91 225 80 235 
 Kynceľová 87 8 86 7 90 10 92 12 84 15 84 18 
 Majer 158 30 156 26 160 27 161 26 156 73 162 70 
 Nemce 98 15 96 14 100 14 101 13 114 12 123 11 
 Podlavice 345 176 368 198 328 170 412 192 390 222 406 223 
 Rudlová 148 14 149 14 155 15 153 14 149 26 147 21 
 Sásová 241 40 243 34 250 38 249 36 184 56 300 60 
 Selce 64 602 64 610 67 615 45 605 81 616 89 639 
 Senica 130 22 129 25 129 25 111 31 120 24 124 25 
 Sv. Jakub 41 247 52 238 57 240 58 241 53 243 48 256 
 Uľanka 1 323 1 343 1 350 3 253 8 368 2 386 
 Spolu 1378 1753 1412 1787 1408 1789 1455 1709 1430 2016 1565 2103 
Spolu  2941 4470 2981 4519 2992 4527 3041 4459 3465 4848 3691 5036 
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Rok  1826 1827 1830 1833 1836 
  Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. 
Cirkevný zbor Filiálka           
Banská Bystrica  2167 2970 2112 2919   1866 2667 1974 2780 


Do
ma


lný Har-
nec 


N N N N 6 241 1 142 - 162 


Harmanec - 
a píl


- 169 - 184 N N 9 35 3 53 


v rokoch 1825-33 
uvádzané len ako 
Harmanec (pravde-
podobne Horný s 
Dolným) Horný Har-


manec 
N N N N N N - 58 - 67 


 Kostiviarska 85 234 89 262 66 258 71 259 82 259 
 Kynceľová 89 10 78 14 78 16 80 23 83 14 
 Majer 169 65 178 58 188 61 205 54 170 54 
 Nemce 129 10 140 9 121 12 118 12 127 20 
 Podlavice 416 244 83 86 420 188 318 189 405 183 
 Rudlová 159 21 161 29 169 20 172 19 179 20 
 Sásová 301 62 320 57 289 62 286 53 297 54 
 Selce 85 650 83 664 91 652 115 675 70 615 
 Senica 126 22 132 26 119 23 149 26 142 28 
 Sv. Jakub 40 254 51 241 57 252 62 241 54 261 
 Uľanka 7 384 3 398 2 397 4 380 8 399 
 Spolu 1606 2125 1318 2028 1606 2182 1590 2166 1620 2189 
Spolu  3773 5095 3430 4947 3599 4936 3456 4833 3594 4969 


 
Tabuľka 5 Počet evanjelikov (a katolíkov pre možnosť porovnania) zboru ECAV vo Zvolene v rokoch 
1817-1837 (Zdroj: Catalogus / Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Neosoliensis, 1817-1837.) 


 
Rok  1817 1818 1820 1821 1824 1825 
  Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. 
Cirkevný zbor Filiálka             
Zvolen  872 509 885 548 996 557 100 587 1050 569 1057 586 
 Bakova jama N N N N 2 10 - 7 - 10 - 11 
 Dúbrava a Sekier - 78 - 80 1 72 - 75 - 75 - 76 
 Komorská usadlosť 18 148 20 140 39 126 41 128 41 156 30 85 
 Lieskovec 400 53 420 56 391 56 398 57 416 56 421 53 
 Môťová 460 11 473 15 481 19 490 17 510 20 520 19 
 Neresnica N N N N 4 1 10 - 7 - 7 - 
 Stráže N N N N 5 4 8 1 8 1 8 1 
 Šúplatka 7 - 7 - 6 - 9 - 11 - 9 - 
 Spolu 885 290 920 291 929 288 956 285 993 317 995 245 
Spolu  1757 799 1805 839 1925 845 1056 872 2043 886 2052 831 


 
Rok  1826 1827 1830 1833 1836 1837 
  Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. 
Cirkevný zbor Filiálka             
Zvolen  1069 594 980 612 852 615 852 615 852 554 861 612 
 Bakova jama - 12 3 9 - 8 - 8 - 8 - 9 
 Dúbrava a Sekier - 80 5 80 8 94 8 115 8 104 8 114 
 Komorská usadlosť 30 138 35 126 30 104 30 104 38 109 40 119 
 Lieskovec 420 55 410 56 381 57 381 57 381 65 390 66 
 Môťová 521 13 500 25 436 21 436 21 436 19 439 19 
 Neresnica 6 - 6 - - 11 - 11 - 7 - 7 
 Stráže 8 1 8 2 10 2 10 2 - 5 - 5 
 Šúplatka 9 - 9 - 9 - 6 - 9 - 9 - 
 Spolu 994 299 976 298 874 297 871 318 872 317 886 339 
Spolu  2063 893 1956 910 1726 912 1723 933 1724 871 1747 951 


 
Poznámka: N – príslušnú filiálku schematizmus neuvádza 
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Bakova jama, Dúbrava so Sekierom, Komorská usadlosť, Neresnica, Stráže a Šúplatka boli 
filiálkami rímskokatolíckej farnosti vo Zvolene. 
 


Ich počet oproti schematizmu z roku 1813 v priebehu štyroch rokov klesol o 230 (20,87 
%). Údaj z roku 1821 je určite chybný (uvedenému číslu pravdepodobne chýba jedna 
cifra), keďže rok predtým bolo evidovaných 996 evanjelikov a počas ďalších troch rokov 
už 1 050. Počet veriacich postupne stúpal až do roku 1826, pričom nasledujúceho roku ich 
ubudlo 89 (8,33 %) a v priebehu rokov 1827-33 už 128 (13,06 %). 


Najviac evanjelikov bolo evidovaných vo filiálkach v roku 1825, kedy predstavovali 
48,49 % z celkového počtu členov zboru (80,24 % v pomere ku katolíkom), najmenej 
v roku 1833 so zastúpením 50,55 % (73,25 % vo vzťahu k opačnému vyznaniu). Medzi 
týmito rokmi bol rozdiel 124 veriacich (12,46 %). Počas celého obdobia boli evanjelici 
najvýraznejšie zastúpení v Môťovej. V roku 1826 tvorili 52,41 % z celkového počtu prí-
slušníkov tejto konfesie žijúcich vo filiálkach a 25,25 % zo všetkých veriacich v zbore 
(97,57 % v pomere ku katolíkom). Schematizmus z roku 1813 ich uvádza až o 370 viac 
(71,02 %), pričom počas rokov 1813-18 sa tento stav negatívne zmenil takmer 
o dvojnásobok (o 418 – 48,37 %). Najmenej evanjelikov žilo v Bakovej jame, ktorí v roku 
1820, kedy táto filiálka vznikla, tvorili 0,22 a 0,10 % (16,67 % vo vzťahu k opačnému 
vyznaniu). V tomto roku boli založené aj filiálky v osadách Neresnica a Stráže. Najvýraz-
nejšia zmena nastala v priebehu rokov 1813-17, kedy počet príslušníkov tohto nábožen-
stva klesol až o 767 (46,43 %). Evanjelici tvorili nadpolovičnú časť obyvateľstva Lies-
kovca, Môťovej a Strážov. Napriek tejto situácii sa stav v sledovanom období pozitívne 
zmenil len o 1 veriaceho (0,11 %). 


V zbore bolo za celé obdobie najviac evanjelikov rovnako ako v meste, teda v roku 
1826 (69,79 % v pomere ku katolíkom), najmenej v roku 1833 (64,87 % vo vzťahu 
k opačnému vyznaniu). Medzi týmito rokmi bol rozdiel 340 veriacich (16,48 %). Počas 
rokov 1813-17 ich ubudlo až o 997 (36,20 %) a v priebehu roka 1826-27 kleslo o 107 
(5,19 %). Napriek výraznému nárastu medzi rokmi 1818-24 sa stav v sledovanom období 
negatívne zmenil o 10 evanjelikov (0,57 %). 


Dňa 3. júna 1818 uskutočnil superintendent Adam Lovich vizitáciu zboru ECAV vo 
Zvolene (viď Tabuľku 6).36 Značný rozdiel možno vidieť medzi evanjelikmi v meste, 
ktorých vizitačný protokol uvádza o 234 viac (26,44 %) ako katolícka štatistika. V počte 
veriacich žijúcich vo filiálkach sa nachádzajú menšie či väčšie odchýlky, ktoré obsahujú 
viac pozitívne hodnoty oproti druhému prameňu. Najväčší rozdiel je viditeľný pri obci 
Môťová, ktorá mala podľa výsledkov vizitácie o 290 príslušníkov tejto konfesie viac 
(38,01 %) ako je uvedené v diecéznom schematizme. V materiáli vypracovanom A. Lovi-
chom však chýbajú údaje o počte evanjelikov v Dúbrave so Sekierom, Komorskej usad-
losti a Šúplatke, zatiaľ čo sekundárny zdroj ich obsahuje. Neuvádza však stav veriacich 
v Lukovom. 


 
Tabuľka 6 Počet evanjelikov (a katolíkov pre porovnanie) zboru ECAV vo Zvolene v roku 1818 (Zdroj: 
PODLESNÝ, J. – PODLESNÁ, A.: Dejiny Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vo Zvolene. 
Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Neosoliensis pro anno MDCCCXVIII.) 


 
  Superint. vizit. Diecéz. schematizmus
Cirkevný zbor   Ev. Kat. 
Zvolen  1119 885 548 
 Bakova jama neuvedené N N 
 Dúbrava a Sekier neuvedené - 80 


                                                 
36 PODLESNÝ – PODLESNÁ, Dejiny ..., s. 33. 
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 Komorská usadlosť neuvedené 20 140 
 Kováčová 72 - - 
 Lieskovec 598 420 56 
 Lukové 176 neuvedené neuvedené
 Môťová 763 473 15 
 Neresnica neuvedené N N 
 Stráže neuvedené N N 
 Šúplatka neuvedené 7 - 
 Spolu 1609 920 291 
Spolu  2728 1805 839 


 
V súvislosti s mierou vierohodnosti údajov uvádzaných v diecéznych schematiz-


moch stojí za zmienku porovnať ročník 1820 s výsledkami výskumu slovenského etno-
grafa Jána Čaploviča, ktoré publikoval v diele s názvom Schematismus ecclesiarum et 
scholarum evangelicorum augustanae confessioni in inclyto regno hungariae addictorum 
(1820). Ide o prvý štatistický prameň ECAV v Uhorsku v pravom zmysle slova.37 V časti 
„Zoliensis dioecesis“ približuje stav evanjelikov vo všetkých 10 existujúcich či obnove-
ných cirkevných zboroch tejto oblasti, ale neuvádza, v ktorom roku. Ohľadom Banskej 
Bystrice a jej filiálok neuvádza presný počet evanjelikov, len ich súčet, ktorý predstavuje 
vyše 4 000 príslušníkov tejto konfesie38, pritom vieme, že v tomto období nemalo mesto 
viac ako 5 000 obyvateľov. To znamená, že podstatne veľká časť veriacich by sa musela 
nachádzať vo filiálkach. Ak by sme však k celkovému počtu evanjelikov patriacich do 
zboru, ktorých bolo podľa príslušného schematizmu 2 992, pripočítali veriacich z filiálok 
Riečka a Sandberg (nachádzajúcich sa mimo územia Zvolenskej kotliny), ani zďaleka sa 
nepriblížime k výsledku J. Čaploviča. 


Vo Zvolene žilo podľa autora 1 935 evanjelikov a 1 822 vo filiálkach Kováčová, 
Lieskovec, Lukové a Môťová, ale aj Budča, Kašova Lehôtka a Turová, ktoré už nepatria 
do Zvolenskej kotliny.39 Zo záznamov v schematizme sa počtu veriacich v meste pribli-
žuje údaj o 1 925 príslušníkoch tohto náboženstva nachádzajúcich sa v zbore (z toho 996 
pripadlo mestu a 929 filiálkam). 


Podobnú diferenciu nachádzame aj v práci Ľudovíta Nagya Notitiae politico-geo-
graphico-statisticae inclyti regni Hungariae, partiumque eidem adnexarum (1828). Autor 
v nej sleduje vývoj náboženskej štruktúry obyvateľstva v posledných dvoch decéniách 18. 
storočia (od roku 1782) a v prvých dvoch desaťročiach 19. storočia. V roku 1782 bolo 
v Banskej Bystrici 2 551 evanjelikov a 2 437 katolíkov, vo Zvolene 1 209 a 570 príslušní-
kov týchto konfesií. K roku 1827 (údaje pochádzajú z 20. rokov 19. storočia – viď Ta-
buľku 7) tvorili evanjelici nadpolovičnú väčšinu vo všetkých 13 sídlach Zvolenskej sto-
lice. Z 26 808 obyvateľov bolo 15 128 evanjelikov (56,43 %) a 11 680 katolíkov (43,57 
%). Ich počet však od prijatia Tolerančného patentu paradoxne klesol. V prvom prípade 
o 332 (13,01 %), v druhom len o 22 veriacich (1,82 %).40


Podľa kanonickej vizitácie z roku 1829 klesol počet evanjelikov vo Zvolene na 1 
096 (o 91 – 7,67 %) a vo filiálkach na 1 355 (o 403 – 22,92 %), z toho sa 1 nachádzal 
v Dúbrave a Sekieri, 39 v komorskej usadlosti, 591 v Lieskovci, 706 v Môťovej, 4 
v Neresnici, 5 v Strážoch a 9 v Šúplatke.41 Ľ. Nagy uvádza, že vo filiálkach oboch zborov 
                                                 
37 JANKOVIČ, V.: Ján Čaplovič : Život, osobnosť, dielo. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1945, s. 69. 
38 CSAPLOVICS, J.: Schematismus ecclesiarum et scholarum evangelicorum augustanae confessioni in inclyto 
regno hungariae addictorum. Viennae : Antonii Pichlem, 1820, s. 40. 
39 CSAPLOVICS, Schematismus ..., s. 45. 
40 ŽUDEL, J.: Náboženská štruktúra obyvateľstva mestských sídel na Slovensku v 20. rokoch 19. storočia. In: 
Historický zborník 7. Martin : Matica slovenská, 1997, s. 79-87. 
41 Visitatio Canonica Ecclesia et Parochia Civitatis Veterozoliensis, 1829. Archív BÚ BB, CV č. 13. 
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žilo 1 710 a 549 veriacich.42


 
Tabuľka 7 Počet evanjelikov (a katolíkov pre porovnanie) zborov ECAV v Banskej Bystrici a Zvolene 
k roku 1827 (Zdroj: NAGY, L.: Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae, Partiumque 
eidem adnexarum. Tomus I.) 


 
Cirkevný zbor Filiálka Ev. Kat. Cirkevný zbor Filiálka Ev. Kat.
Banská Bystrica  2219 2995 Zvolen  1222 887
 Harmanec - -  Kováčová 96 87 
 Kostiviarska 97 243  Lieskovec 453 59 
 Kynceľová 96 11  Spolu 549 146
 Majer 178 69 Spolu  1771 1033
 Nemce 139 11 
 Podlavice 449 256
 Rudlová 178 24 
 Sásová 329 68 
 Selce 99 667
 Senica 145 24 
 Sv. Jakub 48 267
 Uľanka - - 
 Spolu 1758 1640
Spolu  3977 4635


 
Nevieme síce, odkiaľ autor čerpal poznatky o náboženskej štruktúre obyvateľstva, 


ale takéto údaje neuvádza žiadny diecézny schematizmus z rokov 1813-27. Je však 
možné, že sa nachádzajú v ročníkoch, s ktorými sme nedisponovali. Uvedené odchýlky 
mohlo napokon spôsobiť aj samotné štatistické spracovanie, podľa ktorého sú evanjelici 
oboch vyznaní uvádzaní spolu. 


Zostáva teda na zamyslenie, ktoré z týchto prameňov podávajú objektívne informá-
cie, či ten, ktorý uskutočnila katolícka administratíva alebo evanjelici so širším obsaho-
vým zameraním svojich prác (obe sa geograficky vzťahujú na územie Uhorska). Výhodou 
cirkevných schematizmov je však periodicita ich vydávania, preto máme možnosť porov-
nať výsledky z viacerých po sebe nasledujúcich rokov a posúdiť, či poskytujú objektív-
nejší pohľad na zmeny v členstve jednotlivých zborov ECAV. Možno predpokladať, že 
ich údaje o počte evanjelikoch nie sú uvedené objektívne, resp. účelovo podhodnotené, 
aby neprevyšovali počet ich vlastných veriacich a zachovali si tak hegemónne postavenie 
pretrvávajúce ešte z predtolerančného obdobia. 


V roku 1837 sa uskutočnila druhá vizitácia banskobystrického zboru vedená ban-
ským superintendentom Jánom Seberínym (viď Tabuľku 8). Jej výsledky sa však v takmer 
každom prípade (okrem Horného Harmanca a Sv. Jakuba) nezhodujú s údajmi uvedenými 
v diecéznom schematizme. Najviac sa približujú pri filiálkach Nemce a Senica. 


Značný rozdiel možno vidieť medzi evanjelikmi v meste, ktorých superintendentská 
vizitácia uvádza o 93 viac (4,70 %) ako katolícka štatistika. V počte veriacich žijúcich vo 
filiálkach sa nachádzajú menšie či väčšie odchýlky, ktoré obsahujú viac pozitívne hodnoty 
oproti druhému prameňu. Výnimku tvoria len Podlavice, ktoré mali podľa diecézneho 
schematizmu o 19 evanjelikov viac (4,69 %) ako je uvedené vo vizitačnom protokole, 
a Majer s rozdielom 10 veriacich (5,88 %). Najväčšie odchýlky opačnej hodnoty sú vidi-
teľné pri obci Sásová (32 – 11,76 %). Podľa údajov získaných J. Seberínym nežil 
v Dolnom Harmanci, Harmaneckej fabrike a Uľanke žiaden evanjelik, zatiaľ čo sekun-
dárna evidencia uvádza už od roku 1833 v prvom prípade 1 a v druhom najskôr 9, potom 
                                                 
42 NAGY, L.: Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae, Partiumque eidem adnexarum. 
Tomus I. Budae : Annae Landerer, 1828, s. 456. 
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7 príslušníkov tejto konfesie. V Uľanke boli už od roku 1817 evidovaní 1 a napokon 7 
veriaci. 


 
Tabuľka 8 Počet evanjelikov (a katolíkov pre porovnanie) zboru ECAV v Banskej Bystrici v roku 1837 
(Zdroj: Protocollum Visitationis canonica Ecclesia Augustano Evangelica Libera Regia ac Montana Civitatis 
Neosoliensis diebus 2.3.4 julii anno 1837. Archív Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Banská Bystrica. 
Schematismus almae dioecesis Neosoliensis pro anno MDCCCXXXVII.) 


 
  Superint. vizit. Diecéz. schematizmus
Cirkevný zbor Filiálka  Ev. Kat. 
Banská Bystrica  2070 1977 2779 
 Dolný Harmanec - 1 160 
 Horný Harmanec - - 64 
 Harmanecká fabrika - 7 50 
 Kostiviarska 82 77 257 
 Kynceľová 84 78 13 
 Majer 170 180 57 
 Nemce 127 126 13 
 Podlavice 405 424 182 
 Rudlová 178 173 18 
 Sásová 304 272 58 
 Selce 73 56 617 
 Senica 142 140 30 
 Sv. Jakub 56 56 268 
 Uľanka - 7 395 
 Spolu 1621 1597 2182 
Spolu  3691 3574 4961 


 
Po J. Čaplovičovi sa evidenciou evanjelikov zaoberal aj básnik Ján Kollár v diele 


Schematismus generalis ecclesiarum & scholarum evang. aug. conf. in Hungaria, jussu 
incl. ac vener. generalis quatuor superintendentiarum conventus (1838). Výsledky jeho 
skúmania sa viažu k roku 1838 (viď Tabuľku 9). Pri ich porovnaní s údajmi k mestám 
Banská Bystrica a Zvolen, uvedenými v diecéznom schematizme, je však možné vidieť 
značné rozdiely. Tie, ako sme už naznačili, vychádzajú pravdepodobne z autorstva oboch 
prameňov. 


Podľa evanjelického schematizmu sa v Banskej Bystrici nachádzalo o 149 evanjeli-
kov viac (7,27 %) ako je uvedené v katolíckej štatistike, ale vo filiálkach ich žilo o 91 
menej (5,58 %). Celkovo tak bolo v zbore o 58 veriacich viac (1,64 %). Najväčší rozdiel 
nastal v prípade Rudlovej, kde J. Kollár evidoval o 85 príslušníkov tejto konfesie menej 
(48,57 %) ako druhý prameň. Naopak pri Sásovej zaznamenal o 32 evanjelikov viac 
(12,08 %) ako sa nachádza v diecéznom schematizme. Údaje sa zhodujú len za Majer 
a Sv. Jakub. Napriek tomu, že v prípade Harmanca autor nerozlišuje medzi jeho osadami, 
uvádza menší počet veriacich oproti sekundárnemu zdroju. 


Pri Zvolene eviduje prvý prameň až o 224 evanjelikov viac (22,95 %) ako je uve-
dené v druhom z nich. Na rozdiel od neho však neobsahuje údaje o príslušníkoch tohto 
náboženstva v štyroch filiálkach katolíckej cirkvi, zatiaľ čo diecézny schematizmus len 
v dvoch. Nie je preto adekvátne porovnávať ich celkový počet za všetky filiálky či zbor. 
Na základe oboch štatistík žilo vo Zvolene priemerne o 888 veriacich menej (45,06 %) 
než v Banskej Bystrici. 


Tabuľka 10 približuje zmeny v počte evanjelikov (v pomere ku katolíkom) 
v Banskej Bystrici a jej filiálkach predovšetkým v poslednom desaťročí prvej polovice 19. 
storočia. V meste žilo najviac príslušníkov tejto konfesie v roku 1850, kedy predstavovali 
69,70 % z celkového počtu členov zboru (40,69 % v pomere ku katolíkom), najmenej v 
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roku 1838, pričom tvorili 66,01 % (40,51 % vo vzťahu k opačnému vyznaniu). Medzi 
týmito rokmi bol rozdiel 342 veriacich (17,99 %). Oproti predchádzajúcej evidencii uve-
denej v Tabuľke 4 sa stav evanjelikov zvýšil o 76 (3,51 %) a 338 (21,63 %). 


 
Tabuľka 9 Počet evanjelikov (a katolíkov pre porovnanie) zborov ECAV v Banskej Bystrici a Zvolene 
za rok 1838 (Zdroj: KOLLÁR, Joanne: Schematismus generalis ecclesiarum & scholarum evang. aug. conf. in 
Hungaria, jussu incl. ac vener. generalis quatuor superintendentiarum conventus. Pestini : Trattner-Károlyianis, 
1838, s. 105-106. Schematismus almae dioecensis Neosoliensis pro anno MDCCCXXXVIII.) 


 
Cirkevný zbor Filiálka Evanj. schematizmus Kat. schematizmus 
Banská Bystrica  2050 1901 
 Harmanec 3 Dolný – 1, fabrika – 4
 Kostiviarska 82 74 
 Kynceľová 88 84 
 Majer 179 179 
 Nemce 127 132 
 Podlavice 400 429 
 Rudlová 90 175 
 Sásová 297 265 
 Selce 70 67 
 Senica 142 156 
 Sv. Jakub 54 54 
 Uľanka 8 11 
 Spolu 1540 1631 
Spolu  3590 3532 


 
Zvolen  1200 976 
 Dúbrava a Sekier neuvedené 5 
 Komorská usadlosť neuvedené 94 
 Kováčová 96 neuvedené 
 Lieskovec 675 450 
 Lukové 209 neuvedené 
 Môťová 896 525 
 Neresnica neuvedené 1 
 Šúplatka neuvedené 9 
 Spolu 1876 1084 
Spolu  3076 2060 


 
Počas roka 1838-39 stúpol počet veriacich o 201 (10,57 %), ale v nasledujúcom 


roku ich ubudlo až 176 (8,37 %). V dôsledku výrazného nárastu v priebehu roka 1838-39 
sa stav v sledovanom období pozitívne zmenil o 342 evanjelikov (17,99 %). Je to o 69 
príslušníkov tohto náboženstva menej (16,79 %) než v rokoch 1817-36. 


Pohyb členstva vo filiálkach bol viac-menej kolísavý. Najviac evanjelikov sa tu na-
chádzalo v roku 1844, kedy predstavovali 47,11 % z celkového počtu členov zboru (42,87 
% v pomere ku katolíkom), najmenej v roku 1848, pričom tvorili 42,79 % (41,59 % vo 
vzťahu k opačnému vyznaniu). Medzi uvedenými rokmi bol rozdiel 199 veriacich (11,62 
%). Počas sledovaného obdobia ich žilo najviac v Podlaviciach, kde mali v roku 1850 
zastúpenie 27,62 % z celkového počtu príslušníkov tejto konfesie žijúcich vo filiálkach 
a 11,62 % zo všetkých veriacich v zbore (70,20 % v pomere ku katolíkom). Oproti pred-
chádzajúcemu obdobiu nastal nárast o 34 evanjelikov (8,17 %). Najmenej veriacich bolo 
evidovaných v osadách Dolný Harmanec (od 1 po 5, z toho najviac v roku 1845), Harma-
necká fabrika (v prvom roku boli 4, v poslednom už 24, najviac ich však stúplo počas roka 
1845-46 – o 9 evanjelikov) a od roku 1843 aj v Hornom Harmanci (do roku 1845 boli 3, 
v priebehu roka 1846-47 len 1 a do konca obdobia už žiaden). 
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Tabuľka 10 Počet evanjelikov (a katolíkov pre možnosť porovnania) zboru ECAV v Banskej Bystrici 
v rokoch 1838-1850 (Zdroj: Schematismus almae dioecesis Neosoliensis, 1838-1850.) 


 
Rok  1838 1839 1840 1841 1843 


  Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. 
Cirkevný zbor Filiálka           
Banská Bystrica  1901 2792 2102 2859 1926 2859 1915 2934 1940 3009 


 Dolný Harmanec 1 159 1 171 2 176 1 185 2 182 
 Horný Harmanec - 63 - 58 - 60 - 61 3 60 
 Harmanecká fabrika 4 54 5 58 6 51 6 45 6 39 
 Kostiviarska 74 271 76 247 68 224 82 229 91 232 
 Kynceľová 84 19 88 26 69 19 68 20 76 21 
 Majer 179 54 197 42 192 40 184 39 184 40 
 Nemce 132 19 126 17 132 21 110 17 120 26 
 Podlavice 429 187 437 189 412 191 416 185 405 184 
 Rudlová 175 19 184 25 183 20 142 14 143 14 
 Sásová 265 51 268 67 256 57 260 52 273 50 
 Selce 67 625 70 652 80 649 79 657 79 635 
 Senica 156 25 123 25 143 22 139 33 131 32 
 Sv. Jakub 54 271 59 291 55 294 68 299 61 301 
 Uľanka 11 391 9 407 4 391 4 414 3 418 
 Spolu 1631 2208 1643 2275 1602 2215 1559 2250 1577 2234 


Spolu  3532 5000 3745 5134 3528 5074 3474 5184 3517 5243 
 


Rok  1844 1845 1846 1847 1848 1850 
  Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. 


Cirkevný zbor Filiálka             
Banská Bystrica  1923 3040 2001 3064 2093 3150 2116 3231 2024 3202 2243 3269 


 Dolný Harmanec 2 182 5 203 4 234 4 250 2 164 1 231 
 Horný Harmanec 3 60 3 61 1 73 1 73 - 55 - 65 
 Harmanecká fabrika 2 45 6 39 15 35 20 28 16 61 24 31 
 Kostiviarska 96 230 96 233 64 272 63 290 56 186 72 229 
 Kynceľová 80 21 89 20 97 36 110 29 103 42 87 27 
 Majer 190 31 190 41 136 60 140 51 126 37 187 53 
 Nemce 120 26 122 24 121 39 132 27 122 19 121 27 
 Podlavice 437 195 403 208 431 205 443 188 446 190 450 191 
 Rudlová 143 14 143 19 171 24 130 24 130 15 156 17 
 Sásová 276 50 276 49 276 76 276 73 191 39 268 36 
 Selce 76 669 72 679 76 718 74 715 69 660 64 665 
 Senica 140 35 142 35 142 34 141 41 138 35 140 22 
 Sv. Jakub 67 304 56 316 61 327 84 341 104 274 57 307 
 Uľanka 81 421 6 430 6 471 9 480 11 349 2 421 
 Spolu 1713 2283 1609 2357 1601 2604 1627 2610 1514 2126 1629 2322 


Spolu  3636 5323 3610 5421 3694 5754 3743 5841 3538 5328 3872 5591 
 
Tabuľka 11 Počet evanjelikov (a katolíkov pre možnosť porovnania) zboru ECAV vo Zvolene v rokoch 
1838-1850 (Zdroj: Schematismus almae dioecesis Neosoliensis, 1838-1850.) 


 
Rok  1838 1839 1840 1841 1843 1844 
  Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. 
Cirkevný zbor Filiálka             
Zvolen  976 576 984 582 1008 594 1015 602 1040 627 1030 599 
 Bakova jama - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 
 Dúbrava a Sekier 5 105 5 106 - - - - - - - - 
 Komor. usadlosť 94 116 96 119 150 122 152 126 154 132 158 135 
 Lieskovec 450 54 456 56 679 60 682 65 693 74 692 76 
 Môťová 525 13 531 13 873 17 879 23 882 28 886 25 
 Neresnica 1 6 1 6 - 6 - 5 5 2 5 - 
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 Stráže - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 7 
 Šúplatka 9 - 9 - 9 - 9 - N N N N 
 Spolu 1084 882 1098 313 1711 328 1722 345 1734 370 1741 375 
Spolu  2060 1458 2082 895 2719 922 2737 947 2774 997 2771 974 


 
Rok  1845 1846 1847 1848 1850 
  Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat. Ev. Kat.
Cirkevný zbor Filiálka           
Zvolen  1046 614 1200 635 1200 645 1200 646 1030 650
 Bakova jama - 8 - 7 - 7 2 7 - 10 
 Dúbrava a Sekier - - 5 134 5 140 5 134 2 140
 Komor. usadlosť 161 138 140 167 141 169 139 169 200 160
 Lieskovec 704 82 711 69 715 70 715 69 715 66 
 Môťová 892 25 845 17 850 18 850 17 850 15 
 Neresnica 5 - 6 2 6 2 - 5 - 5 
 Stráže - 7 5 9 6 3 8 - 4 1 
 Šúplatka N N N N N N N N N N 
 Spolu 1762 385 1712 405 1723 409 1719 401 1771 397
Spolu  2808 999 2912 1040 2923 1054 2919 1047 2801 1047


 
V priebehu roka 1843-44 pribudol najväčší počet evanjelikov v Podlaviciach, a to 


32 (7,90 %), ale do nasledujúceho roku ich ubudlo 34 (7,78 %). Za rok 1845-46 nastal 
v Majeri pokles až o 54 veriacich (28,42 %), ale v posledných dvoch sledovaných rokoch 
nárast o 61 (48,41 %). V rokoch 1846-48 stúpol počet príslušníkov tohto náboženstva 
v Sv. Jakube o 43 (70,49 %), zatiaľ čo počas rokov 1848-50, kedy nemáme k dispozícii 
číselné údaje, klesol o 47 (45,19 %). Najväčší úbytok zaznamenala Senica – 16 veriacich 
(10,26 %), najvýraznejšie však za rok 1838-39 – 33 (21,15 %), ale do nasledujúceho roku 
ich pribudlo 20 (16,26 %). Počas roka 1847-48 nastal v Sásovej pokles až o 85 evanjeli-
kov (30,80 %), ale v priebehu posledných dvoch rokov nárast o 77 (40,31 %). Za rok 
1845-46 sa v Rudlovej zvýšil počet veriacich o 28 (19,58 %), ale do nasledujúceho roku 
ich bolo už o 41 menej (23,98 %). Sporný je údaj o počte príslušníkov tejto konfesie 
v Uľanke z roku 1844, ktorý oproti predchádzajúcemu zápisu vzrástol z pôvodných 3 na 
81 a v priebehu roka 1845-46 klesol na 6. Evanjelici neprevyšovali počet katolíkov len 
v harmaneckých osadách, Kostiviarskej, Selciach, Sv. Jakube a Uľanke. Napriek výraz-
nému nárastu počas rokov 1843-44 (o 136 – 8,62 %), ale v dôsledku poklesov v priebehu 
rokov 1844-45 (o 104 – 6,07 %) a 1847-48 (o 113 – 6,95 %) sa stav v sledovanom období 
negatívne zmenil len o 2 veriacich (0,12 %). 


V zbore bolo za celé obdobie evidovaných najviac evanjelikov rovnako ako 
v meste, teda v roku 1850 (40,92 % v pomere ku katolíkom), najmenej v roku 1841 (40,12 
%). Medzi týmito rokmi bol rozdiel 398 veriacich (11,46 %). Počas roka 1838-39 ich 
počet stúpol o 213 (6,03 %), ale do nasledujúceho roku klesol o 217 (5,79 %). Opačnú 
tendenciu mal vývoj v posledných troch rokoch. V priebehu roka 1839-40 nastal pokles o 
220 evanjelikov (5,87 %) a v období 1847-48 o 205 (5,48 %), ale v rokoch 1848-50 ich 
pribudlo až 334 (9,44 %), čím dosiahli najvyššiu hodnotu počas sledovaného obdobia. V 
dôsledku výrazného nárastu medzi rokmi 1838-39 sa stav 13 rokov pozitívne zmenil 
o 358 veriacich (12,41 %). Oproti predchádzajúcemu obdobiu je to o 295 príslušníkov 
tohto náboženstva menej (45,18 %). 


