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Editoriál 

 
Milé čitateľky a čitatelia,  

 druhé tohtoročné číslo nášho časopisu Verbum historiae pokračuje v 

prezentovaní výsledkov práce výskumného tímu z Katedry histórie Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského, ktorý riešil v posledných troch rokoch grant 

zaoberajúci sa problematikou slovensko-poľských vzťahov so zameraním na podoby 

a prejavy polonofilstva na Slovensku v medzivojnovom období.  

 Miriam Viršinská sa vo svojom príspevku koncentruje na vývoj slovensko-

poľských vzťahov a približuje, akými zmenami prešli tieto vzťahy na začiatku 20. 

storočia. Rozsiahla štúdia Róberta Letza podrobne mapuje pôsobenie Karola Sidora 

ako slovenského vyslanca vo Vatikáne počas druhej svetovej vojny, pričom sa 

sústreďuje na vývoj a premeny jeho polonofilstva. Ďalší príspevok z pera Pavla 

Matulu sa venuje Jozefovi M. Kirschbaumovi, generálnemu tajomníkovi HSĽS (1939 

‒ 1940) a slovenskému vyslancovi vo Švajčiarsku (1942 ‒ 1945), jeho vzťahu k 

Poľsku a prispeniu k rozvoju poľsko-slovenských kontaktov v 30. rokoch minulého 

storočia. Anna Bocková sa vo svojom texte zaoberá slovenskou osobnosťou snažiacu 

sa v medzivojnovom období o rozvoj spolupráce s Poľskom, ktorá nepatrila do 

ľudáckeho tábora, kde sa tradične koncentrovala väčšina polonofilov. Štúdia sa 

sústreďuje na jediného slovenského prvorepublikového predsedu vlády Milana 

Hodžu a zasadzuje jeho snahy o československo-poľské zblíženie do širšieho 

stredoeurópskeho kontextu. Naša interná doktorandka Ivana Dendys sa venuje 

Pavlovi Čarnogurskému, poslancovi Slovenského snemu, blízkemu 

spolupracovníkovi Karola Sidora, s ktorým zdieľal okrem iného i silnú propoľskú 

orientáciu.  

 Najnovšie číslo Verbum historiae sme spestrili i o štúdie, ktoré sa venujú 

iným témam. Miroslav Kamenický publikuje výsledky svojho dlhodobého výskumu, 

v ktorom mapuje cestopisnú literatúru zachytávajúcu cestovanie po slovenských 

banských oblastiach v 16. ‒ 18. storočí. Vo svojej štúdii sa zameral na cestopisnú 

literatúru 17. storočia, prostredníctvom ktorej približuje dobové reálie týkajúce sa 

banských oblastí stredného, ako aj východného Slovenska. Pavel Hronček sa vo 

svojom príspevku zaoberá problematikou ťažby hnedého uhlia v západnej 

modrokamenskej časti juhoslovenskej hnedouhoľnej panvy v 19. a 20. storočí. Pavol 

Makyna sa vo svojej štúdii zameral na návrhy definície „pojmu Žid“ v rokoch 1938 

a 1939 na Slovensku, ktoré vyvrcholili prijatím vládneho nariadenia č. 63/1939 Sl. 

z. s názvom „o vymedzení pojmu žida a usmernení počtu židov v niektorých 

slobodných povolaniach“.    

 Rovnako ako aj v predchádzajúcich číslach nevynecháme v časopise 

pravidelné rubriky, ako sú dokumenty, študentská práca, recenzie a správy z 

odborných podujatí.    

 

 

Pavol Matula  
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Príspevok k hodnoteniu cestopisnej literatúry 17. storočia 

ako historického prameňa k poznaniu dejín banských oblastí 

na Slovensku 

 

Miroslav Kamenický 

 

Cestopisná literatúra je zvláštnym druhom literatúry. V užšom zmysle 

ide o správy z ciest, ktoré sa reálne uskutočnili. V širšom význame zahŕňa 

všetku literatúru súvisiacu s cestovaním, teda reálne i vymyslené cestopisy. 

Cestopisy sú písomným historickým prameňom, sú zdrojom poznatkov pre 

viacero vedných disciplín, okrem histórie je to aj etnografia, či kulturológia, 

pretože v nich nájdeme informácie o určitých geografických oblastiach 

a tamojších obyvateľoch.1 Zvláštnou skupinou sú rôzne odborné cestopisy, 

ktorých hlavnou úlohou bola cirkulácia najnovších odborných poznatkov.  

Najstaršie cestopisy pochádzajú z obdobia staroveku a raného 

stredoveku. Avšak význam aj počet cestopisov výrazne narástol v období na 

konci 16. a v priebehu 17. storočia po objavení Ameriky, vynájdení kníhtlače 

a pozitívny vplyv mal tiež rozvoj obchodu. Vďaka týmto skutočnostiam začali 

ľudia viac cestovať a svoje postrehy z ciest zapisovať. Cestopisná literatúra 

informuje o cudzích krajinách a národoch, autori opisujú viac či menej 

výnimočné zážitky. Úspech cestopisu a záujem ľudí oň sa odvíjal od štýlu 

a schopnosti jeho autora sústredene pozorovať krajinu, spoločnosť, ale aj od 

obdobia, v ktorom vznikol. V európskom priestore sa pohyb a cestovanie 

v 16. až 18. storočí spájali s premiestňovaním sa z jedného miesta na druhé, 

významným dôvodom boli túžba po zážitkoch, dobrodružstve, poznaní 

nových krajín a kultúr či snaha naplniť a dosiahnuť svoje životné poslanie.2 

Pred samotnou cestou bolo dôležité pripraviť sa na ňu a zhromaždiť si čo 

najviac informácií o danej krajine či meste. V súkromných i verejných 

knižniciach preto cestovatelia siahli často po rôznych atlasoch, zemepisných 

encyklopédiách a geografických príručkách.3 

Cestopisy sú v posledných desaťročiach predmetom pomerne veľkého 

záujmu nielen historikov, ale aj literárnych vedcov, geografov i iných 

odborníkov, o čom svedčí množstvo vedeckých podujatí a publikácií. Za 

všetky spomeniem aspoň niekoľko z nich. V roku 1981 sa uskutočnilo 

v nemeckom Wolfenbütteli sympózium s názvom Reiseberichte als Quellen 

europäischer Kulturgeschichte (Cestopisy ako prameň európskych kultúrnych 

dejín). Zborník príspevkov (zostavovatelia Antoni Maczak a Hans J. 

 
1 VLASTA, Sandra: Reisen und davon erzählen. Reiseberichte und Reiseliteratur in der Literaturwissenschaft 

[online]. Dostupné na internete: <http://literaturkritik.de/id/21077> [cit. 2019-12-2]. 
2 BRTÁŇOVÁ, Erika ‒ VRÁBLOVÁ, Timotea: Cestopisná a memoárová literatúra 16. ‒ 18. storočia. 

Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, 628 s. 
3 TANCER, Jozef: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. Bratislava : Kalligram, 

2013, s. 27-28. 

http://literaturkritik.de/id/21077
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Teutenberg) zo sympózia bol publikovaný v roku 1982.4 V roku 1983 vyšiel 

v Heidelbergu zborník Reise und soziale Realität am Ende des 18. 

Jahrhunderts (Cestovanie a sociálna realita na konci 18. storočia).5 Rovnako 

v Heidelbergu vyšiel v roku 1986 zborník Reisen im 18. Jahrhundert. Neue 

Untersuchungen. (Cestovanie v 18. storočí. Nové výskumy).6 V roku 1990 sa 

v severnom Nemecku, v Eutinskej krajinskej knižnici, konalo sympózium 

Sehen und Beschreiben. Europäischen Reisen im 18. und frühen 19. 

Jahrhundert. (Vidieť a opísať. Európske cestovanie v 18. a na začiatku 19. 

storočia). Zborník zo sympózia vyšiel v roku 1991.7  

Pokiaľ ide o Slovensko, tu sa v roku 2003 uskutočnilo sympózium s 

názvom Cestopisy v novoveku. Zborník z podujatia vyšiel v roku 2005 pod 

názvom Itineraria Posoniensia.8 Na Slovensku sa doposiaľ najúplnejšie 

cestopismi zaoberal Ján Tibenský, ktorý spolu so svojou manželkou Vierou 

Urbancovou v roku 2003 vydali monografiu Slovensko očami Európy (900 – 

1850).9 Špeciálne o období raného novoveku publikoval niekoľko cenných 

štúdií Viliam Čičaj.10 V poslednej dobe sa cestopisnou literatúrou v oblasti 

baníctva a hutníctva podrobne zaoberal Peter Konečný.11 

Treba tiež zdôrazniť, že cestovanie sa v ranom novoveku považovalo za 

umenie. V predmetnom období vzniklo pomerne veľké množstvo cestopisno-

teoretickej literatúry, odborne nazývanej apodemiká. Apodemickou 

literatúrou sa podrobne zaoberal nemecký odborník Justin Stagl v mnohých 

svojich štúdiách. Ako príklad uvediem prácu Apodemiken. Eine räsonnierte 

Bibliographie der reisetheoretischen Literatur des 16., 17. und 18. 

Jahrhunderts (Apodemiká. Učená bibliografia cestopisno-teoretickej 

literatúry 16., 17. a 18. storočia).12 Pojem „apodemiká“ je výtvor gréckeho 

humanizmu. V preklade znamená doslova „byť na ceste“, teda cestovať. 

 
4 Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte : Aufgaben und Möglichkeiten der historischen 

Reiseforschung. Eds. Antoni Maczak, Hans Jürgen Teutenberg. Wolfenbüttel : Herzog August Bibliothek, 1982, 

323 s. 
5 Reise und soziale Realität am Ende des 18. Jahrhunderts. Heidelberg 1983. 
6 Reisen im 18. Jahrhundert. Neue Untesuchungen. Heidelberg 1986. 
7 Sehen und Beschreiben. Europäische Reisen im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eutin 1991.  
8 Itineraria Posoniensia. Eds. Eva Frimmová, Elisabeth Klecker. Bratislava : Academic Electronic Press, 2005, 

408 s. 
9 TIBENSKÝ, Ján ‒ URBANCOVÁ, Viera: Slovensko očami Európy 900 – 1850. Bratislava : Academic 

Elektronic Press, 2003, 327 s. 
10 ČIČAJ, Viliam: Stredolovenské banské mestá v nemeckých cestopisoch 17. storočia. In: Zborník príspevkov 

z medzinárodného seminára „Zlatá a strieborná cesta cisára Františka Štefana Lotrinského po stredolovenských 

banských mestách“, uskutočneného 6. – 9. júna 2011 v Banskej Štiavnici. Zost. Eva Kowalská, Mária Čelková. 

Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2001, s. 69-78.  
11 KONEČNÝ, Peter: Cestopisy európskych odborníkov ako forma komunikácie poznania o baníctve a hutníctve 

v Uhorsku, 1651 – 1759. In: Montánna história, roč. 7, 2014, s. 200-239; Tenže, Cestopisy ako komunikačná 

forma poznania o baníctve a hutníctve v Uhorsku (1651 – 1759). In: Historické štúdie, roč. 49, 2015, s. 159-190; 

Tenže, Montanistické apodemiky. In: Historické štúdie, roč. 52, 2018, s. 99-110. 
12 STAGL, Justin: Apodemiken. Eine räsonnierte Bibliographie der reisetheoretischen Literatur des 16., 17. und 

18. Jahrhunderts. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1983. 119 s. 
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Cestopisno-teoretická literatúra vznikala v 16. ‒ 18. storočí. Na konci 18. 

storočia jej vydávanie postupne ustáva. 

Pod pojmom cestopisná literatúra rozumieme nielen rôzne cestopisy, 

ale aj všetku literatúru, ktorá pomáha pri cestovaní. Pojem „cestopisná 

literatúra“ je teda hlavným pojmom, ktorý má množstvo podskupín. Sú to 

jednak rôzne druhy cestovných sprievodcov, ďalej rôzne vedecko-odborné 

cestopisy, potom literárne cestopisy, väčšinou fiktívne s reálnymi podkladmi.  

Ďalším, možno povedať najmä formálnym kritériom, podľa ktorého 

možno cestopisy rozdeliť, je otázka, či je cestopis zachovaný len ako rukopis, 

alebo či bol publikovaný tlačou. Na základe tohto kritéria však cestopisy 

nebudem deliť, keďže mňa zaujíma najmä ich obsah. 

A ešte by som na úvod podotkol, že problematikou cestopisov, ktoré 

opisujú slovenské banské oblasti, sa zaoberám už dlhší čas. Okrem 

výskumu v slovenských knižniciach (Univerzitná knižnica v Bratislave, 

Slovenská národná knižnica v Martine) som uskutočnil výskumy aj 

v budapeštianskej Széchényiho knižnici, vo viedenskej Nationalbibliothek 

a v tomto roku na základe štipendia Dolnosaskej vlády som absolvoval 

dvojmesačný výskumný pobyt v Herzog August Bibliothek v nemeckom 

Wolfenbütteli. Odtiaľ som podnikol dve kratšie výskumné cesty do 

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (Štátnej a 

univerzitnej knižnice v Göttingene). Okrem toho som navštívil aj Bayerische 

Staatsbibliothek München (Bavorskú štátnu knižnicu v Mníchove). Ukázalo 

sa, že sa tam nachádza množstvo cestopisov o území Slovenska a špeciálne 

o slovenských banských oblastiach, ktoré nie sú ani na Slovensku, ani 

v Budapešti, ba ani vo Viedni.  

Ešte dodám, že knižnica vo Wolfenbütteli vykonáva funkciu nemeckej 

národnej knižnice pre 17. storočie. Knižnica v Göttingene sa zameriava na 

18. storočie, Bavorská štátna knižnica na 16. storočie. V Nemecku totižto 

neexistuje jedna národná knižnica ako povedzme vo Veľkej Británii British 

Library, alebo vo Francúzsku Parížska knižnica, alebo u nás Slovenská 

národná knižnica v Martine. Úlohy a funkcie národnej knižnice majú 

rozdelené.  

V horeuvedených knižniciach sa mi podarilo nájsť 83 cestopisov, do 

čoho počítam aj rôzne práce geografického charakteru, ktoré sa venujú viac 

či menej slovenským banským oblastiam. Avšak len niektoré z nich možno 

považovať za pramene k sociálnym a hospodárskym dejinám slovenských 

banských oblastí. 

Pokiaľ ide o tieto oblasti, najvýznamnejšou banskou oblasťou 

v Uhorsku v 16. – 18. storočí bola tzv. oblasť dolnouhorských banských 

miest, dnes nazývaná ako oblasť stredoslovenských banských miest. Táto 

oblasť sa sformovala už v období stredoveku. Nachádzali sa tu slávne banské 

mestá Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, Nová Baňa, Banská 

Belá, Pukanec a Ľubietová. Predmetné mestá tvorili už od 14. storočia 
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samostatný zväz. V rokoch 1424 – 1548 boli venným majetkom uhorských 

kráľovien. Od druhej polovice 16. storočia sa tieto mestá začali označovať 

ako „dolnouhorské banské mestá“, na rozdiel od „hornouhorských banských 

miest“, ktoré sa nachádzali na dnešnom východnom Slovensku a v 

severovýchodnom Maďarsku. (Boli to mestá Gelnica, Smolník, Spišská Nová 

Ves, Rožňava, Štós, Švedlár, Mníšek, Medzev a Rudabánya a Telkybánya na 

území dnešného Maďarska). Pojmy Dolné Uhorsko a Horné Uhorsko boli 

definované z pohľadu Viedne ako hlavného a sídelného mesta Habsburskej 

monarchie. Územie kráľovského Uhorska totižto vinou osmanskej agresie 

vtedy pozostávalo de facto len z územia dnešného Slovenska a úzkeho pruhu 

územia na západnom uhorskom pohraničí dotýkajúceho sa Rakúska 

a Chorvátska. A z pohľadu Viedne boli banské mestá, ktoré ležali k nej 

bližšie – dolnouhorské, vzdialenejšie boli hornouhorské. Odlišnosť týchto 

dvoch oblastí bola podtrhnutá aj tým, že patrili do správy odlišných komôr. 

Ešte v roku 1528 uhorský kráľ Ferdinand I. Habsburský zriadil Uhorskú 

komoru so sídlom v Budíne, od roku 1531 v Bratislave. Prostredníctvom nej 

spravoval viedenský dvor v Uhorsku kráľovské príjmy. Keďže stolice na 

východnom Slovensku boli od sídla komory – Bratislavy dosť vzdialené, bola 

v 50. rokoch 16. storočia zriadená Spišská komora, ktorej sídlom sa neskôr 

stali Košice. Toto opatrenie vytvorilo administratívno-finančné rozdelenie 

územia Slovenska na dve časti. Pre oblasť Spišskej komory sa začal používať 

názov Horné Uhorsko, pre ostatné časti stredného a západného Slovenska 

spolu so Zadunajskom Dolné Uhorsko. Pre riadenie baníctva v rámci 

Dolného Uhorska bol vytvorený Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej 

Štiavnici. Ten bol od roku 1548 až do konca roku 1625 podriadený 

Dolnorakúskej komore. Od začiatku roku 1626 prestala Dolnorakúska 

komora existovať, splynula s Dvorskou komorou vo Viedni. A tak aj Hlavný 

komorskogrófsky úrad bol podriadený tejto komore. V roku 1630 bola 

Dolnorakúska komora znova zriadená a Hlavný komorskogrófsky úrad sa vo 

veciach úradu a po účtovnej stránke dostal opäť pod jej právomoc. 

V peňažných otázkach ho však aj naďalej riadila Dvorská komora. V druhej 

polovici roku 1635 boli obe komory (dolnorakúska a dvorská) opäť zlúčené 

a Hlavný komorskogrófsky úrad bol opäť podriadený Dvorskej komore vo 

Viedni. 

Teraz pristúpim k vlastným cestopisom. Pre obdobie 16. – 18. storočia 

(od roku 1500 do roku 1799) sa mi podarilo nájsť 86 publikácií cestopisnej 

literatúry, ktorá obsahuje údaje o slovenskom baníctve. Podrobnejšie údaje 

obsahuje však len 28 publikácií. Rozdelil som ich do týchto skupín: 

1. Prvú skupinu predstavujú vlastné cestopisy, ktoré opisujú 

skutočnú cestu do slovenských banských oblastí. Autor navštívil tunajšie 

bane a o svojej ceste napísal cestopis.  

2. Druhou skupinou sú kozmografie a rôzne odborné encyklopédie. 

Kozmografie od polovice 17. storočia nahrádzajú tzv. opisy štátov. Ján 
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Tibenský ich nazval s trochou „nadsázky“ prvými celokrajinskými 

turistickými sprievodcami. V 17. a 18. storočí to bol mimoriadne obľúbený 

druh literatúry. 

3. Treťou skupinou cestopisnej literatúry sú tzv. technologické 

cestopisy. Klasifikáciou tohto druhu cestopisnej literatúry sa pomerne 

podrobne zaoberali viacerí autori, ktorých práce uvádzam nižšie.13 

4. Štvrtým typom cestopisnej literatúry sú romány s prvkami tzv. 

fiktívnej literatúry. Typickým predstaviteľom tejto skupiny je tzv. Uhorský 

Simplicissimus.14 

V tomto príspevku sa budem zaoberať prvými dvoma skupinami 

cestopisov. 

* 

Prvá skupina, vlastné cestopisy, sú také diela, kedy autor skutočne 

opisované lokality navštívil a v cestopise informuje o svojich pozorovaniach. 

Takýchto cestopisov neexistuje veľa. Jedným z nich je cestopis Jeana 

Baptistu Morina Cesta Johna B. Merina, doktora filozofie a medicíny, do 

uhorských baní s opisom tam uskutočnených pozorovaní, ako aj 

o podzemných chodbách všeobecne.15 Cestopis bol síce publikovaný až v roku 

1732, avšak údaje, ktoré opisuje, sa s určitosťou vzťahujú k roku 1615. 

Cestopis bol pravdepodobne napísaný bezprostredne po uskutočnení cesty, 

teda asi v roku 1616. 

Autor cestopisu, Jean Baptiste Morin (1583 ‒ 1656), bol významným 

francúzskym matematikom, astrológom, astronómom a lekárom. Túto 

osobnosť vo vzťahu k Uhorsku bližšie osvetlila už štúdia maďarského 

historika Lászlóa Andrása Magyara Jean Baptiste Morin és Magyarország. 

Egy ismeretlen Hungaricum (Jean Baptiste Morin a Uhorsko. Jeden neznámy 

hungarista) z roku 1998.16  

 
13 TREUE, Wilhelm: Eine preussische “technologische” Reise in die besetzten Gebiete im Jahre 1814. In: 

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 28, 1935, s. 15-40; HARTMANN, Ulf: Ein 

Industriespion entdeckt sich selbst. Die Englandreise des Friedrich August Alexander Eversmann von 1783. In: 

Entdeckung und Selbstentdeckung. Die Begegnung europäischer Reisender mit England und Irland der Neuzeit. 

Ed. Otfried Dankelmann. Bern : Peter Lang AG, 1999, s. 151-169; O metodológii práce s cestopisnou odbornou 

literatúrou – PAULMANN, Johannes: Internationaler Vergleich und interkultureller Transfer. Zwei 

Forschungsansätze zur europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts. In: Historische Zeitschrift, 267 (3), 

1998, s. 649-685; WERNER, Michael – ZIMMERMANN, Bénédicte: Beyond Comparison: Histoire croisée and 

the Challege of Reflexivity. In: History and Theory, vol. 45, 2006, č. 1, s. 30-50.  
14 Uhorský Simplicissimus. Prel. Jozef Vlachovič. Bratislava : Tatran, 1975. 227 s. 
15 Cestopis bol publikovaný v angličtine, nepodarilo sa mi dopátrať, či vyšiel aj vo francúzštine. Pravdepodobne 

nie. Pozri: A Journey of John Baptist Merin, Phil. et Med. Doct. to the Mines of Hungary; with an account of his 

Obsarvations made there, in relation to them, and subterraneous passages in general. In: A Collection of Voyages 

and Travels, Some Now first Printed from Original Manuscripts, Others Now first Published in English. In Six 

Volumes. Vol 4. London: Printed by Affignment from Mess. Churchill, 1732, pag. 762-767. Je zaujímavé, že 

Peter Konečný v štúdii Cestopisy ako komunikačná forma poznania o baníctve a hutníctve v Uhorsku (1651 – 

1759). In: Historické štúdie, 49, 2015, na s. 165 uvádza iný rok vydania tohto cestopisu – 1724 a s. 822-828. 

Neviem, či pracoval s iným vydaním cestopisu, mal som k dispozícii len vydanie z roku 1732.  
16 MAGYAR, András László: Jean Baptiste Morin és Magyarország. Egy ismeretlen Hungaricum. In: Magyar 

Könyvszemle, roč. 111, 1998, č. 1, s. 48-53. 
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Jean Baptiste Morin sa narodil 23. februára 1583.17 Jeho rodičia boli 

nešľachtického pôvodu, avšak pomerne majetní. To umožnilo J. B. Morinovi 

študovať – filozofiu v Aix-Provence a následne pokračovať v štúdiu na 

lekárskej fakulte. Doktorát získal na univerzite v Avignone v roku 1613 (teda 

ako 30- ročný). V nasledujúcom roku sa presťahoval do Paríža, odkiaľ 

z poverenia Clauda Dormiho, arcibiskupa z Boulogne a známeho vedeckého 

mecéna, podnikol cestu do Flámska, Nemecka, Čiech, Rakúska a Uhorska. 

Dostal za úlohu študovať geologickú štruktúru daných oblastí a vlastnosti 

kovov v banských prevádzkach. Počas cesty na Slovensko, v roku 1615, bol 

32-ročný. Po návrate domov vydal svoju prvú knihu – Nova mundi sublunaris 

anatomia (vyšla v Paríži v roku 1619).18 Kniha však nemá cestopisný 

charakter, Morin sa v nej zaoberal astronomickými záležitosťami. 

Práve zo spomenutej cesty J. B. Morina pochádzajú údaje z 

predmetného cestopisu, známeho na Slovensku vďaka Jánovi Tibenskému,19 

ktorý sa zachoval v angličtine s názvom A Journey of John Baptist Merin, Phil. 

And Med. Doct. To the Mines of Hungary; with an account of his Observations 

made there, in relation to them, and subterraneous passages in general20 

a objavil sa v 18. storočí v Londýne, kde ho publikovali. V úvode Morin píše, 

že vraj „neobyčajná túžba po učení sa a zvedavosť po veciach, ktoré som 

doposiaľ nepoznal, donútili ma vybrať sa roku 1615 na cestu do Flámska, 

Nemecka, Čiech a Rakúska. Niekoľko dní som zotrval vo Viedni, kde som mal 

príležitosť pozhovárať sa s niekoľkými učencami; rozprávali mi také 

neuveriteľné veci o baniach v Uhorsku a Transylvánii (ktoré sú 

najvýznamnejšie v Európe), že som bol uchvátený tou najsilnejšou túžbou 

pozrieť sa na ne zblízka aj napriek všetkým nebezpečenstvám, ktoré táto 

ťažká cesta predstavovala, majúc na mysli Paracelsove slová, že bane sú 

najlepšou školou pre učenca. S týmto rozhodnutím som podnikol cestu loďou, 

ktorá prevážala vojakov do Bratislavy (Pozsonia, Pressburgu), hlavného mesta 

Uhorska, ktoré zostalo kresťanom na Dunaji a leží približne desať leguí od 

Viedne a asi rovnako ďaleko od tureckých území.“ ... „Po štyroch dňoch 

v Bratislave som si kúpil koňa, aby som mohol ísť popri štyroch vozoch 

 
17 Životopisné údaje o Morinovi sa nachádzajú v jeho práci, ktorá bola publikovaná po jeho smrti: MORINI, 

Joannis Baptistae: Astrologia Gallica principiis et rationibus propriis stabilita, atque in XXVI libros distributa. 

Hagae-Comitis : A. Vlacq, 1661, fol. I-XXI. Potom v diele Jeana Pierra Nicerona z roku 1729 – NICERON, Jean 

Pierre: Mémoires pour servir á l´histoire des hommes illustres dans la république des lettres. Tom. IX. Paris : 

Briasson, 1729, pag. 86-102. A ďalej v diele Pierra Bayleho z roku 1820 – BAYLE, Pierre: Dictionnaire 

historique et critique. Tome X. Nouvelle éd. Paris : Desoer, 1820, pag. 527-547. Citované podľa MAGYAR, 

Jean Baptiste Morin és Magyarország, s. 48-53.  
18 MORINO, Joanne Baptista: Nova mundi sublunaris anatomia. Pariis : Apud N. Du Fossé, 1619. 
19 TIBENSKÝ, Ján: Príspevok k poznaniu záujmu európskej verejnosti o slovenské baníctvo v období 

feudalizmu. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku, IV, 1966, s. 165-204. Tibenský si vtedy myslel, že Morin 

(Merin) bol Angličan. 
20 A Journey of John Baptist Merin, Phil. et Med. Doct. To the Mines of Hungary; with an account of his 

Obsarvations made there, in relation to them, and sebterraneous passages in general. In: A Collections of 

Voyages and Travels some Now first Printed from Original Manuscripts others Now first Published in English. 

In Six Volumes. Vol. 4. London: Printed by Affignment from Mess. Churchill, 1732, pag. 762 – 767. 
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smerujúcich do baní v Banskej Bystrici, zanechávajúc väčšinu svojich peňazí 

pánovi Pavlovi Lenichovi, ktorý je lekárom v Bratislave, aby sa o mňa postaral 

v prípade núdze, ak by som bol olúpený, no vyviazol živý.“ Z napísaného 

vyplýva, že Morin najprv nemal v pláne navštíviť Uhorsko, ale až na základe 

informácií, ktoré získal vo Viedni, sa rozhodol zmeniť svoje pôvodné zámery 

a uskutočniť akýsi „dlhší výlet“ do Uhorska, presnejšie na Slovensko. 

Na koni, spolu so skupinkou štyroch vozov (nevieme, čo sa v nich 

viezlo a ani kto s Merinom cestoval) odcestoval potom z Bratislavy do 

Banskej Bystrice. Tam navštívil Dr. Maddingera, kráľovského radcu, 

a Mateja Bluensteina, banského správcu, ktorým predložil odporúčajúce 

listy (asi ich mal z Viedne z Dvorskej komory), aby mu ukázali tamojšie bane. 

Bluenstein mu tiež povedal, že „Paracelsus žil na tomto mieste pomerne dlhý 

čas a vybudoval si tu laboratórium, v ktorom vykonal niekoľko pokusov s 

vitriolom, amoniakom, rumelkou, meďou, striebrom a zlatom, a pri svojom 

odchode do Transylvánie daroval svojmu hostiteľovi, ktorý bol zlatníkom, kus 

medi premenený na striebro. Odvtedy až do dnešných čias v tomto dome 

ukazujú cudzincom obraz Paracelsa.“ 

Môjmu vzácnemu priateľovi Dr. Björnovi Ivarovi Bergovi, riaditeľovi 

Nórskeho banského múzea v Kongsbergu, sa podarilo nájsť v známej 

Deichmanskej knižnici v Oslo (Deichmanske bibliothek, Oslo) denník z cesty 

neznámeho cestovateľa z rokov 1651 – 1652.21 Tento cestovateľ navštívil 

mimo iného aj Čechy, Moravu, Rakúsko a Uhorsko. Cestopis nebol tlačou 

publikovaný, zachoval sa len v rukopisnej podobe. Je zaujímavé, že je 

napísaný v nemeckom jazyku. Autorom cestopisu bol, podľa slovenského 

historika Petra Konečného, Daniel Barth, ktorý prišiel do Kongsbergu zo 

Saska a nemčina bola jeho rodným jazykom.22 Podľa Björna Ivara Berga je 

v cestopise opísaná cesta Brostrupa Geddeho (Gjedde), ktorý sa narodil 

v roku 1628 a zomrel v roku 1668. Cestu do Uhorska teda podnikol ako 24-

ročný. Bol synom Oveho Geddeho (1594 – 1660), ktorý bol majiteľom 

strieborných baní v Konsgbergu. Podľa Berga Ove Gedde poslal svojho syna 

do strednej Európy, aby sa oboznámil s tunajším baníctvom a hutníctvom 

a priviedol odtiaľto do Kongsbergu niekoľkých odborníkov. Brostrupa 

Geddeho na ceste sprevádzal Johannes Barth, syn riaditeľa kráľovských 

baní v Kongsbergu.  

 
21 Deichmanske bibliotek, Oslo. Deichmans manuskriptsamling, Fol. 34, folio 70 – 103. Opis cestopisu 

v anglickom katalógu knižnice: Fragment of a travel diary to Bohemia, Moravia, Austria, Hungary in 1651 und 

1652.  Pracoval som s kópiou, ktorá je uložená v Nórskom banskom múzeu v Kongsbergu. Kópia cestopisu sa 

nachádza v osobnom archíve autora. 
22 KONEČNÝ, Cestopisy ako komunikačná forma, s. 170. 
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Prvá strana cestopisu neznámeho autora z rokov 1651 – 1652 (Zdroj: Deichmanske 
bibliotek, Oslo. Deichmans manuskriptsamling, sign. 34, folio 70 – 103). 

 

Najvýznamnejšie bane v strednej Európe boli v predmetnom období 

v Sasku a na Slovensku. Brostrup Gedde do Nórska priviedol Jacoba 

Matiasa Taxa, Johanna Georga Taxa, Daniela von Hellenbacha a Heinricha 

Sigismunda Hassiusa. Možno predpokladať, že Hellenbach a Hassius 

pochádzali zo stredného Slovenska. Najmä pri mene Daniela von 

Hellenbacha pochopiteľne hneď napadne, že pochádzal zo známej 

banskoštiavnickej waldburgerskej rodiny. 

Brostrup Gedde bol neskôr vymenovaný za najvyššieho banského 

úradníka v Nórsku. Ešte snáď treba podotknúť, že Nórsko v tomto období 

ako samostatné kráľovstvo neexistovalo. Patrilo do Dánskeho kráľovstva. 

Pri tomto cestopise treba povedať, že okrem odborných banských 

záležitostí obsahuje aj množstvo rôznych príhod a zážitkov autora.  

Rozprávanie v denníku začína 30. novembra 1651 v Drážďanoch. 

Pisateľ cestopisu bol však už 2. decembra 1651 v Prahe. V ďalších dňoch 

navštívil Kolín, Kutnú Horu, Jihlavu. Dňa 10. decembra 1651 už bol vo 

Viedni. Tu si musel vybaviť príslušné povolenie na návštevu baní a hút 

v Uhorsku.  

 Z Viedne ďalej vyrazil až 23. decembra 1651 loďou cez Bratislavu do 

Komárna. Odtiaľ pokračoval cez Nové Zámky, Komjatice (spomína tu pekný 

zámok), Nitru. Dňa 9. januára 1652 docestoval do Kremnice. 

V Kremnici sa pisateľ cestopisu so svojimi spoločníkmi zdržal dlhšie. 

Prezrel si tu šachtu Rudolf, Winckel, Matej a šachtu Svätá Anna. Návšteva 
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pokračovala prehliadkou stúp. Najviac však autora cestopisu zaujímalo 

hutníctvo. Autor so svojimi spoločníkmi si doviezli dokonca aj vzorku nórskej 

rudy, ktorú v Kremnickej hute odovzdali na skúšobné spracovanie. 

Autor cestopisu venoval svojmu cestopisnému denníku veľkú 

pozornosť. Napríklad 13. januára 1652, ako píše v cestopise, celý deň sedel 

vo svojej izbe a písal. Svoje zážitky z cesty teda spracovával nárazovo 

a nepísal každý deň, ale len z času na čas zaznamenával viacero dní. Dňa 

14. januára 1652 skoro ráno navštívili v kostole omšu. Omšu viedol starý 

kaplán. Dňa 22. januára 1652 autor cestopisu hodnotí hutnícke skúšky s  

privezenou nórskou rudou ako úspešné. Z Kremnice cestovatelia odišli 2. 

februára 1652. Navštívili potom kúpele v Sklených Tepliciach, odkiaľ 

pokračovali do Banskej Štiavnice.  

V Banskej Štiavnici sa zdržali dlhšie. Navštívili banský závod Bieberova 

štôlňa, Dedičná štôlňa (Erbštôlňa). Dňa 6. februára 1652 je v cestopise 

zaznačená návšteva Hodruše. O niekoľko dní neskôr, 9. februára 1652, 

navštívil aj hodrušskú hutu. Pravdepodobne celý tento čas býval autor 

cestopisu so spoločníkmi v Banskej Štiavnici. Nie je to tam presne napísané. 

Dňa 10. februára odtiaľ odcestoval do Banskej Bystrice. Dňa 19. februára 

1652 navštívil neďalekú Španiu Dolinu, 22. februára Ľubietovú. Zaujímavé 

je, že autor bol už 24. februára 1652 opäť v Bratislave.  

Autor píše cestopis vo forme denníka. Zaznamenáva takmer deň po 

dni, kde bol, s kým sa stretol, čo pozoruhodné zažil. Okrem vyslovene 

odborných banských a hutníckych záležitostí zaznamenáva aj návštevu 

kostolov, rozhovory s farármi i rôznymi ďalšími ľuďmi.  

Snáď treba ešte pripomenúť, že strieborné baníctvo v Kongsbergu (teda 

z domovského miesta našich cestovateľov) bolo vtedy len v začiatkoch. Jeho 

počiatky sa datujú do roku 1623. Poznatky z predmetnej európskej 

montánnej cesty mladí nórski cestovatelia doma dobre využili, o čom svedčí 

skutočnosť, že neskôr dosiahli v kongsberskom baníctve významné posty.  

Tretím cestopisom tejto skupiny je cestopis Edwarda Browna z roku 

1673 (Brown bol na strednom Slovensku v roku 1671).23 Kým v prípade 

Johna Morina nejde o rozsiahly cestopis, v prípade Eduarda Browna je 

cestopis o dosť podrobnejší a obsiahlejší. Inak oba cestopisy analyzoval Ján 

Tibenský vo viacerých svojich štúdiách a časť z cestopisu Edwarda Browna 

vyšla dokonca aj v slovenskom preklade Anny Škorupovej (s úvodom Jozefa 

Vozára v roku 1980 pod názvom Cesta z Komárna do banských miest 

v Uhorsku a odtiaľ do Viedne).  

 
23 BROWN, Edward: A Brief Account of some Travels in divers parts of Europe, Viz. Hungaria, Serbia, 

Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola und Friuli. Through a great part of 

Germany and The Low-Countries, Through Marca Trevisana, and Lombardy on both fides the Po. With some 

Observations on the Gold, Silver, Copper, Quick-silver Mines and the Baths and Mineral Waters in those Parts. 

London : Printed by T. R. for Benj. Tooke at the Sign of the Ship in St. Paul´s Church-yard, 1673. 334 s. 
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Pokiaľ ide o týchto cudzích návštevníkov uhorských banských oblastí, 

všetci museli mať špeciálne povolenia na svoju návštevu. Preto prakticky 

všetci začínali svoje cesty vo Viedni vybavovaním príslušných povolení. 

Povolenie vydávala Dvorská komora. 

* 

Druhá skupina cestopisnej literatúry je početnejšia. Beriem pritom 

do úvahy len tie publikácie, ktoré obsahujú podrobnejšie údaje o uhorskom 

baníctve. Pre 17. storočie ide o deväť diel. Pri väčšine týchto diel je nanajvýš 

otázne, či autor vôbec Uhorsko navštívil.  

Na začiatku 17. storočia, v roku 1602, vyšla v Norimbergu publikácia 

Hieronyma Ortelia Chronologia oder historische Beschreibung aller 

Kriegsempörungen und Belagerungen der Stätt und Vestungen auch 

Scharmützeln und Schlachten so in Ober und Unter Ungarn und Siebenbürgen 

mit dem Turcken von A. 1395 biss auff gegenwertige Zeit denckwürdig 

geschehen. Alles gründlich und ordentlich (dergleichen vorniemals in Truck 

ausgegangen) zusammen verfast und beschrieben. Toto dielo vychádzalo aj v 

ďalších rokoch v početných ďalších vydaniach (ja som mal v rukách vydanie 

z roku 1604). Dielo obsahuje všeobecné údaje o baníctve v Uhorsku a krátko 

spomína jednotlivé banské mestá. 

Ďalších osem diel tejto skupiny vyšlo až v druhej polovici 17. storočia. 

Prvým z nich je dielo Martina Zeilera,24 ktoré vyšlo prvýkrát v Ulme 

(vydavateľ Kühne) v roku 1646. Svojou vnútornou štruktúrou ovplyvnilo 

množstvo ďalších diel.  

Martin Zeiler sa narodil v roku 1589 (zomrel 1661). Pôsobil na 

gymnáziu v Ulme. Napísal viacero geografických diel. Opísal viaceré európske 

štáty (Nemecko, Španielsko atď.). Na začiatku jeho diela je vždy všeobecný 

popis krajiny, mimo iného aj jej dejiny. Nasleduje zoznam miest 

v abecednom poradí s kratším či dlhším popisom. 

Ako príklad takéhoto hesla (z jeho práce Neue Beschreibung dess 

Königreichs Ungarn) uvediem napríklad Kremnicu: „Kremnica (v jeho diele je 

v tvare Chremnitz a v zátvorke je Cremnitz) – je najznámejšie zo siedmich 

banských miest (v Hornom Uhorsku – Ober Ungarn) a je hlavným banským 

mestom. Leží v hlbokom údolí obklopené horami. Je tam veterno a pomerne 

chladno. Toto mesto nie je príliš veľké, má však pomerne veľké predmestia. Na 

kopci leží zámok, čím je mesto istým spôsobom chránené. Je tam viacero 

zlatých baní a banská komora so správcom a účtovníkom. Je tam tiež 

mincovňa, v ktorej sa zmincováva zlato a striebro z celej oblasti banských 

miest (Zeiler má v abecednom zozname hesiel miest aj špeciálne heslo 

Banské mestá.). Razia sa tu nielen dukáty a toliare, ale aj menšie mince. 

 
24 ZEILLER, Martin: Newe Beschreibung Dess Königreichs Ungarn, und darzu gehöriger Landen, Städtte, und 

vornehmster Oerther; Darauss Neben allerley Denckwürdigen Geschichten ... was sich vom Anfang dess 

Türckenkriegs, biss auff gegenwärtiges Jehr, daselbsten zugetragen. Ulm : Kühne, 1646.  
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Vzduch a voda tu nie je veľmi zdravá, preto je tu veľa chorých ľudí. Medzi 

Banskou Štiavnicou a Kremnicou sa nachádzajú Sklenoteplické kúpele.“ 

 A ešte pridám heslo Banská Štiavnica: „Schemnitz (Chembnitz, 

Selmiczbania), je jedno zo siedmich kráľovských miest v Hornom Uhorsku. 

Nemá riadne mestské hradby, ale je obkolesené horami, na ktorých vrcholkoch 

(na juhu a východe) sú dva zámky. Je tam aj niekoľko menších vartoviek. Je 

tam umiestnených kvôli Turkom 200 nemeckých a uhorských vojakov. Je to 

banské mesto najbohatšie na striebro. Je tam veľa pekných taviacich 

a pražiacich pecí, aké len tak ľahko nenájdeš. Je tam aj kráľovská komora 

s komorským grófom, správcom a ďalšími úradníkmi. Obyvatelia mesta sú 

Nemci augsburského vierovyznania, ktorí však pri omšiach majú ešte omšové 

rúcha, svetlá a podobné veci, ako je to aj v iných banských mestách obvyklé. 

Je to ináč surový a studený kraj a život je tam drahý, keďže sa tam musí 

skoro všetko voziť z iných miest. Víno je tam pomerne drahé, aj keď sa vozí 

z poddanskej dediny. Aj pivo tam nie je zlé. Neďaleko odtiaľ sú kúpele, ktoré 

sa nazývajú vyhnianske (alebo roselinische). V neďalekom Liptove25 sú zasa 

kúpele zvané štubnianske (dnes Turčianske Teplice).“ 

Toto dielo vyšlo prvýkrát v roku 1661 a v ďalších rokoch vychádzalo 

s početnými dodatkami – a to aj po smrti Martina Zeilera pod jeho menom, 

pričom pochopiteľne bol nižšie uvedený aj nový autor (najmä to bol Andreas 

Stübel). Už o dva roky neskôr, v roku 1663, vyšlo vo Frankfurte dosť 

podobné anonymné dielo s názvom Hungar- und Siebenbürgischen 

Chronica.26 Heslá v tomto diele sú kratšie ako tie v Zeilerovom. Aj celkovo 

možno povedať, že Zeilerovo dielo je hodnotnejšie.  

Rok po vydaní Uhorsko-sedmohradskej kroniky, v roku 1664, bolo 

publikované dielo Christiana Minsichta Neue und kurze Beschreibung des 

Königreichs Ungarn.27 Dielo vyšlo v bavorskom Norimbergu v roku 1664. 

Minsicht sa zjavne nechal inšpirovať Zeilerovou koncepciou. Začína 

všeobecnou kapitolou o Uhorsku. Už tu píše, že Uhorsko je bohaté na rôzne 

druhy rúd, a to medené, cínové, strieborné a zlaté, ktoré sú veľmi kvalitné. 

Doslova tam píše, že „ktoré zlato sa vyrovná uhorskému čistotou a leskom?“ 

 
25 Autor cestopisu, Martin Zeiler, uviedol nesprávnu informáciu. Štubnianske kúpele sa nachádzali v Turčianskej 

stolici.  
26 Hungar- und siebenbürgische Chronica oder neue Ausführliche Beschreibung des Königreichs Hungarn und 

der angräntzenden Provintzen, auch aller darinn befindlichen Stätt und wunderbaren Wasser. Wie auch eine 

ordentliche, warhaftige und aus vielen Glaubwürdigen Authoren zusammen gezogene, historische Erzehlung 

Vom Urprung und Herrkommen der Hungaren... Zweybrück, Druckts Johann Frantz, in Verlegung Wilhelm 

Serlius, Buchhändler in Franckfurt 1663. 704 s. 
27 MINSICHT, Christian: Neue und kurze Beschreibung des Königreichs Ungarn. Dessen fürnehmsten Städten 

und Vestungen. Wobei vieler Belagerungen und dergleichen Denckwürdigkeiten: absonderlich was in dem 

jetzigem Tucken Krieg/ von An. 1663, bis an den Hornung dieses 1664 Jahrs/ bey dessen oder jenem Ort 

furgelauffen/ gemeldet; auch zum Anhang/ die vormahlige Belagerung der Stadt Wien ausführlich erzehlet wird. 

Mit unterschiedlichen Landkarten und Kupffern geziert. Nürnberg : Verlegt durch Johann Hofmann 

Kunsthändler, gedruckt bey Wolf Eberhard Felssecker, 1664. 
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Celá táto úvodná kapitola, ako je možné konštatovať, je napísaná 

„prouhorsky“. Spomína tu mimo iného známe výroky, že „mimo Uhorska nie 

je život. A ak nejaký je, nie je taký, ako v Uhorsku“. (Extra Pannoniam non 

est vita: aut, si est vita, certe non est ita.) Opisuje tam ďalej celé dejiny 

Hunov, pokračuje dejinami cez svätého Štefana a všetkých kráľov. 

Podstatnú časť knihy však opäť tvoria heslá o mestách. Mestá však nie 

sú usporiadané podľa abecedy, ale do dvoch veľkých skupín: mestá 

v Dolnom Uhorsku a mestá v Hornom Uhorsku. Uvediem teraz text 

niektorých hesiel o banských mestách: 

Banská Bystrica (v publikácii v tvare Neu Soll): „Banské mesto 

v Hornom Uhorsku. Je tam veľa pekných domov. Jeho dobré medené baníctvo 

je veľmi známe. Leží na rieke Hron, vedľa kopca, na ktorom je pevný zámok 

a hlavný kostol. V meste sa nachádza väčšie množstvo vojakov, ktorý chránia 

okolité hory a poddanské dediny. Je tam veľmi veľa medených hámrov 

a taviacich pecí. Tiež veľké medené a ortuťové baníctvo. Je tam tiež dobrý 

týždenný trh a pre cudzinca dobrá strava. Je tam tiež kráľovská komora 

a množstvo úradníkov. Obyvatelia hovoria nemecky, maďarsky a slovensky 

(windisch). Kremnica (Cremnitz). Najpoprednejšie medzi siedmimi uhorskými 

banskými mestami. Leží medzi vysokými horami, v jednom hlbokom údolí. 

Preto je tam vzduch veľmi studený a je tam veterno. Samotné mesto nie je 

príliš veľké. Má ale veľké predmestia, zámok na jednom malom vŕšku, ktorý 

môže mesto ochraňovať.  

Baníctvo je založené na zlatých žilách. Všetko zlato a striebro, ktoré sa 

vykope v tomto a vo všetkých banských mestách, sa tu zmincováva na 

dukáty, toliare a iné menšie mince. 

Nie je tu dobrá voda a vzduch. Preto je tu veľa chorých na hrdlo. Je to 

tiež škodlivé na pleť. Preto sa tam nachádza veľa zakrpatených, nemých, 

hluchých alebo ťažko hovoriacich a slepých. Banská Štiavnica. Je to na 

striebro najbohatšie mesto zo všetkých. Nachádza sa tam veľa pekných 

taviacich a pražiacich pecí. Je obkolesené vysokými horami. Na väčšej časti 

z nich sa nachádzajú rôzne budovy. Hore na vrchole hory (na východe a juhu) 

sú dva pevné zámky. Tie nahrádzajú mestské múry a bašty. 

Sídli tam kráľovský komorský gróf, správca a iní úradníci. Je tam 

dislokovaných niekoľko stovák nemeckých a uhorských vojakov kvôli 

potulujúcim sa Turkom. 

Ináč obyvatelia sú z väčšej časti Nemci a sú augsburskej konfesie. Je 

tam drsný a studený vzduch. Keďže sa tam musí všetko voziť z iných miest, je 

tam draho vyživovať sa. Je pomerne pohodlné, že v blízkosti sa nachádzajú 

rôzne liečivé kúpele.“ 

Celkovo možno konštatovať, že všetky tieto tri práce (Zeiler, Uhorsko-

sedmohradská kronika i Minsicht) podávajú stručné informácie 

o hospodárskych, kultúrnych a sociálnych pomeroch v Uhorsku v druhej 

polovici 17. storočia. V týchto prácach sa objavuje istý typ údajov, ktoré by 
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sme mohli označiť termínom „stereotypy“. Napríklad údaje o chorých ľuďoch 

v banských mestách sa potom objavujú aj v množstve ďalších prác.  

Z roku 1684 sa mi podarilo nájsť dva tituly obsahujúce údaje 

o uhorskom baníctve. Prvým je dielo Johanna Christopha Wagnera28 z roku 

1684. Knihu venoval  Karlovi Friedrichovi, „Herzogen zu Wurtemberg und 

Teck, Grafen zu Wompelgart, Herrn zu Heidenheim atď. Administratori des 

hochlobl. Herzogstum Würtembergs. Wie auch dem durchleuchtigsten Fursten 

Georg Friderich, Herzog zu Wurtemberg und Teck“. Dielo vyšlo v Augsburgu 

v roku 1684. Rovnako ako predchádzajúce tituly aj toto sa pridržiava 

Zeilerovej koncepcie. Začína „dôkladným popisom Uhorského kráľovstva 

a okolitých krajín“. Píše tu napríklad: „Toto krásne kráľovstvo malo pred 

rokmi veľmi veľké hranice od Čierneho mora až po Rakúsko a ďalej od Poľska 

až po Jadranské more. V súčasnosti ho však orientálny tyran od roku 1396 

z väčšej časti zabral, a tak ostala len menšia časť a len malá tôňa z predošlej 

krásy.“ Na inom mieste píše: „Hory sú plné najlepších kovov, zvlášť zlata 

a striebra, ktoré sa tu vykopávajú vo veľkej kvalite. Z nich veľké množstvo sa 

zmincováva. Cín sa tu nenachádza, ale iné kovy. Pri Smolníku sa železo 

premieňa na meď ...“ Vieme, že táto zaujímavosť stále priťahovala pozornosť 

rôznych autorov.29 Transmutácia železa na meď. O tejto problematike písali 

mnohí autori a aj ja sám som o nej publikoval samostatnú štúdiu.30 Takže 

sa ňou nebudem bližšie zaoberať. 

Pokiaľ ide o druhú časť publikácie, opisy miest, aj Wagner sa v 

podstate pridržiava Zeilerovej koncepcie. Mestá však nie sú usporiadané 

abecedne, ale v istých skupinách. Banské mestá sú v paragrafoch 48 

(Kremnica), 49 (Banská Štiavnica), 50 (Banská Bystrica), 51 (Nová Baňa), 52 

(Pukanec), 53 Banská Belá), 54 (Boza), 55 (Zvolen). 

V roku 1684 vyšla v Norimbergu publikácia Ungarisches Städt-

Büchlein.31 Aj tu sa zachováva Zeilerova koncepcia. 

 
28 WAGNER, Johann Christoph: Delineatio provinciarum Pannoniae et Imperii Turcici in Oriente. Eine 

Grundrichtige Beschreibung dess gantzen Aufgangs, sonderlich aber dess hochlöblichen Königreichs Ungarn 

und der ganzen Türckey, auch deren Völcker, welche selbigem Monarchen zinsbar, als Mohren, Krabern und 

Tartarn, von ihren grausamen Proceduren, gegen die Christenheit, sonderlich in gegenwertigen Krieg, wie 

Mannlich aber sie durch die Christliche Waffen zuruck getriben worden sind. Augsburg : Gedruckt und verlegt 

durch Jacob Koppmayer, 1684. 
29 Na tomto mieste uvediem aspoň niektorých: WERNHER, Georgius: De admirandis Hungariae aquis 

hypomnemation. Basel 1555. Vyšlo v slovenskom preklade Jána Košeckého s poznámkami Augustína Rebra 

pod názvom – O podivuhodných vodách Uhorska. Bratislava: Osveta, 1974. - BROWN, Edward: A Brief 

Account of some Travels in divers parts of Europe, Viz. Hungaria, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, 

Austria, Styria, Carinthia, Carniola und Friuli. Through a great part of Germany and The Low-Countries, 

Through Marca Trevisana, and Lombardy on both fides the Po. With some Observations on the Gold, Silver, 

Copper, Quick-silver Mines and the Baths and Mineral Waters in those Parts. London : Printed by T. R. for 

Benj. Tooke at the Sign of the Ship in St. Paul´s Church-yard, 1673. 
30 KAMENICKÝ, Miroslav: The Mystery of the Transmutation of Iron into Copper in the 16th  - 18th  Centuries. 

In: The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Ed.: 

Blanka Szeghyová. Bratislava: Pro Historia, 2005, s. 58 – 63.  
31 LERCH, Johann Martin: Ungarisches Städt-Büchlein, in welchen die vornehmste Städte, Vestungen und 

Schlösser des Königreichs Ungarn, Wie auch Dero gelegenheiten, Antiquitäten Beläger – und Eroberungen 

enthalten, samt einer Beschreibung Beeder Kaiserl. Residenz- Städten Constantinopel und Wien, nebst dieser 
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Rok po tejto knihe vyšla rozsiahla publikácia Juraja (Georga) 

Krekwitza Totius Regni Hungariae superioris et inferioris accurata 

Descriptio.32 Pracoval som s druhým vydaním tejto knihy z roku 1686. Opäť 

sa tu zachováva Zeilerova koncepcia. Prvá kapitola prináša základný 

všeobecný popis Uhorska a jeho dejín. Autor píše: „Je to krajina jedna 

z najlepších v Európe. Jej bane dávajú popri striebre, medi a železe aj 

najlepšie zlato, ktoré sa vyrovná arabskému, tiež najlepšie vzácne kamene 

a minerály ako cinober a krehkú sklovinu. ... Je tam tiež veľa liečivých kúpeľov 

a prameňov.“  

Po úvodnej kapitole (s. 1 – 14) sú tu po vzore Zeilera zoradené mestá 

Uhorska podľa abecedy s ich popisom. Napr. pri hesle Prešov (Eperies, 

Epperiessinum, Eperiessium) je uvedené: „Je to slobodné mesto v Hornom 

Uhorsku. Leží na rieke Torysa. Je pekné, ľudnaté, kupectvo a trh sú veľmi 

známe. Je dobre vybudované, má priekopy a múry spolu s dvoma bránami. 

Má veľké predmestia, je tam pekné vodné dielo a pri ňom soľné bane. Dajú sa 

tam nájsť vzácne kamene, zvlášť opály. Je tam tiež prameň s kyselkou a dva 

smrtiace pramene v lese pri meste, kde vtáci a dobytok, keď sa napijú, zomrú. 

Preto je tá studňa prikrytá krovinou, aby k tomu tie zvieratá nemohli prísť. 

Prameň s kyselkou je výbornej chuti a zdravý.“ Ďalej tu autor píše o dobe po 

smrti Mateja Korvína, „kedy dvaja synovia poľského kráľa bojovali o Uhorsko 

(Vladislav a Ján Albrecht). Vtedy bol Prešov zničený a zapálený“. A ďalej tu 

píše podrobnejšie o bočkajovských bojoch a Prešove. Rozprávanie o Prešove 

končí rokom 1644, „keď Juraj I. Rákoci dobyl Prešov”. 

Pokiaľ ide o banské mestá, najdlhšie heslo má Banská Bystrica (7 

strán). Avšak z toho je vlastné heslo len na jednej tlačenej strane, na ďalších 

šiestich je opis bočkajovských bojov. Odcitujem teraz časť z tohto hesla: 

Neusohl alebo Besterczo Bania/Neosolium, Novum Zolium – „leží na rieke 

Hron, je jedno zo siedmich banských miest v Hornom Uhorsku, je známe 

vďaka veľkému užitočnému baníctvu. Je tu veľa taviacich pecí/medených 

hámrov. Nachádzajú sa tu aj ortuťové bane. Je tu tiež kráľovská komora, jej 

správca a iní úradníci. Na tomto mieste sa dá najľahšie stravovať zo všetkých 

banských miest. Mesto má k ochrane lesov a baní drábov alebo vojakov. 

Okolité dediny do štvrť míle sú jeho poddanskými dedinami. Obyvatelia vedia 

hovoriť nemecky, slovensky (windisch) a maďarsky. Avšak predsa neradi 

rozprávajú nemecky. Na kopci je opevnený zámok. Tam sa nachádza aj 

 
letzteren zweyen höchst – rümlich – ausgestandenen Belägerungen, mit beygefügten volliger Ungarischen Land-

Charte von Passau biss Constantinopel. Nürnberg : Verlegt von Johann Hofmann, Kunst- und Buchhändlern, 

1684. 208 s. 
32 KREKWITZ, Georg: Totius Regni Hungariae superioris et inferioris accurata Descriptio. Das ist Richtige 

Beschreibung des gantzen Konigreichs Hungarn… .Frankfurt/M; Nürnberg : Verlegts Leonhard Loschge/ 

Druckts Johann Philipp Andrea. 1686. 
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najvýznamnejší z kostolov. Mesto má týždenný trh, veľký zvon, dobrý organ 

a nachádzajú sa tu pekné meštianske domy.“  

Pokiaľ ide o východoslovenské banské mestá, najväčšie heslo má 

u Krekwitza Smolník: Smolník (Schmölnitz) „je uhorským banským 

mestečkom. Patrí hlavnému hradu Spišskej stolice. Leží medzi horami. Našli 

sa tam rôzne druhy kovov. Našla sa tam aj voda, ktorá požiera železo. Táto 

voda sa na povrch dopravuje vďaka špeciálnemu kolesu. Preteká rôznymi 

rúrami do priekopy, ktorú tu vybudovali. Tam vkladajú železo, nové aj staré. 

Menšie kúsky železa sú čoskoro vodou rozožraté a roztavené. Kúsky železa sa 

takto rozožerú v priebehu 24 hodín. Pokiaľ ide ale o 100 centov železa, ktorého 

sa tu vyrobí veľké množstvo a to sa vloží do tej vody, za 4 alebo 5 týždňov sa 

z neho stane meď. Tá sa premyje a prečistí. ... Keď sa železo o váhe niekoľko 

funtov vloží do tej vody na 4 týždne, tak voda ho tak rozožerie, že vznikne na 

ňom meď ako kôra na strome. A tak sa potom táto vzniknutá meď odoberie. 

Táto meď, ktorá vyzerá ako pieskový glej (teda ciment, píše Krekwitz) je 

baníkmi metlami odstraňovaná a zhromažďovaná. Potom sa vozí do taviacej 

huty a je vsádzaná do pece a roztavená. Vznikne tak tekutá čistá meď. Potom 

sa prevezie do hámru, kde sa znovu roztaví, vyčistí a následne vleje do 

malých železných foriem. Potom sa spracováva do formy plechu a nakoniec sa 

ochladí vo vode.  

S touto studenou vodou je naplnená špeciálna vaňa. Voda z tejto vane 

pomáha pri liečení zlomenín a iných poranení ľudského tela. Dá sa aj dobre 

piť.” (To je nepravdepodobné, pozn. M. K.). „Skujnená meď je taká kvalitná 

ako meď, získaná priamo z baní.“ A ďalej nasleduje, podobne ako pri iných 

heslách, niekoľko viet o bočkajovských bojoch.  

Pokiaľ ide o nasledujúce heslo, Spišský hrad, tu sa nachádzajú 

zaujímavé údaje o miestnom obyvateľstve: „Tunajšie obyvateľstvo pochádza 

zo starých Gepidov, preto používa nemecký jazyk. V obyčajoch je zdvorilejšie 

a v starostlivosti o svoj majetok usilovnejšie ako iní Uhri. Väčšina 

remeselníkov okrem nemeckého jazyka ovláda tiež maďarský, slovenský 

a sčasti aj latinský jazyk. Ženy sa obliekajú na staro-saský spôsob. Šľachtici, 

ktorí bývajú na Spiši pri svojich dedinách na svojich majetkoch, sú Maďari, 

Slováci (Slaven oder Wenden). Tí sa učia nemecký a latinský jazyk 

v mestách.” 

 Rok po Krekwitzovi, v roku 1687, vyšlo ďalšie dielo, ktoré prináša opis 

Uhorska. Je to publikácia Christiana Weiseho Deutsche Staats-

Geographie.33 Opis Uhorska a Sedmohradska je na stranách 1 249 – 1 296. 

 
33 Teutsche Staats-Geographie: Jn welcher Aller Europaeischen Potentaten und Republiqven Königreiche, 

Hertzog- und Fürstenthümer, Landschafften, Provintzen, samt dero zugehörigen Städten, Schlösser, Festungen, 

Fortreffen, Pässen, Hafen, bisherige Staats- und andern Angelegenheiten, geführten Kriegen und erfolgten 

Veränderungen: Ingleich Denen Namen der bissherigen Regenten, deroselben Thaten und allen bei jedem Orte 

merckwürdigen Sachen enthalten und vorgestellet werden. Durch C. W. Frankfurt; Leipzig : Weidmann, 1687. 

Autor je v publikácii uvedený len pod iniciálami C. W. V katalógu Bavorskej štátnej knižnice (Bayerische 
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Zachováva sa tu Zeilerova koncepcia, heslá o mestách sú však kratšie. 

Napríklad – „Kremnica (Chremnitz) leží pri rieke Hron a je najpoprednejšie 

zo siedmich banských miest, sú tam slávne zlaté bane. V súčasnosti nie sú 

však v takom dobrom stave ako voľakedy. Na vysokom vrchu je zámok. 

Banská Bystrica (Neusohl) leží na rieke Hron a je jedným zo siedmich 

banských miest. Je známe veľmi užitočnými baňami. Je tu kráľovská komora, 

mincovňa a ďalší vedúci úradníci. Mesto je pomerne pevné. Zámok je špeciálne 

dobre opevnený. Leží na vrchu. Banská Štiavnica je tiež jedným zo siedmich 

uhorských banských miest, sú tam pekné strieborné bane. Oba pevné zámky, 

ktoré ochraňujú mesto, ležia na kopcoch.“ 

Z uvedeného vyplýva, že v predmetnej práci je údajov o slovenskom 

baníctve veľmi málo. 

* 

Poslednou z tejto skupiny literatúry je kniha s názvom Das Ehmals 

gedrückte/vom Turcken berückte/nun trefflich erquickte Königreichs 

Hungarn34 (v slovenskom preklade „Voľakedy stiesnené, Turkami 

podmanené, teraz znamenite osviežené Uhorské kráľovstvo ...“). Dielo je 

anonymné, vyšlo vo vydavateľstve Christopha Riegelsa v roku 1688. Dielo 

zachováva Zeilerovu koncepciu. V prvej všeobecnej časti sa o baníctve 

v Uhorsku píše: „Nachádzajú sa tu veľmi bohaté zlaté bane. Zlato je také 

znamenité, že sa môže porovnávať s arabským. Dá sa nájsť aj v piesku riek 

a potokov. Nachádza sa tu aj pomerne veľa iných kovov, ako striebro, meď 

a železo.“ Autor po úvodnom všeobecnom opise postupuje po prúde Dunaja 

a postupne opisuje mestá Devín (s. 333), Bratislavu (s. 335) atď. Na strane 

640 sa nachádza pomerne dlhé heslo Kremnica. „Kremnica (Cremnitz) je 

skoro najznámejšie zo siedmich banských miest. Nachádza sa v hlbokom 

údolí medzi vysokými horami. Je tam veľmi veterno a pomerne chladno. Toto 

mesto nie je príliš veľké, má však pomerne veľké predmestia. Na vrchu sa 

nachádza zámok, z ktorého môže byť mesto bránené. Nachádza sa tu veľa 

zlatých baní a banská komora so správcom a účtovníkom. Nachádza sa tu aj 

mincovňa, v ktorej sa zmincováva všetko zlato a striebro z celej oblasti 

banských miest.“ 

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie skúmaných cestopisov, možno 

konštatovať, že napriek vojnovým udalostiam bolo Slovensko a jeho banské 

oblasti v 17. storočí predmetom záujmu viacerých cestovateľov. Niektorí z 

nich zachovali o svojich pozorovaniach aj cestopisy. Mimoriadne cenné sú 

 
Staatsbibliothek) v Mníchove je už uvedený autor pod celým menom – Christian Weise. Citované podľa: 

<https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001487246>. Za upozornenie na autora ďakujem Miriam Viršinskej.  
34 Das Ehmals gedrückte / vom Turcken berückte / nun trefflich erquickte Königreichs Hungarn / samt dessen 

Ströme-Fürsten / der Weltberuhmte Donau ausführlich vorgestellet / In Curieuser Abhandlung aller Städte / 

Schlösser / Vestungen / und anderer Oerter / welche sowol an diesem erstberührten Fluss würcklich liegen / als 

auch daran gräntzen / oder sonst in beigeordneter Carte befindlich sind / ihr Lager / Erbauung / Fortification / 

Glücks- und Unglücksfälle / sonderlich aber die daselbst ehedessen und kürzlich vorgegangene Siegreiche 

Schlachten und Victorien / Ihro Kazserl. Majestät und Dero Hohen Allirten / biss auf die höchst-glückl. 

Eroberung Griechisch Weissenburg betreffend. Frankfurt; Leipzig : In Verlegung Christoph Riegels. 1688. 

https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001487246
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odborné cestopisy (Francúza Jeana Baptistu Morina, Angličana Edwarda 

Browna, Nóra Brostrupa Geddeho/Daniela Bartha). Okrem týchto odborných 

cestopisov mimoriadne rozšírené boli cestopisy typu „Zeiler“, ktoré boli 

akousi príručkou pre budúcich cestovateľov a obsahujú najmä všeobecnejšie 

informácie.  

 

 

Resumé: 

Report regarding travelogue literature of 17. century as source of knowledge 

about history of mining regions in Slovakia  

 

Report analyzes travelogues of 17. century, which describe history of mining 

regions in Slovakia, regarding their function as historical source. Report in detail 

examines travelogue of Jean Baptist Morin (1583–1656), who was significant 

French mathematician, astrologer, astronomer and physician. In 1615 he travelled 

around Europe, during when he visited, among other places, mining regions in 

central Slovakia.  Interesting fact is, that his travelogue was issued for the first time 

in 1732 in London in English language. Furthermore, the report includes travelogue 

from years 1651–1652, which was found in well-known Deichman library in Oslo. 

Morin examines possible authors of this travelogue, since author was not 

mentioned in original piece. Second group of travelogues analyzed in this study are 

type of works which are “describing states“.  Author evaluates work of Hieronymus 

Ortelio, Martin Zeiler, Johann Christoph Wagner,  George  Krekwitz, Christian 

Wigand. All travelogues of this second group were influenced by travelogue concept 

of Martin Zeiler.   
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Prospekcia a ťažba hnedého uhlia pri Stredných 

Plachtinciach v západnej (modrokamenskej) časti 

Juhoslovenskej hnedouhoľnej panvy  

 

Pavel Hronček 

 

Juhoslovenská hnedouhoľná panva je severným výbežkom 

treťohorného sedimentačného priestoru maďarského Stredohoria na 

Slovensku. Leží vo východnej časti Ipeľskej kotliny, v západnej časti 

Lučenskej kotliny a v juhovýchodnej časti Krupinskej planiny. Vypĺňa 

juhovýchodnú časť okresu Veľký Krtíš a juhozápadnú časť okresu Lučenec 

na juhu Banskobystrického kraja.1  

Z historického2 hľadiska môžeme Juhoslovenskú hnedouhoľnú panvu 

vyčleniť ako geografický priestor, kde sú v jednotlivých katastrálnych 

územiach obcí evidované kutacie práce, respektíve povolenia na ťažbu. 