Tabuľka 11 uvádza zmeny v počte evanjelikov (v pomere ku katolíkom), ktoré na-
stali v priebehu posledných 13 rokov prvej polovice 19. storočia vo Zvolene a filiálkach 
jeho zboru. V meste žilo najviac veriacich v druhej polovici sledovaného obdobia, počas 
rokov 1846-48, kedy predstavovali 41,21; 41,05 a 41,11 % z celkového počtu členov 
zboru (65,40; 65,04 a 65,01 % v pomere ku katolíkom), najmenej v roku 1838 (rovnako 
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ako v Banskej Bystrici), pričom tvorili 47,38 % (62,89 %). Medzi týmito rokmi bol roz-
diel 224 evanjelikov (22,95 %). V porovnaní s Banskou Bystricou to bolo v prvom prí-
pade priemerne o 878 (42,22 %) a v druhom o 925 menej veriacich (48,66 %). Oproti 
predchádzajúcej evidencii uvedenej v Tabuľke 5 stav príslušníkov tejto konfesie stúpol 
o 131 (12,25 %) a 124 (14,55 %). Najväčší nárast nastal v priebehu roka 1845-46, a to 
o 154 evanjelikov (14,72 %). Veriacich postupne pribúdalo až do roku 1846 (mierny po-
kles zaznamenali len v roku 1844), pričom počas rokov 1848-50 ich ubudlo 170 (14,17 
%). V dôsledku postupného nárastu medzi rokmi 1838-46 sa stav za sledované obdobie 
pozitívne zmenil o 54 evanjelikov (5,53 %). Je to o 65 príslušníkov tohto náboženstva 
viac než v rokoch 1817-37. 


Najviac evanjelikov bolo evidovaných vo filiálkach v  roku 1850, kedy predstavo-
vali 63,23 % z celkového počtu členov zboru (81,69 % v pomere ku katolíkom), najmenej 
v roku 1838, pričom tvorili 52,62 % (55,14 %). Medzi uvedenými rokmi bol rozdiel 687 
veriacich (63,38 %). Najvýraznejšia zmena nastala v priebehu rokov 1839-40, kedy nastal 
nárast až o 613 príslušníkov tejto konfesie (55,83 %). Počas 13 rokov žilo najviac evanje-
likov, rovnako ako v predchádzajúcom období, v Môťovej, ktorí mali v roku 1845 zastú-
penie 50,62 % z celkového počtu veriacich žijúcich vo filiálkach a 31,77 % zo všetkých 
členov zboru (97,27 % vo vzťahu k opačnej konfesii). Oproti predchádzajúcemu obdobiu 
ich počet stúpol až o 371 príslušníkov tohto náboženstva (71,21 %). Najmenej evanjelikov 
žilo opäť v Bakovej jame, ale len v roku 1848, predtým a potom tu nebol evidovaný ani 
jeden z nich. V Dúbrave so Sekierom sa v rokoch 1840-45 nenachádzal žiadny veriaci. 


V priebehu sledovaného obdobia pribudol najväčší počet evanjelikov v Môťovej – 
325 (61,90 %), a to najvýraznejšie počas roka 1839-40 (342 – 64,41 %). V priebehu roka 
1845-46 však nastal pokles o 47 veriacich (5,27 %). Počas rokov 1837-38 a 1839-40 sa 
ich stav pozitívne zmenil najvýraznejšie v osadách s najpočetnejším zastúpením príslušní-
kov tejto konfesie, a to v Môťovej – o 86 a 342 (7,93 a 19,99 %), Lieskovci – o 60 a 223 
(5,54 a 13,03 %) a komorskej usadlosti o 54 a 56 (4,98 a 3,27 %). Evanjelici tvorili nad-
polovičnú časť obyvateľstva v komorskej usadlosti (od roku 1840), Lieskovci, Môťovej a 
Strážoch. V dôsledku výrazného nárastu počas roka 1839-40 sa stav v sledovanom období 
pozitívne zmenil o 687 veriacich (63,38 %). 


V zbore bolo za celé obdobie evidovaných najviac evanjelikov rovnako ako v 
meste, teda v roku 1847 (73,50 % v pomere ku katolíkom) najmenej v roku 1838 (58,56 
%). Medzi týmito rokmi bol rozdiel 863 veriacich (41,89 %). Najviac, a to 637 (30,60 %) 
ich pribudlo v priebehu roka 1839-40. V dôsledku výrazného nárastu počas roka 1839-40 
sa stav v sledovanom období pozitívne zmenil o 741 príslušníkov tohto náboženstva 
(35,97 %). Oproti predchádzajúcemu obdobiu to bolo o 731 evanjelikov viac. 


Evanjelici a. v. na Slovensku tvorili v minulosti dôležitý demografický prvok, ktorý 
bol neoddeliteľnou súčasťou života vtedajšej spoločnosti. Platilo to najmä o slobodných 
kráľovských mestách, ktoré zastávali v politických, hospodárskych a kultúrnych dejinách 
významné postavenie. Výskumu štruktúry tejto skupiny obyvateľstva však doposiaľ ne-
bola venovaná dostatočná pozornosť. Uvedenou analýzou sme sa preto pokúsilo aspoň 
čiastočne objasniť situáciu tejto druhej najpočetnejšej konfesie žijúcej na území Uhorska. 
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Summary 
 


Development of membership in choirs of Evangelical church of Augsburg faith 
in Banská Bystrica and Zvolen since issueing the Patent of Toleration to half of 19th 
century 


 
The study offers analyse of changes in count of members in towns and their branch establishments in 


1781-1850. They made important demographic element, which partaked of religious development of population 
in Upper Hungary. We worked with some clerical documents for acquiring necessary data about count of mem-
bers of these clerical choirs. It were protocols of visitation, which were processed by Evangelical church of 
Augsburg faith and schematisms of Catholic church. The reason of these changes was probably migration of 
unprivileged citizens, who came to town and his suburbs from countryside for work. 
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Osídlenie Zvolenskej kotliny od 13. do polovice 19. storočia – stav a perspektívy 
výskumu∗


 
OTO TOMEČEK 


 
Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 


 
 
Zvolenská kotlina leží v centrálnej časti Slovenska a je uzatvorená pohoriami 


Kremnické vrchy, Starohorské vrchy, Nízke Tatry, Veporské vrchy, Poľana, Ostrôžky a 
Javorie.1 V severovýchodnom cípe za obcou Lučatín prechádza do vyššie položenej kot-
liny Horehronské podolie. Má rozlohu 630 km². Jej povrch má rovinatý, pahorkatinový a 
vrchovinový charakter. Prevažná časť kotliny má ráz pahorkatiny. Na nive rieky Hron má 
územie kotliny charakter roviny. Východná časť kotliny má prevažne vrchovinový ráz.  


Osídlenie kotliny sa formovalo v priebehu dlhodobého vývoja od čias praveku. Zá-
klady súčasnej štruktúry osídlenia boli položené pravdepodobne v priebehu 12. a 13. sto-
ročia. Počet a hustota sídel rástli aj v nasledujúcich obdobiach stredoveku, ale aj novo-
veku. Hlavne juhovýchodná časť kotliny, územie Detvy a jej bezprostredné okolie, boli 
osídlené až v novoveku. 


Na území kotliny ležalo viacero historických sídel (miest, dedín a osád). Niektoré 
z nich splynuli, alebo sa pričlenili k iným obciam, takže počet súčasných obcí na území 
kotliny je podstatne nižší. Niektoré sídla navyše fyzicky zanikli. Najvýznamnejšie spo-
medzi nich boli mestské sídla. Na území kotliny ležalo 8 historických miest a mestečiek. 
Okrem slobodných kráľovských miest (Zvolen, Banská Bystrica a Ľubietová) boli 
v minulosti mestečkami aj Slovenská Ľupča, Poniky, Radvaň, Zvolenská Slatina a Detva. 
Špecifickým typom reprezentujúcim roztratené (rozptýlené) osídlenie na okolí Detvy sú 
samoty a viesky, miestne nazývané lazy. Sídelnú sieť v minulosti dotvárali aj ďalšie men-
šie sídla prevažne charakteru samôt ako majere, mlyny, píly, huty, sklárne, salaše, či prí-
cestné hostince.    


* * * * 
Stupeň spracovania osídlenia jednotlivých častí kotliny v jednotlivých obdobiach je 


rôzny. Doposiaľ hlavný dôraz sa kládol na spracovanie osídlenia v stredoveku. Dôvodom 
bol fakt, že práve v tomto období sa položili základy osídlenia oblasti a ešte do konca 
stredoveku sa na väčšine územia kotliny proces osídlenia z veľkej časti aj zavŕšil. Úplne 
mimo pozornosti záujmu historickej vedy zostávalo a vlastne aj doposiaľ zostáva vývoj 
kopaničiarskeho osídlenia okolia Detvy.  


Počiatočný záujem o dejiny regiónu súvisí so samotnými začiatkami vedeckého 
výskumu na Slovensku. Jedným z jeho prvých priekopníkov bol Matej Bel, rodák 
z Očovej ležiacej vo Zvolenskej stolici na území Zvolenskej kotliny. Svoj blízky vzťah 
k regiónu kde sa narodil a prežil svoje detstvo, ako aj začiatky svojej profesionálnej ka-
riéry, zúročil v podrobnom spracovaní Zvolenskej stolice v 2. zväzku svojho monumen-
tálneho vlastivedného diela Notitia Hungariae novae historico geografica.2


Zhrnutím do druhej polovice 18. storočia známych údajov o obciach Uhorska je ešte 


                                                           
∗ Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/4541/07 Osídlenie Zvolenskej kotliny od včas-
ného stredoveku do polovice 19. storočia. 
1 Podľa: MAZÚR, E. – LUKNIŠ, M.: Geomorfologické jednotky. In: Atlas Slovenskej socialistickej republiky 
(ďalej len Atlas SSR). Bratislava, 1980, s. 54-55, mapa č. 16. 
2 BEL, M.: Notitia Hungariae novae historico geographica. Tomus secundus. Viennae, 1736. 
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aj dnes často citovaný miestopisný slovník Jána Mateja Korabinského.3 V jeho 
slovníku sa objavili tiež údaje o väčšine skúmaných obcí Zvolenskej kotliny. Za jeho 
nedostatok možno považovať hlavne obsahovo nejednotné vypracovanie hesiel. 
Podrobnejšie boli vypracované iba heslá o mestách Zvolen, Banská Bystrica, Ľubietová 
a Radvaň. Informácie o ostatných sídlach sú mimoriadne strohé a pre potreby výskumu 
osídlenia len veľmi málo využiteľné.  


Na obsahu oboch  prác sa prejavila vtedajšia úroveň vedy a poznania. Z dnešného 
pohľadu sú tu prezentované názory ohľadom počiatkov osídlenia poväčšine zastarané a 
dnes prekonané. Obe práce sú však mimoriadne autentickým zdrojom poznania situácie a 
teda aj stavu osídlenia v 18. storočí. Podobný účel pre poznanie stavu obdobia okolo po-
lovice 19. storočia plní mladší miestopisný slovník od Eleka Fényesa.4 Ten okrem 
základných informácií o sídle obsahuje navyše aj údaj o počte obyvateľov a jeho konfe-
sionalite.   


Systematickejšie sa pokúsil načrtnúť históriu jednotlivých obcí Zvolenskej stolice 
František Víťazoslav Sasinek.5 Zo skúmaného územia Zvolenskej kotliny venoval 
niekde väčšiu, inde menšiu, pozornosť 49 obciam. Ani v jeho práci však nenachádzame 
zmienky o všetkých tu existujúcich sídlach.  Práca je ovplyvnená dobou v ktorej vznikla, 
ako aj osobným záujmom pisateľa. Ako kňaz a cirkevný historik sa zameral hlavne na 
náčrt cirkevných dejín. Z hľadiska poznania vtedajšej úrovne výskumu osídlenia sú dôle-
žité v niektorých prípadoch uvádzané prvé písomné zmienky o sídlach, či úvahy o pôvode 
pomenovania sídla. F. V. Sasinek patril tiež medzi prvých autorov, ktorí sa zaoberali deji-
nami hradov ležiacich na území kotliny.6   


Už na začiatku 20. storočia začal na pokračovanie vychádzať podrobný miestopis 
Zvolenskej stolice od Alexandra Kardoša.7 Pre rozvoj miestnych dejín mal dôležitý 
význam aj vznik Zvolenských novín, v ktorých v rokoch 1910 – 1911 na pokračovanie 
vychádzali dejiny obcí Zvolenskej stolice.8


Približne od polovice 19. storočia sa stretávame tiež s pokusmi o vypracovanie 
prvých podrobnejších dejín miest a mestečiek. Prvé skromnejšie pokusy o náčrt ich dejín, 
publikované v rôznych článkoch a štúdiách,9 vystriedali snahy o vydanie prvých 
mestských monografií. Medzi priekopnícke v tomto smere môžeme zaradiť po nemecky 
písané práce prírodovedca Andreasa Zipsera10 a banskobystrického biskupa Arnolda 
Ipolyiho.11 Prvým takýmto už po slovensky písaným výstupom bola na konci 19. storočia 
vydaná práca o dejinách slobodného kráľovského mesta Zvolen, ktorej autorom bol 
                                                           
3 KORABINSKY, J. M.: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Preßburg, 1786.  
4 FÉNYES, E.: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. 
5 SASINEK, F. V.: Zvolenská župa. In: Slovenský letopis pre históriu, topografiu, archeologiu a ethnografiu, I, 
1876, s. 121-155 a s. 191-220. 
6 SASINEK, F. V.: Výglešský hrad. In: Slovenský letopis pre históriu, topografiu, archeologiu a ethnografiu, I, 
1876, s. 285-291; SASINEK, F. V.: Zvolensko Lupčanský zámok. In: Letopis Matice Slovenskej, 11, 1874, sv. 2, 
s. 5-18. 
7 KARDOŠ, A.: Z miestopisu Slovenska : Zvolenská stolica. In: Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 12, 
1909, s. 61-63, s. 88-90 a Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 13, 1910, s. 11-13, s. 41-46 a s. 100-106.  
8 Podľa: HORVÁTH, P.: Slovenská regionálna historiografia v 19. storočí. In: Historický časopis (ďalej HČ), 29, 
1981, č. 2, s. 239.    
9 CHALUPKA, J.: Lupča Zvolenská či Slovenská. In: Hronka, 2, 1837, s. 54-61; CHRÁSTEK, M.: Baňská 
Bystrica : Opis historicko-topografický. In: Slovenská čítanka, I, 1864, s. 308-315; BÁNIK, J.: Slobodné a 
kráľovské mesto Zvolen. In: Národný kalendár, II, 1867, s. 160-190; SASINEK, F. V.: K dejepisu Zvolena. In: 
Slovenský letopis pre históriu, topografiu, archeologiu a ethnografiu, III, 1879, s. 64; TOMKULJAK, P.: Detva. 
In: Tovaryšstvo, 1, 1893, s. 211-217; BUDAY, A.: Baňska Bystrica a jej okolie. In: Slovenské pohľady, 22, 1902, 
s. 74-94. 
10 ZIPSER, A.: Neusohl und dessen Umgebungen. Ofen, 1842.   
11 IPOLYI, A.: Geschichte der Stadt Neusohl. Wien, 1875. 
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miestny notár Juraj Bánik.12  
Dejinám Banskej Bystrice, ale aj jej bezprostredného okolia venoval vo viacerých 


čiastkových prácach pozornosť Emil Jurkovich. Vyvrcholením jeho práce na výskume 
regiónu mala byť prvá veľká monografia mesta, napísanie ktorej si u Jurkovicha vyžiadali 
vtedajší mestskí predstavitelia. Vzhľadom na zmenu politických pomerov a odsťahovanie 
autora do Budapešti nebola už v novovzniknutom Československu vôľa rozsiahlu maďar-
sky písanú Jurkovichovu prácu vydať. Mesto síce od autora odkúpilo rukopis,13 k jeho 
vydaniu však pristúpilo až v roku 2005 pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských 
výsad.14  


Na rozdiel od v danej dobe nevydanej práce o dejinách Banskej Bystrice sa autorovi 
už počas jeho maďarského pôsobenia podarilo vydať prácu o dejinách Ľupčianskeho 
hradu a jeho panstva.15 V nej načrtol aj počiatky a vývin jednotlivých obcí panstva, ktoré 
svojou západnou časťou zasahovalo na územie Zvolenskej kotliny. Dejiny Vígľašského 
hradu, ležiaceho tiež na území kotliny, spracoval už niekoľko rokov predtým Michal 
Matunák.16  


Na začiatku 20. storočia vznikla aj prvá monografia mesta Detva. Išlo o jednu 
z vôbec prvých vlastivedných monografií na Slovensku. Jej autorom bol miestny farár 
Karol Anton Medvecký.17 V úvodných častiach práce sa autor venoval najprv územiu, 
na ktorom bola Detva založená. Oboznamuje čitateľa s viacerými názormi na etymológiu 
mena Detva. Podrobnejšie sa venuje tureckým vpádom na územie Vígľašského panstva. 
V ďalších častiach práce sa zameral hlavne na založenie Detvy a jej ďalší historický vý-
voj. V prílohe monografie autor publikoval viaceré dobové listiny dôležité z hľadiska 
výskumu historického osídlenia Podpoľania. Samotnému procesu osídľovania okolia 
Detvy a vzniku roztrateného kopaničiarskeho osídlenia sa však už bližšie nevenoval.  


Obecné monografie ostatných sídel na území kotliny vznikali predovšetkým 
v druhej polovici 20. storočia. Pre tieto je však väčšinou typický menší záujem o najstaršie 
dejiny. Naopak v popredí bola skôr povstalecká história a povojnový rozvoj v ére socia-
lizmu.  


Tento typ publikácií reprezentuje napríklad monografia obce Poniky. Počiatky 
osídlenia a najstaršie dejiny obce pre publikáciu spracovala renomovaná historička Da-
rina Lehotská v spoluautorstve s Jánom Zemkom.18  


Vzhľadom na rovnakého zostavovateľa má podobnú štruktúru aj novšia monografia 
Detvy.19 Historická časť publikácie pochádzajúca z pera  Dariny Lehotskej prevažne 
preberá štruktúru state venovanej dejinám Detvy z pôvodnej monografie K. A. Medvec-
kého. Len v niektorých pasážach autorka Medveckého text dopĺňa podrobnejším vy-
svetlením, v zásade však neprináša nič nové o histórii Detvy ani o počiatkoch lazov v jej 
okolí.20  


Publikácia o obci Sliač obsahuje len stručný náčrt najstarších dejín pôvodných obcí 


                                                           
12 BÁNIK, J.: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen : Opis historicko-topografický. Turč. Sv. Martin, 1891. 
13 JURKOVICH, E.: Beszterczebánya sz. kir. város Monographiája. Budapest, 1922. (Rukopis uložený 
v Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica) 
14 JURKOVICH, E.: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Preložil Imrich Nagy. Banská Bystrica, 2005.  
15 JURKOVICH, E.: Zólyomlipcse várának és uradalmának története. Pécsett, 1929. 
16 MATUNÁK, M.: Véghles vára. Breznóbánya, 1904; MATUNÁK, M.: Vígľašský zámok. 2. vyd. Zvolen, 1960. 
17 MEDVECKÝ, K. A.: Detva. Ružomberok, 1905; MEDVECKÝ, K. A.: Detva. 2. vyd. Zvolen, 1995. 
18 LEHOTSKÁ, D. – ZEMKO, J.: Prvotné osídlenie a vznik obce. In: ZEMKO, J. a i.: Poniky 700 ročné. Martin, 
1982. 
19 ZEMKO, J. a i.: Detva. Martin, 1988. 
20 LEHOTSKÁ, D.: Z histórie. In: ZEMKO, J. a i.: Detva. Martin, 1988, s. 21-49. 
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Hájniky a Rybáre od Milana Gajdoša.21 Len stručná brožúra zameraná hlavne na novšie 
dejiny vyšla o obci Kremnička.22  


Výnimku z uvedeného trendu „socialistických“ publikácií predstavuje monografia 
obce Podkonice, ktorá je zameraná hlavne na národopis.23 V historickej časti práce autor 
okrem iného zaujal stanovisko aj k otázke sídla Konice, ktoré pokladá za priameho pred-
chodcu neskorších Podkoníc.  


Monografiu Banskej Bystrice mal nahradiť jubilejný zborník vydaný pri príležitosti 
700. výročia udelenia mestských práv. Otázkam založenia a najstarším dejinám mesta sa 
vo svojom príspevku venovala Alžbeta Gáčová.24 Počiatky mesta Ľubietová 
v samostatnej štúdii načrtol Vojtech Bolerázsky.25  


Cennými prácami pre regionálny historický výskum sa v tomto období stali Slovník 
obcí Banskobystrického okresu,26 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku27 a tesne pred 
nežnou revolúciou vydaná práca Z histórie a súčasnosti Banskobystrického okresu s veľmi 
hodnotným príspevkom Júliusa Albertyho.28   


Zvýšený záujem o miestne dejiny a vydávanie obecných vlastivedných monografií, 
ale aj rôznych menších publikácií a brožúr registrujeme hlavne po roku 1989. Od tohto 
obdobia až do súčasnosti sme zaregistrovali vydanie publikácií o obciach Badín,29 
Čerín,30 Dolná Mičiná,31 Hiadeľ,32 Hrochoť,33 Hronsek,34 Horná Mičiná,35 Kováčová,36 
Kremnička,37 Kriváň,38  Môlča,39 Môťová,40 Očová,41 Priechod,42 Sebedín – Bečov,43 
Selce,44 Slovenská Ľupča,45 Strelníky,46 Vígľaš,47 Zolná.48 Nedeliteľnou časťou týchto 
publikácií sú aj state o počiatkoch a dejinách obcí.   


V tomto období vyšla aj nová moderná monografia mesta Zvolen, v ktorej stredo-


                                                           
21 GAJDOŠ, M. a i.: Sliač. Martin, 1977.  
22 LIČKO, M. – TAKÁČ, L.: Kremnička. Banská Bystrica, 1964. 
23 GREGORČOK IGOVÄN, A.: Podkonice : Historicko-národopisná monografia. Martin, 1977. 
24 GÁČOVÁ, A.: Mesto za feudalizmu. In: Banská Bystrica : Sborník prác k 700. výročiu založenia mesta. 
Martin, 1955. 
25 BOLERÁZSKY, V.: Príspevok k vzniku a najstarším dejinám slobodného kráľovského banského mesta 
Ľubietová. In: Historický zborník kraja IV. Banská Bystrica, 1968, s. 363-368. 
26 Slovník obcí Banskobystrického okresu. Zostavil Štefan Pisoň. Banská Bystrica, 1968. 
27 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. – III. Bratislava, 1977-1978. 
28 ALBERTY, J.: Z dejín feudalizmu a kapitalizmu. In: Z histórie a súčasnosti Banskobystrického okresu. Zosta-
vil Stanislav Kmeť. Martin, 1989, s. 31-124. 
29 Pohľad do histórie obce Badín. Zostavili Stanislav Moravčík – Pavol Halaj. Banská Bystrica, 2002. 
30 JANOTKOVÁ, Z.: Čerín. Banská Bystrica, 1994. 
31 ŠŤASTNÁ, R. a i.: Dolná Mičiná 1402 – 2002. Dolná Mičiná, 2002. 
32 JANOTKOVÁ, Z.: Hiadeľ 1424 – 1994. Banská Bystrica, 1994. 
33 Hrochoť : vrchárske srdce Podpoľania. B. m., 1997. 
34 Hronsek : história a súčasnosť. Zostavili Stanislav Matejkin – Dušan Bohuš. Banská Bystrica, 2000. 
35 CHROMEKOVÁ, V. – BITUŠÍKOVÁ, A.: Horná Mičiná : Pamätnica k 700. výročiu založenia obce. Banská 
Bystrica, 1993. 
36 BEŇUŠKA, J.: Kováčová : história a súčasnosť. Zvolen, 2004. 
37 Kremnička 710 – ročná : 1291 – 2001. Kremnička, 2001. 
38 BEŇUŠKA, J.: Kriváň : história a súčasnosť. Zvolen, 2005. 
39 Naša obec Môlča. Zostavila Anna Ťureková. Môlča, 2002. 
40 BARTOŠ, O. a i.: Môťová známa – neznáma. Zvolen, 1997. 
41 ALBERTY, J. a i.: Očová : história a súčasnosť. Žilina, 1999. 
42 CHROMEKOVÁ, V. a i.: Priechod : Od najstarších dejín po prah 3. tisícročia. Priechod, ca 2001. 
43 HALAJ, J.: Sebedín – Bečov, monografia. Sebedín – Bečov, 1996.  
44 Selce. Zostavili Marta Mlíchová – Štefan Mlích. Selce, 2002.  
45 ORAVSKÝ, H.: Slovenská Ľupča. Martin, 1990. 
46 CHROMEKOVÁ, V. – BITUŠÍKOVÁ, A. – VRTEĽ, L.: Dejiny obce Strelníky. Strelníky, 1994.  
47 SLIACKY, M.: Vígľaš – 600 rokov. Vígľaš, 1993. 
48 HALAJ, J.: Povstalecká obec Zolná, časť Zvolena. Bratislava, 1994. 
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veké dejiny mesta spracoval Richard Marsina.49 Vo svojom príspevku nadviazal na štú-
diu Alexandra Zrebeného,50 rovnako ako aj na vlastnú staršiu štúdiu.51 Podstatné 
výsledky archeologického výskumu zvolenského Pustého hradu prezentoval v ďalšej 
knižnej publikácii o meste Zvolen Václav Hanuliak.52 Zaujímavý príspevok k počiatkom 
Zvolena len nedávno publikoval Ján Lukačka.53  


Podobnú monografiu ako Zvolen zatiaľ nemá krajské mesto Banská Bystrica. Pri 
príležitosti 750. výročia udelenia mestských výsad neúspešné, pôvodne plánované, vyda-
nie modernej monografie mesta nahradilo len už spomínané vydanie starej Jurkovichovej 
práce a ďalší jubilejný vedecký zborník. V ňom najmä príspevky Ferdinanda Uličného54 
a Vladimíra Rábika55 prinášajú niekoľko zaujímavých poznatkov a postrehov 
k počiatočným fázam vývoja mesta.  


Úplne bokom doposiaľ zostáva podrobnejšie monografické spracovanie dedín pri-
členených k aglomerácii mesta Banská Bystrica. Strata obecnej samosprávy a prisťahova-
nie cudzieho obyvateľstva prispeli k strate historickej identity týchto v minulosti samo-
statných dedín a dokonca jedného mestečka. Mnohé tieto sídla väčšinou úplne územne 
zrástli s Banskou Bystricou a vznikli tu veľké sídliská. Mnohí tunajší obyvatelia si tak už 
dnes ani neuvedomujú, že v minulosti išlo o samostatné sídla so svojou vlastnou, hoci 
s Banskou Bystricou úzko spätou, históriou. Takýmito kedysi samostatnými sídlami, dnes 
len miestnymi časťami, ležiacimi ešte na území kotliny sú Radvaň, Kráľová, Kremnička, 
Rakytovce, Iliaš, Podlavice, Skubín, Kostiviarska, Jakub, Sásová, Rudlová, Senica, Majer 
a Šalková.56  


Cielený záujem o vývoj osídlenia na území Zvolenskej kotliny možno dať do sú-
vislosti  s rozvojom záujmu o výskum vývoja osídlenia na Slovensku. Ten podnietila 
hlavne známa akademická diskusia medzi Václavom Chaloupeckým a jeho žiakom 
Alexandrom Húščavom na jednej strane a Danielom Rapantom na strane druhej. Syste-
matickejšie sa potom výskum historického osídlenia rozvíjal najmä v nadväznosti na roz-
voj archeologického výskumu predhistorického, včasnohistorického a včasnostredove-
kého osídlenia až v povojnovom období.  


Medzi priekopnícke diela v tomto smere patrí predovšetkým práca Mikuláša Mi-
šíka, ktorý sa ako prvý pokúsil načrtnúť niektoré problémy osídľovania regiónu územne 
podliehajúceho pod správu Zvolena.57 Vo svojej rozsiahlej štúdii sa zameral na počiatky 
stredovekého osídlenia. V samostatných častiach venoval pozornosť pripojeniu skúmanej 
oblasti k Uhorsku, problematike kolonizácie, počiatkom hradu Zvolen, územnej a cirkev-
nej správe. Taktiež sa vyjadril k otázkam vlastníctva pôdy a k otázkam právneho, sociál-
neho a ekonomického postavenia obyvateľstva. Napriek tomu, že niektoré jeho zistenia sú 
vďaka novším výskumom prekonané a niektoré predostreté otázky zodpovedané, autor 
priniesol množstvo doposiaľ akceptovaných téz o počiatočných etapách osídľovania Zvo-
                                                           
49 MARSINA, R.: História do začiatku 16. storočia. In: Zvolen : Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských 
práv. Zostavila Viera Vaníková. Zvolen, 1993, s. 39-52.    
50 ZREBENÝ, A.: Zvolen do roku 1526. In: Stredné Slovensko 5. Martin, 1986, s. 59-80. 
51 MARSINA, R.: K najstarším dejinám Zvolena. In: HČ, 37, 1989, č. 6, s. 793-805. 
52 HANULIAK, V.: Pustý hrad. In: Zvolen : Premeny mesta. Zostavil Dalimír Žiak. Zvolen, 1998.  
53 LUKAČKA, J.: Predprivilegiálny vývin Zvolena. In: Zvolen 1243 – 2008 : Zborník príspevkov z vedeckých 
konferencií. Zvolen, 2008, s. 28-30.  
54 ULIČNÝ, F.: Mesto Banská Bystrica okolo roku 1255. In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice 1. Banská 
Bystrica, 2006, s. 5-15. 
55 RÁBIK, V.: „Comes Andreas fidelis villicus noster de Byzterchebana“ : K počiatkom mesta Banská Bystrica. 
In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice 1. Banská Bystrica, 2006, s. 32-45. 
56 Tento stav by malo aspoň čiastočne zmeniť na rok 2009 pripravované vydanie monografie mestečka Radvaň 
(dnes súčasť Banskej Bystrice). 
57 MIŠÍK, M.: K otázkam osídlenia Zvolena. In: Historický zborník kraja IV. Banská Bystrica, 1968, s. 5-53. 
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lenskej kotliny.  
Veľmi stručná práca archeológa Gejzu Balašu o roztratenom osídlení vo Zvolen-


skom okrese má len informatívny charakter.58 Okrem geografického rozdelenia tohto 
špecifického osídlenia podľa centier, ktorými podľa autora sú na území kotliny Detva 
(Detvianske lazy), Zvolenská Slatina (Slatinské lazy), Očová (Očovské lazy) a Hriňová 
(Hriňovské lazy), jeho práca neprináša žiadne údaje ohľadom vzniku a vývoja tohto osíd-
lenia.     


Zatiaľ najpodrobnejšie sa problematikou stredovekého osídlenia na území Zvolen-
skej kotliny zaoberala Mária Ďurková. V štúdii venovanej osídleniu Zvolenskej kotliny 
predstavila najstaršie známe písomné správy o jednotlivých obciach.59 Okrem známych 
faktov osobitnú pozornosť upriamila aj na množstvo zaniknutých dedín existujúcich 
v tomto geografickom priestore v stredoveku. Medzi tieto zaradila sídla Duby, Závada, 
Urpín, Gubafalwa, Mertelhaza, Platino, Redek, Trebuľa, Stojanova Lúka (Saulfalwa), 
Istubna a Ostrá Lúka.   


V samostatnej štúdii venovala Mária Ďurková pozornosť osídleniu Vígľašského 
panstva ležiaceho v juhovýchodnej časti kotliny.60 V nej správne konštatuje, že najstaršie 
zmienky o sídlach na území panstva zachytávajú tieto sídla už ako existujúce a preto ich 
skutočný vznik musíme posunúť do starších období. V staršej literatúre k pomerne čas-
tému stotožňovaniu Vígľaša s osadou križiakov, spomínanou v registroch pápežských 
decimátorov v 30. rokoch 14. storočia, zaujíma negatívne stanovisko. Spolu s tým tak 
odmieta aj pripisovanie zásluh križiakom na založení hradu.  


Na uvedenú štúdiu o osídlení Vígľašského panstva v stredoveku chronologicky 
nadväzuje štúdia rovnakej autorky o vzniku Detvy.61 Po úvodnej rekapitulácii procesu 
osídlenia Vígľašského panstva sa v nej venuje výlučne založeniu Detvy a jej najstarším 
dejinám do konca 18. storočia. Oproti starším prácam K. A. Medveckého a D. Lehotskej 
posúva vznik Detvy namiesto do roku 1638 už do roku 1636. V podobnom duchu autorka 
sumarizuje hlavné výsledky svojej práce o osídlení Vígľašského panstva a vzniku Detvy 
aj v novšom príspevku uverejnenom v zborníku Detva : Tradície, premeny a súčasnosť.62 
Podobne ako predošlí autori, ani ona sa v týchto prácach nedotýka vzniku roztrateného 
osídlenia v okolí Detvy.    


V súvislosti s osídlením je potrebné spomenúť aj záujem uvedenej autorky o 
výskum najstarších rodov, ktoré získali na tomto území majetkové donácie, nakoľko tie sa 
neskôr stali základom chotárov viacerých tu založených dedín.63 Osobitne sa autorka 
venovala v samostatnej štúdii tiež inštitúcii strážcov lesa (custodes silvarum), ktorá bola 
súčasťou kráľovskej služobníckej organizácie.64  


                                                           
58 BALAŠA, G.: Lazy vo Zvolenskom okrese. In: Krásy Slovenska, LIII, 1976, č. 10, s. 458-459. 
59 ĎURKOVÁ, M.: Vývoj osídlenia Zvolenskej a Pliešovskej kotliny v stredoveku. In: HČ, 44, 1996, č. 2, s. 
161-185. 
60 ĎURKOVÁ, M.: Sídliskové pomery na Vígľašskom panstve do začiatku 16. storočia. In: HČ, 41, 1993, č. 1, s. 
23-35.  
61 ĎURKOVÁ, M.: Podpoľanie a najstaršie dejiny Detvy. In: HČ, 47, 1999, č. 3, s. 383-403. 
62 ĎURKOVÁ, M.: Niektoré aktuálne problémy vo výskume najstarších dejín Detvy. In: Detva : Tradície, 
premeny a súčasnosť. Zostavila Tatiana Figurová. Detva, 2006, s. 29-33. 
63 ĎURKOVÁ, M.: Najstaršie rody vo Zvolenskej stolici. In: Najstaršie rody na Slovensku. Zostavila Katarína 
Štulrajterová. Martin, 1994, s. 114-119; ĎURKOVÁ, M.: Rod Mičinských z Mičinej. In: Historický zborník, 12, 
2002, č. 1-2, s. 24-36; ĎURKOVÁ, M.: Radvanskovci z Radvane : Najstaršie dejiny rodu. In: Historický zbor-
ník, 15, 2005, č. 2, s. 13-22; ĎURKOVÁ, M.: Vznik a vývoj najstaršej Zvolenskej šľachty. In: HČ, 56, 2008, č. 
1, s. 3-28. 
64 ĎURKOVÁ, M.: Osídlenie historického mikroregiónu Zvolen a inštitúcia custodes silvarum z pohľadu 
najstarších písomných prameňov. In: Zvolen 1243 – 2008 : Zborník príspevkov z vedeckých konferencií. Zvolen, 
2008, s. 105-108.  
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Nemecké osídlenie na území celej Zvolenskej stolice v stredoveku spracoval Vla-
dimír Rábik.65 Napriek tomu, že niektoré sídla nesprávne lokalizoval do Zvolenskej kot-
liny (Dobrá Niva, Babiná) a iné z nej zase neodôvodnene vyňal (Slovenská Ľupča, Ľu-
bietová), dospel k niektorým novým záverom. Podľa jeho zistení nemeckí kolonisti na 
území vlastnej kotliny nepochybne dosídlili len Zvolen, Banskú Bystricu, Slovenskú 
Ľupču, Ľubietovú a pravdepodobne založili Nemce a Strelníky. Hostí spomínaných 
v Kováčovej, Sielnici a Badíne považuje za kolonistov domáceho pôvodu. Okrem etnicity 
venoval čiastočnú pozornosť aj zakladaniu dedín na nemeckom práve, medzi ktoré zaradil 
Hornú Mičinú, Ponickú Lehôtku a Hiadeľ.   


Novovekého osídlenia okolia Detvy sa okrajovo dotkol Branislav Olah.66 Jeho 
práca sa zameriava predovšetkým na využitie krajiny Podpoľania v minulosti (tzv. histo-
rický land use). V súvislosti s tým, na základe porovnania máp 1. a 2. vojenského mapo-
vania, čiastočne načrtol aj proces vývoja osídlenia okolia Detvy v nami skúmanom ob-
dobí. Týmto spôsobom podal hrubú charakteristiku stavu osídlenia na konci 18. storočia 
a v polovici 19. storočia a zároveň vyhodnotil zmeny stavu osídlenia, ktoré nastali medzi 
oboma takto vymedzenými prierezmi. Z pohľadu histórie je pri takto zvolenej metodike 
výskumu osídlenia potrebné negatívne hodnotiť absenciu hlbšieho štúdia písomných pra-
meňov.  


K výskumu charakteru osídlenia Podpoľania svojou prácou prispel aj Ján Žilák.67 
Naposledy najstaršie písomné správy o niektorých sídlach Zvolenskej kotliny prehodnotil 
a doplnil Pavol Maliniak.68 V samostatnej štúdii sa tento autor venoval aj najstarším 
dejinám obce Môťová.69


Nakoniec nemožno opomenúť kartografické spracovanie výskumu vývoja osídle-
nia Slovenska, v rámci neho aj Zvolenskej kotliny, publikované v dvoch národných atla-
soch. Mapy osídlenia do polovice 13. storočia v staršom Atlase SSR vypracovali Richard 
Marsina s Alojzom Habovštiakom.70 Mapu rovnakého chronologického záberu v novšom 
Atlase krajiny SR (paradoxne chudobnejšiu na zakreslené sídla) vypracoval Alexander 
Ruttkay.71 Na tvorbe oboch atlasov sa podieľal aj historický geograf Juraj Žudel, ktorý 
vypracoval statické mapy osídlenia Slovenska reprezentujúce jeho stav k trom časovým 
prierezom 1511-1530,72 1598,73 1720.74 Všetky zmienené mapy boli vyhotovené 
a publikované v mimoriadne vhodnej mierke 1:500 000, ktorá umožňuje dobrú identifi-
káciu všetkých znázornených sídel. Dynamickú mapu znázorňujúcu vývoj osídlenia na 
okolí Banskej Bystrice vypracovali pre Atlas SSR v mierke 1:200 000 Peter Ratkoš 


                                                           
65 RÁBIK, V.: Nemecké osídlenie na území Zvolenskej župy v stredoveku. In: HČ, 49, 2001, č. 1, s. 37-62. 
66 OLAH, B.: Vývoj využitia krajiny Podpoľania : Starostlivosť o kultúrnu krajinu prechodnej zóny BR Poľana. 
Zvolen, 2003; OLAH, B.: Vývoj osídlenia a využívania krajiny južného Podpoľania. In: Detva : Tradície, pre-
meny a súčasnosť. Zostavila Tatiana Figurová. Detva, 2006, s. 179-184. 
67 ŽILÁK, J.: Sklárne na Podpoľaní. Detva, 2004. 
68 MALINIAK, P.: K interpretáciám najstarších písomných dokladov o osídlení Zvolenskej kotliny. In: Acta 
historica Neosoliensia 10. Banská Bystrica, 2007, s. 58-69.  
69 MALINIAK, P.: K stredovekým dejinám obce Môťová. In: Zvolen 1243 – 2008 : Zborník príspevkov 
z vedeckých konferencií. Zvolen, 2008, s. 109-113.  
70 MARSINA, R. – HABOVŠTIAK, A.: Osídlenie od druhej polovice 10. storočia do roku 1250. In: Atlas SSR, 
s. 110-111, mapa č. 14. 
71 RUTTKAY, A.: Osídlenie územia v 10. storočí  až prvej polovici 13. storočia. In: Atlas krajiny Slovenskej 
republiky (ďalej len Atlas krajiny SR). Bratislava; Banská Bystrica, 2002, s. 34-35, mapa č. 1. 
72 ŽUDEL, J.: Osídlenie územia v r. 1511 – 1530. In: Atlas krajiny SR, s. 38-39, mapa č. 8. 
73 ŽUDEL, J.: Osídlenie v roku 1598. In: Atlas SSR, s. 114-115, mapa č. 23.  
74 ŽUDEL, J.: Osídlenie v roku 1720. In: Atlas SSR, s. 118-119, mapa č. 30. 
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s Jozefom Vozárom.75


* * * * 
Medzi perspektívy ďalšieho výskumu je potrebné zaradiť možnosti, ktoré ponúka 


doposiaľ pomerne málo využívaný kartografický pramenný materiál. Maďarské elektro-
nické vydania máp 1. a 2. vojenského mapovania bádateľom lepšie sprístupnili tieto 
výnimočné kartografické diela.76 Pomerne málo boli doposiaľ využité zachované exem-
pláre najstarších katastrálnych máp (tzv. stabilný kataster). Ich zbierku, zahŕňajúcu aj obce 
Zvolenskej kotliny, uschováva Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Banská Bystrica 
a Archív Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave.  


Ďalší podrobný výskum písomného archívneho pramenného materiálu obmedzuje 
najmä doposiaľ nespracovaný fond Zvolenskej župy v Štátnom archíve v Banskej Bys-
trici. Dočasne preklenúť tento stav umožňuje aspoň možnosť výskumu tohto fondu pros-
tredníctvom pomocných kníh (repertórií) Repertorium Actorum Archivi Comitatus Zolien-
sis a regestov kongregačných protokolov Comitatus Zoliensis Regestrum Protokolli. 
Priamo sprístupnené pre štúdium sú aj samotné stoličné kongregačné protokoly.77


Pre výskum novovekého osídlenia sa ako mimoriadne vhodný javí materiál cirkev-
nej proveniencie. Ide predovšetkým o matriky, kanonické vizitácie a cirkevné schema-
tizmy, ktoré uchováva Štátny archív v Banskej Bystrici resp. Archív Biskupského úradu a 
diecézy v Banskej Bystrici.    


Minimálne sa zatiaľ vzhľadom na malý záujem o spracovanie novovekého osídlenia 
kotliny využívali portálne a domové stoličné súpisy uložené v Maďarskom krajinskom 
archíve v Budapešti a vo fotokópiách tiež v Historickom ústave SAV. Niektoré z nich je 
dnes už možné konfrontovať s ich maďarskými vydaniami (Ferenc Maksay,78 Zoltán Dá-
vid79). 


Z prác maďarskej historiografie80 sú často na Slovensku citované najmä diela 
László Zolnaya.81 Pomerne málo známe a preto aj minimálne využívané pri výskume 
dejín regiónu sú však niektoré ďalšie práce maďarskej historiografie (napr. Eszter 
Magyar,82 András Mezö83). Doposiaľ známe fakty je preto možné doplniť aj na základe 
kritického štúdia týchto prác. V prípade, že sa výskum osídlenia Zvolenskej kotliny bude 
uberať týmto naznačeným smerom, môže priniesť niektoré nové zistenia a obohatiť tak 
naše doterajšie poznanie. 


 
 
 
 


                                                           
75 RATKOŠ, P. – VOZÁR, J.: Osídlenie banskobystrického banského revíru v 13. – 18. stor. In: Atlas SSR, s. 
116, mapa č. 24. 
76 Az első katonai felmérés. Budapest, 2004. (DVD); A második katonai felmérés. Budapest, 2005. (DVD)  
77 Rozborom najstaršieho z nich sa zaoberal Ctibor Matulay. Viď.: MATULAY, C.: Kongregačný protokol 
Zvolenskej župy z r. 1506 – 1579. In: Historické štúdie XI. Bratislava, 1966, s. 195-217. 
78 MAKSAY, F.: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Budapest, 1990. 
79 DÁVID, Z.: Az 1598. évi házösszeírás. Budapest, 2001. 
80 Základy systematického archívneho výskumu po maďarsky píšucich autorov ako napr. A. Föglein, L. Haán, F. 
Kubínyi, F. Pesty, či B. Radvánszky spadajú už do druhej polovice 19. storočia.   
81 ZOLNAY, L.: A Zólyom vármegyei Zolnay-család. In: Turul, roč. 11, 1938, č. 1, s. 26-37; ZOLNAY, L.: 
Vadászatok a régi Magyarországon. Budapest, 1971; ZOLNAY, L.: A Madách család eredete. In: A Nógrád 
megyei múzeumok évkönyve, IX, 1983, s. 11-35; ZOLNAY, L.: A “Balassák“ és a Felvidék (Adatok a XIII-XIV. 
század néhány kritikus évtizedéhez). In: Borsodi levéltári évkönyv, 5, 1985, s. 83-165.  
82 MAGYAR, E.: A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az Alsó-Magyarországi bányavárosokban (1255 – 1747). 
Budapest, 1983. 
83 MEZÖ, A.: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Budapest, 2003. 
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Summary 
 


Settlement of the Zvolen basin from the 13th till the middle of the 19th century – state 
and perspectives of the research 


 
The paper deals with the recapitulation of scientific works about the historical settlement of the Zvolen 


basin. During the study these works we found out that, the historians have dealt with the settlement in the Middle 
Ages mainly. Development of the settlement in the Modern Age (after the year 1526) have been beyond their 
main interest. In the future it will be necessary to pay attention to this settlement, especially of the Detva region. 
New knowledge about historical settlement of the Zvolen basin we can find also by research of the cartographic 
and handwritten resources that have not been used a lot till now. These are for example maps from the first and 
second military mapping, cadastral maps, tax catalogues, canonic visitations, registers and others.  


 
 
 
 
 


Mapa č. 1 –  Poloha Zvolenskej kotliny v rámci Slovenska  
(Zdroj: MARIOT, P. – OČOVSKÝ, Š.: Kotliny Slovenska. Bratislava, 1982, s. 107) 
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Mapa č. 2 – Hranice Zvolenskej kotliny (Autor: PhDr. Pavol Maliniak) 
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		Publikácia o obci Sliač obsahuje len stručný náčrt najstarších dejín pôvodných obcí Hájniky a Rybáre od Milana Gajdoša.  Len stručná brožúra zameraná hlavne na novšie dejiny vyšla o obci Kremnička.   








ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Osídľovanie koháryovských majetkov v Novohradskej a Hevešskej stolici 
do roku 17181


 
ÉVA SZIRÁCSIK 
 
Novohradské župné múzeum, Šalgótarján (Maďarsko) 


 
 
O Koháryovcoch je menej známe, že v Novohradskej a Hevešskej stolici2 vlastnili 


obrovské majetky, ktoré dosiahli svoj najväčší rozmach po Rákociho povstaní. V tom čase 
dali vyhotoviť o svojich tunajších majetkoch urbárske súpisy, v ktorých sa uvádzajú cenné 
informácie o pôvode poddaných. V čase spísania urbára žili spomedzi mužských členov 
rodiny iba „veľkomožný pán“ krajinský sudca Štefan Koháry a synovia jeho brata Wolf-
ganga Koháryho, ktorý zomrel v roku 1704. Štefan Koháry bol jediným vlastníkom pan-
stva v Želovciach a Karancsságu. Fiľakovské panstvo rozdelili na dve časti, väčšia patrila 
krajinskému sudcovi, menšia synom jeho brata. Oproti tomu vlastníctvo sečianskeho 
a gyöngyösského panstva vykazovalo komplikovanejší obraz, niektoré sídla patrili iba 
Štefanovi Kohárymu, o niektoré sa zas delil so synmi Wolfganga Koháryho v rôznom 
pomere. 


Súpisy sečianskeho, gyöngyösského a sčasti aj želoveckého panstva z roku 1716 sa 
zachovali, súpis z majetkového podielu v Karancsságu však nie. Urbár fiľakovského pan-
stva vo vlastníctve Štefana Koháryho vznikol rovnako v roku 1716, kým urbár majetko-
vého podielu synov Wolfganga Koháryho až v roku 1718.3 V našej štúdii sa pokúsime na 
základe urbárskych súpisov analyzovať osídlenie koháryovských majetkov v Novo-
hradskej a Hevešskej stolici a jeho charakteristiky. 


Hoci neúplné, predsa nenahraditeľné urbáre písané v maďarskom jazyku sú odtlač-
kami dobovej „oral history“, osobnej a generačnej pamäte, z ktorých môžeme vyčítať nie 
vždy objektívne fakty, skôr zažité udalosti o prisťahovaní a zotrvaní doma referované 
vlastníkovi. Toto všetko nemožno pokladať iba za nedostatok, ale aj za cenné a zaujímavé 
rozšírenie prameňa.4 Nech už bolo čokoľvek mierou, spôsobom a príčinou zotrvania 
doma, resp. prisťahovalectva, zaujímali sa o to živo nielen obyvatelia panstva, ale aj autori 
urbára, veď takéto poznámky v iných urbároch takmer vôbec nenachádzame. Vysvetliť to 
môžeme tým, že ku koncu 17. storočia bolo toto územie do veľkej miery vyľudnené. 
Z Novohradskej stolice utiekli mnohí pred ničivými vojenskými ťaženiami a plienením 
ozbrojencov a tých, čo zostali, zas zdecimovala veľká morová nákaza v roku 1684.5 


                                                 
1 Štúdia vznikla s podporou grantu OTKA (F 68089). 
2 Oficiálny názov Hevešskej stolice v tom čase bol: Hevešská a Solnocká stolica. Keďže však v použitom pra-
meni používali pomenovanie Hevešská stolica, resp. sa aj koháryovské majetky nachádzali na území dnešnej 
Hevešskej župy, ostali sme pri pomenovaní Hevešská stolica. 
3 Prameň, ktorý je objektom našej analýzy, už bol nami publikovaný. V ďalšom sa teda odvolávame na toto 
vydanie. Podrobnejšie informácie o okolnostiach urbárskeho súpisu a pramenno-kritické poznámky neuvádzame, 
lebo ich možno nájsť v úvode spomínanej edície. Uvádzané osoby a sídla možno identifikovať podľa publikova-
ných registrov. SZIRÁCSIK, Éva: A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei birtokainak urbáriumai (1716, 
1718). Salgótarján, 2007. 
4 Pri inom výskume sa pri analýze urbárov batthyányovského panstva v 17. storočí predpokladalo asi zámerné 
falšovanie veku detí, čo autori vysvetľovali poverami a zvykmi spätými s vekom človeka. (ZIMÁNYI, Vera – 
ÚJVÁRY, Zsuzsanna: „Mindenik jobbágyunknak mennyi gyermeke vagyon és azok hány esztendősek”. Egy 17. 
századi uradalmi „népszámlálás” tanulságai. In: FODOR, Pál – PÁLFFY, Géza – TÓTH, István György (edds.): 
Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Budapest, 2002, s. 473-475.) 
5 OBORNI, Teréz: Nógrád megye haditerhei a felszabadító háborúban. In: PRAZNOVSZKY, Mihály-Bagyinszky 
Istvánné (ed.): Discussiones Neogradienses 4. zv. Salgótarján, 1987, s. 134-140. 
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Turci, resp. „kuruci“ vyhnali z domovov mnohých aj v Hevešskej stolici.6 Na novo 
osídľovanom území sa teda pôvod poddaných mohol stať dôležitým. 


 
Súpis domácich a prisťahovaných poddaných 


Na skúmaných koháryovských majetkoch boli do urbárov zaznamenané údaje 
o celkom 906 poddaných, z ktorých 320 poddaných spísali v Hevešskej stolici a 5 v Šíde 
v Gemerskej stolici. Prameň identifikoval 9 poddaných zo Seleštian, že žijú na panstve 
v Novohradskej stolici, ale v tom čase patrili Selešťany do Hontianskej stolice, hoci No-
vohraďania sa usilovali o ich znovupripojenie k Novohradskej stolici.7 Ostatní poddaní 
boli z Novohradskej stolice. Zo spísaných 39 sídiel sa v Hevešskej stolici nachádzali iba 
Gyöngyös, Adács, Visznek, Hort, Gyöngyöspata a Gyöngyöstarján, avšak týchto 6 sídiel 
obývalo 35 % poddaných.8 (Tabuľka č. 1). 


Počas prác na urbároch sa ich autori snažili zachytiť aj údaje vzťahujúce sa na pô-
vod poddaných, t. j. či je dotyčný „rodákom“, alebo či to bol „prišelec“, ktorý sa prisťa-
hoval z iného sídla. Pôvod 10 % poddaných žijúcich na majetkoch Koháryovcov nie je 
známy. Platí to najmä pre mestečká, takže v Sečanoch bol tento pomer 41%, v Gyöngyösi 
37%, vo Fiľakove 24%, v Balážskych Ďarmotách 8%, v Gyöngyöstarjáne 5%, 
v Gyöngyöspate 2%. Medzi dedinami bol tento pomer v Malých Zlievciach 100% 
a v Ecsegu 6%, v oboch prípadoch sa však neznámy pôvod týka iba dvoch poddaných. 
Toto nemôžeme pokladať iba za nedostatok pri zaznamenávaní údajov. Takéto výkazy sa 
neviedli o 47 osobách zemianskeho pôvodu žijúcich na koháryovských majetkoch, ktorí 
s jednou výnimkou bývali v spomínaných mestečkách. O pôvode týchto zemanov teda 
nemôžeme vyvodzovať žiadne závery. Celkom 47% z 88 poddaných s neznámym pôvo-
dom pochádzalo spomedzi remeselníkov bývajúcich v mestečkách, resp. spomedzi tých 
najchudobnejších (želiarov, vdov).9 Pri štatistickom vyhodnocovaní teda relatívne vysoký 
pomer poddaných neznámeho pôvodu bývajúcich najmä v mestečkách nabáda 
k opatrnosti. 


Z 906 poddaných figurujúcich v súpisoch sa 58% označilo za domácich obyvateľov, 
kým 32% za prišelcov. Autori urbárov sa však v jednotlivých sídlach mohli stretnúť 
s odlišnými pomermi. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že v dedinách v okolí Fiľakova sa 
migrácia takmer nedá vykázať. Prisťahovalectvo bolo charakteristické skôr pre usadlosti 
ležiace na osi Balážske Ďarmoty – Sečany – Hollókő, resp. pre časti Hevešskej stolice. 
Spomedzi mestečiek možno napriek problému s chýbajúcimi údajmi, o ktorom sme sa 
zmienili, pozorovať podobnú situáciu v Sečanoch a Balážskych Ďarmotách. Vo Fiľakove 
a Gyöngyösi bol pomer prišelcov k domácim vyšší, hoci v 17. storočí sa aj Fiľakovo, 
podobne ako Sečany a Balážske Ďarmoty úplne vyľudnili. 
                                                 
6 BÉL, Mátyás: Heves vármegye ismertetése 1730–1735. BÁN, Péter (ed.), KONDORNÉ LÁTKÓCZKI, Erzsé-
bet (preklad), BÁN, Péter a B. PAPP, Györgyi (autori úvodných štúdií). Eger, 2001, s. 81-82. 
7 SZIRÁCSIK, Éva: „Rákóczy levelek”. Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád Megyei 
Levéltárból. Salgótarján, 2005, 224 s. (Ďalej len: SZIRÁCSIK, 2005.) 
8 V Gyöngyöspate a Gyöngyöstarjáne v Hevešskej stolici zapísali aj 17 cudzích (extraneus) vinohradníkov, ktorí 
nežili na dotyčnej usadlosti. O 12 gyöngyöstarjánskych cudzinoch vieme, že väčšina z nich bývala na takých 
usadlostiach, kde Koháryovci mali svoje majetkové podiely, t. j. v Gyöngyösi, Gyöngyöspate, ale v súpise 
gyöngyösského majetku Koháryovcov môžeme nájsť iba meno Juraja Molnára. Štyria cudzinci bývali v sídlach 
iných vlastníkov, t. j. v Gyöngyösoroszi, Szurdokpüspöki a Réde. Cudzincov sme v našej analýze ďalej už 
nebrali do úvahy. 
9 Neznámy pôvod mali: v Sečanoch 9 zemania, 13 remeselníci, kočiš Štefana Koháryho, 15 želiarov; 
v Gyöngyösi 22 zemanov, 3 vdovy, vojak Ján Horváth – iba jeho žena bývala v mestečku; vo Fiľakove 12 zema-
nia, 1 vdova, 1 želiar; v Balážskych Ďarmotách 2 zemania, 1 kováč; v Gyöngyöstarjáne 2 vdovy; 
v Gyöngyöspate 1 zeman a 1 želiar; v Malých Zlievciach obidvaja urbárski poddaní patriaci k majetku, v Ecsegu 
1 zeman, 1 želiar. 
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Doba prisťahovania prišelcov 
Autori urbárov mohli v prípade prisťahovaných poddaných pokladať za dôležité 


zistiť presnú dobu ich príchodu. Spomedzi 290 prišelcov iba v prípade 93 poddaných 
nevieme, kedy sa usadili na koháryovských majetkoch, ktoré sú predmetom nášho 
výskumu.10 Za prišelcov však nepokladali iba osoby, ktoré sa prisťahovali pred pár rokmi. 


Niekedy dokonca zaznamenali aj to, ak prišelca ešte ako dieťa priviedli so sebou do 
nového sídla jeho rodičia, na čo sa medzičasom už dospelý poddaný pamätal spravidla iba 
veľmi hmlisto alebo vôbec nie. Na svoj pôvod si nepamätali ani Michal Rakos, Matej 
Végh a Peter Teger z Adácsu, preto o nich mohli zaznamenať, že „od detstva tu vyrastal 
a bol vychovávaný, priviedol ho otec, na ktorého si už nepamätá“, „odkedy sal prsník 
svojej matky, tu žil a bol vychovávaný“, „ani sám nevie, odkiaľ ho priviedli“. Pavla Mi-
chalóa z Balážskych Ďarmôt „priniesol sem zo Sliezska na svojom chrbte otec, tu vyrastal 
a bol vychovávaný, nevie však, z ktorého sídla pochádza, ani kto bol jeho pánom“. 


Stávalo sa, že to bolo prijímajúce spoločenstvo, prípadne zdedená kolektívna pa-
mäť, ktoré zachovali dátum imigrácie, resp. jej modality. O Gregorovi Kerekesovi 
z Gyöngyöstarjánu sa napríklad vyjadrili: „hoci ani sám nevie, odkiaľ ho otec priviedol 
a nepoznal ani matku, žije tu od dobytia Budína“. Matej Bartosov z Keszegu sa prisťaho-
val z Medovariec, „odkiaľ odišiel ešte v detstve, počul, že jeho otec tam bol poddaným 
veľkomožného pána“. Podobne o Pavlovi Katim „tvrdia, že pochádza z Olovárov, odkiaľ 
sa odsťahoval v detstve, tu vyrastal a bol vychovávaný a ani nevie, či tam mal pána alebo 
nie“. Pozornosť však venovali aj tomu, ak prišelcom do daného sídla bol rodič dotyčnej 
osoby ako napríklad v prípade Martina Litkeja a Jána Litkeiho z Hortu, u ktorých si po-
znamenali, že „otec pochádzal z Litke (v Novohradskej stolici), sám sa však už narodil 
tu.“. 


Sledovali aj pôvod nevlastných synov tunajších poddaných. Napríklad Ján František 
z Olovárov „spolu s rodinou je tunajším dedičným poddaným, ale jeho nevlastní synovia“ 
sem prišli pred 6 rokmi z Kosíh v Novohradskej stolici. Aj v prípade prišelcov to bolo 
obdobné. O Ondrejovi Valahovi z Balážskych Ďarmôt, pôvodom z Brusníka, sa píše, že 
„jeho nevlastní synovia pochádzali zo Suchého Brezova, kde aj ich otec Ján Havay bol 
dedičným poddaným veľkomožného pána“. 


Inde zas pokladali za dôležité potvrdiť, že aj otec dieťaťa bol tunajší. O Ondrejovi 
Vargovi, synovi vdovy po Gregorovi Csibovi z Gyöngyöstarjánu uviedli, že sa tam naro-
dil, „aj jeho otec bol tunajším dedičným poddaným“. Na fiľakovskom majetku bývalého 
fiľakovského kapitána Štefana Koháryho z uvedeného hľadiska nadobudol otec, pôvodca 
rodiny osobitý význam. Juraj Szabó „sa tu narodil“, Gregor Nagy „tu rástol a bol vycho-
vávaný“, Pavol Ozdinyi „tu kedysi býval“. Kým inde pôvod otca nebol až tak dôležitý, vo 
Fiľakove pri mene viacerých poddaných uviedli, že „aj otec bol kedysi tunajším vojakom“, 
ako to bolo v prípade Juraja Simkovicsa, Martina Kovácsa, Jána Korláta, Gregora Csis-
madiu, Štefana Zolyomiho, Jána Solymosa, Pavla Szabóa, Mateja Balogha, Juraja Szabóa, 
Ondreja Szabóa, Jána Garamszőghiho. „Aj otec“ Mateja Nagya z Hollókő „bol tamojším 
bývalým poručíkom až do doby, kým patrilo kresťanom, keď však bol Turek v Sečanoch 
a na Hollókő, dovtedy jeho predkovia boli v Rimóci riadne zdaňovaní a platiaci poddaní 
Turkov aj Uhrov a aj on sám už 23 rokov tam býva“. 


Aj v prípade prišelcov na majetky Štefana Koháryho, ktoré už preskákali nejednu 
bitku, sa povolanie otcov stalo dôležitým najmä vtedy, ak boli vojakmi. Tak sa pri podda-
ných Gregorovi Tottovi a Michalovi Tottovi z Hortu zdôrazňovalo, že ich otec bol fiľa-


                                                 
10 Doba príchodu poddaných nie je známa v týchto prípadoch: 50 poddaní zo Sečian, 3 z Rimócu, 1 zo Želoviec, 
3 z Adácsu, 1 z Viszneku, 6 z Hortu, 3 z Gyöngyöspaty, 15 z Keszegu, 4 z Fiľakova a 2 z Kalinova.  
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kovským vojakom Koháryho. Štefan Horti zo Sečian pochádzal z Modrého Kameňa, „kde 
bol jeho otec vojakom.“ Otec Jána Hercsega figurujúceho v urbárskom súpise Nagycsitáru 
a Kiscsitáru bol vojakom v dnešnom Drégelypalánku. V prípade prisťahovaných podda-
ných sa mimochodom povolanie a pôvod otca zaznamenával iba výnimočne, a to najmä 
vtedy, ak bol otec slobodný, alebo keď poddaný pokračoval v remesle svojho otca.11


Vo väčšine prípadov prišelci opúšťali svoje pôvodné bydliská v dospelom veku. Na 
to poukazuje aj fakt, že v čase presídlenia mal napríklad Pavol Terjek z Hortu 5-ročného, 
Štefan Ambrus zas 12-ročného syna. Väčšine prišelcov sa počas niekoľkých nasledujúcich 
rokov po ich migrácii narodil syn. Tento jav sa môže vykázať na príklade 22 poddaných 
z Hevešskej stolice, pričom sme nevlastných synov a dcéry nebrali do úvahy, veď údaje 
o dcérach sa do urbárov ani nezaznamenávali. 


V prípade 197 poddaných je známy presný dátum ich príchodu, na základe čoho 
môžeme konštatovať, že do urbára bolo zaznamenané aj to, ak sa niekto prisťahoval na 
koháryovský majetok hoci aj pred 40 rokmi, ako to bolo v prípade Pavla Csuku z Hortu 
alebo Alberta Bozika, Františka Vepreletiho, Jána Soltiho z Gyöngyösu. Za prišelca teda 
označovali rovnako Juraja Nagya, ktorý sa pred 4 rokmi prisťahoval do Viszneku ako aj 
Štefana Gecsyho, ktorý prišiel do Gyöngyösu pred 35 rokmi. 


Pri časovom údaje zaznamenávali v prvom rade dobu tamojšieho pobytu napríklad 
„20 rokov, čo tu žije“. Niekedy zaznačili dátum príchodu, ktorý priradili k takej pamätnej 
historickej udalosti, ktorá často poznamenala aj ich ďalší život. Na základe udalostí za-
znamenaných ako dátumy migrácie si môžeme všimnúť, ktoré udalosti znamenali pre 
vtedajšie obyvateľstvo historické medzníky.12  


Otec Mateja Nagya bol poručíkom na Hollókő, kým „patrilo kresťanom, keď však 
boli Turci v Sečanoch a na Hollókő“, žil v Rimóci. Ján Nagy z Gyöngyöspataku prišiel 
z Fiľakova, „žil tu, odkedy padlo Fiľakovo“, t. j. od roku 1682. Alexander Kriszán zas 
prišiel do Balážskych Ďarmôt z Lešti „ešte počas obliehania Fiľakova“. Anton Pasztor 
z Keszegu sa odsťahoval z Dolných Plachtiniec v Hontianskej stolici vtedy, keď „bol 
Turek pod Viedňou“, t. j. v roku 1683. Ján Oravecz z Balážskych Ďarmôt prišiel z Nižnej 
v Oravskej stolici v roku 1691, „bol tam poddaným komory po Thökölyho povstaní“, pri-
čom pád kniežaťa Imricha Thökölyho sa datuje na rok 1685. Gregor Kerekes 
z Gyöngyöstarjánu „tu býva od obsadenia Budína“, t. j. od roku 1686. Predkovia Gregora 
Kerekesa pochádzali z Čabradského Vrbovku, „odsťahoval sa stadiaľ po obsadení Bu-
dína, odvtedy býval v Szátoku, odkiaľ prišiel sem; jeho otec bol kočišom veľkomožného 
pána, keď bol Budín dobytý, kde aj pod Budínom padol; sám bol vtedy ešte maličký, otca 
nepoznal, do Szátoku ho zobrala jeho matka, odvtedy tam slúžil raz u jedného, raz 
u druhého.“ 


Počas 40 rokov imigrácie prišelcov sa však udiali aj iné významné historické uda-
losti, tak napríklad obdobie Rákociho povstania v rokoch 1703 – 1711. Majetky Koháry-
ovcov, ktorí ostali verní cisárovi, boli vtedy zhabané, keďže vláda Františka Rákociho II. 
sa rozšírila aj na tieto územia. Poddaní však na toto obdobie pri určovaní dátumov „poza-
budli“. O znovudobytí Jágru v blízkosti majetkov v Hevešskej stolici niet zmienky ani 
v jednom prípade, pritom v tejto bitke sa zemepán Štefan Koháry zúčastnil rovnako ako 


                                                 
11 „Otec“ Ondreja Molnára zo Želoviec „bol vandrujúcim remeselníkom“ a otec mäsiara Jána Mészárosa zo 
Sečian bol mäsiarom v Modrom Kameni. „Otec“ Františka Nagya, ktorý sa usadil v Sečanoch, „bol rovnako 
kováčom, pána nepoznal.“ Peter Kovacs z Adácsu prišiel pred 12 rokmi z Dvorov nad Žitavou v Komárňanskej 
stolici, „kde aj jeho otec bol slobodným kováčskym majstrom“.  
12 Popri historickom „umelom čase“ sme si všímali aj obdobia historickej pamäte vtedajších ľudí, lebo „Každá 
kolektívna pamäť obsahuje  v sebe  v jednom čase a na jednom mieste dobre vymedzenú skupinu“. LEDUC, Jean: 
A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok. Pozsony, 2006, s. 98-99. 
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v prípade bojov o Fiľakovo a Budín. Nezabúdajme, že Štefan Koháry bol v rokoch 1682 – 
1685 v zajatí u Imricha Thökölyho a aj vtedy prišiel o svoje majetky. Poddaní sa však 
neodvolávajú ani na tieto roky.13 Zažitá história poddaných sa teda vzťahovala na život 
zemepána, hoci si dávali pozor, aby sa v ich výpovediach neobjavovalo ako určenie dá-
tumu obdobie zhabania majetkov. 