Rozprestiera sa od západu na východ v Horných a Stredných Plachtinciach, 

cez Veľký a Malý Krtíš, Pôtor, Novú Ves, Sklabinú, Želovce, Malé a Veľké 

Straciny, Malé a Veľké Zlievce, Olováry, Žihľavu, Hornú Strehovú, Slovenské 

Kľačany, Muľu, Jelšovec, Velikú nad Ipľom, Trenč, Kalondu, Romháň, Pleš, 

Čakanovce a Radzovce až po Fiľakovo.3  

Môžeme ju rozdeliť na dva historické hnedouhoľné revíry: 

modrokamenský (ležiaci v západnej časti) a romháňsky (lipovanský, ležiaci 

vo východnej časti). V prvej etape ťažby do polovice 20. storočia sa ťažilo 

v obidvoch historických revíroch. Po druhej svetovej vojne sa moderná 

veľkopriemyselná ťažba sústreďuje len v západnej časti historického revíru 

(banský závod Baňa Dolina, uzavretá v roku 2015). 

Jedno z piatich (Veľký Krtíš, Malé Straciny, Olováry a Malé Zlievce) 

historicky významných ložísk prvej etapy ťažby uhlia v západnej časti 

Juhoslovenskej hnedouhoľnej panvy ležalo v doline Plachtinského potoka pri 

Stredných Plachtinciach. Toto ložisko bolo otvorené na severnom okraji obce 

tromi štôlňami, z ktorých najznámejšou bola baňa Svätý Juraj.  

 
1 VASS, Dionýz – ELEČKO, Michal et al.: Geologická stavba Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny. Bratislava : 

GÚ Dionýza Štúra, 1979, s. 206; ZUBEREC, Ján – TRÉGER, Milan a kol.: Nerastné suroviny Slovenska. 

Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2005, s. 149-151. 
2 ALBERTY, Július: Niektoré podklady pre históriu banského podnikania v okrese Lučenec a Zvolen v období 

uhorského kapitalizmu a imperializmu. In: ŠTILLA, Miloš (ed.). Historický zborník kraja IV. Banská Bystrica 

: Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968, s. 103-120.; ALBERTY, Július (ed.): Novohrad – dejiny. Martin : 

Osveta, 1989, s. 273-279; HERČKO, Ivan. Z histórie kutacích prác a ťažby hnedého uhlia v Juhoslovenskej 

hnedouhoľnej panve v období medzi vojnami. In: KLADIVÍK, Eugen (ed.): Spravodaj banského výskumu 

Prievidza, roč. 33, 1993, č. 5 – 6, s. 272-283. 
3 KLADIVÍK, Eugen: Začiatky banského podnikania a rozvoj uhoľného baníctva v oblasti Veľkého Krtíša od 

19. storočia do roku 1962. In: KAMASOVÁ, Marta (ed.): Zborník príspevkov zo seminára o priekopníkoch 

baníctva vo Veľkom Krtíši, Andrej Krasislav Mešša 175. výročie narodenia, Vsevolod Čechovič 100. výročie 

narodenia. Veľký Krtíš : Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, 2000, s. 7-19. 



 VERBUM HISTORIAE 2/2019 
 
 

26 
 

K tomuto ložisku sa vzťahujú najstaršie písomné správy o výskyte 

uhlia v západnej (modrokamenskej) časti Juhoslovenskej hnedouhoľnej 

panvy. Pochádzajú z roku 1818, keď francúzsky geológ François Sulpice 

Beudant počas svojej vedecko-výskumnej cesty po Uhorsku o výskyte uhlia 

v okolí Plachtiniec a v západnej časti Novohradu napísal: „...Zdá sa, že sme 

tiež našli vrstvy lignitov [hnedého uhlia] v pieskovcoch, ktoré budujú rozsiahle 

pohorie Čerhát (Cserhat). Ide o vrstvy uhlia (Steinkohl), ktoré sme identifikovali 

v Banke (Bank) v najzápadnejšej časti Novohradu. Z dôkazov, ktoré som mal 

možnosť zatiaľ vidieť pri prieskume v Banke, je však zrejmé, že ide o lignity. 

Identifikoval som ich v pieskoch, ktoré budujú okolité kopce, v ktorých som 

našiel aj skameneliny úlomkov schránok morských živočíchov, pravdepodobne 

ustríc. Doposiaľ som nepočul o tom, že v iných častiach týchto hôr sa 

vyskytujú nejaké známky prítomnosti lignitu (karbonátov). Je však možné 

predpokladať ich výskyt aj na ďalších miestach [Novohradu], pretože tieto 

pieskovce sú pokračovaním tých, ktoré sa nachádzajú napríklad 

v Plachtinciach (Palojta), kde je hnedé uhlie dosť hojné, ale aj na ďalších 

miestach severnej časti Novohradskej župy...“4 Ložisko hnedého uhlia, či skôr 

lignitu pri Plachtinciach (Palojta) zaznamenal aj v Geologickej mape Uhorska 

a Sedmohradska (Carte Geologique de la Hongrie et de la Transylvanie), ktorá 

vyšla tlačou v roku 1822.5 

V jeho geologickej mape ležalo ložisko uhlia (lignitu) na ľavej strane 

Plachtinského potoka, čo však nezodpovedá skutočnosti, keďže ložisko bolo 

umiestnené na pravej, západnej strane potoka. 

Keďže sa Francois Sulpice Beudant ako prvý odborník zaujímal 

o ložiská uhlia v okolí Veľkého Krtíša, spomenieme niekoľko základných 

údajov z jeho životopisu, o jeho ,,uhorskej“ ceste (1818) a predmetnej práci 

z roku 1822.6 F. S. Beudant sa narodil 5. septembra 1787 v Paríži a zomrel 

9. decembra 1850 tiež v Paríži. Bol vychovávaný v rodine banského 

inšpektora F. Gilleta de Laumonta, ktorý ovplyvnil jeho vzťah ku geológii, 

baníctvu, mineralógii a prírodným vedám. Študoval na parížskej baníckej 

škole a na École normale supérieure. V roku 1811 sa stal profesorom 

matematiky na lýceu v Avignone a o rok neskôr v Marseile. Po návrate do 

Paríža sa stal námestníkom riaditeľa kráľovského mineralogického kabinetu 

(pod vedením grófa Jacquesa Louisa Bourbona). Po smrti R. J. Haüyho 

 
4 BEUDANT, François, Sulpice: Trevels in Hungary in 1818. London : sir Richard Phillips and co. Bride-Cout, 

1823, s. 535. 
5 BEUDANT, François, Sulpice: Carte Geologique de la Hongrie et de la Transylvanie. 1822. Dostupné na 

internete: <https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~288957~90060497:Carte-

Geologique-de-la-Hongrie-et-d>. 
6 Základné životopisné údaje o F. S. Beudantovi sme čerpali z prác: BARAN, Ján – SCHMIDT, Zoltán et al: F. 

S. Beudant a geologie Západných Karpát. In: Dějiny věd a techniky, roč. 2, 1963, č. 3, s. 151-167; JANCSY, 

Ján: K 160. výročiu cesty francúzskeho mineralóga F. S. Beudanta po Slovensku. In: HERČKO, Ivan et al.: Z 

dejín geologických vied na Slovensku I. Martin : Osveta, 1981, s. 134-150; BARAN, Ján: Francois Sulpice 

Beudant. In: TIBENSKÝ, Ján et al.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. 2. zv. Bratislava : Obzor, 1988, 

s. 43-47. 

https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~288957~90060497:Carte-Geologique-de-la-Hongrie-et-d
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~288957~90060497:Carte-Geologique-de-la-Hongrie-et-d
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v roku 1822 bol menovaný profesorom mineralógie na Sorbone, kde pôsobil 

až do roku 1839, keď sa stal generálnym inšpektorom francúzskeho 

školstva.  

F. S. Beudant ako jeden z najvýznamnejších francúzskych geológov 

a mineralógov – montanistov absolvoval polročnú študijnú a výskumnú 

vedeckú cestu po Uhorsku, ktorá viedla zväčša územím dnešného Slovenska. 

Do regiónu stredného Slovenska pricestoval z Viedne, prechádzal dolinou 

Hrona do Novej Bane, podrobne sa zaujímal o banské mestá ‒ Banskú 

Štiavnicu, Banskú Bystricu, Kremnicu a ich okolie. V ceste pokračoval k 

Novohradským vrchom, kde sa dozvedel o ložiskách uhlia v okolí Plachtiniec 

a v západnom Novohrade.7 Jeho púť ďalej viedla na východné a severné 

Slovensko. Bádateľskú cestu realizoval na podnet Jacquesa Louisa 

Bourbona, riaditeľa kráľovského mineralogického kabinetu v Paríži, a jej 

cieľom8 bol výskum karpatských geologických útvarov, na základe ktorého 

mal rozhodnúť o ich pôvode. Okrajovo sa venoval aj uhľonosným súvrstviam 

a ložiskám uhlia.  

Jeho dielo vyšlo v roku 1822 v Paríži pod názvom Mineralogická a 

geologická cesta do Uhorska v roku 1818 (Voyage minéralogique et 

géologique en Hongrie pendant l`année 1818). Pozostávalo z dvoch zväzkov 

(o uhlí v okolí Veľkého Krtíša píše v prvom z nich), treťou časťou bol atlas 

geologických máp a profilov. Súčasťou jeho práce je geologická mapa 

Uhorska a Sedmohradska, v ktorej vyznačil z Juhoslovenskej hnedouhoľnej 

panvy len Plachtince (Palojta) a v ich bezprostrednej blízkosti zaznačil ložisko 

uhlia. Toto dielo sa v nasledujúcich desaťročiach stalo dôležitým prameňom 

pre poznávanie a skúmanie geologických pomerov severného Uhorska (t. j. 

územia dnešného Slovenska). 

Na základe archívneho a terénneho výskumu9 môžeme konštatovať, že 

v Stredných Plachtinciach sa nachádzali tri hnedouhoľné bane 

umiestnené na pravej strane Plachtinského potoka severne až severozápadne 

od obce. Za najstaršiu môžeme pokladať baňu v doline Hlinený jarok ležiacu 

na severozápad od obce Stredné Plachtince pri hranici s hornoplachtinským 

chotárom. Ďalšia sa nachádzala v lokalite Studený jarok pri Fojtíkovej 

pivnici na severozápadnom okraji obce. Z oboch dnes už zavalených štôlní 

vyteká malý potôčik. Tretia, najmenej významná baňa (kutacia štôlňa), ležala 

v lokalite Záhumnie 300 m západne od obce.10  

Prospektorská činnosť z obdobia pred otvorením hnedouhoľnej bane 

 
7 Na základe itineráru a opisu jeho cesty, je pravdepodobné, že tieto lokality priamo nenavštívil a neskúmal. 
8 Tento cieľ najlepšie dokladá citát z jeho diela: ,,...bolo užitočné navštíviť túto krajinu (Uhorsko, vrátane 

dnešného Slovenska), ktorá dáva nádej k získaniu najdôležitejších údajov pre vedu, umožní na mieste preveriť 

publikované výsledky výskumu, vyjasniť pochybnosti a zozbierať fakty. Uhorsko bolo hodné tejto mimoriadnej 

pozornosti prírodovedcov aj z toho hľadiska, že krajina je známa už po stáročia svojím nerastným 

bohatstvom...“. 
9 Podľa rozhovoru s Jánom Mäsiarom (nar. 1939) zo Stredných Plachtiniec. 
10 MÄSIAR, Ján: Výlet do minulosti Plachtinskej doliny. Stredné Plachtince : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 

2017, s. 30. 
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Hlinený jarok siaha na začiatok 19. storočia, no nevieme ju presne 

lokalizovať. Z ústnych prameňov vieme, že miestne obyvateľstvo okolia 

Stredných Plachtiniec príležitostne využívalo hnedé uhlie ako palivo. Uhlie 

získavali z prirodzených výstupov slojov vo výmoľoch v okolí.11  

J. Horniak vo svojej monografii o Stredných Plachtinciach spomína 

(bez presnejších písomných prameňov), že už v roku 1840 sa v okolí 

Stredných Plachtiniec intenzívne kutalo a pravdepodobne aj v malej štôlni 

ťažilo uhlie.12 V roku 1847 sa baňa mala nachádzať na pozemkoch 

Plachtinského komposesorátu, ktorý v roku 1850 právo ťažiť na svojich 

pozemkoch za ročný poplatok 600 forintov prenajal na obdobie tridsiatich 

rokov Jozefovi Sebastiánimu, statkárovi z Veľkého Krtíša. Ten ju 

prevádzkoval dvadsať rokov. Banské pole sa nazývalo Jozef a v roku 1861 sa 

stretávame aj s jeho nemeckým ekvivalentom Palojtaer Steinkohlenbergbau13 

– Plachtinská uhoľná baňa. Podľa zápisov v knihách výhradných kutieb 

uložených v Štátnom banskom archíve v Banskej Štiavnici, kutacie, 

vyhľadávacie a prevádzkové práce prebiehali v Stredných Plachtinciach 

v rokoch 1859 – 1862. V tomto období tu podnikal už vyššie spomínaný 

zemepán Jozef Sebastiáni z Veľkého Krtíša a Ignác Čerekvický, obchodník a 

tepec drahých kovov z Budapešti.14 

Podľa geológa Františka Fötterleho sa ložiská uhlia v okolí Plachtiniec 

nachádzali v pieskovcových a pieskových vrstvách starších treťohôr. V roku 

1851 geológ Karol Nendtvich vo svojej práci o hnedouhoľných ložiskách v 

Uhorsku spomína, že uhlie v plachtinskom ložisku sa podobá na čierne 

uhlie, má výraznú čierno-hnedú farbu, je pomerne tvrdé s vláknitou 

štruktúrou, značne rozpukané až drobivé.15  

V 60. rokoch 19. storočia mala baňa (štôlňa) Jozef (nazývaná aj Svätý 

Jozef) nového nájomcu, ktorý zamestnával niekoľko baníkov, ale nebol 

schopný udržať baňu v prevádzke hlavne kvôli nízkej kvalite uhlia a zložitým 

odbytovým možnostiam.16 Podľa S. Kalecsinszkého17 fungovala v roku 1875 

s ročnou ťažbou 125 q a ťažilo sa v nej aj v nasledujúcom roku,18 keď tu bolo 

podľa geológa Uhorskej akadémie vied Miksu Hantkena vyťažené rovnaké 

 
11 Podľa rozhovoru s Jánom Mäsiarom (nar. 1939) zo Stredných Plachtiniec. 
12 HORNIAK, Ján: Stredné Plachtince – História a súčasnosť. Stredné Plachtince : Obecný úrad Stredné 

Plachtince, 2006, s. 12. 
13 PAPP, Károly: A magyar birodalom vasérc és kőszénkészlete. Budapest : Franklin-Társulat Nyomdája, 1915, 

s. 807; VITÁLIS, István: Magyarország szénelőfordulásai. Sopron, 1939, s. 305. 
14 ALBERTY, Niektoré podklady, s. 113.  
15 SZVIRCSEK, Ferenc: Banyaszkönyv. A bányászati nyersanyagkutatás (barnakőszén és lignit) és a 

bányaművelés története Nógrád megyében a 19.-20. században. Sálgótarján : Nógrád Megyei Múzeum, 2000, 

s. 584. 
16 Tamže, s. 584. 
17 KALECSINSZKY, Sándor: A magyar korona országainak ásványszenei. Budapest : Földtani Intézet kiadv., 

1901, 309 s. 
18 HERČKO, Ivan: Z histórie kutacích prác a ťažby hnedého uhlia v Juhoslovenskej hnedouhoľnej panve 

v období medzi vojnami. In: KLADIVÍK, Eugen (ed.): Spravodaj banského výskumu Prievidza, roč. 33, 1993, 

č. 5 – 6, s. 272-283. 
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množstvo uhlia. Ťažobná štôlňa bane Jozef (Svätý Jozef) v roku 1878 

dosahovala dĺžku 125 m.19 Na základe záznamov v historických 

dokumentoch môžeme predpokladať, že začiatkom 80. rokov 19. storočia 

bola prevádzka v bani zastavená. 

V roku 1895 robil prieskum uhoľnej bane v Plachtinciach chemik 

Vojtech von Bittó, ktorý urobil rozbor smoly vypĺňajúcej pukliny v uhoľných 

slojoch.20 Výskyt uhlia v okolí Plachtiniec spomína vo svojej práci aj 

Alexander Kalecsinszky v roku 1901.21 

Správy o pokusoch ťažiť uhlie v okolí Plachtiniec sa opäť objavujú 

začiatkom 20. storočia. Podľa záznamov Banského kapitanátu tu podnikala 

vdova Agnesa Okolicsányi z Balážskych Ďarmôt (Maďarsko).22 Rozvoj 

baníctva v medzivojnovom období pri obci Stredné Plachtince pokračoval 

kutacími prácami v banskom poli pod ochranným názvom Svätý Juraj (Sv. 

Jur),23 ktoré ležalo južnejšie od bane Sv. Jozef.  

Baňa Sv. Juraj ležala v lokalite Studený jarok na severozápadnom 

okraji intravilánu obce Stredné Plachtince na ľavej strane cesty Stredné 

Plachtince – Horné Plachtince. Bola otvorená na pravej strane doliny 

Plachtinského potoka. Na základe nájomnej zmluvy medzi miestnym 

urbariátnym spoločenstvom a spoločníkmi Petrom Bálintom a Auréliou 

Jurkovou z Modrého Kameňa bolo vydané kutacie povolenie. Podľa povolenia 

sa 21. júla 1932 začali vykonávať prvé kutacie práce.24 Kutaciu (ťažobnú) 

prevádzku viedol za spoločníkov P. Bálint. Aj keď bol skúseným uhoľným 

prospektorom a vlastnil prosperujúce bane v iných lokalitách, kutaciu štôlňu 

založil pomerne vysoko, takže sledujúc uhoľný sloj, musel štôlňu raziť 

s úklonom dovnútra, čím sa podzemie nemohlo odvodňovať gravitačne 

a baňa sa zatápala. Neodbornosť tohto postupu mala za následok zastavenie 

ďalšej razby v kutacej štôlni. Kvôli ľahšiemu prístupu k uhoľnému sloju 

založil v nižšej úrovni novú štôlňu, ktorou nafáral uhoľný sloj tak, aby mohol 

byť odvodňovaný gravitačne. Výškový rozdiel obidvoch štôlní bol asi 5 m, ale 

neskôr sa obidve v podzemí výškovo spojili. Po otvorení uhoľného sloja začal 

2. septembra 1932 s dobývaním uhlia a Banský kapitanát pre baňu vydal 

manipulačný poriadok.25 Baňa v 30. rokoch 20. storočia prosperovala,26 pri 

jej prevádzkovaní využil P. Bálint svoje skúsenosti, ktoré získal pri otváraní 

baní v Handlovej a Čakanovciach, ale najmä počas štúdia na baníckej škole. 

Otváracia banská štôlňa bola razená priamo po uhoľnom sloji. Dobývalo sa 

 
19 HORNIAK, Stredné Plachtince, s. 12. 
20 MÄSIAR, Ján: Háje v Plachtinskej doline – sídla slovanských predkov a dobývanie uhoľných slojov. 

Nečíslovaný rukopis bez udania roku, archív autora. 
21 KALECSINSZKY, A magyar korona, s. 182. 
22 ALBERTY, Niektoré podklady, s. 103-120.  
23 Slovenský banský archív Banská Štiavnica (ďalej SBA BŠ), fond (ďalej f.) Vládny komisariát pre banské 

a hutnícke záležitosti v Bratislave (ďalej VKB), inv. č. 560. 
24 SBA BŠ, f. VKB, inv. č. 476. 
25 SBA BŠ, f. VKB, inv. č. 475. 
26 HERČKO, Z histórie kutacích, s. 275. 
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s použitím pušného prachu, uhlie sa potom ručne nakladalo na banské 

vozíky. Po úzkokoľajnej banskej železnici sa ručne dopravovalo na skládku 

pred baňou. Štôlňa plnila aj funkciu dedičnej štôlne a jej sklon uľahčoval 

dopravu uhlím naložených banských vozíkov. Nadložie sa okrem výdrevy 

z guľatiny spevňovalo ponechávaním niekoľkocentimetrovej vrstvy uhlia zo 

sloja.27  

O novootvorenú baňu (štôlňu) Svätý Juraj28 v rovnomennom banskom 

poli sa začal zaujímať aj štát. Na základe poverenia ministerstva verejných 

prác vykonal vládny radca Ing. Aurel Lehotský obhliadku bane, o čom spísal 

15. decembra 1932 správu. Pozornosť štátu vzbudil list firmy 

Karbontransport spol. s r. o. z Bratislavy adresovaný Karolovi Komendovi, 

riaditeľovi Všeobecnej družstevnej banky v Prahe (24. november 1932), 

v ktorom sa spomína vzorka uhlia z novej bane v Stredných Plachtinciach, 

ktoré mu firma zaslala zvláštnou poštou a prieskumné vrty realizované 

v okrese Modrý Kameň pri obciach Stredné Plachtince a Príbelce na ploche 

tritisíc katastrálnych jutár. Keďže mocnosť ložiska ešte nebola potvrdená, 

bolo nevyhnutné navŕtať miestne prieskumné vrty, no predpokladala sa 

prítomnosť rozsiahleho a kvalitného ložiska, v čom ich utvrdzovali 

skúsenosti prevádzkovateľa bane P. Bálinta. Z listu vyplýva, že firma 

Karbontransport spol. s r. o. už mala skúsenosti s prevádzkovaním ložísk 

uhlia aj v iných oblastiach Slovenska a zaujala ju informácia o množstve 

vyťaženého uhlia od otvorenia bane Svätý Juraj (30 až 40 vagónov). 

V priebehu novembra 1932 boli v bani denne vyťažené v priemere dva 

vagóny uhlia a v bani pracovali 5 pracovníci.29 V liste sa uvádza, že v bani sa 

v priebehu dňa pracovalo v dvoch zmenách po päť baníkov. List obsahoval aj 

informácie o kvalite uhlia. Ing. M. Gergely, ktorý určil jeho výhrevnosť o 1 

000 kcal vyššiu ako pri handlovskom uhlí,30 v roku 1932 vykonal 

v bratislavských laboratóriách rozbor plachtinského uhlia s nasledovným 

výsledkom: voda označená ako mizivá 12,6 %, voda hydroskopická 9,2 %, 

voda celková 21,8 %, popol 6,54 %, čisté uhlie 84,16 %, síra 3,11 %, uhlík 

61,40 %, vodík 5,76 %, kyslík a dusík 13,89 %, výhrevnosť kalorická 6 398 

kalórií a výhrevnosť kalonimetrická 5 833 kalórií.31  

Na základe vyššie uvedených okolností sa začal o baňu zaujímať štát, 

ktorý touto úlohou poveril práve Ing. A. Lehotského. Z jeho správy (posudku) 

máme množstvo detailných informácií o fungovaní bane. Aj napriek tomu, že 

baňu v rokoch 1932 a 1933 prevádzkoval s miernym ziskom, mal P. Bálint 

výrazné finančné problémy. Od septembra do konca roku 1932 bolo 

 
27 MÄSIAR, Ján: Háje v Plachtinskej doline, archív autora. 
28 V niektorých prameňoch bola baňa (či banské pole) Sv. Juraj v tomto období nazývaná aj Novohrad. Na 

základe výskumov vieme, že nešlo o štvrtú baňu pri Stredných Plachtinciach. 
29 SBA BŠ, f. VKB, inv. č. 777. 
30 SBA BŠ, f. Štátne banské a hutnícke závody v Bratislave (ďalej ŠBHZ), inv. č. 718, č. sp. 2311/45 a 5179/45 

z 15. 12. 1933. 
31 HORNIAK, Stredné Plachtince, s. 12. 
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vyťažených 1 601,5 q uhlia, jeden q bol odpredaný za 0,20 halierov, čo spolu 

podľa výkazu činilo sumu 320,30 Kč. V roku 1933 bolo odpredaných 3 345 q 

za rovnakú cenu (cena uhlia sa nezmenila až do konca prevádzky bane).32 

Štatistický výkaz o banskej výrobe za rok 193333 Peter Bálint nevyplnil 

v plnom rozsahu, preto základné charakteristiky o podzemnom banskom 

diele – štôlni Sv. Juraj chýbajú. Z výkazu sa dozvedáme, že uhlie sa pred 

baňou triedilo a ukladalo na skládku alebo rozvážalo priamo zákazníkom. 

Ťažilo (kopalo) sa ručne, nepoužívali sa žiadne trhaviny. V bani existovala 

úzkokoľajka a keďže baňa nebola elektrifikovaná, banské vozíky sa po nej 

tlačili ručne. Výdreva bane bola z guľatiny (pravdepodobne z agátu, prípadne 

duba), spotrebovalo sa ho 66 m2 v cene 5 280 Kč. Počas roka v bani 

pracovali zvyčajne traja baníci a dvaja voziči, svietili si karbitkami 

(spotrebovali 187 kg karbitu v cene 820 Kč).  

Náklady dokázala prevádzka bane vykryť len za určitých špecifických 

podmienok. Aby sa vyhol úradným poplatkom, nepožiadal P. Bálint Banský 

kapitanát do spomínaného obdobia o riadny údel a prevádzku bane 

zabezpečoval len sezónne podľa potreby. Najintenzívnejšiu ťažbu prevádzal 

v jesenných mesiacoch, vtedy sa počet baníkov v dvoch denných zmenách 

pohyboval od 8 do 10. Písomné pramene uvádzajú mená nasledovných 

baníkov: Juraj Slávik – predák, Michal Uhrin, Ján Fedeš a dvaja 

Bakošovci.34 Uhlie sa odpredávalo v malých objemoch do blízkeho okolia. Je 

však zrejmé, že aj napriek svojim znalostiam a skúsenostiam mal P. Bálint 

problémy s udržaním prevádzky bane35 a na konci roka 1932 ponúkol jej 

odpredaj istému právnikovi z Lučenca, no jeho ponuka (120 000 Kč) 

nespĺňala Bálintove predstavy, preto ju neprijal. 

Väčšiu finančnú investíciu P. Bálint vynaložil na vrtný geologický 

prieskum okolia Plachtiniec. Predpokladalo sa, že štôlňa Sv. Juraj je 

vyrazená v jednom z mnohých blokov, na ktoré je ložisko pri Plachtinciach 

rozlámané, preto realizoval nielen následné práce v podzemí, ale 

predovšetkým povrchové vrty. V blízkosti bane, na pravom brehu 

Plachtinského potoka, existoval starší prieskumný vrt, ktorý v hĺbke cca 80 

m prerazil sľubný uhoľný sloj, preto P. Bálint pokračoval s vŕtaním v jeho 

blízkosti. Prvý vrt dosiahol hĺbku 9 m a overil sloj s hrúbkou 1,6 m, druhý v 

15,6 metrovej hĺbke navŕtal 3 m hrubý uhoľný sloj. Tretím vrtom sa podarilo 

potvrdiť sloj o mocnosti 3 m a vo štvrtom bol rovnako hrubý sloj navŕtaný 

v hĺbke 80 m. Tieto výskumy podnietil prirodzený výstup uhoľnej bridlice na 

povrch v koryte potoka v blízkosti druhého Bálintovho vrtu. Aj napriek 

vynaloženým prostriedkom sa rozsah bloku ložiska, ktorý bol v ťažbe, 

 
32 SBA BŠ, f. VKB, inv. č. 776, 777. 
33 SBA BŠ, f. VKB, inv. č. 777. 
34 HORNIAK, Stredné Plachtince, s. 12. 
35 Bol absolvent Baníckej školy v Banskej Štiavnici a mal bohaté skúsenosti z prospekcie hnedého uhlia 

v Juhoslovenskej hnedouhoľnej panve. 
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nepodarilo presne overiť, no predpokladalo sa, že pokračuje západným 

smerom.36  

Na získanie chýbajúcich finančných zdrojov pre banskú prevádzku 

sľubne vyzerajúceho ložiska sa P. Bálint a spol. spojili s Františkom 

Ulrichom z Alžbetinho dvora pri Štvrtku na Ostrove, čo bolo stimulom pre 

zintenzívnenie prevádzky. Ťažba v bani sa už realizovala strelnými prácami 

a robotníci netriedené uhlie ručne nakladali do banských huntov, ktoré 

akýmsi ekvivalentom ,,podzemnej zvážnej“ ručne dopravovali na skládku 

pred baňou. Tu sa ručne nakladalo na vozy a odvážalo k drobným 

spotrebiteľom v okolí. Na odvoz vyťaženého uhlia k vzdialenejším 

odberateľom využívali nákladné auto.37  

Na základe vyššie spomenutého geologického prieskumu začali Peter 

Bálint a spol. začiatkom 30. rokov 20. storočia raziť v blízkosti zabehnutej 

bane Sv. Juraj kutaciu štôlňu (Záhumnie). Informácie o novom kutacom 

podniku prináša správa z jeho obhliadky, ktorú nariadil Banský kapitanát 

v Banskej Bystrici. Samotná prehliadka bane prebehla 13. marca 1933 

a súčasťou správy, vyhotovenej 26. marca toho istého roku, je pôdorysný 

náčrt nového banského diela.38 Peter Bálint a spol. otvorili nový uhoľný sloj, 

ktorý má v priemere 0,2 až 1,4 m, miestami dosahuje až 2 m. Na základe 

analýzy, ktorú urobili v Prahe, malo uhlie výhrevnosť 5 480 kalórií, 

obsahovalo 5,8 % popola a 21,8 % vlhkosti. V čase prehliadky kutacieho 

banského diela bolo vyrazených 177,63 m banských chodieb, ktoré boli 

z povrchu prístupné dvomi štôlňami. Obe štôlne smerovali západným 

smerom, pričom prvá, dlhšia, plnila aj funkciu dedičnej štôlne a 

zabezpečovala odvodňovanie podzemia gravitačným spôsobom. Druhá, 

kratšia štôlňa, bola vyrazená severnejšie. Hlavná štôlňa sa po cca 60 m 

stáčala na juhozápad, kde sa rozdeľovala na niekoľko sledných chodieb 

a prekopov, ktoré rozfárali ložisko. Pri razení kutacieho diela pracovali 

spočiatku štyria robotníci, v čase prehliadky ich bolo už osem. 

Ďalší sloj alebo pokračovanie už otvoreného ložiska bolo v okolí zistené 

dvomi vrtmi. Prvý vrt hlboký 12,6 m bol navŕtaný 250 m juhozápadne od 

rozfáraného banského terénu a v hĺbke 11 m narazil na 0,4 m hrubý sloj 

uhlia. Asi 20 m na severozápad od kutacích prác bol zrealizovaný druhý vrt 

(14,9 m), ktorý objavil sloj o hrúbke 0,2 m. Pracovníci Banského kapitanátu 

predpokladali, že na ložisku sa môže nachádzať okolo 20 000 q zásob uhlia. 

Počas kutacích prác bolo vyťažených 5 167 q uhlia, z ktorého bolo 3 160,5 q 

predaných, zbytok uhlia bol uskladnený na halde pred kutacou štôlňou. 

 
36 SBA BŠ, f. ŠBHZ, inv. č. 718, č. sp. 2311/45 a 5179/45 z 15. 12. 1933. 
37 KLADIVÍK, Eugen: Začiatky banského podnikania a rozvoj uhoľného baníctva v oblasti Veľkého Krtíša od 

19. storočia do roku 1962. In: KAMASOVÁ, Marta (ed.): Zborník príspevkov zo seminára o priekopníkoch 

baníctva vo Veľkom Krtíši, Andrej Krasislav Mešša 175. výročie narodenia, Vsevolod Čechovič 100. výročie 

narodenia. Veľký Krtíš : Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, 2000, s. 11. 
38 SBA BŠ, f. Banský kapitanát Banská Bystrica (ďalej BKBB), inv. č. 762. 
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Keďže uhlie malo vysoký obsah síry, na mieste, kde bolo uskladnené, sa 

vznietilo a v čase prehliadky kutacích prác zamestnancami Banského 

kapitanátu halda horela.  

V roku 1932 pri otváraní bane bolo vyťažených 1 562,5 q uhlia 

a terragium bolo zaplatené vo výške 312,5 Kč.39 Ekonomické výsledky bane 

z 30. rokov 20. storočia poznáme z výkazov o jej hospodárení a výške 

odvedenej banskej dane (terragium), ktoré sú uložené v archíve 

Vlastivedného múzea Samuela Godru v Stredných Plachtinciach. Výkazy sa 

našli náhodou pri rekonštrukcii strechy bývalého domu Pavla Uhrina, 

jedného z členov banskej spoločnosti bane Sv. Juraj, ktorý bol zároveň jej 

účtovníkom.40 

Podľa štatistického súpisu baníckych platov za rok 1933, bol 

majiteľom bane Sv. Juraj v Prostredných (Stredných) Plachtinciach Peter 

Bálint a spol. Baňa bola v prevádzke v zimnom období od 1. januára do 31. 

marca a potom od 1. augusta do 31. decembra 1933. V bani pracovali traja 

baníci (kopáči) a traja voziči. Baníci za 261 odpracovaných pracovných zmien 

zarobili 5 774,80 Kč, voziči dostali spolu k výplate 2 336,30 Kč za 113 

odpracovaných zmien.41 V priebehu roku 1933 bolo vyťažených 3 345,7 q 

uhlia, pričom najviac uhlia 663,7 q sa vyťažilo v júni a 788 q 

v decembri. Terragium bolo odvedené vo výške 669,14 Kč.42 

Zo zápisnice z 2. januára 1935 dokladajúcej činnosť bane a výšku 

odvedenej dane za rok 1934, ktorú spísal P. Bálint, vieme v tomto roku ťažbu 

presne zrekonštruovať.43 V januári bolo vyťažených 393 q uhlia a štátu 

odvedená daň vo výške 78,6 Kč, vo februári 111 q a daň 22,2 Kč a v marci 

ťažba predstavovala 62 q uhlia a daň 12,4 Kč. V mesiaci apríl sa v bani 

neťažilo. V nasledujúcich mesiacoch boli ukazovatele nasledovné: máj ‒ 241 

q uhlia, daň 48,20 Kč, jún ‒ 332 q uhlia, daň 66,24 Kč, júl ‒ 74 q uhlia, daň 

14,80 Kč, august ‒ 112 q uhlia, daň 22,40 Kč, september ‒ 197 q uhlia, daň 

39,40 Kč, október ‒ 376 q uhlia, daň 75,20 Kč, november ‒ 295 q uhlia, daň 

59 Kč a december ‒ 122 q uhlia, daň 22,40 Kč. Spolu bolo v priebehu roka 

1934 vyťažených 2 315 q uhlia a odvedená daň (terragium) činila 462,84 Kč. 

Podľa výkazu o ťažbe uhlia za január 193544 bola produkcia v objeme 

34,5 t. Z predchádzajúceho roku zostalo na sklade 12,5 t uhlia, takže jeho 

zásoba predstavovala 47 t, z nej bolo v tom istom mesiaci odpredaných 23,9 

t. Vo februári bolo vyťažených ďalších 16,6 t a spolu so zásobami bolo v bani 

pripravených na predaj 46,6 t uhlia, speňažiť sa podarilo 23,8 t. V apríli 

 
39 Výkaz o hospodárení bane a výške dane z 15. marca 1933 uložený v archíve Vlastivedného múzea Samuela 

Godru v Stredných Plachtinciach. 
40 MÄSIAR, Ján: Háje v Plachtinskej Doline, archív autora. 
41 SBA BŠ, f. Banské hajtmanstvo v Bratislave (ďalej BHB), inv. č. 479. 
42 Výkazy o hospodárení bane a výške dane z 3. septembra 1933 a z 2. januára 1935 uložené v archíve 

Vlastivedného múzea Samuela Godru v Stredných Plachtinciach. 
43 Výkaz o hospodárení bane a výške dane z 2. januára 1935 uložený v archíve Vlastivedného múzea Samuela 

Godru v Stredných Plachtinciach. 
44 SBA BŠ, f. BHB, inv. č. 509. 
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1935 sa v bani už neťažilo, ale z marcových zásob (13,5 t) sa podarilo 

odpredať 5,2 t. V máji 1935 sa v bani nedolovalo a zásoba na sklade činila 

8,3 t. V auguste bol sklad prázdny, ale vyťažilo sa až 49,5 t uhlia, z ktorého 

sa podarilo odpredať 38,9 t. V septembri bolo vyťažených 8 t a odpredaných 

17,7 t, a na sklade zostalo len 0,8 t uhlia. V októbri ťažba predstavovala 55,2 

t a všetko uhlie vrátane zásob sa predalo. V novembri dosiahla ťažba objem 

53,3 t a predaj výšku 48,3 t, v decembri vyťažili dvaja baníci 20,4 t, časť 

uhlia bola predaná a na konci roka mala baňa 12,5 t uhoľných zásob. Z 

dokumentov Banského hajtmanstva v Bratislave vyplýva, že v roku 1935 

zaznamenala baňa Sv. Juraj v Stredných Plachtinciach z ôsmich funkčných 

baní na Slovensku druhú najnižšiu ťažbu uhlia, hneď po bani Štefana 

Bryndzu v Malých Zlievcach a v priemere druhý najnižší počet robotníkov. 

Odlišné údaje za rok 1935 obsahujú zápisnice Pavla Uhrina uložené 

v archíve Vlastivedného múzea Samuela Godru v Stredných Plachtinciach. 

Podľa nich sa v bani vyťažilo 2 789 q uhlia a daň (terragium) bola zaplatená 

vo výške 555,6 Kč. Intenzívnejšie sa ťažilo v zimných mesiacoch, pričom 

najviac uhlia (560 q) sa vydolovalo v októbri.45  

Nelichotivá ekonomická situácia prinútila Petra Bálinta uvažovať 

o predaji bane a 10. mája 1935 získala na ňu predkupné právo spoločnosť 

Waigner a spol., no k predaju nedošlo, čo Peter Bálint potvrdzuje v liste 

adresovanom Banskému hajtmanstvu v Bratislave 22. mája 1935.46 V tom 

istom roku podal žiadosť o udelenie banského povolenia vyťažiť otvorené 

a dobývateľné banské sloje v ložisku.47 

Ťažba napredovala aj v roku 1936, keď bolo vyťažených spolu 3 967,5 

q uhlia, z ktorého odvedená daň činila 793,50 Kč. Množstvo vyťaženého 

uhlia v jednotlivých mesiacoch predstavovalo za január 189 q, február 172 q, 

marec 38 q a apríl 11 q. V máji sa v bani neťažilo. V júni bola výška ťažby 

170 q uhlia, júli 260 q, auguste 728,5 q, septembri 403 q, októbri 614,5 q, 

novembri 640 q a v decembri 741,5 q.48 Nasledujúci rok (1937) ročná ťažba 

uhlia dosiahla 4 560 q, čo bolo v období 30. rokov 20. storočia najviac.49 

Výkaz o množstve odvezeného uhlia z uhoľnej bane Petra Bálinta 

v Stredných Plachtinciach ako aj financiách (zisku) v období od 1. októbra 

1938 do 31. decembra 193950 zahŕňa nasledovné údaje: október 63 q, 

november 249 q, december 246 q, január 122 q, február 61 q, marec 44 q, 

apríl 13 q, máj a jún sa neodpredalo žiadne uhlie, júl 16 q, v auguste sa 

 
45 Výkazy o hospodárení bane a výške dane z 5. mája 1935, 9. novembra 1935 a 10. januára 1936 uložené 

v archíve Vlastivedného múzea Samuela Godru v Stredných Plachtinciach. 
46 SBA BŠ, f. BHB, inv. č. 509. 
47 SBA BŠ, f. BHB, inv. č. 153. 
48 Výkazy o hospodárení bane a výške dane z 1. októbra 1936 a z 31. marca 1937 uložené v archíve 

Vlastivedného múzea Samuela Godru v Stredných Plachtinciach. 
49 Výkazy o hospodárení bane a výške dane z 31. marca 1937, 8. júla 1937, 10. októbra 1937 a z 10. januára 

1938 uložené v archíve Vlastivedného múzea Samuela Godru v Stredných Plachtinciach. 
50 SBA BŠ, f. BHB, inv. č. 509. 
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nepredalo žiadne uhlie, september 52 q, október 133 q, november 329 q 

a december 277 q. Spolu bolo odpredaných 1 599 q v cene 0,20 Kč za 1 q, čo 

činilo spolu 319,80 Kč. Zápisnica bola spísaná Petrom Bálintom 3. januára 

1940 v Stredných Plachtinciach.51  

Výskumom v okolí Stredných Plachtiniec sa v lete roku 1938 zaoberal 

geológ Štátneho geologického ústavu v Prahe Dr. Rudolf Schwarz, ktorý svoje 

zistenia zhrnul v krátkej štúdii venujúcej sa aj ložisku uhlia.52 Podľa jeho 

tvrdení najstaršie na povrch vystupujúce horniny boli súvrstvia drobných až 

hrubších marinných pieskov, v niektorých polohách spevnené do pieskovcov. 

Ich vek bol na základe nálezov fauny stanovený na akvitán, t. j. najstaršie 

obdobie neogénu. V nadloží marinných pieskov boli na niektorých miestach 

vyvinuté terestrické sedimenty s uhoľným slojom. Išlo o jemnozrnné až 

stredozrnné piesky bielej alebo šedobielej farby. Boli kremité, jemne sľudnaté 

so stopami zuhoľnatených rastlinných pozostatkov. V pieskoch sa 

nachádzali zvyšky ílovitých pieskov až bielych plastických ílov, a to 

severozápadne a juhozápadne od Stredných Plachtiniec. Uhoľný sloj bol 

často vyvinutý v nadloží bielych kremitých pieskov (napríklad na začiatku 

vstupu do bane v Studenom jarku). Mocnosť terestrických sedimentov sa 

pohybovala v rozmedzí niekoľkých metrov (max. 180 m). 

V ústí vstupnej štôlne starej bane v lokalite Hlinený jarok pri 

hraniciach s Hornými Plachtincami bola v podloží i nadloží uhoľného sloja až 

1 m hrubá ílovito-piesková vrstva. Uhlie bolo matné, čiernohnedej farby, bez 

zvyškov rastlín. Bolo značne vrstevné až lupeňové a na vzduchu sa rýchlo 

rozpadávalo na tenké doštičky až lístky. Ložisko bolo narušené početnými 

geologickými poruchami (dislokáciami). Takmer horizontálny uhoľný sloj 

často náhle klesal aj o niekoľko decimetrov až metrov a vytváral množstvo 

samostatných šošoviek. Nad burdigalskými súvrstviami (staršie treťohory – 

neogén) s uhoľným slojom ležalo pestré súvrstvie ílovitých bridlíc. Mali 

pieskovitú štruktúru, šedú farbu, ale po vysušení boli bielosivé až hnedožlté. 

Vo vrchnej polohe týchto vrstiev bola vyvinutá mocná piesočná vrstva, 

v ktorej sa nachádzali slienité vložky a množstvo marinných fosílií.  

Podľa geologického výskumu R. Schwarza v lete 1938 stopy uhlia 

vychádzali na povrch aj v prirodzených odkryvoch Búroskovho potoka pri 

osade Vrbina západne od Stredných Plachtiniec. Tu bolo podložie tvorené 

tufovým súvrstvím, na ktorom sa nachádzala niekoľkocentimetrová vrstva 

ílov so stopami uhlia. Nadložie bolo tvorené súvrstviami hrdzavých 

a žltkastých jemných pieskov. R. Schwarz zo svojich terénnych prác zostavil 

 
51 Vzhľadom na sezónnosť prevádzky bane sa v týchto troch mesiacoch pravdepodobne ani neťažilo, keďže uhlie 

nebolo možné pre nízku kvalitu skladovať. 
52 SCHWARZ, Rudolf: Příspěvek ke geologii okolí Plachtinců. In: Věstník Geologického ústavu pro Čechy a 

Moravu, roč. 16, č. 2 ‒ 3, 1940, s. 34. 
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a v roku 1940 publikoval pomerne podrobnú geologickú mapu uhoľnej 

oblasti v okolí Plachtiniec.53  

P. Bálint spolu s ďalšími štyrmi spoločníkmi Pavlom Uhrinom, Jánom 

Zaťkom, Pavlom Mikušom a Jánom Andokom – Matiašom, obyvateľmi 

Stredných Plachtiniec, vlastnil baňu až do roku 1941.54 Podľa Kroniky 

Modrokamenských uhoľných baní sa jeho spoločníkmi stali aj dvaja 

pracovníci Národnej banky v Bratislave Lumecký a Rišauel.55 Nevyhovujúcu 

hospodársku situáciu v bani sa v roku 1941 snažil P. Bálint vyriešiť 

žiadosťou o finančnú podporu Ministerstva hospodárstva v Bratislave.56 

Keďže sa ju nepodarilo získať, baňu Sv. Juraj (označovanú aj ako Novohrad 

či baňa Plachtince) v roku 1941 definitívne uzatvorili.57 

Posledné písomné správy upriamujúce pozornosť na historické 

baníctvo a prítomnosť uhlia pri Stredných Plachtinciach pochádzajú z rokov 

1945 – 1946. Správy potvrdzujú výskyt uhlia v tomto priestore, ale 

nepredpokladajú jeho ďalšie hospodárske využitie.58  

Relikty po ťažbe hnedého uhlia v lokalite Hlboký jarok ležiacej na 

severozápadnom okraji intravilánu obce Stredné Plachtince je v súčasnosti 

už problematické presne lokalizovať. Montánne dielo bolo vybudované 

v geomorfologicky málo odolných kvartérnych horninách, preto sa vchod 

štôlne po prehnití výdrevy zavalil a všetky exogénne montánne antropogénne 

formy reliéfu sú už v takom štádiu sprírodnenia, že pripomínajú naturálne 

tvary reliéfu. Terénnym výskumom sme identifikovali relikt po štôlni Sv. 

Juraj, prepadnutý vstup do štôlne, pozostatky po halde hlušiny a terénne 

zrkadlo technického priestoru pred štôlňou. Štôlňa Sv. Juraj mala 

lichobežníkový profil, jej dĺžka bola cca 200 m. Do štôlne viedla úzkokoľajná 

dráha, vozíky posúvali ručne. Ťažba bola robená strieľaním a uhlie 

odpratávané ručne. Bola razená s úklonom tak, aby sa gravitačne 

odvodňovala. Stredom viedla úzkokoľajka zvážnej, ktorou sa dopravovalo 

drevo potrebné na zhotovenie výdrevy vo vnútri štôlne, vyťažené uhlie 

aj hlušina. Prepadnutý vstup je dlhý cca 20 m, široký 8 m s maximálnou 

hĺbkou 1 m. V okolí bývalej štôlne sa vyskytuje zamokrená pôda, po oboch 

stranách vstupu možno pozorovať relikty po hlušine.59  

 

 

 

 

 
53 SCHWARZ, Rudolf: Geologická mapa okolí Plachtinců. In: Věstník Geologického ústavu pro Čechy 

a Moravu. roč. 16, č. 2 ‒ 3, 1940. 
54 HORNIAK, Stredné Plachtince, s. 13. 
55 Štátny archív v Banskej Bystrici pracovisko Veľký Krtíš, f. Baňa Dolina Veľký Krtíš, Kronika 

Modrokamenských uhoľných baní, s. 4. 
56 SBA BŠ, fond Banská Administratíva v Bratislave, inv. č. 105. 
57 MÄSIAR, Výlet do minulosti, s. 30. 
58 SBA BŠ, fond Bane a huty na Slovensku, inv. č. 718. 
59 Spracované na základe vlastného terénneho výskumu. 
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Resumé: 

Brown coal prospecting and mining near Stredné Plachtince in western part of 

southern Slovak brown coal basin (Modrý Kameň deposit) 

 

The origins of brown coal prospecting in the southern Slovak brown coal 

basin, located in the western part of Novohrad and in the eastern part of Hont (the 

southern part of central Slovakia), are documented in the second decade of the 19th 

century. The subject of research is the western part of the basin, historically 

referred to as Modrý Kameň brown coal basin. 

The first known report dates back to 1818, when the French geologist François 

Sulpice Beudant wrote about the occurrence of lignite in this area during his 

scientific research trip to Hungary. 

Based on archival and field research we found out that in Stredné Plachtince 

were three brown-coal mines lying on the right side of Plachtince brook (north-

northwest of the village). The oldest was a mine in the Hlinený jarok valley, where 

was opened the most important mining field Joseph. Another was in the Studený 

jarok site and the third, the least significant mine in the locality called Záhumnie. 

According to archival research, the beginnings of mining can be dated in this 

area as early as 1840. In the second half of the 19th century and the beginning of 

the 20th century there were several mining entrepreneurs (Plachtince 

compossessorate, landowner Joseph Sebastiáni from Veľký Krtíš, Ignác Čerekvický, 

businessman and a precious metal smith from Budapest or widow Agnesa 

Okolicsányi from Balážské Ďarmoty) with alternating successes and failures. 

The brown coal mining in the vicinity of Stredné Plachtince reached its 

greatest prosperity in the 1930s, when mining in the St. Juraj Mine ran several 

entrepreneurs, but the greatest success achieved P. Bálint. During this period the 

state was also interested in the deposit and mine itself. However, the mining results 

and especially the deposit conditions were not prospective and therefore the mining 

was only of a local character. For this reason, the mine of St. Juraj (also called 

Novohrad) was decisively closed in 1941, which meant the definitive end of mining 

near Stredné Plachtince. 
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Vývoj a metamorfózy slovensko-poľských vzťahov na 

začiatku 20. storočia1  

 

Miriam Viršinská 

 

Poliaci, resp. poľský národ patria k bezprostredným susedom 

Slovákov, čo už od dávnych čias vyvolávalo záujem obidvoch etník 

o spoznanie svojich susedov. Aj napriek hranici, ktorú medzi oboma národmi 

prirodzene vytvára z veľkej časti karpatské horské pásmo, existovali 

v minulosti medzi oboma etnikami kontakty prejavujúce sa vo viacerých 

rovinách. Začiatok intenzívneho rozvíjania slovensko-poľských vzťahov 

zameraných predovšetkým na oboznámenie sa s poľskou literatúrou, 

jazykom, kultúrou a vedou spadá do obdobia slovenského národného 

obrodenia, čiže do prvej polovice 19. storočia, keď slovenskí obrodenci 

v duchu idey slovanskej vzájomnosti začínali obracať svoju pozornosť aj na 

ostatné slovanské národy žijúce či už v Habsburskej monarchii, alebo mimo 

nej. Záujem o poľské reálie umocňovala jazyková, etnická a historická 

príbuznosť, ako aj geografická blízkosť dvoch susediacich národov. 

Predovšetkým slovenských literátov silne ovplyvnila poľská romantická 

literatúra, čo sa odrazilo na prekladaní diel poľských autorov, z nich najmä 

Adama Mickiewicza. Obzvlášť v pohraničných slovensko-poľských oblastiach 

na Orave, Spiši, hornom Šariši a v Tatrách sa bezprostredne prelínali 

slovenská a poľská história, kultúra, čo sa prejavilo v rozvíjaní slovensko-

poľských jazykových, kultúrnych, spoločenských, ale aj politických 

kontaktov, pričom aktívnejší v ich nadväzovaní boli hlavne predstavitelia 

poľskej inteligencie, ktorá goralských obyvateľov spomínaných oblastí 

považovala za príslušníkov poľského národa. Slovensko-poľskú spoluprácu 

reprezentovali na obidvoch stranách viaceré významné osobnosti 

slovenského aj poľského národného života.2 

Táto štúdia si nekladie za cieľ podať podrobný prehľad o poľsko-

slovenských vzťahoch v roku 1918, ale poukáže na dôležité momenty a ich 

vývoj v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia, predstaví slovenský záujem 

 
1 Štúdia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0797/17 Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 1918 – 

1939. 
2 Podrobne sa najmä kultúrnymi a literárnymi slovensko-poľskými kontaktmi zaoberal vo svojom diele literárny 

historik Jozef Hvišč. Pozri napr. HVIŠČ, Jozef: Slovensko-poľské literárne vzťahy (1815 – 1918). Bratislava : 

Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991. 240 s. Z poľských autorov tému podrobne spracoval: 

JAGIEŁŁO, Michal: Słowacy w polskich oczach I., II. Warszawa : Biblioteka Narodowa, Podhalańska Wyższa 

Zawodowa w Nowym Targu, 2005. 342 s., 452 s. V preklade vyšlo: Slováci poľskými očami. Obraz Slovákov 

v poľskom písomníctve. I., II. diel. Nowy Targ : Euroregión Tatry, 2014. 335 s; II. diel, 411 s; Zo slovenských 

autorov pozri napr.: MATULA, Pavol: Slovensko a Slováci na konci 19. storočia z poľskej perspektívy. In: 

LETZ, Róbert a kol.: Slovenské územie v historickom kontexte. Martin : Matica slovenská, 2017, s. 143-155. 
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o svojho poľského suseda v čase veľkých geograficko-politických zmien 

stredoeurópskeho priestoru v roku 1918.  

Pred rokom 1918 sa slovenský, rovnako aj poľský národ nachádzali 

v zložitých podmienkach. Nejestvovali samostatne v rámci vlastného štátu, 

ale usilovali sa o vymanenie spod cudzej nadvlády. Východisková pozícia 

jednotlivých národných hnutí, slovenského, ako aj poľského, bola odlišná. 

Slováci v priebehu najmä druhej polovice 19. storočia čelili silnejúcej 

maďarizácii v rámci Uhorska, ktoré bolo súčasťou habsburskej ríše. Od 

vzniku Uhorského kráľovstva boli jeho súčasťou. Proces formovania 

moderného slovenského národa ovplyvňovali viaceré nepriaznivé 

skutočnosti. Slováci boli v Uhorsku považovaní za nehistorický národ: teda 

taký národ, ktorý nemá vlastný štát, nemal ho ani v minulosti, preto sa 

nemohol odvolávať na tradície vlastného štátu.3 Popri tejto skutočnosti 

Slovákov v nemalej miere determinoval fakt, že v období, keď sa do popredia 

dostáva dôraz na vzdelávanie v národnom jazyku, zvyšuje sa záujem o 

národnú históriu, literatúru, nemali vybudované inštitucionálne zázemie, 

kde by sa mohli vzdelávať a upevňovať slovenské povedomie.  

Poliaci, na rozdiel od slovenského národa, až do roku 1795 existovali v 

rámci samostatného štátneho útvaru. Po troch deleniach Poľska sa časť 

poľského obyvateľstva ocitla v Habsburskej monarchii, časť sa stala 

súčasťou Pruska a najväčšia časť rozdeleného územia pripadla Rusku. 

Poľské obyvateľstvo historického regiónu Haliče s centrom vo Ľvove, vrátane 

mesta Krakov, sa ocitlo v jednom štátnom zväzku spolu so Slovákmi. Poľský 

národ má pomerne dlhú históriu, tradíciu rozsiahleho samostatného štátu. 

Poliaci, reflektujúci svojich južných susedov, určite videli ako podobnosti, 

tak aj rozdiely medzi oboma etnikami.4 Preto v 19. storočí podobný osud 

oboch národov, keď Slováci vzdorovali maďarizácii a Poliaci boli podrobovaní 

rusifikácii a germanizácii, umožnil Poliakom pochopiť slovenské kultúrne 

a národné požiadavky. V druhej polovici 19. storočia, ako aj na začiatku 20. 

storočia však presadzovanie koncepcie panslavizmu a proruskosť v radoch 

početnej slovenskej inteligencie predstavovala ďalšiu prekážku pri rozvíjaní 

intenzívnejších kontaktov týchto dvoch susedných národov.5 A práve tieto 

faktory determinovali nazeranie Poliakov na svojho južného suseda. 

Najbližšie k Slovákom mali pred prvou svetovou vojnou predovšetkým 

poľskí obyvatelia Haliče, ktorá spadala pod rakúsku správu. Vzhľadom na 

tento fakt bol záujem zo strany haličských Poliakov o dianie na Slovensku 

minimálny, keďže poľskí politici zameriavali svoju pozornosť iba na 

spoluprácu s politikmi z rakúskej časti ríše. Ak chceli Poliaci vyvíjať nátlak 

 
3 JAGIEŁŁO, Michal: Slováci poľskými očami. Obraz Slovákov v poľskom písomníctve do roku 1918. In: Kto 

sú Slováci? História, kultúra, identita. Eds. Jacek Purchla, Magra Vášáryová. Krakov : Medzinárodné centrum 

kultúry v Krakove, 2006, s. 40. 
4 Tamže, s. 50. 
5 Tamže, s. 51. 
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na rakúsku vládu a presadzovať svoje požiadavky, spojenca hľadali 

predovšetkým v Budapešti medzi maďarskými politikmi, čo logicky 

vyvolávalo negatívne postoje slovenských politikov.6 V neposlednom rade 

reflexia Ruska predstaviteľmi Slovenskej národnej strany ako možného 

osloboditeľa slovenského národa spod maďarizačného útlaku ďalej bránila 

v rozvíjaní užšej politickej spolupráce a vyvolávala nedôveru, ba až ignoráciu 

medzi slovenskými a poľskými politikmi.7 To znamenalo, že zatiaľ čo pre 

niektorých Slovákov sa Rusi mali stať ich záchrancami, Poliaci ich vzhľadom 

na predchádzajúci historický vývoj považovali za najväčších utláčateľov. 

Kým na politickej úrovni neprebiehali medzi predstaviteľmi oboch 

národov výraznejšie aktivity, v oblasti literatúry a kultúry je možné sledovať 

odlišné tendencie, keďže ich vzájomné kontakty sa obmedzovali najmä na 

túto oblasť. Od matičných čias, ale najmä začiatkom 20. storočia, hlavne 

predstavitelia krakovskej inteligencie začínajú objavovať svojho južného 

suseda. V dôsledku ich záujmu o slovenského suseda uskutočnili početné 

cesty po slovenských krajoch a zážitky z tohto dobrodružného objavovania 

potom publikovali vo viacerých cestopisoch.8 Z poľských autorov 

zaujímajúcich sa o Slovensko je potrebné spomenúť osobnosti ako: 

Kazimierz Brodzinski, Seweryn Goszczyński, Wincenty Pol, Kazimierz 

Przerwa-Tetmajer, Agaton Giller, Stanisław Grabski, Jan Baudoin de 

Courtenay alebo Roman Zawiliński.9 

Kontakty s poľskými slavistami začínajú koncom 19. storočia 

nadväzovať predstavitelia martinského centra, ako napr. Svetozár Hurban 

Vajanský,10 Andrej Kmeť, P. O. Hviezdoslav,11 ale predovšetkým Jozef 

Škultéty.12 Začiatky polonofilstva u slovenských vzdelancov v tomto období 

sú úzko späté s rozvojom slavistického myslenia poľských, najmä 

krakovských vzdelancov. Dôležitú úlohu v rozvoji slovensko-poľských 

vzťahov zohrávali periodiká ako na poľskej, tak aj slovenskej strane. Poľské 

 
6 MARUŠIAK, Juraj: Obraz Poľska v slovenskej tlači v rokoch 1918 – 1919. In: Historické a kultúrne zdroje 

slovensko-poľských vzťahov. Red. Jozef Hvišč. Bratislava : Lufema, 2000, s. 132; K tomu bližšie napr. kritický 

dobový článok na adresu aktivít viedenských Poliakov: Slovania a kolo poľské. In: Slovenský denník, roč. 1, 

1910, č. 36, s. 1. 
7 MARUŠIAK, Obraz Poľska v slovenskej tlači v rokoch 1918 – 1919, s. 133. 
8 Prvý kontakt s martinským centrom uskutočnil v rámci svojich ciest po Považí a Turci poľský historik, 

publicista a politický činiteľ: GILLER, Agaton: Z podróży po kraju słowackim. Lwów 1876. 396 s. 
9 JAGIEŁŁO, Slováci poľskými očami, s. 53. 
10 Vajanský publikoval články s poľskou tematikou najmä na stránkach Národných novín, napr.: VAJANSKÝ, 

Svetozár H.: O ceste po Poľsku. In: Národnie noviny, roč. 12, 22. 10. 1881, 25. 10. 1881, 27. 10. 1881, 29. 10. 

1881, 31. 10. 1881, 3. 11. 1881, č. 124 – 129; Kraszewského pravota. In: Národnie noviny, roč. 15, 21. 5. 1884, 

č. 60, s. 1; Bohdan Zaleski. In: Národnie noviny, roč. 17, 3. 4. 1886, č. 50, s. 4; Zápisky Michała Czajkowského. 

In: Národnie noviny, roč. 27, 6. 3. 1896, č. 50, s. 2, pokračovanie tamže, roč. 28, 9. 7. 1897, č. 154, s. 4;  
11 Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi sa budem venovať v druhej časti príspevku. 
12 Škultétyho a jeho vzťah k Poliakom spracovali: MAGIERA, Ján: Jozef Škultéty a Poliaci. In: Slovenské 

pohľady, roč. 49, 1933, s. 662-663; ABRAHAMOWICZ, Danuta: J. Škultéty a Polacy. In: Jozef Škultéty (1853 – 

1948). Zborník z vedeckej konferencie. Red. Michal Kocák. Martin : Matica slovenská, s. 168-174; OTČENÁŠ, 

Michal: Jozef Škultéty a Slováci. In: Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov. Red. Jozef Hvišč. 

Bratislava : Lufema, 2000, s. 143-159. 
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časopisy pravidelne informovali o aktivitách a pôsobení popredných 

osobností slovenského národného hnutia. Poliaci tak mali možnosť dozvedieť 

sa o národnoobrannom zápase Slovákov so stupňujúcou sa maďarizáciou, čo 

Poliakom evokovalo ich vlastný boj so svojimi utláčateľmi a vyvolávalo 

vzájomné sympatie.13 Príspevky o Slovákoch sa najčastejšie vyskytovali na 

stránkach mesačníka Świat słowiański, ktorý v predvojnovom období 

prezentoval poľské stanoviská k otázkam Slovanstva a slavianofilstva.14 

Zo slovenských periodík to boli zase najmä Slovenské pohľady, vedené 

dlhoročným redaktorom Jozefom Škultétym, ktoré pravidelne informovali 

o nových prácach poľských autorov týkajúcich sa slovenskej literatúry, 

kultúry, histórie. Na stránkach Pohľadov boli uverejňované príspevky 

z poľskej histórie a taktiež príspevky k vtedajším slovensko-poľským 

vzťahom.15 Slovenskí autori tu častokrát polemizovali s dielami poľských 

autorov o slovenskej histórii, jazyku, ktorí severné slovenské oblasti 

považovali za pôvodne obývané poľským obyvateľstvom a miestnu kultúru za 

autentickú poľskú kultúru. Tieto polemické články zo začiatku 20. storočia 

reagovali na snahu haličských poľských politikov agitovať na spomínaných 

územiach v prospech poľského romantického nacionalizmu. V tejto súvislosti 

v roku 1903 spišský rímskokatolícky kňaz Štefan Mišík publikoval s poľskou 

tematikou článok Spišskí Poliaci,16 kde sa autor venuje osídleniu Spiša a 

rozšíreniu poľštiny v tejto oblasti. Autor nespochybňuje osídlenie spišského 

regiónu poľským obyvateľstvom, ktoré sem prišlo po zániku veľkomoravskej 

ríše, avšak hranica jeho rozšírenia sa nachádzala severnejšie v porovnaní so 

stavom zo začiatku 20. storočia. Postupne v nasledujúcich storočiach 

preniklo poľské obyvateľstvo aj do mnohých slovenských a nemeckých obcí, 

avšak samotní „spišskí ľud, hovoriaci po poľsky, „nikdy nepovažuje sa sám 

za poľský, ale za slovenský – aspoň ja som nikdy nepočul, že by mluvu svoju 

držal za poľskú“.17 Mišík zároveň upozornil, že na mnohých miestach, kde 

predtým žilo slovenské aj nemecké obyvateľstvo, vplyvom poľského 

pôsobenia sa popoľštilo: „Rusnáci v Osturni sú už dávno spoľštení a Nemci 

v Belej a Ľubici sú na ceste k popoľšteniu...“ Mišík za hlavnú príčinu udržania 

sa poľštiny považuje „známu húževnatosť poľskú“, ako aj „politické pomery, 

v akých značná čiastka spišských obyvateľov za mnoho storočí žila, keď sa 

 
13 HVIŠČ, Jozef: Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského, 1996, 

s. 73. 
14 Príspevky so slovenskou tematikou zhrnul: MAGIERA, Jan: Slovenica v ročníkoch Świata słowiańskiego. 

Bibliografia vedomostí o Slovensku a Slovákoch v poľskom mesačníku Świat słowiański v r. 1905 – 1914. In: 

Sborník na počesť Jozefa Škultétyho. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1933, s. 381-400. 
15 MEDŇANSKÝ, Martin: Z ciest. In: Slovenské pohľady, roč. 8, 1888, č. 7, s. 145-151; ŠKULTÉTY, Jozef: 

Hercen o Mickiewiczovi. In: Slovenské pohľady, roč. 15, 1895, s. 693-696; KVAČALA, Ján: Poľská práca 

o Komenskom. In: Slovenské pohľady, roč. 20, 1900, s. 230-238; ŠKULTÉTY, Jozef: Z poľských prekladov 

slovenských národných piesní. In: Slovenské pohľady, roč. 27, 1907, s. 320; Świat słowiański. In: Slovenské 

pohľady, roč. 1910, s. 765-768.  
16 MIŠÍK, Štefan: Spišskí Poliaci. In: Slovenské pohľady, roč. 23, 1903, s. 373-375.  
17 Tamže, s. 374. 
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nachádzala pod vplyvom poľských kráľov a ich orgánov“.18 Práve táto 

skutočnosť zabránila tomu, aby sa Spiš stal celkom nemeckým.  