Na základe svedectiev 197 poddaných môžeme konštatovať o dátume ich príchodu 
nasledovné: 4 % prišelcov sa usadilo pred pádom Fiľakova na koháryovských majetkoch 
v Gyöngyösi a Horte, následne až do oslobodenia Budína sa ďalších 6 % usadilo na ich 
majetkoch v Novohradskej a Hevešskej stolici. Mohutnejšia imigrácia nasledovala až 
v pokojnejších rokoch po vyhnaní Turkov a po návrate koháryovských zemepánov, 
v rokoch 1687 – 1702 sa 56 % z celkového počtu prišelcov usadilo na spomínaných úze-
miach. Počas Rákociho povstania, keď zhabané majetky Koháryho, ktorý ostal verný 
cisárovi, dostal v Hevešskej stolici Anton Esterházy a v Novohradskej stolici Daniel Es-
terházy, sa prisťahovalo na skúmané územie 25 % imigrantov. Imigrácia neprestala ani 
potom, čo Koháryovci dostali svoje majetky naspäť, až do spísania urbárov tak prišlo 9 % 
imigrantov. (Tabuľka č. 2). 


Ak sa pozrieme na ročné priemery imigrácie, potom môžeme konštatovať, že 
imigračná vlna vyvrcholila v rokoch 1687 – 1702, keď sa za rok prisťahovalo na majetky 
priemerne 7,33 osôb, čo potvrdzuje takéto úsilie Koháryovcov, najmä však Štefana Kohá-
ryho. Imigráciu výraznejšie neovplyvnilo ani Rákociho povstanie, keďže priemerný počet 
imigrantov vtedy klesol iba na 6,22 osôb ročne, a klesajúcu tendenciu mal aj potom. 


 
Predchádzajúci status prišelcov 


O 36 % prišelcov vieme, aký status mali vo svojom predchádzajúcom bydlisku. 
Medzi príchodzími na koháryovské majetky nájdeme aj 18 osôb, ktoré boli pôvodne slo-
bodné. Michal Szűcs Olasz bývajúci v roku 1716 v Sečanoch a Ján Kovács boli predtým 
kováčmi. Inému remeslu sa venovali Ján Laukonides a Štefan Prhlik, resp. Pavol Krik 
z Keszegu, ktorý bol pred tým pastierom, Adam Libiak sa ním stal v Rimóci. Predchá-
dzajúce povolanie ostatných nie je známe. Medzi tých, čo prv nepatrili zemepánovi, zara-
dili aj Jána Barana ml., ktorého otec sa usadil na majetku Koháryovcov v Balážskych 
Ďarmotách.  


O predchádzajúcom bydlisku imigrantov je známe, že 10 % z nich prišlo z panstiev 
iných zemepánov a 2 % z majetkov komory. Spomedzi tých, čo prišli z rôznych iných 
majetkov mali iba 6 prepúšťacie listy“!14 Väčšina pravdepodobne bez dovolenia ušla od 
predchádzajúceho zemepána. V rámci sídiel patriacich ku koháryovským majetkom 
migrovalo 18 % prišelcov. Vnútornú migráciu môžeme pokladať za značnú, ale predsta-
vovala skôr pohyb vo vnútri skúmaného územia: z 53 prípadov totiž iba v 6 možno vyká-
zať, že dotyčné osoby prišli z iných koháryovských majetkov z Gemerskej stolice (Ko-
kava nad Rimavicou, Pohorelá) a Hontianskej stolice (Čebovce, Čabradský Vrbovok, 
Medovarce). 


 
 


                                                 
13 Spomedzi bohatej literatúry vzťahujúcej sa na históriu Koháryovcov odkazujeme na vynikajúcu syntézu I. 
Nagya. NAGY, Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 5. zv. Pest, 1859, s. 291-
292.) 
14 Martin Knapkó z Balážskych Ďarmôt sa nechal vykúpiť od zemepána Gabriela Bossányiho, Pavol Kovács zo 
Želoviec zas od Adama Balassu, kým Ondrej Kersik z Keszegu „všetko predal a namiesto seba ponúkol iného 
poddaného“, o čom mal aj potvrdenie. Aj Matúš Szarasz a Pavol Tott z Hortu mali „manu missionalis“. Avšak 
prepúšťací list Jána Liptanszkyho z Balážskych Ďarmôt „sa v týchto vojnových časoch stratil“. 
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Predchádzajúce bydlisko prišelcov 
Pri 17 % prišelcov nevieme, odkiaľ migrovali, 39 % pochádzalo z niektorých sídiel 


v Novohradskej stolici, 6 % z Hevešskej stolice a 38 % z iných území. Tí, ktorí pochá-
dzali z Novohradskej stolice našli svoj nový domov na území Novohradskej stolice alebo 
Hevešskej stolice. Väčšina prišelcov v Hevešskej stolici pochádzala z Novohradskej sto-
lice a sčasti z Hevešskej stolice. Aj v prípade imigrantov z iných území treba brať do 
úvahy predovšetkým susedné stolice, ako je to v prípade 66 osôb, ktoré sem možno zara-
diť. Celkom 24 poddaných pochádzalo zo severného kraja ohraničeného územiami Brati-
slavskej, Oravskej a Sátmarskej stolice. Do mestečiek, najmä do Gyöngyösu, Gyö-
ngyöspaty, Balážskych Ďarmôt, v menšej miere aj do Sečian a Fiľakova prichádzali 
migranti aj zo vzdialenejších a južnejších regiónov. Usadili sa tu 2 poddaní pôvodom zo 
Zadunajska a 2 zo Sedmohradska, ďalší 12 prišli „z Poľska a Nemecka“, z územia Sliez-
ska a Moravy, kým 4 z južného „Chorvátska a Srbska“. 


O smere migrácie sa odborná literatúra v súhrne zmieňuje tak, že v dôsledku turec-
kého plienenia sa vyľudnila centrálna časť krajiny, preto sa migrácia z okrajových oblastí 
nasmerovala do regiónu s nižšou hustotou obyvateľstva. Aj na skúmané majetky preto 
prichádzali v prvom rade migranti zo severu. Samozrejme, ako sme sa zmienili, presídliť 
sa sem mohli aj zo vzdialenejších južných regiónov. Migrujúci z juhu na sever však mohli 
prekonať aj menšie vzdialenosti, ako trebárs Ján Török zo Sečian, ktorý bol „prišelcom od 
jágerských Törökov“, alebo Juraj Kecskeméti, ktorý prišiel do Fiľakova z Kecskemétu. 


Na základe 242 prípadov možno konštatovať, že 45 % poddaných sa sťahovalo 
z jedného blízkeho sídla do druhého. Migranti prekonávajúci veľké vzdialenosti sa väčši-
nou nesťahovali z jedného vzdialeného sídla do druhého, ale zvyčajne medzi tým mali 
zastávky, ako to zaznamenali aj o pastierovi Takaczovi Tottovi z Gyöngyöspaty 
a Martinovi Liptákovi z Balážskych Ďarmôt: „hnala ho voda cez krajiny, doliny“. Často 
predchádzajúce bydlisko znamenalo iba dočasné riešenie. Gulyas Kis z Hortu „pred 3 
rokmi sem prišiel bývať z Méry, ale aj tam bol prišelcom“, Michal Horvat „prišiel sem 
bývať pred 6 rokmi z Csányu, ale aj tam bol prišelcom“. Gregor Nagy „prišiel sem bývať“ 
z Bulhár v Novohradskej stolici, „ale aj tam bol iba prišelcom“, Štefan Kis „sa sem pri-
sťahoval“ z Héhalomu, „ale aj tam bol iba prišelcom“. 


Medzi opustením pôvodného bydliska a usadením sa na koháryovskom majetku 
mohlo uplynúť aj viac rokov, čo možno osobitne dobre dokázať pri časti imigrantov do 
Balážskych Ďarmôt, ktorí viac rokov vandrovali, kým dorazili do mestečka.15 Príklady na 
to sa nájdu aj v dedinách v Novohradskej stolici.16 Autori urbára našli takýchto 
poddaných aj v mestečkách Hevešskej stolice.17


Stávalo sa, že poddaný, ktorý predtým vandroval, sa nakoniec presťahoval na kohá-
                                                 
15 Ondrej Valah z Brusníka odišiel pred 20 rokmi, 14 rokov býval v Balážskych Ďarmotách. Juraj Zaszkalniczky 
alebo Galgóczy sa pred 12 rokmi „odsťahoval“ z Hlohovca, „je to už 4 roky, čo tu býva“. Tomáš Juncsovár „sa 
odsťahoval“ z Chlebníc pred 23 rokmi, „tu býva 12 rokov“. Matej Laho alebo Litanszki sa pred 40 rokmi „od-
sťahoval“ z Dačovho Lomu, „tu žije 25 rokov“. Ján Leszenyiszky sa pred 20 rokmi „odsťahoval“ z Príboja, 
„domov tu má 14 rokov“. 
16 Ján Tott, ktorý v roku 1716 býval v Nagy- a Kiscsitári sa pred 30 rokmi odsťahoval z Klátovej Novej Vsi pri 
Topoľčanoch, „bydlisko tu má 5 rokov“. Martin Ivanics zo Sklabinej sa odsťahoval zo Szuhy pred 40 rokmi, 
„býva tu 14 rokov“, Michal Varga sa zas z Pôtoru v Novohradskej stolici „odsťahoval pred 40 rokmi, bydlisko tu 
má 30 rokov“. Pavol Serfőző pochádzal z Babinej vo Zvolenskej stolici, „ale už je to 47 rokov, čo sa odtiaľ 
odsťahoval, odvtedy bol kde-tu pivovarníkom“, medzitým čo Tomáš Majerink z Prievidze v Nitrianskej stolici  
„odišiel už pred viac ako 20 rokmi, potom slúžil pre mojich pánov Gerhardovcov“, resp. Mikuláš Balazovicz zo 
Senohradu „sa odtiaľ odsťahoval už pred 30 rokmi, prišiel sem z Bodonyu, kde bol tiež prišelcom“. 
17 Michal Szabo z Gyöngyöspaty „rodák z Brezna, po potulkách už 10 rokov, čo tu žije“. František Kis 
z Gyöngyöstarjánu „sa v detstve presťahoval do Fiľakovských Kováčov, tam vyrastal a bol vychovávaný, odtiaľ 
sa sem presťahoval, je to už 14 rokov, čo tu býva“. 
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ryovský majetok v rámci toho istého sídla, ale z majetku iného zemepána.18 Prišelci 
vandrovali v rámci koháryovských majetkov aj tak, že istý čas slúžili u iného zemepána.19 
V urbárskych súpisoch nenachádzame stopy po migrácii naspäť domov, hoci podľa iných 
prameňov sa napríklad do Adácsu, Viszneku vracali tí, čo odtiaľ pred tým utiekli, pravde-
podobne sa títo poddaní pokladali za domácich, nie za prišelcov.20 Toto môže platiť aj pre 
ostatné sídla, čo poukazuje na akceptovanie statusu „praobyvateľa“. 


 
Spôsob spontánnej a organizovanej imigrácie 


Vandrovníci niekedy sami, niekedy spolu s rodinou opúšťali svoj pôvodný domov, 
neraz však sa z pôvodného bydliska vydali aj viacerí, ktorí mohli byť často príbuznými.21 
Každopádne prípad z Turieho Poľa, odkiaľ sa odsťahovali 13 poddaní, môžeme pokladať 
za výnimku. Väčšina obyvateľov opustila svoju dedinu v roku 1705, veď takmer celá 
dedina ľahla popolom v požiari v roku 1704, ktorý zničil aj ich úrodu obilia.22


Poddaní, ktorí sa prisťahovali na koháryovské majetky, spravidla prekonávali počas 
svojej migrácie iba relatívne krátke vzdialenosti. Môže to znamenať, že svoje rozhodnutie 
prijali podľa ohlasov alebo vlastnej skúsenosti. Poddaní, ktorí prichádzali zo vzdialenej-
ších území, si zväčša počas svojej migrácie vytvárali medzizastávky. Samozrejme, v tej 
dobe možno pozorovať aj migráciu z koháryovských majetkov.23 Osídľovanie skúmaného 
regiónu, ktorý spustol po tureckom plienení, však nemuselo byť iba spontánne, ale aj 
organizované, čo osobitne platí pre mestečká. Zemepáni motivovali prišelcov k usadeniu 
rozličnými výsadami a výhodami, čoho stopy možno popri ďalších záležitostiach sledovať 
v urbároch.24


Osídlením zničených hraničných hradov a mestečiek poverili aj viac ľudí. 
V Sečanoch bol na čele osídľovania mestečka prakticky od začiatku 90-tych rokov 17. 
storočia predstavený františkánskeho kláštora Ján Bárkányi, „druhý zakladateľ Sečian“.25 
V Balážskych Ďarmotách zas touto úlohou poverili Jána Barana st. pochádzajúceho 
z Detvy vo Zvolenskej stolici. Na výhodné podmienky osídľovacej listiny poukazuje fakt, 


                                                 
18 Ján Szakál bývajúci v roku 1716 v Sipeku sa „v roku 1680 odsťahoval“ z majetku Soósovcov v Szandakéri, 
„odvtedy slúžil Balásovcom v Sipeku, potom, pred 9 rokmi, si vymenil s Michalom Kisom tretinu domového 
miesta ležiaceho na majetkovej časti nášho pána veľkomožného“. Ján Sipka st. z Ecsegu „sa odsťahoval z Detvy, 
v Ecsegu prešiel z majetkovej časti pani manželky Juraja Szemereho, kde býval circiter 18 rokov, na fundus pána 
veľkomožného, tu má bydlisko 1 rok.“ 
19 V prípade poddaných z Keszegu: Pavol Belujai „bol dieťaťom, keď sa z Beluja odsťahoval pred 12 rokmi, 
potom kde-tu slúžil, prišiel sem zo Szátoku, v Beluji sú všetci jeho príbuzní poddaní pána veľkomožného“, Ondrej 
Bartos „pôvodom z Opavy, kde bol poddaným pána veľkomožného ... pred 9 rokmi sa odtiaľ odsťahoval, potom 
býval v Bodonyi, odkiaľ sem prišiel bývať“, Martina Knyazoga alebo Jakabkina „pôvodom z Opavy, v útlom 
detstve, pred 20 rokmi, matka vzala so sebou do Cerova, z Cerova išiel do Bodonyu, kde býval vedľa farára, 
z Bodonyu prišiel sem, v Opave sa narodil na funduse veľkomožného pána, aj jeho otec tam bol poddaným“. 
20 SOÓS, Imre: Heves megye községei 1867-ig. Eger, 1975, s. 69, 519. (Ďalej len: SOÓS, 1975.) 
21 Podľa totožného priezviska to boli pravdepodobne príbuzní, ktorí sa odsťahovali v rovnakom čase. Napríklad 
v roku 1706 sa z Endrefalvy do Hortu odsťahovali František Deak aj Ladislav Deak, v roku 1711 sa z Atkáru do 
Hortu odsťahovali Demeter Erdeli aj Matej Erdeli. 
22 SZIRÁCSIK, 2005, s. 135. 
23 O poddaných, ktorí sa odsťahovali s dovolením zemepána alebo ako zbehovia, sa chceme zmieniť v jednej 
z nasledujúcich štúdií, veď počet zbehov z koháryovských majetkov v Novohradskej stolici bol po Rákociho 
povstaní výnimočne vysoký. BELITZKY, János: Nógrád vármegye története 896 – 1849. Salgótarján, 1973, s. 
232. 
24 Osídľovacia listina Sečian a Balážskych Ďarmôt zaručovala prišelcom isté výhody. PÁLMÁNY, Béla: Végvá-
rak Nógrád vármegyében a török kiűzése és az újratelepítés korszakában (1663 – 1703). In: SZVIRCSEK, 
Ferenc – BAGYINSZKY, Istvánné (edds.): A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XII. Salgótarján, 1986, s. 73-
75, 87–89. (Ďalej len: PÁLMÁNY, 1986.) 
25 P. KŐNIG, Kelemen: Hatszázéves ferences élet Szécsényben 1332 – 1932. A szécsényi ferencesek története a 
megye-, az ország- és az egyháztörténelem tükrében. Vác, 1931, s. 179-191. 
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že domáci pre väčšie ťarchy, ktoré na nich vymerali neskorší zemepáni, žiadali o jej do-
držiavanie.26 Štefan Koháry získal povolenie aj na osídlenie Fiľakova, ale jeho osídľova-
ciu listinu ani meno šoltýsa nepoznáme. Plánovanému osídleniu tu predchádzala spon-
tánna imigrácia, voči čomu Koháry vzniesol protest u stolice.27 V prípade mestečiek 
v Hevešskej stolici prežil Gyöngyöstarján turecké časy bez trvalejšieho vyľudnenia, aj 
keď stratil charakter mestečka. Obyvatelia z Gyöngyöspaty ušli na začiatku roku 1687 
kvôli plateniu daní, neskôr sa však vrátili. Z dedín v okolí Gyöngyösu však poddaní ušli 
do mestečka, kde neplatili dane.28


V prípade imigrácie do mestečiek sa objavuje viacero faktorov. Dôležitým každo-
pádne mohla byť totožnosť organizátora osídľovania. Ján Bárkányi verboval prišelcov do 
znovuzrodených Sečian skôr z okolia. Ján Baran pochádzajúci zo Zvolenskej stolice zas 
organizoval kolonistov zo vzdialenejších, severných území, napríklad zo Sliezska, Liptov-
skej alebo Turčianskej stolice a mnohých pozval aj zo Zvolenskej stolice, ktorú dôverne 
poznal. 


V mestečkách rozkladajúcich sa okolo bývalých hraničných hradov Novohradskej 
stolice sa po vyhnaní Turkov usádzali aj vojaci, alebo ich potomkovia. Vo Fiľakove 
v roku 1716 nežil iba poručík Ján Borbás, ale aj už spomínaní synovia fiľakovských hrdi-
nov. V Sečanoch býval predtým fiľakovský vojak Ján Péter, aj Štefan Horti, ktorého otec 
bol vojakom na Modrom Kameni. V cisárskom vojsku slúžil Martin Oláh, ktorý prišiel 
v roku 1714 do Balážskych Ďarmôt zo Sedmohradska. Aj Matej Halga, ktorý „prišiel 
z Chorvátska a býva tu už 10 rokov, bol vojakom, o čom má aj výslužný list“. Otec Mateja 
Nagya z Hollókő bol poručíkom pred dobytím hradu Turkami. Vtedajší vojnoví hrdinovia 
sa však mohli presťahovať aj do iných sídiel, napríklad do Csity, ako to hovorí náš pra-
meň, ale väčšinu z nich predsa len priťahovali bývalé hraničné hrady. 


Autori urbárov často nezistili pôvod remeselníkov. Kde však v prípade remeselní-
kov zapísali, že sú prišelcami, tí boli usadení v mestečkách, ako napríklad kováč Ján Ko-
vács v Balážskych Ďarmotách, Alexander Nagy v Sečanoch, ktorý bol predtým čižmárom 
v Haliči, alebo aj zlatník Tobiáš Ötvös vo Fiľakove. V mestečkách si našlo zamestnanie 
viac remeselníkov. V Gyöngyöspate a v Gyöngyöstarjáne však žilo aj viacero pastierov, 
hoci vo všeobecnosti mali dediny iba jedného pastiera. 


Remeselníci, ktorí predtým nepatrili pod žiadneho zemepána sa mohli presťahovať 
do mestečiek, kým takýto pastieri išli do dedín. Ján Baran ml. bol prv v službách zeme-
pána a mal domové miesto. Keď prišiel s otcom do Balážskych Ďarmôt, mohol si podržať 
svoj dovtedajší status, t. j. mohol ostať slobodným. Ostatní slobodní o svoje dovtedajšie 
právne postavenie prišli. S výnimkou 3 sa však všetci dostali k pôde, veď 15 poddaných 
dostalo v novom bydlisku oráčinu, lúku. 


 
Príčiny imigrácie 


Prameň označil motív imigrácie prišelcov iba v jednom prípade. Na jednej strane 
môžeme predpokladať migráciu na majetky, resp. v rámci nich z dôvodu vojnového alebo 
iného ničenia, ako to bolo v prípade Turieho Poľa. Na druhej strane mohlo byť príťažlivé 
osídliť počas rôznych vojnových ťažení spustnuté, ale na obrábanie čakajúce poľnohospo-
dárske územia, resp. to bol iný spôsob ako dosiahnuť lepší život, v ktorý dúfali. Zo sever-
ných území, ktoré mali väčšiu hustotu obyvateľstva, avšak obmedzenejšie poľnohospo-
dárske plochy, prišlo evidentne viac kolonistov na koháryovské majetky. Napríklad On-


                                                 
26 BALOGH, Sándor: Balassagyarmat története 896 – 1962. Balassagyarmat, 1977, s. 57-65. 
27 PÁLMÁNY, 1986, s. 91-92. 
28 SOÓS, 1975, s. 69, 232, 245, 277, 519. 
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drej Bartos ako najmladší syn z rozprávky odišiel z Opavy, kde bol poddaným Štefana 
Koháryho, „zanechajúc tam svojich starších bratov Juraja a Jána, už je to 9 rokov, čo ich 
opustil“, aby sa napokon presťahoval do Keszegu, kde dostal od zemepána celé domové 
miesto. 


Tabuľka č. 1: Tunajší poddaní a prišelci 
 


poddaní neznámi tunajší prišelci sídlo 
počet počet % počet % počet % 


I. sečianske panstvo: 
Sečany 93 38 41 5 5 50 54 
Varbó 19 0 0 18 95 1 5 
Trázs 11 0 0 11 100 0 0 
Nagy- és Kiscsitár 18 0 0 14 78 4 22 
Lóc 7 0 0 6 86 1 14 
Sipek 3 0 0 2 67 1 33 
Rimóc 7 0 0 3 43 4 57 
Hollókő 6 0 0 1 17 5 83 
Ecseg 31 2 6 19 61 10 32 
Szakál 6 0 0 6 100 0 0 
spolu 201 40 20 85 42 76 38 


II. želovecké panstvo: 
Balážske Ďarmoty 39 3 8 0 0 36 92 
Selešt’any 9 0 0 0 0 9 100
Želovce  25 0 0 20 80 5 20 
Sklabiná 8 0 0 0 0 8 100
Nová Ves 10 0 0 3 30 7 70 
Olováry 16 0 0 16 100 0 0 
Bušince 19 0 0 19 100 0 0 
Malé Zlievce 2 2 100 0 0 0 0 
spolu 128 5 4 58 45 65 51 


III. gyöngyösské panstvo: 
Gyöngyös 70 26 37 17 24 27 39 
Adács 29 0 0 15 52 14 48 
Visznek 8 0 0 7 88 1 13 
Hort 62 0 0 26 42 36 58 
Gyöngyöspata 110 2 2 85 77 23 21 
Gyöngyöstarján 41 2 5 33 80 6 15 
Keszeg 17 0 0 0 0 17 100
Herencsény 8 0 0 8 100 0 0 
spolu 345 30 9 191 55 124 36 


IV. fiľakovské panstvo Štefana Koháryho: 
Fil’akovo 54 13 24 19 35 22 41 
Uhorské 21 0 0 21 100 0 0 
Kalinovo 10 0 0 8 80 2 20 
Nitra nad Ipl’om  6 0 0 6 100 0 0 
Vel’ké Dravce 6 0 0 6 100 0 0 
Bol’kovce 8 0 0 8 100 0 0 
Holiša 19 0 0 19 100 0 0 
Šávol’ 8 0 0 8 100 0 0 
Prša 12 0 0 12 100 0 0 
Bulhary 11 0 0 11 100 0 0 
Fil’akovské Kováče 8 0 0 8 100 0 0 
Čakanovce 7 0 0 7 100 0 0 
Šíd 3 0 0 3 100 0 0 
spolu 173 13 8 136 79 24 14 
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V. fiľakovské panstvo synov Wolfganga Koháryho: 
Čakanovce 7 0 0 7 100 0 0 
Šíd 2 0 0 2 100 0 0 
Nitra nad Ipl’om  6 0 0 6 100 0 0 
Fil’akovské Kováče 2 0 0 2 100 0 0 
Vel’ké Dravce 7 0 0 7 100 0 0 
Kalinovo 3 0 0 3 100 0 0 
Uhorské 28 0 0 27 96 1 4 
Bol’kovce 4 0 0 4 100 0 0 
spolu 59 0 0 58 98 1 2 
I–V. spolu 906 88 10 528 58 290 32 


 
 
 
Tabuľka č. 2: Časové údaje imigrácie prišelcov, ktoré poznáme 
 


sídlo 1676–1681 1682–1686 1687–1702 1703–1711 1712– 1716 1676–1716 
Varbó / I.   1   1 
Nagy- és Kiscsitár / I.   2 2  4 
Lóc / I.   1   1 
Sipek / I.    1  1 
Rimóc / I.   1   1 
Hollókő / I.   2 3  5 
Ecseg / I.  3 5 1 1 10 
Balážske Ďarmoty / II.   25 4 2 31 
Selešt’any / II.    8 1 9 
Želovce / II.  1 1 1 1 4 
Sklabiná / II.  1 7   8 
Nová Ves / II.   4 3  7 
Gyöngyös /III. 6 1 13 6 1 27 
Adács /III.           6 3 2 11 
Visznek /III.       
Hort /III. 2 2 11 8 7 30 
Gyöngyöspata /III.  3 12 5  20 
Gyöngyöstarján /III.   5 1  6 
Keszeg /III.   1 1  2 
Fil’akovo /IV.   13 2 3 18 
Uhorské /V.    1  1 


osoby 8 11 110 50 18 197 
% 4 6 56 25 9 100 


spolu  
 
I–V. priemerne za rok     1,60         2,75         7,33         6,25         4,50         4,93     


 
 


Preklad: Imrich Nagy. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Martin Čulen a jeho vztahy s Aloisem Vojtěchem Šemberou 
 


ZDENĚK FIŠER 
 


Historické oddělení Moravského zemského muzea, Brno (Česká republika) 
 
 
Když jsem před nedávnem uzavíral obsáhlý ediční projekt, nazvaný Korespondence 


Aloise Vojtěcha Šembery,1 věnoval jsem jeho pátý svazek Šemberovým vztahům 
s osobnostmi slovenského národního a kulturního života. Z důvodu rozsahu publikace 
jsem mohl připomenout ale jen několik jmen,2 nicméně z pozůstalosti dotyčného víme, že 
s různou intenzitou a v různých časových údobích udržoval kontakty ještě s řadou jiných 
slovenských intelektuálů. Vypovídá o tom rovněž jeho práce  Dějiny řeči a literatury čes-
koslovenské (Vídeň 1869).3


Jedním z „opomenutých“ byl Martin Čulen (1823-1894), katolický kněz, především 
však aktivní účastník slovenského národního pohybu v 19. století. Jeho životopisec, Miloš 
Štilla, ve své monografii z r. 1983 o něm uvádí, že „bol všestranným národným dejate-
ľom“ a že stál „v popredí všetkých slovenských úsilí matičného obdobia a bol tvorcom a 
spolutvorcom mnohých základných koncepcií slovenskej politiky.“4 Byl také – a možná 
především – vynikajícím pedagogem, s nímž je spojeno budování slovenského středního 
školství, např. katolického nižšího gymnázia v Kláštore pod Znievom, jehož zakladatelem 
byl (1869).  Již předtím však „zazářil“ jako profesor i ředitel katolického gymnázia 
v Banské Bystrici. To byla v městě stará vzdělávací instituce, založená jezuity již r. 1748. 
O třicet let později se z ní stalo Královské vyšší katolické gymnázium a po několika dal-
ších organizačních proměnách se r. 1850 přeměnilo „jen“ na nižší gymnázium (čtyřleté, se 
6 profesory). Konečně ve školním r. 1854/1855 pak bylo povýšeno na osmileté c. k. státní 
vyšší gymnázium, určené pro žáky ze stolic Zvolenské, Turčianské, Trenčianské, Oravské 
a Liptovské. Důležité bylo, že úsilím tamního biskupa Štefana Moysesa5 se gymnázium 
stalo ústavem se slovenskou vyučovací řečí. Zprvu se ovšem vyučovalo spíše česky, resp. 
slovakizovanou češtinou, protože Moyses získal v první polovině 50. let 19. století na 
gymnázium především české profesory (Jakub Dragoni, Matěj Růžička, Václav Vlček, 
Václav Vařečka, Jan Kořínek, Václav Zenger a jiní), zatímco ke Slovákům náleželi jen 
Martin Čulen, Ján Gočár a Juraj Slota (který ovšem v r. 1852 přišel z Moravy, kde působil 
již od r. 1838); později přibyl Ján Gerometta. Podobné složení profesorského sboru se 
udrželo po celá 50. léta.6


                                                           
1 Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. Ed. Z. Fišer. Sv. 1, Listy Palackému, Vysoké Mýto 2002; sv. 2, 
Listy moravským přátelům, Vysoké Mýto 2002; sv. 3, Listy Klácelovi, Vysoké Mýto 2003; sv. 4, Listy českým 
přátelům, Vysoké Mýto 2004; sv. 5, Listy slovenským přátelům, Vysoké Mýto 2007. 
2 Editována byla korespondence Andreja Dianišky, Jána Francisciho, Martina Hamuljaka, Jozefa Miloslava 
Hurbana, Jána Kadavého, Jána Kollára, Daniela Licharda, Jiřího Palkoviče, Daniela Slobody, Pavla Slobody, 
Juraje Sloty, Ľudovíta Štúra a Ctiboha Zocha. 
3 To ovšem bylo již souhrnné vydání, protože  první část Dějin literatury – Věk starší – vyšel již v r. 1858 a 
následně r. 1859 a 1868. Druhá část – Věk novější – vycházela po sešitech, a to první r. 1861, druhý 1868 a třetí 
1869. Ke genezi a významu této knihy podrobněji SKALIČKA, J.: Literární historik Alois Vojtěch Šembera. In: 
Kapitoly z dějin české literární historiografie. Václavkova Olomouc 1987, Olomouc 1989, s. 51-60. 
4 ŠTILLA, M.: Martin Čulen / pedagóg a národný buditeľ. Banská Bystrica 1983, s. 122. Kontakty se Šemberou 
však autor v knize nepřipomíná. 
5 Z bohaté literatury o dotyčném uvádím jen výběrově: POLLA, B.: Dr. Štefan Moyses. Martin 1947; 
BARANOVIČ, Š.: Štefan Moyses. Bratislava 1969 (sborník). Nejnověji pak sborník Karol Kuzmány a Štefan 
Moyses v slovenských národných a cirkevných dejinách. Zostavil Imrich Sedlák. Martin 2007. 
6 V r. 1858, kdy se gymnázium přestěhovalo do nové budovy, na něm působili tři slovenští profesoři (Ján Egry, 
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Na zmíněném gymnáziu Čulen působil dvakrát, nejprve v letech 1851-1856 jako 
pedagog, vyučující matematiku a fyziku, podruhé v období 1862-867 již jako ředitel ús-
tavu. I když nakonec v důsledku maďarizačního tlaku nemohl své záměry zcela realizovat 
a byl v březnu 1867 přeložen za ředitele gymnázia do Levoče, oba jeho pobyty v Banské 
Bystrici zanechaly v tamním školství,7 kulturním i národním ovzduší8 nesmazatelnou 
stopu, jak naposledy opět vyzvedl Miloš Štilla.9 S jeho tamním pobytem je pak spojena i 
realizace učebnice aritmetiky pro 1. a 2. třídu nižšího gymnázia, kterou vydal r. 1854 
v češtině podle vzoru podobné příručky z ruky F. Močníka; později ji přepracoval a r. 
1866 vydal ve slovenštině. 


Druhým z protagonistů, uvedeným v titulu článku, byl Alois Vojtěch Šembera 
(1807-1882).10 Ve své době, zejména před r. 1848, patřil k vedoucím činitelům českého 
národního hnutí na Moravě. Po studiu práv začínal jako soudní úředník u magistrátu 
v Brně, aby ke konci r. 1839 odešel do Olomouce, kde na tamní stavovské akademii, ur-
čené pro výchovu a vzdělávání nižší šlechty a dětí bohatých měšťanů, získal místo profe-
sora české řeči a literatury. Krátce před revolucí let 1848-1849 se vrátil do Brna, aby i je 
ke konci r. 1849 opustil, když mu bylo ve Vídni nabídnuto lukrativní místo ministerského 
úředního translátora, tj. překladatele říšského zákoníku z němčiny do češtiny. Zároveň 
působil na tamní univerzitě, opět jako profesor české řeči a literatury. 


Ale ať už pobýval v Brně, Olomouci nebo ve Vídni, vždy se hlásil k českému ná-
rodu a především bojoval za jeho národní a kulturní práva. Nebyl ovšem tvůrcem velkých 
koncepcí, jako spíše stoupencem systematické drobné práce, uvážlivého postupu krok za 
krokem v rámci legitimního konání. Tato „drobečková“ politika drobných zisků, po níž 
Šembera kráčel s obdivuhodnou tvrdošíjností, přinesla nejeden dílčí úspěch. Tak za svého 
olomouckého pobytu usiloval a docílil českého pojmenování ulic vedle německého, po-
dobně českých nápisů na mnohých obchodech i českých divadelních představení, stejně 
jako šířil české vlastenecké písně, vydával básnické sbírky moravských autorů nebo edice 
starých památek, zdůrazňujících význam českého jazyka. Mimořádné a dosud ne plně 
doceněné bylo Šemberovo úsilí při šíření knih českých a slovenských autorů. Nemenší 
význam pak mělo jeho pedagogické působení, kdy učil češtině stovky a možná tisíce žáků 
a zároveň v nich probouzel pocit sounáležitosti s českým národem. Nakonec, při opětov-
ném pobytu v Brně, se snažil docílit legitimního zrovnoprávnění češtiny s němčinou. 
Výsledkem jeho úsilí – vedle působení v příslušné ministerské komisi – byl spisek na-
zvaný O rovnosti jazyka českého a německého v Moravě (Brno 1848). 


Vztahy obou osobností dokládá celkem šest dopisů, všechny z ruky Martina Ču-
lena.11 První dva (z 9. 7. 1854 a 12. 3. 1856) jsou psány v Banské Bystrici, třetí, datovaný 


                                                                                                                                                 
Juraj Slota a Michal Chrástek) a jedenáct českých (M. Růžička, A. Franta, N. Hajnovský, J. Kříž, J. Rožek, J. L. 
Štěpán, V. Vařečka, V. Vlček, V. Zenger a dva suplenti, Mládek a V. Makura). 
7 K němu podrobně MARTULIAK, P.: Banská Bystrica – kolíska vzdelanosti. Banská Bystrica 2005, s. 82 a 
dále. Postava M. Čulena je zde ale zmíněna jen okrajově (s. 84, 85, 87). 
8 K dobové úloze města viz ŠKVARNA, D.: Otázka mestského národného centra v 19. storočí a Banská Bys-
trica. In týž: Cesta moderných slovenských dejín. Štúdie k utváraniu modernej slovenskej identity a politického 
myslenia. Banská Bystrica 2007, s. 149-162. 
9 V monografii Martin Čulen v dejinách Banskej Bystrice. Banská Bystrica 2005. Jinak základní údaje o Čule-
novi přináší slovníková literatura: Slovenský biografický slovník, sv. I., Martin 1986, s. 435; Lexikón katolíc-
kych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 217; Biografický lexikón Slovenska II, Martin 2004, s. 
177. 
10 Moderní biografie o něm chybí. K dispozici je však kvalitní starší práce ŠKORPIL, E.: Alois Vojtěch Šem-
bera. Přehled života a díla. Vysoké Mýto 1946. Naposledy pak FIŠER, Z.: Milovník národa, který vzbudil ne-
vděk. In: Osobnosti moravských dějin (1). K vydání připravil L. Jan a Z. Drahoš. Brno 2006, s. 293-307. 
11 Dopisy z 9. 7. 1854, 12. 3. 1856 a 29. 12. 1858 jsou uloženy v Šemberově pozůstalosti v Literárním archivu 
Památníku národního písemnictví v Praze (bez dalších signatur). Listy z 29. 8. 1856, 17. 11. 1856 a nedatovaný 
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29. 8. 1858, byl napsán za Čulenova prázdninového odpočinku u bratra v Perneku. Ostatní 
pak pocházejí z doby  Čulenova působení v Bratislavě. 


Z prvního Čulenova listu je zřejmé, že autor psal  Šemberovi již dříve v záležitosti 
svého kolegy na gymnáziu Jána Gočára.12 Šembera sice neodpověděl, ve věci se však 
zřejmě angažoval, protože původce listu mu děkoval za kladné vyřízení. Nově pak žádal 
Šemberu o radu a pomoc sám. Jak uváděl, podle nejnovějšího ministerského nařízení měl 
být na gymnáziu pro obory matematika – fyzika  pouze jeden aprobovaný profesor,13 ale 
v Banské Bystrici jsou dva, přičemž, jak píše, „můj soudruh dle závazku a smluvy, kterou 
co kandidát dal, na tomto gymnáziu může šest let setrvat, kdežto u mě toho není.“ Pří-
tomný školský rada (školdozorcem banskobystrického a inspektorem pro gymnázia brati-
slavského distriktu byl do září 1858 Jozef Kozáček, pak jej vystřídal Jozef Dragoni)  jej 
sice ujistil, že by se Čulen bez potíží dostal na gymnázium v jiné slovanské zemi monar-
chie, to se však dotyčnému příliš nezamlouvalo. Uvádí: „…však ale předc bych v Brně 
raději účinkoval než kde jinde, do Polska ale na žáden způsob nepůjdu, ano raději nechám 
všeho a navrátím se do diecéze, kde mě s radostí přijmou.“ A ptá se následně Šembery, 
zda by mohl na ministerstvu zjistit, jak jeho záležitost stojí, přičemž „kdybych Brno ob-
sáhnouti nemohel, bych se do Slavonie na osecké gymnázium dostal." Následně podotý-
kal: „Já se nechci chlubit, ale na kolik mi celá vrchnost svědectví vydává, že mým odcho-
dem bude našímu gymnazium nezacelitelná rána zadána,“ a dále, „neb jak Vaší důstoj-
nosti povědomo, ne pro mzdu, ale pro účinkování zdárné v našem osiralém národě vzal 
jsem na sebe těžké jho trapného úřadu učitelského.“ Ze závěru listu se ještě dovídáme, že 
zmíněný školský rada Čulenovi přislíbil, že pokud by se uvolnilo v Prešpurku (Bratislavě) 
volné učitelské místo, získal by je právě on. 


Druhý Čulenův list pochází z doby téměř o dva roky pozdější. V úvodu se pisatel 
omlouvá, že dlouho nepsal – důvodem je nedostatek témat, které by Šemberu mohly zají-
mat. „Jde to u nás všechno jen tak jako na venkovu, kde od celého světa odloučeni 
v kocourkovství trpké dny trávíme,“ poznamenal Čulen sklesle. Trápí jej rovněž to, že 
dosud Šemberovi nezajistil ukázku špišského nářečí, o kterou jej vídeňský profesor 
v posledním svém dopise žádal.14 Pokusí se tedy sjednat nápravu a doufá, že Šemberovi 
rovněž zašle ukázku nářečí z okolí Banské Bystrice.15 Pro Šemberova syna Vratislava 
chystá sbírku minerálů, má jich už na 60 kusů a čeká ještě zásilku z Kremnice. 


Píše však hlavně z jiného důvodu: „Jak vašnosti známo, už v předešlých prázdni-
nách mé v Bystrici položení bylo velmi nejisté a já měl odejíti do Slavonie, mezitím okol-


                                                                                                                                                 
dopis z r. 1858 se nacházejí v druhé části Šemberovy pozůstalosti, uložené v Regionálním muzeu Vysoké Mýto. 
Čulenova pozůstalost, resp. její torzo, v níž žádný Šemberův dopis není, je uložena v Archívu literatúry a umenia 
Slovenské národné knižnice v Martine ve fondu M 11. 
12 Ján Gočár (1823-1883) byl významný školský pracovník, spoluzakladatel Matice slovenské a slovenského 
gymnázia v Kláštore pod Znievom. Na kněze byl vysvěcen r. 1846, po r. 1849 byl stoličním tajemníkem 
v Banské Bystrici, r. 1856 se stal ředitelem gymnázia v Užhorodě, r. 1858 školním radou a hlavním dozorcem 
škol ve Velkém Varadíně. R. 1867 byl předčasně penzionovaný. Dopisoval do novinového tisku, např. Pešťbu-
dínských vedomostí. 
13 Čulen přišel na gymnázium jako suplující profesor, který v letech 1852 a 1853 vyučoval matematiku a fyziku. 
V r. 1854 si doplňoval vzdělání ve vídeňském matematicko-fyzikálním semináři a po návratu v listopadu uvede-
ného roku byl teprve jmenován řádným profesorem. 
14 S podobnými žádostmi se Šembera na své respondenty obracel přibližně dvacet let, snad již od r. 1840. Zís-
kané poznatky posléze využil v knize Základové dialektologie československé, jíž vydal r. 1864 ve Vídni. Kni-
hou se tak stal zakladatelem a průkopníkem nového vědního oboru. V knize je nakonec otištěna i ukázka dia-
lektu ze Spišského Podhradí (s. 140-141), není však uvedeno, kdo ji zachytil a poskytl. 
15 Práce se ujal Karel Kuzmány, ukázka „Různořečí pohronského od Banské Bystřice“ je v Šemberově knize 
otištěna na s. 174 a 175 pod názvem „Chlapček a píšťalka“, a pak na s. 161 je v uvedeném nářečí zachycena 
píseň „Lúčenja, lúčenja“, ale bez uvedení autora záznamu. Snad to byl zase Kuzmány. 
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nosti to změnily a já zůstal zde na neurčitý čas. Nyní jest vypsáno místo v Prešporku na 
matematiku a fyziku, o které jsem se ucházel.“ Věří, že jeho žádost bude podporovat 
příslušný školský rada (tedy Jozef Kozáček), prosí však o přímluvu také Šemberu, 
s dovětkem „však ale čím větší síla, tím dřív se docílíme žádaného výsledku.“ Snad by i 
v Bystrici mohl ještě setrvat, poznamenává, neboť jeho postavení je tam docela dobré 
(podotýká, že od 1. února 1856 pobírá co starší učitel rovných 800 zl. ročně), přece by si 
však raději přál odejít do Prešpurku (Bratislavy), „neb tam máme sílu naší mládeže, která 
jest cizím rukám svěřena“. Naznačuje přitom také jeden z důvodů, proč chce Bystrici 
opustit. Sotva po čtyřech letech existence má být banskobystrické gymnázium „čistě ně-
mecké“; skončí tedy možnost uplatnění slovenštiny jako vyučovací řeči.16 Poněkud přek-
vapí, že Čulen viděl situaci tak pesimisticky a že uvažoval o odchodu. Je vůbec zajímavé, 
že domácí inteligence a bankobystrické prostředí bylo spíše nevraživě naladěno vůči 
všemu, co pocházelo z Vídně, přestože, objektivně vzato, řada opatření tamních úřadů 
v prvních letech po revoluci spíše nahrávala věci Slováků než naopak. Zmíněnou tendenci 
potvrzují i slova Čulenova profesního druha Juraje Sloty,17 vyučujícího na gymnáziu od r. 
1852, kdy přišel z Moravy. Ve svých pamětech uvedl: „Působení na gymnasiu báňsko-
bystřickém potkávalo se na počátku s dvojími obtížemi: jednak s antipatií obecenstva proti 
učitelům od vídeňské vlády poslaných a proti novému systému, jednak s velikým nedostat-
kem přípravných vědomostí u žáků na gymnasium vstupujících. Slotu nazývali jedni, nevě-
douce, že je rodilý Slovák, první laštovkou německočeskou, druzí jezovitou a jiní jinak.“  


Ve srovnání s Čulenovou pasivitou ovšem další slova J. Sloty naznačují, že se přece 
jen dalo – a dělalo – více, než by Čulenova slova připouštěla. V pamětech poznamenal: 
„Při vyučování jazyku mateřskému držel se metody porovnávací, srovnávaje jazyk český 
se staročeštinou a se slovenštinou. Dočkal se v brzku radosti té, že žáci jak vyššího tak 
nižšího gymnasia vyjadřovali se ve spisovném československém jazyku správně a obratně 
mluvili i psali; ano, žáci vyššího gymnasia i psaný československý časopis sobě založili, ve 
kterém občas písemné práce svoje uveřejňovali a sobě vespolek sdělovali. K tomu dopo-
máhalo přidržování žáků ku čtení v prázdných hodinách a bohatá knihovna pro mládež 
gymnasiální. Starost učitelů tamních o důkladné vyučení žáků v jazyku československém 
byla tím větší, že systém germanisační hned na počátku zaveden byl a že již v třetí a čtvrté 
třídě nižšího gymnasia, od páté až do osmé třídy vyššího gymnasia pak, veškerým před-
mětům německy se vyučovalo, ano v osmé třídě již i dějepis církve katolické v němčině se 
odpřednášel.“18  Uplatnění slovenštiny na gymnáziu – byť vedle němčiny tedy bylo i 
nadále možné. Čeští profesoři sice museli respektovat zákonná ustanovení a vyučovat 
v němčině (a totéž i slovenští, případně maďarští), nelze je však považovat jen za šiřitele 
„germanizace“. Nepochybně část z nich pak svými postoji i svou mimoškolní aktivitou 
podporovala domácí život i jazyk. Je však zřejmé, že Čulen měl k odchodu více důvodů, 
nejen uvedený.19


                                                           
16 Trend zavést němčinu jako vyučovacího jazyka zesílil od r. 1854, kdy se katolické gymnázium stalo c. k. 
státním vyšším gymnáziem. 
17 K osobě Juraje Sloty informačně Heslo in Slovenský biografický slovník, sv. 5, Martin 1992, s. 295. Dále 
FIŠER, Z.: Kaplan ze Šaratic. K moravskému působení Jiřího Sloty. In: Vyškovský sborník III, 2002, s. 110-
127; týž: Z korespondence kněze Jiřího Sloty I. Listy B. M. Kuldovi. In: Vyškovský sborník V, 2006, s. 41-74. 
18 Z pamětí Jiřího Sloty Rajeckého. In: Jiřího Sloty Rajeckého básnické spisy. Praha 1882, s. 232. 
19 M. Štilla záležitost vykládal tak, že k přeložení M. Čulena a J. Gotčára došlo v důsledku jejich přílišného 
angažování za vyučování ve slovenštině a eliminování germanizačních snah. Celou záležitost vyřešil primas 
Scitovský tím, že Čulena přeložil od 22. 7. 1858 na vyšší královské katolické gymnázium do Bratislavy a Got-
čára jako ředitele na gymnázium v Užhorodu. Srv. ŠTILLA, M.: o. c., 2005, s. 32. Skutečnou cézuru však zna-
menal teprve r. 1861, kdy úřady nařídily, aby se vyučovací řečí stala maďarština, resp. aby odešli všichni profe-
soři, kteří maďarsky neumí. Tak odešli prakticky všichni profesoři českého původu (zůstal jen J. L. Štěpán, který 
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Vrátíme-li se zpět k citovanému Čulenovu listu, pro čtenáře bude jistě zajímavá i 
douška Čulenova dopisu: „Božena byla v septembru20 v Bystrici a já jsem měl opletaček 
jako i jiní našinci se žandarmerii skrzevá ní; ona jest pošetilá.“ 


Zmínka se týká návštěvy známé české spisovatelky a vlastenky Boženy Němcové 
v září 1855 v Banské Bystrici.21 Máme ji doloženou i řadou jejích vlastních dopisů,22 
v nichž se také zmiňuje o M. Čulenovi. Neuvádí sice, kdy a jak se  s ním seznámila, nic-
méně již v prvním listě podotýká, že Čulen je u Plošice,23 „by mu trochu pomohl, neboť 
měl ten chuďas choleru a je posud slabý.“24 Rovněž ostatní zmínky o dotyčném jsou spíše 
marginální. V listě z 19. září 1855 Němcová píše, že od rána až do večera chodila 
s Čulenem po Bystrici a okolí, a dále, „je to hodný člověk, ten Čulen – Gotschár se mi tak 
nelíbí“.25 A 23. září pak sděluje, že šla do Selcí sama na návštěvu k Plošicovi, přičemž ji 
doprovázeli Čulen, Slota, Franta a Francisci. 


Poněkud nelichotivá poznámka o Němcové na konci Čulenova dopisu, psaná 
z odstupu času, kdy zřejmě skutečně došlo po jejím odjezdu k jakémusi zjišťování, s kým 
se stýkala, nevypovídá o bezprostředním dojmu, jakým – zejména na své mužské okolí – 
silou své osobnosti působila. Nakonec to vyjádřil i Čulen sám, když do jejího památníku 
v říjnu 1855 napsal: 


 
„Čisté svědomí a oheň lásky k národu 
převýší všechny nepříjemnosti. 
Sprovázej Tě požehnání Tatry, 
milá naše i Vltavy rekyně, 
pozdrav od nás vyšehradské bratry, 
pověz Jim, že láska k Nim v nás nehyne.“26


 
Jak známo, Čulen byl od července 1856 skutečně jmenován profesorem bratislav-


ského katolického gymnázia. Jak se o to přičinil Šembera, přesně nevíme. Ale soudě dle 
jiných podobných případů můžeme konstatovat, že jistě v zákulisí vydatně pomohl, patrně 
přes své známosti na ministerstvu kultu a vyučování.27 Jinak by mu totiž Čulen sotva 
vřele děkoval za pomoc, jak dokládá jeho list z 29. 8. 1856, psaný od bratra28 v Perneku, 


                                                                                                                                                 
maďarsky uměl a stal se dočasným ředitelem ústavu) a nahradili je mladí maďarští profesoři. Teprve pozdější 
zásah biskupa Moysesa, který intervenoval přímo u panovníka, znamenal změnu a podle nařízení z června 1862 
se vyučovací řečí  stala slovenština, zatímco němčina a maďarština jen pomocnými jazyky. 
20 Zmínka o návštěvě B. Němcové v září 1855 dokládá, že si Šembera s Čulenem nevyměnili dopisy nejméně půl 
roku. 
21 Do Uher, resp. na Slovensko se Němcová vydala 27. 8. 1855. Byla to již její čtvrtá cesta do těchto krajin. 
Trvala přibližně dva měsíce, a během uvedené doby procestovala Pohroní a část Gemeru. Součástí jejího puto-
vání byla i lázeňská léčba, uskutečněná v Sliači. Celkově o jejím vztahu ke Slovensku HALUZICKÝ, B.: Bo-
žena Němcová a Slovensko. Bratislava 1952. 
22 Božena Němcová. Korespondence II. 1853-1856. Praha 2004, listy č. 244 z 19. 9. 1855, č. 245 z 23. 9. 1855 a 
č. 250 z 18. 10. 1855, všechny adresované Josefu Němcovi. 
23 Július Plošic (1819-1899), katolický kněz, vysvěcený r. 1844. Působil na více místech, např. v letech 1850-
1854 přímo v Banské Bystrici V období 1854-1864 byl farářem v Selciach při Banské Bystrici. Byl to významný 
lidovýchovný pracovník, zapojený do řady národních aktivit, mj. byl činovníkem protialkoholního hnutí, obrán-
cem národních práv Slováků, spoluzakladatelem Matice slovenské; byl i literárně činný. 
24 Božena Němcová. Korespondence II., o. c., s. 172. 
25 Tamtéž, s. 183. 
26 Tamtéž, list č. 254, s. 193. 
27 Jednou z nich byl Antonín Jaroslav Beck (1812-1895), doktor práv, který r. 1848 zasedal jako poslanec na 
říšském sněmu. Později byl – spolu se Šemberou – spoluredaktorem české redakce říšského zákoníka a následně 
ministeriálním sekretářem. 
28 Byl jím Štefan Čulen (1815-1892), který studoval teologii v Pešti a na katolického kněze byl vysvěcen r. 1844. 
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kde zřejmě několik týdnů pobýval. V úvodu se zmiňuje, proč na již dříve přijatý 
Šemberův list odpovídá tak pozdě. Jednak při ukončení školního roku byl zavalen 
různými povinnostmi, jednak cestoval s přítelem Gočárem, jenž byl jmenován ředitelem 
ve vzdáleném Užhorodě, po horním Slovensku. Nyní konečně mešká u bratra a může tak 
„nejsvětější povinnosť srdečného poděkování“ za Šemberovu péči v dané věci, tj. „bych 
prešpurskou učitelskou stolici obdržel“, konečně vyplnit. „Račtež tedy srdečné mé díky 
přijati s tím ujištěním, že při každé příležitosti mou oproti Vám, blahorodý pane, 
povděčnost jak slovem, tak skutky osvědčovati budu.“ 


V dalším svém textu navazuje Čulen na obsah listu z 9. července 1854 ve věci slo-
venských dialektů: „Po dlouhém času se mi podařilo ze Spíše, pak z Hontu okolo Sv. 
Kříže preložené bajky a písně do tamějšího podnářečí dostat, jsouc tu pripojené vašnosti 
posílám. Mám ještě jedno, tak řečené trpacké, na neštěstí ale nemám je při ruce, poněvadž 
to mám v bedně zapakováno, a tato ještě na cestě jest, pročež jak náhle je dostanu, bez 
meškání i toto vašnosti zašlu.“ 


Konečně prosí Šemberu o radu:  „Druhé jest, co Vás velectěný příteli srdečně pro-
sím, by jste ráčil tak milostiv být a mě poučil, jako si mám ve vyučování česko-slovanské 
řeči počínati, neb kromě mých předmětův i tato se mi dostala, lecjak ale nechci toto místo 
zastávat, a vašnost mně může v tomto ohledu nejlepší radu uděliti, jako i poraditi, dle 
které mluvnice by bylo nejprospěšnější vykračovati; mluvnice pravda musí býti německým 
textem psána.“29


Šembera nepochybně poradil. Nakonec, sám již v r. 1841 vydal v Olomouci knížku 
Böhmische Rechtschreibung (2. vyd. 1844), což vlastně byla učebnice češtiny pro Němce 
s pravopisnými cvičeními. Je možné, že Čulenovi doporučil právě tuto práci. 


Konečně zde máme třetí Čulenův list z přelomového roku 1856. Byl napsán 
v Bratislavě dne 17. listopadu a autor v něm přibližuje svou pracovní vytíženost a celko-
vou zaneprázdněnost, která mu zamezuje v tom, aby osobně zajel do Vídně a Šemberovi 
poděkoval za předchozí přízeň. „Vyplnění mé touhy a nejvřelejší žádosti nemohlo se mi 
podařiti, bych totižto vašnosti i s milovanou vašnostinou rodinou byl mohl navštíviti, neb 
tak jsem zaneprázněn, že kolikrát ani nevím, kde mně hlava stojí. Račte jen pomyslet – 
kromě matematiky a slovenčiny vtisknutá mi jest také maďarčina a v semeništi zdejším 
také i latina. Dosti jsem se bránil, však ale nebylo možné ubrániti se. Jak asi zodpovídám 
těm tu mnohonásobným úkolům, nevím, obávám se však, že mnoho maje na ramenách, 
pod těrchou tou buď  klesnu, buď povinnostem mým nedostojím. 


Mé položení do nynějška ani zdaleka nemože se přirovnat tomu, jaké jsem měl 
v Bystrici; plat sice jest o 100 zl. st. větší, ale výlohy také nejmíň o 200 zl. a práce aspoň o 
300 zl. obtížnější, kolegové pak moji, ačkolvěk stateční mužové, přec nenahradí ztracené 
kolegy bystrické, silnou však mám naději, že se i ty nemilé věci na lepší stránku obrátí.“30


Po relativně „bohaté“ korespondenci z r. 1856 se naopak pro následující rok žádný 
dopis nedochoval. Jistě si však psali, jak naznačuje Čulenův list z počátku r. 1858.31 Jeho 
obsahem je ale již zcela jiná problematika, než v listech dřívějších. V předchozím, nedo-
chovaném dopisu jej totiž Šembera požádal o prodej některých svých publikací. O podob-


                                                                                                                                                 
V Perneku působil od r. 1852,  později pobýval v Malackách, kde (od r. 1884 již děkan)  i zemřel. Byl to kulturní 
a osvětový pracovník, v letech 1871-1892 člen výboru Spolku sv. Vojtěcha. Spíše ojediněle přispíval do katolic-
kých periodik, např. r.  1850 do Cyrila a Methoda, nebo 1885-1886 do Katolických novin. 
29 Pozůstalost A. V. Šembery, uložená v Regionálním muzeu Vysoké Mýto (dále jen RM VM), i. č. 339. 
30 V další části listu Čulen sděluje, že pro Šemberova syna Vratislava zasílá sbírku minerálů, většinou naleze-
ných v okolí Banské Bystrice. List uložen RM VM, i. č. 255. 
31 Dopis uložen RM VM, i. č. 254. Je sice nedatován, podle obsahu se však domnívám, že patří do r. 1858. Dle 
zmínky o pololetních prázdninách pak soudím, že byl napsán v únoru nebo březnu uvedeného roku. 
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nou věc žádal své přátele a známé již od počátku 40. let, a tak mezi jeho prodejce dočasně 
patřili třeba Ľ. Štúr, M. Hamuljak nebo J. M. Hurban. Sám naopak přijímal jejich díla a 
šířil je zejména za svého olomouckého pobytu po celé Moravě. Tak se díky jemu rozlétlo 
po markrabství např. 50 svazků Jitřenky, různé ročníky Hurbanovy Nitry nebo jednotlivé 
svazky Palkovičovy Tatranky. Distribuoval rovněž souborné vydání básnického díla Jána 
Hollého či některé knihy Jána Kollára. Ne vždy se ovšem setkal s úspěchem – zejména po 
uplatnění spisovné slovenštiny řady jeho odběratelů řídly, což platilo zvláště v případě 
knihy Mikuláše Dohnányho Historia povstaňja slovenskjeho. 


Šemberův požadavek se zřejmě týkal prodeje prvního svazku jeho Dějin řeči a lite-
ratury československé (Věk starší), který vyšel autorovým nákladem začátkem r. 1858 ve 
Vídni. Na přítelův požadavek Čulen zareagoval pozitivně: „Pročež Vás, drahý příteli, 
prosím, račte mi 15 výtisků z Literatury poslati, já pak se vynasnažím takové odbýti. Neb u 
nás to jde s knihami tak, že ji člověk musí násilím strčiti a na peníze exekuci hnedle uči-
niti. Pročež prohlédna si v Prešpurku a okolí jeho muže, oniž za naši věc zaujati jsou, 
shledal jsem jich 15. Tito budou muset knihu mnou doručenou přijati, já pak Vám, drahý 
příteli, peníze v dosti krátkem času odešlu.“ 


Ovšem zdá se, že příjemci knihy s placením otáleli, Čulen byl zavalen svými povin-
nostmi a tak nakonec k vyúčtování došlo až ke konci toho roku, jak svědčí jeho list z 29. 
prosince 1858. Z něj vyplývá, že Čulen se úkolu zhostil se zdarem, vše zaslané prodal, jen 
ztratil přehled, kolik vlastně měl odevzdat tržby. Poněkud rozpačitě tedy sděloval: „Výti-
sky, které jste ode mne požadovati ráčil, toho času už jsem neměl při ruce, rozposlal jsem 
všetky, za které však až do dnešního dne peněz nedostávám, já však jsem už túze uspoko-
jen, že jsou dobře knihy tak důležité zasáté a že dobrého ovoce na poli národního života 
ponesou; pak jsem jist, že i peníze za ně dostanu, jen že musím pohodnou příležitost če-
kati.“  Uvádí ještě, že peníze mu chtěl předat při plánované návštěvě Vídně, tu však pro 
stálé zaneprázdnění odkládal. Aby věc vyřešil, zasílá Šemberovi 15 zl. Neví sice přesně, 
zda je to dost nebo málo, doufá však, že Šembera má určitě někde poznamenané, kolik 
vlastně měl dostat. 


Pro nás je ovšem zajímavější jiná část tohoto posledního známého Čulenova dopisu, 
kdy zdůvodňuje, proč Šemberovi častěji nepíše: „Vskutku už sám sebe se hambím za mou 
velikou chúlostivost a nepřetržitou mlčenlivost. Ale už jest tomu tak, když jest člověk na 
vše strany rozdělen, tak se žádné celý zjeviti nemůže. No, mě tíží tisíce záležitostí, které se 
více méně našeho společného, totižto národného života dotýkají; jsem v tomto ohledu 
blízkých i dalekých osob jednatelem a jako se to stává, kolikrát i nepříznivé okolnosti stojí 
mi v cestu, které, chci-li žádostem vyhověti, odstraniti musím, což mnohdy více dá práce 
nežli sama věc, o níž se jedná. Takto se stalo, že jsem se i vašnostiným dlužníkem, a to u 
veliké sníže stal.“ A proč, to Čulen vysvětluje následovně: „Celé předešlé léto vedl jsem 
proces s primasem32 stranivá slovenských katolických služeb v Prešpurku, a známo jest 
vašnosti, nakolik je ten pán Slovanům nakloněn, pročež ve dne v noci jsem na tom praco-
val, bych jej mohl pochytiti tam, kde odolati nelze. K tomu celé prešpurské katolické kněž-
stvo proti tomu bylo, a tak boj byl dvakrát těžší. Nuž ale chvála Bohu zvítězil jsem, a my 
máme slovenské služby boží.“ Dobrý skutek ovšem musí být po zásluze „potrestán“, jak 
pisatel dále sděluje: „Arciť práce veliká se mi tím dostala, neb při mém mnohém zane-
prázdnění každou třetí neděli kázání držeti musím, a co nevidět padne celá tíž na mě a na 
pátra Leva, neb tak daleko pokročil duch katolicismu, že každý ku kněžstvu povolaný za 


                                                           
32 Byl jím Ján Scitovský (1785-1866), církevní hodnostář a náboženský spisovatel, od r. 1849 ostřihomský 
arcibiskup a kníže – primas Uherska. V r. 1853 se stal kardinálem a od r. 1860 byl dědičným ostřihomským 
županem. Smýšlením bytostný konzervativec, dlouhodobě podporoval politiku dvora ve Vídni. 
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příkladem vyššího kněžstva každé práci [se] vyhýbá. Jaké to konce vezme, krátký čas 
ukáže.“ 


V kritickém tónu pokračoval Čulen i dále: „Primas povolil slovenská kázání, ale 
neustanovil, kdo je musí vydržovat, neboť by musel aspoň 50 zl. ročně za to vykázat, a 
primasovi z ročitého důchodu 300 000 zl. stř. těžko jest 50 zl. platiti. Chudák! Kdyby to 
udělal, snad by musel žebrati. – Dle těchto okolností ráčíte uznati, aby těžko hořce vybo-
jovaná věc národno – náboženská neklesla, že se jí celou silou musím ujati.“ 


Část Čulenova citovaného dopisu nás tak obohacuje poznatky o jeho dosud málo 
známém bratislavském působení.33 Svědčí o tom, že se na novém místě aktivně zapojil do 
národněbuditelské práce a že v ní – přes nemalý úvazek ve škole, kde měl týdně 22 vyu-
čovacích hodin – se mu dařilo řešit i další záležitosti, související s jeho ideovým přesvěd-
čením.34


Tím také korespondence dvou intelektuálů končí.35 Další vztahy již písemně dolo-
ženy nemáme. Čulen byl vzápětí r. 1859 jmenován ředitelem szatmárského gymnázia 
(dnes Satu Mare v Rumunsku), odkud se r. 1862 vrátil zpět do Banské Bystrice. Šembera 
působil až do konce života na stejném místě ve Vídni, kde byl jeho dům pohostinně otev-
řen českým, moravským i slovenským studentům tamní univerzity. Na dřívější kontakty 
ovšem Šembera nezapomněl, a když r. 1869 vydal souhrnně své Dějiny řeči a literatury 
československé, ve slovníkové části, dovedené až do r. 1860, vedle mnoha jiných sloven-
ských autorů uvedl i stručný biogram svého někdejšího korespondenta: „Čulen Martin, 
nar. 31. května 1823 v Brodském na Slovensku, ředitel gymnásium v Levoči. Přeložil 
Močníkovu Aritmetiku (r. 1854) a psal do Slovenských Novin (r. 1855-1860)“.36


 
 


Summary 
 
Martin Čulen and his relationship with Alois Vojtěch Šembera 
 
Martin Čulen (1823-1894) belonged to significant member of Slovak national movement society in 19th 


century. He was a Catholic priest and an architect of the Slovak secondary education system. During his first 
period of teaching at the grammar school in Banská Bystrica (1851–1856) and in Bratislava (1856-1858), Čulen 
kept in touch with a famous representative of the Czech national movement Alois Vojtěch Šembera (1807-1882). 
Šembera started to translate the imperial code of law from German to the Czech language and became the Pro-
fessor of the Czech language and literature at the University in Vienna in 1849. The correspondence was un-
doubtedly richer than the six preserved Čulen’s letters belonging to years 1854 – 1858. Those letters give testi-
mony about the author’s stay at the grammar school, about the visit of a famous Czech writer B. Němcová in 
Banská Bystrica in September 1855 and also about Čulen’s attempts to gain transcriptions of some Slovak 
dialects for Šembera. The letter also tell us how Šembera helped his friend to get a teaching post at the Catholic 
grammar school in Bratislava, where Čulen started to work since July 1856. They describe also Čulen’s activities 
within the national movement and his attempts to spread Šembera’s main work, The History of the Czechoslovak 
Language and Literature. As a whole, the so far unknown correspondence significantly proves the relationship 
of the two intellectuals both very eagerly engaged in the fight for their nations rights. 


                                                           
33 M. Štilla ve své monografii z r. 1983 této etapě Čulenova života věnuje necelé dvě strany (s. 19-20). 
34 V listě se ještě zmiňuje o záležitostech školy v Perneku (kde byl farářem jeho bratr Štefan Čulen), které ús-
pěšně vyřešil („bylo to také mé dílo, i při tomto zakusil jsem nesčíslné nepříjemnosti“), a nově že má spor 
s redaktorem Prešpurských novin kvůli jakémusi jeho „hanebnému“ článku. 
35 U posledního dopisu je na samostatném lístku uvedeno několik krátkých biografických záznamů vztahujících 
se k osobnostem Antona Palkoviče, Jána Palárika a Jozefa Viktorina. Čulen ještě podotkl, že „Radlinský se 
neuponížil, aby mi byl na mou  a vlastně na vašnostinu žádost odpověděl“. Životopisné údaje Šembera nepo-
chybně potřeboval k slovníkové části své práce o literatuře. 
36 ŠEMBERA, A. V.: Dějiny řeči a literatury československé. 2. vyd., Vídeň 1872, s. 23. 