Vrcholné obdobie záujmu Slovákov o svojho severného suseda nastáva 

v prvom desaťročí 20. storočia. Bola to najmä nová slovenská generácia 

formujúca sa okolo periodík Hlas, Prúdy, okolo časopisu Dennica, ktorá 

veľmi intenzívne začala prejavovať záujem o spoznanie a rozširovanie 

slovensko-poľských vzťahov na základe spoločných literárnych a kultúrnych 

záujmov. Táto generácia sa zamerala na dôležitosť sociálnej a osvetovo-

výchovnej práce vo všetkých oblastiach verejného života. Nová koncepcia 

slovensko-poľských vzťahov sa pozitívne prejavila na ďalšom rozvoji 

slovenského polonofilstva. Iniciátormi tohto pohybu boli František Votruba, 

Pavol Blaho, Ján Slávik-Neresnický. Taktiež sa zintenzívňovala spolupráca 

osobností z okruhu martinských národniarov s poľskými slavistami. Popri 

Škultétym, Vajanskom, Hviezdoslavovi reflektujú poľské prostredie, poľskú 

literatúru a históriu ďalšie slovenské literárne osobnosti ako napr. Terézia 

Vansová, Elena Maróthy-Šoltésová.19  

Bezprostredným impulzom formovania novej koncepcie slovensko-

poľských vzťahov bol poľský článok Vyzvanie k slovenskej tlači uverejnený 

v roku 1909 v krakovskom mesačníku Świat Slowianski. Autor v ňom 

kritizoval slabú znalosť a spoluprácu slovenských a poľských publicistov. Za 

dlhé roky konštatuje, že „verejnosť poľská nemala náležitých informácií 

o vašom pomere k Maďarom a uhorskej vláde. Bolo to z vašej viny. Žiaden 

Slovák neobjavil sa nikdy medzi poľskými novinármi, literátmi, politikmi; 

neprišiel do blízkeho Krakova poreferovať publicistom o veciach slovenských; 

nenapísal nikdy ani len článoček do niektorého poľského časopisu. Ničím ste 

k nášmu neprispeli, a teda je vaša vina, že verejnosť poľská súdi o týchto 

veciach nesprávne.“20 V posledných rokoch však nastala zmena, keď „dnes 

neprejde týždňa, žeby sa v poľských časopisoch nepísalo o Slovákoch a i tí, 

ktorí radili udržať priateľstvo s Maďarmi priznajú, že sa vám krivdí. Urobilo sa 

mnoho, a všetko bez vás“.21 Autor v článku kritizuje Slovákov za to, že 

slovenský vzťah k Poliakom je vybudovaný na nespravodlivom základe a na 

nedostatku informácií: „V časopisoch svojich podávate informácie nesprávne, 

často smiešne. Zpráv zloprajných, hlásajúcich o nás nepravdu, čítali sme 

v časopisoch vašich už dosť.“22 Autorova kritika smeruje najmä do radov 

predstaviteľov martinského centra, keď zdôrazňuje, že ich názory na 

domácu, i medzinárodnú politiku sú už prekonané, stali sa „neužitočnými“. 

Slováci sa v dôsledku tejto politiky ocitajú v bludnom kruhu namiesto toho, 

 
18 Tamže, s. 375. 
19 HVIŠČ, Jozef: Národné vedomie v medziliterárnych súvislostiach. In: Historické a kultúrne zdroje slovensko-

poľských vzťahov. Red. Jozef Hvišč. Bratislava : Lufema, 2000, s. 78. 
20 Preložené časti poľského článku uverejnil časopis Prúdy: Slovensko a Poliaci. In: Prúdy, roč. 1, 1909 – 1910, 

č. 1, s. 22-24. 
21 Tamže, s. 22. 
22 Tamže. 
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aby smerovali napred. Zároveň ponúka riešenie, ako zlepšiť slovensko-poľské 

vzťahy. Je nevyhnutné, aby Slováci revidovali svoj pomer k Poľsku „i v mene 

vlastného slovenského záujmu, nielen z povinnosti k slovanskej idei, treba 

striasť sa polonofobie, nešíriť ju, ale vzájomný pomer postaviť na jedine 

správne stanovisko: na poznanie pomerov poľských, na vlastné, spoľahlivé 

informácie, hľadať i na slovenskej strane cesty sblíženia, bo minuly už časy, 

v ktorých bolo možné pýšiť sa slovanofilstvom a Poľsku pri tom ignorovať.“23  

Tieto kritické slová poľského článku nezostali medzi Slovákmi bez 

odozvy. Reagovali na ňu Prúdy článkom s názvom Slovensko a Poliaci. 

V reakcii autor najskôr priblížil časopis, v ktorom bol článok publikovaný. 

Hodnotí ho ako časopis síce „konzervatívny, ale výborne redigovaný, má 

menovite bystrý zmysel pre naliehavé otázky politické. Treba i skutočne 

priznať, že o slovenské veci staral sa vždy svedomite, uhorské pomery 

ukazoval v pravom svetle.“ Autor reakcie poľskú kritiku do slovenských 

radov odôvodnil tým, že „slovenské sympatie k Poliakom chladli asi v tom 

pomere, v akom rástol v Národných novinách kult samoderžavia, nádeja 

v svetovú katastrofu, ktorá donesie nám oslobodenie“.24 Tento panslavizmus 

však nebol jediným dôvodom nezáujmu Slovákov o poľské záležitosti. Od 

nadviazania bližších kontaktov s Poliakmi ich odrádzala „protislovanská 

politika Kola poľského v Rakúsku, bezpočetné dôkazy poľsko-maďarského 

bratríčkovania, zájazdy poľského študentstva do Pešti, okázalé vítanky 

maďarských študentov v Ľvove, ...stanczykovskej politiky v Haliči....“25 Autor 

článku však tieto záležitosti nepovažuje za prekážku nadviazania slovenskej 

a poľskej spolupráce: „Poľský národ nemôže za svojich stanczykow, ani za 

ľudí, ktorí v maďarskom rytierstve vidia svoj ideál a bláhove úfajú, že ich 

pomocou zbudujú nové Poľsko.“ ... Na záver autor odkazuje: „Negeneralizovať 

– to by bol asi prvý príkaz vzájomnosti, potrebný pre starú generáciu i pre 

novú, zbytočne nedvíhať len to, čo nás rozlišuje, ale s láskou sprevádzať, čo 

nás spojuje a môže spojovať, objektívne a na základe pravdy. Za upozornenie 

môžeme byť Światu slowianskemu vďační. Bolo na čase.“26 

Tento poľský článok a obdobné výzvy mladej slovenskej generácie 

akcentovali snahu o zintenzívnenie slovensko-poľských vzťahov na základe 

vzájomného spoznania a cieľavedomej konštruktívnej spolupráce. 

Sformovanie novej koncepcie slovensko-poľských vzťahov sa prejavilo 

zvýšeným záujmom o poľskú literatúru i kultúru. Najmä v Dennici začali 

vychádzať preklady z poľskej poézie a prózy. Aj ostatné slovenské noviny a 

časopisy akceptovali výzvu a publikovanými článkami zapĺňali biele miesta 

vo vedomostiach Slovákov o poľskom národe najmä v kultúrnej a literárnej 

rovine.  

 
23 Tamže, s. 23. 
24 Tamže, s. 24. 
25 Tamže. 
26 Tamže. 
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Vypuknutie prvej svetovej vojny načas utlmilo rozvíjanie slovensko-

poľských vzťahov. V roku 1914 bolo ukončené vydávanie mesačníka Świat 

słowiański, ktorý pravidelne informoval Poliakov o aktivitách slovenských 

spisovateľov, publicistov, literátov. V politickej rovine de facto spolupráca 

medzi slovenskými a poľskými politikmi na najvyšších fórach neexistovala, 

preto aj v priebehu vojenského konfliktu nedochádzalo k hľadaniu 

spoločného postupu v súvislosti s politickým vývojom po ukončení vojny.  

Slováci napriek minimálnym politickým kontaktom sledovali dianie 

okolo svojho severného suseda najmä prostredníctvom slovenskej tlače. 

Poľská otázka sa dostala do popredia záujmu Slovákov aj v roku 1918, keď 

už sa blížilo ukončenie bojov a medzi zástupcami účastníkov vojenského 

konfliktu sa rozbiehala diskusia o povojnovom usporiadaní Európy. 

Dôležitosť tejto skutočnosti si uvedomovali aj Slováci, keď predvídavo 

predpokladali, že zmeny, ktoré sa teraz odohrávajú „vo význame prevyšujú 

dobu renaissančnú a dobu francúzskej revolúcie“. A len od nich samotných 

bude závisieť, čo im táto nová doba prinesie.27  

V priebehu celého roka 1918 sa na stránkach slovenskej tlače 

objavujú správy o tom, ako pokračujú rokovania medzi mocnosťami 

o ukončení vojenského konfliktu a okrem iného sa zaoberali aj otázkou 

Poľska a jeho budúceho postavenia v povojnovej Európe. Zatiaľ čo začiatkom 

roka britský ministerský predseda David Loyd George zdôrazňoval úlohu 

nezávislého Poľska a potrebu jeho obnovenia spojením všetkých Poliakov do 

samostatného štátu pre rovnováhu Európy,28 z Berlína prichádzali správy, že 

Nemci nepodporia plány Rakúsko-Uhorska na pripojenie Poľska 

k habsburskej ríši, ale sami Nemci si budú nárokovať na väčšinu poľských 

území, ktoré by sa mali stať súčasťou Nemecka.29 Obšírnejšie sa poľskou 

problematikou zaoberal článok Poliaci a Nemci, uverejnený na stránkach 

Národných novín.30 Text reaguje na rokovania mocností v Brest-Litovsku 

ohľadom tzv. cholmskej otázky.31 Autor článku zdôrazňuje, že až táto otázka 

 
27 SEDMOHRADSKÝ: Obnovme dobu Štúrovu. In: Národnie noviny, roč. 49, 24. 1. 1918, s. 1. 
28 „Sme tej mienky, že neodvislé Poľsko, obsahujúce v sebe všetky poľské elementy, je vážne potrebné pre 

rovnováhu Európy.“ Reč Lloyd-Georga. In: Národnie noviny, roč. 49, 10. 1. 1918, č. 4 (2), s. 2. 
29 V Brest-Litovsku. In: Národnie noviny, roč. 49, 17. 1. 1918, č. 7(3), s. 2. 
30 Poliaci a Nemci. In: Národnie noviny, roč. 49, 26. 2. 1918, č. 24, s. 1. 
31 Cholmská otázka sa týkala východného územia bývalého Poľského kráľovstva obývaného rímskokatolíckym 

poľským, ale aj „maloruským“ pravoslávnym obyvateľstvom. V roku 1909 sa na pôde ruskej dumy začala 

debata o pričlení tohto územia vo forme gubernie s názvom Cholmská Rus k Rusku. Iniciátorom myšlienky bol 

ruský ministerský predseda P. A. Stolypin. K realizácii tohto plánu prišlo v roku 1912, keď sa toto územie stalo, 

na základe oktrojovaného zákona schváleného poslancami ruskej dumy, súčasťou ruského štátu. Proti tomuto 

návrhu od počiatku ostro vystupovali poľskí zástupcovia, ktorý tento akt nazvali aj štvrtým delením Poľska. 

Národnie noviny v intenciách svojho proruského zástoja už v roku 1910 podporili názor, že Rusi vystúpili 

s týmto plánom oprávnene, keďže ešte v období stredoveku prevažoval na tomto území ruský element, a Rusi 

teraz žiadajú späť, čo im prináleží: „Vyzdvihovalo sa heslo: každému svoje!...Lenže – nazdávame sa my – keď 

v pomere medzi Slovanmi zásada ,každému svojeʻ berie sa v národopisnom smysle, pravda nie je na ich (t. j. na 

poľskej, pozn. M. V.) strane.“ Otázka Cholmskej Rusi. In: Národnie noviny, roč. 41, 26. 10. 1910, s. 2-3. 
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„stala sa osudnou v histórii Rakúsko-Uhorska. Ona pohla poľskú lavínu, ktorá 

už od sto rokov lenivo ležala pod nohami každej rakúskej vlády.“32 Zatiaľ čo 

dovtedy Poliaci, od ich začlenenia do habsburskej ríše, stáli v rámci 

monarchie v opozícii voči ostatným slovanským národom a pre presadenie 

svojich požiadaviek vo Viedni hľadali podporu u Maďarov, až postoj 

Rakúsko-Uhorska k cholmskej otázke ich priviedol k podpore slovanského 

postupu na ríšskom sneme proti Viedni a vláde vypovedali poslušnosť 

demonštratívnym spôsobom, a to takým, „čo je v politike veľmi zriedkavý 

a u poľských šľachticov už priamo neslýchaný: i cisárovi povracali rády 

a tituly, ministri zaďakovali a všetko stalo si do najkrajnejšej oppozície“. To sa 

prejavilo napr. v roku 1915, keď rakúska vláda rozšírila pomocou zákonného 

nariadenia vojenskú povinnosť na 42 – 50-ročných mužov. Naproti tomu 

Poliaci podporili českých a južnoslovanských vyslancov, ktorí požadovali 

zrušenie nariadenia a prepustenie z vojenskej služby všetkých 42-ročných 

mužov. Rakúska vláda sa tak ocitla v menšine a musela vynaložiť mnoho 

úsilia, aby nedošlo k rozpusteniu snemu, čo by v čase vojenského konfliktu 

viedlo k vnútorným nepokojom, „ktorých následky nedajú sa ani predvídať“. 

Autor článku zaznamenal jednu, dovtedy nevídanú, dôležitú skutočnosť, že 

„ruskí (rakúsko-ruskí) vyslanci vo všetkých otázkach – mimo ukrajinskej – 

stoja na strane českých vyslancov a tak sú s poľskými v jednom tábore“. 

Z toho vyplynulo, ako trefne poznamenáva pisateľ textu: „Môžeme byť 

pripravení na veľmi vážne veci v našej monarchii.“33 Zmenu poľského 

stanoviska a príklon k slovanskému táboru autor vysvetľuje poľskými 

obavami z rozpínajúceho sa germánstva smerom na východ, obávajúc sa 

nemeckého Drang nach Osten.  

Rakúsko-Uhorsko pristúpilo na riešenie poľskej otázky podľa 

nemeckých návrhov v rámci brest-litovských rokovaní, keď bolo bývalé 

poľské územie Cholmu a Podlesia vydané novotvoriacej sa ukrajinskej 

republike. Dovtedy Poliaci, verne oddaný rakúskej vláde a cisárovi, vydali po 

rokovaniach protest proti Nemcom, keďže týmto rozhodnutím im zabránili 

realizovať jediný cieľ, pre ktorý vstúpili do vojny: „Počas úžasnej svetovej 

vojny poľský národ postavil sa za svoj jediný cieľ neodvislé, sjednotené 

Poľsko.“ Podľa Poliakov by sa vytvorením nového štátu ocitli v nemeckom 

obkľúčení, pretože Nemeckom podporovaná Ukrajina by sa stala len jeho 

predĺženou rukou: „Miesto slobody čaká nás nové otroctvo, miesto 

spravedlivého, na slobodné, neodvislé a sjednotené národy sa opierajúceho 

pokoja, zvestovanie novej bratovraždy, nových obetí, novej biedy poľského 

národa.“34 Redakcia Národných novín zatiaľ nezaujala v tejto poľskej veci 

stanovisko, len konštatovala, prečo Poliaci zastupujúci svoj národ na 

ríšskom sneme mali tak málo „porozumenia pre ponosy poltreťamiliónového 

 
32 Poliaci a Nemci, s. 1. 
33 Tamže.  
34 Politický prehľad. Rakúsko. In: Národnie noviny, roč. 49, 23. 2. 1918, č. 23, s. 2.  
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národa slovenského, s ktorým v susedstve, v bratstve spolu nažívať určil im 

osud“.35 

Slovenský postoj v poľskej záležitosti a slovensko-poľské vzťahy na 

politickej úrovni ďalej determinovali diskusie o povojnovom usporiadaní 

štátov. Nedôveru a obavy z aktivít poľských zástupcov umocňovali načrtnuté 

plány rakúsko-uhorského ministra zahraničných vecí Gyulu Andrássyho 

v súvislosti s riešením poľskej otázky, ktoré časť poľskej inteligencie 

zoskupenej okolo politického útvaru Nowa Reforma vnímala pozitívne.36 

Vytvorenie nezávislého Poľského kráľovstva s osobitnou dynastiou 

habsburská ríša slovami Andrássyho odmietala, pretože monarchia by 

nepristúpila na stratu územia Haliče a pripojenie nemeckých území 

k znovuzjednotenému Poľsku. Do úvahy prichádzal iba jediný variant, ktorý 

bolo Rakúsko-Uhorsko ochotné podporiť. Ruské Poľsko (územia pripojené 

v rámci delenia k ruskej ríši) malo byť spojené s Haličou a následne sa 

takýto štát mal stať súčasťou habsburskej ríše, „len je potrebné, aby boli 

Poliaci s tým spojením spokojní, lebo ináče, sa obávam (G. Andrássy, pozn. M. 

V.), že pripojenie poľského národa k nám stalo by sa Achillovou pätou našej 

monarchie“.37 

Čo by tento variant znamenal pre Slovákov a ostatné nemaďarské 

národy, sa snažil slovenskej verejnosti priblížiť časopis Slovenský týždenník, 

redigovaný v Budapešti Milanom Hodžom. Maďarskí politici začali napĺňať 

Andrássyho plány a počas letných mesiacov roka 1918 rokovali so 

zástupcami Poliakov na čele s kniažatami Radziwillom a Lubomirskim 

z Varšavy, s Javorskim z Krakova a spolu s ďalšími konzervatívnymi 

poľskými politikmi. Výsledkom rokovaní bol návrh, na základe ktorého sa 

ruské Poľsko malo pripojiť k Haliči a vytvoriť spolu nové Poľské kráľovstvo 

prináležiace „pod žezlo našeho panovníka a vpravil by sa s Uhorskom 

i Rakúskom do takého sväzku, kde by nič iného nebolo spoločné, len 

panovníkova osoba“.38 Išlo by de facto o istú podobu trializmu, ktorá však 

oprávnene vyvolávala u Slovákov obavy, že Poliaci podporovaní Budapešťou 

by si postupne začali uplatňovať svoje nároky v slovensko-poľskom 

pohraničí, ktoré bolo v minulosti súčasťou poľského štátu obývané (nie 

celkom) poľským obyvateľstvom, na čo už v predvojnovom období 

upozorňovali slovenskí vzdelanci. 

V čase postupujúcich rokovaní o možnostiach povojnového 

usporiadania habsburskej ríše sa v poľskej tlači začínajú objavovať články 

priaznivo informujúce o Slovákoch. Viaceré poľské noviny si v auguste 1918 

pripomenuli založenie Matice slovenskej a pri tejto príležitosti vynášali 

„chválospevy“ na adresu Slovákov: „Slováci zo všetkých bratských národov 

 
35 Tamže. 
36 „Uhorska a Poľsko“ (Węgry a Poľsko). In: Národnie noviny, roč. 49, 18. 6. 1918, č. 70, s. 2. 
37 Výhľady do budúcnosti II. In: Národnie noviny, roč. 49, 13. 7. 1918, č. 81, s. 1. 
38 Slovania, Nemci, Maďari. In: Slovenský týždenník, roč. 16, 12. 7. 1918, č. 28, s. 1. 
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zachovali podnes najmenej zmenený, dávny typ slovanský. Jestli žiada sa ti 

vidieť živý obraz zahynulého Slovanstva, nenajdeš ho ani v poľskej dedine, 

ani v českom mestečku, ani na rovinách Ruska alebo horách balkánskych 

v takej zachovalosti ako medzi Slovákmi... Z celej slovanskej rodiny nám 

Poliakom najpríbuznejší sú vedľa Lužičanov Slováci. So Slovákom každý 

Poliak dobre sa dohovorí.“39 Pretože práve teraz nastal ten čas na myslieť na 

Slovákov už aj v Poľsku. 

Slovenské periodiká nenechali tento zvyšujúci sa poľský záujem bez 

odozvy. Slovenský týždenník uverejnil na pokračovanie článok s názvom 

Poľská sláva,40 v ktorom Slovákom približoval časy slávnej poľskej minulosti, 

keď „naši slovanskí bratia Poliaci vývodili medzi slovanskými národami. 

Jejich umenie a spisba dosiahla svetového velhlasu i vo vekoch posledných, 

ale v drievnych časoch vývodieval národ poľský i v politike.“41 Rovnako aj 

Národnie noviny reagovali príspevkom s názvom Poliaci za Slovákov42 

pripomínajúcim predchádzajúce kultúrne slovensko-poľské kontakty 

v minulosti. Podáva prehľad tých najdôležitejších poľských vedcov 

a umelcov, ktorí boli v minulosti spätí so Slovákmi a prejavovali o nich 

záujem, ako napr. B. Linde, Bronislav Grabowski, Ján Baudoin de 

Courtenay alebo R. Zawiliński, „jeden z najmilších našich priateľov v celom 

Slovanstve“.43  

Zintenzívnenie slovensko-poľských kontaktov z poľskej strany v tomto 

období pravdepodobne vyplynulo aj z faktu, že Poliaci sa usilovali získať pre 

svoje ciele podporu zo všetkých strán. Už v októbri 1918 predložili v ríšskom 

sneme návrh o novom vybudovaní Poľska, ktorým protestovali proti tomu, 

aby niektorá z mocností, medzi ktoré bolo Poľsko rozdelené, považovala 

poľskú otázku za svoju záležitosť. Poliaci v rámci návrhu žiadali riešiť poľskú 

otázku na „kongrese svetového pokoja pri účasti predstaviteľov poľského 

národa“.44 V nasledujúcich týždňoch sa v dôsledku rozpadu Rakúsko-

Uhorska v slovenských novinách objavujú príspevky s poľskou tematikou 

zriedkavo, keďže Slováci upriamili svoju pozornosť na rozpadávajúcu sa 

habsburskú monarchiu a s tým súvisiaci vznik nového československého 

štátu. 

Poľsko-slovenské vzťahy prešli v predmetnom období pomerne 

zaujímavým vývojom. Napriek tomu, že slovenský a poľský národ obývajú 

oblasti bezprostredne spolu susediace, v 19. storočí vzrastal záujem o svojho 

severného/južného suseda len pozvolna. Táto skutočnosť vyplynula 

z odlišného historického vývoja týchto slovanských etník. Zatiaľ čo Poliakov 

 
39 Poliaci za Slovákov. In: Národnie noviny, roč. 49, 24. 8. 1918, č. 99, s. 1. 
40 Poľská sláva. In: Slovenský tyždenník, roč. 16, 20. 9. 1918, č. 38, s. 1-2; Poľská sláva II. In: Slovenský 

tyždenník, roč. 16, 27. 9. 1918, č. 38, s.  
41 Poľská sláva, s. 1. 
42 Poliaci za Slovákov. In: Národnie noviny, roč. 49, 3. 9. 2019, č. 103, s. 1. 
43 Tamže. 
44 Búrky v ríšskej rade. In: Národnie noviny, roč. 49, 5. 10. 1918, č. 117, s. 2. 
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môžeme zaradiť k tzv. historickým národom, ktorý už od dávnych čias 

disponoval samostatným štátnym útvarom, slovenská historická cesta bolo 

o čosi zložitejšia. Práve pre tieto odlišné determinanty historického vývoja sa 

formovali poľsko-slovenské vzťahy takmer výlučne v kultúrnej, literárnej 

rovine. Na politickej úrovni zaznamenávame až do konca prvej svetovej vojny 

minimálnu spoluprácu. Kontakty medzi sebou udržiavali predovšetkým 

predstavitelia martinského centra na jednej strane, na strane druhej to boli 

najmä haličskí poľskí intelektuáli z Krakova, ktorí od 70. rokov 19. storočia 

upriamili svoju pozornosť na svojho slovenského suseda a položili základy 

polonofilstva jednej slovenskej generácie. 

 

Resumé: 

Evolution and metamorphoses of Slovak-Polish relations at the beginning of 

the 20th century 

 

Poles and the Polish nation are direct neighbours to the Slovaks, which 

sprung interest in both ethnic groups to get to know each other long time ago. 

There was a contact between the two nations during several occasions in the past. 

This study aims not to give a thorough overview of Polish-Slovak relations in 1918, 

but to point out important moments until this critical year. It shows the Slovak 

interest in their Polish neighbour in the times of great geographical and political 

changes in the area of Central Europe in 1918. 
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Prejavy a podoby polonofilstva Karola Sidora počas jeho 

vatikánskej misie1 

 

Róbert Letz 

 

Karol Sidor patrí medzi najvýraznejšie osobnosti reprezentujúce 

polonofilský prúd v slovenskom politickom živote prvej polovice 20. až 50. 

rokov 20. storočia. Mohlo by sa zdať, že obdobie ohraničené rokmi 1939 – 

1945 bude predstavovať istú medzeru v jeho kontaktoch s Poliakmi. Nebolo 

to tak. Paradoxne, hoci Sidor pôsobil na poste vyslanca Slovenskej republiky 

pri Svätej stolici a bol týmto spôsobom na nemeckú intervenciu vytrhnutý 

z domáceho slovenského diania, svoje kontakty s Poliakmi vo Vatikáne ďalej 

intenzívne budoval.  Poľsko bolo v tomto čase vymazané z mapy Európy 

a práve Svätá stolica sa pre poľský exil stala dôležitým oporným bodom. 

Práve tu sa vytvorilo azda to najvhodnejšie prostredie, kde mohli byť 

rozdiskutované problémy nedávnej minulosti, pálčivé udalosti prítomnosti 

a budúce vízie.  

Vo Vatikáne sa stretol K. Sidor s Kazimierzom Papéem. Obaja sa 

osobne poznali. Papée pôsobil v rokoch 1936 – 1939 ako poľský vyslanec 

v Prahe, kam chodieval Sidor v rokoch 1935 – 1939 ako poslanec Hlinkovej 

slovenskej ľudovej strany a podpredseda vlády ČSR (1938 – 1939). Teraz sa 

stretli ako kolegovia diplomati dvoch samostatných štátov. Obidvoch delil 

vek i zameranie. Papée bol skúsený diplomat, ktorý dovŕšil 50. rok života, 

a Sidor 37-ročný politik, ktorý musel odísť z domácej politiky po zásahu 

Nemecka.2 Nemal skúsenosti s diplomaciou. Svoje diplomatické misie pri 

Svätej stolici začali takmer súčasne. Sidor nastúpil 7. júla 1939 a Papée 15. 

júla 1939. Obaja mohli, samozrejme v úplne rozdielnych podmienkach, 

uvažovať o poľsko-slovenských a slovensko-poľských vzťahoch. Práve vo 

Vatikáne, kde sa zbiehali diplomatické nitky z celého sveta, dostávali tieto 

diskusie širšie európske a celosvetové dimenzie. Keď sa Sidor o Papéeho 

príchode 25. júna 1939 dozvedel, konštatoval, že „to je fajn“.3 Aktuálne 

vzťahy medzi Poľskom a Nemeckom boli v tom čase veľmi napäté 

a schyľovalo sa k vojnovému konfliktu. Sidor v tejto situácii nebol pasívny. 

V lete roku 1939, keď vrcholili nemecké územné nároky voči Poľsku, dvaja 

 
1 Štúdia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0797/17 Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 1918 – 

1939. 
2 Na Slovensku sa 9. 3. 1939 uskutočnil vojenský zásah plánovaný niektorými českými ministrami ústrednej 

vlády. Prezident ČSR E. Hácha zosadil z funkcie predsedu slovenskej autonómnej vlády J. Tisu a 11. 3. 1939 do 

tejto funkcie vymenoval K. Sidora. Sidor v noci z 11. na 12. 3. 1939 odmietol nátlak nemeckých emisárov na 

vyhlásenie slovenského štátu. Dňa 14. 3. 1939 po návrate J. Tisa z rokovaní s A. Hitlerom v Berlíne Sidor 

rezignoval na funkciu predsedu slovenskej autonómnej vlády. V ten istý deň poslanci slovenského snemu 

vyhlásili Slovenský štát a Sidor sa stal formálne ministrom vnútra v jeho prvej vláde. Na tento rezort však už na 

druhý deň 15. 3. 1939 rezignoval. Nemecko si prialo, aby sa „stratil zo Slovenska“. KÁZMEROVÁ, Ľubica – 

KATUNINEC, Milan: Dilemy Karola Sidora. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 89-99.  
3 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011, s. 28, záznam z 25. 6. 1939. 
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slovenskí vojenskí velitelia plukovník gen. štábu Augustín Malár – veliteľ VI. 

zboru slovenskej armády a podplukovník Ján Ambruš – veliteľ slovenských 

vzdušných zbraní, boli ochotní umožniť Poliakom vpád do Považia, ak by sa 

takáto možnosť poľskému generálnemu štábu ukázala potrebnou 

a výhodnou. Iba po rozhovore K. Sidora a P. Čarnogurského s poľským 

vyslancom v Taliansku generálom Bolesławom Wieniawom Długoszowskim 

začiatkom augusta 1939 v Ríme sa  od tohto zámeru upustilo. Poľský 

generál sa v tomto rozhovore vyjadril, že poľská armáda sa bude musieť 

pravdepodobne stiahnuť pred vojenskou silou nemeckej armády hlboko do 

vnútrozemia za rieku Bug a tam sa brániť až dovtedy, kým Spojenci rozvinú 

svoj útok na západnom fronte, čo môže trvať dlhší čas. Po stretnutí Sidorovej 

skupiny v Korytnických kúpeľoch 17. augusta 1939 sa prijal názor, že od 

poľského vojenského vpádu koordinovaného so slovenskou armádou treba 

vzhľadom na poľské stanovisko upustiť, lebo by to veci nepomohlo 

a Slovensko by bolo vystavené prvému najtvrdšiemu nemeckému úderu.4 

Informácia o tomto zaujímavom pláne sa nachádza v spomienkovom texte 

jedného z aktérov rozhovorov P. Čarnogurského. Vo vydaných denníkoch K. 

Sidora sa o nej nenachádza zmienka.  

 
Karol Sidor (zdroj: Nový svet, 1939). 

 
4 Historický ústav Slovenskej akadémie vied (HÚ SAV) Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 

22/19. ČARNOGURSKÝ, Pavol: Príspevok k slovenskej problematike za druhej svetovej vojny.   
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K. Sidor hneď po príchode do Ríma nadviazal písomný kontakt 

s publicistom Konštantínom Čulenom, ktorý bol v tom čase v USA 

a s predstaviteľmi amerických Slovákov, združených najmä v Slovenskej lige 

v Amerike. Sidor veril v poslanie amerických Slovákov a ich pomoc 

Slovensku v budúcnosti. Preto ich podľa svojich možností informoval 

o domácom dianí a utvrdzoval ich v myšlienke, že štátna samostatnosť je pre 

Slovákov tým najlepším východiskom nielen v momentálnej konštelácii 

politických síl v Európe, ale aj v budúcnosti. K. Čulen poslal Sidorovi list, 

v ktorom hodnotil poľskú orientáciu medzi americkými Slovákmi: „Sú tu 

polonofilskí čechoslováci. Milan Getting, ktorý Ťa chcel vlani obesiť, ktorý 

nemohol nám na meno prísť, ktorý v novinách písal, že len vlastizradcovia 

môžu spolupracovať s Poliakmi, ten teraz začína brnkať na polonofilské 

struny. Zo všetkých azda Hušek sa vyjadruje najsympatickejšie o Poliakoch 

a jedine on radí, aby sa Slováci akosi viac opreli na Poliakov.“5 Tieto 

informácie boli pre Sidora dôležité vzhľadom na orientáciu medzi americkými 

Slovákmi a ich možným perspektívnym zapojením do svojich aktivít.  

 
Kazimierz Papée (zdroj: wikipedia.pl). 

 
5 SIDOR, Karol: Šesť rokov pri Vatikáne. Scranton : Obrana Press, 1947, s. 81.  
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Situáciu v Európe i vo svete zásadne zmenilo vypuknutie druhej 

svetovej vojny, ktorá si v krátkom čase vyžiadala likvidáciu Poľska. Sidor bol 

rýchlym spádom udalostí evidentne zaskočený. Po vyhlásení vojny 

Francúzska a Veľkej Británie Nemecku očakával dlhú poľskú obranu 

a v konečnom dôsledku neveril v nemecké víťazstvo. Prekvapil ho aj fakt, že 

na nemeckom vojenskom ťažení proti Poľsku sa zúčastnila slovenská 

armáda. Keď šéf Úradu propagandy Alexander Mach nariadil vyvesiť na 

verejných priestranstvách slovenské zástavy, po dobytí Javoriny a okolitých 

obcí slovenskou armádou, Sidor si povzdychol: „Ktoré sú to, nevieme. 

A Javorina?  Možno ešte zástavy budú visieť pre jej vydobytie, keď ona sa 

dostane opäť do poľských rúk.  Vojenné šťastie je veľmi menlivé.“6 Z týchto 

Sidorových vyjadrení vyplýva, že neveril v rýchlu porážku Poľska. Sidorovo 

meno sa s rozhárajúcou vojnou často skloňovalo v Poľsku. Poľskí politici 

v ňom videli vhodnú osobu, ktorú by mohli využiť ako protiváhu 

k existujúcej slovenskej vláde spojenej s Nemeckom. Rádio Katovice, ktoré 

vysielalo spravodajské programy v nemčine, češtine a slovenčine, 

v slovenskom vysielaní 2. septembra 1939 odvysielalo správu, že Slováci 

uznávajú legitimitu Sidorovej vlády a stavajú sa proti Tisovej vláde.7 Sidor si 

vypočul túto správu sprostredkovane z vysielania bratislavského rozhlasu, 

ktorý s ňou polemizoval, pričom uviedol, že ju prečítal slovenský vyslanec 

v Poľsku Ladislav Szathmáry. Tak sa Sidor prvý raz dozvedel, že Szathmáry 

sa postavil proti agresii Poľska. Dňa 4. septembra 1939 Sidor dostal 

telegram od L. Szathmáryho. Szathmáry v ňom odmietol nemeckú agresiu 

proti Poľsku, prinútenie Slovenska viesť vojnu proti Poľsku. Ďalej oznámil, že 

v mene slovenského národa začal odboj proti Nemecku a ustanovil odbojový 

orgán pod názvom Dočasný slovenský výbor, ktorý úraduje na slovenskom 

vyslanectve vo Varšave. V závere telegramu vyjadril nádej, že Sidor 

v dohľadnom čase prevezme vedenie výboru vo Varšave.8 Sidor si vec zvážil 

a rozhodol sa ostať v Ríme a na telegram vôbec neodpovedal. Do svojho 

denníka napísal hlbšiu motiváciu svojho konania: „Ako som si prečítal 

telegram, povedal som si, že nejdem nikde. Ostanem pekne v Ríme, hoci prejsť 

do Poľska cez neutrálnu Juhosláviu a Rumunsko nebolo by nič ťažkého... 

Znovu som tam, kde som bol v marci. [Rozumej v marci 1939, pozn. R. L.] Aj 

teraz chcem zmeniť súčasný stav, ale nemám dosť viery, či by som vedel 

budúcnosť národa zaistiť bez toho, aby som nevyjednával. Vydať sa do rúk 

Poliakom a z ich milosti pracovať na zmene stavu, je to isté, čo urobil Tiso 

 
6 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I., s. 58.  
7 KATUNINEC, Milan: Karol Sidor – úprimný priateľ poľského národa. In: KAZMEROVÁ, Ľubica – ORLOF, 

Ewa a kol.: Slovensko-poľské vzťahy 1918 – 1945 očami diplomatov. Bratislava : Historický ústav SAV, 2008, s. 

91; SZARNIEC, Lech: Moje Katowice. Polskie Radio Katowice w latach 1927–1939. In: Dziennik zachodni, 22. 

8. 2017. Dostupné na internete: <https://plus.dziennikzachodni.pl/lech-szaraniec-moje-katowice-polskie-radio-

katowice-w-latach-19271939/ar/12213409>. Slovenské vysielanie z Katovíc patrilo k posledným. Vysielačka sa 

ešte v ten deň odmlčala.  
8 SIDOR, Karol: Šesť rokov pri Vatikáne, s. 69.  

https://plus.dziennikzachodni.pl/lech-szaraniec-moje-katowice-polskie-radio-katowice-w-latach-19271939/ar/12213409
https://plus.dziennikzachodni.pl/lech-szaraniec-moje-katowice-polskie-radio-katowice-w-latach-19271939/ar/12213409
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a Ďurčanský, ktorí dnes všetko musia tak robiť, ako Nemec káže.  Slovom tu 

by bola potrebná jasná dohoda slovensko-poľská, ktorú zadržať bolo by 

povinnosťou oboch strán po tejto vojne. Konkretizovať pomer a požiadavky.  

Bez dohody skočiť do akcie mne nemožno. A druhá vec:  ja súhlasím 

s postupom nášho vojska, ktoré zaberá staré slovenské kraje Spiša, Oravy 

a Čadčianska.  Je to zem naša, ktorú musíme najprv dostať a len potom 

možno budovať ďalej.“9 Sidor považoval Szatmáryho podnik za veľmi 

riskantný, bez záruk a predchádzajúcej dohody, ktorá by konkretizovala 

slovenské a poľské stanovisko. Ak ho porovnal s postupom Tisa 

a Ďurčanského v marci 1939, urobil to preto, že sa chcel vyhnúť dôsledku 

ich počínania – závislosti od iného štátu. Sidor chcel byť pánom svojej vôle. 

Zaujímavý je druhý dôvod Sidorovho rozhodnutia: Postup slovenského 

vojska pri obsadzovaní častí poľského územia, obývaného Slovákmi, 

považoval za správny. Bolo to v protiklade s pochybnosťami, ktoré vyjadril 

ešte 2. septembra 1939 v súvislosti s obsadením Javoriny slovenskou 

armádou.  

Ďalšie dôvody, prečo sa nepridal k akcii, ktorú rozbiehal Szathmáry, 

vysvetlil Sidor osobne K. Papéemu, s ktorým sa stretol 6. septembra 1939 na 

poľskom vyslanectve pri Svätej stolici. Slováci podľa Sidora nemôžu podporiť 

túto akciu preto, lebo je vnútorne slabá a v jej pozadí cítiť Edvarda Beneša 

a Štefana Osuského. Podľa Sidora by to bol krok späť, pretože by sa Slováci 

museli zrieknuť samostatnej štátnosti, ba aj autonómie Slovenska. Sidor by 

sa tak ocitol medzi viacerými osobnosťami v exile a bolo otázne, aký by bol 

jeho status. Okrem toho sa obával toho, že by spôsobil zmätok a na 

Slovensku by jeho krok viedol k posilneniu pronemeckých elementov 

v HSĽS.10 Sidor ďalej argumentoval aj tým, že poľská vláda práve nariadila 

evakuáciu diplomatického zboru z Varšavy do Kazimierza, čo komplikuje 

situáciu. Do rozhovoru Sidora s Papéem zasiahol radca poľského vyslanectva 

pri Svätej stolici Stanisław Janikowski. Sidor tento rozhovor reprodukoval 

takto:  

„Do rozhovoru zamiešal sa radca poľského veľvyslanectva Janikowski 

a temperamentne vyhlásil:  

- Kto dnes nejde s nami, je proti nám.  

- Myslíte to tak, pán radca, – pýtal som sa pokojne – že keď nejdem do 

Szathmáryho dočasného výboru, idem proti Poliakom? 

- Tak – odsekol Janikowski.  

- Nemám čo o tom hovoriť – povedal som, – len ráčte  vziať na vedomie, 

že som robil a aj v budúcnosti chcem robiť politiku vždy v súlade so záujmom 

svojho vlastného národa a podľa vlastného uváženia nikdy nie politiku 

v záujme nejakej osoby alebo iného národa. Záujem môjho národa dnes 

vyžaduje, aby som sa zaprel a ostal na svojom mieste a nerobil osobné 

 
9 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I., s. 61, záznam zo 4. 9. 1939.  
10 Tamže, s. 66.  
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experimenty na účet Slovenska. Rozhovor sa stíšil. Veľvyslanec umiernene 

zasiahol do neho, prisvedčiac, že moje stanovisko musí byť rešpektované. 

Nálada sa upokojila a ostal som s Poliakmi a oni so mnou v takom istom 

priateľstve, v akom sme boli pred započatím tej vojny.“11 Sidorov postoj 

Papéeho sklamal, pretože sa nazdával, že Sidor pocestuje do Varšavy 

a postaví sa na čelo slovenského odboja v zahraničí. Na druhej strane sa 

Papée ukázal ako človek, ktorý dokázal pochopiť zložitú situáciu a dilemy K. 

Sidora. V súvislosti so Szathmáryho akciou a jeho pokusom získať Sidora sa 

slovenské ministerstvo zahraničných (MZV) vecí obávalo, že Sidor opustí svoj 

diplomatický post a pridá sa k odboju. Preto preverovalo jeho postoj k danej 

situácii a minister zahraničných vecí Ferdinand Ďurčanský ho vyzval, aby sa 

vrátil na Slovensko, pretože sa očakávalo prijatie zákona o inkorporácii častí 

poľského územia. Sidor tieto výzvy odmietol a na Slovensko necestoval.12  

Odmietol aj výzvu slovenského konzula vo Veľkej Británii Milana Harminca 

zo 14. septembra 1939, aby sa pridal k rodiacemu odboju. Harminc Sidorovi 

na rozdiel od Szathmáryho otvorene napísal, že cieľom odboja, do ktorého sa 

chce zapojiť, je obnovenie ČSR a že už nadviazal styky s E. Benešom.13 Tieto 

skutočnosti boli pre Sidora ešte viac neprijateľné ako ponuka, ktorú dostal 

od Szathmáryho.  

Keď 17. septembra 1939 podnikla útok na Poľsko z východu Červená 

armáda, bolo zrejmé, že Poľsko bude čoskoro obsadené. Sidor si do denníka 

zapísal, že „len zázrak môže Poľsko zachrániť“.14 Pritom si spomenul na slová 

evanjelistu sv. Matúša (Mt 27, 35), ako si vojaci rozdelili Ježišovo rúcho pred 

jeho ukrižovaním. Sovietsky zásah proti Poľsku Sidora znepokojil pre 

vojenskú prítomnosť, ktorá tejto veľmoci otvárala cestu ďalej a hlbšie do 

strednej Európy, a teda aj k Slovensku. V súvislosti s vojenskými 

operáciami, ktoré viedli neodvratne k pádu Poľska, urobil Sidor dôležitú 

bilanciu svojej dovtedajšej polonofilskej orientácie. Situáciu Poľska prežíval 

ako „tragédiu nielen osobnú, ale aj vecnú“.15 Sidor svoju politiku chápal vždy 

ako politiku slovanskú, resp. politiku smerujúcu k zjednoteniu 

a harmonizácii záujmov Slovanov. Poľsko ako najväčší slovanský štát 

v stredovýchodnej Európe malo byť podľa neho prísľubom budúcej 

slovanskej spolupráce. Ukázalo sa, že tieto predstavy neboli reálne a uznal to 

i Sidor. Ako sa sám vyjadril, nezabudnuteľným úderom preňho bolo odňatie 

slovenských území po Mníchovskej konferencii v roku 1938 a ich pričlenenie 

Poľsku: „Bol som tej mienky, že Poľsko bude vedieť preorientovať sa a urobí 

prvé kroky pre porozumenie všeslovanské. Postup poľský vlani, keď nám brali 

zem, ma zarazil, ale nevyliečil. Myslel som, že to prejde, a čo vzali násilím, 

 
11 Tamže, s. 70-71.  
12 KATUNINEC, Milan: Karol Sidor – úprimný priateľ poľského národa, s. 91-92.  
13 SIDOR, Karol: Šesť rokov pri Vatikáne, s. 71.  
14 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I., s. 81, záznam zo 17. 9. 1939.   
15 Tamže, s. 84, záznam z 18. 9. 1939.  
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vrátia z bratskej lásky. Jednako ochladol som voči každému Poliakovi. S 

konzulom Laczinskym som sa potom vôbec nezhováral a sa s ním ani 

nerozlúčil. Nového konzula a neskoršieho chargé d´affaires Chalupczynského 

som vôbec nenavštívil. A s vyslancom Papée som bol 3 ‒ 4 razy, zisťujúc, že 

nemá pre naše bôle porozumenie. Pamätám sa, ako sa ma bôľne dotklo, keď 

som bol spolu s Tisom u neho v Prahe orodovať, aby nám zem a ľudí nebrali, 

ako povedal chladno a veľkopansky: Nemôžem nič napraviť, tá vec sa 

rozhoduje v teréne. Do „terénu” sme vyslali takých polonofilov ako 

Čarnogurský a Hrušovský, ale ani tí voči poľskej tvrdosti nič nevedeli vykonať. 

Ešte 18. februára 1939 som robil pokus s komisiou Poliakov a Slovákov, 

zvolaných do Ružomberka. Uznášali sme sa, plánovali, ale to boli len hračky, 

nič definitívneho sa nevykonalo. A aj z celej atmosféry vychádzal značný 

chlad, odôvodnený na poľskej strane obavou, že ideme s Nemcami a na našej 

strane zas nedôverou, že aj tak všetko nič nestojí, kým nám vrátením našej 

zeme a ľudí skutkom nedokážu svoju lásku.“16  

Sidorov postoj k Poliakom po spomenutých skúsenostiach prešiel 

revíziou. Ako sa sám vyjadril: „Neodpadli mi od srdca, len cítim voči nim 

menší cit, ako kedysi. Je to však cit hlboký aj teraz zvyšovať sa bude poľským 

utrpením na jednej strane a na druhej satisfakciou, že zeme a ľudí svojich už 

máme v našom rámci. Vôbec bude musieť prísť do pomeru môjho k Poliakom 

viac rozumu ako citu.“17  Tieto Sidorove postoje však neznamenali, že 

propoľskú orientáciu považuje za prekonanú. Naopak, pevne veril v jej 

perspektívu. Veril, že Poľsko bude obnovené a zohrá dôležitú úlohu 

v budúcej európskej politike: „A tu zas len vystúpi na povrch otázka Poľska. 

Ono sa vzkriesi, možno po tejto vojne, ak by ju predsa Nemci a Rusi pochovali, 

ale istotne neskôr po rokoch príde zas k slovu ten národ, ktorý predsa nebol 

Bohom obdarovaný roku 1918 slobodou, aby ju po 20 rokoch stratil a bol 

rozdelený ako predtým medzi svojich susedov. Cit pre historickú spravodlivosť 

velí, že sa niečo stane, a preto ja verím, že ani v poľskej veci na veky 

zahanbený nebudem.“18 Toto svoje presvedčenie ešte viackrát zopakoval vo 

svojich denníkových záznamoch. Boj Poliakov za národnú slobodu, proti 

okupácii považoval za posvätnú vec, a to nielen z národno-politického 

hľadiska, ale aj z kresťansko-katolíckeho hľadiska: „Srdce stíska človeku, 

keď konštatuje v hrmení kanónov a hučaní lietadiel takú oddanosť Poliakov k 

Cirkvi a jej svätým. Boh iste vyslyší národ, ktorý sa cez svojho svätého k 

nemu utieka a Ho o pomoc prosí. Ak nie aj hneď, ale iste po vojne Poľsko sa 

opäť zjaví na mape Európy.“19  

K. Sidor bol diplomat a zastupoval pri Svätej stolici Slovenskú 

republiku, teda štát, ktorý ho na tento post vyslal. Jeho povinnosťou bolo 

 
16 Tamže, s. 84-85.  
17 Tamže, s. 85.  
18 Tamže, s. 86.  
19 Tamže, s. 92, záznam z 22. 9. 1939.   
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zastávať záujmy tohto štátu. Podliehal ministrovi zahraničných vecí 

Ferdinandovi Ďurčanskému, s ktorým sa politicky rozišli počas marcovej 

krízy 1939. V liste MZV z 20. septembra 1939 sa Sidorovi  oznamovalo, „aby 

zo zreteľom na terajšiu situáciu v budúcnosti vyhýbalo sa vyslanectvo stykom 

s poľským vyslancom, resp. vyslanectvom“.20 MZV v Bratislave malo 

informácie o návšteve Sidora na poľskom vyslanectve pri Svätej stolici 6. 

septembra 1939, preto zakročilo. Sidor však nebol poslušný diplomat. Stále 

sa cítil popredným činiteľom HSĽS, ktorý má pozície a hlas a ktorý sa 

v budúcnosti vráti na Slovensko do vyššej politiky. Preto inštrukcie z MZV 

odmietol rešpektovať. Na ich margo si zaznačil: „To je hlúposť. Poľský 

vyslanec je i naďalej uznávaným členom diplomatického zboru pri Sv. Stolici. 

Ako taký navštevuje Sv. Otca a Štátny sekretariát. Tí ho tiež uznávajú. Keby 

však prišiel ku mne, ja, zástupca najmladšieho štátu, mám mu povedať: styk 

zakázaný? Bolo by to hlúpe. Nevyhľadávam ten styk, ale keby ma Papée 

vyhľadal, nemôžem ho vyhodiť!“21 Sidora v jeho rozhodnutí ďalej sa stretávať 

s Papéem posmeľoval kardinál štátny sekretár Luigi Maglione, ktorý ho 

uznával za riadneho zástupcu poľskej vlády.22 Papée sa stal najdôležitejšou 

poľskou osobnosťou, s ktorou sa Sidor najčastejšie stýkal. Ich stretnutia boli 

časté a väčšinou neformálne. Niekedy na nich bola prítomné aj manželky 

oboch diplomatov. Sidor si Papéeho vážil, no jeho povaha mu bola cudzia 

a nedovolila rozvinúť sa do otvorenejšieho priateľstva. Podľa Sidora „je to 

človek akýsi ubitý a skľúčený a vskutku so záujmom len o seba a svoje 

Poľsko. Možno to robí toto väzenie, alebo je to v povahe“.23 Oveľa bližší 

a srdečnejší vzťah Sidor nadobudol k poľským minoritom, ktorých 

spoločnosť v Ríme vyhľadával. Spoznal sa s nimi vďaka svojmu známemu 

slovenskému minoritovi Jánovi Chrappovi, ktorý bol slovanským asistentom 

generála minoritov v Ríme a rektorom kolégia Seraficum v Ríme. Spomedzi 

poľských minoritov sa zblížil s dr. Wincentym Boruńom, ktorý bol 

spovedníkom v Chráme sv. Petra. Boruń sa stal Sidorovým spovedníkom a 

spovedal aj iných Slovákov.24  

Sidor ako diplomat akreditovaný pri Svätej stolici mal veľa možností 

stretávať sa s Poliakmi. Boli to rehoľní predstavení i obyčajní rehoľníci, 

biskupi a kňazi, generáli a vojaci, politici a ich manželky. Tak mu pred očami 

vyrastal obraz tragédie okupovaného Poľska. Rozpútaný teror proti poľskej 

inteligencii a katolíckej cirkvi, surové zásahy nacistickej i sovietskej 

okupačnej moci. Nespomínali sa iba ťažké skúšky Poľska, ale hovorilo sa aj 

o Slovensku. Väčšina Poliakov, s ktorými sa Sidor stretol, prijímala veľmi 

 
20 Tamže, s. 123, záznam z 8. 10. 1939.   
21 Tamže, s. 123, záznam z 8. 10. 1939.  
22 Tamže, s. 125, záznam z 9. 10. 1939.  
23 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník II. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012, s. 452-453, záznam zo 7. 10. 

1941.  
24 Tamže, s. 361, záznam zo 16. 6. 1941.  
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bolestne skutočnosť, že nemeckého vojenského ťaženia proti Poľsku sa 

zúčastnila aj slovenská armáda. Pred Sidorom to spomenul napríklad 

generál jezuitov Włodzimierz Ledóchowski 27. septembra 1939, ktorý sa 

podľa Sidorovho záznamu vyjadril: „Bolí ho, že my Slováci pomáhali sme pri 

vojenských operáciách proti Poľsku.“25  Jezuita Erneset Zavarski z Krakova, 

s ktorým sa Sidor stretol v ten istý deň zasa: „Vytýkal, že Tiso sa dal 

Hitlerovi... Žiadal ma, aby som ratoval národ od zahynutia. Samí evanjelici 

vedú odboj, ak vyhrajú, zle je s katolíkmi.“26 Prostredníctvom W. 

Ledóchowského sa Sidor zoznámil s poľským jezuitom Feliksom Lasońom, 

ktorý pracoval ako riaditeľ poľskej sekcie Vatikánskej rozhlasu. Sidor mu 

dával podnety pre vysielanie. Napríklad pri príležitosti úmrtia Andreja Hlinku 

žiadal Lasońa, aby dal odvysielať spomienku na túto slovenskú osobnosť. 

Sidor pritom vyzdvihol, že Hlinka bol veľký priateľ Poľska a keď sa práve 

v deň jeho smrti 16. augusta 1938 nachádzala v poľskom meste 

Čenstochová púť slovenských katolíkov vedená biskupom Jánom 

Vojtaššákom, konala sa spontánna panychída, ktorá bola manifestáciou 

poľsko-slovenského bratstva.27   

 

 
25 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I., s. 97, záznam z 27. 9. 1939.  
26 Tamže, s. 97-98.  
27 Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List K. Sidora F. Lasońovi. Vatikán 16. 8. 

1944.  
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Poľský minorita Wincenty Boruń, spovedník K. Sidora v Ríme (zdroj: Narodowe 

Archiwum Cyfrowe). 

Sidor sa od cirkevného radcu svojho vyslanectva Jozefa Kapalu 

dozvedel, že poľský arcibiskup gniezniansko-poznanský a kardinál August 

Hlond sa v súvislosti s J. Tisom a slovenským štátom vyslovil príkro. Preto 

Kapala navrhol, aby Sidor osobne navštívil Hlonda a „snažil sa ho nejako 

mierniť“.28 Návšteva Sidora a Kapalu u Hlonda sa konala dňa 2. októbra 

1939. Hlond prijal oboch Slovákov srdečne: „Hovoril pevným hlasom a vierou 

v Boha, že Poľsko vstane.“29 Hlond vyjadril svoje názory na medzinárodnú 

situáciu. Podľa neho úder Nemecka na Západ ešte len príde a bude to horšie 

ako v Poľsku. Za dôležitý faktor považoval, či sa Taliansko zapojí do vojny. 

Koniec vojny sa podľa neho nedal predvídať. Bol však optimista a nazdával 

sa, že Veľká Británia a Francúzsko vytrvajú. Po vyčerpaní národov vojnou sa 

podľa Hlonda prevalí  Európou vlna boľševizmu, ale to nepotrvá dlho a štáty 

sa „zriadia nanovo“. Pokiaľ ide o slovenské veci, Hlond hovoril o slovenských 

biskupoch a zaujímal sa o Sidora. O konkrétnych výrokoch Hlonda o Tisovi 

a jeho kritike slovenského štátu nie je v Sidorovom denníku zmienka. 

K ďalšiemu stretnutiu K. Sidora s A. Hlondom došlo 1. mája 1940, keď 

Hlond Sidora iniciatívne vyhľadal. Hlond sa pred Sidorom vyjadril, že „Hitler 

a Mussolini sa dohodli o opanovaní Slovanov. Hitler severných a Mussolini 

južných.“30 Ťažkal si na to, že slovanská spolupráca prakticky neexistuje. Pre 

Sidora bola dôležitá informácia, že minister spravodlivosti v poľskej exilovej 

vláde Marian Seyda je Slovákom priateľsky naklonený. Napriek všetkým 

ťažkostiam Hlond „vyslovil nádej, že sa dožije slovanstvo krajších časov. Bol 

veselej mysle a veriaci, že Poľsko vyjde z ťažkého navštívenia víťazne.“31  

Keď sa 17. októbra 1939 v Paríži vytvoril Čs. národný výbor ako 

ústredný orgán rodiaceho sa česko-slovenského zahraničného odboja, Sidor 

prijal so znepokojením najmä informáciu publikovanú vo francúzskej tlači, 

že s niektorými členmi Čs. národného výboru sa stretol predseda poľskej 

exilovej vlády gen. Władysław Sikorski, pričom sa vyjadril, že Poľsko 

neuznáva obsadenie ČSR. Sidor v tom videl prejav zmeny politických 

garnitúr, ale aj neprijateľnú zmenu postoja Poľska ku kardinálnej otázke 

slovenskej štátnosti. Poľsko totiž bolo po Maďarsku v poradí druhým štátom, 

ktorý uznal Slovenskú republiku. Stalo sa tak 16. marca 1939.32 Zblíženie 

exilových politikov spätých s prvou ČSR s poľským exilom vnímal Sidor ako 

nebezpečenstvo pre Slovensko: „Poliaci i Česi na prípad vyhratia vojny a 

porazenia Nemecka sa zlížu a bude nám horšie, ako bolo. Tomu musíme 

predísť správnym informovaním Poliakov, aby sa vskutku nemecký strašiak 
 

28 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I., s. 110, záznam z 2. 10. 1939.  
29 Tamže.  
30 Tamže, s. 382, záznam z 1. 5. 1940.  
31 Tamže. 
32 PETRUF, Pavol: Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 – 1945. Bratislava : Historický ústav SAV, 

2011, s. 85.  
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nestal skutočnosťou, že Slovania českí a poľskí sú proti Slovákom. Hodža by 

sa uspokojil s nejakou autonómiou Slovenska, ale nám to už nemôže stačiť. 

My sa musíme stavať za neodvislý slovenský štát a udržať ho.“33 Inak 

povedané, súčasné postavenie Slovenska ako spojenca a satelita Nemecka 

spájalo viac české, resp. československé a poľské sily v exile a perspektívne 

mohlo viesť k odmietnutiu samostatnej slovenskej štátnosti. Keď Sidora 19. 

októbra 1939 navštívil Papée, Sidor sa mu zdôveril so svojimi obavami. 

Papée ubezpečoval Sidora, že spomenuté správy z Paríža ešte nič 

neznamenajú, pričom poznamenal: „Tá emigrácia nemá výhľadu na úspech. 

Možno v Čechách. Ale o slovenských veciach bude mať slovo v prvom rade 

vnútorná vláda Slovenska. Je v záujme budúceho Poľska, aby ono malo na 

juhu slovenský štát, ako to bolo cieľom jeho i za ČSR. Iste sa Sikorski nedá 

pomýliť Hodžom a Benešom a nebude v ich zmysle podporovať znovuzrodenie 

Č-SR.“34 Práve v tomto bode videl Sidor jeden z najdôležitejších dôvodov 

udržiavania kontaktov s Poliakmi, aby medzi Poliakmi udržiaval vedomie o 

dôležitosti samostatného Slovenska aj v prípade, ak by Nemecko vojnu 

prehralo: „V tejto veci budem musieť udržiavať kontakt s Poliakmi, aby sme si 

zachovali štátnu neodvislosť aj na ten prípad, keby to Nemci prehrali.“35 

 
Cirkevný radca slovenského vyslanectva pri Svätej stolici Jozef Kapala a Karol Sidor 

(zdroj: Nový svet, 1939). 

 
33 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I., s. 146, záznam z 19. 10. 1939.  
34 Tamže.  
35 Tamže.  
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Pri stretnutí s K. Papéem dňa 30. novembra 1939 K. Sidor prezentoval 

presvedčenie mnohých Slovákov, že to, čo sa stalo Poliakom, je dôsledkom 

ich postoja v roku 1938, keď nepomohli ČSR, ale prakticky participovali na 

jej územnom oklieštení. Papée na to odpovedal, že na tomto mieste sa má 

správne položiť otázka, kto bol povinný pomôcť. V prvom rade sa ČSR mala 

brániť sama, potom mali pomôcť jej zahraniční spojenci. ČSR sa nebránila, 

spojenci ju opustili a Poľsko nebolo zmluvne viazané, aby pomohlo ČSR 

a ČSR ho o to ani nepožiadala. Územné nároky voči ČSR vzniesli, až keď bola 

kapitulácia pred Nemeckom jasná.36  

Sidor a Papée si sprostredkovali výmenu rôznych informácií. Zatiaľ čo 

Papée dostával od Sidora správy zo Slovenska, Sidor dostával od Papéeho 

najmä správy z Francúzska, Veľkej Británie, okupovaného Poľska 

a z prostredia poľského exilu.37 Častou témou ich rozhovorov bolo budúce 

usporiadanie strednej Európy. V decembri 1939 Sidor  odcestoval na 

dovolenku na Slovensko. Na konšpiratívnej schôdzke v Modre 21. decembra 

1939 sa v byte riaditeľa Roľníckej vzájomnej pokladnice Pavla Šullu stretol 

s predstaviteľmi agrárnikov Jánom Ursínym, Jánom Lichnerom, Vladimírom 

Moravčíkom, Františkom Lednárom a s predstaviteľmi ľudákov zo skupiny 

svojich prívržencov Vojtechom Strakom, Alfrédom Engelmanom, Pavlom 

Čarnogurským a Jánom Hollým. Prítomní rozoberali rôzne varianty 

budúceho vývoja, ktoré sa dali zhrnúť do troch bodov: 1. samostatné 

Slovensko, 2. federácia Poľsko-Česko-Slovensko, 3. Česko-Slovensko. Sidor 

pritom „priveľmi zdôrazňoval potrebu ísť v zahraničnom odboji proti Nemcom 

spoločne s Poliakmi, ktorí v čase modranskej schôdze mali po boku anglických 

a francúzskych armád už hneď za nimi najsilnejšiu armádu na západe zo 

zachránených jednotiek, ktoré z Poľska ustúpili cez Rumunsko a dostali sa do 

Francúzska.“38 V orientácii na Poľsko sa Sidor rozchádzal s viacerými 

účastníkmi schôdzky, najmä s J. Lichnerom, ktorý presadzoval obnovenie 

ČSR a jej prípadné zapojenie do federácie s Poľskom.39 Táto schôdzka 

ukázala na nejednotnosť stanovísk rodiaceho sa slovenského odboja, a tým 

aj na potrebu spoločného stanoviska. Názory sa rozchádzali aj v otázke 

rešpektovania orgánov československého odboja ako určujúcej autority.  

Sidor počas pobytu na Slovensku plnil aj iné, veľmi delikátne a riskantné 

poslanie. Z Ríma doviezol vo svojej diplomatickej batožine kufor plný 

 
36 Tamže, s. 209, záznam z 30. 11. 1939.  
37 August Zaleski, minister zahraničných vecí poľskej exilovej vlády požiadal 7. 3. 1941 K. Papéeho, aby mu 

posielal informácie o názoroch K. Sidora, ktoré sa týkajú pomerov na Slovensku, vzťahu k Nemecku a k čs. 

exilovej vláde. SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Bratislava : VEDA, 2009, s. 117.  
38 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. ČARNOGURSKÝ, Pavol: Príspevok 

k slovenskej problematike za druhej svetovej vojny.  
39 JABLONICKÝ, Jozef: Z ilegality do Povstania. Kapitoly z občianskeho odboja. Banská Bystrica : DALI-BB, 

2009, s. 24.  
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bankoviek. Bolo treba dopraviť ho do istej lekárne v Krakove poľskému 

odboju.40 Sidor sa tak priamo zaangažoval do poľských odbojových aktivít.  

Po návrate do Ríma navštívil Sidora 31. decembra 1939 Papée ešte 

s jedným Poliakom z Paríža, ktorý sondoval možnosť začlenenia celého 

Slovenska do veľkého Maďarska. Aby tento Poliak lepšie pochopil slovenskú 

situáciu, vysvetlil mu Sidor situáciu na príklade, či by napríklad Poliaci 

prijali spojenie s Rusmi v rámci ruskej cárskej ríše. Sidor sa vyjadril, že 

súhlasí s tým, aby do federácie tvorenej Poľskom, Slovenskom a Českom 

patrilo aj Maďarsko.41 Pritom zdôraznil: „Sme za kooperáciu s každým naším 

susedom, hovoril som, ale nie na podklade subordinácie.“42 Kooperácia, ktorú 

mal Sidor na mysli, mohla byť úspešná iba pri zabezpečení vzájomnej 

rovnocennosti sfederovaných štátov.  

Z poľských návštev u K. Sidora v Ríme je potrebné spomenúť návštevu 

poľského vojenského biskupa Jozefa Gawlinu 7. februára 1940. Gawlina 

informoval Sidora o zjednocovacom procese poľského exilu v Paríži a povedal 

mu, že má na starosti poľské vysielanie z francúzskej metropoly. Sidorovi 

položil otázku, aké sú jeho ciele. Sidor odpovedal: „Neodvislý slovenský štát, 

sfederovaný so susedmi, teda s Čechmi, Poliakmi a Maďarmi.“43 Pritom 

zdôraznil, že je potrebné, aby Poľsko samo deklarovalo Slovensku odovzdanie 

slovenských území, na ktoré si robilo nárok. Sidor súhlasil s tým, aby 

Gawlina odovzdal jeho pozdrav predsedovi poľskej exilovej vlády W. 

Sikorskému. Hovorilo sa aj o J. Tisovi. Gawlina tlmočil názor pápeža Pia XII., 

ktorý ho nedávno prijal na audiencii. Stanovisko pápeža bolo rovnaké, aké 

tlmočil na audienciách 8. septembra 1939 biskupovi Michalovi Buzalkovi 

a K. Sidorovi: Vyjadril obavy z toho, že v čase vojny kňaz zastáva takú 

vysokú politickú funkciu.44 Ďalším poľským činiteľom, s ktorým sa Sidor 

stretol, bol Jerzy Kurcyusz, šéf rezidentúry poľskej spravodajskej služby 

v Ríme, zodpovedný za kontakt s poľskou exilovou vládou, ktorý oficiálne 

vystupoval ako poľský vicekonzul v Ríme. Stretnutie sa uskutočnilo 29. mája 

1940. Sidor a Kurcyusz hovorili o vojne, pričom napriek momentálnym 

vojnovým úspechom Nemecka Sidor vychádzal z predpokladu, že Nemecko 

vojnu prehrá. Sidor ďalej hovoril o česko-slovenskom pomere, pričom sa 

vyjadril, že autonómia v rámci ČSR je už prekonaný program, pretože Slováci 

majú vlastnú elitu, ktorá dokáže viesť samostatný štát. Potom rozvinul 

myšlienku vytvorenia česko-slovensko-poľskej federácie a prosil o dodanie 

 
40 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. ČARNOGURSKÝ, Pavol: Príspevok 

k slovenskej problematike za druhej svetovej vojny.   
41 BATOWSKI, Henryk: Polska dyplomacja na obczyżnie 1939 – 1941. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

1991, s. 280.  
42 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I., s. 240, záznam z 2. 1. 1940.  
43 Tamže, s. 279, záznam zo 7. 2. 1940.  
44 LETZ, Róbert: V hodine veľkej skúšky. Listy biskupa Michala Buzalku, spoločné prejavy slovenských 

katolíckych biskupov. Súbor dokumentov. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2007, s. 297.  
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poľských informačných materiálov.45 Sidorova reflexia rozhovoru 

s Kurcyuszom zachovaná v jeho denníku je dôležitá, pretože Sidor považoval 

túto osobu za nie celkom dôveryhodnú a vyjadroval sa zdržanlivo: „Nie som 

si istý, či to nebol agent-provocateur.“46 Sidorove podozrenie mohla vzbudiť 

skutočnosť, že Kurcyusz mu rozprával o svojej ceste v januári 1940 

z okupovaného Poľska cez Tatry a Slovensko. Ako sa vyjadril, na Slovensku 

sa zhováral s ľuďmi a tí hovorili, že Sidora milujú a Nemcov nenávidia. 

Kurcyusz svoj sľub zadovážiť poľské informačné materiály napokon nemohol 

splniť, pretože zmenil miesto pôsobiska. Jeho novým pôsobiskom sa stalo 

poľské vyslanectvo v Aténach. Sidorovi sa písomne ospravedlnil v nádeji na 

stretnutie v budúcnosti.47  

Deň poľského štátneho sviatku 11. novembra 1940 bol pre Sidora 

príležitosťou na zamyslenie. Spomínal si na svoje vystúpenia v rádiu 

v Bratislave na tému Poľska, ako v pochmúrny novembrový deň prišiel 

maršal Józef Pilsudski do Varšavy a ako sa začalo budovať nové Poľsko. 

Potom si povzdychol: „Dnes ho už niet. Nemecký guvernér v Krakove vyhlásil, 

že Poľsko naveky je súčiastkou Nemecka. Teda organizácia Novej Európy. 