 188





		Martin Čulen a jeho vztahy s Aloisem Vojtěchem Šemberou 

		„Čisté svědomí a oheň lásky k národu 

		Summary 








ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Vnútorná úprava hrobov z obdobia avarského kaganátu na území Slovenska 
 
LUCIA ALLMANOVÁ 
 
Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 


 
 
Významnou etapou vo vývoji včasnostredovekého Slovenska je obdobie avarského 


kaganátu, ktorý možno z časového hľadiska vymedziť jeho vznikom (567/568) a jeho 
postupným zánikom (788/803). Niekoľko storočí existencie avarskej ríše sa na Slovensku 
podpísalo predovšetkým na materiálnej kultúre. a pohrebnom ríte. 


Výrazným ukazovateľom hospodárskych, kultúrnych a spoločenských zmien 
v období avarského kaganátu je pohrebný rítus, ktorý na území Slovenska charakterizujú 
predovšetkým kostrové pohrebiská. Častokrát s bohatou výbavou pochovaných jedincov a 
komplikovane upraveným hrobovým interiérom. Zo Slovenska, ktorého len časť patrila do 
sféry avarského kaganátu a jeho kultúry, je známych okolo 100 pohrebiskových lokalít so 
6500 odkrytými hrobmi.1  


Z veľkej skupiny pohrebísk sme si preto vybrali deväť lokalít, ktoré možno považo-
vať za dostatočnú reprezentačnú vzorku vnútornej úpravy hrobov z obdobia avarského 
kaganátu na Slovensku. Ide o tieto pohrebiská: Želovce, Holiare, Štúrovo, Košice-Šebas-
tovce, Nové Zámky, Bernolákovo, Šaľa-Veča, Prša II a  Devínska Nová Ves. Celkovým 
počtom odkrytých hrobov patria tieto lokality medzi najväčšie s rôznymi variáciami 
vnútorných úprav. 


Z deviatich vytypovaných lokalít sme vytvorili databázu, ktorá v sebe zahŕňa 
takmer všetky informácie, ktoré sa nám podarilo o nich získať. To znamená, že každý 
jeden hrob z vybranej vzorky pohrebísk sme podrobili detailnému preskúmaniu, nielen čo 
sa týka hrobového interiéru, ale aj hrobového inventáru. Pozornosť sme venovali aj po-
chovaným jedincom, pri ktorých zohrávalo dôležitú úlohu najmä pohlavie.  


Počet hrobových jám v našej databáze je 3009, pričom každý jeden hrob sme sa 
snažili zaradiť do niektorej nami vyčlenenej skupiny vnútornej úpravy hrobovej jamy.  


Pri získavaní a následnom spracovávaní údajov sme sa stretli s viacerými ťažkos-
ťami, ktoré do určitej miery mohli aj ovplyvniť výsledok našej práce. Napr. v publikácii 
o pohrebisku  v Nových Zámkoch bádateľka Z. Čilinská vo viacerých prípadoch uvádza, 
že sa v hrobe nachádzala na dne priehlbeň, ale neuviedla, či pri hlave alebo pri dolných 
končatinách pochovaného jedinca. S rôznymi nepresnosťami sme sa stretli pri každej 
lokalite. 


Vnútornú úpravu hrobovej jamy bolo možné na základe technickej náročnosti roz-
deliť na niekoľko skupín: úprava dna, úprava stien, úprava pomocou kameňov a početné 
drevené konštrukcie a ich variácie.  


Do prvej skupiny sme zaradili úpravu dna hrobovej jamy, pretože sa domnievame, 
že v tomto prípade museli pozostalí pri úprave hrobového interiéru preukázať najmenej 
technickej zručnosti. 


 
Úprava dna hrobovej jamy 


Pri terénnom výskume väčšiny lokalít na Slovensku z obdobia avarského kaganátu 
sa venovala len minimálna pozornosť práve úprave dna hrobovej jamy a tak nám chýbajú 
ucelenejšie poznatky o takomto spôsobe úpravy. Napriek mnohým prekážkam sa nám 


                                                           
1 Zábojník, J.: Slovensko a Avarský kaganát. Bratislava 2004, s.12. 
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podarilo vyčleniť niekoľko zaujímavých typov. 
Najpočetnejšiu skupinu z deviatich pohrebísk predstavujú hrobové jamy s rovným 


dnom (obr. 1), kedy pozostalí po vykopaní hrobu len udupali zem na dne a mŕtveho polo-
žili na rovnú plochu. Oveľa menej sa vyskytujú hroby so šikmým dnom (resp. mierne 
zošikmeným dnom), pričom zošikmenie môže smerovať k hlave alebo k dolným končati-
nám mŕtveho (obr. 2).  


 


   
Obr. 1. Hrobová jama s rovným dnom.    Obr. 2. Hrobová jama so šikmým dnom. 


 
Predpokladáme, že zošikmenie dna bolo spôsobené viacmenej náhodou. Na druhej 


strane, ale ani nemôžno vylúčiť možnosť, že to bolo spôsobené zámerne. 
Najmenšiu skupinu v počte hrobov predstavuje dno prehĺbené (korytovité) a vy-


puklé. V hrobovej jame s korytovitým dnom leží jedinec v tzv. priehlbni s hlavou polože-
nou vyššie ako jeho dolné končatiny (obr. 3, 4) 


 


       
Obr. 3. Hrobová jama s korytovitým dnom.    Obr. 4. Hrobová ja ma s korytovitým dnom. 
 


        
Obr. 5. Hrobová jama s vypuklým dnom.    Obr. 6. Hrobová jama s vypuklým dnom. 
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Podobne ako pri korytovito upravenom dne, tak aj pri vypuklom dne nebolo možné 
zistiť žiadne zrejmé dôvody takejto úpravy (obr. 5, 6). 


Komplikovanejším  typom úpravy dna je vyhĺbenie jednej alebo dvoch priehlbní do 
dna hrobu. Najčastejšie boli situované pri hlave, oveľa menej pri dolných končatinách 
pochovaného jedinca (obr. 7-10). Zo skúmaných pohrebísk priehlbne úplne dominujú 
v Nových Zámkoch (obr. 8), vo vyššom počte aj Holiaroch (obr. 9) alebo v Želovciach. 


 


     
Obr. 7. N. Zámky, h. 123.  Obr. 8. Holiare, h. 276.  Obr. 9. Holiare, h. 69 


 


  
Obr. 10. Priehlbeň pri hlave a dolných končatinách. 


So zaujímavo upraveným dnom hrobovej jamy sme sa stretli na pohrebisku 
v Bernolákove v hrobe č. 43 (obr. 11). Bádateľka Ľ. Kraskovská sa domnievala, že celá 
plocha dna bola vymazaná vrstvou hliny, ktorá po zaschnutí vytvorila niekoľko centime-
trov hrubý náter.2 Na pohrebisku v Prši II. v hrobe č. 6 bolo napr. dno vypálené kúskami 
vápna, ktorého zbytky sa našli rozsypané po celej jeho ploche (obr. 12).3 Domnievame sa, 
že funkčnosť zachytenej úpravy na obidvoch pohrebiskách mohla byť rôzna. Najpravde-
podobnejšie ide o ochranno-hygienický charakter ako sa domnieval J. Eisner.4 Vypálenie 
dna vápnom sa neviaže len na jedno chronologické obdobie. Je charakteristické aj pre 
mladšie pohrebiská z 9. - 12. storočia. 


   
     Obr. 11. Vymazanie dna vrstvou hliny.         Obr.12. Kúsky vápna situované na dne hrob. jamy. 


                                                           
2 Kraskovská, Ľ.: Pohrebisko v Bernolákove. Slov. Arch. X-2, 1962, s. 435. 
3 Točík, A. : Sídlisko a pohrebisko z doby avarskej v Prši. Slov. Arch. 11, 1963, s. 127. 
4 Eisner, J.: Devinská Nová Ves. Slovanské pohřebište. Bratislava 1952, s. 359.  
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Úprava stien hrobovej jamy 
Komplikovanejšiu vnútornú úpravu predstavuje úprava stien hrobovej jamy. Po-


dobne ako pri predchádzajúcej skupine aj teraz vyčleníme niekoľko rôznych typov. 
Pri podrobnom skúmaní hrobových jám na jednotlivých pohrebiskách sme zazna-


menali niekoľko variácií úprav. Detailnejšiemu deleniu hrobov s odlišne upravenými 
stenami sa venoval najmä bádataľ A. Točík v rámci pohrebísk Holiare a Štúrovo.5


Úpravu stien hrobovej jamy sme na základe získaných údajov z deviatich pohrebísk 
rozdelili podľa nasledovnej štruktúry: 
- zvislé steny 
- šikmé steny 
- vymazanie stien vrstvou hliny 
- stupňovité členenie stien: jednoduché stupne, dvojité stupne 
- výklenok slúžiaci ako hrobová komora:  podmoľového typu 


tunelového typu 
- výklenok slúžiaci na odkladanie hrobovej výbavy 


Zvislé steny hrobovej jamy sú najrozšírenejším typom vnútornej úpravy úplne pre-
vládajúcom na všetkých pohrebiskách. Jeho prevedenie záviselo najmä od pôdnych pod-
mienok v danej oblasti (obr. 13). 


 


   
      Obr. 13. Zvislé steny hrobovej jamy.  Obr. 14. Šikmé steny hrobovej jamy. 
 


Šikmé steny hrobovej jamy 
Ďalším typom úprav stien hrobu sú šikmé steny, ktoré sa pri porovnaní s prvou sku-


pinou nevyskytujú tak často (obr. 14). Zošikmenie je spôsobené inými rozmermi hrobu pri 
ústí ako pri dne. Domnievame sa, že hlavným dôvodom takejto úpravy bola predovšetkým 
snaha zabezpečiť steny hrobu proti zosuvu piesčitej pôdy. 


 
Vymazanie stien hrobovej jamy vrstvou hliny 


Zvláštnou vnútornou úpravou, ktorú sa nám podarilo zistiť v dvoch hroboch len na 
pohrebisku v Bernolákove, bolo vymazanie stien hrobovej jamy vrstvou hliny, čím vzni-
kol niekoľko centimetrov hrubý náter. V hrobe č. 8 vykopali uprostred dna hrobovej jamy 
vlastnú hrobovú komoru, ktorá dosahovala hĺbku 55 cm. Otvor komory bol vymazaný na 
šírku 25-45 cm vrstvou riedkej hliny, ktorá po zaschnutí vytvorila 2,5 cm hrubú vrstvu. 
Strednú časť vlastnej komory prekryli pozostalí ešte drevenou doskou hrubou 3 cm. 
Okrem hlineného výmazu sa v hrobe nenachádzala žiadna iná vnútorná úprava hrobovej 
jamy.6


 


                                                           
5 Točík, A.: Slawisch-awarisches Gräberfeld in Holiare. Catalogi Arch. 1.  Bratislava 1968, s. 29-31. 
6 Kraskovská, Ľ.: Pohrebisko v Bernolákove, s. 427. 
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Stupňovité členenie stien hrobovej jamy 
Z technickej stránky je komplikovanejšou úpravou stien hrobu stupňovité členenie 


jednej alebo viacerých stien. Počet a predovšetkým umiestnenie stupňov v hrobe býva 
rôzne a ich variabilným rozmiestnením sa mohla hrobová jama smerom ku dnu zužovať 
alebo skracovať (obr. 15-18).  


Takto upravené hroby sme zistili na siedmich pohrebiskách, pričom je potrebné brať 
do úvahy, že pri viacerých výskumoch pravdepodobne nebola stupňovitá úprava vždy 
spozorovaná.  


     
Obr. 15. N. Zámky, h. 517.  Obr. 16. Štúrovo, h.7.  Obr. 17. Štúrovo, h. 8 


 


 
Obr. 18. N. Zámky, h. 298. 


 
Stupne v tom istom hrobe neboli nikdy rovnako vysoké alebo široké a neraz sa od 


seba svojimi rozmermi výrazne odlišovali. Rozdiel v šírke sa pohyboval od 5 do 15-30 cm 
na každej strane a výška od 10 do 100 cm. Napr. na pohrebisku v Nových Zámkoch 
v hrobe č. 517 dosahovali stupne výšku 25-35 cm, v hrobe č. 430 až 90-100 cm.7 
V Štúrove sme namerali napr. v hrobe č. 8 ich výšku 70-80 cm, v hrobe č. 7 60-70 cm.8


Technika vyhlbovania hrobových jám zúžením dlhších a skrátením kratších stien, 
niekedy skombinovaná rozličnými drevenými konštrukciami sa naďalej používa aj 
v období Veľkej Moravy napr. v rámci Slovenska, v Zadunajsku alebo na susednej Mo-
rave. Stupňovitá úprava stien má svoje zastúpenie nielen na plochých pohrebiskách, ale aj 
v hroboch, ktoré boli situované pod mohylami. 


 
                                                           
7 Čilinská, Z.: Slawisch- awarisches Gräberfeld in Nové Zámky. Arch. Slovaca Fontes 7, 1966, s. 104.  
8 Točík, A.: Slawisch-awarisches Gräberfeld in Štúrovo. Arch. Slovaca Catallogi 2, 1968, s. 32. 
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Výkle ková úprava 
iaci ako hrobová komora je ďalším typom úpravy stien hrobovej 


jamy,


ry môžeme považovať za veľmi špecifický tvar 
hrobu


n
Výklenok slúž
 ktorý máme doložený len na niektorých pohrebiskách v rámci Slovenska. Jeho 


prevedenie pozostávalo z podkopania dlhšej, resp. kratšej steny hrobu do podoby vý-
klenku (obr. 19). Na základe jeho funkčnosti ho bolo potrebné rozdeliť na dve rozdielne 
skupiny: výklenok vo forme hrobovej komory a výklenok slúžiaci na odkladanie niekto-
rých častí hrobovej výbavy (milodarov). 


Výklenok vo forme hrobovej komo
 v rámci strednej Európy, čiastočne známy už od doby rímskej, zhruba od 1. stor. n. 


l., pôvodný v oblasti stepí Euroázie a viaže sa výlučne s rozličnými nomádskymi etni-
kami.9


   
Obr. 19. Schéma včasnostredovekých výklenkových hrobov v stredne pe. 1- h  s výklenkom pre prílohy, j Euró rob
2- výkl. hrob podmoľového typu (podľa Staššíková-Štukovská 1996, obr. 1) 
 


 Obr. 20. Šaľa -Veča, h. 5 
 


Hrob výklenkovou úpravou steny sa obyčajne skladá z obdĺžnikovej hrobovej jamy 


                                                          


 s 
najčastejšie s rovným dnom, ktorý má niektorú stenu podkopanú do podoby priestrannej 
dutiny (komory). Vyhĺbená hrobová komora mala najčastejšie obdĺžnikový, resp. pre-
tiahnutý oválny tvar. Zo skúmaných pohrebísk z územia Slovenska sme takúto úpravu 
zistili len na pohrebisku v Šali-Veči (obr. 20). V hrobe č. 5 bola v hĺbke 75 cm podkopaná 
dlhšia stena hrobovej jamy do podoby výklenku v ktorom ležala kostra detského jedinca 
vo vystretej polohe bez hrobovej výbavy. Okrem pohrebiska v Šali-Večimáme výklen-
kovú úpravu doloženú napr. v hrobe č. 81 zo Šale-Vird,10 z pohrebiska v Čataji 2 hroby,11 


 
9 Staššíková-Štukovská, D.: Zu manchen spezifischen Ausserung des Bestattungsritus im Frühmittelalter. D. 
Bialeková/J. Zábojník: Etnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6 bis zum 11. Jahrhun-
dert. Bratislava 1996, s. 287-304. 
10 Točík , A.: Pohrebisko z doby avarskej ríše v Šali-Več. Štud. Zvesti AÚ SAV 29, 1993, s. 90. 
11 Hanuliak, M/Zábojník, J.: Pohrebisko zo 7.-8. stor. v Čataji, okr. Bratislava-vidiek. Arch. Rozhledy 34, 1982, 
s. 492-493.  
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alebo z Cíferu-Pácu I.12   
Okrem výklenkov veľkých rozmerov, ktoré plnili funkciu hrobovej komory, sme 


v niektorých hroboch zaznamenali malé dutiny slúžiace ako priestor na odkladanie hrobo-
vých príloh a potravy. Vydlabaný výklenok najčastejšie obdĺžnikového, menej oválneho 
resp. lichobežníkového tvaru sa mohol nachádzať v ktorejkoľvek stene hrobu a v rozličnej 
výške od dna hrobovej jamy. Takúto výklenkovú úpravu sme zistili na pohrebisku 
v Nových Zámkoch (hrob č. 108, 112) a v Devínskej Novej Vsi (hrob č. 289, 319). 


Okrem úpravy dna a úpravy stien hrobovej jamy sme v niektorých hroboch z 9 vy-
členených pohrebísk zaznamenali v rôznej hĺbke prítomnosť kameňa. Vnútorná úprava 
hrobovej jamy pomocou kameňa je teda ďalším typom úpravy interiéru hrobu v období 
avarského kaganátu na území Slovenska. Jeho využitie je však na slovenských lokalitách 
len veľmi sporadické. Minimálny výskyt hrobov s takouto úpravou je zapríčinený pravde-
podobne minimálnou dostupnosťou kameňa v rovinatých oblastiach juhozápadného a 
južného Slovenska, teda na území, kde je sústredená väčšina pohrebísk. Podľa bádateľa 
A.Točíka, ale nebola nedostupnosť kameňa ako stavebného materiálu hlavnou príčinou 
jeho nízkeho výskytu. Domnieval sa, že takto upravované hrobové jamy boli pre nomád-
ske etnikum cudzie.13


Na skúmanej vzorke pohrebísk bol počet hrobov s takto upravenou hrobovou jamou 
v porovnaní s inými variáciami vnútornej úpravy veľmi nízky. Z deviatich lokalít sme 
prítomnosť kameňa zaznamenali len Devínskej Novej Vsi, Prši II, Želovciach a 
v Košiciach- Šebastovciach. Najviac hrobov s úpravou pomocou kameňa sa našlo 
v Devínskej Novej Vsi (9 hrobov), Košiciach-Šebastovciach (4 hroby), Želovciach (3 
hroby) a v Prši II (2 hroby). Tento počet však nemusí byť konečný, keď vezmeme do 
úvahy to, že ani jedno pohrebisko nebolo preskúmané celé a veľa hrobov bolo zničených 
predovšetkým poľnohospodárskou alebo inou činnosťou človeka. 


 Pozostalí upravovali interiér hrobu väčšinou len pomocou menších kameňov, ktoré 
pravdepodobne získali priamo na mieste. Väčšie kusy bolo potrebné doviesť zo vzdiale-
nejších oblastí. Pri úprave hrobovej jamy pomocou kameňa rozoznávame niekoľko kom-
binácií a preto bolo potrebné vyčleniť určité skupiny, ktoré by aspoň čiastočne zodpove-
dali danej úprave. Pri skúmaní reprezentačnej vzorky pohrebísk sme zistili, že je možné 
vyčleniť päť rôznych typov. Ide o kamenné obloženie-múrik, prekrytie hrobu vrstvou 
kameňa, kameň v kombinácii s drevenými konštrukciami, kamene spevňujúce kolovú 
konštrukciu a neurčená úprava. 
 
Kamenné obloženie-múrik  


Predstavuje taký spôsob zásahu do interiéru hrobovej jamy, kedy bolo okolo 
mŕtveho jedinca vybudované obloženie siahajúce aj do výšky niekoľko desiatok centime-
trov. Obyčajne pozostávalo z jedného alebo dvojitého radu na seba pravidelne nauklada-
ných kameňov (obr. 21-23). Pri jazdeckých hroboch vybudovali pozostalí kamenný múrik 
len okolo mŕtveho jedinca (jazdca). Pri tomto spôsobe vnútornej úpravy hrobovej jamy 
sme nezaznamenali ďalšiu vnútornú úpravu.  


 


                                                           
12 Chropovský, B/Fusek, G.: Výskum pohrebiska v Cíferi-Páci. AVANS , 1984, s. 90. 
13 Točík, A.: Pohrebisko a sídlisko, s. 158. 


 67 







Lucia Allmanová 


           
Obr. 21. Pilismarót-Basaharc, h. 26.    Obr. 22. Pilismarót-Basaharc, h. 77   Obr. 23. Pilismarót-Basaharc, h. 100. 


 
Takmer všetky hroby z vybranej vzoky pohrebísk, ktoré sme zaradili do prvej sku-


piny patrili detským jedincom. Pozostalí uložili do hrobovej jamy len veľmi chudobný 
hrobový inventár, ktorý dokonca v niektorých prípadoch chýba. 


 
Prekrytie hrobu vrstvou kameňa 


Tento spôsob úpravy hrobovej jamy pomocou kameňa pozostával z prekrytia resp. 
zasypania hrobu vrstvou menších kameňov (obr. 24).V hroboch nebola zistená prítomnosť 
inej vnútornej úpravy, ktorá by priamo chránila pochovaného jedinca.  


 


 
Obr. 24. Pilismarót-Basaharc, h. 82. 


 
Z deviatich pohrebísk sa prekrytie hrobu vrstvou kameňa vyskytlo len v Devínskej 


Novej Vsi v štyroch hroboch.14 J. Eisner, ale neuvádza vo všetkých nálezových správach 
v akej výške a v ktorej časti hrobovej jamy zaznamenal vrstvu kameňa. Teda nie je možné 
zistiť, či táto vrstva prekryla celú plochu hrobu, alebo len jej časť (napr. pri hlave alebo 
pri dolných končatinách mŕtveho). Podobne ako v prípade prvej skupiny dominuje v hro-
boch chudobný hrobový inventár. Najčastejšie ide o hlinenú nádobu. 


 
Kameň v kombinácii s drevenými konštrukciami  


Úprava hrobovej jamy pomocou kameňa skombinovaná ešte drevenou konštrukciou 
patrí z technickej stránky medzi komplikovanejšie úpravy. Pri tomto type kamene pred-
stavovali len akýsi doplnok pri úprave interiéru hrobu. Medzi hrobmi dominuje mužský 
jazdecký hrob č. 84 z pohrebiska Košice-Šebastovce s bohatou hrobovou výbavou alebo 
                                                           
14 Eisner, J.: Devínská Nová Ves, s.158. 
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tiež hrob č. 110 z lokality Prša II (obr. 25, 26). Pri podrobnejšom rozbore vnútornej 
úpravy hrobu a hrobového inventáru môžeme skonštatovať, že takto upravený a vybavený 
interiér hrobu bol určený pre jedincov so zvláštnym spoločenským postavením. Jeho bližší 
význam sa nám nepodarilo vysvetliť.  


 


  
Obr. 25. Košice-Šebastovce, jazdecký hrob 84.  Obr. 26. Prša II, h. 110. 


 
Kamene spevňovali kolovú konštrukciu 


Štvrtý typ predstavuje úprava, kde kamene opäť plnia funkciu len akéhosi doplnku. 
Dominuje komplikovaná kolová konštrukcia, ktorú bolo potrebné spevniť. Pozostalí na to 
využili kamene, ktoré istili drevenú konštrukciu pred zrútením na mŕtveho jedinca.  


Z deviatich pohrebísk sme takúto úpravu zaznamenali len v Želovciach v ženskom 
hrobe č. 716. V tomto hrobe bol pochovaný jedinec ženského pohlavia v drevenej rámovej 
konštrukciu. Okrem konštrukcie sa v hrobe nachádzali 4 koly, ktoré upevnili z vonkajšej 
strany rámu. Ich stabilita bola zabezpečená niekoľkými väčšími kameňmi. Spevnené boli 
však iba tri koly.15


 
Neurčená úprava 


Do poslednej nami vyčlenenej piatej skupiny sme zaradili len dva hroby, v ktorých 
bola zistená prítomnosť niekoľkých kameňov. Ide o hrob č.148 z pohrebiska Košice-Še-
bastovce a hrob č. 344 z Devínskej Novej Vsi. Na pohrebisku v Devínskej Novej Vsi 
v hrobe č. 344 sme zistili len lebku dospelého jedinca  neurčeného pohlavia, pričom 2 
pieskovcové kamene boli umiestnené pri jednej z kratších stien vo výške 35 cm nad dnom 
hrobovej jamy. Medzi hrobové prílohy patrila len jedna hlinená nádoba.16


Táto skupina je problematická predovšetkým preto, lebo nevieme s istotou určiť, či 
kamene boli súčasťou úprav hrobovej jamy, alebo to boli tzv. protivampiristické opatre-
nia. 


Hrobové jamy, ktorých súčasťou úpravy boli kamene nenachádzame len na pohre-
biskách z obdobia  avarského kaganátu, ale boli charakteristické aj pre veľkomoravské 
obdobie napr. na lokalitách Nitra-Lupka, v Zadunajsku vo Fenékpuszte, a tiež aj na po-
hrebiskách v bývalej Juhoslávii. Na radových  pohrebiskách z 10.-13. storočia sa často 
vyskytujú veľké kamenné platne o ktorých sa A. Točík domnieval, že sú pokračovaním 
staršieho zvyku.17


Osobitnú skupinu v rámci početných vnútorných úprav hrobovej jamy predstavuje 
výdreva, ktorá patrí medzi najkomplikovanejšie formy úpravy. Jej hlavnou funkciou ne-
bola len ochrana tela pochovaného jedinca pred kontaktom so zemou, ale mohla mať aj 


                                                           
15 Čilinská, Z.: Frühmittelalterliches Gräberfeld in Želovce. Bratislava 1973, s. 162. 
16  Eisner, J.: Devínská Nová Ves, s. 83. 
17 Točík, A.: Pohrebrisko a sídlisko, s. 158. 
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kultovú funkciu. Základným stavebným materiálom pri budovaní početných drevených 
konštrukcií boli najčastejšie drevené dosky, menšie zastúpenie majú drevené hranoly a 
guľatina. Okrem ojedinelých nálezov kovových častí bolo drevo upravované predovšet-
kým rezaním, štiepaním, sekaním alebo dlabaním. Drevené konštrukcie sa zhotovovali 
mimo hrobu a až hotové sa umiestnili do pripravenej jamy.  


Na základe odlišného riešenia jednotlivých konštrukčných prvkov výdrevy sme vy-
členili niekoľko rozdielnych skupín, pričom v hrobovej jame sa môže nachádzať naraz aj 
niekoľko typov. Zo skúmaných pohrebísk sme vytypovali nasledovné formy drevených 
konštrukcií a keďže nie vždy bolo možné určiť danú formu výdrevy, vyčlenili sme oso-
bitnú skupinu, ktorú sme označili ako neúplná výdreva (tab. 1.). 
 


Pohrebisko Drevená 
podložka 


Drevený 
poklop 


Postranný 
obklad 


Priamy 
obklad stien


Rámová 
konštrukcia


Máry Drevená 
truhla 


Kolová 
konštrukcia


Neúplná 
konštrukcia 


Bernolákovo    ● ●    ● 


Šebastovce ● ● ●  ●   ● ● 


Želovce  ●  ● ● ● ● ● ● 


Prša II ● ●   ●  ● ● ● 


Šaľa-Veča  ●    ●  ● ●    


Štúrovo  ●      ● ● 


Holiare  ● ●  ●  ● ● ● 


N. Zámky  ●   ●  ● ● ● 


Tab. 1. Typy drevených konštrukcií zistených na vybranej vzorke pohrebísk. 
 


Drevená podložka 
Na základe konštrukčnej náročnosti zistených foriem drevených konštrukcií sme za-


radili na začiatok typologickej rady drevené podložky vyhotovené najčastejšie z úzkych 
drevených dosiek (obr. 27). Jednotlivé časti podložky boli pravdepodobne spájané napr. 
priečnym dreveným hranolom ktorý umiestnili na jej spodnej časti. Rozmery podložky 
obyčajne odpovedali siluete tela pochovaného jedinca.  


Počet hrobov, v ktorých sme zistili výdrevu upravenú na spôsob drevenej podložky 
je nízky a vyskytuje sa len na 2 pohrebiskových lokalitách. Ich výsledný počet však môže 
byť oveľa vyšší, pretože doklady o takejto úprave by mohli predstavovať aj hrobové jamy, 
ktoré majú svoje dná upravené v podobe priečnych priehlbní korytovitého tvaru, vyplne-
ných sypkejšou tmavo sfarbenou zeminou.18


 


   
Obr. 27. Drevená podložka.   Obr. 28. Prša II, h. 61. 


 
Na drevenú podložku v hrobovej jame uložili pozostalí mŕtveho napr. na pohrebisku 


                                                           
18 Hanuliak, M.: Veľomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.-10. storočí na území Slovenska. Nitra 2004, s.84. 
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v Prši II, hrob č. 61 (obr. 28). 
 


Drevený kryt  
Dreveným podložkám sú veľmi podobné drevené kryty umiestnené najčastejšie na 


vyhĺbených stupňoch alebo na drevených koloch (obr. 29). Pri niektorých hroboch sme 
však zistili drevený kryt ležiaci priamo na mŕtvom. Pomocou dreveného krytu bol mŕtvy 
jedinec uzatvorený do dutej hrobovej komory a zároveň chránený pred zásypovou zemi-
nou. 


  
Obr. 29. Drevený kryt.  Obr. 30. Holiare, h. 145. 


 
Prítomnosť dreveného prekryvu v hrobovej jame dokladajú okrem vyhĺbených 


stupňov, či niekoľkých kolov, stopy pozdĺžnych rýh, nachádzajúcich sa v stenách hrobu 
v rozličnej výške nad mŕtvym jedincom. Napr. v jazdeckých hroboch drevený kryt chránil 
len jazdca (obr. 30). Konštrukcia vo forme dreveného krytu sa nachádza na všetkých lo-
kalitách okrem Devínskej Novej Vsi a Prši II, kde sme nezaznamenali ani jeden takto 
upravený hrob.  
 
Postranný obklad stien hrobovej jamy 


Postranný obklad ako ďalší typ drevenej konštrukcie sme na jednotlivých pohrebis-
kách mohli dokázať len ťažko, čo súviselo predovšetkým s nedostatočným terénnym 
výskumom a s možnosťou pomýliť si ho s rámovou výdrevou. Konštrukcia tohoto typu 
bola obyčajne zhotovovaná z dosiek a do hrobu uložená svojou užšou stranou pozdĺž 
dlhších alebo kratších stien hrobu (obr. 31-33). Je však otázne, akým spôsobom sa zabez-
pečila stabilita dosiek. Predpokladáme, že túto funkciu plnili drevené koly umiestnené 
z vonkajšej alebo vnútornej strany drevenej konštrukcie, alebo v niektorých prípadoch 
menšie lomové kamene. 


 


                
Obr. 31. Postranný obklad.   Obr. 32. Postranný obklad.    Obr. 33. Postranný obklad.     Obr. 34. Holiare, h. 351. 
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Postranný obklad stien hrobovej jamy sme zistili na pohrebisku v Holiaroch (obr. 
34) a v Košiciach-Šebastovciach. 


 
Priamy obklad stien hrobovej jamy  


Iný typ drevenej konštrukcie v našej typologickej rade predstavuje priamy obklad 
stien hrobovej jamy. Jeho hlavná funkcia spočívala najmä v zabezpečení stien hrobovej 
jamy proti zosuvu. Podobne ako pri predchádzajúcej skupine aj v tomto prípade môžeme 
z pohrebísk dokázať len veľmi malý počet takto upravených hrobov. Obloženie stien sa 
nachádzalo minimálne na jednej strane hrobu, najčastejšie pri hlave pochovaného jedinca 
(obr. 35-37).  


   
Obr. 35. Priamy obklad stien.  Obr. 36. Priamy obklad stien. 


 


   
Obr. 37. Priamy obklad stien.  Obr. 38. Bernolákovo, h. 56. 


 
Túto úpravu hrobu sa nám však podobne ako pri predchádzajúcom type výdrevy 


podarilo dokázať len na troch pohrebiskách (Bernolákovo, Prša II, Želovce).  
Z drevených konštrukcií sa na skúmaných pohrebiskách vyskytuje najčastejšie rá-


mová konštrukcia, ktorú sme z typologickej stránky zaradili za priamy obklad stien hro-
bovej jamy. 
 
Rámová konštrukcia 


Drevené rámovanie malo obyčajne tvar pravidelného obdĺžnika, v niektorých prípa-
doch nadobúda lichobežníkový tvar rozšírený o niekoľko centimetrov pri hlave alebo pri 
dolných končatinách pochovaného jedinca (obr. 39-41).  
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Obr. 39. Rámová  konštrukcia.  Obr. 40. Rámová konštrukcia. 


 


   
Obr. 41. Rámová  konštrukcia.  Obr. 42. Želovce, h. 172. 


 
Vyhotovenie dreveného rámu si vyžadovalo veľa práce a predovšetkým technických 


poznatkov, ktoré získali včasnostredovekí obyvatelia Slovenska pri budovaní svojich 
príbytkov. Rámová konštrukcia sa skladala z drevených dosiek, resp. drevených trámov, 
ktoré boli obvykle spájané bez použitia kovových častí (klincov, skôb) niekoľkými pred-
pokladanými spôsobmi. Jednotlivé steny rámu mohli byť do seba vklinené v rohoch alebo 
sa pri každej z dlhších stien nachádzali 2-3 koly, ktoré fixovali dlhšie steny rámu, do kto-
rých boli potom zapasované jeho kratšie steny. 