Národ veľký a tak s peknými dejinami nemá práva na vlastný štát, ale národ 

malý, sotva dva-a-pol-miliónový, z tej istej nemeckej milosti ho má. To nie je 

spravodlivé. Každý národ má právo na vlastný štát. A teda aj Poliaci a aj 

Česi.“48 Sidor tak poukázal na kontrast vychádzajúci z nacistickej politiky: 

Pokorené Poľsko a Česko na zásah Nemecka nemôžu mať vlastný štát 

a Slovensko ho z toho istého dôvodu mať môže. Daný stav bol podľa neho 

v príkrom rozpore so zásadou elementárnej spravodlivosti. Vojna nadobudla 

novú dimenziu po vzplanutí vojnového konfliktu medzi Nemeckom 

a Sovietskym zväzom. Dňa 17. júla 1941 Sidor navštívil vo Vatikáne 

Papéeho. Prítomný bol aj bývalý poľský minister spravodlivosti a hlavný 

prokurátor Aleksander Meysztowicz. Tento v tom čase už 77-ročný starec 

urobil na Sidora silný dojem. Pripomínal mu poľského kráľa Jana 

Sobieskeho. Rozhovor sa viedol na tému vojny. Obaja poľskí politici 

očakávali pád Stalina i Hitlera.49  

Dôležitý význam malo pre Sidora stretnutie s poľským diplomatom 

Maciejom Loretom na poľskom vyslanectve pri Svätej stolici 25. novembra 

1941. Loret sa poznal ešte s Tomášom G. Masarykom a E. Benešom, ktorým 

pomáhal etablovať sa počas prvej svetovej vojny v talianskych kruhoch. Loret 

podrobne informoval Sidora o situácii v Londýne. Poľský exilový prezident 

Władysław Raczkiewicz podľa neho patril ku skupine pilsudčíkov, podobne 

aj Papée. Na rozdiel od toho Sikorski nepatrí k pilsudčíkom a vôbec väčšina 

 
45 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 63.  
46 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník I., s. 429, záznam z 29. 5. 1940.  
47 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 4. List J. Kurcyusza K. Sidorovi. Atény 16. 7. 1940.  
48 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník II., s. 141, záznam z 11. 11. 1940.    
49 Tamže, s. 388, záznam zo 17. 7. 1941.  



 VERBUM HISTORIAE 2/2019 
 

63 
 

Poliakov je proti pilsudčíkom. Pritom zdôraznil, že Sikorski má veľké slovo 

u britského premiéra Winstona Churchilla. Loret požiadal Sidora o získanie 

informácií o slovenskej otázke pre poľský exil. Malo ísť aj o informácie 

o pomere Slovákov k Čechom a Maďarom. Vyjadril sa, že  informácie o 

Slovensku sa sústreďujú v rukách podpredsedu poľskej exilovej vlády 

a ministra informácií a dokumentácie Stanisława Strońského a Mariana 

Seydu. Seyda dostal za úlohu pripraviť materiál pre povojnovú mierovú 

konferenciu, preto sa zaujímal aj o slovenskú problematiku.50  

Ďalším poľským diplomatom, ktorého Sidor spoznal v Ríme, bol Jan 

Gawroński, bývalý poľský vyslanec vo Viedni. Gawroński debatoval so 

Sidorom 25. apríla 1942 o politickej situácii vo svete. Podľa neho bol 

predseda poľskej exilovej vlády Sikorski dobrý vojak, ale slabý politik. 

Sidorovi sa zdôveril s názorom, že pokiaľ ide o Poľsko, Stalin bude trvať na 

územných ziskoch podľa paktu Ribbentrop-Molotov z roku 1939. Na druhej 

strane si však Poliaci môžu vziať, čo chcú z Nemecka, trebárs až po Berlín.51 

Gawroński poukázal na nezmyselnosť nemeckého Drang nach Osten 

z populačného hľadiska. Počet obyvateľstva na západe ubúda, zatiaľ čo na 

východe pribúda.  

Sidor bol pre svoje polonofilstvo vystavený viacerým útokom. Napríklad 

Gustáv Košík v Slováku v Amerike uverejnil v roku 1941 článok, v ktorom 

tvrdil, že Sidor dostával od Poliakov úplatky, že je nimi platený. Podobne 

naňho zaútočil v česko-slovenskom vysielaní BBC Pavol Macháček. Sidor na 

to reagoval vysvetlením v liste tajomníkovi Slovenskej ligy v Amerike Jánovi 

Kocúrovi z 15. júla 1941: „Gusto Košík vytiahol starú rozprávku, že ma Poliaci 

podplácali, rozprávku, pre ktorú za dvadsať rokov ČSR žaloval som každého 

človeka a každý túto sprostosť oľutoval, odvolal a odprosil pred riadnym 

súdom československým. Dňa 13. júla o tejto istej veci z Londýna hovoril aj 

Pavel Macháček, čom sa nedivím... Fakt je ten, že roku 1923 vrátila sa 

z Ameriky moja teta a doniesla 500.000 Kčs. Tieto peniaze ja som uložil do 

Ľudovej banky v Ružomberku, práve vo chvíli, keď táto banka bola na kraji 

úpadku. S týmito peniazmi Andrej Hlinka vyplatil prvú splátku a takto 

zachránil peňažný ústav pre slovenských vkladateľov... Keď potom teta 

umrela u mňa v Bratislave roku 1931, všetky jej peniaze, ako aj stavebný 

pozemok v Ružomberku a vilu v Bardejovských kúpeľoch zdedil som ja. 

O týchto peniazoch Česi začali pošuškávať ako o peniazoch poľských, hoci na 

nich bol pot slovenskej ženičky, ktorá vyše 25 rokov v Amerike tieto peniaze 

svojím potom polievala, kým si ich zarobila. Pán Macháček z Londýna teraz 

vyhlasuje, že vilu v Bardejovských kúpeľoch kúpila mi vraj pani Becková 

z Varšavy. Veru, sú to hnusné spôsoby pomlúvania ľudí, ktorí k niečomu prišli 

prácou vlastných rúk...“52  

 
50 Tamže, s. 505-506, záznam z 25. 11. 1941.  
51 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník III. Martin : Matica slovenská, 2015, s. 142, záznam z 25. 4. 1942.  
52 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 4. List K. Sidora J. Kocúrovi. Rím 15. 7. 1941.  
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Kľúčovou otázkou spolupráce medzi Sidorom a poľským exilom bol 

postoj poľského exilu k čs. exilovej vláde v Londýne, ktorá sa usilovala 

o obnovenie ČSR do stavu spred roka 1938 bez osobitného riešenia 

slovenskej otázky vo forme autonómie alebo federácie. Obidve exilové vlády 

sa usilovali o zblíženie, no v pozadí bola veľa taktizovania. Na rozdiel od 

Beneša, ktorý videl v Sovietskom zväze potenciálneho spojenca, vnímal 

Sikorski túto veľmoc ako potenciálnu hrozbu (aj po skúsenostiach 

z nemecko-sovietskeho rozdelenia Poľska v roku 1939). Rozdielne stanoviská 

sa týkali aj poľského záboru Tešínska z roku 1938. Spoločný záujem sa zasa 

týkal eliminácie nemeckej hrozby. Poľská exilová vláda bola za užšiu 

federáciu s ČSR, exilová vláda ČSR za voľnejšie spojenie. Zblíženie oboch 

vlád zaznievalo v éteri v jeseni 1940. Sidor si ho pozorne všímal a videl v ňom 

rezervy. V poľskom vysielaní BBC z 1. novembra 1940 zachytil, že minister 

zahraničných vecí čs. exilovej vlády Jan Masaryk „osvedčil sa za spoluprácu 

Čechov a Poliakov a že treba zabudnúť na všetko, čo nás delilo. Rádio poľské 

prízvukovalo Slovákov osobitne, z čoho dá sa usúdiť, že v poľských kruhoch už 

svitá a nesnívajú o československom národe a štáte.“53 Sidor sa tu ukázal 

ako dobrý analytik a pozorovateľ. Slovenská otázka bola dôležitým prvkom, 

ktorý čs. exilová vláda považovala za vnútornú záležitosť a osobitne ho 

nezdôrazňovala. Naopak poľská exilová vláda si ho pozorne všímala 

a pracovala s ním. Poľsko-československé rokovania vyústili do spoločnej 

deklarácie oboch vlád z 11. novembra 1940 o vytvorení užšieho politického 

a hospodárskeho zväzku pri zachovaní štátnej suverenity. Tento zväzok mal 

byť otvorený aj pre iné štáty. V ďalšej deklarácii z 23. januára 1942 obe 

vlády vyslovili súhlas so vznikom povojnovej konfederácie.54  

Sidor na tieto udalosti vo svojom denníku osobitne nereagoval. Zo 

slovenskej tlače v USA prevzal názor, že „zlej krvi narobila aj dohoda poľsko-

česká. Má to byť na úkor Slovenska.“55 Sidor sa z tlače dozvedel informácie 

o sovietskej nechuti k snahám o poľsko-československú federáciu. Do svojho 

denníka si zaznačil: „Sovieti zazlievajú, že Česi s Poliakmi utvorili spoločný 

výbor a vlastne chcú obnoviť Poľsko s tými krajmi, ktoré sú dnes v moci 

Moskvy. Teda Česi a Poliaci spájajú sa s prekážkami a Moskva na to zle 

hľadí.“56 Sidor prediskutoval problematiku zbližovania poľskej 

a československej vlády s K. Papéem. Na spoločnom stretnutí 21. júla 1941 

sa Papée zveril Sidorovi, že má výhrady k Benešovým plánom a neverí 

poľsko-československému zblíženiu: „Nedôveruje dohode česko-slovensko-

poľskej. Verí, že Sikorski nenalietne Benešovi. Pre Papéeho je potvrdením jeho 

 
53 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník II., s. 134, záznam z 1. 11. 1940.  
54 Podrobne o otázke československo-poľskej konfederácie pozri: ŠŤOVÍČEK, Ivan – VALENTA, Jaroslav: 

Československo-polská jednání o konfederaci a spojenectví 1939‒1944. Praha : Karolinum; Historický ústav 

Akademie věd České republiky, 1995.  
55 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník II., s. 244, záznam z 5. 3. 1941.   
56 Tamže, s. 263, záznam z 24. 3. 1941.  
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nedôvery voči Benešovi aj okolnosť, že Česi vôbec nevyčkali na spoločnú akciu 

voči Moskve, ale separátne uzavreli s ňou dohodu. Poliaci do dnešného dňa 

dohodu nemajú, lebo Moskva sa nechce zrieknuť územia, ktoré jej Hitler dal v 

septembri 1939 z územia poľského štátu.“57 Papée si všimol dôležitú okolnosť 

– nápadne ústretový postoj čs. exilovej vlády k Sovietskemu zväzu. 

Predpoklady naň vytvorilo vypuknutie vojny medzi Nemeckom a Sovietskym 

zväzom, po ktorom Sovietsky zväz zásadne zmenil svoju zahraničnú politiku, 

prestal uznávať Slovenskú republiku a uznal čs. exilovú vládu. Ústupčivosť 

až nadbiehanie čs. exilovej vlády voči Sovietskemu zväzu sa ešte v ďalších 

mesiacoch a rokoch prehĺbili. Sidor sa istý čas v lete 1941 pohrával 

s myšlienkou, že dodávky materiálu a zbraní od USA a Veľkej Británie pre 

Sovietsky zväz sa mohli uskutočniť iba vďaka Stalinovým garanciám, že 

v prípade víťazstva nad Nemeckom sa nebude miešať so svojím boľševizmom 

do záležitostí európskych krajín. Z tejto kalkulácie Sidorovi vyplynulo, že 

budúce povojnové Poľsko bude baštou proti boľševizmu a tým zároveň aj 

ochrancom Slovenska, ktoré sa naň bude orientovať.58 Neskôr pripustil 

možnosť príchodu sovietskych vojsk až do Berlína. Sidor však neveril, že by 

sa aj za takýchto okolností mohol boľševizmus dlhšie udržať. Bol by skôr 

krátkou a prechodnou záležitosťou. Nacizmus i boľševizmus sa ako diktatúry 

vyčerpajú, a to je šanca pre nové usporiadanie Európy. Ako sa vyjadril: 

„...nemám strach z boľševického víťazstva nad nacizmom. Veci sú nie tak 

jednoduché, ako si ich Nemci predstavujú, že treba voliť: buďto komunizmus, 

buďto nacizmus. Je ešte aj tretia možnosť: voliť svojské národné a štátne 

zriadenie, doplnené svojským sociálnym zriadením, keď aj komunizmus aj 

nacizmus bude zničený.“59  

K. Papée zhrnul svoje rozhovory so Sidorom do správy pre poľské 

ministerstvo zahraničných vecí v októbri 1942. Zachytávajú autentické 

Sidorove postoje, očakávania a plány. Podľa Sidora Slováci okrem niekoľkých 

zapredancov túžobne očakávajú nemeckú porážku. Nálada obyvateľstva je 

pročeská, propoľská a proruská. Súčasne vzrástla aj popularita komunizmu 

v priemyselných centrách. Sidor prezentoval svoju koncepciu trojčlennej 

česko-slovensko-poľskej stredoeurópskej federácie. Varšava mala podľa neho 

šancu stať sa centrom tejto federácie. Druhá možnosť je nechať sa ovládať E. 

Benešom. Slováci v čs. exilovej vláde v Londýne podľa Sidora neboli 

reprezentatívne osobnosti a navyše stopercentní čechoslovakisti.60  

Sovietsky zväz sa od leta 1942 otvorenejšie staval proti federalizačným 

úsiliam v strednej Európe a Beneš nechcel riskovať konflikt so Sovietmi. 

Sidor sa na vzťahy oboch exilových vlád pozeral očami svojej koncepcie 

zachovania slovenskej štátnosti v rámci federalizovanej strenej Európy. 

 
57 Tamže, s. 391, záznam z 21. 7. 1941.  
58 Tamže, s. 408, záznam z 15. 8. 1941.  
59 Tamže, s. 436, záznam z 19. 9. 1941.  
60 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 231.  
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S rastúcim nedorozumením týchto vlád videl zväčšujúcu sa šancu na 

uskutočnenie svojej koncepcie. Počas rozhovoru s Papéem 30. júla 1942 si 

Sidor zaznamenal, že „v poľskom tábore nie sú si na čistom s Benešom. 

Nezaviazali sa mu naveky. Vedia, že otázka slovenská existuje a nemožno ju 

riešiť takým spôsobom, ktorý sa za 20 rokov neosvedčil.“61 Opäť vystihol fakt, 

že poľsko-československé zbližovanie v exile má skôr deklaratívny než reálny 

a perspektívny charakter. V novembri 1942 sa rokovania oboch exilových 

vlád zastavili a čs. strana ich pokračovanie podmieňovala súhlasom 

Sovietskeho zväzu. Po víťazstve pri Stalingrade sa pozícia Sovietskeho zväzu 

a jeho vplyv na čs. exilovú vládu ešte posilnil.  

Sidora veľmi sklamal plán federalizovania časti stredovýchodnej 

Európy predsedu poľskej vlády gen. W. Sikorského, uverejňovaný počas jeho 

cesty do USA na prelome rokov 1942 – 1943. Podľa tohto plánu mali byť 

súčasťou federácie Poľsko, ČSR, Juhoslávia a Grécko. Ďalšie štáty – 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko by mohli pristúpiť až po rehabilitácii. 

Súvislý pás týchto štátov stredovýchodnej Európy so spoločnou zahraničnou 

politikou, obranou a hospodárstvom by mal 130 miliónov obyvateľov a bol by 

východiskovým bodom integrácie celej Európy.62 Sidor považoval tento plán 

za chaotický a nedomyslený aj z toho dôvodu, že nepočítal s postavením 

Francúzska, Talianska a Nemecka. Sikorského federalizačný plán 

protirečil informáciám, ktoré dostal Sidor od iných poľských politikov: 

„Dostal som informáciu, že Poliaci chcú, aby Slovensko bolo ako štát 

federované s ostatnými. A ich Sikorski hovorí o ČSR, teda neuznáva Slovenský 

štát. Je to chaos. Teraz ešte Hitler povie svoje návrhy: Európa Európanom. 

Závisí od toho, kto vyhrá vojnu. Ak Spojenci, kto z nich bude mať vplyv na 

strednú Európu. Podľa toho bude treba ostatné zariadiť.“63 Pri stretnutí 29. 

marca 1943 informoval Papée Sidora, že Stalin nástojí na tom, aby si 

Sovietsky zväz aj po vojne zachoval územné zisky od Poľska. Sidor s Papéem 

sa zhodli, že tento postoj protirečí Atlantickej charte a z nej vyplývajúcemu 

princípu, že Spojenci sa nebudú územne obohacovať. Sidor pri tejto 

príležitosti uvažoval nad tým, že ak by sa podľa národnostného kľúča 

súhlasilo s pripojením Haliče k sovietskej Ukrajine, potom by musel pripustiť 

ako správne aj pripojenie Podkarpatskej Rusi a časti východného Slovenska 

k tejto sovietskej republike.64  

Zhoršovanie vzťahov medzi poľskou a čs. vládou v exile viedlo k väčšej 

otvorenosti Papéeho a ďalších poľských politikov k Sidorovi a vôbec 

k slovenskej otázke. Papée umožnil cez poľské exilové diplomatické kanály 

 
61 SIDOR, Karol: Vatikánsky denník II., s. 226, záznam z 1. 8. 1942.  
62 SADOWSKI, Jeremi: Polscy federaliści i konfederaliści w czasie II wojny światowej (cz. 1). In: Studia 

Europejskie, roč. 9, 2005, č. 3, s. 15.  
63 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. Zo Sidorovho denníka. Rok 1943, 

záznam z 26. 3. 1943.  
64 Tamže, záznam z 29. 3. 1943.  
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obnovenie listového kontaktu Sidora so slovenským novinárom Petrom 

Prídavkom, ktorý pôsobil v Londýne. Sidor udržiaval s Prídavkom čulý 

písomný styk v rokoch 1939 – 1940, keď ešte pôsobil v Paríži ako tajomník 

Milanom Hodžom vytvorenej Slovenskej národnej rady a od roku 1940 

Česko-slovenskej národnej rady. Táto korešpondencia dokumentuje vývoj 

Prídavkových názorov od autonómie Slovenska v obnovenej ČSR po  

vytvorenie federácie zloženej z Poľska, Česka a Slovenska.65 Prídavok sa 

napokon dištancoval od M. Hodžu a v roku 1942 založil v Londýne spolok 

Slovenská národná jednota. V tom čase už bol jednoznačným zástancom 

stredoeurópskej federácie, ktorej súčasťou malo byť Slovensko ako 

samostatný subjekt. Londýnske prostredie mu umožnilo nadviazať styky 

s poľským a maďarským exilom, so skupinou českých exulantov 

zoskupených okolo generála Leva Prchalu a s konzervatívnymi britskými 

katolíckymi kruhmi.66 Prídavkova koncepcia zachovania slovenského štátu, 

jeho odpútania od nacistického Nemecka a včlenenia do stredoeurópskej 

federácie, ale aj nazeranie na politický vývoj vo svete a na Slovensku boli 

Sidorovi najbližšie. Sidor s odstupom svoj vzťah k Prídavkovi hodnotil 

nasledovne: „Z celej politickej emigrácie českej a slovenskej Peter Prídavok bol 

mi osobne i politicky najsympatickejší.“67 Korešpondovať medzi Rímom 

a Londýnom v čase vojny bolo mimoriadne zložité. Darilo sa to najčastejšie 

s pomocou poľských diplomatických kanálov, kde zohral dôležitú úlohu K. 

Papée, ale aj prostredníctvom iných spoľahlivých osôb, ochotných preniesť 

poštu. Niektoré listy neboli doručené, alebo až s niekoľkomesačným 

oneskorením. Znemožňovalo to operatívnosť a nadväznosť vo 

vzájomnej komunikácii. Pritom korešpondencia Sidora s Prídavkom mala 

mimoriadnu dôležitosť.  

Písomný styk Sidora s Prídavkom sa v roku 1943 zintenzívnil. Prídavok 

kontaktoval Sidora listom zo začiatku marca 1943. Jeho doručenie 

sprostredkoval K. Papée. Sidor po prečítaní tohto listu žiadal Papéeho, aby 

informoval poľského premiéra Sikorského, že Prídavok má jeho plnú 

 
65 Prídavok Sidorovi napísal: „Dr. Hodža v Londýne spravil už kus užitočnej práce, teraz začíname pracovať tu 

v Paríži. Naša taktika nech Ťa nemýli, musíme voliť obozretný postup. Medzi Čechmi je mnoho rozumných ľudí 

a dúfame, že sa nám podarí uskutočniť česko-slovenské spolužitie (najradšej v nejakej úzkej kooperáii 

s Poľskom) bez Beneša, ktorý je nemožný – a jeho ľudia ešte nemožnejší.“ SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 

5. List P. Prídavka K. Sidorovi. Paríž 6. 1. 1940. V druhom liste Prídavok Sidorovi napísal: „V strednej Európe 

bude musieť vzniknúť silná federácia štátov medzi Nemeckom a Ruskom. Poliaci, Česi a Slováci budú jadrom 

tejto federácie, ku ktorej sa pravdepodobne pridružia ešte aj niektoré iné národy.“ SNA Bratislava, f. Karol 

Sidor, k. č. 5. List P. Prídavka K. Sidorovi. Paríž 10. 3. 1940. V treťom liste Prídavok Sidorovi z Paríža napísal: 

„V posledné časy sme nadviazali styky s Poľskou národnou radou. Poliaci chcú s nami spolupracovať, do 

vyriešenia problému česko-slovenského sa nechcú miešať, hovoria, aby sme si to vyriešili, ako sami chceme, len 

aby medzi všetkými troma národmi bola čím najväčšia zhoda. Beneša Poliaci nemôžu ani cítiť. Hovoria o ňom, 

že je to zločinec, ktorý prispel (tak isto ako ich Beck) k zničeniu Poľska i Česko-Slovenska.“ SNA Bratislava, f. 

Karol Sidor, k. č. 5. List P. Prídavka K. Sidorovi. Paríž 6. 6. 1940.  
66 VNUK, František: Zahraničné akcie na záchranu a obnovenie slovenskej samostatnosti (1943 – 1948). 

Lakewood-Hamilton : Slovak Research Institute, 1988, s. 2-3.  
67 SIDOR, Karol: Šesť rokov pri Vatikáne, s. 74.  
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podporu.68 Sidorova odpoveď Prídavkovi, datovaná 30. marca 1943, sa 

prostredníctvom Papéeho dostala poľskými diplomatickými kanálmi do 

Londýna. Zatiaľ bol k dispozícii iba poľský preklad listu, z ktorého vychádzali 

historici.69 Sidorova pozostalosť obsahuje kópiu celej slovenskej pôvodiny 

tohto listu.70 Sidor v liste vyjadril súhlas s Prídavkovými názormi a plnú 

podporu jeho aktivít. Prijal so zadosťučinením správu, že Prídavok udržiaval 

kontakty s americkými Slovákmi. Tí zohrávali v Sidorových plánoch 

mimoriadne dôležitú úlohu. Mali pre slovenskú otázku pripraviť pôdu v 

okolí prezidenta Franklina D. Roosevelta a hneď po skončení vojny vyslať 

svojich zástupcov na Slovensko a na mierovú konferenciu. Sidor tu 

argumentoval historickou skúsenosťou Slovákov. Zatiaľ čo predseda 

Slovenskej ligy v Amerike Albert Mamatey odišiel v roku 1920 do Prahy, aby 

hovoril s čs. vládnymi činiteľmi o Pittsburskej dohode, zaručujúcu 

autonómiu Slovenska, a nedosiahol nič, zástupca podkarpatských Rusínov 

Grigorij Žatkovič presadzoval autonómiu Podkarpatskej Rusi priamo na 

mierovej konferencii v Paríži a presadil tam právo na autonómiu 

Podkarpatskej Rusi v ČSR. Projekt obnovenia ČSR s autonómnym 

postavením Slovenska po vojne bol podľa Sidora prekonaný prevládajúcou 

pozitívnou skúsenosťou Slovákov so štvorročným životom v samostatnom 

štáte. Tento štát, ktorý vznikol pred vojnou a v „deň jeho vyhlásenia nebolo 

na jeho území ani jedného nemeckého vojaka“, je subjektom medzinárodného 

práva a uznali ho nielen štáty Osi, ale aj neutrálne krajiny. K tomuto 

konštatovaniu Sidor vpísal perom do strojom písaného textu poznámku: „Aj 

Poľsko, kde bol Klinovský a Szathmáry.“71 Po vojne Sidor čakal, že Slovensko 

bude ako spojenec Nemecka súdené podobne, ale nie viac ako Maďarsko, 

Rumunsko alebo Bulharsko. Podľa Sidora je jedinou perspektívnou formou 

usporiadania vzťahov v strednej Európe federácia. Pritom federácia by riešila 

aj problém slovenskej štátnosti a Slováci by mali vzhľadom na 

predchádzajúci vývoj lepšie predpoklady byť jej rovnocennou súčasťou: „S 

našimi slovanskými susedmi môžeme sa zísť  už iba na federatívnom 

podklade. Do konca vojny my si iste zachováme svoj dobre vybudovaný 

aparát administratívny, železničný, poštový, sudcovský, finančný, 

hospodársky, vojenský, žandársky, policajný atď., slovom dôjdeme do 

povojnovej Európy – podľa všetkých znakov – v lepšom stave, ako Česi 

a Poliaci. Oni toto všetko  dnes už nemajú. Budú to musieť budovať od 

základov. Okrem tohto náskoku je tu ešte fakt, že na Univerzite a na Technike 

v Bratislave študuje ročne 5 000 poslucháčov. Každý rok stovky 

diplomovaných odborníkov opúšťajú naše vysoké školy, čo tiež naši susedia 

 
68 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 237.  
69 Tamže, s. 237-238.  
70 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List K. Sidora P. Prídavkovi. Rím 30. 3. 1943.  
71 Tamže. 
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nemajú, lebo im vysoké školy pred štyrma rokmi zavreli.“72 Slovensko malo 

postupovať podľa stratégie vnútornej konsolidácie – hospodárskej, kultúrnej 

a politickej až do konca vojny, aby bolo pripravené na obranu svojich práv. 

Pritom konfesionálne rozčesnutie a oslabenie Slovákov podľa Sidora bolo 

málo pravdepodobné, lebo evanjelici si udržali všetky hospodárske pozície, 

ktoré mali v prvej ČSR a zároveň aj významné pozície vo vede a kultúre. 

Preto Prídavkovi prízvukoval: „Buď presvedčený, že ani evanjelici by sa k vôli 

Benešovi ničoho nezriekli a neprepustili by svoje miesta Čechom. Evanjelici 

pôjdu spoločne s katolíkmi na ceste udržania si toho všetkého, čo sa už dnes 

v slovenských rukách nachádza. Počítať s tým, že sa bude môcť opakovať 

roztržka katolíkov a evanjelikov a budovať na tom politiku, je holou 

nemožnosťou.“73 Česko-slovensko-poľská konfederácia bola podľa Sidora 

možná na základe úprimnej a oddanej spoluúčasti jej perspektívnych členov, 

s použitím zdravého rozumu a slovanského cítenia. O forme tohto štátneho 

útvaru by sa museli vysloviť riadne zvolení poslanci krajinských snemov – 

českého, slovenského a poľského. Tieto snemy by rozhodovali aj o prijatí 

ďalších členov federácie. Slovensko malo mať vlastnú vládu a snem, obrana, 

financie, zahraničná politika a komunikácie mohli byť spoločné a spadať do 

kompetencie ústredného snemu, zloženému zo zástupcov všetkých troch 

národov.74  

S ochladzovaním vzťahov medzi poľskou a čs. exilovou vládou, ale aj s 

uvedenou komunikáciou medzi Prídavkom a Sidorom súvisel list, ktorý 

poslal Papée Sidorovi ešte 24. marca 1943. Papée v ňom vyzval Sidora, aby 

sa jednoznačne vyslovil za federalizáciu strednej Európy a v tomto duchu 

dôverne informoval predsedu poľskej exilovej vlády gen. Sikorského. Potom 

by už Sidor i Papée komunikovali priamo s centrom poľského exilu v 

Londýne: „Je našou vecou, vecou Poliakov, Čechov i Slovákov postaviť sa už 

pevne a jasne za koncepciu silnej konfederácie, ktorá by bola partnerom 

veľmocí... Našou úlohou je vytvoriť tento druh partnera voči veľmociam. Je to 

program anglosaský, nie sovietsky. Pán Beneš, ktorý od decembra 1942 

stavia čoraz jasnejšie na sovietsku kartu, robí všetko preto, aby uskutočnenie 

konfederačného programu oneskoril. Zároveň Čechoslováci začínajú prácu na 

Slovensku, usilujúc sa tam s podporou evanjelikov propagovať návrat do čias 

pred autonómiou... Preto sa chcem spýtať, či by už, podľa Vášho názoru, bol 

čas zaujať zreteľné stanovisko v otázke budúcej konfederácie a informovať 

o nej, na báze čisto dôvernej vládu Poľskej republiky a možno len premiéra 

Sikorského? Skutočné Slovensko môže prehovoriť len Vašimi ústami a ústami 

Vašich prívržencov. Gen. Sikorski je informovaný o Vašej pozícii doma 

a myslím si, že ochotne nadviaže kontakt – najprv písomný – a potom 

 
72 Tamže.  
73 Tamže. 
74 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 238-239.  
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spoluprácu.“75 Bolo to sympatické gesto voči Sidorovi. Všetko malo ostať 

dôverné a poľská exilová vláda neprijala nijaké oficiálne stanovisko, ktorým 

by akceptovala Sidora a Slovenskú republiku ako perspektívny štátny útvar 

budúcej stredoeurópskej konfederácie či federácie.  

V polovici apríla 1943 zverejnilo Nemecko údaje o masovej vražde 

zajatých poľských dôstojníkov orgánmi sovietskej NKVD v roku 1940 

v Katyňskom lese pri Smolensku. Rozsah tohto zločinu viedol k zostreniu 

poľsko-sovietskych vzťahov a mal vplyv aj na vzťahy medzi poľskou a čs. 

exilovou vládou. Poľská strana si otvorenejšie všímala a z úzadia 

podporovala slovenskú otázku. Sidor zaznamenal katyňský masaker vo 

svojom denníku. Považoval ho za veľké morálne víťazstvo Poliakov a za 

prehru sovietov a s nimi spojenej čs. exilovej vlády: „Nemci tým, že odhalili 

vraždu desať tisíc poľských dôstojníkov Sovietmi pri Smolensku, pomohli 

Poliakom. Celý svet hovorí o poľských obetiach, ešte i Bratislava sympaticky 

sa zmieňuje o tom. Darmo teda benešovci bojujú po boku Sovietov, ich obete sú 

menej sympatické. Poľsko zvíťazí, a preto dobre bude na túto líniu nadviazať 

a s ňou doviesť po vojne slovenskú vec k víťazstvu.“76  Keď bola správa 

o katyňskej masakre ešte pomerne čerstvá, 4. júla 1943 zahynul pri štarte 

lietadla v Gibraltári predseda poľskej exilovej vlády W. Sikorski. Táto 

tragická udalosť, ktorú sa dodnes nepodarilo jednoznačne objasniť, ešte 

prehĺbila krízu v sovietsko-poľských vzťahoch. Sidor vnímal Sikorského smrť 

ako veľkú tragédiu s osobným i celonárodným rozmerom. Pritom v nej hľadal 

paralelu s tragickou smrťou M. R. Štefánika: „Došla ukrutná správa. Počul 

som ju najprv po česky z Londýna. Sikorský, predseda poľskej vlády a veliteľ 

poľského vojska, tragicky skonal. V inorečovom vysielaní z Londýna som 

počul, že zahynul spolu so všetkými svojimi sprievodcami, i so svojou dcérou 

na lietadle pri Gibraltári. Praha večer o 10. hod. tiež oznámila smrť 

Sikorského. Zahynul po odchode lietadla z Gibraltáru, to zbĺklo plameňom 

a nik neostal zo spolucestujúcich nažive. Praha vidí v tom ruky anglickej tajnej 

služby. Angličanom a Rusom generál Sikorský pre neústupnosť pre Katyň bol 

veľmi nepríjemný. Takto sa ho teda zbavili. Nemôžem veriť v takúto podlosť. 

Poľský ľud je ťažko skúšaný. Padá jeho najlepší. Pravda, nešťastie lietadlové, 

ako u Štefánika vždy dá voľnosť kombináciám.“77 K Sikorského smrti sa 

Sidor vrátil ešte raz, keď si do denníka poznamenal, že v prípade, ak sa 

v poľskej exilovej vláde dostane k moci skupina „antipilsutštíkov“, nebudú 

mať záujem o slovenskú otázku, pretože „dohodnú sa s Čechmi proti nám, 

poťažne vyslovia úplný nezáujem. Ešte dobre, že som oficiálne Sikorskému nič 

nedal do ruky. Oddali by to benešovcom.“78 Toto konštatovanie Sidora je 

 
75 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 6. List K. Papéeho K. Sidorovi. Bez miesta, 24. 3. 1943.  
76 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. Zo Sidorovho denníka. Rok 1943, 

záznam z 26. 3. 1943, záznam z 20. 4. 1943.  
77 Tamže, záznam z 5. 7. 1943.  
78 Tamže, záznam zo 7. 7. 1943.  
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dôležité preto, že dokumentuje Sidorov vzťah k Sikorskému. Z oboch strán 

bolo veľa opatrnosti a podozrievania. Postoj poľskej exilovej vlády 

k slovenskej otázke vychádzal z princípu opatrnosti a snahe k ničomu sa 

nezaväzovať. V podstate sa hralo so slovenskou kartou. Tento postup 

pretrvával aj v ďalšom období.79 

Situácia na frontoch sa vyvíjala v neprospech Nemecka. Sidor si jasne 

uvedomoval, že je potrebné pripraviť Slovensko na bezprostredný príchod 

vojnových udalostí, aby sa minimalizovali vojnové škody. Preto využil 

diplomatické povinnosti a účasť na vysviacke biskupa Eduarda Nécseyho, 

aby zorganizoval na Slovensku tajnú schôdzu a predstavil svoj program. 

Skôr ako odišiel, zveril sa so svojimi zámermi K. Papéemu, ktorý o tom poslal 

26. apríla 1943 správu poľskému MZV. Sidorov cieľ – federácia Slovenska 

s Poľskom a Českom sa nezmenil. Na Slovensku bude podľa neho potrebné 

pripraviť situáciu na prechod frontu – prevziať kontrolu nad štátnou 

správou, armádou a políciou. Jednotky slovenskej armády mali byť postupne 

stiahnuté na územie Slovenska, kde sa mali pripraviť sklady zbraní 

a vojenského materiálu. Zodpovední predstavitelia Slovenskej republiky mali 

byť potrestaní za svoje politické angažovanie. Tiso mal skončiť v kláštore, 

Tuka, Mach, Murgaš a iní vo väzení. Sprievodným javom tohto prevratu 

nemala byť krvavá revolúcia, ale pokiaľ možno pokojné prevzatie moci 

dočasnou vládou.80 Týmto spôsobom by sa eliminovali škody a súčasne sa 

zabránilo dostať  k moci komunistom.  

Sidor pricestoval na Slovensko začiatkom mája 1943. Na rozdiel od 

konšpiratívnej schôdzky z 21. decembra 1939 sa veľa zmenilo. Sidor sa 

zúčastnil viacerých rokovaní, z nich mali najdôležitejší význam dve: 12. mája 

1943 v  Bratislave a 19. mája 1943 na chate v Bukovej (vtedy Biksard) 

v Malých Karpatoch. Okrem Sidora boli prítomní M. Sokol, J. Ursíny, P. 

Zaťko a P. Čarnogurský. Rozoberala sa aktuálna situácia na Slovensku a vo 

svete. Hovorilo sa o možnosti prevzatia vlády. Základným predpokladom na 

to bol príchod anglo-amerických a prípadne s nimi aj poľských vojsk do 

strednej Európy. V otázke slovenskej štátnosti, jej zachovania a prípadnej 

federácie s Poľskom panovala nejednota. M. Sokol, P. Zaťko, P. Čarnogurský 

sa skôr prikláňali k modelu autonómneho Slovenska v rámci ČSR a J. 

Ursíny zastával názor, že k riešeniu slovenskej otázky by malo dôjsť až po 

vojne. Sidor bol sklamaný z predsudkov voči Poliakom, ktoré prejavili 

niektorí účastníci diskusie. Napriek úsiliu zachovať úzke kontakty 

s domovom Sidor predsa žil v inom prostredí a podmienkach. Navyše 

prítomní si možno viac ako samotný Sidor uvedomovali fakt, že Sidor za 

sebou nemá žiadnych silnejších partnerov s výnimkou neoficiálnej podpory 

časti poľského exilu. Na druhej strane čs. exilová vláda v Londýne bola 

 
79 SEGEŠ, Dušan: Kontakty poľskej exilovej vlády so slovenskými politikmi za 2. svetovej vojny. In: 

KÁZMEROVÁ, Ľubica – ORLOF, Ewa a kol.: Slovensko-poľské vzťahy 1918 – 1945 očami diplomatov, s. 124.  
80 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 243-244.  
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uznaná spojeneckými veľmocami a oficiálne ju stále uznávala aj poľská 

exilová vláda. Sidor si do denníka sklamane zaznamenal: „Strach pred 

Poliakmi, lpenie na starých formách a akási apatia. Nič konkrétneho nemohol 

som si odniesť.“81 Je zaujímavé, že K. Papée, s ktorým sa po návrate do Ríma 

Sidor stretol, vypracoval na základe jeho informácií šifrovanú správu pre 

poľskú exilovú vládu, datovanú 2. júna 1943. V nej verne opisuje stanoviská 

jednotlivých účastníkov májových porád tak, ako mu ich reprodukoval Sidor, 

ale na druhej strane píše aj o spoločne prijatom uznesení.  Podľa neho hneď 

po odzbrojení nemeckých jednotiek a odstránení predstaviteľov režimu 

Slovenskej republiky predseda Snemu Slovenskej republiky Martin Sokol 

v súlade s ústavou vymenuje dočasnú vládu, zloženú z J. Ursínyho, P. Zaťka, 

P. Čarnogurského a z generálov A. Malára a Štefana Jurecha. Ako alternatíva 

k ministrom sa uvádza aj Vladimír Moravčík. Ďalšia alternatíva rátala 

v dočasnej vláde iba s dvoma civilistami a dvoma generálmi. Úlohou 

dočasnej vlády malo byť udržanie pokoja a poriadku v prechodnom období. 

Po konsolidácii pomerov by dočasná vláda podala demisiu a M. Sokol by 

vymenoval novú – definitívnu vládu pod vedením K. Sidora. Táto vláda mala 

rozhodnúť o podobe vnútorného zriadenia Slovenska a podobe jeho 

štátoprávneho vzťahu k Česku a Poľsku. Tu sa spomínali dve možnosti: 1. 

Federácia medzi Slovenskom, Českom a Poľskom na základe rovnoprávnosti 

partnerov, 2. Federácia Slovenska s Poľskom. Ako sa Sidor podľa Papéeho 

vyjadril: „Slovensko by sa dalo pod ochranu Poľska.“82 Nie je zrejmé, ako sa 

do Papéeho správy dostala informácia o spoločne prijatom uznesení 

účastníkmi májových schôdzok. Zdrojom tejto informácie mohol byť Sidor, 

ktorý chcel vystupovať pred Papéem reprezentatívnejšie, alebo samotný 

Papée, ktorý chcel takto predstaviť Sidorovu autoritu pred poľskou exilovou 

vládou v Londýne.  

Čs. exilová vláda sa v istom zmysle obávala slovenskej otázky 

i samotného Sidora. Jeho federalistická koncepcia strednej Európy so 

samostatným postavením Slovenska bola v priamom protiklade s jej 

koncepciou obnovenia predmníchovskej ČSR a ústretovým postojom 

k Sovietskemu zväzu. Keď sa činitelia čs. exilovej vlády dozvedeli 

o Sidorovom pobyte na Slovensku a téme jeho diskusií, obávali sa, aby Sidor 

nezískal väčšiu autoritu doma na Slovensku a nekazil jej tak vlastné plány. 

Navyše získali správy, že K. Papée na pokyn poľskej exilovej vlády požiadal 

Sidora, aby sondoval u slovenskej vlády, či by bola ochotná rokovať o účasti 

Slovenska v projekte stredoeurópskej federácie. O Papéeho a Sidorovej akcii 

bol ihneď informovaný sovietsky vyslanec pri čs. exilovej vláde Alexander J. 

 
81 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. Zo Sidorovho denníka. Rok 1943, 

záznam z 19. 5. 1943.  
82 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. ČARNOGURSKÝ, Pavol: Príspevok 

k slovenskej problematike za druhej svetovej vojny. Pozri aj VNUK, František: Zahraničné akcie na záchranu 

a obnovenie slovenskej samostatnosti, s. 20; SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 274.  
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Bogomolov a britský vyslanec Philip Nichols.83 Prezident E. Beneš poslal 

kategoricky znejúcu depešu, ktorá sa 9. júla 1943 tlmočila zo Ženevy na 

Slovensko: „Pán prezident odkazuje, že všetkým musí byť jasné, že Sidor 

zradil... jeho činnosť v samostatnom režime je dostatočne kompromitujúca, aby 

bol vyhlásený za zradcu. Prezident nijaké kompromisy s ním nepripustí.“84 

V rámci protisidorovskej kampane vystúpil v čs. vysielaní BBC minister 

zahraničných vecí v čs. exilovej vláde Jan Masaryk, ktorý odsúdil koncepciu 

vytvorenia konzervatívneho bloku stredoeurópskych štátov v strednej Európe 

ako „ďalší fašistický, quislingovský a nem-nem-šohajovský podfuk“.85 Ďalej 

vyhlásil, že tento plán by slúžil iba Nemecku, Taliansku a Maďarsku. Účasť 

Slovákov na ňom nazval vlastizradou. O Sidorovi sa vyjadril: „Varujem 

dôrazne pred všetkými návrhmi a nápadmi, ktoré by k vám prišli alebo prídu 

od Karola Sidora. Mám presne zistené, že počas svojej poslednej návštevy na 

Slovensku viedol Sidor veľmi nebezpečné reči, a tiež viem, akú dostal odpoveď. 

Sidorovo cestovanie slúži nepriamo záujmom dnešného nemeckého 

a talianskeho režimu... Varujem pred Sidorom, je to zradca.“86 Tento 

demagogický útok na Sidora mal byť odstrašujúcim signálom pre všetkých 

tých, ktorí s ním na Slovensku boli ochotní spolupracovať. Bol to aj jasný 

signál, že s umiernenými ľudákmi a ich plánmi sa v odboji a teda ani po 

vojne nepočíta. Súčasne sledoval kompromitáciu koncepcie federatívnej 

strednej Európy, ktorú činitelia čs. exilovej vlády v Londýne považovali za 

nebezpečnú pre obnovenie ČSR. Ďalej mal pred Spojencami kompromitovať 

poľskú exilovú vládu napojením na Sidora ako diplomata štátu spriazneného 

s nacistickým Nemeckom. Sidor si vypočul útok J. Masaryka v priamom 

prenose z čs. vysielania BBC. Poznamenal si k nemu do svojho denníka: 

„Teda zrada sa stala na Slovensku. Moji evanjelickí priatelia poslali tie 

informácie do Londýna a teraz sa začne bubnová paľba na mňa. Česi pravdivé 

pomiešajú s nepravdivým a pôjde im o to, aby mňa úplne zdiskreditovali 

v očiach Slovenska.“87 Sidorova reakcia bola emotívna. Únik informácií 

mohol pochádzať od J. Ursínyho, ktorý sa o stretnutí zveril svojmu švagrovi 

Matejovi Joskovi a ten o veci informoval čs. vládu v Londýne.88 Druhá 

možnosť je, že informácie o obsahu stretnutí unikli cez P. Zaťka.89 Vavro 

Šrobár, ktorý bol na Slovensku jednoznačným podporovateľom E. Beneša 

a jeho exilovej vlády, ašpiroval na vedúcu úlohu v domácom odboji. Na 

margo federalistickej koncepcie v strednej Európe za ktorou stál Sidor sa vo 

 
83 JABLONICKÝ, Jozef: Z illegality do Povstania, s. 150.  
84 Tamže, s. 149.  
85 MASARYK, Jan: Volá Londýn. Praha : Práce, 1946, s. 249.  
86 Tamže.  
87 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. Zo Sidorovho denníka. Rok 1943, 

záznam zo 14. 7. 1943. 
88 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. ČARNOGURSKÝ, Pavol: Príspevok 

k slovenskej problematike za druhej svetovej vojny. 
89 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 287.  
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svojej správe do Londýna z 26. februára 1944 vyjadril ako o „obludnej 

protičeskoslovenskej intrige“.90  

K. Papée zohral kľúčovú úlohu pri skontaktovaní K. Sidora 

s americkým diplomatom Haroldom Tittmanom, zástupcom amerického 

prezidenta F. D. Roosevelta pri Svätej stolici. Sidor vnímal toto stretnutie ako 

začiatok novej kapitoly svojho diplomatického pôsobenia. Bol osobne 

presvedčený, že USA budú mať rozhodujúci vplyv na usporiadanie 

povojnovej Európy. K prvému stretnutiu Sidora s Tittmanom došlo 2. júna 

1943. Sidor najprv hovoril s Tittmanom sám o slovenskej otázke, o Čechoch 

a Poliakoch. Potom prišiel do miestnosti Papée a diskutovali spoločne traja. 

Na Tittmanovu výzvu Sidor napísal svoj životopis a memorandum 

o Slovensku v strednej Európe zachytávajúce dejiny, súčasnosť a povojnovú 

víziu. K ďalšiemu stretnutiu Sidora s Tittmanom došlo v priestoroch 

poľského vyslanectva pri Svätej stolici 6. júla 1943. Opakovala sa podobná 

situácia ako pri prvom stretnutí. Papée nechal Sidora s Tittmanom samých 

a potom medzi nich prišiel. Keď bol ešte Tittman so Sidorom sám, prečítal si 

memorandum, ktoré Sidor vypracoval. Dokument zahŕňal prehľad 

slovenských dejín, zápas o slovenskú národnú svojbytnosť v Uhorsku a prvej 

ČSR. Zaoberal sa aj súčasným politickým vývinom, pričom považoval 

Slovenskú republiku za vyvrcholenie národných snáh Slovákov.  Tento 

štátny útvar nemal po vojne zaniknúť, ale stať sa súčasťou federácie spolu 

s Poliakmi, Čechmi a prípadne aj ďalšími susednými národmi a štátmi. 

Veľmocenským garantom spravodlivého usporiadania tejto federácie mali byť 

USA.91  Tittman si memorandum prečítal a sľúbil, že ho pošle do USA. Keď 

ho Sidor vyzval, aby položil otázky týkajúce sa memoranda, Tittman sa 

zaujímal iba o postavenie Židov na Slovensku.92 Keď prišiel do miestnosti 

Papée, Sidor zaviedol reč na stredoeurópsku federáciu, ktorú postavil proti 

Benešovmu centralizmu. Tittman vyhlásil, že je za švajčiarsky vzor, ktorý 

treba rozšíriť, federalizmus funguje v USA a federácia je myšlienka 

budúcnosti.93 Po odchode Tittmana ostal Sidor s Papéem sám. Papée sa 

Sidorovi zveril, že po smrti Sikorského nevidí v Londýne osobnosť, ktorá by 

ho nahradila. Jeho zástupca Stanisław Mikołajczyk je podľa neho myslením 

sedliak, ktorý má skúsenosti s vedením družstevnej organizácie, no na 

štátnika nedorástol. Sidor Papéeho úvahy komentoval vo svojom denníku 

 
90 JABLONICKÝ, Jozef: Z illegality do Povstania, s. 147.  
91 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. Karol Sidor: Slovenská otázka. Bližšie 

o memorande pozri: PETRUF, Pavol – SEGEŠ, Dušan: Memorandum Karola Sidora a slovenská otázka z júna 

1943. In: Historický časopis, roč. 53, 2005, č. 1, s. 123-150; SEGEŠ, Dušan: Kontakty watykańskie Karola 

Sidora z Kazimierzem Papée na prykładzie memorandum La question slovaque z czerwca 1943 r. In: Między 

przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością : Czesi - Polacy - Słowacy. 1938/39‒1945‒1989. Część 1. 

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2007, s. 92-95. 
92 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. Zo Sidorovho denníka. Rok 1943, 

záznam zo 6. 7. 1943.  
93 Tamže.  
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slovami: „Hľa, veľký národ a koľká bieda o ľudí väčšieho formátu.“94 

Mikołajczyk sa stal predsa novým premiérom poľskej exilovej vlády. Papée 

skontaktoval Sidora aj s ďalšou americkou osobnosťou, newyorským 

arcibiskupom Francisom Spellmanom.95 Spellman patril k najdôležitejším 

katolíckym intelektuálom 20. storočia.  

Sidorove „demaskovanie“ čs. vládou v Londýne v júli 1943 malo svoj 

účinok na domáci odboj, ale do istej miery aj na vzťah poľskej exilovej vlády 

k Sidorovi. Poľská exilová vláda celú záležitosť spojenia so Sidorom 

dementovala v tlači. Poľský minister zahraničných vecí Tadeusz Romer 

upozornil K. Papéeho, aby bol mimoriadne opatrný v ďalších kontaktoch so 

Sidorom.96 Kontakty Sidora s Papéem sa neprerušili, ale v reakcii na celú 

aféru sa ukázalo, že poľsko-slovenské plánovanie stredoeurópskej federácie 

v tejto línii má svoje limity a nemá dostatočnú podporu Veľkej Británie.  

Veľký význam malo pre Sidora jeho stretnutie s Papéem 26. októbra 

1943. Papée Sidorovi oznámil, že sa stretol s H. Tittmanom a britským 

vyslancom pri Svätej stolici Francisom D'Arcy G. Osbornom vo veci Sidorovej 

prítomnosti v Ríme po prechode frontu. Obaja americkí diplomati pritom 

vyjadrili pred Papéem súhlas, aby ostal v Ríme s tým, že ho budú brániť pred 

prípadným zásahom spojeneckých vojakov.97 Potom Sidor s Papéem 

debatovali na tému budúcej slovensko-poľskej hranice. Bola to častá 

a ťažisková téma ich viacerých rozhovorov. Obaja si uvedomovali jej význam 

v slovensko-poľských vzťahoch. Papée bol za podobu hraníc spred septembra 

1939. Argumentoval tým, že ak by sa urobila hraničná korektúra na juhu, t. 

j. v prospech Slovenska, musela by sa pripustiť aj smerom k Sovietskemu 

zväzu. Vzápätí sa však Papée podľa Sidora vyjadril, že by vedel vymôcť, aby 

časť území pri Čadci, Suchá Hora a Javorina pripadli naspäť k Slovensku. 

Pritom sa Sidorovi zdôveril, že to on v novembri 1938 ovplyvnil poľského 

ministra zahraničných vecí Józefa Becka, aby žiadal od Slovenska pripojiť 

k Poľsku tak málo územia. Sidor si pôvodne myslel, že zavážil jeho vplyv.98 

V ďalšej diskusii Papée neuznal Sidorovu argumentáciu, že Mníchovská 

dohoda je zrušená a dôjde k návratu predmníchovských hraníc. Podľa neho 

„Poliaci boli proti Mníchovu, ich tam nepozvali a oni na základe dohody Praha-

Varšava a Bratislava-Varšava si vzali tie kraje od Čechov i od Slovákov“.99 

V tejto veci nedošlo medzi oboma diplomatmi k zhode. V každom prípade 

Papée presadzoval, aby sa v rámci budúcej stredoeurópskej federácie 

Slovensku vrátili územia, ktoré mu Poľsko odňalo 1. novembra 1938. 

 
94 Tamže.  
95 KÁZMEROVÁ, Ľubica: Prejavy polonofilstva diplomata Karola Sidora. In: KÁZMEROVÁ, Ľubica – ORLOF, 

Ewa a kol.: Slovensko-poľské vzťahy 1918 – 1945 očami diplomatov, s. 101.  
96 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 290.  
97 HÚ SAV Bratislava, Zbierka mikrofilmov, k. č. 1518/3, inv. č. 22/19. Zo Sidorovho denníka. Rok 1943, 

záznam z 26. 10. 1943.  
98 Tamže.  
99 Tamže.  
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V poľskej exilovej vláde prevládal názor, aby sa Slovensku vyhovelo aj za 

cenu straty územných výdobytkov z roku 1938.100 Túto skutočnosť 

potvrdzuje list P. Prídavka K. Sidorovi z 5. decembra 1943, ktorý bol Sidorovi 

doručený poľskými diplomatickými kanálmi. Prídavok prišiel v liste s 

upresnením federalistickej koncepcie. Ak Sidor a predtým aj Prídavok viac 

zdôrazňovali, že by malo ísť o primárne slovansky zameranú poľsko-česko-

slovenskú federáciu a iba sekundárne a podmienečne uvažovali 

s maďarskou účasťou, Prídavok v tejto veci svoj názor výrazne korigoval. 

V liste odkazoval Sidorovi, že súčasťou budúcej federácie musí byť 

bezpodmienečne aj Maďarsko. Podľa neho Slovensko bude môcť fungovať 

ako samostatná štátna jednotka iba v rámci stredoeurópskej federácie. 

Prídavok ďalej Sidorovi tlmočil názor poľskej exilovej vlády: „Poľská vláda, 

ako iste vieš, ideu podporuje a v danej chvíli bude podporovať aj naše 

slovenské stanovisko. O hraničných veciach nebude medzi nami sporov. Mám 

úradné uistenie poľskej vlády o tom, že anexiu slovenského územia 

obsadeného r. 1938 bude Poľsko pokladať za neplatnú.“101 Prídavok Sidora 

v liste ešte upozornil, aby sa pri svojich plánoch nespoliehal na Slovákov 

v USA, ktorí žijú v inom prostredí a nemajú dosť síl a prostriedkov zohrať 

významnejšiu úlohu. Ďalšia časť Prídavkovho listu má charakter inštrukcií, 

ktoré mal Sidor tlmočiť na Slovensku „spoľahlivým ľuďom“ pri príprave na 

prechod do tábora Spojencov: „Za každú cenu zachovať poriadok na 

Slovensku a pokoj so susedmi, zvlášť Poliakmi. Dobre by bolo, keby vláda 

prisľúbila už teraz voľby (demokratické) vo chvíli, keď to bude možné. Ty, 

Karol, ostaň vo Vatikáne za každú cenu. Keď Spojenci ta dojdú, budeme mať, 

možno, lepší styk. Do tých čias priprav veci doma. Tuka a Šaňo Mach nebudú 

môcť ostať vo vláde. Tisu treba predbežne držať. Zdôrazňovať – ale i činom, 

nielen slovom – kresťanský charakter štátu. Prestaňte, pre Boha 

s protižidovskými štvanicami! To Slovensku najviac škodí.“102 

K. Sidor na tento Prídavkov list reagoval listom z 20. januára 1944. 

Priamo v ňom podmieňoval postavenie Slovenska po vojne Poľskom: „Ďalší 

osud nášho Slovenska po tejto vojne v mnohom bude závisieť od toho, po 1.) či 

sa ním podarí Poliakov zainteresovať o toto územie a po 2.) či budú mať dosť 

sily, aby svoju vôľu aj uplatnili.“103 Podľa Sidora je Slovensko pre Poliakov 

dôležité najmä z hľadiska celkovej stability ich hraníc, ktoré inde vykazujú 

veľkú nestabilitu. To isté platí aj vice versa pre Slovákov a ich hranice 

s Poľskom. V tejto súvislosti Sidor siahol k spomienkam na prelomový rok 

1938, keď pri rokovaniach na poľskom ministerstve zahraničných vecí 

v októbri 1938 s ministrom zahraničných vecí Józefom Beckom 

a významnými činiteľmi ministerstva Janom Szembekom, Mirosławom 

 
100 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 245.  
101 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List P. Prídavka K. Sidorovi. Londýn 3. 12. 1943.  
102 Tamže.  
103 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List K. Sidora P. Prídavkovi. Rím 20. 1. 1944.  
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Arciszewskim a Andrzejom Kobylańským vysvetľoval, aké je dôležité, aby 

platné poľsko-slovenské hranice nekorigovali: „Prosil som ich – ako aj 

ministra Becka – aby staré hranice poľsko-slovenské nerušili a nekorigovali, 

lebo pri odobratí i najmenšieho územia stratilo by sa všetko, čo t.zv. slovenský 

polonofilizmus vybudoval v dušiach slovenských a Poliaci tým by si nič 

nepomohli. Vtedy Kobylanský prudko bol vyhlásil, že on si vie predstaviť 

situáciu, keď tá slovensko-poľská hranica nebude priateľská a môže byť aj 

ostnatým drôtom vyznačená. Na to som odpovedal, že tak táto hranica zo 

slovenskej strany bude ohradená nie ostnatým drôtom, ale bodákmi Adolfa 

Hitlera. Stalo sa. Ako nám Poliaci tých malicherných 10 ‒ 15 duší vzali, začala 

na Slovensku účinne pracovať nemecká propaganda... Na hraniciach poľsko-

slovenských skutočne zjavili sa potom nielen bodáky, ale i tanky a lietadlá 

Adolfa Hitlera.“104 Poľský postoj, ktorý sa prejavil v územných nárokoch voči 

Slovensku v čase, keď si ešte v rámci ČSR budovalo autonómiu síce na 

Slovensku viedol k roztrpčenosti a protipoľským náladám, no to všetko 

zaniklo v dôsledku zo slovenskej strany nechcenej vojny s Poľskom. Ako 

ďalej Sidor napísal: „Kade šlo slovenské vojsko územiami Poľska, všade 

prejavovalo otvorené sympatie voči Poliakom a to aj v prítomnosti Nemcov. A tí, 

čo doma ostali tiež v tomto zmysle manifestovali. Sú známe vzbury celých 

slovenských plukov vo Zvolene a Bratislave a inde, ktoré odopreli mašírovať 

proti Poliakom do Poľska. Sú stovky poľských inteligentov, ktorým Slováci, 

sledovaní Nemcami, pomohli cez hranice poľsko-slovenské a slovensko-

maďarské do emigrácie. V Ružomberku v novembri 1939 Nemci popravili 

dvoch Poliakov-špiónov a mal si vidieť tie kvety, sviečky a vence na ich 

ružomberských hroboch.“105 Polonofilské nálady sú podľa Sidora na 

Slovensku stále živé, ba zažívajú renesanciu: „I teraz počas vojny sa pekne 

pracuje. Hrajú sa v SND poľské hry, vychádzajú ďalšie preklady Sienkiewicza, 

Prusa a pred týždňom vyšla Kraszynského Nebožská Komédia v preklade 

Andreja Žarnova. Ako politickú kuriozitu Ti tu spomeniem, že po známej 

prednáške Žarnovovej o Katyne, podpredseda vlády Šaňo Mach vstal, so 

slzami v očiach aj on opísal veľké utrpenie Poliakov a na konci svojej reči 

vyzval prítomných, aby povstali a dvojminútovým tichom vzdali česť poľským 

martýrom. Po prednáške v úrade vyhľadali Macha nemeckí generáli 

a vyslanec Ludin a podali protest, že ich uviedol do trápnej situácie, v ktorej so 

slovenským obecenstvom aj oni museli s vyzdvihnutou rukou za dve minúty 

vzdávať česť Poliakom.“106  

Ak existuje na Slovensku fenomén polonofilstva, potom by mal byť 

podľa Sidora adekvátne vyvážený slovakofilstvom na poľskej strane. Toto 

slovakofilstvo sa malo prejaviť aktuálne najmä v postojoch poľskej exilovej 

vlády v Londýne. Po svojich doterajších skúsenostiach Sidor v tejto veci 

 
104 Tamže. 
105 Tamže.  
106 Tamže. 
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vyjadril nespokojnosť a sklamanie s konania poľskej exilovej vlády, ktorá 

neuznáva existenciu Slovenskej republiky. Východiskom je podľa neho vrátiť 

sa k uznaniu Slovenskej republiky: „Žiaľbohu, ja zo slovakofilstva poľskej 

vlády v Londýne vidím veľmi málo. Na Slovensku s úžasom počúvajú 

londýnske rádio v poľskej reči a dozvedajú sa, že sa utvorila poľsko-

čechoslovácka dohoda Sikorski-Beneš. O Slovensku ako štáte a o Slovákoch, 

ako národe, nikde v nej ani zmienky. A predsa Poľsko medzi prvými uznalo 

nás ako štát a niet Poliaka, ktorý by Slovákov nepokladal za osobitný 

a oddielny od Čechov národ. Vec je tým vážnejšia, lebo poľská vláda je 

legitímnou kontinuáciou poľskej vlády z Varšavy a teda mala by byť viazaná 

vo veci uznania Slovenskej republiky... Na šťastie Poliaci sa presvedčili, že čo 

s Benešom urobil dohody, tie sú úplne papierové a teda neúprimné a nereálne, 

benešovské. Mali by teraz stiahnuť z vlastného pomýlenia sa konzekvencie 

a cez rádio Londýn nehovoriť nič o Czechoslowacziji a o czechoslowakoch, lebo 

veď niet Czechoslowacije a czechoslowakov. Poliaci v Londýne mali by 

pamätať, že Česi sami zlikvidovali svoj štát a na jeho obranu ani raz 

nevystrelili. Poliaci mali by sa vrátiť k predošlému svojmu uznaniu Slovenskej 

republiky a slovenského národa a vo vhodnej forme a chvíli dať tomuto výraz. 

Oni musia vedieť, že Beneš je odporcom Poliakov. On chce odohrať rolu 

pruského Fridricha, alebo cisárovnej Márie Terézie pri novom delení Poľska 

v dohode s novodobou cárovnou Katarínou, Stalinom. Preto aj uzavrel 

v decembri m. r. dohodu s ZSSR v Moskve – bez Poliakov a – jasná reč – proti 

Poliakom.“107   Sidor tu naráža na uzavretie čs.-sovietskej zmluvy o 

priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci z 12. decembra 1943. 

Táto zmluva zasadila úder federačným plánom v strednej Európe a jasne 

ukázala, že Sovietsky zväz chce dominovať v strednej Európe a čs. vláda 

v exile mu pritom vychádza v ústrety.  

 Sidor sa nazdával, že by malo dôjsť k revízii poľskej politiky uznaním 

Slovenskej republiky a odpútaním sa od čs. vlády v exile. To však bolo 

vzhľadom na daný stav nereálne. Poľská vláda stála na strane Spojencov 

a Slovensko bolo v opačnom tábore ako spojenecký štát Osi. Na Slovensku 

by najprv musel prebehnúť prevrat, ktorý by zabezpečil jeho prechod na 

stranu Spojencov. To si Sidor istotne uvedomoval. Anglo-americko-sovietski 

Spojenci uznávali čs. vládu v exile a nič nenaznačovalo, že by svoj postoj 

zmenili. Navyše zo Slovenska neprichádzali z vládnych kruhov jasnejšie 

signály, ktoré by naznačovali jeho záujem o prechod na stranu Spojencov. 

Sidor napriek tomu veril, že sa vytvorí konštelácia, ktorá umožní realizáciu 

scenára federatívneho spojenia Slovenska s Poľskom. V takom prípade bol za 

originálny krok – inšpirovať sa textom nemecko-slovenskej zmluvy 

o ochrannom pomere z 23. marca 1939 medzi Nemeckou ríšou a Slovenským 

štátom: „Keby medzi Slovenskou republikou a Poľskom nastalo dorozumenie, 
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 VERBUM HISTORIAE 2/2019 
 

79 
 

trebárs takou istou zmluvou, akou je dnes Slovensko viazané k Nemecku – 

Poliaci by dostali v Slovákoch partnera, ktorý by viedol svoju vojenskú 

a zahraničnú politiku v najužšej zhode s vojenskou a zahraničnou politikou 

Poľska. Tá vrstva národa, ktorá bola odchovaná a vedená Hlinkom, t. j. 

katolíci, vedia zmluvy držať a ich svedomite plniť. Pod bratskou patronanciou 

Poľska našlo by sa takto slovenské územie, už 5 rokov znamenite 

administrované a hospodársky i finančne sebestačné a pekne prosperujúce, 

s ktorým by Poliaci nikdy žiadnych ťažkostí a nedorozumení nemali. Poľský 

vplyv takto by siahal od Baltyka až po naše dunajské prístavy v Bratislave 

a Komárne.“108 V budúcnosti videl Sidor dva scenáre vývoja. Prvý by počítal s  

ďalšou vojnou, ktorá by vypukla medzi západnými Spojencami a Sovietskym 

zväzom po porážke Nemecka. „Terajšie utrpenie ľudstva trvalo by o 1 ‒ 2 roky 

dlhšie, ale azda by sa podarilo skrotiť sovietsky imperializmus a vtesnať aj 

tento do primeraných hraníc. Vtedy by sa Poľsko ako jediná veľmoc v Európe 

stalo partnerom Anglicka na zachovaní rovnováhy európskej a ono by po tejto 

vojne hralo úlohu, akú za pomoci toho istého Anglicka a USA po minulej vojne 

v Európe hralo víťazné Francúzsko.“ V takom prípade by bola slovenská 

otázka dobroprajne riešená Poľskom a „po Benešovi a jeho papierových 

zmluvách ostali by iba nepríjemné rozpomienky. Bolo by veľké Poľsko a s ním 

spriatelené malé Slovensko, ako štát pod poľskou ochranou.“109 Druhý scenár 

počítal s ústupkami západných Spojencov po porážke Nemecka voči 

Sovietskemu zväzu. Malo sa odohrať niečo podobné ako Mníchovská dohoda 

v roku 1938, len najväčšou obeťou by bolo Poľsko. V tomto prípade by 

sovietom vzrástla chuť a určite by si nárokovali Podkarpatskú Rus, možno 

územie po Poprad, prípadne celú obnovenú ČSR. O 10 až 20 rokov by 

Sovietsky zväz ovládol celú západnú Európu. Pre Slovákov, najmä 

slovenských katolíkov by nastali „kruté časy martýria a žalárov“. Ako Sidor 

poznamenal: „Stratili by sme mnoho krve slovenskej, ale sám národ, ktorý 

vedel tisíc rokov prežiť bez svojho štátu a v nevoľnosti, prežije aj tých 50 ‒ 100 

rokov, ktoré by sa niesli nad nami v znamení vlády Beneš ‒ Stalin a ich 

nástupcov.“110 Z uvedeného vidno, že sa realizoval druhý variant, ktorý Sidor 

v hrubých črtách uviedol. V odhade spodnej časovej hranice „obdobia 

nevoľnosti“ bol takmer presný.  

Keď spojenecké vojská 4. júna 1944 obsadili Rím, malo to dosah na 

status Sidora i Papéeho. V opačnom garde sa zopakovala situácia z roku 

1939. Zatiaľ čo Sidor musel zanechať budovu slovenského vyslanectva a 

odišiel bývať do Vatikánu, Papéemu skončilo „vatikánske väzenie“ v Dome 

sv. Marty a presťahoval sa do poľskej diplomatickej rezidencie v Ríme. Prvú 

návštevu po presťahovaní do Ríma venoval Papée Sidorovi, ktorý sa práve 

pripravoval na presťahovanie do Vatikánu. Pretože Svätá stolica uznávala 

 
108 Tamže.  
109 Tamže.  
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Slovenskú republiku a Sidora ako jej diplomatického zástupcu, jeho status 

sa nezmenil. Kontakty Sidora s Papéem a s inými poľskými osobnosťami 

pokračovali. Dôležitou udalosťou, ktorá dokumentuje rešpektovanie 

osobnosti K. Sidora z poľskej strany, bolo jeho stretnutie s dvoma poľskými 

generálmi, a to s najvyšším veliteľom poľských ozbrojených síl v Taliansku 

gen. Kazimierzom Sosnkowskim a s gen. Władisławom Andersom, veliteľom 

2. zboru. Obaja poľskí generáli sa 18. augusta 1944 stretli so Sidorom na 

čaji a zúčastnili sa spomienkových bohoslužieb za A. Hlinku, ktoré sa konali 

vo vatikánskom Kostole sv. Anny.111  

 Papée pre Sidora vykonával aj naďalej neoceniteľné služby 

sprostredkovania korešpondencie s Petrom Prídavkom, Jozefom Rudinským 

a americkými Slovákmi diplomatickými poľskými kanálmi. Tým pomáhal 

Sidorovi vymaniť sa z izolácie smerom k podobne zmýšľajúcim Slovákom 

a udržiavať si status významnej slovenskej osobnosti v zahraničí. Sidorova 

orientácia na Poliakov a budúce Poľsko a federatívnu strednú Európu so 

Slovenskom ako s osobitnou jednotkou sa nezmenila ani v ďalšom období, 

keď už bolo zrejmé, že do strednej Európy sa dostane Červená armáda. 

Perspektívnu koncepciu bolo potrebné presadzovať na medzinárodných 

fórach bez ohľadu na nepriaznivé vonkajšie okolnosti s nádejou na jej 

realizáciu v budúcnosti. P. Prídavok po uzavretí čs.-sovietskej zmluvy z 12. 

decembra 1943 transformoval 9. januára 1944 spolok Slovenská národná 

jednota na Slovenskú národnú radu v Londýne (SNRvL), pričom ostal jej 

predsedom. Tento spolok s programom demokratickej slovenskej štátnosti vo 

federalizovanej strednej Európe sa ostro postavil proti prosovietskej 

orientácii čs. exilovej vlády. V podpísanej zmluve videl legalizáciu sovietskej 

prítomnosti v strednej Európe so všetkými dôsledkami. Príchod 

spojeneckých vojsk do Ríma bol pre P. Prídavka impulzom, aby napísal 

Sidorovi dva listy, v ktorých ho vyzval k aktivite a uvádzal konkrétne kroky, 

ktoré by mal podniknúť. Predovšetkým mal vstúpiť do úzkeho kontaktu 

s americkými a anglickými diplomatickými a vojenskými zástupcami – ak nie 

priamo, tak sprostredkovane cez Poliakov. Mal pri stretnutí s predstaviteľmi 

Spojencov zdôrazňovať, že slovenské záujmy v spojeneckej cudzine zastupuje 

iba SNRvL a požiadať o zoficiálnenie styku s ňou. Ďalej sa mal pripraviť na 

odchod do Londýna, čo by znamenalo pretrhnutie jeho statusu diplomata 

Slovenskej republiky a faktický odchod do exilu. Prídavok v tomto liste poslal 

Sidorovi návrh ústavy stredoeurópskej federácie, ktorý označil ako „výsledok 

poľsko-slovenskej práce“.112 Tento návrh počítal s vytvorením štvorčlennej 

stredoeurópskej federácie zloženej z Poľska, Slovenska, Maďarska 

a Rumunska. Až v druhej fáze doň mala byť zapojená aj tvoriaca sa 

balkánska federácia a Česko. Cirkevný radca slovenského vyslanectva pri 

 
111 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, s. 393.  
112 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List P. Prídavka K. Sidorovi. Londýn 30. 6. 1944.  
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Svätej stolici Jozef Kapala ho mal preložiť do taliančiny a predložiť Štátnemu 

sekretariátu ako plod slovenskej iniciatívy: „Urobí to dobrý dojem, keď to 

príde od jedného z najmenších národov, ktorý nemá nijakých 

hegemonistických a imperialistických cieľov.“113 Prídavok ďalej chcel, aby 

Sidor s federačným návrhom oboznámil maďarského a rumunského 

vyslanca pri Svätej stolici a vysondoval ich názor. Okrem toho mal návrh 

doručiť predsedovi Snemu Slovenskej republiky Martinovi Sokolovi na 

pripomienkovanie. Prídavok ďalej upozornil Sidora, že je tiež v kontakte so 

Slovákmi v Amerike, no s ich prácou a angažovanosťou nie je spokojný: „Oni 

už nerozumejú naše problémy dostatočne a potom sú zastrašovaní všelijakými 

benešovskými agentmi (a to i v amerických vládnych úradoch.).“114 Bola to 

dôležitá realistická poznámka, ktorú už Prídavok zdôraznil v predchádzajúcej 

korešpondencii so Sidorom, aby Sidor zbytočne neupínal svoje nádeje na 

amerických Slovákov, ktorí už neznamenajú tú silu a vplyv ako počas prvej 

svetovej vojny. Keďže odchod kuriéra z Londýna do Ríma sa niekoľko dní 

zdržal, Prídavok stihol napísať Sidorovi ďalší list, datovaný 2. júla 1944, 

ktorý vložil do jednej obálky s predchádzajúcim. Prídavok zmenil zámer so 

Sidorovým príchodom do Londýna. Namiesto toho navrhol, že on pricestuje 

za Sidorom do Ríma. Odchod z diplomatického postu by bola podľa neho 

strata. Ďalej Sidorovi odkazoval, aby s nikým nehovoril o obnovení ČSR, ale 

iba o slovenskej štátnosti v rámci federálnej strednej Európy: „Stoj pevne, 

nekompromisne na pôde samostatnej štátnosti v rámci federácie. (Počet členov 

federácie vopred neohraničujeme, ale hovoríme výrazne, kto nesmie v nej 

chýbať: Poliaci, Česi, Maďari a my. Nekompromisným stanoviskom (v tejto 

veci) môžeme všetko vyhrať.“115 V ďalšej časti listu Prídavok Sidorovi 

zdôrazňoval, aby pri rozhovoroch so zástupcami západných Spojencov 

o okupácii Slovenska trval na tom, že Slovensko nemá byť okupované len 

sovietskou armádou. Sidor mal presadzovať vytvorenie dočasnej vlády na 

Slovensku, ak by Spojenci odmietli s existujúcou slovenskou vládou 

spolupracovať. Sidor sa mal postaviť proti demobilizácii slovenskej armády 

a trvať na tom, aby bola uznaná za „co-belligerence“, teda spolubojujúcu 

armádu, ktorá by prípadne operovala pod dočasným poľským hlavným 

velením, ak tam bude poľské vojsko, inak pod anglo-americkým velením. 

Sidor mal trvať na tom, aby ostala nezmenená fungujúca štátna 

administratíva.  

Sidor odpovedal na Prídavkove listy 29. júla 1944. Odmietol opustiť 

Vatikán a tiež odmietol rezignovať na svoj diplomatický post: „Ja som na 

takéto prázdne gesto nedal. Keď ja opustím svoje miesto pri Vatikáne, 

zoslabená bude pozícia Slovenskej republiky. A to nielen v zahraničí, kde by 

sa to mohlo pripísať za úspech Benešovi. Lebo veď: keď nie s Nemcom 

 
113 Tamže. 
114 Tamže.  
115 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List P. Prídavka K. Sidorovi. Londýn 2. 7. 1944. 
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a Tisom, tak teda s Benešom.“116 Navyše sa obával toho, že jeho rezignácia 

môže vyvolať doma na Slovensku zmätok a dezorientáciu. A Slovensko 

potrebuje stabilitu a zachovanie vlastnej štátnosti. V tomto jeho pláne mali 

nezastupiteľnú úlohu Poliaci: „V tomto mojom úsilí po zachovaní SR staviam 

na Poliakoch, ktorých záujmom musí byť, aby mali v svojom susedstve 

samostatný Slovenský štát, s nimi sympatizujúci a nie ČSR, ktorá sympatizuje 

a vždy, Čechmi vedená, sympatizovať bude s Moskvou.“117 Sidor pokračoval 

ďalej kritikou poľskej politiky, ktorá si tento plán neosvojila, iba s ním 

koketovala: „Dosiaľ sa však Poliaci neosvedčili, či sú za SR. Všetky ich úradné 

prejavy a zmluvy hovoria za ČSR a teda v protive s ich predošlým uznaním de 

jure Slovenskej republiky. Ja viem, že Čechov nenávidia (a Česi ich), že si ČSR 

boľševickofilskej neželajú. Ale ničím úradným nedali vedieť, či si želajú 

Slovenskej republiky.“118 Práve tento poľský postoj diplomatického 

taktizovania Sidor označil za jeden z hlavných dôvodov svojho vyčkávania: 

„Práve preto ja nemôžem skákať do tmy a so mnou i mnoho ľudí na Slovensku. 

Ešte musím vyčkať na chvíľu, až takéto osvedčenie s poľskej strany odznie. 

Potom môžem – už nielen duchovne – ale aj juristicko-prakticky prejsť do 

tábora Spojencov, v tábore ktorých bude jeden člen, ktorý chce, čo aj my 

Slováci chceme. Vtedy, oslabiac mojim odchodom z diplomatickej služby 

Slovenského štátu jeho medzinárodnú pozíciu, na druhej strane vybudoval by 

som v tábore Spojencov novú pozíciu pre národ a jeho štát.“119 Sidor sa 

v podstate stotožnil s návrhom na federalizáciu strednej Európy, ktorý mu 

poslal Prídavok. Dal ho preložiť do francúzštiny a predložiť Štátnemu 

sekretariátu Svätej stolice. Na druhej strane Prídavka upozornil na úskalia 

realizácie tohto plánu, ktorý považoval za príliš ideálny, za hudbu 

budúcnosti a plne si uvedomoval jeho závislosť od „mnohých 

zainteresovaných“. Namiesto toho navrhol Prídavkovi riešenie, podľa ktorého 

by obnovené Poľsko prevzalo ochranu nad samostatným Slovenskom: „Nech 

poľská vláda mne a Teba sa osvedčí – verejne alebo tajne – že Poľsko preberá 

po tejto vojne ochranu neodvislosti a nedotknuteľnosti Slovenského štátu. Že 

pri najbližšej konferencii s veľmocami, ktorá má byť podľa nedávneho 

vyhlásenia Cordella Hulla v mesiaci auguste v Amerike, poľská vláda tento 

plán o Slovenskom štáte pod poľskou ochranou predloží na tejto 

konferencii.“120 Sidor pri definovaní nového poľsko-slovenského vzťahu opäť 

zopakoval a aktualizoval myšlienku prevzatia textu nemecko-slovenskej 

zmluvy o ochrannom pomere z 23. marca 1939: „Prikladám Ti text nemecko-

slovenskej dohody zo dňa 23. marca 1939, kde som miesto slova ,Reichʻ 

vpísal ,la Pologneʻ. S takýmto riešením každý Slovák by súhlasil a preto mohol 

 
116 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List K. Sidora P. Prídavkovi. Vatikán 29. 7. 1944. 
117 Tamže. 
118 Tamže. 
119 Tamže. 
120 Tamže.  
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by som prevziať garanciu, že Slovensko v tomto zmysle bolo by jednotné.“121 

Sidor vychádzal z toho, že princíp ochrany Slovenského štátu bol rovnaký 

a forma starej zmluvy s Nemeckom sa mohla využiť, vychádzajúc 

z predpokladu, že povojnové Poľsko nebude ako nacistické Nemecko 

a zmluvu nezneužije na oslabenie Slovenska a vytvorenie jeho závislosti. 

Zaujímavé je, keď porovnáme Sidorov postoj zo septembra 1939 s postojom 

z roku 1944. Zatiaľ čo v roku 1939 odmietal úniu s Poľskom z obavy pred 

ohrozením slovenskej suverenity, v roku 1944 ju prijímal. Dôvodom bude 

pravdepodobne skutočnosť, že v roku 1939 na začiatku vojny by bol ako 

potenciálny exulant v Poľsku úplne závislý od tohto štátu. O štyri roky 

neskôr sa situácia zmenila. Sidor bol stále diplomatom Slovenskej republiky, 

ktorá existovala ako štát a, naopak, Poľsko ako štát bolo dočasne vymazané 

z mapy Európy.    

Sidor videl v smere do budúcnosti dve línie vývoja. Prvou by bol 

príchod poľského vojska, prípadne kombinovaného s vojskami západných 

Spojencov na Slovensko. Vtedy by sa vytvorili reálne predpoklady pre 

uskutočnenie projektu stredoeurópskej federácie. Druhú predstavoval 

príchod Červenej armády. Ani vtedy by ešte situácia nemusela byť stratená, 

pretože Sidor veril v silu západných Spojencov, ktorí by spolu s Poliakmi 

vedeli uplatniť svoj vplyv i voči Sovietskemu zväzu, aby sa držal v určitých 

medziach. Najhoršie by bolo, keby zvíťazila Benešova koncepcia orientácie 

jednotlivých stredoeurópskych štátov na Sovietsky zväz. „Poľsko by sa stalo 

sovietmi obkľúčeným slabým štátom a Beneš za pomoci víťazného ZSSR zas 

by ,štátničilʻ, ako to robil za 20 rokov s pomocou víťazného Francúzska. 

Slovenská otázka stala by sa úplne vnútornou otázkou a Beneš so svojimi 

,pribékmiʻ by vyradíroval všetkých a všetko, čo na Slovensku narástlo po 

Mníchove bez Beneša a proti Benešovi.“122  

Sidor vkladal určité nádeje do povojnovej mierovej konferencie. Toto 

najvyššie fórum malo rozhodovať o zásadných otázkach usporiadania 

Európy. Práve tu malo práve Poľsko podľa Sidora otvorene podporiť 

slovenskú otázku: „Celá naša práca, Tvoja v Londýne a moja tu, mala by 

smerovať k tomu, aby to Poliaci pochopili a aby aspoň na mierovej konferencii 

povedali za nás svoje slovo. Zásobuj ich argumentami, ja verím, že len za ich 

pomoci  vedeli by sme preraziť a budúcnosť Slovákov v Slovenskom štáte 

zabezpečiť. Ak by sme tento slovensko-štátny základ mali, tak ďalšie 

kombinácie federačné so susedmi sú už otázkou, ktorú za 24 hodín možno 

riešiť.“123  Zo Sidorových reakcií na Prídavkove listy vidno, že nechcel nič 

unáhlene podnikať a zbytočne riskovať. Zaujímal skôr vyčkávacie 

stanovisko. Vyplývalo to zo statusu diplomata pri Svätej stolici, z obavy 

 
121 Tamže. 
122 Tamže.  
123 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List K. Sidora P. Prídavkovi. Vatikán 17. 12. 1944.  
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o budúci osud slovenskej štátnosti, ale aj z jeho povahy, v ktorej sa 

prejavoval sklon k váhavosti.  

Sidor na Prídavkovu radu napísal v rámci akcie spájania slovenských 

síl v spojeneckom zahraničí list Jozefovi Rudinskému, ktorý žil v exile 

v Palestíne. Sidor a Rudinský sa dobre poznali ešte z medzivojnovej ČSR. 

Obaja boli činní ako novinári a spájal ich blízky vzťah k Poľsku. Sidor 

Rudinskému 4. septembra 1944 napísal: „Čaká nás teda boj. Nevyhráme ho 

bez pomoci Spojencov a spomedzi nich hlavne Poliakov. Oni majú tú istú 

situáciu, čo aj my, hoci Poliaci od samého začiatku stáli na strane Spojencov. 

Budúcnosť Poľska je však istá. Či bude Poľsko veľké alebo malé, na západe 

bude mať vždy dosť priateľov, ktorí nemajú v láske ZSSR a ani rozprestrenie 

jeho vplyvu na menšie štáty strednej a juhovýchodnej Európy. Preto 

pokračujem ďalej v mojej – Tebe dobre známej – politike slovenského 

polonofilstva, lebo pevne verím, že Poliaci sú naši bratia a v čase najťažšom 

prídu nám s pomocou. Nezabúdam, že oni to boli, ktorí roku 1919 umožnili 

cestu Andreja Hlinku a jeho spoločníkov na mierovú konferenciu do Paríža. 

A dúfam, že čo sa vtedy Hlinkovi nepodarilo, podarí sa nám, keď spojíme 

všetky slovenské sily v emigrácii a vystúpime jedným smerom za pomoci 

Slovákov v Amerike a Poliakov v Európe.“124 Sidor vychádzal z predpokladu, 

že hoci aj Červená armáda príde do strednej Európy, Poliaci sú takým 

početným národom, že sa po obnovení Poľska nepodriadia sovietskemu 

vplyvu. Práve toto nové Poľsko malo byť podľa neho nádejou pre Slovensko: 

„Znovuzrodené Poľsko nebude môcť strpieť vo svojom susedstve filoboľševickú 

Československú republiku a najmä nie Benešov režim v nej, ktorý za dvadsať 

rokov ČSR a aj teraz v odboji vždy šiel proti poľským záujmom. Poľsko aj vo 

svojom vlastnom záujme bude sa musieť prihovoriť za samostatné Slovensko, 

čo konečne ,Orzel Białyʻ, oficiálny orgán poľskej armády už i teraz nepokryte 

robí. Kedy to začne robiť oficiálne poľská politika, závisí od toho, ako a kedy 

sa jej podarí vyriešiť svoj pomer k ZSSR. Možno to bude počas vojny a možno 

po nej, lebo veď tu už nejde o poľsko-ruský pomer, ale o pomer ZSSR 

k západným Spojencom.“125 Sidor si dobre uvedomoval, že pre strednú 

Európu prichádzajú ťažké časy, ktoré sa nekončia vojnou. Stredoeurópske 

národy – Poliaci a Slováci – stratia veľa síl a škody v ich národných životoch 

budú veľké. Napriek tomu bol smerom do budúcnosti optimista: „Všetky 

tieto okupácie polámu nám mnoho zdravých i suchých ratolestí na národnom 

strome, ale niekto len na Slovensku celú tú hrôzu prežije a korene národa, 

z ktorých vypučí nový život, predsa len z hlbokej zeme nemôžu byť vytrhnuté. 

Tu platí zásada: ,Wieczne zielona jest zlota galąz żicia.“126 Z uvedených 

Sidorových myšlienok vyplýva, že podcenil rozhodujúci vplyv Sovietskeho 

 
124 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 6. List K. Sidora J. Rudinskému. Vatikán 4. 9. 1944.  
125 Tamže. List K. Sidora J. Rudinskému. Vatikán 15. 9. 1944.  
126 Tamže.  
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zväzu ako veľmoci v povojnovej stredovýchodnej Európe a, naopak, precenil 

význam a vplyv Poľska v tomto priestore po skončení vojny.  

Keď sa Rím ocitol v rukách Spojencov, komunikácia Sidora so 

Slovenskom sa sťažila. Buď nedostával informácie, alebo až s veľkým 

oneskorením. Zhoršila sa aj počúvanosť rozhlasového vysielania z Bratislavy. 

Sidor ostával na svojom poste a bezmocne pozoroval vývoj udalostí. Zaskočilo 

ho vypuknutie ozbrojeného povstania na Slovensku 29. augusta 1944. 

Považoval ho za akciu čechoslovakistov a komunistov, na druhej strane 

v ňom videl prejav sily slovenskej národnej myšlienky127 a úsilie 

o samosprávu Slovenska v rámci obnovenej ČSR. Pochyboval však, že sa 

niečo zo samosprávy podarí presadiť pre Slovensko trvalejšie po skončení 

vojny.128 Sidor za najväčšiu chybu z historického hľadiska považoval fakt, že 

v povstaní nebola zaangažovaná slovenská vláda a nerealizoval sa podobný 

scenár ako v Taliansku, Rumunsku alebo Bulharsku. Nepriamo to bola 

kritika J. Tisa a slovenskej vlády, že v tejto veci nepodnikli potrebné kroky. 

Slovensko podľa Sidora strácalo cennú devízu v podobe vlastného štátu, 

ktorý fungoval päť rokov. Vývoj po povstaní považoval za začiatok tragédie 

osôb, štátu a národa.129 Po skončení vojny a obnovení Československa sa 

Sidor ocitol v nezávideniahodnej situácii. Ak bol v rokoch Slovenskej 

republiky podozrievanou osobou, teraz sa stal sa exulantom, žijúcim na pôde 

Vatikánu. Jeho žena a deti neodišli pred príchodom frontu zo Slovenska, 

pretože hoci oficiálne získali právo pobytu vo Švajčiarsku, nedostali tranzitné 

vízum od Nemecka.130 Včasný odchod rodiny do Ríma skomplikovala aj ťažká 

choroba Sidorovho tesťa, na ktorého bola jeho žena viazaná. Sidor sa hneď 

po skončení vojny zo všetkých síl usiloval dostať rodinu k sebe do Vatikánu. 

Nadľudské úsilie o záchranu rodiny Sidora natoľko vyčerpalo, že 23. 

septembra 1945 dostal slabú mozgovú príhodu. Dňa 29. septembra 1945 

Sidora navštívil Papée, ktorý ho ubezpečil, že sa postará, aby Poliaci priviezli 

jeho rodinu do Ríma. Poznamenal, že veľa Poliakov prechádza z Poľska cez 

Plzeň, okupovanú americkou armádou, ďalej na západ. Papée počas 

návštevy povzbudzoval Sidora v ťažkom rozpoložení. Sidor si zaznačil do 

denníka: „Ináč Papée je optimista. Bude Poľsko i Slovensko samostatné. 

Benešovi dnes v Európe už nikto neverí.“131 So sľubom pomôcť Sidorovi 

neostal Papée iba pri slovách. Dňa 4. októbra 1945 sa stretol s generálom 

Andersom a ten súhlasil, aby pre Sidorovu rodinu boli vystavené poľské 

legitimácie a v Plzni ich čakalo auto.132 Sidor sa potom stretol s Papéem 

 
127 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 5. List K. Sidora P. Prídavkovi. Vatikán 17. 12. 1944. 
128 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 6. List K. Sidora P. Prídavkovi. Vatikán 5. 11. 1944.  
129 SIDOR, Karol: Šesť rokov pri Vatikáne, s. 238.  
130 SNA Bratislava, f. Karol Sidor, k. č. 6. List K. Sidora P. Prídavkovi. Vatikán 5. 11. 1944.  
131 University of Ottawa Library, Archives and Special Collections, fond The Joseph Staško fonds X20-2, 

inventárne číslo 200.36 Sidor, Karol (archívny prameň pre štúdiu poskytol Pavol Matula). Fragment denníka K. 

Sidora, záznam z 29. 9. 1945.  
132 Tamže, záznam z 5. 10. 1945.  
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a dohodli sa na podrobnom pláne odchodu jeho rodiny. Generál Anders 

poslal za Sidorovou rodinou do Piešťan poľského dôstojníka z rodiny 

Wielopolských (rodové majetky mali v Brestovanoch pri Trnave). Do 1. 

decembra 1945 sa mala Sidorova rodina hlásiť v Plzni s dohodnutým heslom 

na adrese, ktorú oznámil. Sidorovci – manželka Angela a šesť detí – opustili 

Piešťany 28. novembra 1945. Na ceste z Bratislavy do Plzne vlakmi ich 

sprevádzali Sidorovi priatelia Pavol Čarnogurský a Rudolf Kasanický. Odtiaľ 

ich 2. decembra 1945 odviezli v krytom vojenskom nákladnom aute do 

Talianska.133 Sidorovci pricestovali do Ríma 17. decembra 1945. Bez poľskej 

pomoci by sa zrejme Sidor so svojou rodinou už nestretol.  

Sidor po skončení vojny kriticky hodnotil proces sovietizácie 

prebiehajúci v obnovenom Československu a v ďalších štátoch strednej 

Európy ako vynútený a bez súhlasu väčšiny verejnosti. V danej situácii 

rodiaceho sa bipolárneho sveta videl osobitné poslanie Spojených štátov 

amerických pre Európu. Práve táto veľmoc predstavovala podľa neho záruku 

slobody a demokracie vo svete, a tým aj nádej pre tých, ktorí v slobode 

a demokracii nemôžu žiť. Sidor, predtým vyhlásený radikál a stúpenec 

autoritatívnej formy vlády, dospel k presvedčeniu, že „ak niečo môže zaručiť 

pokojný život na Slovensku, v tomto srdci Európy, sú to len demokratické 

ideály. Myšlienka úcty k človeku a jeho presvedčeniu, myšlienka slobody 

postavená proti teroru a násiliu, myšlienka práva proti bezprávnemu 

uchvacovaniu moci.“134 Práve v čase rozdelenia Európy sa podľa Sidora 

nástojčivejšie hlásila myšlienka federalizácie celého európskeho kontinentu. 

Táto európska federácia sa mala uskutočniť tak, aby „všetky národy mali 

vnútornú slobodu na svojom území (teda aj slovenský) a pritom vytvorili 

harmóniu v svojich spoločných záujmoch“.135 

Karol Sidor patrí k najdôležitejším predstaviteľom polonofilského 

smeru v slovenskej politike. Tomuto smeru ostal verný aj ako diplomat pri 

Svätej stolici po roku 1939, hoci jeho polonofilstvo prešlo očistným procesom 

revízie. Diplomatické pôsobenie Sidorovi vytvorilo možnosti užšie 

spolupracovať s poľským exilom. Sidor nedbal upozornenia slovenskej vlády 

a rozvíjal najmä vzťahy s poľským vyslancom pri Svätej stolici K. Papéem, ale 

aj s desiatkami Poliakov rôzneho spoločenského statusu. Sidorova osobnosť 

vďaka svojej propoľskej orientácii bola v poľskom exile prijímaná prevažne so 

sympatiami. Mal za sebou dlhoročné priateľské kontakty s Poliakmi, 

predpokladal porážku nacistického Nemecka a obnovenie Poľska, ktoré bude 

hlavným garantom vytvorenia federácie v strednej Európe. Sidorova vízia 

zachovania slovenskej štátnosti v konfederácii alebo vo federácii s Českom 

a Poľskom bola pre poľský exil prijateľná. Sidor však nemohol prekročiť svoj 

tieň. Zastupoval štát, ktorý bol spojencom nacistického Nemecka. Nemal za 
 

133 ČARNOGURSKÝ, Pavol: Svedok čias. Bratislava : USPO P. Smolík, 1997, s. 213-214.  
134 SIDOR, Karol: Šesť rokov pri Vatikáne, s. 291.  
135 Tamže, s. 291-292. 
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sebou nijakú veľmoc, nijaké významnejšie slovenské exilové sily a osobnosti. 

Mohol sa odvolať iba na určitú domácu podporu na Slovensku a medzi 

Slovákmi v USA. Vzhľadom na jeho postavenie diplomata pri Svätej stolici, 

ale aj osobné a technické prekážky sa mu nepodarilo vytvoriť centrum, ktoré 

by zjednotilo viacero slovenských osobností sledujúcich podobné ciele. Stal 

sa tak pre svoje vyčkávanie skôr sekundantom oveľa agilnejšieho Petra 

Prídavka v Londýne. Ak Sidor nemohol z uvedených príčin prekročiť svoj 

tieň, nemohli to urobiť ani Poliaci, ktorí oficiálne uznali čs. exilovú vládu. 

Táto vláda bola ich partnerom, hoci ako sa časom čoraz väčšmi ukazovalo – 

nechceným. Kolísavosť a váhanie sa prejavilo v poľskom postoji k slovenskej 

otázke i k samotnému Sidorovi. Sidor to cítil a zazlieval. V strednej Európe 

napokon zvíťazila tá najhoršia alternatíva, ktorú Sidor očakával. Prišla 

Červená armáda, bola obnovená ČSR a začal sa proces sovietizácie. Sidorovi 

ostal už len exil, ktorého koniec sa nedal odhadnúť. V ňom sa však rodili 

ďalšie plány usporiadania strednej Európy v spolupráci s poľským exilom, 

tento raz po páde komunistických režimov.     

 

 

Resumé: 

Manifestations and forms of polonophilism of Charles Sidor during his 

Vatican mission 

 

 Karol Sidor’s polonophilic orientation was revised in 1938 and 1939. It was 

more rational and cleansed from illusions. Due to his attitude towards March crisis 

in 1939 he became inconvenient for nazi Germany and the government of Slovak 

state sent him to pope as an envoy. Sidor lost his influence in internal politics. The 

diplomatic mission allowed him to closely cooperate with Polish exile and also make 

contact with the diplomats of allied states. Despite government warnings, Sidor 

kept developing relations, especially with Kazmierz Papée, but also with dozens of 

other Poles of various social status. Because Sidor was pro-Poland oriented, he was 

welcomed warmly in Polish exile. He expected the nazi Germany to lose and Poland 

to be restored, which he considered a guarantor of the upcoming federation in 

Central Europe. Sidor’s vision of preserving the Slovak statehood within the 

federation with Czechia and Poland was accepted among the more influential 

members of the Polish exile. Two circumstances prevented further development of 

the relations. The first was Sidor standing in for the state, which was allied with the 

nazi Germany. He refused to let go of this status. He believed that the Slovak 

republic would change its regime after the war and would remain a state. The 

second circumstance was the Polish exile officially accepting the government of 

Czechoslovakia exile as its partner, despite some disagreements. The inconsistency 

was visible in Polish attitude towards the Slovak matter and Sidor himself, but also 

towards the government of Czechoslovakia exile. Sidor’s relations with Polish exile 

in 1939 – 1945 are an interesting testimony of Slovak polonophily, and also of 

federation plans for the Central Europe after war. 
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Jozef M. Kirschbaum a jeho vzťah k Poľsku 1 

 

Pavol Matula 

 

 Skončenie prvej svetovej vojny prinieslo so sebou pád stáročných 

monarchií a vznik nových štátov. Medzi nimi boli aj Československo 

a Poľsko. Obe sa opierali o versailleský mierový systém, ako i o spojenecké 

Francúzsko. Mohlo by sa zdať, že to bol dostatočný dôvod na utváranie a 

rozvíjanie vzájomných priateľských vzťahov. Realita však tomu vôbec 

nezodpovedala. Problematizovali ich najmä hraničné nezhody. Varšava 

nebola spokojná s verdiktom Veľvyslaneckej konferencie v Spa z roku 1920, 

ktorým bol ukončený spor o Tešínsko. Poľskú stranu však neuspokojovalo 

ani riešenie otázka Oravy a Spiša, na základe ktorého jej pripadli vyše dve 

desiatky obcí s okolo 25 tisíc obyvateľmi. Hraničné nezhody ale neboli 

jedinými, čo komplikovali vzťahy medzi oboma štátmi. Poľsko i ČSR mali 

ambície byť na vedúcich pozíciách v bloku štátov strednej Európy, ktorý sa 

snažili sformovať. Vyčítali si tiež vzájomne reálnu či domnelú 

zahraničnopolitickú orientáciu, no i podporu národnostných minorít, ako 

aj politických skupín, ktoré opačná strana vnímala ako nepriateľské. 

Neporozumenie vyvolávala otázka vzťahu k sovietskemu Rusku, no tiež 

rozdielny postoj k ukrajinskému problému. Varšava mala obavy, že Praha sa 

posúvaním hraníc čo najďalej na východ snaží vytvoriť tzv. „česko-ruský 

koridor“. Pre Poľsko bola rovnako neprijateľná československá pomoc 

ukrajinskej emigrácii. Praha, naopak, považovala za neakceptovateľné 

podporovanie maďarského revizionizmu Varšavou.  

 Slovensko-poľské vzťahy po prvej svetovej vojne boli determinované 

rozdielnymi východiskovými pozíciami oboch národov. Zatiaľ čo Poliaci mali 

vlastný štát, Slováci v Československej republike, aj keď boli súčasťou 

oficiálne deklarovaného štátotvorného československého národa, hrali 

takpovediac „druhé husle“. Navyše Poliaci svojím počtom, silným národným 

povedomím a historickými tradíciami sa radili medzi dokonštituované 

národy. Slováci sa v podstate začali len prebúdzať z dlhotrvajúcej a ťaživej 

maďarizácie a mali tak úplne iné problémy „na programe dňa“ ako ich 

severný sused. Zjednodušene by sa dalo povedať, že zatiaľ čo Poliaci sa 

obnovením vlastného štátu stali subjektom medzinárodnej politiky, Slováci 

zostávali stále v pozícii jej objektu. Postoj Poľska k Slovensku bol 

v medzivojnovom období určovaný uvedenými zahraničnopolitickými cieľmi. 

Poľská strana nevnímala Slovensko ako rovnocenného partnera, ale ako 

prostriedok na destabilizáciu svojho rivala v stredoeurópskom priestore, teda 

Československa. Slovensko bolo kľúčovým pri realizácii poľského plánu na 

 
1 Táto štúdia vznikla v rámci projektu VEGA 1/0797/17 Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 1918 –

1939. 
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prekazenie vytvorenia zmieneného „česko-ruského koridoru“ a zároveň 

dúfalo, že cez neho a Podkarpatskú Rus sa mu podarí vytvoriť spoločnú 

poľsko-maďarskú hranicu, čím by sa Varšave otvorila cesta na mocenský 

prienik na juh. Z poľskej strany to bol istým spôsobom hazard, keďže takáto 

politika podrývala základy versailleského systému, o ktorý sa opierala aj 

existencia obnoveného poľského štátu. S Maďarskom však malo Poľsko 

spoločné záujmy v stredoeurópskom priestore: antiruský a antiboľševický 

postoj a odpor voči Československu. Varšava sa teda na podporu 

maďarských revizionistických plánov otvorene vyjadrovala, že Trianon 

poškodil nielen Maďarsko, ale aj Poľsko.2 Z tejto perspektívy je potrebné 

nazerať aj na pomoc Varšavy Andrejovi Hlinkovi v roku 1919 pri jeho snahe 

dostať sa do Paríža na mierovú konferenciu. Podobné motívy možno 

identifikovať i pri slovakofilskej činnosti Władysława Semkowicza, profesora 

Jagelovskej univerzity, a ďalších osobností tzv. krakovského centra. 

Záujem mladej slovenskej autonomistickej generácie o Poľsko a 

poľsko-slovenské zblíženie na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia narastal. 

U severného suseda hľadali oporu voči centralistickému tlaku Prahy a jej 

čechoslovakizmu. Jazykovo a nábožensky blízky slovanský národ, ktorý mal 

ambíciu stať sa mocnosťou, mladú slovenskú inteligenciu fascinoval 

a priťahoval. Desiatky študentov filozofických, právnických či iných odborov 

smerovali rok čo rok na študijné pobyty na poľské vysoké školy. 

K najvyťaženejším patrila Jagelovská univerzita v Krakove, no navštevovaná 

bola i Varšava, Poznaň či iné mestá. Polonofilské nadšenie rovesníkov 

ovplyvnilo aj Jozefa M. Kirschbauma, budúceho ambiciózneho slovenského 

politika a diplomata, neskoršieho generálneho tajomníka HSĽS (1939 ‒ 

1940) a slovenského vyslanca vo Švajčiarsku (1942 ‒ 1945). 

Narodil sa v rodine Jozefa Kirschbauma a Márie, rod. Goldbergerovej-

Kováčikovej, 25. marca 1913 v Dolných Vesteniciach. Keď mal desať rokov, 

stal sa po otcovej smrti polosirotou. Po skončení ľudovej školy v rodisku 

pokračoval v roku 1925 v štúdiách v Nitre, kde sa ho ujal nitriansky 

veľkožupan, známy slovenský básnik a spisovateľ Janko Jesenský, ktorý sa 

poznal s jeho otcom ešte z legionárskych čias. V druhej triede prešiel na 

gymnázium do Ružomberka, kde mal možnosť stretnúť sa aj s Andrejom 

Hlinkom, keď k nemu viedol študentskú delegáciu pri príležitosti jeho menín 

a neskôr mu aj miništroval. V tomto čase sa začali aj jeho prvé literárne 

pokusy, začal prispievať do internátneho časopisu Stanislavovské zvesti 

a stál sa tiež predsedom tamojšieho literárneho krúžku.3 Štúdium 

 
2 MATULA, Pavol: Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 ‒ 1925 v kontexte česko-slovensko-poľských 

vzťahov. In: Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, roč. 23. Zost. Ivan Chalupecký. 

Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2015,  s. 19-20. 
3 ČULEN, Konštantín: Zdravica zaslúžilému. In: PAUČO, Jozef (ed.): Päťdesiatnik Dr. Jozef Kirschbaum. 

Middletown : Nakladateľstvo literárneho almanachu Slováka v Amerike, 1963, 14 s; KOVÁČIKOVÁ, Mária: 

Jozef Marián Kirschbaum (1913 ‒ 2001). Dizertačná práca. Školiteľ dizertačnej práce: prof. PhDr. Marta 

Dobrotková, CSc. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2019, s. 16. 
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v Ružomberku však nezakončil, lebo jezuiti premiestnili svoj internát do 

Košíc a s ním sa, aj keď spočiatku nerád, v roku 1930 presťahoval i 

Kirschbaum.4 Po prvom školskom roku v metropole východného Slovenska 

sa rozhodol vstúpiť k jezuitom a stať sa kňazom. Jeho zámery sa však 

v priebehu prázdnin zmenili, a tak štúdium na gymnáziu v Košiciach 

nakoniec neprerušil.5 Krátko nato sa stal predsedom školského 

samovzdelávacieho krúžku a angažoval sa aj v Združení východoslovenských 

samovzdelávacích krúžkov.6 Pokračoval aj v literárnej činnosti. Redigoval 

literárnu prílohu Vatra časopisu Skaut. Začal prispievať aj do časopisu 

Rozvoj a novín Slovák.7 Jeho politické postoje ho viedli ku konfliktu s jedným 

z českých gymnaziálnych profesorov, ktorý mu dal z predmetu zhoršenú 

známku. Vysvedčenie bez vyznamenania znamenalo rapídne zníženie šance 

na získanie vysokoškolského štipendia, bez ktorého by sa Kirschbaum, 

pochádzajúci z chudobných pomerov, len ťažko zaobišiel.8 V tomto kritickom 

momente života pre jeho budúcnosť sa však nečakane objavila i ďalšia 

možnosť. Koncom školského roka počas študentského majálesu si jeho jazdu 

na koni všimol legendárny generál Jozef Šnejdárek a ponúkol mu možnosť 

študovať na vojenskej akadémii, kde by ho odporučil. Kirschbaum o tejto 

alternatíve začal popri iných celkom vážne uvažovať. Situácia sa však 

zmenila, po jeho stretnutí s funkcionármi Ústredia slovenského katolíckeho 

študentstva v auguste 1933 počas Pribinových osláv v Nitre, ktorí ho 

presviedčali, aby prišiel študovať do Bratislavy. Definitívne bolo rozhodnuté 

po tom, čo mu došlo oznámenie z Krajinského úradu o kladnom vyriešení 

otázky vysokoškolského štipendia. V jeho záležitosti sa totiž angažoval 

známy prozaik a politik Martin Rázus a na úrade ešte v júni 1933 zaňho 

intervenoval. Kirschbaum sa zo školy poznal s jeho synom, ktorý mu 

o prípade referoval.9 Po rokoch vyhlásil, že aj napriek incidentu štúdiá 

v Košiciach patrili k najkrajšej časti jeho mladosti.10 

Po úspešne zložených maturitných skúškach odišiel do Bratislavy, kde 

sa na jeseň roku 1933 stal poslucháčom Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského. Vďaka svojim predchádzajúcim publicistickým a literárnym 

aktivitám nebol pre vysokoškolskú komunitu neznámym a veľmi rýchlo sa 

stal jedným z jej prirodzených vodcov. Popularitu a rešpekt mal najmä medzi 

 
4 Tamže, s. 17. 
5 KIRSCHBAUM, Jozef M.: Spomienky na študentské časy v Košiciach 1930 ‒ 1933. In: POTEMRA, Michal 

(ed.): P. Michal Lacko, S. J. Život a dielo. Košice : Slovenský katolícka kruh v Košiciach, 1992, s. 127-128. 
6 Tamže, s. 124. 
7  Tamže, s. 127-128. 
8 Tamže, s. 123. 
9 Tamže, s. 129-130. 
10 GRÉBERT, Arvéd: Dr. Jozef M. Kirschbaum politik a diplomat (štúdia k sedemdesiatim narodeninám). Kolín: 

1984, s. 16. 
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katolíckymi študentmi inklinujúcim k Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, 

ktorí sa koncentrovali na vysokoškolskom internáte Svoradov.11 

Už počas Pribinových slávností v Nitre v auguste 1933, keď bol 

Kirschbaum presviedčaný, že musí prísť do Bratislavy, mu predseda 

Ústredia slovenského katolíckeho študentstva František Galan povedal, že 

mu vybavia študijný pobyt vo Varšave.12 Krátko po nastúpení na univerzitu 

sa Kirschbaum o možnosť štúdia v Poľsku začal intenzívne zaujímať. Spolu 

so spolužiakom Jánom Levkušom sa im prostredníctvom známeho 

slovakofila profesora Władysława Semkowicza z Jagelovskej univerzity 

podarilo štipendium získať. Informáciu o tom dostal Kirschbaum na jar 

1934.13 Ešte v tom istom roku vycestoval do Varšavy. Prvý bezprostredný 

kontakt s Poľskom na neho zapôsobil hneď v dvoch rovinách. V literárnej 

a publicistickej. Básňou uverejnenou v časopise Pero pod názvom Dve verše 

z Varšavy si vyskúšal postupy modernistických smerov, ako bola napríklad 

kakofonická zvukomaľba. Zvýraznená šušlavosť, typická pre poľštinu, nebola 

jediným príznakom modernistického experimentu. V celej konštrukcii možno 

pozorovať sugesciu nového prostredia a literárnych zvyklostí blízkych 

českému poetizmu. Objavuje sa tam „červená tramvay“, ktorá letí ulicou, 

statný hulán objíma dievča pri Železnej bráne, spenená Visla pretína dlhý 

most. V tomto type poézie nemohol chýbať ani nevyhnutný aeroplán, ktorý 

letí nad mestom. Pre Kirschbaumovu tvorbu bola táto báseň dosť výnimočná 

nielen námetom, ale aj spracovaním. Dokazuje to, že jeho zámerom bolo 

vyskúšať si všetky poetické možnosti. Druhou básňou z tohto obdobia 

nazvanou Sestre Marienke sa už vracia k „domácemu“ nostalgicko-

reflexívnemu štýlu s náznakmi nespokojnosti so sociálnym a národným 

osudom.14  

Pre jeho ďalšie životné smerovanie však mala oveľa väčší význam 

publicistická činnosť, ktorou reagoval aj na svoje skúsenosti a poznatky 

získané počas pobytu vo Varšave. Z Poľska zaslal na uverejnenie aj svoju 

prvú významnú politologickú úvahu Naša propaganda, v ktorej sa kriticky 

vyjadril k vtedajšej situácii nielen s ohľadom na jednostranne orientovanú 

prezentáciu a propagandu Československa v zahraničí, ale aj k postoju či 

neschopnosti Slovákov zmeniť túto situáciu: „Možno, že sme i sami na vine, 

že nás dlho v svetovej histórii de iure nebolo a dnes, keď jestvujeme a v názve 

nášho štátu leskne sa i meno nášho rodu, ale ani najbližší naši susedia 

nevedia toľko o nás, koľko by sa patrilo.“ V ďalšej časti hneď poukázal na 

konkrétne dôsledky takéhoto stavu, pričom zrejme vychádzal z vlastných 

 
11 PARENIČKA, Pavol: Jozef M. Kirschbaum ako študentský aktivista sa publicista. In: MARUNIAK, Peter –

BELÁK, Blažej: Jozef M. Kirschbaum osemdesiatročný (1913 – 1993). Martin : Matica slovenská, 1995, s. 47. 
12 KIRSCHBAUM, Spomienky na študentské časy, s. 130. 
13 Biblioteka Jagiellońska, Czytelnia rękopisów (ďalej BJ – CR), f. Listy Słowaków do Władysława Semkowicza 

z lat 1921 – 1938, sign. 9583 III, list Jozefa M. Kirschbauma Władysławowi Semkowiczovi zo 16. apríla 1934. 
14 BELÁK, Blažej: Literárna tvorba mladého Jozefa M. Kirschbauma. In: MARUNIAK, Peter ‒ BELÁK, Blažej: 

Jozef M. Kirschbaum osemdesiatročný (1913 ‒ 1993). Martin : Matica slovenská, 1995, s. 35. 
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zážitkov a dojmov získaných počas pobytu vo Varšave: „Lebo už vysvetľovať 

univerzitne vzdelanému nášmu najbližšiemu susedovi, na pr. že Tatry sú 

slovenské, i Piešťany a Bratislava, je skoro tragikomické. A skutočnosť je tá, 

že toto treba robiť, že cudzina je o nás informovaná macošsky, nesprávne 

a veľmi skúpo.“ Kirschbaum identifikoval viacero príčin opísaného stavu. Za 

hlavnú považoval nedostatočnú tlačovú propagandu, no tiež neprimeraný 

spôsob tejto propagandy. K tejto otázke dodal vlastnú skúsenosť o tom, že 

v čitárni československého zastupiteľského úradu bolo možné dostať sa 

k Slováku, Slovenskému denníku, Slovenskému východu a Slovenskému ľudu, 

čo považoval za nedostačujúce vzhľadom na to, že celkovo na vyslanectvo 

prichádzalo dohromady tridsať periodík. Počet českých a slovenských bol 

teda v značnom nepomere. Oveľa alarmujúcejšie sa mu ale zdalo, že 

v poľských „čitárňach mestských ani v knižniciach naša tlač nie je uložená. 

Kde tu dačo-dačo nájdete, ale to sú zriedkavé prípady.“ Propagácia Slovenska 

v poľskej tlači bola, podľa Kirschbauma, tiež „veľmi poskromná“. Problém 

videl v tom, že ju nemal kto robiť. Nielen novinárov, ale aj spisovateľov 

a básnikov si bolo treba získať. Ako ďalšie príčiny slabej prezentácie 

Slovenska v Poľsku videl nedostatočný počet Slovákov na konzulátoch či na 

štúdiách, ktorým by na tom záležalo a zároveň by vedeli ako informácie 

o Slovensku rozšíriť. Na jar 1934, keď pobýval v Poľsku, nachádzali sa tam, 

podľa neho, jeden až dvaja štipendisti a na zastupiteľskom úrade nebol ani 

jeden Slovák.15 

Počas jeho pobytu vo Varšave vznikla i ďalšia štúdia s názvom Tri 

kapitoly o súčasnom Poľsku, ktorá bola uverejnená v časopise Svojeť.16 

Kirschbaum sa na severného suseda pozeral veľmi triezvo, článok sa nenesie 

v duchu nekritického obdivu, ako to bolo typické pre texty jeho 

polonofilských rovesníkov. Pozitívne zhodnotil vývoj, ktorým Poľsko prešlo od 

vojny: „Hospodársky sa do istej miery zotavilo, oživilo spustošené územie 

a upevniac organizáciu štátnu, vnútorne sa skonsolidovalo. Opiera sa pri tom 

o pevnú a disciplinovanú armádu a výstavbou Gdyne otvorili sa mu cesty do 

celého sveta, čo nezostalo bez vplyvu na zmýšľanie a túžby národného 

kolektívu.“  

K úspechom Poľska priradil aj jeho zahraničnú politiku, ktorou sa 

podľa Kirschbauma obratne včlenilo do pretvárajúcej sa Európy a Európa ho 

musí brať vážne: „Jeho národná sila je obdivuhodná a pre pokoj v Európe nie 

je bezvýznamná. Poľsko tým, že si upravilo vzťah k susedným štátom bez 

cudzieho zásahu, ukázalo, že stalo sa v politike dospelým, že nepotrebuje 

poručníctvo a posledné jeho ťahy v medzinárodných otázkach sú urgenciou 

o takéto uznanie.“  

 
15 KIRSCHBAUM, Jozef M.: Naša propaganda. In: Pero, roč. 3, 1934, č. 2, s. 14; PARENIČKA, 

Jozef M. Kirschbaum ako študentský aktivista a publicista, s. 47. 
16 KIRSCHBAUM, M. Jozef: Tri kapitoly o súčasnom Poľsku. In: Svojeť, roč. 9, 1935, č. 6 – 7, s. 153-156. 
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Ďalšou vecou, ktorú vo svojej úvahe o Poľsku vyzdvihol a mohli ju 

závidieť aj silnejšie a skonsolidovanejšie štáty, bola uvedomelá mladá poľská 

generácia: „V Poľsku u mladých ľudí nieto toľko duševnej rozbitosti 

a ochabosti, preexponovanej problematičnosti a životnej depresie.“ 

Kirschbaum sa tu obdivne vyjadroval o idealizme a národnej hrdosti mladých 

Poliakov, ktorí sú pyšní na každý úspech svojho štátu. A aj keď tamojšia 

mládež nie je ideovo jednotná, spomenuté vlastenectvo je prítomné 

u každého. 

Kirschbaum sa, naopak, nesúhlasne pozeral na úpornú snahu Poľska 

stať sa veľmocou za každú cenu. Riziká uvedeného úsilia videl najmä v tom, 

že aj napriek hospodárskej kríze, ktorá dopadla na krajinu ešte tvrdšie ako 

na iné, „celý národný majetok venuje sa na vonkajšiu výstavbu štátu, na hrdé 

gestá a činy, ktorými má sa získať pred svetom štátu lesk veľmoci – zatiaľ vo 

vnútri štátu ukazujú sa symptómy pomalého rúcania sa – úžasná bieda 

širokých vrstiev...“  

Ešte kritickejšie sa pozeral na snahu vytvoriť z Poľska jednonárodný 

štát, čo viedlo k šovinizmu, utláčaniu a asimilácii menšín. Táto skutočnosť, 

pochopiteľne, nemohla Kirschbauma nechať chladným, keď sa doma staval 

proti čechoslovakistickej politike Prahy. 

Záporne nazeral aj na pakt, ktorý Poľsko podpísalo so Sovietskym 

zväzom, no ešte viac na ten uzavretý s nacistickým Nemeckom. Podľa neho 

Berlín týmto Varšave nijako negarantoval nenarušiteľnosť hraníc. Poukázal 

tiež na nálady na stránkach poľskej tlače, čo nedôverovala Nemecku 

a obávala sa, že pre neho je dohoda len zdrap papiera, ktorý má zamaskovať 

skutočné ciele Tretej ríše. Kirschbaum svoje náhľady dokladal aj nemeckou 

literatúrou, ktorá vznikala už po podpísaní zmluvy a zavrhovala odzbrojenie, 

pokiaľ sa nevyrieši otázka poľského koridoru. Do istej miery vizionársky 

zakončil svoju úvahu o týchto zmluvách slovami: „Pakty tieto majú hodne 

podobnosti s priateľským zasadnutím k šachovej hre, v ktorej dostane match 

najskorej Poľsko a možno celkom dobrovoľne padnú poľské bašty, aby bol 

Nemcom urobený voľný ťah na Východ.“17 

Okrem jeho vlastných básní a politických reflexií Kirschbaum 

uverejňoval aj preklady diel poľských autorov. V už spomínanom časopise 

Ústredia slovenského katolíckeho študentstva Rozvoj mu napríklad vyšli dva 

umelecké preklady z tvorby poľského básnika Juliana Tuwima.18 

Napriek čiastočne kritickému postoju, ktorý mal Kirschbaum 

k niektorým javom vyskytujúcim sa u severného suseda, Poľsko i naďalej 

priťahovalo jeho záujem. Začiatkom roka 1935 sa teda pokúsil opätovne 

získať štipendium. V liste Semkowiczovi ako neoficiálny dôvod uviedol, že vo 

Varšave strávil iba tri mesiace, čo považoval za málo na to, aby si „mohol 

dokonale osvojiť jazyk a spoznať minulosť a prítomnosť vo veľmoc vyrastlého 

 
17 KIRSCHBAUM, M. Jozef: Tri kapitoly o súčasnom Poľsku. In: Svojeť, roč. 9, 1935, č. 6 – 7, s. 153-155. 
18 BELÁK, Literárna tvorba, s. 33. 
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Poľska v ohľade kultúrnom, politickom a hospodárskom.“ Tentoraz žiadal ale 

o Krakov.19 

Štipendium sa mu podarilo získať a v prvej polovici mája v roku 1935 

docestoval do Krakova, podobne ako ďalších jedenásť jeho rovesníkov.20 Títo 

slovenskí študenti dostali od poľského konzula v Bratislave Wacława 

Łacińského zľavu na dopravu železnicou. Samotné štipendium preberali od 

Semkowicza v jeho súkromnom byte, kde pre nich zorganizoval aj čajový 

večierok.21 Kirschbaum sa v Krakove zúčastnil aj večierka slovenskej poézie 

v Akademickom Slovanskom spolku (Akademickie Towarzystwo Słowiańskie), 

ktorý zorganizoval Władysław Semkowicz. Okrem profesorovho úvodného 

slova, v ktorom si zaspomínal na svojho prvého slovenského štipendistu 

Františka Hrušovského, na ňom vystúpili slovenskí študenti: s náčrtom 

slovenskej literatúry Vojtech Bača a s prednesom Vajanského, Hviezdoslava, 

Smreka a Lukáča Jozef Ambruš, Leonard Blaha a Jozef Kirschbaum.22 

Semkowicz zabezpečoval slovenským študentom aj ubytovanie a finančné 

prostriedky na návšteve kultúrnych akcií, divadiel, múzeí a pod.23  

V polovici júna 1935 absolvoval Kirschbaum spolu s ďalšími 

štipendistami dvojtýždňovú okružnú cestu po Poľsku, počas ktorej navštívili 

jedenásť významných miest a mestečiek. Finančnú podporu na ňu dostali od 

poľskej vlády prostredníctvom profesora Semkowicza. Poskytnutá im bola aj 

zľava 75 % na poľských železniciach. Ich prvou zastávkou boli Katovice. 

Miestnu dopravu i raňajky a večeru im zabezpečili zástupcovia Sliezskeho 

vojvodstva. Obed zaobstarala správa dusíkovej továrne v Chorzowe. Naopak, 

v Čenstochovej na nich nikto nečakal, preto sa tam ani dlhšie nezdržali 

a pokračovali do Poznane. Ubytovanie, obedy i večere mali zabezpečené na 

internáte. So slovenskou skupinkou sa stretol aj profesor Poznanskej 

univerzity poľský historik Zygmunt Wojciechowski. Niekoľkokrát sa stretli aj 

s československým konzulom Jaromírom Doležalom. Najprv priamo na 

konzuláte, potom v kaviarni a v divadle. Navštívili tiež približne tridsať 

kilometrov od Poznane vzdialený zámok Kórnik. Vo Veľkopoľsku sa ešte 

krátko zastavili v Hniezdne, prvom historickom hlavnom meste Poľska. Po 

ceste k Baltskému moru navštívili Toruň. V Gdyni, čo bol najdôležitejší 

prístav medzivojnového Poľska, ich čakal zástupca cestovnej kancelárie 

Orbis a okrem mesta ich previedol aj po polostrove Hel. V Gdansku, ktoré 

 
19 BJ ‒ CR, f. Listy Słowaków do Władysława Semkowicza z lat 1921 – 1938, sign. 9583 III, list 

J. M. Kirschbauma W. Semkowiczovi zo 14. februára 1935. 
20 Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. Krajinský úrad – prez., kartón číslo (ďalej k. č.) 263, Správa 

československého konzula v Krakove Artura Maixnera Ministerstvu zahraničných vecí ČSR v Prahe z 24. mája 

1935, s. 14 a príloha.  
21 SNA, f. Krajinský úrad – prez., k. č. 263, Správa Prezídia Policajného riaditeľstva Prezídiu Krajinského úradu 

v Bratislave z 9. decembra 1935, s. 3. 
22 SNA, f. Krajinský úrad – prez., k. č. 263, Správa čs. konzula v Krakove A. Maixnera MZV v Prahe z 3. júna 

1935, s. 2. 
23 SNA, f. Krajinský úrad – prez., k. č. 263, Správa Prezídia Policajného riaditeľstva Prezídiu Krajinského úradu 

v Bratislave z 9. decembra 1935, s. 3-4. 
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bolo v tom čase slobodným mestským štátom v colnej únii s Poľskom 

a väčšinovo nemeckým obyvateľstvom, nemali sprievodcu. V hlavnom meste 

ich vítal predseda a tajomník Slovanského zväzu (Związek Słowiański), ktorý 

ich previedol aj po meste. Zároveň navštívili i československé vyslanectvo, 

kde ich prijal chargé d´affaires Jaromír Smutný. Vo Varšave absolvovali 

niekoľko čajových večerov. Pri odchode z hlavného mesta sa počas spevu na 

stanici dostali do značne vyhroteného konfliktu s niekoľkými poľskými 

poddôstojníkmi, čo im v tom chceli zabrániť. Vo Ľvove sa o nich postarali 

poľskí študenti, ktorí ich previedli po historických pamiatkach mesta. 

Československý konzulát pre nich usporiadal čajový večierok a tiež im 

zabezpečil zadarmo lístky do divadla. Do Krakova sa vrátili 25. júna 1935, 

kde sa s nimi pri slávnostnej večeri v Katolíckom akademickom dome 

(Katolicki Dom Akademicki) rozlúčil profesor Semkowicz.24 

Krakov a okružný výlet na neho museli zapôsobiť, pretože už v auguste 

toho istého roka žiadal o následný štipendijný pobyt v Poľsku.25 Aj po rokoch 

svojmu okoliu spomínal pobyt v Krakove, no už nie vo Varšave.26 Žiadosť 

zdôvodňoval zámerom prekladať poľskú literatúru.27 Preložiť mal v úmysle 

nejaký román alebo novelu, no ten, čo si vyhliadli so spolužiakom Jánom 

Sedlákom, už pretlmočil jeden zo žiakov Františka Hrušovského, čo sa 

dodatočne dozvedeli od poľského konzula v Bratislave. Popri svojej žiadosti 

sa v liste Semkowiczovi prihováral aj za svojho ďalšieho spolužiaka 

Kolomana Geraldiniho, študenta práv, ktorý sa ale venoval aj poézii a vyšla 

mu už i prvá básnická zbierka Na ceste k démonom. Jeho tvorba sa dočkala 

už aj prekladov do poľštiny.28 Okrem úmyslu „preložiť nejaké hodnotné dielo 

z poľskej literatúry do slovenčiny“ uviedol Kirschbaum v žiadosti 

o štipendium ako ďalšie dôvody zámer „prehĺbiť svoje znalosti reči, kultúry 

a histórie Poľska“, ako aj „prehlbovať kultúrne styky poľsko-slovenské“.29 

Štipendium mu bolo na jeseň v roku 1935 udelené, avšak jeho výjazd 

do Poľska sa značne skomplikoval. Práve v deň, keď mu došiel Semkowiczov 

list, v ktorom mu zmienenú informáciu o rozhodnutí ministerstva 

oznamoval, mal Kirschbaum na svojej univerzite ohľadom štúdia v Poľsku 

problémy. Bolo mu odobraté oslobodenie od internátnych poplatkov 

 
24 SNA, f. Krajinský úrad – prez., k. č. 263, Správa Jána Gazdíka – Cesta okolo Poľska 12 slovenských 

akademikov zdržujúcich sa na kratšom studijnom pobytu v Krakowe z 28. júna 1935, s. 1-3. 
25 BJ-CR, f. Listy Słowaków do Władysława Semkowicza z lat 1921 – 1938, sign. 9583 III, žiadosť 

J. M. Kirschbauma z 28. augusta 1935, s. 24. 
26 Z interview autora s prof. Stanislavom J. Kirschbaumom z Toronta, synom Jozefa M. Kirschbauma (1. 9. 

2017): „Krakow is the only city he ever mentioned when he spoke of Poland. I had no idea that he had also been 

in Warsaw. He spoke fondly of his trips to Krakow.“ [Krakov je jediné mesto, ktoré kedy spomenul, keď hovoril 

o Poľsku. Netušil som, že bol tiež vo Varšave. O svojich cestách do Krakova hovoril s láskou.] 
27 BJ-CR, f. Listy Słowaków do Władysława Semkowicza z lat 1921 – 1938, sign. 9583 III, žiadosť 

J. M. Kirschbauma z 28. augusta 1935, s. 24. 
28 BJ-CR, f. Listy Słowaków do Władysława Semkowicza z lat 1921 – 1938, sign. 9583 III, list 

J. M. Kirschbauma W. Semkowiczovi z 28. augusta 1935, s. 24 – 25. 
29 BJ-CR, f. Listy Słowaków do Władysława Semkowicza z lat 1921 – 1938, sign. 9583 III, žiadosť 

J. M. Kirschbauma z 28. augusta 1935, s. 26. 
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a zároveň stanovená podmienka, že musí navštevovať všetky prednášky 

a seminárne cvičenia, ak chcel, aby mu bol semester započítaný. Za takýchto 

okolností sa štipendijné pobyty v Poľsku značne komplikovali. Nešťastný 

Kirschbaum sám seba i profesora ubezpečoval, že sa svojho zámeru nevzdá, 

ale uskutoční ho, až keď skončí školu a získa titul, lebo vtedy už škola na 

neho nebude mať dosah. Napriek jeho veľkému sklamaniu a dezilúzii ešte 

v liste Semkowiczovi orodoval za udelenie štipendií pre starších spolužiakov, 

ktorí mali v krátkom čase skončiť školu a mali teda aj väčšie šance, ako 

mladší študenti, ktorým univerzita mohla robiť problémy podobne ako 

jemu.30 

Činnosť profesora Semkowicza v prospech mladých slovenských 

polonofilov nebola úplne nezištná a za jeho slovakofilstvom boli skryté aj iné 

motívy, čo si všímalo aj československé zastupiteľstvo. Podľa správy 

krakovského konzula Artura Maixnera, pôsobiaceho na univerzite, dokonca 

aj ako bývalý dekan Filozofickej fakulty Jagelovskej univerzity, Semkowicz 

musel veľmi dobre poznať študijný poriadok a vedieť, že riadny poslucháč sa 

nesmie „vzdalovat seminárních a proseminárních prací bez souhlasu 

universitních činitelů pod ztrátou semestru“. Namiesto toho, aby svoje 

štipendiá vypísal regulárne prostredníctvom rektorátu Univerzity 

Komenského, pričom by si mohol vyhradiť právo rozhodnúť o vybratí si 

z uchádzačov, ktorých chce, získaval svojich štipendistov súkromnou cestou, 

najmä prostredníctvom poľského lektora na univerzite v Bratislave 

Władysława Bobeka. To znamenalo, ak slovenský študent šiel do Poľska na 

štipendium neoficiálne, musel sa aj napriek tomu zúčastňovať seminárov na 

UK. Svoje motívy zdôvodňoval Semkowicz slovami, „aby sa mi sem nedostal 

nejaký špión“. Tým mal pravdepodobne na mysli Čecha alebo 

čechoslovakisticky orientovaného Slováka. Maixner bol presvedčený, že 

profesorovi bolo úplne ľahostajné, či by dokonca uvítal, keby mali jeho 

slovenskí štipendisti problémy na vlastnej univerzite v Bratislave, poprípade 

v Prahe, a stratili tak semester. Mohol by tak potom poukazovať na to, že 

Poliaci dávajú Slovákom štipendiá a Česi im „škrtajú semestre“. Z rovnakého 

dôvodu by sa asi potešil, keby mali slovenskí študenti pre svoj pobyt 

v Krakove nejaké problémy s československými úradmi. Opäť by mu to 

poslúžilo ako protičeský argument.31 

Československý konzul videl i Semkowiczovu pohostinnosť a vľúdnosť 

k slovenským štipendistom v inom svetle, akoby sa mohla na prvý pohľad 

zdať. Zatiaľ čo im prejavoval veľkú pozornosť, pozýval ich na čaj, vybavoval 

víza či rôzne zľavy, vždy sa pri nich zastavil a porozprával, svojim poľským 

študentom ledva odpovedal na pozdrav. Podľa Maixnera voči Československu 

 
30 BJ – CR, f. Listy Słowaków do Władysława Semkowicza z lat 1921 – 1938, sign. 9583 III, list 

J. M. Kirschbauma W. Semkowiczovi z 1. novembra 1935. 
31 SNA, f. Krajinský úrad – prez., k. č. 263, Správa čs. konzula v Krakove A. Maixnera MZV v Prahe z 24. mája 

1935, s. 11. 
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navonok nevykazoval nepriateľstvo, no obratne dokázal využívať rozpory 

medzi Čechmi a Slovákmi. Napríklad spor slovenských študentov Univerzity 

Komenského s profesorom Františkom Ryšánkom, ktorý vyžadoval na 

písomnej skúške používanie češtiny, čo vyvolalo v autonomistickom tábore 

vlnu nevôle,32 Semkowicz nekomentoval priamo. Len sa štipendistom 

zmienil, že by im veľmi rád vytvoril seminár so slovenským jazykom, keby ich 

bolo len o trochu viac. V danom kontexte bol jeho zámer evidentný: český 

profesor v Bratislave žiada slovenských študentov písať po česky, poľský 

v Krakove by im ohľadom jazyka, naopak, rád vyšiel v ústrety.33  

Do Poľska sa Kirschbaum dostal ešte v máji roku 1938, avšak už nie 

ako štipendista, ale ako predseda a zástupca slovenského Ústredia 

slovenského katolíckeho študentstva v delegácii, čo šla privítať amerických 

Slovákov do Gdyne. Zaoceánski krajania privážali originál dokumentu 

Pittsburskej zmluvy. Kirschbaum svoj pobyt vnímal pragmaticky, a tak si do 

programu ešte zaradil aj rokovania s predstaviteľmi poľského 

vysokoškolského katolíckeho študentstva o organizácii budúceho kongresu 

Slavia catholica, ktorý sa mal konať v ďalšom akademickom roku 

v Bratislave. Porady mal naplánované na spiatočnej ceste vo Varšave a v 

Krakove.34  

V článku, v ktorom opísal svoje stretnutie s americkou delegáciou, sa 

venoval predovšetkým problému samotnej Pittsburskej dohody a pomeru 

medzi Čechmi a Slovákmi, no dotkol sa aj vzťahu k Poľsku. Nazýval ho 

bratským štátom, čo „priam zázračne rastie a mocnie“. Slovensko-poľskú 

spoluprácu však nevnímal ako prostriedok na oslabenie Prahy či dokonca 

rozbitie ČSR. Slováci sa mali stať mostom medzi Poliakmi a Čechmi.35 

Svojimi postojmi sa odlišoval od zvyšku ľudáckej delegácie, čo zaznamenal aj 

prítomný československý vyslanec Juraj Slávik. Poznamenal, že Kirschbaum 

hovoril o potrebe spravodlivej Československej republiky, na rozdiel od 

ostatných, ktorí ju v prejavoch vôbec nespomínali a podľa Slávika tak 

prisluhovali poľským ašpiráciám.36 

Počas búrlivej jesene 1938 či nasledujúceho roka 1939 sa Kirschbaum 

pod vplyvom udalostí nedostal do výraznejšej antipoľskej pozície, ako tomu 

bolo napr. u najprv veľkého polonofila Karola Murgaša a následne jedného z 

najväčších nepriateľov Poľska. Kirschbaum sa vo svojich prejavoch pred 

vypuknutím vojny síce sústreďoval na otázku revízie hraníc a opätovného 

zjednotenia všetkých Slovákov v jednom štáte, avšak pri konkretizácii, čo má 

 
32 Škandál na Komenského univerzite. In: Slovák, roč. 17, č. 75, 30. marca 1935, s. 2. 
33 SNA, f. Krajinský úrad – prez., k. č. 263, Správa čs. konzula v Krakove A. Maixnera MZV v Prahe z 24. mája 

1935, s. 10. 
34 Delegát slovenského študentstva do Gdyne. In: Slovák, roč. 20, č. 120, 25. máj 1938, s. 2. 
35 S Pittsburghskou dohodou do vlasti. In: Slovák, roč. 20, č. 123, 29. máj 1938, s. 4. 
36 SLÁVIK, Juraj ‒ NĚMEČEK, Jan ‒ BYSTRICKÝ, Valerián ‒ KUKLÍK, Jan: Juraj Slávik. Moja pamäť ‒ živá 

kniha: moje poslanie vo Varšave II. 1938 ‒ 1939. Bratislava : Veda, 2014, s. 102 a 108. 
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vlastne na mysli, spomínal predovšetkým južnú hranicu, o Poľsku sa 

nezmieňoval.37  

V roku 1939 bol menovaný na významný post generálneho tajomníka 

HSĽS, no jeho ďalšia politická kariéra sa tak trochu podobala na tú 

Sidorovu. Rovnako ako on prestal vyhovovať Berlínu, a tak bol z vnútornej 

politiky vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941 najprv odsunutý do Ríma 

ako legačný radca a neskôr v rokoch 1942 ‒ 1945 zastával funkciu vyslanca 

vo Švajčiarsku. Po skončení vojny sa do obnoveného Československa, ako 

exponent ľudáckeho režimu, nemohol vrátiť. V roku 1949 sa usadil 

v kanadskom Montreale, neskôr v roku 1957 v Toronte. V exile sa na 

univerzite venoval slovakistickému i širšiemu slavistickému výskumu. 