Pri podrobnom skúmaní hrobov s doloženou rámovou konštrukciou sme zistili, že 
v rámci tejto skupiny je možno vyčleniť niekoľko typov: kompletná štvorstranná rámová 
konštrukcia, neúplná rámová konštrukcia, rámová konštrukcia s dreveným poklopom-
krytom, rámová konštrukcia s dnom, dvojitá rámová konštrukcia (obr. 42), rámová kon-
štrukcia s prepážkou medzi dvoma jedincami alebo koňom a jazdcom a rámová konštruk-
cia kombinovaná s iným typom výdrevy. 


Drevenú konštrukciu v podobe dreveného ráme môžeme dokázať na všetkých de-
viatich nami vyčlenených pohrebiskách. 


 
Drevené máry 


Drevené máry sú najmenej využívaným spôsobom úpravy hrobu prostredníctvom 
drevených konštrukcií (obr. 43). Tento pomerne neznámy spôsob pochovávania sme vo 
väčšom počte zaznamenali len na pohrebisku v Želovciach a ojedinele aj v Šali-Veči. 
Drevené máry sa skladali z podložky vyrobenej z dosiek a štyroch nožičiek na ktorej stála. 
Po drevených nožičkách sa v hrobovej jame obyčajne dochovali negatívy jamiek siahajú-
cich 5-10 cm pod úroveň dna.19 Mŕtvy jedinec ležiaci na márach nebol chránený pred 
                                                           
19 Čilinská, Z.: Frühmitelalterliches Gräberfeld, s. 69. 
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kontaktom so zásypovou zeminou, ak však neuvažujeme o tom, že mohol byť zabalený 
v textílii alebo v zvieracej koži. Nákladnejšiu formu úpravu predstavujú máry uložené 
napr. do jednoduchého dreveného rámu s poklopom, alebo do zastrešenej konštrukcie, čím 
sa vytvorila dutá hrobová komora. 


 


  
Obr. 43. Drevené máry. Obr. 44. Šaľa-Veča, h. 44. 


 
Na želovskom pohrebisku pochovávali na drevených márach predovšetým dospe-


lých jedincov a len v ojedinelých prípadoch mladistvých a deti. Na pohrebisku Šaľa-Veča 
v hrobe č. 27 sa v hĺbke 117 cm rysoval na juhozápadnej stene nepravidelný stupeň široký 
6-18 cm. Kolové jamky okrúhleho tvaru, ktoré sa nachádzali v rohoch a dosahovali hĺbku 
10-13 cm pod úroveň dna Z. Čilinská charakterizuje ako odtlačky drevených nožičiek 
már. V ďalšom hrobe č. 79 boli prostredníctvom stupňov upravené a následne zúžené dve 
dlhšie steny hrobovej jamy (obr. 44). Plytké kolové jamky sme opäť zaznamenali 
v rohoch, ale mali skôr elipsovitý tvar.20


 
Drevená truhla 


Najdokonalejší typ drevenej výdrevy hrobovej jamy predstavuje drevená  truhla, 
ktorej stopy nachádzame v hrobe najčastejšie v podobe zvyškov dreva alebo železných 
súčiastok (klince, skoby, háky atď.) (obr. 45). Jej výskyt sme zistili na šiestich z deviatich 
pohrebiskových lokalít, ktoré sme si vybrali ako reprezentačnú vzorku.  


Truhly v porovnaní s rámovou konštrukciou predstavujú uzavretú hrobovú 
schránku, ktorá chránila pochovaného jedinca zo všetkých strán. Väčšina z nich bola po-
merne úzka, obdĺžnikového tvaru, takže telo mŕtveho ležalo vo výdreve značne stiahnuté, 
čo budí dojem, že pred uložením ho stiahli povrazom alebo vložili do obalu z organického 
materiálu. 


 
Z konštrukčného hľadiska sme rozdelili drevené truhly na niekoľko typov:  
- jednoduchá truhla 
- truhla stojaca na štyroch nôžkach 
- truhla spevnená pozdĺž dlhších strán niekoľkými kolmi 
- truhla uložená do rámového obloženia 
- truhla zhotovená zrubovým spôsobom  
- truhla skombinovaná s roštovou alebo kolovou konštrukciou 
 


                                                           
20 Točík, A.: Pohrebisko, s.125. 
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Obr. 45. Drevená truhla. Obr. 46. Michal nad Žitavou, h. 15/56        Obr. 47. Kunszallás-Fülöpjakab. 
 


 
Obr. 48. Kunszallás-Fülöpjakab. 


 
Po konštrukčnej stránke je veľmi zaujímavá aj rakvová výdreva z niekoľkých hro-


bov z maďarskej lokality Kunszallás-Fülöpjakab (obr. 47, 48). Drevená truhla zhotovená 
bez dna a spevnená početnými kovovými súčiastkami nebola položená priamo na  holé 
dno hrobovej jamy, ale na tzv. špeciálne drevené ležadlo-pohovku stojacu na štyroch 
nôžkach po ktorých sa dochovali kolové jamky štvorcového tvaru. Ležadlo bolo vyrobené 
z dreveného rámu vyplneného priečnymi drevenými latkami a následne prikryté alebo 
potiahnuté zvieracou kožou.21


Najviac hrobov s rakvovou výdrevou sme zaznamenali na pohrebiskovej lokalite 
v Želovciach (14), v Holiaroch (13) v Štúrove (8). Na druhej strane  sa nám v rámci po-
hrebísk v Šali-Veči a v Bernolákove  nepodarilo dokázať ani jeden hrob s takouto vnútor-
nou úpravou. 


 
Kolová konštrukcia 


Stavebne komplikovanejšie a náročnejšie sú tzv. kolové konštrukcie a ich rôzne 
kombinácie s inými formami výdrevy, ktorých zhotovenie si vyžadovalo veľa zručnosti. 
Táto úprava je pomenovaná podľa počtu drevených kolov (1 x 1, 2 x 2, 2 x 3), ktoré drža-
li, resp. spevňovali v hrobovej jame celú stavbu. Najčastejšie sa nachádzali v rohoch, resp. 
bližšie ku stredu dlhších stien hrobovej jamy (obr. 49-51). Stopy po koloch môžeme sle-
dovať v zásype už napr. 50-80 cm nad dnom alebo 20 -35 cm pod úrovňou dna hrobovej 
jamy a boli tupé alebo zahrotené. Nie pri každej hrobovej jame v ktorej sme zaznamenali 
prítomnosť kolových jám môžeme s istotou vždy potvrdiť, akú funkciu plnili drevené 
koly. Napr. z pohrebiska v Nových Zámkoch v hroboch č. 22, 76, 104, 298, 476 atď. bá-
dateľka Z. Čilinská uvádza len prítomnosť niekoľkých kolových jám, ale neposkytla 
podrobnejšie informácie o ich hĺbke, priemere, alebo rozmiestnení.22


                                                           
21 Tóth, E.H. Sajátos temetkezési szokások a Duna-Tisza Kazi avarkori temetökben. Arch.Ért. 108, 1981, s.157. 
22 Žilinská, Z.: Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky, s.13, 21, 60,104.  
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    Obr. 49. Želovce, h. 58. Obr. 50. Šala-Veča, h. 54.      Obr. 51. Šaľa-Veča, h. 40. 


 
Iným typom drevenej kolovej konštrukcie je rošt a jeho rôzne kombinácie s inými 


formami výdrevy (obr. 52). 23 Táto úprava sa vyskytuje na jednotlivých slovenských 
pohrebiskách z obdobia avarského kaganátu pomerne vo vysokom počte. 


 


 


 
Obr. 52. Rezy hrobovými jamami s kolovou konštrukciou (podľa Wiedermann 1985, tab.V.). 


 
Záver 


Záverom možno konštatovať, že pohrebiská z obdoba avarského kaganátu z územia 
Slovenska nám poskytli početné informácie o rôznych spôsoboch vnútornej úpravy hro-
bovej jamy. Na základe získaných údajov môžeme s určitosťou povedať, že smrť zohrá-
vala v živote včasnostredovekého človeka významnú úlohu. Jej vplyv sa v plnej miere 
prejavil predovšetkým v zhotovovaní početných hrobových konštrukcií, ktoré mali 
mŕtveho chrániť a sprevádzať na druhý svet. 


Z reprezentačnej vzorky pohrebísk sme získali veľkú skupinu rôznych úprav, ktoré 
sme z konštrukčného hľadiska rozdelili na niekoľko typov a ich kombinácie. 


 
 
 
 
 
 
                                                           
23Wiedermann, E.: K historicko-chronologickým otázkam včasnostredovekej spoločnosti v 7.-8. storočí na 
Slovensku. Slov. Arch. XXXIII-2, 1985, s. 376. 
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Zusammenfassung 
 


Die Innenausstattung der Gräbern aus der Zeit des awarischen Kaganats in der 
Slowakei.  


 
Die grősste Konzentration der Gräberfeldern zeigt sich im Gebiet des Bratislavaer Tores und seiner 


nächsten Umgebung. In unserer Arbeit erforschen wir 9 Gräberfelder (Devínska Nová Ves, Holiare, Štúrovo, 
Želovce, Nové Zámky, Košice-Šebastovce, Prša II, Bernolákovo und Šaľa-Veča). In der Grabgrube beachten wir 
vorallem die Form der Grabgrube, die Ausstattung des Bodens, die Ausstattung der Wände, die Existenz des 
Steines und verschiedene Holzkonstruktionen. Sehr kompliziert sind Holzkonstruktionen, w. z. B: die 
Holzdecke, die Holzunterlage, die Holzbelegung der Wände, die Pfostenkonstruktionen (mit 4-6 Pfosten), der 
Holzsarg, die Rahmenkonstruktion und die Totenbahre. 
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		Vnútorná úprava hrobov z obdobia avarského kaganátu na území Slovenska 

		Šikmé steny hrobovej jamy 

		Ďalším typom úprav stien hrobu sú šikmé steny, ktoré sa pri porovnaní s prvou sku pinou nevyskytujú tak často (obr. 14). Zošikmenie je spôsobené inými rozmermi hrobu pri ústí ako pri dne. Domnievame sa, že hlavným dôvodom takejto úpravy bola predovšetkým snaha zabezpečiť steny hrobu proti zosuvu piesčitej pôdy. 

		Vymazanie stien hrobovej jamy vrstvou hliny 

		Stupňovité členenie stien hrobovej jamy 

		Drevený kryt  

		 

		Rámová konštrukcia 

		Drevené máry sú najmenej využívaným spôsobom úpravy hrobu prostredníctvom drevených konštrukcií (obr. 43). Tento pomerne neznámy spôsob pochovávania sme vo väčšom počte zaznamenali len na pohrebisku v Želovciach a ojedinele aj v Šali-Veči. Drevené máry sa skladali z podložky vyrobenej z dosiek a štyroch nožičiek na ktorej stála. Po drevených nožičkách sa v hrobovej jame obyčajne dochovali negatívy jamiek siahajú cich 5-10 cm pod úroveň dna.  Mŕtvy jedinec ležiaci na márach nebol chránený pred kontaktom so zásypovou zeminou, ak však neuvažujeme o tom, že mohol byť zabalený v textílii alebo v zvieracej koži. Nákladnejšiu formu úpravu predstavujú máry uložené napr. do jednoduchého dreveného rámu s poklopom, alebo do zastrešenej konštrukcie, čím sa vytvorila dutá hrobová komora. 
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ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 11, 2008 


Materiály z medzinárodnej konferencie Funkcie, podoby a obrazy mestského 
národného centra v 19. storočí a národná identita, ktorá sa konala na pôde FHV UMB 
v Banskej Bystrici v dňoch 20. a 21. novembra 2008 


 
V nasledujúcom bloku sa nachádzajú štúdie k problematike mestského národného 


centra. Ich základ tvoria referáty z medzinárodnej konferencie Funkcie, podoby a obrazy 
mestského národného centra v 19. storočí, na ktorej vystúpili popri slovenských histori-
koch aj historici z Českej republiky a Maďarska. Toto podujatie, ktoré zorganizovala 
Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici v dňoch 20. a 21. novembra 2008, pred-
stavovalo súčasť riešenia grantovej úlohy Vega č. 1/4542/07 – Utváranie modernej národ-
nej identity Slovákov a otázky ich mestského centra v 19. storočí.  


Hoci bibliografia k dejinám miest, aj slovenských, k ich charakteru, funkciám, 
významu, ako aj k modernizačným procesom v nich, je rozsiahla, novej funkcii miest ako 
národných centier (s výnimkou Martina) sa slovenská historiografia venovala doposiaľ iba 
sporadicky, viac menej len formou individuálnych štúdií. Pre všetky príspevky je spoloč-
né to, že sa usilujú priblížiť život vo vybraných mestách v 19. storočí práve na pozadí ich 
nových funkcií, ktoré vznikali na základe utvárania moderných národov (Slováci, Česi, 
Nemci, Maďari) a konfrontácie medzi multietnicitou a národnou homogenizáciou. 
Z hľadiska metodologického a obsahového ich možno rozdeliť do troch skupín.  


Do prvej skupiny patria tie práce (D. Škvarna, D. Kodajová, A. Kováčová), ktoré sa 
venujú jednak reálnemu formovaniu hlavného mestského centra Slovákov v kontexte 
s celkovou modernizáciou a národnostnou politikou Uhorska, jednak predstavám 
o takomto centre, jeho projektom, názorom naň v slovenskom diskurze počas 19. storočia. 
Aj z týchto štúdií vyplýva, ako slabé koncentračné sily a štátna politika negatívne ovplyv-
nili kryštalizáciu národného centra Slovákov. Druhú skupinu tvoria tematicky užšie vy-
medzené štúdie (Ľ. Lábaj, P. Fuzák, A. Dončová, M. Kmeť, J. Gomboš). Približujú funk-
cie viacerých regionálnych mestských centier, ich úlohy v národnom hnutí i faktory 
ovplyvňujúce národnú identitu. Na príklade Liptovského Mikuláša, Revúcej, Lučenca, 
Békešskej Čaby, Liberca tiež zachytávajú nacionálne spory a utváranie konfliktného 
prostredia, ktoré vyvolali rozpory medzi koncepciou národnej svojbytnosti a štátnou poli-
tikou. Tretia skupina príspevkov (V. Petrbok, J. Randák, R. Kiss Szemán, P. Macho) sa 
zamerala na priblíženie symbolických stránok mestského centra, hlavne Prahy a Trnavy. 
Autori vykresľujú, ako prerastali lákavé obrazy do idealizujúcich a pôsobivých symbolov 
(architektúra, dejiny, osobnosti, názvy ulíc a pod.), ktoré posilňovali národnú identitu  
a získavali jej zázemie aj v širokej verejnosti. 


Súbor štúdií predstavuje sondy do zložito štrukturovanej problematiky, nabáda ku  
komparatívnemu štúdiu, uplatneniu nových metodologických prístupov a hlavne ku kon-
centrovanejšiemu skúmaniu nových funkcií mesta v 19.  a 20. storočí nielen z hľadiska 
hospodárskej a sociálnej modernizácie, ale aj občianskej a národnej emancipácie. 


 
Dušan Škvarna 
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Rakousko-uherský export do Číny1


 
ALEŠ SKŘIVAN ML. 
 
Katedra hospodářských dějin, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha 
(Česko) 


 
 


Postavení Číny v rakousko-uherském vývozu 
Rakousko-uherský export (vlastně celý zahraniční obchod) vykazoval dlouhodobě úzkou te-


ritoriální diverzifikaci, přičemž jasně dominantní podíl na zahraničním obchodu Rakousko-Uherska 
mělo Německo. Přestože v dlouhodobém horizontu klesal podíl Evropy na rakousko-uherském 
vývozu a naopak celkově narůstal význam obchodu s neevropskými regiony,2 z mimoevropských 
zemí patřilo jen několik k relativně významnějším obchodním partnerům Rakousko-Uherska – 
například Turecko a Spojené státy americké. Z hlediska rakousko-uherského zahraničního obchodu 
představoval Dálný východ méně významné teritorium, s nímž habsburská monarchie dlouhodobě 
udržovala pouze slabé obchodní vazby.3 Ze základních statistik je na první pohled zřejmé, že se 
dlouhodobě v podstatě neměnila slabá pozice Číny v rakousko-uherském zahraničním obchodu a 
obchodní styky mezi Říší středu a Rakousko-Uherskem více méně stagnovaly (podobně jako ob-
chod mezi Rakousko-Uherskem a Japonskem). Obchod mezi Rakousko-Uherskem a Čínou ne-
mohl, především s ohledem na jeho objem, výrazněji ovlivnit hospodářství těchto zemí. V obchodě 
s Dálným východem se také angažovala jen velmi malá část z celkového počtu rakousko-uherských 
vývozců. Čína nepředstavovala cílové teritorium, které by například upoutalo větší pozornost kon-
krétního průmyslového odvětví, určitého výrobní segmentu.4


Na druhé straně také pro Čínu představovalo Rakousko-Uhersko obchodního partnera druho-
řadého významu. Z evropských zemí realizovala ve srovnání s Rakousko-Uherskem výrazně větší 
obchod s Čínou samozřejmě Velká Británie, která si dlouhodobě udržovala na Dálném východě 
nejsilnější politicko-ekonomickou pozici.5 Ve srovnání s Rakousko-Uherskem zřetelně větších 
objemů dosahoval také obchod mezi Německem a Čínou. Na rozdíl od Rakousko-Uherska patřilo 
Německo před první světovou válkou mezi deset nejvýznamnějších obchodních partnerů Číny.6


Po tzv. opiových válkách, v souvislosti s postupným otevíráním Číny7 cizímu obchodu byla 
Čína vnímána – alespoň řadou evropských obchodníků, kteří se na Dálném východě angažovali – 
jako velmi perspektivní trh, jako teritorium jehož význam ve světovém obchodě se bude rychle 


                                                           
1 Studie je zpracována jako výstup výzkumného projektu Rakousko-uherský export do Číny a jeho pozice v celkovém vývozu 
habsburské monarchie (grant FIGA, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze). 
2 Blíže viz Chylík, Jindřich, Přehled vývoje světového obchodu, Praha 1948, s. 69. 
3 Kromě Ruska jediným Číně geograficky blízkým regionem, s kterým realizovalo Rakousko-Uhersko na počátku 20. století 
relativně významný obchod, byla Britská Indie, přičemž Rakousko-Uhersko vykazovalo pravidelně v obchodě s Britskou Indií 
pasivní bilanci. Oesterreichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, herausge-
ben von der K.K. statistichen Central-Commision, Wien 1902-1913, passim. 
4 Heise, Georg-Ludwig: Beiträge zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich-Ungarn und China (1860-1914), Disser-
tation, Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Wien 1999, s. 380.
5 Obchod mezi Čínou a jejími nejvýznamnějšími obchodními partnery (včetně obchodu s Velkou Británii) před první světovou 
válkou podrobněji International Historical Statistics: Africa, Asia and Oceania 1750-1993, s. 586. 
6 China, A Commercial and Industrial Handbook, United States Department of Commerce, Washigton D.C. s. 52. K německo-
čínskému obchodu blíže viz Fabritzek, Uwe G.: Gelber Drache, schwarzer Adler, kapitola II: Die Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Deutschland und China bis 1914, München und Wien 1973 a Ratenhof, Udo: Die Chinapolitik des Deutschen Reiches 
1871 bis 1945, Boppard am Rhein 1987, passim. 
7 K procesu otevírání Číny blíže viz Skřivan ml., Aleš: První opiová válka a otevírání Číny, In: Historický obzor, ročník 17, č. 
11/12, 2006, s. 242-251. Ke vztahům Číny s ostatními státy v druhé polovině 19. století blíže viz Morse, Hosea Ballou: The 
International Relations of the Chinese Empire, Volume II, The period of submission 1861-93, London 1918.  
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zvětšovat. Jak se později ukázalo, skutečný vývoj se podstatně lišil od těchto optimistických před-
stav. V určitém ohledu zlomovým rokem, který přinesl Rakousko-Uhersku lepší vyhlídky na pří-
padné rozšíření obchodu s Čínou, byl rok 1869. 17. listopadu 1869 byl slavnostně otevřen Suezský 
průplav, který umožnil zkrácení námořních tras spojujících nejvýznamnější přístav habsburské 
monarchie Terst s Dálným východem. Už před otevřením Suezského průplavu, 2. září 1869, pode-
psali v Pekingu zástupci Rakousko-Uherska a Číny smlouvu o přátelství, obchodu a plavbě, k je-
jímž hlavním cílům patřila stimulace obchodu mezi Rakousko-Uherskem a Čínou. Rakousko-Uher-
sko také postupně rozšiřovalo institucionální zázemí nezbytné pro případné větší rakousko-uherské 
pronikání na čínský trh. Záhy po uzavření smlouvy byl zřízen rakousko-uherský konzulát v 
Šanghaji, další důležitý konzulát měla monarchie v Hongkongu a v roce 1896 se zastoupení v 
Pekingu změnilo na vyslanectví.8 Zajímavým fenoménem, který však neměl dlouhého trvání, se 
stala rakousko-uherská koncese v Tiencinu (Tianjin).9  


Uvedené okolnosti však nepřispěly k dostatečné akceleraci – dlouhodobě pomalého a těžko-
pádného – rozvoje ekonomických vazeb mezi habsburskou monarchií a Říší středu. Za malým 
objemem, tedy i relativně omezeným významem rakousko-uherského obchodu s Čínou stálo něko-
lik důvodů. Proti větší expanzi vzájemného obchodu přirozeně dlouhodobě působila značná geogra-
fická vzdálenost mezi oběma zeměmi. Ani Rakousko-Uhersko, ani Čína nemohly nabídnout druhé 
straně nějakou velmi zajímavou a důležitou komoditu, kterou by nebylo možné bez větších kompli-
kací nakoupit v jiné zemi. Naopak u naprosté většiny obchodovaných komodit existovaly další v 
podstatě srovnatelně výhodné alternativní zdroje. 


Při zkoumání stagnujícího obchodu mezi Rakousko-Uherskem a Čínou je také nutné věnovat 
pozornost vlivu státu na vývoj vzájemných obchodních styků. Na straně Číny byly možnosti a 
ochota státu podpořit rozvoj vzájemného obchodu velmi malé. Mimo jiné nemalý vliv na to měly 
pravidelné ekonomické problémy čchingského dvora, vnímání Rakousko-Uherska jako vzdálené 
země, která nepatří ke nejsilnějším světovým velmocím a přirozeně také nerovnoprávné smlouvy 
podepsané mezi Čínou a ostatními státy a s tím související velmi kontroverzní vztahy mezi Číňany a 
cizinci. V případě Rakousko-Uherska je zhodnocení státní podpory rozvoje obchodu s Čínou poně-
kud složitější. Jednotliví producenti v monarchii měli například možnost celkem pravidelně získávat 
informace o vývoji na čínském trhu z konzulárních zpráv,10 prostřednictvím obchodních a 
živnostenských komor.11 Na druhé straně subjektů, které například skutečně využívaly informací 
pocházejících z konzulárních zpráv, projevovaly vážný zájem o obchod s Dálným východem a 
dostatečné odhodlání snášet všechny komplikace provázející tento obchod, bylo v habsburské mo-
narchii poměrně málo. Za tímto malým zájmem stála řada důvodů. Kromě již uvedených faktorů, 
které komplikovaly rakousko-uherský obchod s Čínou, stojí za zmínku také skutečnost, že velká 
část rakousko-uherských společností necítila potřebu rozšiřovat své podnikatelské (obchodní a 
investiční) aktivity do vzdálených exotických regionů, protože některé výrazně bližší regiony byly 
považovány – z ekonomického hlediska – za značně atraktivní (například Balkán) a poutaly mno-
hem větší pozornost rakousko-uherských subjektů než například Čína.12


Značně specifickou stránkou rakousko-uherského vývozu do Číny byla doprava zboží na 
Dálný východ. Nejvýznamnějším a vládou preferovaným přístavem monarchie byl Terst, kde sídlil 
                                                           
8 Ke konzulární činnosti podrobně Lehner, Georg: Beiträge zur Geschichte der k.(u.)k. Konsularververtungen in China, Disser-
tation, Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Wien 1995. 
9 Rakousko-uherská koncese v Tiencinu byla po převzetí příslušné lokality fakticky zřízena v roce 1902, nacházela se u řeky 
Chaj-che (Hai He), poblíž Velkého kanálu a zaujímala plochu přibližně jednoho čtverečního kilometru. Zanikla v roce 1917. Ke 
koncesi blíže viz Lehner, Georg: Beiträge zur Geschichte, s. 427-435 a Hörtler, Günter: Die österreich-ungarische Konzession 
in Tianjin, Dissertation, Philosophishe Fakultät, Universität Wien, Wien 1984.  
10 Ke konzulárním zprávám blíže viz Lehner, Georg: Beiträge zur Geschichte, s. 407-459. 
11 Heise, Georg-Ludwig: Beiträge, s. 382.
12 Na tomto místě je vhodné připomenout skutečnost, že velká část rakousko-uherských firem se o vývoz a obecně aktivity v 
zahraničí zajímala jen ve v omezené míře. 
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největší rakouský námořní dopravce Österreichischer Lloyd13 Doprava zboží přes Terst a využívání 
služeb společnosti Österreichischer Lloyd byly dlouhodobě velmi problematickou záležitostí. Terst 
se potýkal s konkurencí významných evropských přístavů, především Hamburku. Společnost Öster-
reichischer Lloyd nezískala velmi dobré jméno ve svém oboru. Pravidelně měla značné problémy 
cenově konkurovat německým společnostem Norddeutscher Lloyd a HAPAG,14 ve srovnání s nimi 
byl také rakouský dopravce obecně považován za méně spolehlivého. Poměrně problematická a v 
řadě případů zjevně neefektivní byla také přeprava zboží z prostoru střední Evropy na jih do Terstu. 
Uvedené problémy například přispěly k tomu, že značná část vývozu z českých zemí byla realizo-
vána přes Hamburk.15


Také v oblasti rozvoje dopravy s Dálným východem se zdálo, že rakouský Lloyd je skoro 
vždy o krok zpět za svou hlavní konkurencí. V roce 1869 byl otevřen Suezský průplav a v Pekingu 
podepsána zmíněná smlouva mezi Rakousko-Uherskem a Čínou.16 Rakouský Lloyd však na tyto 
nové příznivé okolnosti nereagoval rychlým rozšířením dopravy na Dálný východ. Pravidelné 
spojení do Hongkongu zřídil teprve v roce 1881, do Šanghaje až roku 1892. Po vytvoření pravidel-
ného spojení do Šanghaje, rychle vzrostl její význam jako cílové destinace, v podstatě na úkor 
Hongkongu. V roce 1908 byly již asi tři čtvrtiny z celkového objemu zboží přepravovaného ra-
kouským Lloydem do Číny vyloženy právě v Šanghaji.17 Rakouský Lloyd byl mimo jiné 
kritizován za nedostatečnou rychlost přepravy zboží na Dálný východ, jeho lodě pluly do Číny v 
průměru šest až sedm týdnů. Určitým úspěchem bylo tedy zavedení tzv. spěšné linky mezi Terstem 
a Šanghají v roce 1912, která urychlila přepravu přibližně na 30 dní. S ohledem na vypuknutí první 
světové války však přišlo zavedení spěšné linky značně pozdě.18


Nepříznivý vývoj rakousko-uherského vývozu do Číny dokládají základní statistiky. Na 
tomto místě je však nejprve nutné upozornit na některé objektivní překážky, které značně kompli-
kují přesnější analýzu rakousko-uherského obchodu s Čínou. Oficiální rakousko-uherské statistické 
přehledy zjevně nezahrnují (a pochopitelně ani nemohou zahrnovat) všechny dodávky, které fak-
ticky skončily na čínském trhu. Například zjevně neobsahují informace o některých zbrojních do-
dávkách. Monitoring dodávek na čínský trh také značně komplikuje často „neprůhledný“ reexport, 
kdy není možné přesně určit zda-li konkrétní dodávka nakonec skončila právě na čínském trhu atd. 
Ještě větší komplikace se objevují při využívání statistických přehledů, které vznikly v Číně. Napří-
klad statistické přehledy vytvářené v jednotlivých čínských smluvních přístavech celními úřady19 
většinou braly v úvahu pouze „státní příslušnost“ lodi, která zboží do Číny dovezla, respektive zemi, 
z které byla dodávka do Číny dopravena, bez ohledu na to, kde bylo zboží fakticky vyrobeno. Lo-
gickým důsledkem takového postupu byla skutečnost, že v řadě případů bylo zboží vyrobené v 
Rakousko-Uhersku evidováno v celních statistikách jako zboží německé, britské nebo například 
ruské.20


                                                           
13 Od roku 1872 Österreichisch-Ungarischer Lloyd, od roku 1891 opět Österreichischer Lloyd.
14 V této souvislosti je zajímavé srovnání dotací, které společnosti získávaly na provozování jednotlivých linek. Podrobněji 
Heise, Georg-Ludwig: Beiträge, příloha II. 
15 Podrobněji Jakubec, Ivan - Jindra, Zdeněk: Dějiny hospodářství českých zemí, od počátku industrializace do konce habsbur-
ské monarchie, Praha 2006, s. 299 a 312-313.  
16 K námořní dopravě a obchodním stykům mezi Rakouskem (Rakousko-Uherskem) a Dálným východem před podepsáním 
smlouvy a otevřením Suezského průplavu blíže viz Pfundner, Johann: Die Österreichische Handelsschiftfahrt im Ausland von 
1850-1870, Dissertation, Philosophische Fakultät, Universität Wien, Wien 1953, s. 98-112.
17 Heise, Georg-Ludwig: Beiträge, s. 200-201.
18 Na spěšné lince pluly lodě Bohemia, Koerber, Afrika, od roku 1914 také Hungaria. Dále viz Chinyun Lee: Obchod mezi 
českými zeměmi a Čínou před první světovou válkou, Historický obzor č. 1/2, ročník 17, 2006, s. 21-24. Obecně ke společnosti 
Österreichischer Lloyd blíže viz Winkler, Dieter – Pawlik, Georg. Die Dampfschiffahrtsgesellschaft Österreichischer Lloyd, 
1836-1918, Graz 1986.  
19 Celní úřady ve smluvních přístavech spadaly pod pravomoc Úřadu čínských císařských námořních cel (do roku 1912 the 
Imperial Maritime Customs Service, od roku 1912 The Chinese Maritime Customs Service), který vedl generální inspektor cel.  
20 Blíže viz například Returns of Trade (24th-61st issue), Trade Reports (18th-55th issue), Inspectorate general of customs, 
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Graf I: Podíl Číny na rakousko-uherském dovozu a vývozu (v procentech) 
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Zdroj: Oesterreichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, herausgeben von 
der K.K. statistichen Central-Commision, Wien, Einundzwanzigster Jahrgang 1902, Wien 1903, s. 243; Dreiundzwanzigster 
Jahrgang 1904, Wien 1905, s. 254; Sechsundzwanzigster Jahrgang 1907, Wien 1908, s. 298; Neunundzwanzigster Jahrgang 
1910, Wien 1911, s. 272; Dreissigster Jahrgang 1911, Wien 1912, s. 233a 235; Einunddreissigster Jahrgang 1912, Wien 1913, s. 
263; Zweiunddreissigster Jahrgang 1913, Wien 1914, s. 233; Fünfunddreissigster Jahrgang 1916-1917, Wien 1918, s. 195. 


Výše uvedené faktory samozřejmě také komplikují určení podílu českých zemí na rakousko-
uherském vývozu. Přesnější stanovení tohoto podílu se tak zdá být úkolem velmi obtížným až ne-
splnitelným. Podílem českých zemí na rakousko-uherském vývozu do Číny se doposud mimo jiné 
zabývaly Chinyun Lee a Ivana Bakešová. Bakešová uvádí, že se výrobní závody umístěné v čes-
kých zemích podílely v roce 1913 přibližně jednou čtvrtinou na vývozu Rakousko-Uherska do 
Číny. Vychází přitom z pramenů umístěných v Archivu Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky.21 U těchto dokumentů, však není jasné, jakým způsobem byl podíl určen a pravděpo-
dobně se jedná pouze o hrubý odhad.22 Chinyun Lee v podstatě dospěla k závěru, že určení přes-
nější podílu českých zemích je nereálné. Ve své analýze více méně vychází z předpokladu, že ta 
výrobní odvětví (popřípadě konkrétní podniky) v českých zemí, která měla vysoký podíl na celko-
vém výkonu daného odvětví v Rakousko-Uhersku, respektive na celkovém exportu konkrétní 
komodity z Rakousko-Uherska, měla také adekvátní podíl na rakousko-uherském vývozu do Číny. 
Oprávněnost tohoto předpokladu se snaží následovně doložit konkrétními případy vývozu jednotli-
vých podniků z českých zemí do Číny.23 Obecně lze konstatovat, že dostupné zdroje vypovídají o 
značném podílu českých zemí na rakousko-uherském exportu do Číny, přestože jeho přesné určení 
pravděpodobně nebude ani v budoucnu možné.  