Zapájal sa tiež do aktivít emigrantskej komunity, ktorá však bola rozdelená. 

V zápase medzi dvoma nespolupracujúcimi tábormi sa postavil na stranu 

Karola Sidora voči Ferdinandovi Ďurčanskému.38 Svoju činnosť spájal aj 

s aktivitami iných menšín. Niekoľko rokov zastával funkciu predsedu 

Asociácie kanadsko-etnickej tlače, za čo bol odmenený i kanadskou vládou.39 

V druhej polovici 80. rokov však musel čeliť aj niekoľkým útokom 

kanadských médií, ktoré ľudácku emigráciu obviňovali z kolaborácie s 

nacistami.40 Na rozdiel od iných sa dožil toho, že po roku 1989 mohol zavítať 

na Slovensko. Jeho životná púť sa zavŕšila 16. august 2001 v kanadskom 

Willowdale. 

Záverom možno konštatovať, že Jozefa Kirschbauma nemožno 

považovať za typického polonofila. Aj keď na určité úspechy či črty poľského 

štátu i samotných Poliakov nazeral s rešpektom, držal si vždy nadhľad a 

nepodliehal nekritickému obdivu. A, naopak. v čase vyhrotenia slovensko-

poľských vzťahov v roku 1939 nepatril k tým, čo sa púšťali do zúrivých 

mediálnych útokov voči severnému susedovi. Na rozdiel od polonofilov, akým 

bol napr. Karol Sidor, si Kirschbaum nemyslel, že Slováci by sa mali opierať 

 
37 Veľká manifestácia v Prievidzi. In: Slovák, roč. 21, č. 156, 11. júla 1939, s. 3; Ideme do šťastnej budúcnosti. 

In: Slovák, roč. 21, č. 187, 17. august 1939, s. 3. 
38 University of Ottawa Library, Archives and Special Collections (ďalej UOL ‒ ASC), f. The Joseph Staško 

fonds X20-2, inventárne číslo (ďalej inv. č.) 200.36, Sidor, Karol, List z 16. novembra 1947 a 12. augusta 1948, 

Vyhlásenie z 16. augusta 1948, Parte Slovenskej národnej rady v zahraničí o úmrtí K. Sidora z októbra 1953; 

KRUŽLIAK, Imrich: Na čele generácie. In: MARUNIAK, Peter KRUŽLIAK ‒ BELÁK, Blažej: Jozef M. 

Kirschbaum osemdesiatročný (1913 ‒ 1993). Martin : Matica slovenská, 1995, s. 184. 
39 UOL ‒ ASC, f. Štefan Hreha fonds x20-10_1, inv. č. 1424.25 Slováci v Kanade articles on the history of the 

Slovak presence in Canada, Výstrižok článku Predseda Kanadskej federálnej vlády medzi zástupcami etnickej 

tlače, televízie a rozhlasu z novín Jednota, 1. jún 1983; MURÍN, Karol: Osemdesiatka tvorivého človeka. In: 

MARUNIAK, Peter ‒ BELÁK, Blažej: Jozef M. Kirschbaum osemdesiatročný (1913 ‒ 1993). Martin : Matica 

slovenská, 1995, s. 27. 
40 UOL ‒ ASC, f. Štefan Hreha fonds x20-10_1, inv. č. 1424.23 Slováci v Kanade articles on the history of the 

Slovak presence in Canada, Výstrižok článku Sinister z novín The McGill Daily, 11. apríl 1985, s. 20, f. Imrich 

Stolárik fonds x20-11, inv. č. 572.14 Canadian Commission of Inquiry on War Criminals, Výstrižok článku 

Letters z novín The Whig Standard, 14. január 1989, s. 5. 
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len o Poľsko. Takúto jednostrannú závislosť nepovažoval pre Slovensko za 

prínosnú.41  

 

 

Resumé: 

Jozef M. Kirschbaum and his attitude to Poland 

 

The interwar relations between Czechoslovakia and Poland were tense for 

almost twenty years. Problems were mainly caused by border disputes in Těšín, 

Spiš, Orava and Kysuce, different interests in foreign policy, power competition in 

the Central European area and attitude towards minorities. In this situation, the 

interest of young Slovak intelligence in Polish culture and science began to increase 

in the early 1920s, which Warsaw supported in its efforts to undermine the position 

of Prague. Jozef M. Kirschbaum, a future politician and diplomat, was one of the 

young Slovaks interested in Poland. His journey to Polish culture began in the mid 

30's, when he went, through Professor of Jagiellonian University Władysław 

Semkowicz, a well-known Slovakophile, on his first scholarship in Warsaw. His 

study trips to Poland continued in the following years, resulting in political 

reflection, poems and translations published in Slovak periodicals. A study stay in 

Krakow and a journey around Poland followed in 1935. Joseph Kirschbaum can not 

be considered as a typical polonophile. Although he looked with respect at some 

achievements or features of the Polish state and the Poles themselves, he always 

had an impartial attitude and was not subject to uncritical admiration. At the time 

of the escalation of Slovak-Polish tension in 1939 was not one of those who did 

furious media attacks against the northern neighbor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Z interview autora s prof. Stanislavom J. Kirschbaumom z Toronta, synom Jozefa M. Kirschbauma: „He was 

not, however, a Polonophile like Karol Sidor; he made a point of telling me that, emphasizing that it was not 

necessarily good for Slovakia to rely only on Poland as, from the way he explained, Sidor wanted to do.“ [Nebol 

však polonofilom ako Karol Sidor. Zdôraznil mi, že pre Slovensko by nebolo najlepšie, keby sa spoliehalo iba na 

Poľsko tak, vysvetlil mi, ako to chcel urobiť Sidor]. 
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Prejavy polonofilstva Milana Hodžu v konštruktívnej 

súčinnosti štátov strednej Európy1 
 

Anna Bocková 

 

Milan Hodža nepochybne patril k prvým priekopníkom myšlienky 

európskej integrácie, čím sa zaradil medzi veľké postavy európskej politiky. 

Možno ho označiť za najkoncepčnejšieho slovenského politika 1. polovice 20. 

storočia.2 Svojím myslením ďaleko predbehol svoju dobu.3 Bol schopný 

anticipácie vývoja – vymedzenia miesta koexistencie európskeho priestoru. 

Inými slovami – jeho dedičstvo nás výrazne spája s naším kontinentom.4  

S takýmito a podobnými charakteristikami v kontexte témy sme sa 

skoro pravidelne stretali pri riešení aktuálnych otázok stredoeurópskeho 

regiónu v medzivojnovom a vojnovom období. Ak by sme rámcovo chceli 

prezentovať jeho zámery, možno k tomu využiť nasledovné hodnotiace 

zhrnutia. 

Milan Hodža patril k najlepším znalcom stredoeurópskych pomerov, 

jeho cieľom bola snaha hospodársky posilniť krajiny strednej Európy, oslabiť 

expanziu Nemecka a Sovietskeho zväzu do strednej Európy, eliminovať 

revizionistické nebezpečenstvo pre ČSR, a tým aj Slovensko. Základnou 

myšlienkou jeho plánov bola spolupráca Malej dohody a ďalších krajín, ktoré 

by po vzájomnej dohode pristúpili k rokovaniam s veľmocami.5 

Spomedzi slovenských politicky činných osobností, s výnimkou 

kariérnych diplomatov, sa najviac venoval medzinárodnému dianiu 

v medzivojnovom období. Táto téma bola pre väčšinu slovenských politikov, 

či už centralistov alebo autonomistov, len pozadím, na ktorom sa odohrával 

pre nich hlavný politický zápas o pozíciu Slovenska v republike, a zostávala 

na periférii ich záujmu. Hodža bol aj v tomto smere na slovenskej politickej 

scéne v období prvej republiky výnimkou. Rovnako ako v 20. rokoch, aj 

v neskoršom období neustále sledoval vývoj na politickej scéne väčšiny 

európskych krajín a kroky ich politických reprezentácií na medzinárodnej 

 
1 Štúdia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0797/17 Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 1918 – 

1939. 
2 HANULA, Matej: Prekonávanie hraníc podľa agrarizmu. Úskalia spolupráce agrárnych strán strednej 

a juhovýchodnej Európy v medzivojnovom období. In: OSYKOVÁ, Linda – HANULA, Matej Hanula a kol.: 

Ideológia naprieč hranicami. Myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. 
Bratislava : Veda, 2015, s. 109. 
3 BARTLOVÁ, Alena – THURZO, Ivan: Slovenský Perikles. Náčrt životnej cesty Milana Hodžu, prvého 

slovenského predsedu vlády ČSR. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2008, s. 246.  
4 ZELENÁK, Peter: Prezentácia knihy a panelová diskusia s autormi publikácie: GONĚC, Vladimír – PEKNÍK, 

Miroslav a kol.: Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov [online]. Dostupné na internete: 

<https://www.youtube.com/watch?v=-wG7DH92nqQ> [cit. 2019-06-12]. 
5 Úsilie o stredoeurópske dorozumenie . In: LETZ, Róbert – PODOLEC, Ondrej – ROGUĽOVÁ, Jaroslava: 

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII b. Slováci vo víre tridsiatych rokov. Druhé desaťročie 

Československej republiky. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014, dokument č. 53, s. 266. 

https://www.youtube.com/watch?v=-wG7DH92nqQ
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scéne, ktoré reflektoval vo svojej publicistike a prejavoch. Navyše ako bolo 

pre jeho politickú prax zvykom, tak ako v iných oblastiach, aj 

v medzinárodnej politike prichádzal s vlastnými koncepciami a plánmi na 

spoluprácu stredoeurópskych krajín.6 

Aj v čase nástupu do funkcie predsedu československej vlády, snáď 

doposiaľ žiadneho premiéra neprijímalo československé politické prostredie 

s takou „zvedavosťou“ na veci nasledujúce ako práve Hodžu. Pritom priania 

a hodnotenia vyslovované na jeho adresu boli často i protikladné.7 

Pri posudzovaní politikov takého typu, ako bol Hodža, je zvlášť žiaduci 

prístup z hľadiska „dejín ideí“, teda sledovať genézu a vývoj určitého, súboru 

myšlienok, kryštalizáciu konceptu, konfrontáciu konceptuálnej zahraničnej 

politiky, prinajmenšom v prepojení prístupov právnika, ekonóma, historika, 

politického predstaviteľa záujmov praktických aktérov medzinárodného 

obchodu, zároveň predstaviteľa „novej diplomacie“ atď.8  

V jeho širokom diapazóne činností, úvah a ideí, sa v tejto štúdii 

snažíme zachytiť v uvádzaných kontextoch aj jeho vzťah k Poľsku, teda jeho 

polonofilstvo. Slovensko-poľské vzťahy Hodža najviac zviditeľňuje práve 

v týchto konštruktoch (konceptoch) strednej Európy, pričom výrazne 

akcentuje transfer kultúrnych kódov v tomto regióne. V tomto „rámcovom 

poli“ zviditeľňuje a výraznejšie „podčiarkuje“ kultúrnu príbuznosť 

slovanských národov, v čom vidí veľký potenciál ich zbližovania aj vo sfére 

politickej a ekonomickej. 

Možno teda konštatovať, že špecifickým a dôležitým prínosom Milana 

Hodžu bol najmä jeho prístup na báze kultúrnej analýzy, postup aplikácie, 

konfrontácie a komparácie kultúrnych hodnôt. Takto Hodžovi celý priestor 

strednej Európy vychádza ako faktické kultúrne spoločenstvo, bez ohľadu na 

akékoľvek jazykové či etnické korene. A toto živé kultúrne spoločenstvo 

potrebuje „vyzrieť“ aj do polohy ekonomického a politického spoločenstva.9 

Milan Hodža to vyjadruje aj slovami: „Po kultúrnej stránke nedá sa riešiť 

problém malého národa slovanského ináč, než spoluprácou so slovanskými 

národmi. ... medzi nami sú skoro jednaké, alebo aspoň príbuzné náhľady na 

minulosť. ... rozhodujúcim je odhodlanie a jednotná vôľa tvoriť určité národné 

teleso. Väčšinou dnes už jednaké je naše složenie sociálne. Nehovoríme tu 

dnes o Rusku, kde sa ešte odohráva kritický sociálny proces; myslím 

predovšetkým na spoluprácu slovanských národov južných a západných. 

 
6 ZEMKO, Milan – HANULA, Matej (eds.): Milan Hodža na vrchole politickej kariéry. Prejavy a články (1932 

– 1938). Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014, s. 182. 
7 KVAČEK, Robert: Milan Hodža jako premiér. Glosy k vládnímu období 1935 – 1937. In: PEKNÍK, Miroslav 

a kol.: Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava : Veda, 2002, s. 235. 
8 GONĚC, Vladimír: Záver a nové obzory. In: GONĚC, Vladimír – PEKNÍK, Miroslav a kol.: Milan Hodža ako 

aktér medzinárodných vzťahov. Bratislava : Veda,  2015, s. 440-441. 
9 Tamže, s. 443. 
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Treba nám hľadať nové formy spolupráce, lebo dnes slovanstvo nie je tým, čím 

bolo pred vojnou...“10  

„Národy strednej Európy sú si navzájom súdené.“ – to bol Hodžov výrok 

ešte z roku 1922 na pôde národného zhromaždenia. Je presvedčený, že 

„národom strednej Európy nestačí, že dosiahly politickej neodvislosti. Tá ich 

zaväzuje, aby slobodne rozvinuly všetky svoje intelektuálne a mravné 

schopnosti tak, aby obohatily pôvodnou tvorbou veľké dedičstvo humanity. 

Tiež obohatenie sa nemôže uskutočniť inak, než vzájomnou výmenou 

národných kultúr a družnou spoluprácou národov tak v oblasti politiky, ako 

i v oblasti duchovnej. Aká by sa vyhĺbila prázdnota, aká medzera by vznikla 

zo strednej Európy, keby 100,000.000 jej obyvateľov nebolo si vedomé svojho 

spoločného poslania, svojej úlohy prostredníka medzi civilizáciou východu 

a západu. ... preto chceme viacej než kedykoľvek inokedy spolupracovať so 

všetkými svojimi súsedmi stredoeuropskými.“11 

Z takéhoto pohľadu a v zmysle širšej nadnárodnej spolupráce krajín 

strednej Európy Hodža rázne upozorňoval a reagoval aj na aktívne snaženia 

nacionalistov. Vystúpil proti nim nielen vo vlastnej politickej strane, ale 

i iných politických strán, českých, slovenských, maďarských, nemeckých, 

poľských aj židovských. Rovnako zamerané to bolo aj proti nacionalistickým 

politikom z ďalších stredoeurópskych krajín, aj proti nacionalistickým 

činiteľom z kultúrnych sfér týchto krajín. Berme do úvahy spletitosť 

vtedajšej kultúrnej reality... V skutočnosti práve v medzivojnovom období 

kultúra v Československu a kultúra v Poľsku úzko spolupracovali a naplno 

realizovali skutočnú „vzájomnosť“, ako boli navzájom prepojené alebo priam 

prerastené. (Také úzke prepojenie sa už nikdy potom nedosiahlo). A toto 

konkrétne intenzívne kultúrne prepojenie fungovalo aj napriek 

narastajúcemu československo-poľskému antagonizmu v politických 

vzťahoch, s paralelnou vierou práve z československej strany, že sa aj 

politické vzťahy vyjasnia. (Názorne to ukazujú aj aktivity Hodžovho kolegu 

Juraja Slávika vo Varšave ešte aj po októbri 1938, až do leta 1939).12  

O potrebe silnej spolupráce stredoeurópskych národov po stránke 

politicko-ekonomickej sa Milan Hodža vyjadroval už v čase rakúsko-uhorskej 

monarchie. Jeho celoživotná idea sa „kontúrovala ešte “ pred ukončením 

prvej svetovej vojny. Vo Viedni nadviazal diplomatické kontakty siahajúce až 

k následníkovi rakúsko-uhorského trónu Františkovi Ferdinandovi d´Este. 

Ten si ho vybral ako jediného slovenského poradcu do belvedérskeho krúžku 

vo veci diskusie o možnej federalizácii monarchie na etnickom (národnom) 

 
10 ZEMKO – HANULA (eds.), Milan Hodža na vrchole politickej kariéry, 8. marec 1932, Bratislava. Redakčné 

spracovanie časti prednášky prednesenej na valnom zhromaždení Zväzu slovenského študentstva, v ktorej sa 

Hodža zaoberal strednou Európou a jej pozíciou medzi Nemeckom a Ruskom, a úlohami nastupujúcej generácie. 

Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014, s. 13. Prednáška bola publikovaná: Náš problém slovenský 

a stredoeurópský. In: Slovenský deník, roč. 15, 9. 3. 1932, č. 57 z , s. 1. 
11 ZEMKO – HANULA (eds.), Milan Hodža na vrchole politickej kariéry, s. 184. 
12 GONĚC, Záver a nové obzory, s. 443. 
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princípe, pričom v hre bolo aj Hodžovo presvedčenie o potrebe silnej 

spolupráce stredoeurópskych národov po stránke politicko-ekonomickej, čo 

by tvorilo ochranu pred podľahnutím záujmom silnejších mocností. Na 

splnenie tejto idey však neboli krátko pred skončením vojny vhodné 

podmienky. I samotná otázka osobitosti Slovákov ako etnika, ktoré si zaslúži 

vlastnú správu a územie, nebola ešte vtedy na programe dňa. Smrť 

Františka Ferdinanda a následné vypuknutie vojny prinútili Hodžu 

prehodnotiť plány. Išlo o náznaky potreby integračných procesov na 

demokratickom základe, ktoré sa omnoho neskôr ukázali byť využiteľné tak 

pri spolupráci krajín V 4 – Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, ako aj v 

širšom zmysle slova pri budovaní Európskej únie. V tomto zmysle bol Hodža 

nepopierateľne vizionárom.  

Prakticky ako jediný významný slovenský politik prichádzal v tomto 

období s vlastnými zahranično-politickými reflexiami diania na politickej 

scéne iných európskych krajín. Po roku 1918 Hodža ako predstaviteľ 

agrárneho prúdu slovenskej politiky a nespochybniteľný prvý muž slovenskej 

vetvy agrárnej strany rozvíjal teoretické postuláty politického agrarizmu, 

ktoré sformuloval vo svojej koncepcii agrárnej demokracie.13 V súvislosti s 

celkovým programovým nasmerovaním agrárnej strany sa už v roku 1922 

zapojil do príprav medzinárodnej Zelenej internacionály. Neskôr sa stal 

prvoradou osobnosťou tohto spoločenstva. Cieľom tohto medzinárodného 

agrárnického združenia, ktorého činnosť kulminovala na prelome 20. a 30. 

rokov 20. storočia, bolo prispieť k vytváraniu politických a ekonomických 

mostov medzi európskymi krajinami. Odvážny projekt Zelenej internacionály 

sa tiež nepodarilo realizovať. Jednak samotné vedenia agrárnych strán neboli 

na túto akciu dostatočne pripravené a jednak medzinárodná situácia 

v danom čase už skôr vytvárala podmienky pre nezmyselné nacionalistické aj 

ekonomické zápolenie, než pre potrebnú a logickú spoluprácu.14 

Hodža po výsledkoch mierovej konferencie rozvíjal svoje predstavy aj 

o zahraničnej politike a úlohe Československa v stredoeurópskom priestore. 

V prvom rade znovu vyslovil požiadavku aktívnej zahraničnej politiky 

Československa. Predovšetkým vo vzťahu k susedným štátom. Analyzoval 

situáciu v Poľsku a v Maďarsku, a to predovšetkým z hľadiska vplyvu ich 

vnútropolitického vývoja na ich zahraničnopolitické ašpirácie. V súvislosti 

s Poľskom Hodža zastával názor, že poľská vláda v povojnových rokoch 

zvolila nešťastný postup (zápas o hranice), ktorý vedie ku konfrontácii. 

Pritom podľa neho ohrozuje svojím postupom „tú veľkú koncepciu, z ktorej 

vznikla naša i ich samostatnosť“. Pritom, ako zdôraznil, Československo 

a Poľsko majú spoločný záujem, kultúrnu a politickú úlohu 

v stredoeurópskom priestore, vytvoriť „bariéru proti militarizmu 

 
13 ZEMKO – HANULA (eds.), Milan Hodža na vrchole politickej kariéry, s. 7.  
14 BARTLOVÁ, Alena: Slovensko-poľské vzťahy v medzivojnovom období. In: KÁZMEROVÁ, Ľubica ‒ 

ORLOF, Ewa a kol.: Slovensko-poľské vzťahy 1918 ‒ 1945 očami diplomatov. Bratislava : SAV, 2008, s. 52. 
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a imperializmu germánskemu“. Už vtedy vnímal Hodža možný potenciál 

perspektívneho konfliktu.15 

Možno povedať, že Hodža v tomto relatívne krátkom čase dokázal 

formulovať základné axiómy svojej koncepcie nielen z hľadiska všeobecných 

medzinárodných vzťahov, ale predovšetkým z hľadiska perspektív vývoja 

stredoeurópskeho regiónu. V tomto priestore vítal aj vytvorenie Malej dohody 

a predpokladal jej rozšírenie o ďalšie krajiny, ktoré sú tiež bytostne 

zainteresované na stabilizácii povojnového usporiadania. Základným 

rámcom akejkoľvek budúcej kooperácie bola pre Hodžu vždy Malá dohoda, 

ktorej ťažiskom bolo predovšetkým Československo.16 „...Vezmite na vedomie, 

že práve utužením Malej dohody je dané veľmi jasne na srozumenie každému, 

koho sa týka, doma a menovite za hranicami, že mierové smluvy a hranice 

nebudú nemenné ani diplomatickou cestou spôsobom mierumilovným ani 

cestou násilnou. Veď na medzinárodnej základni obranný spolok 

malodohodový sdružuje 48 miliónov ľudí, ktorí nie sú ochotní pripustiť návrat 

starého režimu. S troma štátmi Malej dohody spoločné a rovnaké záujmy má 

i susedná republika poľská. Keby rozmnožila rady Malej dohody, nebolo by to 

48 miliónov ľudí, ale 80 miliónov ľudí, ktorí budú stáť v pevnej organizácii 

medzi imperializmom zprava a boľševictvom zľava. V tejto práci za upevnenie 

organizácie Malej dohody bude pôsobiť na významnom mieste agrárna 

demokracia, keďže zo zmienených 80 miliónov ľudí, Čechov, Slovákov, 

Juhoslovanov, Rumunov a Poliakov, je 60 procent zemedelcov a sú to 

zemedelci, demokratickí vojaci agrárnej demokracie, ktorí za žiadnych 

okolností tohto sveta nikdy nedopustia, aby sa mohol vrátiť starý 

veľkostatkársky režim reakčný, lebo sú si vedomí toho, že návrat do starých 

časov znamenal by zas nové otroctvo.“17 

Hodža neustále kládol dôraz na potrebu začlenenia Poľska do 

organizácie Malej dohody. „Možno len ľutovať, že medzi Malou dohodou 

a Poľskom nedošlo ešte k taktickej shode. Naša bezpečnosť bude tým istejšou, 

čím viac pliec ju ponesie. Preto sa nám javí Malá dohoda do budúcnosti ako 

východisko, organizácia strednej Európy, ktorú potrebujeme čím súdržnejšiu, 

máme-li byť vedľa veľmocí rovnocenným a aktívnym činiteľom 

v medzinárodnej politike.“18  

 
15 ZELENÁK, Peter: Milan Hodža a jeho pohľady na medzinárodné vzťahy v prvých rokoch Československa. 

In: GONĚC, Vladimír – PEKNÍK, Miroslav a kol.: Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov. Bratislava : 

Veda,  2015, s. 37-38. 
16 DEJMEK, Jindřich: Milan Hodža a československá zahraniční politika ve třicátých letech (1935 – 1938). In: 

PEKNÍK, Miroslav a kol.: Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava : Veda, 2002, s. 246. 
17 ZEMKO – HANULA (eds.), Milan Hodža na vrchole politickej kariéry, 26. február 1933, Košice. Redakčné 

spracovanie časti prejavu na zjazde východoslovenskej agrárnej mládeže o význame Malej dohody a jej 

ženevskom pakte, s. 31-32. Prednáška bola publikovaná: „Malá dohoda nerozbornou baštou našej slobody 

a samostatnosti“. In: Slovenská politika, roč. 14, 28. 2. 1933, č. 49, s. 1. 
18 ZEMKO – HANULA (eds.), Milan Hodža na vrchole politickej kariéry, 3. jún 1933, Praha. Hodžov komentár 

k založeniu Hospodárskej rady Malej dohody, s. 31-32. Komentár publikovaný: Minister dr. Hodža 

o hospodárskej Malej dohode. In: Slovenský deník, roč. 16, 4. 6. 1933, č. 129, s. 1.  
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Z faktu, že väčšina obyvateľov krajín strednej a juhovýchodnej Európy 

bola v medzivojnovom období stále zamestnaná v poľnohospodárskom 

a výrobnom sektore, vyvodil Hodža záver, že agrarizmus a agrárna 

demokracia sú predovšetkým svetonázormi Slovanov a mali by preto vytvoriť 

bázu na všestrannú, hospodársku i kultúrnu spoluprácu slovanských 

krajín. Podľa Hodžu bola agrárna demokracia predurčená vykonať 

v slovanských krajinách podobnú rozsiahlu civilizačnú funkciu, ako 

liberalizmus v západnej Európe, kde mali, naopak, prevahu obchod 

a priemysel a liberalizmus ich záujmom vyhovoval najlepšie.19  

Hodža svoje presvedčenie o začlenení Poľska do stredoeurópskej 

konštrukcie podoprel aj slovami: „Pokladáme-li Malú dohodu za koncentračný 

bod stredoeurópskeho súručenstva, je veľkým súručiniteľom stredoeurópskej 

konferencie naše sblíženie s Poľskom. Dnešné Poľsko prekonáva hospodársku 

krízu v mnohých prípadoch veľmi pozoruhodne. Vieme si uctiť poľský, priamo 

plamenný patriotizmus. Vtedy, keď sa Poliaci ocitli pred priamo neriešiteľnými 

hospodárskymi úkolmi bol to ich nacionalizmus, ich oduševnenie národné 

a patriotické, ktoré ich preniesly cez tie najväčšie prekážky. Len národ silného 

a národného citu a silnej národnej politiky mohol vybudovať Gdyniu, len národ 

zvyklý takej osobnej obetavosti mohol vytvoriť armádu, ktorá je pokladaná za 

jednu z najlepších v Európe. Teda ide o to, aby v strednej Európe a vedľa dnes 

tak viditeľného nebezpečenstva vznikol jediný morálny celok všetkých tých 

štátov, ktoré majú na svojich hraniciach na svojej existencii jednaký 

záujem.“20  

* 

V súvislosti so zahájením spoločného zápasu za riešenie problémov 

európskych krajín Hodža ďalej zdôrazňoval a zároveň aj varoval: „...treba 

zjednotiť naše po celé stáročia rozbité národy v jednotnú organizáciu a 

v jednotné psychologické celky ...z našich dejín plynie však ešte jedno 

naučenie: ... kedykoľvek vznikli medzi štátom poľským a českým spory, použil 

ich náš veľký nepriateľ tej doby, až konečne podľahla samostatnosť štátu 

českého a pozdejšie štátu poľského. Dejiny nás teda učia, že voči tým 

silnejším, ktorí nás obklopujú, musíme použiť svojej rozumnej, sedliackej 

družstevnej zásady, že si musíme povedať: Čo nezvládne jednotlivec, to 

zvládnu všetci dohromady....“21  

O vytváranie spolupráce konkrétne s Poľskom sa na Slovensku už 

v počiatočnom povojnovom období interesovali dva politické prúdy: SĽS 

 
19 HANULA, Prekonávanie hraníc podľa agrarizmu, s. 111. 
20 ZEMKO – HANULA (eds.), Milan Hodža na vrchole politickej kariéry, 17. október 1933, Bratislava. 

Redakčné spracovanie prejavu o význame Malej dohody ako základne pre hospodársku spoluprácu s ďalšími 

krajinami strednej a juhovýchodnej Európy, predneseného na poradách slovenských poslancov, senátorov 

a členov, krajinského výboru a zastupiteľstva za agrárnu stranu, s. 35. Prejav bol publikovaný: Malá dohoda – 

koncentračným bodom stredoeurópskeho súručenstva. In: Slovenská politika, roč. 14, 18. 10. 1933, č. 237, s. 2. 
21 Slovenský národný archív v Bratislave, Osobné fondy, f. Milana Hodžu, k. 5. Rukopis zjazdového referátu. 

Citované podľa: BARTLOVÁ, Slovensko-poľské vzťahy, s. 51-52.  
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vedená Andrejom Hlinkom a už spomínaní agrárnici, ktorých do spolupráce 

zaangažoval najmä Milan Hodža. Jeho zblíženie s Poľskom môžeme vyčítať 

hlavne už v spomínanom kontexte plánov a vízií o strednej Európe. 

Severného suseda nepretržite vnímal ako dôležitého partnera, ako dôležitý 

subjekt aj pri spolupráci agrárnych strán v tomto regióne.  

Treba si uvedomiť, že celoštátne organizovaná agrárna strana patrila 

od roku 1925 medzi piliere vládnych koaličných zostáv a na Slovensku sa 

zaradila svojimi volebnými úspechmi tiež medzi najsilnejšie politické 

subjekty. Milan Hodža, politik, o ktorom bolo známe, že sa nielen interesuje 

o smerovanie zahraničnej politiky ČSR, má svoju vlastnú predstavu, akou 

cestou by sa mala jej línia uberať. Na rozdiel od ministra Beneša nepovažoval 

Hodža za najdôležitejšie poprevratové silné väzby s mocnosťami Dohody. 

Tvrdil, že Československo sa má i v zahraničnej politike prejavovať ako 

suverénny samostatný štát a navrhoval väčšiu orientáciu na blízke susedné 

krajiny, čiže i na spojenectvo s Poľskom.22 

Úzke kontakty s Poľskom nadviazal Hodža už začiatkom 20. rokov 20. 

storočia, keď ho tam československý minister vnútra a predseda celoštátnej 

agrárnej strany Antonín Švehla vyslal roku 1922. Poveril ho dôležitou 

úlohou. Mal sondovať situáciu poľských agrárnikov a zistiť, či by boli ochotní 

podieľať sa na vytvorení nadnárodnej politicko-ekonomickej organizácie, 

ktorá by združovala agrárne politické prúdy v strednej Európe a na Balkáne. 

Hodžove zoznámenie s predsedom poľskej agrárnej strany Piast Wincenty 

Witosom bolo jedným z prvých krokov k vytváraniu základov spolupráce 

československých a poľských agrárnikov. Treba zdôrazniť, že W. Witos nebol 

stúpencom projektu spojenectva, resp. federácie,23 ktorú propagoval J. 

Pilsudski. Patril medzi poľských politikov, ktorí propagovali upevnenie 

vzťahov s Dohodovými mocnosťami, najmä s Francúzskom.24 

Zásluhu Milana Hodžu na skvalitňovaní susedských vzťahov 

s Poľskom zviditeľnili aj niektoré vyjadrenia na poľskej strane. V čase, keď sa 

Milan Hodža po podaní demisie z postu ministra školstva vo februári 1929 

dočasne vzdialil z poľa vysokej československej politiky, krakovský 

Ilustrovaný Kuriér Codzienny písal o demisii veľkého priateľa Poľska 

a pripomínal, že jeho odchod nie je bežnou politickou udalosťou, lebo 

odchádza nevšedná osobnosť a štátnik veľkého formátu, všestranných 

schopností, prirodzeného temperamentu a ďalekosiahlych ambícií.25 Historik 

Henryk Batowski poznamenal, že zo strany československej, kde patrónoval 

tejto (stredoeurópskej) koncepcii Slovák Hodža, lepšie než Česi rozumel 

 
22 Tamže, s. 50. 
23 Išlo o plán poľsko-litovsko-ukrajinskej federácie. 
24 BARTLOVÁ, Slovensko-poľské vzťahy, s. 50-51. 
25 BARTLOVÁ ‒ THURZO, Slovenský Perikles, s. 201. 
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naddunajskej spolupráci.26 Pawel Jaworski obdobne, vo svetle poľskej 

historiografie potvrdzuje, že Milan Hodža je predstavovaný ako pozitívna 

postava, dobrý duch vzťahov, ktorého spôsob myslenia bol Poliakom veľmi 

blízky.27  

Stále zreteľnejšie, aj s postupujúcimi rokmi Hodža prízvukoval 

dôležitosť zemepisnej polohy národov a dedukoval, že viacero malých v jeho 

geografickej blízkosti sa môže stať pozoruhodným faktorom medzinárodných 

síl. „Zásada vnútropolitickej Malej dohody predvojnovej značí dnes alfu 

a omegu v našej zahraničnej politike. Hovorím to preto, aby bolo jasné, že nám 

Slovákom táto alfa a omega bola samozrejmá od počiatku. Nebola však 

samozrejmá všetkým našim českým priateľom, musel prísť Hitler, aby sa im 

stala samozrejmou. Dnes, myslím, už nikto ani v českej verejnej mienke 

nepochybuje o naprostej nutnosti upevnenia našeho spojenectva v Strednej 

Európe, lebo je veľký rozdiel stojí-li vedľa silného nemeckého vyše 60 

milionového štátu 15 milionové Československo, alebo stojí-li vedľa neho 47 

milionový blok, so záujmami úplne totožnými, blok, ktorý ďalším vývinom sa 

musí rozšíriť na územie celej novej Strednej Európy. Balkánsky blok, ako sa 

dnes tvorí, naprosto nie je prekážkou na ceste Malej dohody, ani na ceste 

k vývinu novej Strednej Európy.“28  

Pragmaticky sa Hodža vo svojich konštruktoch strednej Európy 

sústreďuje aj na funkčnosť colnej politiky – teda novej obchodno-politickej 

reorganizácie štátov, nachádzajúcich sa medzi Nemeckom, Rakúskom, 

Talianskom a Sovietskym zväzom. Poukazuje na nutnosť zachovania colnej 

ochrany v tomto regióne do tej doby, než budú odstránené podstatné rozdiely 

vo výške výrobných nákladov v týchto štátoch. Hodža sa v prednáške 

v Európskom colnom spolku v Prahe v roku 1931 vyjadril, že za chrbticu 

strednej Európy nepovažuje Nemecko, ale koridor: Visla – Tešínsko – Žilinský 

priesmyk – Váh – stredný Dunaj – srbská Morava – Vardar – Solún.29 Ešte v 

polovici 30. rokov 20. storočia Hodža predstavil tzv. Dunajský plán 

(nazývaný aj Hodžov plán), ktorý mal prostredníctvom zrušenia ciel, 

regulácie produkcie, vytvorenia priaznivých platobných a dopravných 

možností zabezpečiť užšiu hospodársku spoluprácu v regióne. Jeho úsilie 

však narazilo na odpor mocností, najmä Nemecka.30 Dôraz kládol na to, aby 

 
26 BATOWSKI, Henryk: Rok 1938- dwie agresje hitlerowskie. Poznań 1985, s. 254 Citované podľa: 

JAWORSKI, Paveł: Działalnośƈ polityczna Milana Hodžy i jego związki z Polską. In: GONĚC – PEKNÍK, 

Milan Hodža ako aktér, s. 237. 
27 JAWORSKI, Działalnośƈ polityczna Milana Hodžy, s. 239. 
28 ZEMKO – HANULAj (eds.), Milan Hodža na vrchole politickej kariéry, december 1933, Bratislava. Časť 

Hodžovho článku k juhoslovanskému štátnemu sviatku o nutnosti spolupráce slovanských krajín. Článok bol 

publikovaný: Alfa a omega našej zahr. politiky. In: Slovenský deník, roč. 17, 11. 2. 1934, č. 34, s. 3.  
29 HODŽA, Milan: Nová střední Evropa (Prednáška z 21. apríla 1931). In: HODŽA, Milan: Články, reči, štúdie. 

Svazek IV. Praha : Novina, tiskařské a vydavatelské noviny, 1931, s. 402. 
30 MEDVECKÝ, Matej: Federalizačné plány v strednej Európe. In: Zahraničná politika. Slovenská spoločnosť 

pre zahraničnú politiku (SFPA) [online]. Dostupné na internete: <https://zahranicnapolitika.sk/federalizacne-

plany-v-strednej-europe/>    

https://zahranicnapolitika.sk/federalizacne-plany-v-strednej-europe/
https://zahranicnapolitika.sk/federalizacne-plany-v-strednej-europe/
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sa týchto iniciatív držalo Česko-Slovensko z dôvodu svojej tradície 

demokracie, občianskych slobôd a hospodárskeho pokroku. 

Koncom 30. rokov 20. storočia, keď sa napätie v strednej Európe 

rapídne zvyšovalo po 21. septembri 1938, Hodža prehodnocoval vážnosť 

európskych integračných procesov aj z pozície sily mocností. Poukazoval na 

dôležitosť kompletizovania teórie o potrebe jednotnej demokratickej a silnej 

strednej Európy.  

Hodžova vláda prehodnotila nótu31 vyslanú anglickou a francúzskou 

vládou prezidentovi Benešovi a rozhodla sa zoznámiť obyvateľstvo štátu 

s jeho reálnou situáciou a podať demisiu. Predseda vlády totiž vyhlásil, že 

nie je ochotný „rozkúskovať republiku pri kolíske ktorej sám stál“.32 Z jeho 

slov je zrejmé, že si uvedomoval narastajúcu hrozbu opätovného 

celoeurópskeho konfliktu.  

Milan Hodža 22. septembra 1938 odstúpil z funkcie premiéra. 

Emigroval po Mníchovskom diktáte do Švajčiarska a o pár mesiacov do 

Francúzska. S bývalým československým veľvyslancom vo Francúzsku 

Štefanom Osuským, národniarom Jánom Paulínym-Tóthom a komunistom 

Vladimírom Clementisom vypracoval v októbri 1939 v Paríži memorandum o 

budúcnosti povojnového Československa. Kládol v ňom dôraz na nové 

štátoprávne postavenie Slovenska v ČSR.33  

E. Beneš tiež zakrátko po Mníchove emigroval do zahraničia. V týchto 

kritických chvíľach Hodžov pokus založiť Slovenskú národnú radu opäť 

rozprúdil Hodžov dlhodobý a ťažko predtým retušovaný spor s Dr. Benešom. 

Beneš pochopil, že „nenapraviteľný“ Hodža je rozhodnutý propagovať odlišné, 

čiže anticentralistické riešenie obnovenej povojnovej ČSR. Hodžovi 

nevyhovoval ani asymetrický systém vzťahov Slovákov a Čechov, navrhovaný 

HSĽS (autonómia), tobôž nesúhlasil s návratom k predošlému 

centralistickému modelu.34  

V spleti udalostí bolo v tomto čase Poľsko a Maďarsko, ako štáty 

bezprostredne susediace so Slovenskom, priamo zainteresované do 

slovenskej otázky. Obe krajiny spájal záujem mocensky oslabiť ČSR a na 

tento cieľ využiť slovenskú otázku. Slovensko sa podľa predstáv maďarskej 

vlády malo stať súčasťou Maďarska so širšou autonómiou, pričom garantom 

maďarsko-slovenskej dohody malo byť Poľsko. Rastúci tlak nacistického 

Nemecka a izolácia ČSR vytvárali prostredie, v ktorom sa uvažovalo 

o modalitách, ak dôjde k zániku ČSR.35 

 
31 Dňa 21. septembra 1938 prijala československá vláda nótu predloženú vyslancami Veľkej Británie a 

Francúzska, aby v záujme zachovania mieru odstúpila oblasti, ktoré obýva viac ako 50 % etnických Nemcov. 
32 BARTLOVÁ ‒ THURZO, Slovenský Perikles, s. 243. 
33 ZUBEREC, Vladimír: Milan Hodža. In: Muži deklarácie. Ed. Dušan Kováč. Martin : Osveta, 1991, s. 187. 

Citované podľa BARTLOVÁ ‒ THURZO, Slovenský Perikles, s. 244. 
34 BARTLOVÁ ‒ THURZO, Slovenský Perikles, s. 244-245. 
35 Poľsko-maďarské rokovania o budúcnosti Slovenska. In: LETZ – PODOLEC – ROGUĽOVÁ, Pramene 

k dejinám Slovenska a Slovákov, dokument č. 54, s . 271. 
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V polovici júla 1939 sa Beneš vrátil z USA do Londýna. Bol 

presvedčený, že práve Veľká Británia bude strediskom činnosti a príprav 

boja proti Nemecku. Pred svojím odchodom z USA oficiálne poveril dr. Jána 

Papánka vedením celej Československej zahraničnej „akcie“. V poverení 

zdôrazňoval: „Vašou úlohou bude viesť našu politickú, propagačnú, 

spravodajskú, kultúrnu a tlačovú agendu tak, aby československé záujmy boli 

chránené a ďalej upevňované. Budete v stálom styku so zastupiteľskými 

úradmi, ktoré pokračujú vo svojej funkcii, s Československou národnou radou 

v Chicagu, s ostatnými československými organizáciami v zahraničí 

a s jednotlivými našimi činiteľmi. ... Budete ma v mojej neprítomnosti 

pravidelne a sústavne informovať o priebehu našej akcie v Amerike. 

A o všetkom, čo súvisí s československými záujmami. ...Máte plnú moc 

zastupovať ma osobne vo všetkých veciach našej akcie.“36 Ján Papánek 

Beneša od začiatku uznával za najvyššiu autoritu a hlavu celého 

zahraničného odboja. V intenciách tohto poverenia zaslal Papánek Benešovi 

aj niekoľko listov súvislosti s činnosťou Milana Hodžu. 

Vplyv na federalizačné plány mali počas svetovej vojny rýchle úspechy 

nemeckej armády. Výsledkom Hitlerových víťazstiev bolo aj koncentrovanie 

viacerých európskych exilových vlád v Londýne. Tento stav vytvoril pomerne 

unikátnu situáciu, keď exilové vlády nemuseli brať ohľad na ústavu, 

nezhody ohľadom území či historické reminiscencie. Po tom, ako sa 

v prospech integrácie vyslovil britský premiér Winston Churchill, boli 

federalizačné idey doslova v kurze. Najďalej došiel v tomto víre plánov plán 

na vytvorenie československo-poľskej federácie. Predstavitelia poľskej 

zahraničnej vlády na čele s Wladyslawom Sikorskim začali ešte počas 

pôsobenia v Paríži uvažovať o bloku slovanských národov od Baltiku po 

Čierne more a Jadran. Odozva zo strany československých politikov bola 

takmer okamžitá, aj keď odrážala dobu – pozitívne zareagovali obe 

konkurenčné skupiny, pochopiteľne každá po svojom. Československá 

národná rada pod vedením Milana Hodžu vyjadrila svoj súhlas s česko-

slovensko-poľskou federáciou, kým Československý národný výbor, kde mal 

rozhodujúci vplyv ex-prezident Edvard Beneš, volal po vzniku 

československo-poľskej federácie. Sikorski uprednostnil rokovania 

s Benešom, pričom po presťahovaní oboch exilových vlád do Londýna v roku 

1940 prebehli rokovania aj o konkrétnych otázkach. Benešova predstava 

zahŕňala voľnejšiu konfederáciu so spoločnou zahraničnou politikou, colnú 

úniu, spoločnú menu s pochopiteľne značnou mierou ekonomickej 

spolupráce, pričom by si však oba celky zachovali značnú mieru nezávislosti. 

Sikorski pre myšlienku získal aj podporu amerického prezidenta Franklina 

Roosevelta. Dúfal, že československo-poľská konfederácia sa stane základom 

ďalšieho zjednocovania v regióne, ku ktorému sa neskôr pripojí aj Litva, 

 
36 MICHÁLEK, Slavomír (ed.): Ján Papánek za vojny Edvardovi Benešovi. Dokumenty 1939 ‒ 1945. Výber. 

Bratislava : Veda, 1997, s. 149-150. 
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Maďarsko a Rumunsko. Aj napriek sľubnému vývoju dohody ostávali len na 

papieri, pretože obe zúčastnené krajiny boli stále okupované Nemeckom. 

Plán ale čoskoro narazil na zásadnú prekážku – budúceho hegemóna tohto 

územia. Pre Sovietsky zväz boli všetky podobné snahy nanajvýš nežiaduce.37 

Môžeme opäť konštatovať, že Hodžov plán sa skutočne začínal 

realizovať. Hodža tento vývoj považuje za dôkaz opodstatnenosti svojich 

myšlienok a návrhov, ktoré vychádzajú zo všeobecnej vôle, väčšiny tých, 

ktorí bojujú a pracujú za znovunastolenie svojej slobody. Úniu Poľska a 

Česko-Slovenska pokladá za 1. krok k federatívnej strednej Európe. S týmto 

plánom pochopiteľne nesúhlasil ZSSR, čo podnietilo Beneša, aby od plánu 

poľsko-česko-slovenskej úzkej spolupráce v praxi upustil.  

Ján Papánek v listoch Benešovi opísal atmosféru ohlasov na 

Československo-poľskú deklaráciu: „Československo-poľská deklarácia z 11. 

novembra (1940) bola v USA vo svojom celku prijatá priaznivo. Správa o tom 

prešla všetkými novinami, mnohé priniesli jej text, hoci vzhľadom na vývoj 

vojnových vecí, nebolo jej úvahovo venované toľko, ako by si to zasluhovala. 

Medzi našimi krajanmi a medzi tunajšími Poliakmi sa nálada pre spoluprácu 

stále zvyšovala a v tom zmysle bol rad rozhovorov a schôdzí najmä v New 

Yorku a tu v Chicagu, ale navonok sa to začalo prejavovať až v posledných 

týždňoch. Tunajší poľskí a československí žurnalisti sa začali pravidelne 

schádzať a začínajú si vymieňať informácie a správy. My naše správy 

dávame i Poliakom. Ešte stále je potrebné prekonávať u nich tendenciu 

rozdeľovať Slovákov a Čechov a tiež sú ťažkosti vzhľadom na neurovnané 

pomery v poľskom tábore. Liberálne a ľavicové poľské elementy (nie komunisti) 

sú stále v opozícii a my pôsobíme na jedných i druhých, aby sa spojili.“38  

„V New Yorku som pri mojej návšteve hovoril s prednostom poľskej 

informačnej služby barónom Roppom, ktorý mi oznámil, že československo-

poľské rokovania v Londýne veľmi pokročili, že sa jedná o spoločnej hlave 

štátu, o spoločných ministerstvách a že federácia má mať 62 miliónov 

obyvateľov. Mnohé z toho sa mi zdá byť fantastické, a preto by sme boli veľmi 

radi, keby ste nás o terajšom stave rokovaní informovali. Náš postup 

v československo-poľských veciach je ten, že našu kooperáciu s nimi 

pokladáme za základnú a že sa snažíme, aby sa to postupne rozšírilo aj na 

iné štáty. U nich mám dojem, že chcú, aby to bolo na báze poľsko-

československej, prípadne rozšírené o Balt. Neviem si totiž inak predstaviť, 

odkiaľ by brali ten počet obyvateľstva 62 miliónov, s ktorými operujú.“39 

Hodža už od roku 1941 pôsobil v USA. Aktivizoval sa v krajanských 

spolkoch. Tu načrtával a precizoval projekt, aby po porážke nacistov vznikla 

v strednej Európe konfederácia podunajských štátov. Táto konfederácia mala 

 
37 MEDVECKÝ, Federalizačné plány. 
38 MICHÁLEK, Ján Papánek za vojny Edvardovi Benešovi, s. 61-62. 
39 List o americkej verejnej mienke, otázke uznania exilovej vlády a československo-poľskej federácii. In: 

MICHÁLEK, Ján Papánek za vojny Edvardovi Benešovi, s. 86. 
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mať čo najtesnejšie styky s USA. Opäť vyzýval na „hrádzu“ a obranu voči 

dvom mocnostiam (Nemecku s jeho národným socializmom a ZSSR s 

boľševizmom) vo forme užšej spolupráce krajín strednej Európy. 

Pred príchodom Hodžu do USA Papánek v ďalšom liste Benešovi 

opisuje momentálne nálady krajanov v USA. Okrem toho sa v liste vyjadruje 

aj k poľskej otázke (konkrétnejšie o „postrehoch“ v rámcoch formujúceho sa 

vzťahu k Poliakom:. „Rozhodujúci činitelia Slovenského národného 

združenia40 sa vo svojom celku stavajú veľmi ostro proti všetkým separátnym 

akciám, hoci na niektorých miestach v dôsledku neinformovanosti sa znova 

prejavila snaha pozvať sem dr. Hodžu. Národný slovenský spolok sa tiež 

uzniesol, že ho pozve a v novinách – myslím následkom toho, sa už objavili 

správy, že dr. Hodža je na ceste sem. 

... V poľských veciach som mal rozhovor s gen. Hallerom. Vcelku mám dojem, 

že velikášske vystupovanie im tu nezíska mnoho priateľov. Výklady o tom, že 

v strednej Európe sa musí vytvoriť blok o 150 miliónoch obyvateľov, ktorého 

stredom by bolo Poľsko, zasievajú nedôveru. Niekoľko dní po gen. Hallerovi 

prišiel pán Zigmund Nowakowski, ktorý je členom Národného výboru 

poľského. Pochádza z Krakova a chce s nami nadviazať bližšie styky. ... 

hovorilo sa o možnosti spolupráce našich tunajších krajanov s Poliakmi. Držal 

sa však len všeobecných vecí a keď bola nadhodená nejaká konkrétna otázka, 

ako sa napr. pozerajú na slovenské veci, Maďarsko atď., vždy od toho utiekol 

s tým, že to by sme nechali na vyriešenie v Paríži, a my aby sme sa ničím 

takým nezaoberali. Potrebujú našu spoluprácu, ale obávam sa, že ešte 

nedospeli do štádia, kedy by chceli budovať skutočne solídne priateľstvo, že je 

to všetko len dočasné a keď nás nebudú potrebovať, že toho nechajú. ... rád 

by som vedel, kto dr. Nowakowski je... a rád by som vedel, či v minulosti 

pracoval proti nám.“41 

Prijatie Milana Hodžu na americkom kontinente bolo dosť rozpačité. 

Hodža s námahou plnil svoje emigračné poslanie. Jeho cieľom bolo pripraviť 

politickú pôdu na dôležité povojnové zmeny nielen v bývalom 

Československu, ale prinajmenšom v stredoeurópskom regióne.42 Hodža bol 

(okrem iného) podozrievaný aj z monarchistických úmyslov, proti čomu sa 

bránil. V článku Sústreďujeme slovenské sily odmieta habsburskú 

reštauráciu a doslova píše: „Ja venujem práve tejto myšlienke veľmi mnoho 

práce. Tu vás musím ovšem priamo upozorniť na veľmi podozrivú propagandu, 

ktorá mňa tu v Amerike dáva do súvisu s obnovením habsburskej ríše. 

Nevedno, komu môže záležať na tom, dávať habsburskej propagande nádeje, 

 
40 Slovenské národné združenie bolo zložkou Československej národnej rady. 
41 Všeobecná informácia o amerických krajanoch slovenského, českého, poľského a karpatoruského pôvodu. In: 

MICHÁLEK (ed.), Ján Papánek za vojny Edvardovi Benešovi, s. 33-34.  
42 BARTLOVÁ ‒ THURZO, Slovenský Perikles, s. 245. 
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že by mohla u nás loviť. Habsburgovia patria minulosti a neznám takého 

Slováka alebo Čecha alebo Poliaka, kto by túto minulosť chcel obnoviť.“43 

„Doteraz sme sa snažili zabrániť polemikám v tlači, ale dr. Hodža to 

sám systematicky vyvoláva.... Dr. Hodža si želal mať schôdzu so správou 

Slovenského národného združenia a táto je zvolaná po 20. máji do Detroitu. Vo 

vedení združenia má Hodža prívržencov a nie je vylúčené, že sa organizácia 

rozdvojí... Bude to veľká kríza, ale verím, že americkí Slováci pochopia, ako sú 

zavádzaní a že ani Hodžovo meno, ktoré tu má takú veľkú tradíciu, ich 

nezaslepí. Je však potrebné, aby sme mali od Vás informácie, prípadne 

i doklady o tom, že ste s Hodžom jednali a dojednali. My tu nemáme nič a naši 

odporcovia sa snažia otázku postaviť tak, ako by to bol osobný boj Beneš – 

Hodža. Tak to využívajú i naši maďarskí, habsburskí a nemeckí nepriatelia 

a začínajú sa toho chytať aj niektorí nám nepriateľsky naladení Američania. 

Začína sa tu rozširovať, že v stredoeurópskych otázkach by bolo s Hodžom 

veľmi ľahké dorozumenie, ale s Benešom sa nikdy stredná Európa robiť nedá. 

Vyskytujú sa i také poznámky, že „Beneš is controversial mater“. Začína sa 

zdôrazňovať to, že Beneš robí boľševickú politiku.“44  

V roku 1942 Hodža dopracoval návrh na vytvorenie federácie zloženej 

z Československa, Rakúska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, 

Juhoslávie a Grécka. Jednotlivé štáty mali mať značnú autonómiu, pričom 

spoločnými mali byť vybrané rezorty (zahraničie, obrana, financie a i.). Hodža 

však obišiel niektoré problematické otázky, ako napríklad oficiálny jazyk 

budúceho súštátia či umiestnenie hlavného mesta.45 „Do budúcnosti treba 

pripraviť v strednej Európe nerozlučiteľné federácie, menovite a predovšetkým 

našu česko-slovenskú s Poľskom.“46  

Poľskú a československú reprezentáciu sa úspešne pokúsil pretrhnúť ‒ 

od seba „oddeliť“ J. V. Stalin. Kým prezidentovi Benešovi ZSSR poskytol sľub 

rešpektovania územnej integrity a spolupráca vyvrcholila v roku 1943 

podpisom významných medzištátnych zmlúv, v prípade Poľska sovieti už na 

jar 1943 (v súvislosti s otázkami okolo katyňského masakru) prestali ich 

londýnsku reprezentáciu uznávať. Podpis československo-sovietskej 

spojeneckej zmluvy v decembri 1943 znamenal definitívnu bodku za 

pokusom o vytvorenie československo-poľskej federácie.47 

Na takúto politiku ZSSR reagovali aj Slováci v USA: „Jedným 

z hlavných problémov, ktoré sú tu v posledných týždňoch veľmi živo 

 
43 HODŽA, Milan: Sústreďujeme slovenské sily. In: Slovenský hlásnik, 20. september 1941, Citované podľa: 

LUKÁČ, Pavol: Milan Hodža a otázka habsburskej reštaurácie v emigrácii 1939 ‒ 1944. In: PEKNÍK a kol., 

Milan Hodža štátnik a politik, s. 366-367. 
44 Prehlbovanie krízy v slovenských krajanských veciach a aktivity Milana Hodžu. In: MICHÁLEK (ed.), Ján 

Papánek za vojny Edvardovi Benešovi, s. 102-103. 
45 MEDVECKÝ, Federalizačné plány v strednej Európe. 
46 HODŽA, Sústreďujeme slovenské sily, s. 366-367. 

s. 366-367. 
47 MEDVECKÝ, Federalizačné plány v strednej Európe. 
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pretriasané, je otázka vzťahu k Sovietskemu zväzu.... Je zaujímavé pozorovať, 

ako sa to odráža v našej krajanskej verejnosti. Americkí Česi vo svojom celku 

súhlasia a plne podporujú najužšiu spoluprácu s Moskvou a samozrejme 

i s československo-sovietskou zmluvou. Slováci sú rozdelení. Organizovaní 

katolíci sú proti, ostatní sa stavajú neutrálne alebo sú za spoluprácu, hoci nie 

je vylúčené, že tí, čo spolupracujú s Hodžom, sa otočia. Dr. Hodža totiž začína 

jasne dávať najavo, že je s Poliakmi. Mal odísť na Floridu a vraj to odložil, 

kým sem nepríde Mikołajszyk, aby si s ním pohovoril. V okolí Hodžu sa teraz 

hovorí, že v USA nastane veľká reakcia proti Moskve i proti československej 

vláde a význam dr. Hodžu porastie. Na slovenskej strane to rozširuje 

dr. Śebík, na českej je to známy Soumar. Dr. Hodža a jeho okolie je 

s Londýnom vo veľmi dobrom styku a zdajú sa byť informovaní, hoci nemám 

možnosť to kontrolovať. Neviem presne ako, ale nevylučujem, že nositeľmi 

listov sú naši letci, ktorí chodia do Kanady.“48 

V rokoch 1943 ‒ 1944 vypracoval Hodža ešte memorandum pod 

názvom Európa na rázcestí. Upozornil v ňom na nebezpečenstvo snáh 

Sovietskeho zväzu pripojiť si po vojne strednú Európu do svojej mocenskej 

sféry. Písal tiež o tom, Slováci budú trvať aj po vojne na vlastnej správe 

a dostanú sa do rozporu s predstaviteľmi tvrdého centralizmu, čiže aj 

s Dr. E. Benešom. Symbolom slovenskej samostatnosti by mal byť 

zákonodarný slovenský snem. Propagoval Stredoeurópsku federáciu malých 

a stredných, prevažne slovanských štátov. Od napísania tohto memoranda 

bol už iba krok k sumarizácii myšlienok o nevyhnutnosti vzniku spolužitia 

stredoeurópskych krajín na princípe federácie.49  

Projekt federácie slobodných štátov strednej Európy sa mal zriadiť po 

skončení vojny a malo ho tvoriť osem štátov ‒ Poľsko, ČSR, Rakúsko, 

Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Juhoslávia a Grécko. Svoj plán podrobne 

opísal v knihe Federation in Central Europe (Federácia v strednej Európe). 

Vznik stredoeurópskej federácie mal jednak zamedziť mocenským tlakom do 

tohto priestoru, nastoliť kooperatívnu atmosféru medzi stredoeurópskymi 

národmi, ale zároveň vytvoriť silný bezpečnostný pilier, na ktorom sa mohla 

stavať celoeurópska architektúra.50 

Milan Hodža preukazoval schopnosť skutočne hlbokých racionálnych 

analýz ďalekosiahlych komparácií v čase i priestore. Odtiaľ možno paradoxne 

formulovať jeho schopnosť „realistickej prezieravosti“. A tu je možné tiež 

hľadať odpoveď na otázku, prečo v doslova záplave námetov a plánov na 

nové usporiadanie Európy, či už z medzivojnového obdobia, alebo z druhej 

 
48 O americkej reakcii na československo-sovietsku zmluvu a krajanoch, poľská reakcia na uvedenú zmluvu, 

Hodžovo stanovisko a zhoršenia československo-amerických vzťahov. In: MICHÁLEK (ed.), Ján Papánek za 

vojny Edvardovi Benešovi, s. 120-121. 
49 BARTLOVÁ ‒ THURZO, Slovenský Perikles, s. 246.  
50 MANKOVECKÝ, Róbert: Hodža (grandseňor v halene). Martin : Slovenské komorné divadlo, 2005, s. 16. 
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svetovej vojny, Hodžove námety v tejto záplave neprepadávajú, naopak, 

podržiavajú si vysokú hodnotu.51 

V júli 1944 Ján Masaryk v rozlúčkovom prejave označil Hodžu za 

najvýraznejšiu osobnosť na Slovensku v poslednom polstoročí.52 

V závere možno zdôrazniť aj to, že sa často stretávame s hodnotením 

M. Hodžu v takom zmysle, že jeho návrhy a programy nezodpovedali dobovej 

realite či „jednoducho neboli realizovateľné“, že boli ilúziami. Treba však 

konkrétne postaviť otázku: Sú vízie ilúziami?  

Vízie u Hodžu znamenali pripravovať konceptuálne príslušné 

alternatívy, teda na základe adekvátnych rozsiahlych kritických analýz 

skutočnosti, alternatívy, pri ktorých môže prísť príležitosť na realizáciu; to 

teda znamenalo byť pripravený na príležitosť, ktorá bude využitá práve iba 

tými pripravenými.53  

Hodža, podľa hodnotenia V. Bystrického, patril medzi najväčších 

federalistov svojej doby, ale žil v čase, keď neboli pre federáciu podmienky. 

Jeho myšlienky boli skutočne na úrovni, ale patrili aj do oblasti ilúzie, ťažko 

realizovateľné. Riešil závažné otázky hľadania miesta novej Československej 

republiky v stredoeurópskom priestore. Opieral sa o Západ, avšak koncom 

30. rokov začalo dochádzať ku sklamaniu. Táto koncepcia bola 

rozhodujúcou u Milana Hodžu po celé medzivojnové obdobie. Sústredil sa na 

zvýšenie vplyvu malých štátov, budovanie vlastnej sily v priestore medzi 

Nemeckom, Ruskom a Rakúskom. Často zdôrazňoval: „My sa nachádzame 

medzi Ruskom a Nemeckom ako medzi dvoma kameňmi.“ Pri takomto 

konštatovaní však pripúšťal aj nádej, že Rusko prejde demokratickými 

zmenami, čo môže mať iný dosah na ďalší vývoj v strednej Európe.54  

 

 

Resumé: 

Displays of Milan Hodža’s polonophilism in constructive cooperation of 

states within the Central Europe 

 

Milan Hodža was one of the first pioneers of European integration idea, due 

to which he was put among the grand figures of European politics. He had to deal 

with serious matters concerned with finding a new place for Czechoslovakia 

republic within the Central Europe. This conception was decisive for him 

throughout the whole inter-war period. He focused on increasing the influence of 

small states, forming their own strength in between Germany and Soviet union. In 

this study we also „show“ his relations with Poland, and so his polonophily, which 

 
51 GONĚC, Záver a nové obzory, s. 440.  
52 BARTLOVÁ ‒ THURZO, Slovenský Perikles, s. 246. 
53 GONĚC, Záver a nové obzory, s. 446. 
54 BYSTRICKÝ, Valerián: Prezentácia knihy a panelová diskusia s autormi: GONĚC, Vladimír – PEKNÍK, 

Miroslav a kol.: Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov [online]. Dostupné na internete: 

<https://www.youtube.com/watch?v=-wG7DH92nqQ> [cit. 2019-06-12].  

https://www.youtube.com/watch?v=-wG7DH92nqQ
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was the most visible in these Central European contexts. It can be said that Milan 

Hodža was one of the greatest federalists of the age who believed in functionality of 

Czecho-Slovakian union with Poland: „It is necessary to prepare inseparable 

fedearions for the future, especially the Czecho-Slovakian federation with Poland.“ 

Based on adequate, extensive and critical analyses of reality he was preparing 

alternatives, during which there would be opportunities for realisation. However, he 

lived in the times of bad circumstances for the federalisation to happen. 
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Pavol Čarnogurský a jeho podiel na rozvoji slovensko-

poľských vzťahov na prelome 30. a 40. rokov minulého 

storočia1 

 

Ivana Dendys 

 

Pavol Čarnogurský bol slovenský politik, historik, autor memoárov, 

redaktor a učiteľ. Narodil sa v roku 1908 v Malej Frankovej, okr. Kežmarok. 

Vychodil miestnu školu, po nej nastúpil do gymnázia v Levoči. Ďalej 

pokračoval na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, kde vzdelávanie 

ukončil v roku 1927. Potom sa prihlásil na štúdium práva na Karlovej 

univerzite, ktoré však musel z politických dôvodov v roku 1930 zanechať 

nedokončené. Už počas štúdia totiž prejavoval záujem o politické 

a spoločenské dianie v Československu, čo sa odrážalo v jeho príspevkoch 

v denníku Slovák, ktorý bol ústredným tlačovým orgánom Hlinkovej 

slovenskej ľudovej strany. Táto spolupráca bola vyššími politickými kruhmi 

zaregistrovaná a vyhodnotená ako nežiaduca. Od roku 1926 pôsobil ako 

učiteľ v rímskokatolíckej ľudovej škole vo Vajnoroch. V roku 1935 sa ujal 

funkcie generálneho tajomníka Združenia katolíckej mládeže, o tri roky 

neskôr bol zvolený za poslanca Snemu Slovenskej krajiny. V tom istom roku, 

teda 1938, sa stal prednostom I. odboru (národných škôl) na ministerstve 

školstva a národnej osvety.2 V roku 1939 na krátke obdobie zastával funkciu 

oblastného veliteľa Hlinkovej mládeže v Bratislave.3 Zasiahol tiež do 

organizačnej štruktúry Hlinkovej gardy, v ktorej pôsobil ako šéf 

propagačného oddelenia4 a neskôr nahradil na poste politického náčelníka 

odvolaného Karola Murgaša.5 Od roku 1945 bol dôstojníkom československej 

armády na posádkovom veliteľstve v Košiciach. Popri týchto činnostiach sa 

venoval publicistike. Od roku 1926 aktívne prispieval do už zmieneného 

denníka Slovák, ako redaktor spolupracoval od roku 1934 

s dvojtýždenníkom Nástup, v rokoch 1945 – 1947 písal pre Katolícke noviny. 

V roku 1947 bol uväznený a nasledujúci rok odsúdený na 18 mesiacov. 

Opätovne väznený bol v rokoch 1951 a 1976. Po roku 1948 už mohol 

vykonávať iba robotnícke povolania. V roku 1977 nastúpil na dôchodok 

a venoval sa historickej spisbe a memoárom, v ktorých sa zaoberal najmä 

udalosťami okolo vzniku Slovenského štátu.6  

 
1 Štúdia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0797/17 Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 1918 – 

1939. 
2 Pavol Čarnogurský. In: Biografický lexikón Slovenska. II, C-F. Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 

107-108. 
3 MILLA, Michal: Hlinkova mládež 1938 ‒ 1945. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008, s. 234. 
4 SOKOLOVIČ, Peter: Hlinkova garda. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009, s. 82. 
5 Tamže, s. 137. 
6 Pavol Čarnogurský, s. 107-108. 
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Zoznámenie s Karolom Sidorom v redakcii Slováka prinieslo 

Čarnogurskému nielen prácu učiteľa vo Vajnoroch, ale tiež názorovo 

spriaznenú osobu. Sidor bol zanieteným polonofilom a Čarnogurský 

k tomuto postoju tiež prirodzene inklinoval aj vďaka tomu, že vyrastal 

v blízkosti poľských hraníc. Sympatizovanie s politikou, ktorú predstavoval 

Andrej Hlinka a jeho strana, a silná propoľská orientácia oboch mužov bola 

základom ich nielen kolegiálneho, ale aj pomerne blízkeho priateľského 

vzťahu. Sidor sa o ňom často, a to najmä v súvislosti s osobnými 

záležitosťami, zmieňoval vo svojich denníkoch7 a Čarnogurský sa rovnako 

pozitívne vyjadroval o Sidorovi vo svojich zápiskoch. Oceňoval najmä jeho 

„patriotizmus, lojálnosť, rozhodnosť a triezvy úsudok“.8 Jednotnú reč našli 

predovšetkým v otázkach smerovania Slovenska ešte v čase, keď bolo 

súčasťou spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale tiež v neskoršom období, 

keď sa v strednej Európe prejavila kríza súvisiaca s nemeckou snahou 

o obnovenie hegemónie, ktorá napokon vyústila do druhej svetovej vojny. 

Polonofilské tendencie sa postupne začali odzrkadľovať vo všetkých 

oblastiach života Pavla Čarnogurského a ovplyvnili najmä jeho politickú 

činnosť. Od momentu, keď bol zvolený za poslanca Snemu Slovenskej 

krajiny, sa prejavoval ako politik, ktorý sa snažil pracovať v prospech 

slovenského národa a jeho autonómie, pričom sa netajil negatívnym 

postojom voči zahraničnému odboju, ktorý po vyhlásení samostatného 

Slovenska zameriaval svoju činnosť na obnovenie Československa. Ich 

aktivity označoval za protištátne, a preto podporoval zákon o trestaní 

odbojárov.9 Aj napriek túžbe žiť v samostatnom štáte si uvedomoval, že 

pozícia Slovákov v Európe je veľmi nestabilná a vždy, keď sa objavila 

možnosť, vystúpili s revizionistickými požiadavkami voči slovenskému 

územiu susedné štáty. V 30. rokoch 20. storočia sa už úplne bez akejkoľvek 

snahy skrývať svoje úmysly vznášalo nad Európou mračno v podobe po moci 

a území bažiaceho Nemecka, ktoré vo svojich plánoch počítalo aj so 

Slovenskom. V južnom pohraničí stále číhala maďarská hrozba a spornou sa 

stávala i slovensko-poľská hranica.  

Problémy súvisiace s nespokojnosťou našich severovýchodných 

a južných susedov zamestnávali pozornosť československých predstaviteľov 

a predstaviteľov slovenského autonomistického hnutia v podstate už od 

ukončenia rokovaní po prvej svetovej vojne, keď boli vytýčené hranice 

nástupníckych štátov. Obavy o existenciu Československa primäli 

slovenských predstaviteľov uvažovať o možnostiach spolupráce s okolitými 

štátmi. Konzervatívne krídlo HSĽS reprezentované o. i. Čarnogurským 

 
7 SIDOR, Karol: Denníky 1930 – 1939. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. 487 s. 
8 ČARNOGURSKÝ, Paľo: Deklarácia o únii Slovenska s Poľskom z 28. septembra 1938. In: Historický časopis, 

roč. 16, 1968, č. 3, s. 407-421. 
9 Kto by chcel obnoviť československý štát, je vylúčený z lona slovenskej pospolitosti. In: Slovák, roč. 21, 20. 

10. 1939, č. 242, s. 1. 
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a Sidorom preto už v priebehu 30. rokov aktívne pracovalo na budovaní 

dobrých vzťahov so susednými krajinami, v najvýraznejšej miere však 

s Poľskom. Obaja ale zastávali názor, že pokiaľ by malo dôjsť k spojeniu 

Slovenska s iným štátom, podmienkou malo byť zachovanie slovenskej 

autonómie a suverenity.  

V lete roku 1935 sa Čarnogurský vďaka poľskému štipendiu, ktoré 

získal spolu s Ferdinandom Ďurčanským ako redaktor Nástupu, zúčastnil 

šesťtýždňového študijného pobytu na poľských univerzitách vo Ľvove, v 

Krakove a vo Varšave.10 Tento pobyt v ňom zanechal hlboký dojem a tiež 

presvedčenie, že slovensko-poľská spolupráca bude prospešná pre oba štáty, 

ktoré si budú vzájomnou oporou. Na druhej strane potenciál 

v Čarnogurskom videl i Zbigniew Jakubski, ktorý v rokoch 1933 – 1937 

pôsobil vo funkcii vicekonzula v Bratislave. Vyjadril sa o ňom, že je 

„nadšenec poľskej problematiky, k nám v. žičlivý, možno ho využiť v akcii, je 

tým cennejší, že má bohaté kontakty medzi učiteľmi na území celého 

Slovenska, jeden z nám najviac oddaných ľudí“.11  

Keď došlo v roku 1939 s cieľom efektívnejšej hospodárskej a politickej 

práce k zmenám v alokácii jednotlivých poslancov, Čarnogurský bol 

pridelený na prácu do Kežmarského a Popradského okresu.12 Vďaka 

spoločnej hranici s Poľskom tu mohol, aj formou osobných návštev, 

pokračovať v budovaní priaznivých vzájomných vzťahov. Miestne pomery 

poznal zo svojej mladosti, keďže tu vyrastal, no okrem toho strávil priamo 

v pohraničí pomerne dlhý čas ako člen delimitačnej komisie, ktorá mala za 

úlohu vymedziť definitívnu hranicu medzi obomi štátmi po tom, ako po 

Mníchovskej konferencii vystúpilo s územnými nárokmi voči Slovensku.13 Po 

týchto udalostiach propoľské nálady na Slovensku nielen medzi 

obyvateľstvom, ktorého sa vytyčovanie novej hranice priamo dotýkalo, ale 

tiež v politických kruhoch značne upadli. Rovnaké tendencie zaznamenal 

aj Jakubski. Vo svojej správe s názvom Poznámka k slovenským 

záležitostiam konštatoval: „Poľské rozhodnutie otriaslo slovenskou 

spoločnosťou, pre ktorú to bolo tým bolestnejšie, že hoci sa týkalo územia, 

ktoré bolo podľa Slovákov čisto slovenské, bolo prijaté po dohode jedine 

s Čechmi (Chvalkovský), bez účasti Slovákov.“14 Čarnogurský však aj napriek 

tomu veril, že vo svojich aktivitách musí i naďalej pokračovať, hoci 

s odstupom času, vo svojom prejave dňa 22. decembra 1939, hodnotil 

 
10 ČARNOGURSKÝ, Pavol: 6. október 1938. Bratislava : Veda, 1993, s. 159. 
11 SEGEŠ, Dušan – BYSTRICKÝ, Valerián: Reflexia povojnového politického vývoja na Slovensku očami 

Varšavy. In: Historický časopis, roč. 55, 2007, č. 2, s. 339-364. 
12 Poslanci nastupujú prácu v okresoch. In: Slovák, roč. 21, 30. 4. 1939, č. 100, s. 2 
13 MATULA, Pavol: Rozdelené Kysuce. Zabratie severných Kysúc Poľskom v rokoch 1938 – 1939. Krakov : 

Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, s. 11-12. 
14 SEGEŠ – BYSTRICKÝ, Reflexia povojnového politického vývoja, s. 339-364. 
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vznesenú poľskú požiadavku ako neoprávnenú a Poliakov za porušenie 

karpatskej hranice odsúdil.15  

Počiatkom roku 1939 sa Čarnogurský zúčastnil slovensko-poľských 

rokovaní v Tešíne aj Ružomberku. Termín ružomberského rokovania, ktoré 

pripadlo na 17. ‒ 19. februára 1939, oznámil Wacłav Łaciński telegraficky do 

Varšavy deň pred jeho konaním. V telegrame sa spomína Čarnogurský ako 

„spojka“ na hraniciach.16 Stretnutie riešilo kľúčové otázky, ktoré zabezpečili 

polonofilom upevnenie pozície v slovenskej vláde. Poliaci totiž prisľúbili, že 

ešte prehodnotia možnosti úpravy hraníc na Kysuciach. Za poľskú stranu 

viedol rokovania senátor Feliks Gwiżdż, ktorý bol nielen Čarnogurského 

diplomatickým kolegom, ale aj osobným priateľom.17  

V marci 1939 bol Čarnogurský vyslaný slovenskou vládou do Varšavy 

na stretnutie s Gwiżdżom. Cieľom ich schôdzky malo byť pripravenie pôdy 

pre ďalšie rokovania, na ktorých sa mal zúčastniť osobne Jozef Tiso. Pred 

Čarnogurského príchodom do Poľska sa mala v Čadci uskutočniť protipoľská 

demonštrácia, ktorá mala nielen naštrbiť slovensko-poľské vzťahy, ale tiež 

skomplikovať jeho vstup do krajiny. Demonštrácia však bola zakázaná, čomu 

napomohol W. Łaciński.18 O tom, že i samotným Poliakom záležalo na 

spoločných rokovaniach, svedčí skutočnosť, že Mirosław Arciszewski, 

námestník ministra zahraničných vecí Poľska, požiadal o preplatenie 

výdavkov súvisiacich s Čarnogurského cestou.19 Počas stretnutia sa Gwiżdż 

zaujímal najmä o postoj Slovákov k Československu, a teda či chcú zostať 

v spoločnom štáte s Čechmi alebo uvažujú aj o iných možnostiach 

štátoprávneho usporiadania, či už o samostatnom štáte alebo o spojení 

s Maďarmi, Poliakmi, či oboma. Ďalšou dôležitou témou bol postoj Čechov. 

Predseda vlády Rudolf Beran vo svojom prejave v decembri 1938 totiž 

povedal: „Autonomní práva Slovenské krajiny, vtělená do našeho ústavního 

řádu a schválená manifestační většinou této sněmovny, skýtají slovenskému 

národu záruky dalekosáhlých možností politického, kulturního, 

hospodářského a sociálního rozvoje. Národní sebevědomí, které se takto 

uplatňuje v životě našeho státu pronikavěji, než tomu bylo dosud, nebrání ani 

Čechům, ani Slovákům, ani Rusínům, abychom si neuvědomovali nezbytnost 

své státní pospolitosti s hlediska naší národní existence. (...) Nejsme a 

nechceme býti slepí a hluší k těmto změnám. Nebudeme se honit za přeludy, 

ale budeme naši zahraniční politiku opírat o skutečnosti a souvislosti 

hospodářské a sociální. Přizpůsobíme se tomu, co je bezpodmínečně nutné, 

nezříkajíce se nezadatelných svých práv a obhajoby státních a národních 

 
15 SEGEŠ, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho Orla. Bratislava : VEDA, 2009, s. 43. 
16 Archiwum akt nowych vo Varšave (ďalej AAN),  fond Ministerstwo spraw zagranicznych (ďalej f. MSZ), 

mikrofilm č. B 21874, syg. 5605, s. 172, Telegram Łacińského MSZ zo 16. februára 1939. 
17 ČARNOGURSKÝ, Pavol: 14. marec 1939. Bratislava : Veda, 1992, s. 170-171. 
18 AAN,  f. MSZ, mikrofilm č. B 21874, syg. 5605, s. 208, Telegram Łacińského MSZ z 3. marca 1939. 
19 AAN,  f. MSZ, mikrofilm č. B 21874, syg. 5605, s. 179, List Arciszewského Łacińskému MSZ z 27. februára 

1939. 
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zájmů. Zbavena povinnosti ohlížeti se zpět půjde vláda za svým jasným cílem: 

zachovati svůj stát a jeho národům mír. (...) Půjde nám především o úpravu 

našeho přátelského poměru k největšímu sousedu, k Německu. Řada výseků 

tohoto poměru pro nás velmi důležitých čeká na rozřešení. Věříme, že přímý 

styk státníků obou zemí toto řešení usnadní a urychlí. President republiky, 

ministr zahraničních věcí i já sám vyslovili jsme se již jasně a upřímně o tom, 

jak chápeme a jak si přejeme upraviti a ustáliti svůj poměr k německému státu 

a národu. (...) Dobrý sousedský poměr chceme vytvořiti rovněž k Polsku 

a Maďarsku.“20 Sidor preto cítil zvýšenú potrebu rokovať s Poliakmi. 

Čarnogurský však nemal oprávnenie konkretizovať odpovede na tieto otázky. 

S istotou však mohol tvrdiť, že Sidor má záujem úzko spolupracovať 

s Poľskom, aby sa vytvorili predpoklady spoločnej federácie Čechov, Slovákov 

a Poliakov.21 V tejto súvislosti je tiež nutné spomenúť, že i poľská strana si 

uvedomovala výhody federatívneho usporiadania oboch štátov, a najmä 

ďalšie možnosti, ktoré sa naskytnú, ak bude Slovensko samostatné. 

Władysław Kulski, ktorý bol vedúcim právneho oddelenia na poľskom 

ministerstve zahraničných vecí, poznamenal, že „v poľskej vláde zhodne 

dominuje presvedčenie, že ,ísť na ruku Slovenskuʻ cenou za rezignáciu 

z hraníc z roku 1938 je žiadúce vzhľadom na výhody, ktoré núka federácia“.22  

Stretnutie malo ďalej pokračovať schôdzkou s poľským ministrom 

zahraničných vecí Józefom Beckom. Pre pracovnú vyťaženosť sa však 

nemohol zúčastniť, a tak ho zastúpil Arciszewski. Ten zisťoval, či aj 

slovenská verejná mienka zastáva také názory, aké prezentoval Čarnogurský, 

čo on dosvedčil.23 Rokovanie trvalo od 5. do 9. marca 1939 a vzišlo z neho 

viacero dôležitých záverov, ktoré potvrdzovali snahu o budovanie priaznivých 

slovensko-poľských vzťahov na jednej i druhej strane. Už 7. marca poslal 

Arcziewski poľskému vyslancovi Papéemu a konzulovi Łacińskému telegram, 

v ktorom ich upovedomil, o čom na stretnutí informoval Čarnogurského. „1) 

Poľská vláda akceptuje každé riešenie slovenskej otázky, ktoré slovenský 

národ uzná za dobré riešenie (únia s Čechmi, Maďarmi, samostatnosť atď.). 2) 

Poľská spoločnosť vníma sa sympatiami otázku slovenskej samostatnosti. 3) 

Postoj, ktorý vláda zaujme k samostatnosti Slovenska, bude závisieť od toho, 

aká bude jej miera politickej nezávislosti. 4) Poľsko-slovenskú hranicu 

považujeme za stabilizovanú, budeme pripravení poskytnúť garancie. Túto 

hranicu považujeme za jednu z najviac sympatických v našom štáte. 5) 

Využijeme náš vplyv v Budapešti na to, aby sme pomohli získať rešpektovanie 

 
20 Národní shromáždení republiky Československé 1935 ‒ 1938, Stenoprotokoly, 156. schůze, Úterý 13. 

prosince 1938 [online]. In: Společná československá digitální parlamentní knihovna. Dostupné na internete: 

<http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/156schuz/s156002.htm> [cit. 2019-10-23]. 
21 ČARNOGURSKÝ, 14. marec 1939, s. 170-171. 
22 SEGEŠ, Dvojkríž v siločiarach bieleho Orla, s. 234-235. 
23 ČARNOGURSKÝ, 14. marec 1939, s. 173. 

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/156schuz/s156002.htm
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slovenských hraníc.“24 Poľsko tiež deklarovalo, že „ak by Slovensko pod 

tlakom vonkajších okolností prejavilo snahu utvoriť v záujme sebazáchrany 

samostatný štát, poľská vláda zo svojej strany urobí všetko, aby takýto štát 

mohol vzniknúť a udržať sa“.25 Slováci teda našli u Poliakov oporu a základy 

pre plánované marcové rokovania Tisa, no aj pre svoju ďalšiu existenciu 

a Čarnogurský mohol konštatovať, že jeho poľská misia pred hlavnými 

rokovaniami bola úspešná. A to aj napriek tomu, že Poliaci mali so 

Slovenskom iné plány. V roku 1938 predstavil Beck koncepciu „tretej 

Európy“, ktorá mala byť protiváhou nemeckej rozpínavosti v strednej 

Európe. Plán predpokladal, že Poľsko okolo seba združí menšie štáty 

a sformuje bezpečnostný pás medzi Baltom a Balkánom. V skutočnosti by 

však takéto zoskupenie štátov nemohlo konkurovať nemeckej sile. Ak by sme 

aj opomenuli fakt, že samotné Poľsko nemalo predpoklady stať sa 

rozhodujúcim faktorom v stredoeurópskej oblasti, tak nemôžeme ignorovať 

skutočnosť, že každý zo zamýšľaných zainteresovaných štátov už do istej 

miery podliehal mocenským vplyvom Nemecka, a teda by nebolo také 

jednoduché postaviť sa mu.26 

Slovensko-poľské porozumenie nachádzalo svoje základy v podobných 

osudoch oboch národov. Kým sa však Slováci po prvej svetovej vojne stali 

súčasťou spoločnej republiky s Čechmi, Poliaci budovali vlastný štát. Zatiaľ 

čo Slováci bojovali o autonómiu v rámci ČSR, Poliaci pracovali na príprave 

vlastnej koncepcie strednej Európy. Pritom jedni, aj druhí počítali pri plnení 

plánov s pomocou svojho suseda. Dodržaná ale mala zostať podmienka 

zachovania suverenity každého z nich. Zrejme i to bolo dôvodom, prečo sa 

Sidorovi a ostatným polonofilom pred predstaviteľmi domáceho odboja 

nepodarilo presadiť koncepciu poľsko-česko-slovenskej federácie. Odbojári 

sa totiž obávali, že v takomto zoskupení by si Poľsko podmanilo Slovensko po 

hospodárskej a politickej stránke.27 Dôležité je však poznamenať, že 

myšlienka poľsko-česko-slovenskej federácie sa stretávala s pozitívnymi 

ohlasmi nielen medzi slovenským obyvateľstvom na Slovensku, aj keď nie do 

takej miery, ako to prezentoval Sidor, ale napr. aj medzi vyše 120-tisícovou 

slovenskou menšinou v Juhoslávii.28  

Na vzájomných pozitívnych vzťahoch pracoval intenzívne Čarnogurský 

nielen vo vysokých politických a diplomatických kruhoch, ale aj na iných 

úrovniach. Ako bolo spomenuté vyššie, pôsobil ako učiteľ a od roku 1935 aj 

 
24 SEGEŠ, Dušan – HERTEL, Maroš – BYSTRICKÝ, Valerián (eds.): Slovensko a slovenská otázka v poľských 

a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938 – 1939. Bratislava : Pro Historia, 2012, s. 488. 
25 ČARNOGURSKÝ, 14. marec 1939, s. 177. 
26 DEÁK, Ladislav: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1933 – 1939. Bratislava 

: Veda, 1991, s. 116-117. 
27 SEGEŠ, Dvojkríž v siločiarach bieleho Orla, s. 60. 
28 Tamže, s. 74. 
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tajomník Združenia katolíckej mládeže29 (ZKM). Práve aktívna práca s 

mládežou a organizovanie jej spolkového života mu otvorili dvere do vyššej 

politiky.  

Organizácia bola pod priamym dozorom cirkevných predstavených a 

bola definovaná ako nepolitická, takže mala vyhovovať aj mladým ľuďom, 

ktorí nesympatizovali s politickými programami jednotlivých strán. 

Najväčším pozitívom mala byť skutočnosť, že združovala oddelene chlapcov 

a dievčatá, čo iné organizácie, medzi nimi aj katolícke, nezabezpečovali. Pri 

snahe združovať mládež do ZKM vychádzali jeho predstavitelia z premisy, že 

k základným charakteristikám mladých ľudí patrí túžba začleniť sa do 

kolektívu rovnako zmýšľajúcich ľudí.30 Mládež bola odjakživa považovaná za 

najemocionálnejšiu a teda aj najživelnejšiu časť spoločnosti a vlastnými jej 

boli aktivita, záujem o všetko nové, oduševnenie a zvýšená tendencia 

k iniciatíve.31 Preto sa vždy predstavitelia moci v štáte snažili získať si ju na 

svoju stranu. Rovnako to bolo aj v prípade reprezentantov slovenského 

politického a katolíckeho života. Tí sa usilovali mládež podchytiť, 

zorganizovať ju do spolku a zabezpečiť tak jej prípravu na ďalší život aj 

v tých oblastiach, na ktoré podľa nich školská výchova nemala dosah alebo 

bola nedostatočná.32 Čarnogurský poukázal na to, že „sdruž. kat. mládeže 

nie je spolkom, ktorý má za cieľ len čiste náboženskú výchovu jednotlivcov, 

nestarajúc sa o otázky národné, hospodárske, kultúrne a politické. Naopak, 

mládež musí sa starať vyriešiť v prospech slovenskej budúcnosti všetky tieto 

otázky tak, aby sa v nich uplatnil Kristov duch, na ktorom bola budovaná 

a živená slovenská minulosť.“33 Predstavitelia ZKM mali teda celkom reálnu 

predstavu o úlohe mládeže v spoločnosti i o jej potenciáli, ktorý mohli využiť 

vo svoj prospech. 

O činnosti Združenia katolíckej mládeže a jeho odbočiek pravidelne 

informoval denník Slovák. Okrem výsledkov športových zápolení medzi 

jednotlivými odbočkami, ktoré sa stali pravidelnou rubrikou, prinášal správy 

z akcií, na ktorých sa členovia združenia zúčastňovali. K ich najčastejším 

aktivitám patrila organizácia kultúrnych podujatí, napr. majálesov, 

dožinkových slávností či divadelných predstavení v územnej pôsobnosti tej-

ktorej odbočky, ale tiež účasť na oslavách a manifestáciách. Jednotlivé 

odbočky ZKM vyvíjali aktivity, ktoré boli podľa ich mienky prospešné nielen 

 
29 V periodickej dobovej tlači a v iných dobových záznamoch je používaný názov Sdruženie katolíckej mládeže 

(SKM). Spolok bol založený 26. mája 1925 v Bratislave. Jeho prvým predsedom sa stal Michal Buzalka, 

generálnym duchovným radcom Michal Fiduš a duchovným radcom Izidor Štefánik. K hlavným a takpovediac 

výhradným činnostiam spolku patrila organizácia mládeže všetkých národností na celom území Slovenska podľa 

spolkových stanov a výchovy v kresťanskej viere. MILLA, Michal: Hlinkova mládež 1938 ‒ 1945. Bratislava : 

Ústav pamäti národa, 2008, s. 45. 
30 VOJTAS, Jozef: Psychologický podklad SKM. In: Prednášateľ, roč. 2 , jún 1938 , č. 2, s. 497-518. 
31 ČMOLÍK, O. – VARHOLÍK, J. Mládež, generácia, spoločnosť, s. 9 a n. Citované podľa: HUDEČKOVÁ 

Viera: Mládež a klerikalizmus. Bratislava : Smena, 1989, s. 9. 
32 VOJTAS, Psychologický podklad SKM, s. 497-518. 
33 Spiš pevnosťou katolíckej a slovenskej nepoddajnosti. In: Slovák, roč. 19 , 2. 7. 1937 , č. 147, s. 4.  
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pre členov, ale aj pre celú spoločnosť. Okrem toho mali členovia združenia 

možnosť absolvovať výchovno-vzdelávacie prednášky na rôzne témy.34 Vďaka 

svojej činnosti, ktorú uskutočňovali nielen doma, ale aj v zahraničí, sa 

podieľali na prehlbovaní vzájomných vzťahov s okolitými štátmi. 

 

Katolícka akcia a aktivita mládeže 

Keď pápež Pius XI. dňa 29. júna 1931 vydal encykliku Non abbiamo 

bisogno a vyslal ňou príkaz Istaurare omnia in Christo, t. j. všetko obnoviť 

v Kristovi, v európskych štátoch bola započatá Katolícka akcia.35 Tá podľa 

Čarnogurského rozprúdila „nový katolícky život, ktorý spojil v práci všetko, čo 

ešte neprepadlo celkom červenej protikatolíckej a vôbec protináboženskej 

nemoci“.36 Náboženský život sa nemal prejavovať už iba v kostoloch, ale na 

všetkých miestach, kde to zákon povoľoval. To vyhovovalo i predstaviteľom 

HSĽS, ktorí sa svojou činnosťou už dlhé roky snažili dosiahnuť podobný 

efekt. Začiatkom roka 1938 Čarnogurský veľmi optimisticky konštatoval, že 

„o červenom Slovensku nemôže už dnes nikto ani len snívať. Nateraz je 

Slovensko opäť naše, biele, katolícke, i keď ešte nie úplne, tak ako by malo 

byť, ale je na najlepšej ceste. V tom je ovocie vytrvalej, obetavej dvadsaťročnej 

katolíckej práce“.37 Katolícka akcia sa na Slovensku ujala najmä vďaka už 

roky existujúcej a pracujúcej bohatej spolkovej činnosti, ktorú mohol 

Čarnogurský neskôr z pozície prednostu I. odboru ministerstva školstva 

a národnej osvety do určitej miery ovplyvňovať.  

Na Slovensku pôsobilo hneď niekoľko katolíckych spolkov, napr. už 

spomínané Združenie katolíckej mládeže, ale tiež Sväz kresťanských 

poslucháčov rádia, Jednota katolíckych žien a i. Svoju katolícku organizáciu 

mali aj vysokoškolskí študenti. K hlavnej náplni uvedených spoločenstiev 

patrilo zjednocovanie činnosti náboženských spolkov, ochrana kresťanských 

zásad v neutrálnych spolkoch a oslabovanie vplyvu protikatolíckych 

spolkov.38 Ďalším krokom potom bolo nadväzovanie kontaktov so zahraničím 

a zabezpečenie spolupráce na nadnárodnej úrovni. 

Dôležitou súčasťou katolíckej kultúrnej činnosti bol telovýchovný 

spolok Orol, ktorého úlohou bolo zaisťovať telesnú výchovu v duchu 

kresťanských hodnôt pre chlapcov a dievčatá. Orol si kládol za cieľ vychovať 

 
34 MVSR. Štátny archív v Trnave, fond Združenie katolíckej mládeže odbočka v Šelpiciach, zn. ZKM – Š, rok 

1937 – 1944, kartón č. 1, Zápisnica Sdruženia katolíckej mládeže v Šelpiciach 1937 – 1942 . 
35 Hnutie katolíckych laikov, ktorého cieľom bola ochrana a šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti 

prostredníctvom uplatňovania kresťanských zásad vo všetkých oblastiach života. Rozvinulo sa v priebehu 20. 

a 30. rokov pápeža Pia XI., pričom nadviazalo na hnutie z 19. storočia; termín Katolícka akcia použil ako prvý 

pápež Lev XIII. vo svojom liste v roku 1895. Jej cieľom bolo pomáhať cirkvi v jej pastoračnej činnosti 

a ochraňovať kresťanské hodnoty v meniacich sa podmienkach. Katolícka akcia [online]. In: Encyklopedia 

Beliana. Dostupné na internete: <https://beliana.sav.sk/heslo/katolicka-akcia>.  
36 ČARNOGURSKÝ, Paľo: Katolícka akcia predovšetkým... In: Prednášateľ, roč. 2 , marec 1938 , č. 1, s. 385-

387. 
37 Tamže. 
38 Tamže. 

https://beliana.sav.sk/heslo/katolicka-akcia
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zo svojich členov „hlboko národne uvedomelých ľudí, zodpovedných za seba 

a národ. Svojím telocvičným a výchovným pôsobením chcel prispieť k brannej 

zdatnosti národa.“39 K hlavným činnostiam spolku patrila výchovno-

vzdelávacia činnosť, venovali sa organizovaniu náboženských podujatí, 

cirkevných pútí, spoločných omší a procesií. Často sa zúčastňovali štátnych 

a národných jubilejných slávností a zvykli vycestovať aj do zahraničia. 

Navštívili napr. Paríž, Einsiedeln vo Švajčiarsku a s veľmi pozitívnym 

ohlasom sa stretla púť na pamätnom bojisku v poľskom Zborove. Poľsko 

navštívili tiež v roku 1933 pri príležitosti jubilejných osláv 250. výročia 

víťazstva Jána Sobieskeho nad Turkami.40  

Nezastupiteľné miesto medzi katolíckymi mládežníckymi organizáciami 

mal Slovenský katolícky skauting (SKS). Slovenskí skauti sa okrem akcií 

doma zúčastňovali aj medzinárodných podujatí, spomeňme napríklad 

Svetové jamboree,41 ktoré začalo svoju tradíciu už v roku 1920 v Spojenom 

kráľovstve.42 Národnou obdobou tohto veľkého skautského podujatia bolo 

Stredoeurópske jamboree. Prvé, s prívlastkom slovanské, sa konalo na 

prelome júna a júla 1931 v Prahe, ďalšie o štyri roky neskôr v júli v poľskej 

Spałe.43 Tohto stretnutia, ktoré usporiadali poľskí skauti (harceri) v letnom 

sídle poľského prezidenta, sa pod vedením učiteľa náboženstva Šuňavca 

a Pavla Čarnogurského zúčastnilo 50 skautov zo Slovenska. „Slávnosť 

otvorenia mohutného skautského tábora započala sa bohoslužbami, potom 

nasledovalo defilé skautov pred hlavou poľského štátu.“44 Cieľom týždňového 

stretnutia bolo „uľahčiť sbratrenie sa skautov (...) Zvláštny deň venoval sa na 

štadióne zahraničným skautským delegáciám. Vystupovali tu pred tisíckami 

divákov, prichádzajúcich z celého Poľska do Spały, skauti rôznych národov so 

svojimi národnými a ľudovými spevmi, tancami atď. Vystúpili tu v krokoch 

i naši slovenskí katol. Skauti.“45 Počas trvania tábora sa prejavila blízkosť 

a spriaznenosť medzi slovenskými a poľskými skautmi, ktorí v niektorých 

okamihoch reflektovali podobné osudy Slovákov a Poliakov.46 V týchto 

momentoch si slovenskí a poľskí skauti uvedomovali, že okrem skautingu 

ich spája podobná minulosť, a preto je dôležité postaviť sa za lepšiu 

budúcnosť, ktorá bude postavená na kresťanských ideáloch. 

 
39 TAMÁŠOVÁ, Viola: História, tradície a odkaz vybraných mládežníckych organizácií na Slovensku (1918 ‒ 

1939). Orol a sokol. Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, 2000, s. 9. 
40 Archív Múzea telesnej kultúry v SR, kr. D 76/93, čl. 20 ‒ 22. Citované podľa: TAMÁŠOVÁ, História, 

tradície a odkaz, s. 10. 
41 Pojem označuje stretnutie skautov a skautiek, tábory skautov a skautiek 
42 World Jamborees. The Scout Association Archives [online]. ©2010 [cit. 2019-10-18]. Dostupné na internete: 

<http://www.scoutsrecords.org/aboutus.php?dil=&icerik=94&bparent=6CEFD1AB4F8C7BF8768026B282EC0

1B9&caption=World%20Jamborees>.  
43 Jamboree. Vikingove [online]. ©2001‒2012 [cit. 2019-09-18]. Dostupné na internete: <http://vikingove.junak-

tabor.cz/Clanek.php?stranka=238>. 
44 35.000 skautov defilovalo v Spále. In: Slovák, roč. 17, 16. 7. 1935, č. 158, s. 5. 
45 1 000 zahraničných skautov pamiatke Pilsudského. In: Slovák, roč. 17, 21. 7. 1935, č. 163, s. 3. 
46 Slovenský oltár už stojí v Spale... In: Slovák, roč. 17, 17. 7. 1935, č. 159, s. 2. 

http://www.scoutsrecords.org/aboutus.php?dil=&icerik=94&bparent=6CEFD1AB4F8C7BF8768026B282EC01B9&caption=World%20Jamborees
http://www.scoutsrecords.org/aboutus.php?dil=&icerik=94&bparent=6CEFD1AB4F8C7BF8768026B282EC01B9&caption=World%20Jamborees
http://vikingove.junak-tabor.cz/Clanek.php?stranka=238
http://vikingove.junak-tabor.cz/Clanek.php?stranka=238
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Okrem skautov vkladal Čarnogurský nádej aj do spolupráce 

slovenského a poľského Združenia katolíckej mládeže (ZKM). Jeho činnosť 

vychádzala rovnako ako činnosť slovenského ZKM z Katolíckej akcie. Tí 

najúspešnejší členovia mali možnosť zúčastňovať sa štátnych osláv, výročí, 

výletov, táborov či športových udalostí doma i v zahraničí. Vyznávali podobné 

hodnoty ako slovenské združenie, a to tieto dve organizácie priam 

predurčovalo pre vzájomnú spoluprácu.47 Akcie, na ktorých sa zúčastňovali 

spoločne so slovenskými zástupcami ZKM, tak vytvárali priestor na 

upevňovanie slovensko-poľských vzťahov. Najužšia spolupráca vznikala 

medzi odbočkami v slovensko-poľskom pohraničí a súvisela najmä s účasťou 

na kultúrnych podujatiach a oslavách, o ktorých často informoval denník 

Slovák. Takáto spolupráca bola do istej miery aj strategickou záležitosťou, 

keďže práve pohraničné územie sa stalo „jablkom sváru“. Bolo teda v záujme 

slovenských polonofilov a poľských slovakofilov, aby sa medzi miestnym 

obyvateľstvom udržiavali priateľské vzťahy. 

 Najmä v období po Mníchovskej dohode však dochádzalo k momentom, 

keď poľská mládež pracovala v prospech miestneho obyvateľstva, ale 

v neprospech vzájomných vzťahov, čo bolo vzhľadom na okolnosti 

pochopiteľné. Súviselo to so školskou dochádzkou detí, ktoré navštevovali 

školy na zabranom území Kysúc. Aby slovenskí rodičia púšťali deti do 

poľských škôl o niečo ochotnejšie, poľské orgány začali stravovaciu akciu, do 

ktorej sa zapojili okrem učiteľov aj skauti. Katovickí harceri v polovici 

decembra 1938 zriadili vo Svrčinovci kuchyne, ktoré navštevovalo veľké 

množstvo detí. Tento kraj sa totiž vyznačoval chudobou, a tak chcela poľská 

strana aspoň takýmto gestom uľahčiť Slovákom pomerne náročnú 

situáciu.48 

 Po vyhlásení Slovenského štátu mnohé katolícke spolky (napr. Orol, 

Sokol, Dorast a i.) zanikli a mládež bola združená do Hlinkovej mládeže. ZKM 

sa však podarilo toto obdobie prečkať bez výraznejších problémov. Zvrat 

nastal až v roku 1945, keď sa sieť zvyšných mládežníckych náboženských 

spolkov pokúsili narušiť komunisti. Ich cieľom bolo vytvoriť Zväz slovenskej 

mládeže, ktorý by bol jednotnou celoslovenskou mládežníckou organizáciou 

pod ich priamym vplyvom. Počas rokovaní Národného frontu dňa 16. júna 

1945 sa komunisti dohodli s demokratmi, že rozpustia všetky náboženské 

spolky mládeže. Dňa 6. augusta 1945 Povereníctvo vnútra rozpustilo 

Združenie katolíckej mládeže aj so všetkými jeho odbočkami a tiež evanjelický 

mládežnícky spolok Združenie evanjelickej mládeže.49 Podobný osud stretol 

aj poľské ZKM. Po druhej svetovej vojne boli viaceré katolícke spolky 

 
47 SOŁTYSIK, Antoni a kol.: PODRĘCZNIK. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Kraków : GOTÓW KSM, 

1999, s. 24-26. 
48 MATULA, Rozdelené Kysuce, s. 50. 
49 PETRANSKÝ, Ivan A.: Egyházpolitika Szlovákiában 1945‒1948 között. In: Felekezetek, egyházpolitika, 

identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. Budapest : Kossuth Kiadó, 2008, s. 29-47.  
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zrušené, no ZKM vydržalo pracovať až do roku 1953. Dňa 7. februára bolo 

rozpustené a členov „podsvetia“ čakali represie.50  

 V čase, keď sa schyľovalo k druhej svetovej vojne a aj počas nej, už obe 

krajiny a ich mládežnícke organizácie zamestnávali, viac než otázky ich 

vzájomnej spolupráce, otázky ich vlastnej existencie. Budovanie pozitívnych 

susedských vzťahov sa odohrávalo skôr na diplomatickej úrovni a nakoniec 

už len tajne. Na odporúčanie Sidora sa Čarnogurský stal jedným zo 

spolupracovníkov poľských kuriérov prechádzajúcich cez Slovensko. 

Poznávacím znamením pri jeho kontakte s kuriérom, ktorý symbolizoval, že 

dotyčný má Sidorovu dôveru, malo byť predloženie mince v hodnote dvoch 

alebo piatich vatikánskych lír.51 Aktívne pomáhal poľskej emigrácii, ktorá sa 

skrývala v Maďarsku. Krátko pred fašistickým prevratom v roku 1944 už ale 

pre nich nebolo bezpečne, preto sa rozhodli krajinu opustiť. S presunom do 

iných krajín im pomohli práve Slováci. Tí najvýznamnejší členovia sa po 

prechode slovensko-maďarskými hranicami skontaktovali práve 

s Čarnogurským, ktorý im pomohol dostať sa naspäť do Poľska. Niektorí 

z nich dokonca prečkali prechod frontu v jeho dome v Malej Frankovej. Za 

túto pomoc bol Čarnogurský neskôr ocenený vyznamenaním Armije 

krajovej.52  

 Pavla Čarnogurského môžeme hodnotiť ako osobnosť, ktorá sa vo 

výraznej miere podieľala na smerovaní Slovenska v medzivojnovom 

i vojnovom období. Zásluhou svojej húževnatosti a vplyvným kontaktom sa 

mu podarilo prepracovať do viacerých funkcií, vďaka ktorým mohol byť 

prítomný pri mnohých rozhodujúcich okamihoch pre našu krajinu. Aj 

napriek tomu, že sa zasadzoval za slovenskú národnú emancipáciu 

a uprednostňoval samostatný štát, typickým pre neho bol pozitívny vzťah 

k Poliakom a Poľsku, o ktorý sa opieral v  kritických chvíľach pre Slovákov. 

Slovensko-poľské vzťahy sa snažil podporovať nielen svojím osobným 

pričinením, ale aj z pozícií funkcií, ktoré vykonával. Výdatne mu pomáhali i 

mládežnícke katolícke organizácie, ktoré prostredníctvom spoločných akcií 

upevňovali vzájomné priateľstvo. 

 

 

 

 

 

 

 
50 SOŁTYSIK, Antoni a kol., PODRĘCZNIK, s. 27. 
51 SEGEŠ, Dvojkríž v siločiarach bieleho Orla, s. 75. 
52 ČARNOGURSKÝ, Ján. Pavol Čarnogurský (1908 – 1992) a jeho spolupráca s poľským odbojom v rokoch II. 

svetovej vojny. In: ČARNOGURSKÝ, Ivan (ed.): Slovenská historická identita v XX. storočí. Zborník 

príspevkov z konferencie konanej pri príležitosti 100. výročia narodenia Pavla Čarnogurského (1908 ‒ 1992) 

dňa 13. mája 2008. Bratislava : Eurokódex, 2009, s. 81-85. 
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Resumé: 

Pavol Čarnogurský and his share in development of Slovak-Polish relations 

at the turn of the 30s and 40s of the last century 

 

The study deals with the personality of Pavol Čarnogurský. Pavol 

Čarnogurský can be judged as a personality, who contributed significantly to the 

direction of Slovakia in inter-war and war period. Due to his tenacity and influential 

contacts he managed to hold a number of functions, thanks to which he was able to 

be present during many decisive moments for our country. In spite of his idea of 

independent state and Slovak national emancipation he was known for his positive 

relationship with Poles and Poland, upon which he relied in critical situations for 

the Slovaks. He tried to improve the Slovak-Polish relations by his own personal 

doing, as well as from the functions he held. 
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Návrhy definície „pojmu Žid“ na Slovensku v rokoch 1938 – 

1939 

 

Pavol Makyna  

 

 Dňa 18. apríla 1939 podpísal predseda vlády Slovenského štátu Jozef 

Tiso a jeho ministri vládne nariadenie č. 63/1939 Sl. z. s názvom „o 

vymedzení pojmu žida a usmernení počtu židov v niektorých slobodných 

povolaniach“. Vládne nariadenie začalo platiť 20. apríla 1939, no nebolo to 

prvýkrát, čo sa v slovenskej legislatíve vyskytlo slovo „Žid“. Cieľom definície 

„pojmu Žid“ bolo zjednotenie terminológie v uvedenej oblasti, teda akési 

vymedzenie šírky okruhu osôb, ktorých sa nasledujúce zákony a nariadenia 

namierené proti Židom pri tzv. riešení židovskej otázky na Slovensku mali 

týkať. Predmetom tohto príspevku je analýza legislatívy a návrhov definície 

„pojmu Žid“, pričom sú zoradené chronologicky. Uvedená metóda má 

napomôcť poukázať na inšpirácie, ktoré predchádzali definitívnemu 

schváleniu právnej normy s definíciou „pojmu Žid“.  

 Hoci bol Slovenský štát vyhlásený 14. marca 1939 po nátlaku vodcu 

Nemeckej ríše Adolfa Hitlera, antisemitizmus a protižidovská politika na 

Slovensku má oveľa hlbšie korene. Nebudeme zachádzať do pomerne ďalekej 

minulosti, ale svoju pozornosť budeme smerovať na bezprostredné návrhy 

tzv. riešenia židovskej otázky v rokoch 1938 – 1939, ktoré súvisia s politikou 

Nemecka, „inšpiratívnou“ pre mnohých vtedajších verejných činiteľov nielen 

v strednej Európe. 

 Hlavným inšpiračným motívom pri definovaní „pojmu Žid“ boli pre 

štáty v nemeckej záujmovej sfére Zákon o ríšskom občianstve1 a Zákon na 

ochranu nemeckej krvi a nemeckej cti,2 v širšom význame aj ich vykonávacie 

nariadenia a právne predpisy, ktoré poznáme pod názvom Norimberské 

zákony. Tie 15. septembra 1939 prijal jednohlasne Ríšsky snem pri 

príležitosti 7. straníckeho zjazdu NSDAP,3 ktorý sa konal v dňoch 10. – 16. 

septembra 1935 v Norimbergu. Zákon o ríšskom občianstve obsahoval 3 

paragrafy a 6 článkov, v ktorých ustanovil, že občanom Ríše môže byť iba 

Nemec alebo osoba s príbuznou krvou, pričom má dokazovať, že verne slúži 

národu a ríši. Iba ríšsky občan bol podľa neho nositeľom plných politických 

 
1 Zákon o ríšskom občianstve a zákon o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti [Nürnberger Gesetz: 

Reichsbürgergesetz. Reichsgezetznblatt (RGBI I.)], 15. september 1935, s. 1146, [online]. Dostupné na internete: 

<https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0007_nue&object=translation&l=de> 

[cit. 2019-05-05].  
2 Zákon o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti [Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen 

Ehre (RGBI I.)], 15. september 1935, s. 1146-1147, [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html> [cit. 2019-05-05]. 
3 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ‒ Národnosocialistická nemecká robotnícka strana 

(„Reichsparteitags der Freiheit“ – tzv. Nacistická strana slobody). 

https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0007_nue&object=translation&l=de
http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html
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práv podľa zákonov. Prvé vykonávacie nariadenie4 k tomuto zákonu 

považovalo za Žida osobu, ktorá mala troch alebo štyroch starých rodičov 

Židov. Osoba s dvoma alebo jedným starým rodičom bola považovaná za 

miešanca prvého, resp. druhého stupňa. Za starého rodiča Žida sa 

považovala osoba, ktorá patrila k židovskej náboženskej komunite najneskôr 

od 14. novembra 1935 a rovnako i človek, ktorý uzavrel manželstvo so Židom 

od 14. novembra 1935 a neskôr a prijal židovské náboženstvo. Za Žida sa 

považovala tiež osoba, ktorej jeden z rodičov bol Žid a uzavrel manželstvo 

s Nežidom 30. septembra 1935 a neskôr alebo sa narodil/a v manželstve od 

1. augusta 1936 a neskôr aspoň jednému židovskému rodičovi. Vykonávacie 

nariadenie k Zákonu o ríšskom občianstve zo 14. novembra 1935 tiež určilo, 

že Žid nesmie zastávať verejný úrad. Ak Žid zastával verejnú službu musel 

úrad opustiť k poslednému dňu roka 1935.5 Do prijatia vládneho nariadenia 

č. 63/1939, ktoré definovalo pojem Žid v Slovenskom štáte, bolo v Nemecku 

prijatých ešte osem z celkovo trinástich vykonávacích nariadení k Zákonu 

o ríšskom občianstve, ktoré napr. zakazovali židovským lekárom a 

advokátom vykonávať prax a i. 

 Aby sa zabránilo „pošpineniu nemeckej krvi“, bol prijatý už spomínaný 

Zákon na ochranu nemeckej krvi a nemeckej cti, ktorý obsahoval 7 

paragrafov a 11 článkov. Text zákona prakticky zakazoval sobáše Nemcov so 

Židmi, mimomanželský styk so Židmi, zamestnávať Židom vo svojej 

domácnosti Nemcov mladších ako 45 rokov. Zakazoval Židom vztyčovať 

štátne vlajky a používať ríšske farby, no „dovoľoval“ im používať židovské 

farby. Za trest pri porušení tohto zákona boli stanovené nútené práce, 

peňažné sankcie a väzenie až do výšky jedného roka.6 V rovnaký deň ako 

k Zákonu o ríšskom občianstve bolo prijaté i prvé vykonávacie nariadenie 

k Zákonu o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti. To upravovalo napr. 

prípadné manželstvo medzi Nemcom a tzv. polovičným Židom, resp. 

miešancom 1. stupňa alebo miešancom 2. stupňa, a to na základe žiadosti 

a prípadného úradného povolenia.7  

 Mnohí slovenskí politici pôsobiaci aktívne v rokoch 1938 a 1939 

poznali veľmi dobre znenie Norimberských zákonov. Viacerí boli advokátmi 

 
4 Tamže. Pre originálne grafické znázornenie vykonávacieho nariadenia zo 14. novembra 1935 pozri [online]. 

Dostupné na internete: <https://www.lyskirchen.com/tage-im-jahr/newsletter-15-09-2013/> [cit. 2019-05-05]. 
5 Prvý dekrét o ríšskom občianskom práve [Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz (RGBl I)]. 14. november 

1935, s. 1333. V nemeckom znení pozri [online]. Dostupné na internete: 

<https://www.jku.at/fileadmin/gruppen/142/1_vo_reichsbuergersetz.pdf> [cit. 2019-05-05]. 
6 Zákon o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti [Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen 

Ehre (RGBI I.)]. 15. september 1935, s. 1146-1147. Pozri [online]. Dostupné na internete: 

<http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html> [cit. 2019-05-05]. 
7 Prvý dekrét, ktorým sa vykonáva zákon o ochrane nemeckej krvi a nemeckej cti [Erste Verordnung zur 

Ausführung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre.  

(RGBI I)]. 14. november 1935, s. 1334. V nemeckom znení pozri [online]. Dostupné na internete: 

<https://de.wikisource.org/wiki/Erste_Verordnung_zur_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_zum_Schutze_des_

deutschen_Blutes_und_der_deutschen_Ehre> [cit. 2019-05-05]. 

https://www.lyskirchen.com/tage-im-jahr/newsletter-15-09-2013/
https://www.jku.at/fileadmin/gruppen/142/1_vo_reichsbuergersetz.pdf
http://www.documentarchiv.de/ns/nbgesetze01.html
https://de.wikisource.org/wiki/Erste_Verordnung_zur_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_zum_Schutze_des_deutschen_Blutes_und_der_deutschen_Ehre
https://de.wikisource.org/wiki/Erste_Verordnung_zur_Ausf%C3%BChrung_des_Gesetzes_zum_Schutze_des_deutschen_Blutes_und_der_deutschen_Ehre
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alebo mali právnické vzdelanie.8 V roku 1938 hľadal minister autonómnej 

vlády Ferdinand Ďurčanský garanta jeho politiky „národného egoizmu“ v 

Nemecku, a preto dňa 12. októbra 1938 rokoval s jedným z najvyšších 

predstaviteľov Ríše Hermannom Göringom v jeho sídle Carinhall pri Berlíne, 

pričom rokovaní sa mal zúčastniť aj Alexander Mach, Franz Karmasin 

a Arthur Seyss-Inquart. Podľa historika Róberta Letza išlo o vôbec prvý 

priamy kontakt politikov autonómnej vlády s oficiálnymi nemeckými 

politikmi.9 Po tzv. Mníchovskej dohode boli na programe dňa rokovania 

s Maďarskom o budúcich hraniciach a Ďurčanský si veľmi dobre 

uvedomoval, že Nemecko je krajina, ktorá má v strednej Európe zásadný 

vplyv. Pri snahe o získanie podpory Nemecka F. Ďurčanský pred Göringom 

vyhlásil, že Slováci by „židovský problém riešili podobne ako v Nemecku“.10 

Ďurčanký dal na konci roka 1938 ako krajinský minister dopravy 

a verejných prác vypracovať v jeho úrade osem návrhov zákonných nariadení 

protižidovského charakteru. Okrem návrhu zákona „o nadobudnutí štátnej 

príslušnosti a domovského práva Slovenskej krajiny“, ktorý sa obsahom 

podobal nemeckému Zákonu o ríšskom občianstve, sa návrhy protižidovskej 

legislatívy mali zaoberať vlastníctvom poľnohospodárskych pozemkov, 

revíziou živnostenských koncesií, obmedzeniami počtu Židov lekárov, 

lekárnikov, advokátov, ďalej vylúčením osôb zo štátnych a verejných služieb 

a i.11 Osnova návrhu zákona „o nadobudnutí štátnej príslušnosti 

a domovského práva Slovenskej krajiny“ obsahovala vôbec prvýkrát už 

v roku 1938 definíciu pojmu Žid, zhodujúcu sa s neskorším vládnym 

nariadením č. 63/1939 Sl. z., ktoré bolo prijaté 18. apríla 1939 a vošlo do 

platnosti o dva dni neskôr.12    

Prvýkrát sa slovenskí Židia ocitli pod jurisdikciou zákona, ktorý 

definoval pojem Žid, po Viedenskej arbitráži. Nebol to zákon prijatý česko-

slovenskou alebo autonómnou vládou, ale zákonný článok č. XV prijatý 29. 

mája 1938 v Maďarsku pod názvom O účinnejšom zabezpečení rovnováhy 

spoločnosti a hospodárskeho života. Na území južného Slovenska, ktoré bolo 

po 2. novembri 1938 okupované Maďarskom, sa ocitlo asi 44 000 Židov.13 

Maďarský protižidovský zákonný článok nepriamo definoval pojem Žid na 

náboženskom základe a obmedzil počet Židov v slobodných povolaniach na 

 
8 Napr. v tzv. komisii pre riešenie židovskej otázky, ktorá vznikla 23. januára 1939, boli takými politikmi 

Mikuláš Pružinský, Ferdinand Ďurčanský, Karol Mederly a Július Virsík. 
9 LETZ, Róbert: Slovenské dejiny V. 1938 – 1945. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012, s. 15. 
10 LIPSCHER, Ladislav: Židia v Slovenskom štáte 1939 – 1945. Banská Bystrica : Print-servis, 1992, s. 17-18.  
11 KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991,  s. 36 a 48. 
12 Slovenský národný archív (ďalej SNA), fond (ďalej f.) Ministerstvo vnútra (ďalej MV) 1938 ‒ 1945, škatuľa 

číslo (ďalej šk. č.) 161, dokument číslo (ďalej dok. č.) 3449/41. 
13 Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi po Viedenskej arbitráži na základe sčítania 

obyvateľov v roku 1938, [online]. Dostupné na internete: <https://www.upn.gov.sk/pocty-zidov-juzne-

slovensko/> [cit. 2019-05-05]. 

https://www.upn.gov.sk/pocty-zidov-juzne-slovensko/
https://www.upn.gov.sk/pocty-zidov-juzne-slovensko/
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20 %.14 Zákon sa nevzťahoval napr. na zaslúžilých vojakov z 1. svetovej 

vojny, revolúcie a tých, ktorí pred 1. augustom 1919 prestúpili na 

kresťanskú vieru.15  

 
Komplexná tabuľka „uľahčujúca“ Nemcom pochopiť znenie Norimberských zákonov. 

Biele kruhy označujú árijcov a čierne Židov (Zdroj: https://www.ushmm.org). 

 

 V Maďarsku bol ešte na jeseň 1938 predostretý parlamentu návrh 

zákona, ktorý bol schválený až 5. mája 1939 ako zákon č. IV s názvom „O 

obmedzení pôsobenia Židov vo verejnom a hospodárskom živote“. Táto 

právna norma, známa aj ako tzv. druhý židovský zákon, definovala pojem Žid 

a obmedzovala občianske a volebné práva Židov, redukovala ich počty v 

štátnej a verejnej správe, slobodných povolaniach, v priemysle a obchode 

naviazanom na živnosť, a to z 20 na 6 %. Pri ešte väčšom obmedzovaní Židov 

v hospodárskej a verejnej sfére touto legislatívou sa argumentovalo nárastom 

počtu Židov v krajine po zabratí južných území Slovenska a Podkarpatskej 

Rusi. Za Žida bola podľa tohto zákona považovaná osoba, ktorá sa v čase 

 
14 V Maďarsku platil už od roku 1920 zákon č. 25/1920, ktorý obmedzoval počet Židov-študentov na vysokých 

školách, a to na základe zásady numerus clausus. Znamenalo to, že len 6 % maďarských Židov mohlo v tejto 

krajine študovať na vysokej škole. Prijatie uvedenej legislatívy znamenalo pre Maďarsko prvenstvo v oblasti 

prijímania protižidovských zákonov v Európe v 20. storočí.   
15 Prvý židovský zákon „o posilňovaní rovnováhy spoločenského a hospodárskeho života“ [Elsö zsidótörvény „a 

társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosább biztosításáról“]. 29. máj 1938. [online]. Dostupné na 

internete: <http://regi.sofar.hu/book/zsidotorvenyek-1790-1946-teljes-szoveg/1938-05-29-elso-zsidotorveny-a-

tarsadalmi-es-a-gazdasagi-elet-egyensulyanak-hatalyosabb-biztositasarol/> [cit. 2019-05-05]. 

https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/nuremberg-race-laws-defining-the-nation/documents/chart-explaining-nuremberg-race-laws
http://regi.sofar.hu/book/zsidotorvenyek-1790-1946-teljes-szoveg/1938-05-29-elso-zsidotorveny-a-tarsadalmi-es-a-gazdasagi-elet-egyensulyanak-hatalyosabb-biztositasarol/
http://regi.sofar.hu/book/zsidotorvenyek-1790-1946-teljes-szoveg/1938-05-29-elso-zsidotorveny-a-tarsadalmi-es-a-gazdasagi-elet-egyensulyanak-hatalyosabb-biztositasarol/
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nadobudnutia jeho platnosti a predtým hlásila k izraelitskej viere, ďalej ak 

aspoň jeden z jej rodičov alebo dvaja starí rodičia boli židovského 

vierovyznania.16 

 Približne v rovnakom čase, ako bol parlamentu predložený návrh 

druhého protižidovského zákona v Maďarsku, vychádzali návrhy zaoberajúce 

sa tzv. riešením židovskej otázky aj z kruhov centrálnej vlády v Prahe. Jeden 

z nich mal upravovať pohyb židovských obyvateľov v ČSR. Hlavným motívom 

vzniku návrhu bola pravdepodobne motivácia regulovať pohyb židovských 

migrantov, prichádzajúcich z území pod vládou Nemecka, pretože sa v ňom 

napr. uvádzalo, že Židia prichádzajúci do ČSR od 1. januára 1933 (čas 

nástupu nacistov k moci – pozn. P. M.) majú za svoju ochranu platiť daň vo 

výške 33 % zo svojho majetku. Návrh kategorizoval Židov v ČSR podľa dĺžky 

pobytu v krajine, pričom Židia mali štátu platiť tzv. ochrannú daň podľa 

veľkosti majetku a dĺžky pobytu. Úlohou pripravovaného zákona bolo nútiť 

Židov k emigrácii, obmedziť ich aktivity v hospodárstve i spoločnosti. Návrh 

mal tiež zakazovať vznik manželstva medzi Židom a Nežidom, pričom dieťa z 

takéhoto manželstva bolo považované za Žida.17  

 Veľmi aktívni v tomto smere boli niektorí českí advokáti a lekári, ktorí 

ešte 14. októbra 1938 spísali a centrálnej vláde adresovali Memorandum 

českých advokátov, lekárov a notárov. V ňom žiadali uplatnenie židovských 

oôsb v slobodných povolaniach v Č-SR podľa zásady numerus clausus. Za 

Žida považovali osobu, ktorej aspoň jeden z rodičov bol židovského pôvodu.18 

Podľa periodika Gardista následne vydali českí advokáti a lekári dňa 28. 

októbra 1938 spoločné memorandum obsahujúce definíciu pojmu Žid. Podľa 

neho sa v paragrafe 5 „za osobu nearijského pôvodu vo smysle tohoto 

opatrenia pokladá [...] ten, ktorý pochádza z jedného alebo obidvoch rodičov 

pôvodu židovského, bez ohľadu na náboženské vyznanie tejto a jeho rodičov 

v dobe vyhlásenia tohto opatrenia“.19 Podľa článku v Gardistovi zo 4. 

februára 1939 s názvom „Advokáti ustalujú definíciu Žida“ sa k nim pridali aj 

slovenskí právnici, ktorí ale definovali Žida podľa širšieho kritéria. Zatiaľ čo 

českí advokáti považovali za kľúčových rodičov, slovenskí zašli ďalej 

o generáciu, teda vychádzali z prarodičov: „...za Žida má sa pokladať ten, 

ktorý pochádza aspoň od dvoch „starých rodičov“ vierovyznania izraelského. 

Podľa tohto pojatia pokladá sa teda za Žida ten, ktorý má zo štyroch 

prarodičov aspoň dvoch Židov, teda keď pochádza jeho matka, alebo jeho otec 

 
16 Zákon č. IV „O obmedzení pôsobenia Židov vo verejnom a hospodárskom živote“ [1939. évi IV. törvénycikk 

a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról]. 5. máj 1939. [online]. Dostupné na internete: 

<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=93900004.TV&txtreferer=99100025.TV> [cit. 2019-05-05]. 
17 KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie, s. 33-34. 
18 Protižidovské memorandum profesných komôr zo 14. 10. 1938. Dostupné na internete: 

<https://www.lkcr.cz/tiskove-zpravy-12.html?do[loadData]=1&item Key=cz_92682> [cit. 2019-12-02]. Pod 

memorandum sa podpísali predstavitelia Ústredia československých právnikov, Ústrednej jednoty 

československých lekárov, Jednoty advokátov československých a Spolku československých notárov. 
19 Advokáti ustalujú definíciu Žida. In: Gardista, roč. 1, 4. február 1939, č. 3, s. 12. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=93900004.TV&txtreferer=99100025.TV
https://www.lkcr.cz/tiskove-zpravy-12.html?do
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z obidvoch židovských rodičov, alebo jeho otec a matka zo smiešaných 

manželstiev.“20 Podľa nepodpísaného autora spomínaného článku bol 

najprísnejším návrhom zákona s definíciou pojmu Žid ten, ktorý podali 

prostredníctvom brnenskej advokátskej komory advokáti z Moravy a zo 

Sliezska. Za Žida mala byť podľa neho považovaná osoba židovského 

vierovyznania, ďalej osoba hlásiaca sa podľa posledného sčítania 

obyvateľstva k židovskej národnosti alebo náboženstvu. Návrh 

moravskosliezskych advokátov považoval za Žida „osoby, ktoré príslušia, 

alebo dočasne náležali k niektorej židovskej náboženskej obci, alebo ktorých 

zrodenie bolo zapísané do matriky niektorej židovskej náboženskej obce.“21 

Podľa posledného bodu v paragrafe č. 4 bola za Žida považovaná osoba, 

ktorej otec alebo matka boli Židmi podľa skôr uvedeného princípu. 

Paradoxom je komentár autora v článku, kde je napr. v českom návrhu 

vytváraná „neárijská rasa“ na základe náboženskej príslušnosti, pričom 

uvádza, že definícia „...nie je tiež rasistickou, lebo rieši danú úlohu len 

s hľadiska národnostného a s hľadiska príslušnosti k židovskému 

náboženstvu a náboženskej obci“.22 Všetky tri návrhy boli údajne prejednané 

na porade právnikov z Č-SR, ktorá sa uskutočnila 10. decembra 1938 

v Bratislave. Podľa týchto návrhov si vláda mala vybrať jednu z možností 

alebo vytvoriť kombináciu námetov pri tvorbe definície Žida v zákone.23  

 Aj z tohto dôvodu je potrebné aspoň pripomenúť politické pomery po 

tzv. Mníchovskej dohode v územne oklieštených českých krajinách. 

V priebehu októbra a novembra 1938 sa zrútil dovtedajší stranícky systém 

parlamentnej demokracie a v „jesennej revolúcii“ tu prevzala moc 

nacionalistická pravica na čele s Republikánskou stranou „zemědelského 

a malorolnického lidu“.24 Predsedom tejto strany a zároveň predsedom vlády 

bol Rudolf Beran, pričom 17. novembra 1938 vznikla tzv. Strana národnej 

jednoty (ďalej SNJ), do ktorej sa združili aj ďalšie pravicové politické 

subjekty.25 Politický systém v českých krajinách mala dotvárať opozičná 

ľavicová Národná strana práca,26 ktorá slúžila iba ako kulisa „autoritárskej 

demokracii“. Medzinárodná a vnútropolitická situácia po Mníchove vytvorila 

akýsi krízový stav, „umožňujúci“ okliešťovanie demokracie, pričom v rámci 

SNJ bolo stále viac počuť fašisticky orientovaných politikov. Nový režim 

„vyzdvihoval“ najmä dovtedajšie neriešené problémy 1. Československej 

 
20 Tamže. 
21 Tamže. 
22 Tamže.  
23 Tamže.  
24 Známa bola aj ako Agrárna strana. 
25 Okrem agrárnikov sa do SNJ pripojili aj Československá strana ľudová, Národné zjednotenie, Národná liga, 

 Československá živnostensko-obchodnícka strana stredostavovská, Československá strana kresťansko-

sociálna, Národná obec fašistická, Národná strana ľudová a časť národných socialistov.  
26 Jej členmi bola časť predstaviteľov Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej a časť 

členov Československej strany národno-socialistickej. Národná strana práce sa nepodieľala na vládnej moci 

a nezohrávala ani kontrolnú funkciu režimu druhej Česko-slovenskej republiky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_%C5%BEivnostensko-obchodnick%C3%A1_strana_st%C5%99edostavovsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_k%C5%99es%C5%A5ansko-soci%C3%A1ln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_k%C5%99es%C5%A5ansko-soci%C3%A1ln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_obec_fa%C5%A1istick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_strana_lidov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_n%C3%A1rodn%C4%9B_soci%C3%A1ln%C3%AD
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republiky, čím sa vymedzoval voči jej predstaviteľom. Ako píše český historik 

a politológ Jan Rataj:„Likvidáciu právneho štátu a funkčnosti demokratických 

inštitúcií sprevádzala celospoločenská personálna politická čistka. 

Nasmerovaná bola proti „benešovcom“, t. j. tzv. Hradu a jeho 

spolupracovníkom, neflexibilným demokratom, liberálom, socialistom, židom a 

emigrantom.“27 V súvislosti s týmto citátom sa môže zdať paradoxné to, že 

druhorepublikový režim preberal mnohé z politiky nemeckej III. ríše, ba 

dokonca ju považoval za svoj vzor28 (aj v oblasti tzv. židovskej otázky – pozn. 

P. M), hoci práve táto krajina bola príčinou výrazného územného oklieštenia 

ČSR.  

 Súčasťou SNJ bola aj jej mládežnícka organizácia „Mladá národní 

jednota“ (ďalej MNJ), ktorá mala asi 250 000 členov a patrila k 

najradikálnejším zoskupeniam najmä v prejavoch antisemitizmu. Svoj 

program nazvala „Ideový řád“ a v bode I. s názvom „Národný štát a otázka 

židovská“ definovala Židov nasledovne: „Tento stát je národním státem tří 

slovanských kmenů: Čechů, Slováků a Podkarpatorusů. Národ je útvar 

přirozený, daný krví, jazykem a půdou, k němuž nelze přistoupit pouze 

projevem vůle. Proto Židé, kteří jsou národem zvláštním, i když mluví 

slovanským jazykem, nejsou našimi národními příslušníky. Židé budou 

zásadně považováni za jinonárodní menšinu a jejich právní postavení bude 

upraveno zvláštním zákonem. Žid je každá osoba, jejíž alespoň jeden prarodič 

byl židovského náboženství. Židé budou vyloučeni ze státní služby a z vlivu na 

výchovu národa. Rozsah jejich účasti v jiných oborech bude určen podle 

zásady poměrnosti. Česká rodová jména budou chráněna zákonem a bude 

provedena revise změn jmen po roce 1918. Přistěhovalectví jinonárodních živlů 

bude zakázáno. Bude provedeno přezkoumání všech státních občanství, 

nabytých po 26. 7. 1914 a všichni Židé, kteří se po tomto dni usídlili na území 

našeho státu, budou vystěhováni. Našim národním příslušníkům, 

přistěhovalcům z krajů, oddělených od území našeho státu, bude zajištěna 

existence. Židé a cizinci nemohou nabývati a držeti pozemkového majetku. 

Národní kulturu mohou vytvářeti jen lidé zakořenění a spjatí duchovně s vlastí 

a národem. Proto Židé a ti, kdož nerostou z těchto duchovních základů, 

nesmějí ovlivňovati národní kulturu a nesmějí působit na výchovu národa.“29  

 O definíciu „pojmu žid“ sa počas druhej československej republiky 

pokúšala aj komisia pre rasové otázky pri Lekárskej sekcii SNJ, a to na 

„biologicko-lekárskom“ princípe. Vyplýva to z rasistickej správy uvedenej 

 
27 RATAJ, Jan: Návrat a nástup. Český systémový koncept krajně pravicového řádu za druhé republiky. In: 

Politologická revue, roč. 12, 2006, č. 1, s. 54-80 [online]. Dostupné na internete: 

<https://www.janrataj.cz/download/documents/Cesky%20koncept%20krajne%20pravicoveho%20radu.doc> [cit. 