Tabulka I: Obchod Rakousko-Uherska s Čínou v letech 1899-1914  
(hodnota v tisících korun) 


rok 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 


vývoz do Číny 987 1652 2072 2231 4 747 2 399 6 736 7 808 4 091 2 934 2 893 4 823 5 192 6 067 9 425 31 098 


dovoz z Číny 5 476 6 314 5 869 6 196 6 563 7 911 7 622 10 004 11 798 9 835 12 390 14 907 18 660 19 108 13 620 23 343 


obchodní bilance -4 489 -4 662-3 797-3 965 -1 816-5 512-886 -2 196 -7 707 -6 901-9 497 -10 084 -13 468 -13 041 -4 195 7 755 


Zdroj: Oesterreichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, herausgeben von 
der K.K. statistichen Central-Commision, Wien, Einundzwanzigster Jahrgang 1902, Wien 1903, s. 241; Dreiundzwanzigster 
Jahrgang 1904, Wien 1905, s. 252; Sechsundzwanzigster Jahrgang 1907, Wien 1908, s. 296; Neunundzwanzigster Jahrgang 
                                                                                                                                                 
Shanghai 1882-1919, passim. 
21 Bakešová, Ivana: Československo-Čína 1918-1949, b. m. v. 1997, s. 79 a 92. 
22 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen AMZV), Praha, IV. sekce národohospodářská, krabice 846 a 
844. Uvedený případ by rozhodně neměl vyvolat nějaké pochybnosti o správném využívání pramenů v celkově velmi kvalitní 
práci Československo-Čína 1918-1949, je spíš uváděn jako dílčí důkaz problematického stanovení podílu českých zemí. 
23 Chinyun Lee: Obchod mezi českými zeměmi a Čínou před první světovou válkou, 2006, s. 21-31. K obchodním stykům mezi 
českými zeměmi a Čínou také Lee Chinyun. Obchod mezi českými zeměmi a Čínou na konci rakouského císařství. In: Studia 
Orientalia Slovaca 6, 2005, s. 65-92. 
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1910, Wien 1911, s. 270; Dreissigster Jahrgang 1911, Wien 1912, s. 233 a 235; Einunddreissigster Jahrgang 1912, Wien 1913, s. 
263; Zweiunddreissigster Jahrgang 1913, Wien 1914, s. 233; Fünfunddreissigster Jahrgang 1916-1917, Wien 1918, s. 195. 


 Podle oficiálních rakousko-uherských statistik se v letech 1900-1913 pohyboval podíl Číny 
na rakousko-uherském vývozu pod 0,5% hranicí24 a ani podíl na rakousko-uherském dovozu nedo-
sáhl v uvedeném období 1 % . Teprve v roce 1914 dosáhl podíl Číny na rakousko-uherského vý-
vozu „výjimečných“ 1,4% (podrobněji viz graf I). V uvedeném období končil rakousko-uherský 
obchod s Čínou pravidelně pasivním saldem v neprospěch Rakousko-Uherska. Zatímco hodnota 
rakousko-uherského vývozu do Číny mírně kolísala, ale v podstatě zůstávala na přibližně stejné 
úrovni, dovoz z Číny do Rakousko-Uherska ve stejném období mírně narostl, takže obchodní defi-
cit se až do roku 1913 spíš postupně zvětšoval (viz tabulka I). Teprve rok 1914 skončil kladným 
saldem ve prospěch Rakousko-Uherska.25


Komoditní struktura rakousko-uherského obchodu s Čínou se vyznačovala úzkou diverzifi-
kací. Úzkou komoditní diverzifikaci především dlouhodobě vykazoval dovoz z Číny do Rakousko-
Uherska, kterému jasně dominovaly dodávky čaje. Kromě čaje tvořily dovoz z Číny především 
další zemědělské komodity. V dlouhodobém úhrnu měla na rakousko-uherského vývozu do Číny 
hlavní podíl komoditní skupina železo a výrobky ze železa, z poměrně pestré škály jednotlivých 
položek této skupiny stojí za zmínku především smaltované nádobí, jehly, děla a části děl. Dále se v 
dodávkách pro Čínu pravidelně objevovaly například papír, skleněné zboží a textil.26  


Jak už bylo naznačeno, Čína byla pro Rakousko-Uhersko významným zdrojem čaje. V po-
sledních dvaceti letech před první světovou válkou Čína se dodávky z Číny pravidelně podílely na 
celkovém dovozu čaje do Rakousko-Uherska více než 80 %. Na druhé straně, mezi položkami 
celkového rakousko-uherského vývozu se v podstatě nevyskytují významnější komodity, u nichž 
by velká část z úhrnného exportu mířila právě do Číny. Příkladem výrobků, u nichž delší dobu 
poměrně velká část z celkového exportu mířila do Číny, byly zápalky a mýdlo. Ještě na počátku 90. 
let 19. století se dodávky zápalek do Číny podílely na celkovém rakousko-uherském vývozu zápa-
lek přibližně 15 %. V následujících letech však odbyt rakousko-uherských zápalek v Číně rychle 
klesal, zejména v důsledku rostoucí japonské konkurence na čínském trhu.27 Co se týká dodávek 
mýdla do Číny, tak ty se těsně před první světovou válkou podílely zhruba 14 % na celkovém ex-
portu mýdla z Rakousko-Uherska.28 Na tomto místě je nutné připomenout fakt, že uvedené komo-
dity (zápalky a mýdlo) nepředstavovaly zásadní položky celkového rakousko-uherského vývozu.  


Srovnání obchodu mezi Rakousko-Uherskem a Čínou s obchodem mezi habsburskou mo-
narchií a státy geograficky blízkými Číně ukazuje některé podobné rysy, ale také některé zjevné 
odlišnosti. Jak už bylo uvedeno, kromě Ruska jediným Číně geograficky blízkým regionem, 
s kterým realizovalo Rakousko-Uhersko na počátku 20. století relativně významný obchod, byla 
Britská Indie, která měla až do roku 1913 ve srovnání s Čínou a Japonskem pravidelně zřetelně 
vyšší podíl na rakousko-uherském zahraničním obchodě. Mimo jiné byla Britská Indie po Spoje-
ných státech amerických druhým největším dodavatelem bavlny do habsburské monarchie. Z Brit-
ské Indie pocházela také velká část rýže a juty dovezených do Rakousko-Uherska. Na druhé straně, 
rakousko-uherské dodávky do Britské Indie tvořily především cukr, textil, papír a železné zboží – 
                                                           
24 V oficiálních statistikách byly země původu a určení pravidelně uváděny až od roku 1891, do té doby byl většinou uváděn 
pouze tranzitní přístav. 
25 Za viditelnými změnami v celkovém objemu a bilanci obchodu s Čínou stály především rakousko-uherské půjčky poskytnuté 
pekingské vládě v posledních letech před první světovou válkou. 
26 Oesterreichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, herausgeben von der 
K.K. statistichen Central-Commision, Wien, passim. Vybrané položky rakousko-uherského obchodu s Čínou v posledních 
letech před první světovou válkou viz tabulka II. Údaje k obchodu mezi Rakousko-Uherskem a Čínou (například ke komoditní 
struktuře) můžeme najít i v AMZV, Praha, IV. sekce národohospodářská, krabice 846. 
27 Heise, Georg-Ludwig: Beiträge, s. 155 a příloha I, s. iii. K exportu zápalek blíže viz Janiczek, Zdenko: Denkschrift über die 
Lage der einheimischen Industrie und ihr Verhältniss zum Export, Wien 1884, s. 102. 
28 Heise, Georg-Ludwig: Beiträge, s. 156 a příloha I, s. iv. 
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jejich skladba se tak v podstatě značně podobala komoditní struktuře rakousko-uherského vývozu 
do Číny a Japonska. Z pohledu Rakousko-Uherska byla dobře patrným dlouhodobým problémem 
pravidelná pasivní bilance v obchodě s Britskou Indií.29


Tabulka II: Vybrané položky rakousko-uherského obchodu s Čínou v letech 1911-1913 
(hodnota v tisících korun, podíl v procentech) 


 1911 1912 1913 


dovoz z Číny do Rakousko-Uherska 18 66019 10913 620


čaj 7 294 7 856 4 375 


podíl na celkovém dovozu Rakousko-Uherska z Číny 39,09 41,11 32,12 


vývoz z Rakousko-Uherska do Číny 5 192 6 067 9 424 
smaltované nádobí, plechové zboží 863 1 539 2 491 


podíl na celkovém vývozu z Číny do Rakousko-Uherska 16,62 25,37 26,43 


děla a části děl 546 99 1 152 


podíl na celkovém vývozu z Číny do Rakousko-Uherska 10,52 1,63 12,22 


Zdroj: Oesterreichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, herausgeben von 
der K.K. statistichen Central-Commision, Dreiunddreissigster Jahrgang 1914, Wien 1916, s. 252-253. 


Objem obchodu Rakousko-Uherska s Japonskem se dlouhodobě příliš nelišil od obchodní 
výměny, kterou habsburská monarchie realizovala s Čínou. Podobně jako tomu bylo v případě 
Číny, i Japonsko patřilo jednoznačně k méně významným obchodním partnerům Rakousko-Uher-
ska a až do roku 1913 se jeho podíl na zahraničním obchodě Rakousko-Uherska pohyboval pod 
jednoprocentní hranicí. Na rozdíl od čínských dodávek do Rakousko-Uherska, v kterých jasně 
dominoval čaj, japonský vývoz do habsburské monarchie vykazoval větší diverzifikaci, přičemž 
jeho hlavní položky tvořily měď, textilní výrobky a rýže. Ve srovnání s výsledky obchodních bi-
lancí s Čínou a Britskou Indií, určitým relativním úspěchem Rakousko-Uherska bylo dosažení 
aktivní bilance v obchodě s Japonskem v některých letech období 1899-1913.30


Škodovy závody a zbrojní dodávky do Číny 
Zvláštní, samostatnou kapitolou rakousko-uherských ekonomických aktivit v Číně byly 


zbrojní dodávky. Zbrojní obchody se přirozeně svým charakterem výrazně lišily od běžného ob-
chodu a jejich sledování, monitoring je častokrát velmi obtížný především s ohledem na skutečnost, 
že se mnohdy v oficiálních statistikách neobjevují - ať už byl důvodem jejich absence nezájem 
jednotlivých firem veřejně prezentovat tyto obchody nebo například skutečnost, že byly z hlediska 
zahraničněpolitických vztahů značně kontroverzní záležitostí a někdy znamenaly fakticky porušení 
mezinárodních dohod. Na rakousko-uherských zbrojních dodávkách do Číny se významným způ-
sobem podílely Škodovy závody v Plzni, které se zároveň ze všech podniků v českých zemích před 
první světovou válkou zdaleka nejvíce angažovaly na čínském trhu.  


Z dostupných materiálů vyplývá, že se zbrojními obchody pro Čínu začala Škodovka zabý-
vat v roce 1899, přibližně v době kdy se v severní Číně rozbíhalo Boxerské povstání, které císař-
skému dvoru v Pekingu nakonec přineslo řadu problému a ponížení v podobě tzv. Boxerského 
protokolu.31 V tomto roce (1899) se Škodovce především podařilo uzavřít kontrakt na dodávku 
                                                           
29 Tessner, Magnus: Der Außenhandel Österreich-Ungarns von 1867 bis 1913, Köln 1989, s. 92 a 95.
30 Tessner, Magnus: Der Außenhandel, s. 90-91 a 95. Srovnání s rakousko-uherskými obchodními styky s dalšími regiony 
sousedícími s Čínou (Francouzskou Indočínou, Siamem a Koreou) nejsou úmyslně uvedena s ohledem na jejich velmi malý 
rozsah, který je současně hlavním důvodem, proč ani nejsou většinou v základních statistických přehledech zachyceny. 
31 Boxerské povstání bylo potlačeno společnou intervencí jednotek osmi zemí v létě 1900. V září 1901 byl podepsán tvz. Boxer-
ský protokol, v němž se Čína mimo jiné zavázala zaplatit cizincům značné odškodnění. K boxerskému povstání a účasti Ra-
kousko-Uherska na jeho potlačení blíže viz Lehner, Georg – Lehner, Monika: Österreich-Ungarn und der „Boxeraufstand“ in 
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horských děl ráže 37 mm a rychlopalné kanóny ráže 57 mm.32 Další „čínský obchod“ Škodovky 
proběhl v době rusko-japonské války, když v roce 1904 dodala do Číny zásilku nábojů pro strojní 
pušky (kulomety). 


O zvýšeném zájmu Škodovky o čínský trh se zmiňují i zprávy rakousko-uherských diplo-
matů z Číny, v nichž se mimo jiné konstatuje, že plzeňská Škodovka patřila po rusko-japonské 
válce k těm rakousko-uherským firmám, které vyvíjely vůbec největší aktivity v Číně, přičemž 
hájením zájmů Škodovky v Číně byla pověřena firma Arnhold, Karberg & Co. Z těchto zpráv také 
vyplývá, že se Škodovka zaměřila především na prostor severní Číny. Mimo jiné jsou zmíněna 
jednání o nových zakázkách pro Škodovku, která proběhla v Mandžusku v roce 1907, například o 
dodávkách do Chej-lung-ťiangu (Heilongjiang).33 V této souvislosti je také popisován tvrdý konku-
renční boj, který se vedl o zbrojní zakázky v Číně, přičemž za hlavní konkurenty Škodovky byly 
považovány německý Krupp a francouzský Schneider. Krom jiného se v těchto zprávách objevují i 
dohady o tom, zda dojednání zbrojních obchodů provází korupce.34


V roce 1906 získala Škodovka v Číně zakázku na dodání 3 kulometů (ráže 8 mm) a dvou děl 
(ráže 47mm a 37mm) včetně munice. V září 1910 potom podepsali zástupci firmy Arnhold, Kar-
berg & Co a guvernér provincie Chej-lung-ťiang kontrakt na dodávku zbraní ze Škodovky v hod-
notě 885 271 marek. Škodovka soupeřila o tuto zakázku s Kruppem a údajně jí získala především 
díky tomu, že její nabídka byla cenově výhodnější pro čínskou stranu ve srovnání s nabídkou ně-
meckých zbraní.35 V této době navštívila Plzeň čínská delegace, která se setkala i s Karlem Škodou 
a prohlídla si střelnici Škodovky v Bolevci.36 V roce 1911 dodala Škodovka do Číny zbraně uve-
dené ve zmíněné smlouvě ze září 1910, jednalo se především o 18 polních děl (L/29, ráže 75mm)37 
včetně munice a muničních vozů. Slavnostní předání děl proběhlo v Pekingu v prosinci 1911 a 
kromě dalších významných osob se ho zúčastnil i Arthur von Rosthorn.38


Na přelomu let 1911 a 1912 proběhla v Číně revoluce, která svrhla císařský režim. Za dra-
matických a také značně chaotických okolností vznikla republika. S ohledem na nepřehlednou 
situaci v Číně a zjevnou nestabilitu nového režimu byly bezprostředně po revoluci vyhlídky na další 
obchody s Čínou velmi nejasné. Brzy se však ukázalo, nová situace v Číně bude spíš příznivá pro 
Škodovku. Pekingská vláda projevila zvýšený zájem o zbraně z Rakousko-Uherska39 a neváhala 
přijmout úvěry určené k realizaci zbrojních nákupů. Na těchto úvěrech se kromě Škodovky podílely 
další soukromé firmy, například Cantiere Navale Triestino,40 a rakouské banky, například Dolnora-


                                                                                                                                                 
China, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband 6, Wien 2002. 
32 Dostupné zdroje se liší v tom kolik kusů a v jakém provedení bylo fakticky do Číny na základě této zakázky dodáno. Podobné 
nesrovnalosti se bohužel objevují i u dalších dodávek. Srv. Čína 1912-1916 ROS., Čína 1912-1920 ROS., fond Generální 
ředitelství, sekce obchodní, dosud nezpracováno, Archiv společnosti Škoda Plzeň, Plzeň (dále jen AŠP); Janáček, František: 
Největší zbrojovka monarchie, 1859-1918, Praha 1990, s. 345; Chinyun Lee: Obchod mezi českými zeměmi a Čínou před první 
světovou válkou, s. 28-29. 
33 Lehner, Georg: Beiträge zur Geschichte, s. 448-449. 
34 Podrobněji Lehner, Georg: Beiträge zur Geschichte, s. 447-450. 
35 Další podrobnosti k tomuto obchodu Chinyun Lee: Obchod mezi českými zeměmi a Čínou před první světovou válkou, s. 29-
30. 
36 Bohužel údaje o tom, kdy tato návštěva proběhla se rozcházejí. Podle některých dostupných zdrojů proběhla v červnu 1910, 
podle jiných až v roce 1911. Srv. například dokumentace k horským dělům. 75mm L/15 Gebirggeschütz, 75mm dělo pro Čínu, 
rok 1913, fond Generální ředitelství, sekce obchodní, dosud nezpracováno, AŠP; Janáček, František: Největší zbrojovka, ne-
označená obrazová příloha umístěná za s. 310. 
37 Podrobný popis těchto děl, včetně bohatého obrazového materiálu obsahuje publikace 75mm L/29 Feldgeschütz 6/510, China 
1911, Skodawerke Actiengesellschaft Pilsen, Pilsen 1914. 
38 Fotodokumentace k předání děl viz Přejímka polních děl typu L/29 v Pekinu (16.12.1911), fond Generální ředitelství, sekce 
obchodní, dosud nezpracováno, AŠP. 
39 Větší zájem nové pekingské vlády o rakousko-uherské zbraně a následující dodávky byly v konzulárních zprávách opakovaně 
prezentovány především jako velký úspěch v boji s německou konkurencí na čínském trhu. Blíže viz Lehner, Georg: Beiträge 
zur Geschichte, passim. 
40 V roce 1912 se většinovým vlastníkem firmy Cantiere Navale Triestino staly Škodovy závody. Novák, Jiří: Válečné lodě pro 
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kouská eskomptní (přehled nejvýznamnějších rakousko-uherských půjček poskytnutých čínské 
vládě viz tabulka III).41


Nemalá část z těchto peněz byla určena na nákup zbraní od Škodovky. Největší z půjček byly 
poskytnuty v roce 1913. V dubnu 1913 získala čínská vláda půjčku 1 200 000 liber na nákup tří 
křižníků, každý o výtlaku 1800t. Rovněž v dubnu 1913 byla Číně poskytnuta další půjčka 2 000 000 
liber, z nichž 1 500 000 bylo určeno na nákup křižníku o výtlaku 4 900t. Zbytek 500 000 liber šlo na 
nákup polních houfnic ze Škodovky (18 ks ráže 10,5 cm a 12 ks ráže 15cm)42 Jak křižníky o vý-
tlaku 1800t, tak větší o výtlaku 4900t měla stavět firma Cantiere Navale Triestino, provozující nové 
loděnice v Monfacone. Výzbroj lodí měly dodat Škodovy závody - například rychlopalná děla ráže 
47mm a 37mm.43 Kromě uvedených realizovala Škodovka také další zakázky pro Čínu.44 V roce 
1913 bylo do Číny dopraveno 96 kulometů ráže (7,9 mm) ze Škodovky. V březnu téhož roku na-
bídla Škodovka do Číny 12 kulometů pro říční čluny za celkovou cenu 87 354 marek45, dopraveny 
do Číny byly potom v roce 1914. Proběhla také jednání o nákupu horských děl ráže 75 mm.46  


Tabulka III: Rakousko-uherské půjčky poskytnuté Číně v období 1912-1916 


datum sjednání půjčky suma (v britských librách)


29. ledna 1912 300 000 


29. ledna 1912 450 000 


1. března 1913 300 000 


10. dubna 1913 1 200 000 


10. dubna 1913 2 000 000 


27. dubna 1914 500 000 


9. června 1916 1 233 000 


Zdroj: Čína 1912-1935 ROS., fond Generální ředitelství, sekce obchodní, dosud nezpracováno, AŠP. 


Velmi zajímavé okolnosti provázely dodávku zbraní, kterou do Číny měla přepravit loď 
Bayern. Zmíněná loď vyplula z hamburského přístavu v létě 1914 a jejím úkolem bylo dopravit do 
Číny zbraně a další vojenský materiál vyrobený ve Škodovce (polní a horská děla) a v jiných zbro-
jovkách. V okamžiku, kdy se nacházela u španělských břehů vypukla první světová válka. S ohle-
dem na novou situaci se kapitán lodi rozhodl neriskovat a zakotvit v neutrální Itálii, konkrétně v 
Neapoli. Za daných podmínek to byl vcelku logický ale vzhledem k dalšímu vývoji nepříliš šťastný 
krok. Zainteresované zbrojovky se marně snažily své zboží dostat zpět. Itálie se nakonec v první 
světové válce připojila k Dohodě - v květnu 1915 se octla válečném stavu s Rakousko-Uherskem a 
v srpnu 1916 s Německem. Následovně byly zbraně z lodě Bayern zkonfiskovány a zařazeny do 
výzbroje italské armády. Po ukončení války se objevil spor o případnou náhradu za zabavený ná-
                                                                                                                                                 
Čínu, In: Historie a plastikové modelářství, číslo 5, ročník 9, Praha 1999, s. 15. 
41 K půjčkám podrobněji například Karlický, Vladimír, Svět okřídleného šípu, Koncern Škoda Plzeň 1918-1945, Plzeň 1999, s. 
77-79. K zapojení dalších rakousko-uherských subjektů do čínských obchodů dále viz Benedikt, Heinrich: Die wirtschaftliche 
Entwicklung in der Franz-Joseph-Zeit, Wiener historische Studien, Band IV, Wien 1958, s. 170-171. 
42 Část této dodávky nakonec nebyla expedována do Číny. Některé houfnice z této zakázky skončily po vypuknutí první světové 
války ve výzbroji rakousko-uherské armády. Dále viz Janáček, František: Největší zbrojovka, s. 346 a Kralický, Vladimír: 
Československé dělostřelecké zbraně, Praha 1975, s. 32. 
43 Podrobnosti k výzbroji lodí viz Armierung eines Kreuzers von 1800 Tonnen Deplacement für China a 37mm Schnellfeurka-
none L/50, fond Generální ředitelství, sekce obchodní, dosud nezpracováno, AŠP. K válečným lodím pro Čínu podrobněji 
Novák, Jiří: Válečné lodě, s. 15-16. 
44 Dalším podnikem, který těžil z rakousko-uherských půjček Číně - i když v mnohem menším měřítku než Škodovka - byla 
Poldina huť. Dále viz Čína 1913-1914 ROS., fond Generální ředitelství, sekce obchodní, dosud nezpracováno, AŠP. 
45 Čína 1913-1914 ROS., fond Generální ředitelství, sekce obchodní, dosud nezpracováno, AŠP. 
46 Dokumentace k horským dělům viz 75mm L/15 Gebirggeschütz, 75mm dělo pro Čínu, rok 1913, fond Generální ředitelství, 
sekce obchodní, dosud nezpracováno, AŠP. 
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klad mezi nově vzniklým Československem a Itálií, který definitivně skončil poměrně složitými 
kompenzacemi až v 50. letech.47


Zintenzivnění obchodních styků mezi Čínou a Rakousko-Uherskem v posledních letech před 
první světovou válkou podpořené nově sjednanými půjčkami dokonce částečně ovlivnilo i dosud 
nepříznivý statistický obraz obchodu mezi habsburskou monarchií a Čínou. Podle oficiálních ra-
kousko-uherských statistik vykazoval obchod s Čínou v období 1912-1914 vysoké procentuální 
přírůstky (viz tabulka I). Na tomto místě je však třeba zdůraznit fakt, že tyto statistiky, přestože 
zahrnují některé zbrojní dodávky, se výrazně liší skutečného stavu. První světová válka samozřejmě 
výrazně zasáhla do obchodu mezi habsburskou monarchií a Čínou. S ohledem na válečný stav se 
logicky změnily priority vídeňské vlády a také zaměření řady podniků. Některé zbraně původně 
určené pro Čínu skončily ve výzbroji rakousko-uherské armády, jiné - jak už bylo naznačeno - v 
rukách nepřítele. V Číně byla opět značně nepřehledná situace a dlouhou dobu nebylo jasné zda se 
Čína přímo zapojí do první světové války. Na druhé straně ekonomické vazby mezi oběma státy 
nebyly zcela přerušeny. V Číně pokračovala jednání o nových zakázkách pro rakousko-uherské 
podniky. V červnu 1916 se dokonce podařilo čínské vládě získat poměrně vysokou rakousko-uher-
skou půjčku, ve výši 1 233 000 liber v době, kdy už měla zjevné problémy s hrazením starých půj-
ček.48  


Po dlouhém váhání a dramatických událostech na pekingské politické scéně Čína 14. srpna 
1917 vyhlásila válku Německu a Rakousko-Uhersku. Současně vypověděla všechny smlouvy s 
Německem a Rakousko-Uherskem. Rakousko-uherská koncese v Tiencinu přešla pod čínskou 
správu, byly zabaveny lodě rakouského Lloydu kotvící v Šanghaji (Bohemia, Silesia a China), byli 
propuštněni rakousko-uherští občané ze Správy čínských námořních cel (The Chinese Maritime 
Customs Service) a bylo zastaveno vyplácení odškodného Rakousko-Uhersku stavnovené Boxer-
ským protokolem.49 Čínská vláda pochopitleně také nepokračovala ve splácení rakousko-uherských 
půjček, což se výrazným způsobem dotklo i Škodových závodů.50


Jak vlastně hodnotit vývoj rakousko-uherského exportu do Číny? Na tuto otázku asi není 
jednoznačná odpověď a jakékoliv hodnocení tak bude vždy poněkud problematickou záležitostí. Na 
tomto místě asi stojí za zmínku publikace Die österreichische Industrie und der chinesische Markt, 
která obsahuje přednášku legačního rady na vyslanectví v Pekingu Arthura von Rosthorna předne-
senou v březnu 1902. Jedná se o krátký dvacetistránkový ale velmi výstižný text analyzující dosa-
vadní vývoj a perspektivy rakousko-uherské expanze na čínský trh. Arthur von Rosthorn se v této v 
podstatě pesimistické zprávě snažil upozornit na překážky, které bránily expanzi obchodu mezi 
Rakousko-Uherskem a Čínou, a definovat problémy, které stály za dosavadními nepříznivými 
výsledky rakousko-uherských obchodních aktivit v Číně. Na omezeném prostoru dokázal analyzo-
vat celou řadu faktorů ovlivňujících pronikání rakousko-uherských subjektů na čínský trh, včetně 
celní problematiky, bankovních plateb, dopravních problémů a ostré konkurence na čínském trhu. 
Naráží také na nepříznivou pověst rakouského Lloydu a nepříliš úspěšnou snahu této společnosti 


                                                           
47 K celé kauze podrobněji Janáček, František: Největší zbrojovka, s. 347-348; Chinyun Lee: Obchod mezi českými zeměmi a 
Čínou před první světovou válkou, s. 30; Čína – půjčky, bony, výlohy, GŘ-Skřiv, signatura 0055/0373, AŠP. Uvedený přehled 
čínských obchodů Škodovky samozřejmě nezachycuje – a ani nemůže – všechny zakázky pro Čínu. Kromě zbraní se Škodovka 
snažila prosadit na čínském trhu i s nevojenskými komoditami (například lokomotivami, jeřáby a hydraulickými lisy). Dále viz 
Bakešová, Ivana: Československo-Čína 1918-1949, b. m. v. 1997, s. 80. 
48 K okolnostem uzavření této půjčky Čína 1912-1935 ROS., fond Generální ředitelství, sekce obchodní, dosud nezpracováno, 
AŠP. 
49 Heise, Georg-Ludwig: Beiträge, s. 385-386.
50 Po ukončení první světové války se Škodovka snažila – v podstatě neúspěšně - řadu let řešit problém neuhrazených čínských 
pohledávek. O poválečných jednáních kolem neuhrazených pohledávek se zachoval v Archivu společnosti Škoda Plzeň po-
měrně rozsáhlý materiál, například Čína 1913-1914 ROS. a Čína 1912-1935 ROS., fond Generální ředitelství, sekce obchodní, 
dosud nezpracováno, AŠP. Dále viz Skřivan ml., Aleš: K otázce vývozu Zbrojovky Brno a Škodových závodů do Číny v mezivá-
lečném období, Slovanský přehled 2/2006, s. 194-195. 
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konkurovat hamburským firmám. Také von Rosthorn se dostává ke sporné otázce, zda je pro ra-
kousko-uherské společnosti vůbec smysluplné usilovat o pronikání na vzdálený čínský trh, když 
svým způsobem podobné obchodní a investiční možnosti nabízejí mnohem bližší teritoria (napří-
klad Balkán). Zamýšlí se také nad poněkud nejednoznačnou vládní podporou expanze na čínský 
trh.51 Mimo jiné uvádí komodity, s kterými Rakousko-Uhersko mělo údajně šanci prosadit se ve 
větší míře na čínském trhu (například cukr, pivo, smaltované nádobí, levné kožené zboží, papír).52  


Najít důvody proč nedošlo k nějakému znatelnému rozšíření obchodu Rakousko-Uherska s 
Čínou rovněž není jednoduché. V jistém ohledu za tímto neúspěchem stál alespoň zčásti nedosta-
tečný „obchodním duch“ a ochota riskovat při realizaci obchodních aktivit v tak vzdáleném terito-
riu. Někdy se mluví o určité promarněné šanci pevněji se uchytit na čínském trhu v době, kdy se 
začal více otevírat cizímu obchodu. Někteří historikové však tuto teorii zpochybňují53 a zastávají 
názor, že omezený rozsah obchodu Rakousko-Uherska s Čínou byl dán především některými již 
uvedenými objektivními okolnostmi, překážkami a také vlastně skutečností, že jak Čínu, tak Ra-
kousko-Uhersko k rozvoji společného obchodu nic nenutilo. Objevují se i další vysvětlení. Napří-
klad dlouhodobě nízká schopnost čínského trhu absorbovat větší množství průmyslových výrobků, 
nízká koupěschopnost průměrného Číňana.54 V této souvislosti je také připomínán fakt, že u dodá-
vek do Číny se v řadě případů nejednalo o zboží pro Číňany, ale „pouze“ pro cizince žijící v Číně. 
Jedním ze zjevných, nesporných handicapů rakousko-uherského vývozu do Číny - například ve 
srovnání s britským – byly obecně velmi omezené přímé vazby na čínský trh, mezi konkrétními 
rakousko-uherskými podniky a odběrateli v Číně a s tím související významná úloha zprostředko-
vatelů, cizích zástupců (například britských a německých).  


Dlouhodobě malý objem obchodu mezi Rakousko-Uherskem a Čínou je však také nutné 
hodnotit v širších souvislostech, svým způsobem byly neúspěšné snahy rozšířit obchod s Čínou 
vlastně „pouze“ součástí obecné neúspěšné strategie rozšířit teritoriální diverzifikaci zahraničního 
obchodu. Ještě před příchodem 20. století Rakousko-Uhersko učinilo některé kroky, které měly vést 
k rozšíření teritoriální diverzifikace exportu, vlastně celého zahraničního obchodu (například k větší 
expanzi obchodu s Balkánem), tyto snahy však vedly pouze k omezeným, krátkodobým změnám.  


Jak už ale bylo naznačeno, vývoj rakousko-uherského vývozu do Číny (v širším pojetí celého 
obchodu s Čínou), ale nemůže být vnímán jako nějaký jednoznačný neúspěch. Mimo jiné proto, že 
dnes není možné s jistotou určit zda případná snaha o razantní vstup na čínský trh byla tím správ-
ným krokem – zejména s ohledem na poněkud sporné důvody a také poněkud nejisté výsledky 
takové strategie.55


Tabulka IV: Významné smlouvy Rakousko-Uherska s Čínou 
datum  


uzavření smlouvy 
smlouva hlavní účel 


2. 9. září 1869 Smlouva o přátelství, obchodu a 
plavbě 


základní úprava vzájemných politických a ekonomických vztahů 


7. 9. září 1901 tzv. Boxerský protokol 
(multilaterální smlouva) 


stanovení náhrady za škody způsobené během Boxerského povstání 


29. 8. 1902 Šanghajská smlouva 
(multilaterální smlouva) 


ujednání o novém čínském dovozním tarifu 


27. 9. 1905; doda-
tek 4. 4. 1912 


Whangpoo Conservancy Treaty 
(multilaterální smlouva) 


úprava podmínek plavby po řece Chuang-pchu (Whangpoo, 
Huangpu) spojující Šanghaj s deltou řeky Jang-c' (Yangtze) 


                                                           
51 Rosthorn, Arthur von: Die österreichische Industrie und der chinesische Markt, Wien 1902, s. 12.
52 Rosthorn, Arthur von: Die österreichische Industrie und der chinesische Markt, Wien 1902, s. 7.
53 Například Heise, Georg-Ludwig: Beiträge, s. 380-386.
54 Například Tessner, Magnus: Der Außenhandel, s. 90. Tento argument ale například nevysvětluje rozdíly mezi rakousko-
uherským vývozem a větším vývozem úspěšnějších evropských zemí do Číny (například Německa). 
55 K vývoji vztahů mezi Rakousko-Uherskem a Čínou blíže viz například Lehner, Georg: Die Chinapolitik Österreich-Ungarns 
1896 - 1917, Diplomarbeit, Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Wien 1992.  
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Poznámka: Podpisem Saint-germainské mírové smlouvy (10. 9. 1919) se Rakousko vzdalo všech 
práv vyplývajících z těchto smluv.  


 


 
Summary 
 
Austro-Hungarian Export to China 


 
From the basic statistics it is evident at first sight that in the long term the weak position of China in the Austro-Hun-


garian foreign trade did not essentially change, and business contacts between the Middle Kingdom and Austria-Hungary more 
or less stagnated (similar to trade between Austria-Hungary and Japan). Chiefly because of its volume, the trade between Aus-
tria-Hungary and China could not yield any considerable influence on the economies of these countries. Only a small part of the 
total of Austro-Hungarian exporters engaged in trade with the Far East. China was not the type of target territory that would 
attract the attention of a particular industry, a particular production segment. To find reasons as to why Austro-Hungarian trade 
with China did not visibly enlarge is not easy. In some respect, there was, to some extent, a lack of a genius for business and 
willingness to risk in realizing business activities in so remote a territory. Occasionally, people speak about a wasted opportunity 
to gain a firmer foothold on the Chinese market at the time when it started to open to foreign trade more. Some historians, 
however, dispute this theory and believe that the limited extent of the Austro-Hungarian trade with China was, in the main, 
determined by the above objective circumstances, obstacles and indeed by the fact that neither China nor Austria-Hungary were 
forced to develop a common trade. 
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