2019-02-12], s. 15. 
28 Tamže, s. 24.  
29 Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století [online].  Dostupné na internete: <http://www.nasinebocizi.cz/wp-

content/uploads/2014/02/3-10_Antisemitismus_a_konec_multietnicke_spolecnosti.pdf> [cit. 2019-02-12], s. 

179-180. 

https://www.janrataj.cz/download/documents/Cesky%20koncept%20krajne%20pravicoveho%20radu.doc
http://www.nasinebocizi.cz/wp-content/uploads/2014/02/3-10_Antisemitismus_a_konec_multietnicke_spolecnosti.pdf
http://www.nasinebocizi.cz/wp-content/uploads/2014/02/3-10_Antisemitismus_a_konec_multietnicke_spolecnosti.pdf
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komisie zo dňa 30. januára 1939. Komisia sa skladala z niektorých kapacít 

vtedajšej českej vedy a provládnych politických elít.30 V časti správy 

s názvom Co jsou Židé vypracovanej touto komisiou sa uvádzalo: „Židia sú 

samostatnou rasou, rasové zloženie Židov je podstatne odlišné od rasového 

zloženia ostatných Európanov. Dlhým intenzívnym vnútorným krížením, ktoré 

vykonávali dobrovoľne z dôvodu náboženských (talmud), ale i nútene, 

zosilnela ich rasová svojráznosť, javiaca sa v telesných znakoch, v niektorých 

chorobách a rysoch povahových. Z nich možno špeciálne uviesť: povestná 

súdržnosť Židov, podnikavosť a húževnatosť, schopnosť prekonávať prekážky 

akýmkoľvek spôsobom. Silno vyvinutý rodinný zmysel. Ziskuchtivosť, túžba po 

hromadení peňazí. Nechuť k zamestnaniu spojenému s fyzickou prácou 

a voľba zamestnaní jednoduchších a výhodnejších bez špeciálnej námahy 

(peňažníctvo, obchod a slobodné povolania). Povýšenosť voči iným rasám 

(vyvolený národ), neznášanlivosť a nedotknuteľnosť, v podriadenom postavení 

však podliezavosť. Slabšie vyvinutý zmysel pre česť a pohŕdanie morálkou 

voči iným rasám. [...] Židia nie sú národom, ale rasa. Preto Žid zostáva Židom, 

nech už sa hlási k tej či inej národnosti. Židia dokážu získať národnosť podľa 

konjunktúry. [...] Miešanie Židov s príslušníkmi nášho národa považujeme za 

nežiadúce.“31     

 Český historik Pavel Suk považuje za jedno z prvých protižidovský 

právnych noriem nariadenie pražskej vlády zo dňa 21. decembra 1938 č. 379 

s názvom „o úpravě některých personálních poměrú ve veřejné správě“,32 

podľa ktorej mohli byť úradníci zo štátnych a samosprávnych inštitúcií 

presunutí z úradnej moci do akéhokoľvek iného odboru verejnej služby alebo 

do služieb zamestnávateľov podľa druhej časti. Vládne nariadenie nedefinuje 

pojem Žid, ba dokonca toto slovo vôbec neuvádza, no centrálna vláda 

venovala v januári 1939 pozornosť židovským štátnym zamestnancom a 27. 

januára prijala uznesenie, podľa ktorého nemajú byť títo zamestnanci 

ponechaní v činnej službe. Za Židov boli považované tie osoby, ktorých „oba 

rodiče (nemanželská matka) příslušeli, třebas jen po určitou dobu 

k židovskému náboženství nebo k židovské národnosti“.33  

 Norimberskými zákonmi bol nepochybne inšpirovaný aj návrh ďalšieho 

vládneho nariadenia centrálnej vlády z konca roka 1938, podľa ktorého mali 

 
30 Napr. bývalý minister zdravotníctva kardiológ prof. S. Mentl, ďalej profesorov Lekárskej fakulty Univerzity 

Karlovej – prof. Borovanský, prof. Malý, prof. Frankenberger, prof. Vondráček, prof. Bergauer, RNDr. Talacko, 

JUDr. Berounský, bývalý rektor Univerzity Karlovej prof. Bělehrádek. 
31 GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Druhá republika 1938 – 1939. Svár demokracie a totality v politickém, 

společenském a kulturním životě. Praha; Litomyšl : Paseka, 2004, s. 216-217 a 281; Národný archív Praha, fond 

Archív Rudolfa Berana, sign. 47-10-2. 
32 Vládne nariadenie zo dňa 21. decembra 1938 „o úpravě některých personálních poměrú ve veřejné správě“ č. 

379/1938 Sb. Sbírka zákonů a nařízení státu československého, čiastka 119 zo dňa 30. decembra 1938, s. 1299-

1304. Dostupné na internete: <http://ftp.aspi.cz/opispdf/1938/119-1938.pdf> [cit. 2019-05-05]. Pod uvedené 

vládne nariadenie patrili iba zamestnanci spoločných česko-slovenské úradov na území Slovenska. 
33 SUK, Pavel: Zavedení protižidovských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava. In: FIAMOVÁ, Martina (ed.): 

Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011, s. 88-89.  

http://ftp.aspi.cz/opispdf/1938/119-1938.pdf
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Židia povinnosť prihlásiť a oceniť svoj majetok. Aby mohol byť definovaný 

pojem židovský majetok, musela tomu predchádzať definícia pojmu Žid. 

Návrh túto definíciu obsahoval a za Žida považoval osobu, ktorá mala v tretej 

generácii aspoň troch židovských rodičov, teda troch prarodičov hlásiacich 

sa k židovskému náboženstvu. Židom mal byť podľa tejto definície i človek 

s menej ako troma židovskými prarodičmi, no sám sa hlásil k židovskej 

viere.34   

 Mnohí slovenskí politici už na jeseň roku 1938 verejne deklarovali 

úmysel tzv. riešenia židovskej otázky legislatívnou cestou. Prvým 

konkrétnym krokom v tomto smere bolo zriadenie tzv. komisie pre riešenie 

židovskej otázky na Slovensku vládou Slovenskej krajiny na jej zasadnutí 

dňa 23. januára 1939. Členmi tejto komisie sa stali štátny minister bez 

portfólia a veliteľ Hlinkovej gardy Karol Sidor, z krajinskej vlády minister 

financií Pavol Teplanský, minister hospodárstva Mikuláš Pružinský, minister 

dopravy a verejných prác Ferdinand Ďurčanský a advokát Július Virsík.35 

Jej vedením bol poverený Karol Sidor, a aj preto bola nazývaná Sidorov 

komitét. Krátko po jej vzniku sa ešte v tom istom mesiaci vyjadril Karol Sidor 

v rozhovore pre tlačovú agentúru Exchang Telegraph:„...Židovskú otázku 

vyriešime zákonom a nie násilím. Vláda už ustanovila komisiu pre prípravu 

návrhu židovského zákona, ja som jej predsedom. Návrh zákona na úpravu 

židovskej otázky bude hotový asi o dva týždne a vtedy ho predložíme 

verejnosti.“36 Sidorov komitét začal tvoriť návrhy legislatívnych noriem 

v oblasti tzv. riešenia židovskej otázky, pričom deklaroval postup založený na 

tzv. hospodárskom princípe.  

Pre definíciu pojmu Žid na Slovensku je dôležitý už spomínaný návrh 

z kruhov ústrednej vlády v Prahe, ktorý mal upravovať pohyb židovských 

obyvateľov v ČSR. Uvedený návrh podľa historika Ivana Kamenca inšpiroval 

slovenského autora návrhu legislatívy o zabezpečení hospodárskej 

a sociálnej rovnováhy vzhľadom na židovské obyvateľstvo. Tento návrh bol 

vytvorený v rámci Sidorovho komitétu a obsahoval aj pokus o definíciu Žida. 

Za Žida považoval osobu, ktorá sa 6. októbra 1938 (dátum vyhlásenie 

autonómie – pozn. P. M.) hlásila k židovskej viere. Autor návrhu považoval za 

Žida aj osoby, ktoré sa síce nehlásili k židovskému náboženstvu, ale Židom 

„blízkym ideológiám ako komunizmus, slobodomurárstvo atď.“.37   

 
34 KAMENEC, Ivan: Židovská otázka a spôsoby jej riešenia v čase autonómie Slovenska. In: Nové obzory, 1968, 

č. 10, s. 168-169. SNA Bratislava, f. ÚPV, 1077/1942.  
35 SNA, f. Úradovňa predsedníctva vlády (ďalej ÚPV), šk. č. 35, List PV oznamujúci vytvorenie Komisie pre 

riešenie židovskej otázky adresovaný ministerstvám Slovenskej krajiny zo dňa 26. januára 1939. Pozri tiež 

NIŽŇANSKÝ, Eduard: Holokaust na Slovensku – Obdobie autonómie (6. 10. 1938 – 14. 3. 1939) – Dokumenty. 

Bratislava : Nadácia Milana Šimečku – Židovská náboženská obec, 2001, s. 103-104. 
36 SIDOR, Karol: Slováci všetkými silami svojej slobody vybudujú svoju vlasť. In: Slovák, roč. 21, 28. január 

1939, č. 23, s. 1.  
37 KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie, s. 34. 
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Počas pomerne krátkej existencie Sidorovho komitétu vzniklo viacero 

návrhov na tzv. riešenie židovskej otázky na Slovensku, no nie všetky 

obsahovali definíciu pojmu Žid. Posledná schôdza tejto komisie sa 

uskutočnila 5. marca 1939 (po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 už 

nefungovala – pozn. P. M.) v hoteli Carlton v Bratislave a zúčastnili sa jej aj 

šéf slovenského Úradu propagandy Alexander Mach, podpredseda Snemu 

Slovenskej krajiny a právnik Karol Mederly, krajinský minister školstva 

a národnej osvety Matúš Černák,38 finančník Anton Mederly – brat Karola.39 

Návrhy protižidovského zákona podali F. Ďurčanský, K. Mederly a P. 

Teplanský.40 Komisia vybrala návrh K. Mederlyho, ktorý obsahoval definíciu 

pojmu Žid. Zvolávateľ porady a prítomný K. Sidor si na túto udalosť 

spomína:„[...] Boli všetci, ospravedlnil sa inostrannou zaujatosťou iba Karol 

Murgaš. [...] Uzniesli sme sa, že na najbližšej ministerskej rade postavíme sa 

za návrh Dr. Mederlyho a budeme urgovať rýchle vyriešenie židovskej otázky 

na Slovensku a to podľa toho, ako aj podľa iných návrhov.“41 Podľa Mederlyho 

návrhu bola za Žida považovaná osoba, ktorá sa do 6. októbra 1938 hlásila 

k izraelitskej viere, ďalej osoba, ktorá sa nehlásila k židovskému 

náboženstvu, no Židom tzv. blízkym ideológiám ako komunizmus 

a slobodomurárstvo a i. Židia pokrstení po 6. októbri 1938 mohli byť 

považovaní za Nežidov až po uplynutí skúšobnej lehoty v dĺžke tri roky 

a preskúmaní vládou vymenovanou komisiou. Návrh zákona vymenovával aj 

zamestnania, ktoré Židia nesmú vykonávať (napr. učitelia, redaktori) alebo 

len v obmedzenom počte (napr. advokát, lekár, inžinier). Zákon mal tiež 

umožniť obmedziť počet Židov na vysokých školách, podiel Židov na 

podnikateľskom vlastníctve. Návrh mal tiež umožniť Židom emigrovať 

s časťou svojho majetku.42 Dňa 7. marca 1939 bol tento návrh vládneho 

nariadenia s názvom O zaistení sociálnej a hospodárskej rovnosti v súvise so 

židovskou otázkou prerokovávaný vládou a predložený legislatívnemu 

oddeleniu predsedníctva vlády.43 V návrhu tohto zákona vidieť značnú zhodu 

v definícii pojmu Žid s predchádzajúcim návrhom legislatívy centrálnej vlády 

O zabezpečení hospodárskej a sociálnej rovnováhy vzhľadom na židovské 

obyvateľstvo. Možno predpokladať, že autor je tá istá osoba, teda Karol 

Mederly – znalec práva, podpredseda HSĽS, predseda ústavnoprávneho 

výboru a neskorší autor zákona o Slovenskom štáte a spoluautor ústavy 

Slovenskej republiky z roku 1939.  

 
38 LIPSCHER, Ladislav: Židia v Slovenskom štáte 1939 – 1945, s. 29. 
39 KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie, s. 32. 
40 Tamže.  
41 SIDOR, Karol: Moje poznámky k historickým dňom. In: BYSTRICKÝ, Valerián – LETZ, Róbert – 

PODOLEC, Ondrej (eds.): Vznik Slovenského štátu – 14. marec 1939. Spomienky aktérov historických udalostí. 

2. diel. Bratislava : AEPress s. r. o., 2008, s. 101. 
42 LIPSCHER, Ladislav: Židia v Slovenskom štáte 1939 – 1945, s. 30-31. 
43 KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie, s. 32. Národné noviny, 8. marec 1939, roč. 70. 
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V pomníchovskej republike bolo publikované množstvo návrhov na tzv. 

riešenie židovskej otázky. Tieto návrhy nie sú predmetom uvedenej štúdie, 

pretože neobsahujú definície „pojmu Žid“, hoci nepochybne inšpirovali 

tvorcov protižidovskej legislatívy. V tomto smere ale považujeme za dôležité 

spomenúť rozhovor s provinciálom jezuitov pátrom Rudolfom Mikušom zo 

dňa 9. februára 1939, ktorý publikoval denník Slovák44 dňa 10. februára 

1939 a časť z neho o deň neskôr aj český denník Večer.45 Odpovede pátra 

Mikuša sa v mnohom zhodujú s návrhom K. Mederlyho prednesenom 5. 

marca na tzv. Sidorovom komitéte: „Cirkev nie je proti zásadnému riešeniu 

židovskej otázky, ba je to i jej záujem, aby sa ona riešila, a to čím skôr. Nijako 

jej nemôže byť ľahostajné, či úplne cudzie živly stále ohrozujú hmotne a 

mravne jej veriacich. Cirkev dobre vie, že skoro všetky pokusy v novej dobe 

poraziť kresťanský svetový názor opierajú sa o zákulisnú prácu židovstva a 

židovstvom nastrčeného slobodomurárstva. [...] Veď cirkev už od začiatku 

svojím príkladom dostatočne dokazuje, že je za separovanie židovskej a 

kresťanskej spoločnosti. A to jej liberálne kruhy odjakživa vytýkali, ako 

neznášanlivosť. Cirkvi hned' od začiatku prekážalo manželstvo medzi 

kresťanom a nepokrsteným židom. Cirkev vždy urgovala, aby kresťania a 

židia nebývali spolu, ale každé mesto muselo mať svoje ghetto (židovskú 

ulicu), kde by oddelene žili, ba museli nosiť zvláštne rúcho, čiapky, žlté fľaky 

na rúchu, aby ich každý ako židov spoznal a vyhýbal sa im. [...] Štát môže, ba 

v dnešných okolnostiach, keď židia svojim vplyvom opanovali i celý verejný a 

hospodársky život a tým celú nežidovskú spoločnosť rovno ohrozujú, aj musí 

vyradiť židov z hospodárskeho a verejného života. Ináč zničia celé kresťanské 

spoločenstvo. Žid presiaknutý učením Talmudu je nebezpečný. Terajší žid nie 

je židom Starého zákona, je Talmudom nakazený. Talmud je súhrnom 

kresťanskej spoločnosti nebezpečných náuk. Podľa Talmudu nežid ani nie je 

človek, ale akoby hovädo bez všetkého práva. A keďže nežidia nemajú v 

očiach talmudistického žida práv, je talmudistický žid pre kresťanskú 

spoločnosť nebezpečný. A toto nebezpečenstvo sa musí odstrániť. Preto môže 

štát zabrániť židom prístup k takým povolaniam, ktoré im umožňujú vplývať 

na kresťanskú spoločnosť a ju kaziť. Môže ich vyradiť z úradov, vylúčiť ich z 

istých povolaní, ako je advokátske, lekárske, sudcovské, môže ba musí im 

vziať z rúk tlač a znemožniť im vplývať na výchovu kresťanskej mládeže. Proti 

tomu sa cirkev nikdy neohlási. [...] Cirkev len toho žida musí pokrstiť, ktorý 

učenie kresťanské dostatočne zná a úprimne prijíma. Takého, čo len z 

konjunktúry a pre časné výhody a nie z presvedčenia žiada sv. krst, kňaz 

pokrstiť nesmie. Preto musí krst obyčajne predchádzať viac-menej dlhšia 

skúšobná doba, aby sa patričný katechumen s kresťanským učením 

dostatočne oboznámil a aby sa aj cirkev presvedčila o jeho korektnom 

 
44 Slovák – politický denník, ústredný tlačový orgán HSĽS. 
45 Večer – denník Mladej národnej jednoty (mládežníckej organizácie SNJ). 
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úmysle.“46 Veľavravné je „odporúčanie“ umiestnené hneď za rozhovorom 

v denníku Slovák: „Tento rozhovor, ktorý v zásadných otázkach úplne 

vyjasňuje otázku židovskú a postup katolicizmu k nej, môže byť smernicou pre 

všetkých našich verejných činiteľov, na čo majú brať hlavný ohľad pri riešení 

židovskej otázky.“47 V tomto smere nie je možné preukázať priame 

prepojenie, no uvedený citát z rozhovoru s pátrom Mikušom sa zhoduje 

s návrhom definície „pojmu Žid“ K. Mederlyho v niektorých bodoch. Je to 

napr. tzv. hlásenie sa Židov k slobodomurárstvu a „podobným ideológiám“, 

ďalej spomínajú skušobné lehoty pri krste resp. zmene viery zo židovskej na 

kresťanskú, zhodujú sa pri vyradeni židov z hospodárskeho a verejného 

života, konkrétne obaja menujú obmedzenie povolaní – priamo advokátske, 

lekárske a nepriamo učitelské. 

Žiadny z návrhov definície pojmu Žid v čase pomníchovskej ČSR 

nakoniec nebol prijatý, hoci ho obsahovali viaceré námety legislatívy tzv. 

riešenia židovskej otázky na Slovensku.     

Za zmienku určite stojí, že prijatiu vládneho nariadenia č. 63/1939 Sl. 

z. po 14. marci 1939 predchádzali prvé protižidovské legislatívne normy. 

Takým bolo napr. vládne nariadenie č. 36/1939 Sl. z. zo dňa 30. marca 1939 

„o zákaze výroby bohoslužobných a náboženských predmetov kresťanských 

nekresťanmi a obchode s týmito“, ktoré ako napovedá názov, zakazovalo 

predaj kresťanských náboženských predmetov Židom, pričom slovo „žid“ tu 

bolo prvýkrát konkrétne uvedené v texte prijatej legislatívy na území 

Slovenského štátu.48  

Samotné vládne nariadenie č. 63/1939 Sl. z. „o vymedzení pojmu žida 

a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach“ sa skladalo 

z troch častí a trinástich paragrafov. Prvá časť definovala pojem Žid, za 

ktorého považovala osobu izraelitského vierovyznania, aj keď po 30. októbri 

1918 prestúpila na kresťanskú vieru.49 Ďalej bola Židom osoba bez konfesie 

a ktorá pochádzala z aspoň jedného rodiča izraelitského vierovyznania, ďalej 

potomkovia osôb spadajúcich pod prvé dve kritériá, ak neprestúpili na 

kresťanskú vieru pred 30. októbrom 1918. Za Žida bola považovaná aj osoba 

zdržujúca sa v manželstve i konkubináte so Židom podľa predchádzajúcich 

definícií a ich potomkovia. V sporných prípadoch o príslušnosti k Židom mal 

podľa tohto vládneho nariadenia rozhodnúť okresný úrad v mieste bydliska 

spornej osoby. Druhá časť obmedzila počet Židov advokátov na 4 % zo 

všetkých advokátov na Slovensku, pričom ostatní mali byť vymazaní zo 

 
46 Provinciál jezuitov páter Rudolf Mikuš: Štát musí vyradiť židov z hospodárskeho a verejného života. In: 

Slovák, roč. 21, 10. február 1939, č. 34, s. 1. 
47 Tamže. 
48 Vládne nariadenie č. 36/1939 Sl. z. zo dňa 30. marca 1939, čiastka 9. 
49 SNA, f. MV 1938 ‒ 1945, šk. č. 161, dok. č. 3449/41. Pôvodne bol navrhovaný dátum 1. október 1918, 

pretože Židia sa mali krstiť  „nie z idealizmu, ale len preto, aby zakryli svoju rasovú príslušnosť, teda 

z konjunkturálnych dôvodov“. Dňa 30. októbra 1918 bola prijatá Martinská deklarácia, prostredníctvom ktorej sa 

účastníci zhromaždenia v Martine prihlásili na základe sebaurčovacieho práva národov k vzniku 

Československa, a teda vyčleneniu sa z Uhorska.  
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zoznamov advokátskych komôr, hoci paragraf č. 5 pripúšťal výnimky. 

Advokátovi Židovi bolo podľa paragrafu 7 umožnené zastupovať pri súdnom 

spore len stranu Žida. Ďalšie paragrafy zakazovali Židom byť verejnými 

notármi, Židia-redaktori mohli pracovať len v židovských periodikách. Za 

porušenie tohto vládneho nariadenia hrozilo väznenie alebo finančná pokuta 

vo výške 1 000 – 5 000 Ks. Pod toto vládne nariadenie sa podpísal 

ministerský predseda Jozef Tiso a jeho ministri Vojtech Tuka, F. Ďurčanský, 

Mikuláš Pružinský, Gejza Fritz, Jozef Sivák aj za ministra Júliusa Stanu.50 

Odôvodnenie a vykonávací predpis tejto verzie vládneho nariadenia vydalo vo 

vyhláške ministerstvo pravosúdia a ministerstvo vnútra č. 102/1939 Úr. 

nov., podľa ktorého mal byť pojem Žid „vymedzený z hľadiska sociálneho 

a hospodárskeho“.51 Splnomocnenie vlády upravovať „vymedzenie pojmu Žid“ 

bolo odvodené od § 4 zákona č. 1/1939 Sl. z. o samostatnom Slovenskom 

štáte. Podľa tohto paragrafu sa vláda splnomocnila „aby cestou nariadenia 

vykonávala všetko, čo je v prechodnom čase potrebné na udržanie poriadku 

a na zabezpečenie záujmov Slovenského štátu“.52  

 Vládnym nariadením č. 63/1939 Sl. z. z 18. apríla 1939 vyvrcholilo 

obdobie legislatívnych návrhov tzv. riešenia židovskej otázky na Slovensku, 

ktoré sa stalo súčasťou oficiálnej politiky vtedajšej vlády. Jeho súčasťou sa 

stala prvýkrát definícia pojmu Žid, a to z dôvodu zamedzenia prípadných 

sporov o tom, koho ešte považovať za Žida a koho nie v príprave ďalšej 

legislatívy namierenej proti židovskému obyvateľstvu žijúcemu na území 

Slovenského štátu. Hoci sa táto, ale aj ďalšie návrhy definície pojmu Žid 

odlišovali od seba v závislosti od jednotlivých krajín v Európe, je 

nepopierateľné, že väčšina uvedených návrhov vychádzala z Norimberských 

zákonov, prijatých v roku 1935.  

Podľa sčítania obyvateľstva Slovenskej republiky z decembra 1940 sa 

osoby izraelitskej alebo židovskej národnosti museli hlásiť k rovnomennému 

vierovyznaniu, hoci predtým mohli konvertovať k inému náboženstvu. 

K uvedenej národnosti mali povinnosť sa hlásiť aj osoby, ktoré mali jedného 

z rodičov takéhoto vierovyznania a osoby spadajúce pod ďalšie „vymedzenia 

pojmu Žid“ podľa vládneho nariadenia č. 63 z 18. apríla 1939. K židovskej 

národnosti sa tak na konci roka 1940 prihlásilo aj s cudzincami takmer 

87 500 osôb, pričom k izraelitskej, resp. židovskej viere sa v rovnakom čase 

hlásilo asi 86 500 osôb.53 Znamená to, že spolu s cudzincami sa de facto 

všetci Židia na území Slovenského štátu prihlásili k rovnomennej národnosti. 

Spomenuté štatistiky nie sú definitívne. K počtu osôb, ktoré v roku 1940 

spadali „pod vládnu definíciu pojmu Žid“, je potrebné pripočítať približne 

 
50 Vládne nariadenie č. 63/1939 Sl. z. zo dňa 18. apríla 1939, čiastka 14. 
51 Úradné noviny, 1939, roč. 21, č. 27, s. 257-260. 
52 Zákon o samostatnom Slovenskom štáte zo dňa 14. marca 1939 (zákon č. 1/1939 Sl. z., s. 1). 
53 SNA, f. Štátny plánovací a štatistický úrad v Bratislave, 1945 – 1951, šk. č.  1 a 38, bez sign. 
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ďalších 11 000 ľudí.54 Tí emigrovali do času sčítania obyvateľstva55 najmä 

pomocou Palestínskeho úradu Židovskej ústrednej úradovne na územie 

Palestíny.  

 Skôr uvedené návrhy definície „pojmu Žid“ poukazujú na to, že 

postavenie Židov sa na území Slovenska začalo rapídne meniť po podpísaní 

Mníchovskej dohody na jeseň 1938. „Inšpiráciou“ pre tzv. riešenie židovskej 

otázky nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe, sa stala nacistická 

Nemecká ríša, ktorá v tomto geopolitickom priestore zaujala hegemónne 

postavenie. Je nepochybné, že Norimberské zákony, vychádzajúce už v roku 

1935, boli vzorom pre autorov legislatívnych návrhov „definície pojmu Žid“. 

Tie stáli na začiatku ďalších protižidovských noriem vrcholiacich „právnou 

legalizáciou“ deportácií Židov z územia Slovenského štátu na jar roku 1942.  

 

 

Resumé: 

Proposals of the definition of „the term Jew“ in Slovakia in the years 1938 – 

1939  

 

 The status of Jews in Slovakia began to change rapidly after the signing of 

the Treaty of Munich in autumn 1938. The Nazi German Empire assumed a 

hegemonic position in geopolitical space of Central Europe. There is no doubt that 

the Nuremberg Laws, already drafted in 1935, were a model for the authors of the 

legislative proposals of the definition of “the term Jew". The proposals for the 

definition of “the term Jew” in Slovakia were also influenced by laws and proposals 

in Hungary and the Czech lands. The proposals culminated in the adoption of a 

government decree nr. 68/1939, Sl. c. called “about definition of the term jew and 

guidelines on the number of Jews in certain liberal professions”. These were the 

beginning of other anti-Jewish laws culminating in the deportations of Jews from 

the territory of the Slovak State in 1942. 

 
54 HUBENÁK, Ladislav: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). Bratislava : Právnická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, 2003, s. 50-51. 
55 Sčítanie ľudu v Slovenskom štáte sa uskutočnilo v dňoch 15. – 21. decembra 1940. 
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Príspevok k polonofilstvu Jozefa Škultétyho1 

 

Miriam Viršinská (ed.) 

 

 Jozef Škultéty bol historikom, prozaikom, literárnym historikom 

a kritikom, jazykovedcom, publicistom, redaktorom, správcom Matice 

slovenskej, univerzitným profesorom a akademickým funkcionárom, 

podpredsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, no bol aj prekladateľom, 

editorom, organizátorom, ktorý podporoval slovenský národný kultúrny, 

literárny, ako aj umelecký život.2 

 Ako je z uvedeného zrejmé, škála činností J. Škultétyho bola veľmi 

rozsiahla. Z hľadiska témy tohto príspevku nemožno nespomenúť, že 

Škultéty bol dlhoročným redaktorom Slovenských pohľadov, ktoré zohrávali 

kľúčovú úlohu pri formovaní slovenského polonofilstva. Martinské 

prostredie, zahŕňajúce najmä predstaviteľov Slovenskej národnej strany, sa 

od matičných čias stalo centrom slovenskej kultúry, politiky, literatúry. Na 

jeho pôde pôsobilo množstvo slovenských intelektuálov, ku ktorým možno 

priradiť aj Škultétyho. Turčiansky Sv. Martin často navštevovali poľskí 

slovakisti združujúci sa najmä v krakovskom okruhu, ktorí prinášali do 

Martina početné publikácie, poľské periodiká približujúce poľskú kultúru, 

literatúru, výsledky vedeckého bádania slovenskej verejnosti. V martinských 

literárnych a kultúrnych kruhoch bola poľská literatúra predmetom živého 

záujmu a v postojoch k nej sa vyhraňovali a odzrkaľovali ideové postoje 

k aktuálnemu domácemu i zahraničnému kultúrnopolitickému pohybu. Na 

rozvíjaní tohto pohybu mal nepochybne svoj podiel aj J. Škultéty. Pozorne 

sledoval poľskú produkciu týkajúcu sa slovenského prostredia, na stránkach 

Pohľadov často uverejňoval polemické články týkajúce sa poľskej 

slovakistickej literatúry, v ktorých vyjadroval svoj názor, častokrát značne 

polemický s poľskými autormi. Vysoko si cenil a hodnotil práce o slovenskej 

literatúre, kultúre i etnografii poľského slovakistu Romana Zawilińského. 

 Neprijímal bez dôsledného podrobenia kritike výsledky poľských 

slovakistických výskumov, naopak, často s nimi polemizoval. Odmietal 

najmä prílišné vplyvy poľských autorov na slovenskú literatúru. Pozorne 

sledoval rozvoj poľského národného i literárneho života. Pravidelne 

prostredníctvom svojej tvorby informoval slovenskú verejnosť o poľských 

reáliách aj v príspevkoch zaoberajúcich sa ruskou tematikou. Okrem iného 

prekladal poľskú umeleckú literatúru. 

 
1 Príspevok vznikol v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0797/17 Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 

1918 – 1939. 
2 Škultétyho a jeho vzťah k Poliakom spracovali: MAGIERA, Ján: Jozef Škultéty a Poliaci. In: Slovenské 

pohľady, roč. 49, 1933, s. 662-663; ABRAHAMOWICZ, Danuta: J. Škultéty a Polacy. In: Jozef Škultéty (1853 – 

1948). Zborník z vedeckej konferencie. Red. Michal Kocák. Martin : Matica slovenská, s. 168-174; OTČENÁŠ, 

Michal: Jozef Škultéty a Slováci. In: Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov.Red. Jozef Hvišč. 

Bratislava : Lufema, 2000, s. 143-159. 
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Publikovaný dokument je ukážkou jeho práce, v ktorej približoval 

a hodnotil vedecké výsledky poľských literánych historikov. Napriek 

polonofilstvu J. Škultétyho je príspevok ukážkou jeho dôslednej literárnej 

kritiky charakteristickej odmietaním prílišných vplyvov poľských autorov na 

slovenské literárne diela. 

 

Š. J.: Literatúra a umenie. Tad. Stan. Grabowski: 

RomantysmpolskiwśródSłowian. Wpływy i pokrewieństwa. (Szkic do 

studyumporównawczego.) WeLwowie, 1910. 8°, 44 strany.In: Slovenské 

pohľady, roč. 31, 1911, s. 58-63.3 

 

T. St. Grabowski vykladá účinky, vlivy poľského romantizmu na 

literatúry ostatných Slovanov, Kašubov, Lužičanov, Čechov, Slovákov, 

Slovincov, Horvatov; vlivy na literatúry srbskú, bulharskú a ruskú sľubuje 

ukázať v druhej práci. Predmet je iste zaujímavý, ale — povieme hneď — pán 

Grabowski začal písať bez náležitej prípravy, úsudky jeho sú povrchné, 

holoslovné, nedokázané, a poňatie veci akési nesolídné, pre Nepoliaka 

nesympatičné.  

I slovenské prebudenie Grabowski predstavuje tak, ako by bez 

poľských vlivov nebolo bývalo ani možné. Bez všetkého odôvodnenia hovorí o 

vliveKochanowského na Jána Hollého; u Kollára dosiaľže nenašli 

vpravdebezprostrednýcb sledov poľskej poezie, ale čuť u neho toho samého 

ducha slovanskosti a mysticizmu, aký ovieval poľských romantikov. „Wszak 

że jego Córze Sławie póswięca Mìckiewicz w swych wykładach tyle słów 

uznania i uczucia ciepłego, odczuwając w sonetach słowackiego śpiewaka 

„tchnienie Petrarki“ i zapowiedź nowej ery w Słowiańszczyźnie.“ (Ako by z 

toho nasledovalo niečo pre tézu Grabowského!) „Väčšmi videť vliv poľskej 

poezie na Slovensku v epoche najživšieho rozvoja slovenskej písemnosti 

v rokoch 1845 do 1880. Pionieri národného prebudenia, ako Ľudovít Štúr 

a Miloslav Hurban, ako A. Braxatoris-Sládkovič, Botto, Kráľ, Žello, Chalupka 

a i. vychovali sa, temer utvorili svoju poeziu na literatúre poľskej. Mickiewicz 

zvlášte je pre nich kánonom národného vyznania, vedľa Kollára, Schillera, 

Petőfiho (!!), Puškina a i.“ Pieseň Mickiewiczova tak účinkovala na Slovákov, 

že „nejedného z nich strhla i na pole vojny, kde s Poliakmi plecom o plece 

opretí bojovali v mene ich svobody, ako napr. jeden z najčelnejších poetov 

slovenských, Samo Chalupka.“ Ostalo neobjasnené, čím bol zachvátený 18-

ročný Samo Chalupka, že v roku 1830 vybral sa do poľského povstania. 

V Prešporku, kde vtedy študoval, slovenskí študenti obľúbili si poľské knihy 

až v druhej polovici tridsiatych rokov, keď za Slovanstvo rozplameňoval ich 

už Ľudovít Štúr. Či do 1830-ho roku znali tam už Mickiewicza, je pochybné. 

 
3 Dokument po gramatickej stránke neprešiel jazykovou úpravou, je publikovaný v pôvodnej, neupravenej 

podobe s ponechaním dobového štýlu, slovosledu a gramatických chýb. 
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Počiatky duchovných stykov medzi Slovanmi boly veľmi ťažké. Ako 

hodnoverne vieme, Michal M. Hodža, o rok starší od Sama Chalupku, prvú 

poľskú knihu videl v roku 1831.4 Kollárova Slávy Dcera, trojspevová, 

burcujúca Slovanov, vtedy bola už sedemročná; lenže kto by nevedel, s akým 

bôľom hovoril Kollár o sebe a seberovných: „Že sme hlas jen v paušti 

volající...“ S Krakovom, centrom poľskej kultúry, kedysi malo živé spojenie 

temer celé Uhorsko. Univerzita Krakovská, už od poslednej desatiny XV. 

stoletia, bola od nás navštevovaná; potom zas, keď dolnú tretinu Uhorska 

Turci dostali do svojej moci, obchodné cesty z krajiny, ktoré prvej viedly 

k Adrii, obrátily sa k Baltickému moru – na Krakov. A vtedy kupecké cesty 

boly i cestami vzdelanosti; vliv krakovskej tlačiarne z toho času dá sa 

dokázať i na maďarskom pravopise. Ale od počiatku XVIII. stoletia boly nám 

poľské zeme zase daleko; keď Mária Terezia vymenila 16 spišských miest, 

Poliaci tak zabudli na túto stranu Tatier, že dlho nevedeli, že tu majú 

i poľské osady.  

Latinou dusených Slovákov od roku 1790 začala si podmaňovať 

i maďarčina. Poľská literatúra, hoci mala Mickiewiczovcov, medzi Slovákmi 

nemohla sa tak šíriť, ako si to T. St. Grabowski predstavuje. Účasť Slovákov 

v poľských povstaniach tiež nebola taká, ako by sa z jeho slov mohlo súdiť. 

Roku 1830 bol len sám Chalupka, vlastne zjavil sa tam, keď poľské sbory 

boly už na úteku; z roku 1863 vieme o dvoch: Jozefovi Bellovi a Jankovi 

Lehotskom (a Lehotský tiež pozde prišiel). V literárnej tvorbe Sama Chalupku 

poľských vlivov nebadať; zato vieme, že v rokoch, z ktorých je väčšina jeho 

básní, boly mu prirástly k duši ruské byliny.5 

Mienky svoje Grabowski tu neakurátne, nelogicky, tu zas nesolídne 

vyjadruje. U Sládkoviča vliv Mickiewiczovej poezie „je zrejmý, hoci ešte nie 

dominujúci“, a o sedem riadkov nižšie vraví, že u neho (Sládkoviča) „len 

domyslet sa môžeme“ o tom vlive. Opiera sa len na to, čo Zawiliński povedal,6 

lebo on sám patričných slovenských prác nemal v rukách; no miesto toho, 

aby verne reprodukoval Zawilińského mienku, on stupňuje, dodáva silných 

výrazov. Kde Zawiliński hovorí o stopách poľského vlivu, tam Grabowski 

spraví kopirovanie poľských diel. O Bottových pri Žltej ľalii na „Lilie“, 

a Krížne cesty že ani nemohly povstať bez vlivu „Dziadov“. Z toho Grabowski 

spravil: Botto „parafrazuje Świtezianku a Lilie, Pierwiosnek a Powrót Tatry 

v svojich „bájach“ poviestkach, a ešte jasnejšie Dziady v svojich krížnych 

cestách...“ U Zawilińského zretedlne stojí, že básne Jarinka a Návrat otcov 

 
4 „Rozpomínam sa na okamženia, keď som prvú knižku poľskú videl. Bolo to v Šárišskej stolici v Marhani, kde 

jedna Poľka, za tamejším zemským pánom uhorským vydaná, z ojčizny kochanej poľskej niekoľko knižiek 

donesených mala. Pane muoj, ako mi bolo, keď som čítať začal! A rozumel! Bolo to roku 1831.“ (Větín, str. 25.) 
5 Roku 1864 Chalupka písal do Viedne Pavlovi Kuzmánymu: „Či nechyrujete o Lamanskom? Narobil mne ten 

dobrej vôle Rybnikovým. Kedykoľvek ma dáka obida napadne, najlepší liek proti nej býva jedna staro-ruská 

„bylina“. Nečítam viacej, vždy iba jednu. – Pekný je on veru, ten slovanský myšlienkový svet; lenže málo je 

tých, ktorí ho poznajú. Ztade potom tá cudzota v literatúre slovanskej.“ 

 6 V knižke Słowacy, ich źycie i literatura. Warszawa, 1899. 
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Botto podáva ako preklady z Mickiewicza, a Grabowski to ako neliterárne 

prevrátil!7 

Pritom pán Grabowski predstavuje Bottu ako ešte živého, ktorého 

najnovšie (!!) básne, napr. Smrť Jánošíkova, poňatím svojím sú vraj veľmi 

príbuzné prácam K. Tetmajera. Botto umrel v roku 1881, keď Kazimíra 

Tetmajera (nar. 1865) ešte nebolo v literatúre; Smrť Jánošíkova v pôvodnom 

spracovaní je z roku 1847 a prvý raz tlačou vydaná už roku 1862. (V časti 

o horvatskej literatúre hovorí, že „veľa poľského romantizmu, a to pôvabne 

poľského, akoby vyštudovaného na románoch Kaczkowského 

a Kraszewského, na gawędách Mickiewicza, Rzewúskeho, Chodźku, jest 

v povestiach a obrázkoch zemianskych Babića-Gjalského,“ a dokladá: „To 

jednako nie je vliv bezprostredný, bo Gjalski nezná poľskej literatúry“, to že 

je len náhodná príbuznosť (przypadkowe pokrwieństwo), Gjalski čerpá vraj 

svoje látky z podobného milieu, zo života drobného chudobného zemianstva 

horvatského. Lenže tak nebaláchať o vlive poľskom! (To treba inak povedať.) 

Mickiewicz že bol vzorom i Kalinčákovi, ale v tej samej vete Grabowski 

vraví, že Kalinčák vyšiel zo školy Czajkowského. „Povesť jeho titulom 

Reštaurácie je veľmi zaujímavým obrázkom žitia starého zemianstva 

slovenského, obrázkom, verne kopirujúcim podobného druhu scény v našich 

povestiach i poemach šľachtických. Potvrdzuje to i hlavný historik slovenskej 

literatúry, prof. Jaroslav Vlček, a za ním i Zawiliński. 

Pravda je, že Kalinčák sám rozpráva (Lipa, II, str. 111), že v Prešporku 

(do roku 1843) obľúbil si obzvlášte povesti Czajkowského, ako Powiści 

kozackie, Kirdźali, Wernyhora a v Tydzieniku literackim vydané, v knihe 

Ukrainki sobrané povesti, tak, že sa sám odvážil písať niečo podobného zo 

života nášho vlastného. Czajkowského povesť Výprava na Carihrad Kalinčák 

i preložil. Ale v tom istom vlastnom životopise Kalinčák rozpráva i toto: „Za 

chlapectva som sa u starej matky na Vrútkach, od Záturčia (rodiska) 

neďalekých, mnoho zdržiaval, a cvičil som sa v cnostiach kortešských i vpil 

som sa do seba spôsob smýšľania nášho zemianstva... Matka podaniami 

o rodinách zemianskych celej stolice Turčianskej od nepamäti sveta 

a povesťami národnými ustavične zošľachťovala detinstvo moje.“ Opakujúc 

ešte, že rád počúval od matky vypravované povesti o zemianskych rodinách, 

o kuruckých vojnách, kalinčák pripomína, že Czajkowski v predstavovaní 

kozáckeho života je básnikom tendencie, jeho kozáci sú oddaní „swiętej 

ojczyznie polskej“ a „z historie známe, že kozáctvo bolo so strany poľskej 

nielen hrozne potlačované, ale že i ľud ukrainský nikdy sa Majowskich atď. 

neoduševňoval. Tak som ja s mojej strany nikdy nechcel, líčiac život 

 
7 Zawilińskému prisviedčam. Hoci je Báj Turca svojím vyvedením naozaj slovenská báseň, zárodok svoj nemala 

bez Mickiewicza. Zostala jej zo „Świtezianky“ i taká formálna vec: „Poď tonúť blánkou pomedzi dvoma svety 

vystretou“ (Na zwykłe uchodzi błonie.) „Dziadov“ v túto chvíľu nemám pri ruke, ale o základnosti solídnej 

mienky Zawilińského nepochybujem. – ŽellovPád Miliducha, ako Zaw. Hovorí, miesty upomína na Konráda 

Wallenroda.“ 
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uhorský, preháňať vec podľa vlastného kopyta... ale som sa vynasnažoval 

líčiť život tak, aký je a jaký bol, t. j. ako my v Uhrách dýchame a myslíme.“ 

Roku 1836 Kalinčák bol žiakom v Gemeri. Vtedy „boly v Gemerskej 

stolici – pripomína v autobiografii – medziiným i chýrne kortešácie, 

Draskóciho a Almásyho strana zápasila na život a na smrť; každý deň sme 

čosi novího počuli. Scéna v Reštaurácii, kde sa Bešeňovskovci s Potockovci 

zbili, je z toho času.“ Potom sa učil v Levoči, a o týchto svojich rokoch vraví: 

„Že som i pri reštaurácii tam držanej nechybel, samo sebou sa rozumie. 

„Medziborskovcov“ som od komédie sám za guby do stoličného domu ťahal.“ 

Či takýto Kalinčák v svojej povesti Reštaurácie potreboval kopirovať 

slovenským podobné scény poľských šľachtických povestí a poém? 

T. St. Grabowski odvoláva sa na Vlčkove dejiny slovenskej literatúry. 

Nuž pravda je, Jaroslav Vlček tiež spomína Kalinčákov pomer 

k Czajkowskému z prešporských študentských časov jeho, tak ako to 

Kalinčák sám vypísal, a vyhlasuje účinok Czajkowského v prvých prácach 

nášho spisovateľa za neodškriepny; ale ďalej autor Dejín hovorí: „Talent jeho 

(Kalinčákov) rozvil sa celkom, keď začrel do bohatých rozpomienok svojej 

mladosti a vyňal ztade rad originálnych postáv drobného slovenského 

zemianstva.“ (str. 143) „Tak do 1848 v literatúre našej nik nevymaľoval 

starého slovenského zemäna, sebevoľného, kríkajúceho, garazdu 

stvárajúceho, originálne sa vystatujúceho a originálne z boja utekajúceho, 

ako tu (v povesti Svätý duch) Kalinčák.“ (144) „Vo vyhútaných veciach 

Kalinčák nemal šťastia. Zato výtečné sú figúry, na ktorých v detstve „pásol 

oči svoje“; drobné slovenské zemianstvo.“ (177) „Na pr. Klasický rozhovor 

dvoch pánov bratov hneď v prvej kapitole Reštaurácie, alebo figúra starého 

pána Adama v tretej časti, alebo bitka rozpajedených stránok v hlave siedmej 

sú zpred roku meruôsmeho slovensko-zemianske originály.“ (227) – Úsudok 

svoj, že Kalinčák v Reštaurácii kopiroval slovenským podobné scény 

poľských šľachtických povestí a poém, Grabowski chcel by potvrdiť 

i svedectvom Zawilińského. Zawiliński, pravda je, vypisuje Vlčkove vývody 

a čiastočne so svojej stránky dodáva, že Czajkowski „zanechal zrejmé stopy 

na celej činnosti Kalinčáka, ako spisovateľa povestí“; ale, ako vážne, ako 

obozretne a svedomite, ako delikátne vedie si Zawiliński v otázke poľských 

vlivov, sme presvedčení, že by ani za svet nepodpísal Grabowského úsudok 

o Kalinčákovom kopirovaní poľských scén v Reštaurácii. Zawiliński by sotva 

podržal i svoju mienku o zrejmých stopách Czajkowského na celej literárnej 

činnosti Kalinčáka. Czajkowski, ktorý vedel len látku šťastne voliť, dobre 

rozprávať, ale tvoril nemožné situácie, s nemožnými hrdinami a historiu 

obracal hore nohami, hoci ho v svojom čase ako čítali a prekladali, bol 

najviac ak stredným spisovateľom. Kalinčák zas – ako vieme i z jeho rozpravy 

o Sládkovičovi (Sokol 1862, str. 399 sl.) – mal jemné ästetické čutie a veľkú 

oboznámenosť s literatúrami: jemu Czajkowski len ako mladému človeku, 
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začiatočníkovi, mohol byť vzorom. No a vieme, že nie všetky povesti 

Kalinčákove sú zo štyridsiatych rokov. 

Temer všetko, čo spomína o vlive poľského romantizmu na 

slovenských spisovateľov, T. St. Grabowski odpísal z Jaroslava Vlčka 

a Romana Zawilińského. Jeho je len neverné reprodukovanie týchto dvoch 

prameňov. Hviezdoslav a Svetozár Hurban že dobre znajú i Mickiewicza 

a Słowackého, ale v charaktere ich poezie leží väčšia náklonnosť k tvorbe 

Krasińského, hlboke so stránky filozofickej myšlienky. „Prvý v žalmoch, 

plných vážnosti a vznešenosti kresťanskej, druhý v sonetoch patriotických 

(„Viem, že môj národ odo mňa žiada“), vedome či nevedome (!!), skladá hold 

autorovi „Irydiona“ (Krasińskému), v ktorého šľaky stúpa.“ I toto je zo 

Zawilińského, ale – prekrúteno, zkazeno a najmä o Hurbanovi celkom 

falošne. 

Holoslovné tvrdenie pri stopovaní vlivov v literárnych dielach je 

nedostatočné – treba ukázať, dokázať. Mickiewicz najmä u západných 

Slovanov od tridsiatych rokov bol veľmi obľúbený8 a mocne jímal duchov: 

veru budú toho stopy v našich tvoreniach. Juliusa Słowakého i sami Poliaci 

len nedávno začali vykladať, študovať a tak i čítaný sotva náležite. U nás 

zostal málo známym – spolu s Krasińským. 

Grabowski robí i reflexie. Od vlivu poľskej literatúry v Slovanstve 

očakáva, že „stvorí bratstvo, ale nie to plytké, krikľúnske, zvané „láskou 

slovanskou“,9 ale to hlbšie, ktoré je jedným krokom ďalej ku bratstvu 

ľudskosti“. (Náš Štúr mu je zapamiętały [= nerozsudný, bláznivý] panslawista 

starego typu.“) Poľskou literatúrou chce mať v Slovanstve vodcovstvo Poľska, 

miesto „doterajšieho, zbankrotovaného“ vodcovstva ruského. 

Nuž, takíto Grabowski sotva poslúžia poľským ašpiráciám. Výdobytky 

vo svete nerobia sa takým duchom. Čo ruskú literatúru rozšírilo v Slovanstve 

i mimo Slovanstva, to neboly len talenty spisovateľov, ale i ich srdcia. 

V Rusoch inostranní Slovania veľmi často nachodia Tušinov, ktorých 

nemožno nemilovať; duch Grabowského je duch Zagłobu. 

 
8 Pozoruhodné slovo povedal o tom V. I. Lamanskij v životopise Sreznievskeho. (Slov. Pohľady 1898, str. 186) 
9 Kollár, Pogodin (podporujúci Šafárika v Prahe, ruskí slavianofili roku 1876 a, ako následky ich účinkovania, 

ruskí dobrovoľníci v srbskej vojne a ruská vojna (1877 – 8), z ktorej vyšlo dnešné svobodné Bulharsko, sú 

„plytká, krikľúnska slovanská láska“!! 
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Roman Zawiliński a jeho spomienky na Hviezdoslava1 

 

Miriam Viršinská (ed.) 

 

Roman Zawiliński sa radí medzi zakladateľov poľskej slavistiky a bol 

jedným z prvých priekopníkov slovensko-poľských kultúrnych vzťahov 

v poslednej tretine 19. a prvých desaťročí 20. storočia, ktorý nadviazal 

kontakty s predstaviteľmi martinského centra. Okrem toho, že bol slavistom 

a jazykovedcom, dlhé roky vyučoval jazyky na poľských stredných školách, 

publikoval v mnohých periodikách, od roku 1901 vydával a redigoval časopis 

Poradnik Językowy a ako milovník ľudovej kultúry sa zaujímal aj 

o etnografiu.2 Veľký vplyv na jeho vzdelanie a lásku k literatúre, lingvistike 

a etnografii malo jeho ročné filologické štúdium na Viedenskej  univerzite, 

kde ho formoval najmä významný lingvista a slavista Franz Miklosich. 

Štúdium a výskum ľudovej kultúry, obyčajov, zvykov, etnografie ho v 90. 

rokoch 19. storočia zaviali do slovensko-poľského pohraničia, na Kysuce, 

Oravu, Spiš, medzi slovenské obyvateľstvo.  

Prelomovým momentom pre rozvíjanie jeho slovenských kontaktov bol 

rok 1894, keď sa počas kúpeľného pobytu v Oravskej Polhore stretol 

s lekárom Jozefom Minárikom, predstaviteľom hlasistického hnutia: 

„Spoznal som Oravu, najmä západnú, dosť letmo v roku 1894, keď som sa 

s kolegom vybral z Miłowky cez Usoly na Novoť a potom cez Mútne a Sihelné 

došli sme do Polhory...  Chcejúc bližšie spoznať ľud tohto kraja a vhĺbiť sa do 

jeho reči, rozhodol som sa stráviť celé prázdniny v Polhore...“3 Minárik sa stal 

jeho blízkym priateľom, ktorý ho zoznámil s mnohými slovenskými 

intelektuálmi. Postupne rozvinul plodnú spoluprácu s Turčianskym Svätým 

Martinom, keď nadviazal kontakty so S. H. Vajanským, s J. Škultétym, A. 

Halašom, A. Kmeťom.4 

Na Slovensko počas svojich návštev prinášal poľskú literatúru, noviny 

a časopisy, vďaka čomu sa Slováci mohli pravidelne oboznamovať s dielami 

poľskej vedy a literatúry, a naopak, Zawiliński tu mal taktiež možnosť získať 

najnovšie poznatky zo slovenského prostredia, spoznať slovenské reálie. 

Výsledkom tohto vzájomného kultúrneho transferu je Zawilińského 

monografia, Slováci, ich život a kultúra, vydaná v roku 1899.5 Bola to prvá 

zahraničná publikácia o slovenskej literatúre, kultúre a dejinách. Slovenská, 

ako aj poľská literárna kritika ju prijala pozitívne ako dielo, ktoré „nemá 

 
1 Príspevok vznikol v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0797/17 Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 

1918 – 1939. 
2 Životopisné dáta čerpáme: KURZEJA-ŚWIĄTEK, Maria: ZAWILIŃSKI, Roman. In: Małopolska. Regiony, 

regionalizmy, małeojczyzny, roč. 14. Kraków, 2012, s. 308-311.  
3 ZAWILIŃSKI, Roman: Moje rozpomienky na Hviezdoslava. In: Slovenské pohľady, roč. 46, 1930, s. 300. 
4 BÁNSKY, Jozef: Roman Zawiliński a Slovensko. In: Literárno-historický zborník, roč. 10, 1953, s. 400. 
5 ZAWILIŃSKI, Roman: Słowacy, ich życie a literatura. Warszawa : DrukarniaGranowskiego i Sikorskiego, 

1899,  
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nijaký iný slovanský národ“6 a ktoré vykonalo záslužnú činnosť na poli 

propagácie slovenskej literatúry a kultúry u poľských susedov. 

Práve kontakty so Zawilinským rozvinuli Hviezdoslavov záujem 

o poľskú literatúru.7 Ako Zawilinski neskôr sám spomínal, s Hviezdoslavom 

sa zoznámil v lete roku 1897, keď opätovne spolu s rodinou strávil 

dovolenku v kúpeľoch Slaná Voda pri Oravskej Polhore. Tento pobyt bol však 

pre neho iný ako ostatné. Od svojho priateľa, kúpeľného lekára Minárika, sa 

dozvedel, že v tom istom dome, kde sa ubytovali, býval aj advokát Országh 

s manželkou z Námestova, „výtečný básnik slovenský“. Ich rodiny strávili 

spolu v kúpeľoch dva týždne, absolvovali viacero spoločných aktivít, spoločné 

prechádzky, výpravy na pstruhy alebo na raky. R. Zawiliński spoznal 

Hviezdoslava ako „človeka nevšedného, hlbokého mysliteľa a pritom hlbokého 

srdca, ktorý nikomu neodriekol rady a pomoci, hoci by to bol kurič Jano alebo 

posluhovačka Katarína“.8 Hviezdoslav vzbudil v Zawilińskom „väčší záujem 

o slovenskú literatúru“ a, naopak, Hviezdoslav sa Zawilińského vypytoval 

podrobnejšie informácie najmä o Juliuszovi Słowackom, ktorého si 

Hviezdoslav neobyčajne cenil ako básnika a obdivoval jeho poéziu, čo ho 

priviedlo k poľským prekladom.  

K ďalšiemu osobnému kontaktu prišlo o dva roky neskôr, keď R. 

Zawiliński zavítal opäť na Oravu spoločne s Eduardom Krajňákom, 

profesorom z Bratislavy. Spolu navštívili v Hviezdoslava a viedli debaty o 

maďarskej i poľskej literatúre, ale nielen o tej. Ako Zawiliński na margo 

Hviezdoslavových vedomostiach o svetovej literatúre konštatoval: 

„Hviezdoslav má nielen dobrý prehľad po celej literatúre svetovej, ale zná 

a dôkladne číta diela prvotriednych spisovateľov, zbožňujúc najmä 

Shakespeara.“9 

Taktiež aj Hviezdoslav navštívil svojho priateľa o rok neskôr v jeho 

bydlisku  v Krakove, kde okrem absolvovania lekárskeho vyšetrenia 

nadviazal kontakty s ďalšími Poliakmi. Poslednýkrát sa stretli v roku 1917, 

v čase prebiehajúceho vojenského konfliktu, čo poznačilo aj ich stretnutie. 

Spomienky na Hviezdoslava uverejnil Roman Zawiliński v roku 1930 

v Slovenských pohľadoch, ktoré predstavujeme na nasledujúcich stranách. 

Tento dokument predstavuje cenný zdroj informácií, prostredníctvom 

ktorého máme možnosť vstúpiť do osobného sveta jedného z našich 

najvýznamnejších básnikov ‒ Pavla Országha Hviezdoslava. 

 

 
6 Słowacja i Słowacy, I. zv. Kraków, 1937, s. 57-58. Citované podľa BÁNSKY, Roman Zawiliński a Slovensko, 

s. 399. 
7 Ich vzájomnými kontaktmi sa zaoberali práce: BÁNSKY, Roman Zawiliński a Slovensko, s. 399-413; 

ŚLIZIŃSKI, Jerzy: PawełOrszágh-Hviezdoslav a Polska. In: PamiętnikSłowiański, roč. 23, 1973, s. 119-129; 

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia: Pavol Országh Hviezdoslav (1849 – 1921) a Roman Zawiliński (1855 – 

1932). In: SlavicaSlovaca, roč. 40, 2005, č. 2, s. 97-103. 
8 ZAWILIŃSKI, Moje rozpomienky na Hviezdoslava, s. 301. 
9 Tamže, s. 303. 
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ZAWILIŃSKI, Roman: Moje rozpomienky na Hviezdoslava. In: Slovenské 

pohľady, roč. 46, 1930, č. 5, s. 300-307.10 

 

Spoznal som Oravu, najmä západnú, dosť letmo v lete r. 1894, keď 

som sa s kolegom vybral z Milówky cez Usoły na Novoť a potom cez Mútne, 

Veselé a Sihelné došli sme do Polhory.  

Poštmajstrom bol vtedy pán Klein, v ktorého dome dostalo sa nám 

pohostinného prijatia, a z tých čias sa datujú moje zvláštne rozpomienky na 

tento dom. Chcejúc bližšie spoznať ľud toho kraja a vhĺbiť sa do jeho reči, 

rozhodol som sa stráviť celé prázdniny v Polhore, najmä preto, že primitívny 

síce, ale predsa len kúpeľný ústav uľahčoval ubytovanie s rodinou a 

zaisťoval dobré podmienky výživy.  

Vybral som sa teda roku 1897 začiatkom júla s rodinou do Polhory a 

ubytoval som sa v jednom z voľných bytov domčeka neveľkého, ležiaceho v 

ústraní, v južnej časti kúpeľov. Od lekára dr. J. Minárika som sa dozvedel, že 

v tom istom dome býva advokát Országh, došlý sem z Námestova so ženou, 

„výtečný básnik slovenský“, ako sa doktor vyslovil. Pravda, neveľa bolo 

potrebné, aby som sa spoznal so súsedmi a spriatelil sa.  

Spoločné prechádzky, výpravy na pstruhy, ktoré Hviezdoslav rád 

chytal na udicu, ba i nočná výprava k potoku, v ktorom chlapci pri svetle 

smolníc chytali raky, boly programom niedlhého, bo len dvojtýždňového 

spoločného pobytu, lebo básnik: bol tu už dva týždne pred naším príchodom, 

a dlhšie prázdniny nemohol si dovoliť pre záväzné práce. Ale ten čas postačil, 

aby som poznal človeka nevšedného, hlbokého mysliteľa a pritom hlbokého 

srdca, ktorý nikomu neodriekol svojej rady a pomoci, hoci by to bol kurič 

Jano alebo posluhovačka Katarína. V styku s ním vzbudil sa vo mne väčší 

záujem o slovenskú literatúru, on zas spytoval sa ma na niektoré 

podrobnosti zo života Slowackého, ktorého neobyčajne cenil, ale vtedy mi nič 

nepovedal, že by už bol niečo prekladal alebo mienil prekladať. Z tých čias 

mám pamiatku: básnik postavil sa mne, amatérovi, pred fotografický aparát, 

a žatým i obe naše rodiny. Z týchto čias pochodí i fotografia rodiny 

Kleinovskej, na ktorej, na ľavom kraji, je i dr. Minárik.  

O dva roky neskoršie, zdržujúc sa v Orave, blízko Námestova, nemohol 

som sa zrieknuť príjemnosti navštíviť básnika, tým viac, že v ten rok mal 

opustiť to mestečko a presťahovať sa do Kubína.  

Spoločne s kolegom Eduardom Krajňákom, profesorom z Bratislavy, 

zavítali sme pred domček Hviezdoslavov v pošmúrny deň júlový. Dom 

neveľký, podľa miestnej obyčaje štítom do ulice vystavený, mal malú 

záhradku na podmurovaní pod oknami, väčšiu; za domom — okná plné 

kvetov, najmä rozličných ruží, ktorých bol básnik veľkým milovníkom.  

 
10 Dokument po gramatickej stránke neprešiel jazykovou úpravou, je publikovaný v pôvodnej, neupravenej 

podobe s ponechaním dobového štýlu, slovosledu a gramatických chýb. 
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Našli sme ho v jeho izbe, zamestnaného vecami povolania, 

obklopeného celými sväzkami listín a v spoločnosti akejsi meštianskej ženy, 

klientky. Pozval nás do salóna, a po chvíľke opustil, aby odbavil stránku.  

Salón bol plný kvetov, obrazov a knižiek.  

Obzerali sme fotografiu básnikovej manželky (náhodou neprítomnej) a 

jeho samého a pozastavili sme sa nad jednou z rokov dávnejších, 

predstavujúcou mladíka v plnej postave, v národnom kroji maďarskom. V 

črtách bola podobnosť k básnikovi, ale kroj?...  

Práve vstúpil a prosili sme o vysvetlenie. 

 — Tak veru, to moja podobizeň, — hovoril, — z tých čias, keď som sa 

honosil svojím priezviskom, na maďarský spôsob pristrihnutým, písal som 

básne maďarské a ja, v piatej triede gymnaziálnej, získaval som laury 

básnické, patriace oktavánom v Kežmarku. Petőfi bol vtedy mojím vzorom a 

ideálom... Chvalabohu, dávne to časy...  

Rozhovor prešiel s Petőfiho na poéziu maďarskú a svetovú; vysvitlo, že 

Hviezdoslav má nielen dobrý prehľad po celej literatúre svetovej, ale má a 

dôkladne číta diela prvotriednych spisovateľov, zbožňujúc najmä 

Shakespearea.  

Z ohľadu na moju prítomnosť spomenula sa i literatúra poľská. Kolega 

z Bratislavy neobyčajne obdivoval Sienkiewicza, ktorého čítal v originále, v 

ruke so slovníkom poľsko-českým. Hviezdoslav menej poznal Sienkiewicza a 

oduševňoval sa Słowackým. 

— Zdá sa mi, — hovoril, — že Poliaci ešte nedostatočne ocenili 

Słowackého v pomere k jeho hodnote a v pomere k Mickiewiczovi ...  

Minulého roku Hviezdoslav bol v Krakove a, kúpiac si diela 

Słowackého, svedomite ich preštudoval. Náhľad jeho bol mi tým milší, že sa 

shodoval s mojím, ináč vôbec nie ojedinelým.  

Po raňajkách oslovil kolega poeta, čo teraz píše. Vytiahol zo zásuvky 

hodný fascikul a ukazoval nám materiál, prichystaný do tlače pre III. sväzok 

svojich „Spisov básnických“. (Sväzok I. a II. vyšly v r. 1892 a 1896.) Mal 

obsahovať dve väčšie básnické povesti: „Ežo Vlkolinský“, dávnejšie už 

vytlačený, ale teraz prepracovaný, a „Gábor Vlkolinský“, povesť nová; 

niekoľko menších skladieb, a ešte o niečom rozmýšľal básnik.  

Kolega môj narážal na vydané dva sväzky.  

— Dal by som ti z celej duše, ale nemám, — vyhováral sa básnik. — 

Dostal som ako celý honorár desať exemplárov, a tie sa už rozišly medzi 

ľuďmi. Hľa, jediný tento viazaný exemplár...  

Také to boly pomery a taký osud najprednejšieho básnika slovenského. 

Posielajúc čerstvo napísané diela do Slovenských Pohľadov, plnil povinnosť 

národnú a ľudskú a nežiadal honoráru; sosbierajúc básne svoje v celý 

sväzok, uspokojí sa ako honorárom niekoľkými exemplármi, ktoré rozdá 

známym.  
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Prichodí mi na um, čo sa mi stalo dva roky predtým v dome 

zámožného Slováka v Kline, v Orave. Pozvaný ochotne som vstúpil, cestujúc 

tade. Dom zariadený veľkopanský, bolo poznať nielen zámožnosť, ale i snahu 

ukázať, že na peniazoch im nezáleží. Keďže som cestoval z Polhory, nuž 

prišiel do reči i Hviezdoslav, ktorého práve vtedy bol som tam poznal, — i 

jeho básne. Dcérka hospodára domu vyjadrila sa o nich, že sú „sedliacko-

oravské“, pani, že ťažko ich čítať; sám pán vytiahol kdesi z úkrytu dva nové 

nerozrezané sväzky a pri odchode daroval mi ich. Váhal som, či ich prijať, 

lebo som ich už mal; ale konečne prijal som ich a uložil v našej Bibliotéke 

Jagielloňskej. Skoro potom pochopil som jeho počínanie: ten pán vydával 

svoju dcéru za úradníka politického, nechcel teda, aby prítomnosť 

akejkoľvek slovenskej knižky, a tým viac diel Hviezdoslavových, azda nemilo 

sa dotkla jeho budúceho zaťa, maďaróna!  

Takéto pomery boly na Slovensku, pozbavenom národnej šľachty a 

vlasteneckej inteligencie. Len ďaleko, za hranicami vlastnej otčiny, v 

Amerike, kam odchodily početné zástupy Slovákov, svobodno im bolo cítiť sa 

Slovákmi, sriaďovať spolky a nebáť sa slovenskej knihy.  

V tom roku (1899) básnik dosiahol 50 rokov života, i zasielali mu s 

mnohých strán blahoželania, diplomy i dary. Keď sme po obede zasadli v 

kabinete básnikovom k rozhovoru, začala na jeho vyzvanie snášať pred nás 

jeho bratanica (zastupujúca vtedy paniu domu) množstvo diplomov, 

telegramov a darov. Pozornosť upútala strieborná písacia garnitúra, 

umiestená vo vkusnej étui, pozostávajúca z kalamára, posýpky, pijaka, 

rúčky na pero a pečiatky. Všetko majstrovsky cizelované, vkusnej formy: dar 

to personálu „Amerických Slovenských Novín“, s obšírnym pripojeným 

listom, oslavujúcim zásluhy básnikove, a s početnými podpismi.  

Zvláštnym a svojho druhu umeleckým predmetom bolo čestné 

vyznamenanie, druh rádu, ktorý poslal básnikovi z toho istého mesta 

„Národný Slovenský Spolok“. Na emailovanej striebornej pliaške, majúcej na 

druhej strane ihlu na pripnutie, bola navrchu kokarda v národných farbách 

slovenských, pod ňou orol americký, opretý pazúrmi na dvoch pavezách 

erbových: Spojených Štátov a Slovenska (tri štíty: Tatra, Fatra, Matra a na 

prostrednom biely kríž štýrramenný). Celok tvoril milú pamiatku. Tretí dar 

bol najzaujímavejší, lebo nechal všetku zvedavosť neuspokojenú. Bol to 

voskový valec z fonografu, s tisícmi drobných znakov, a obsahujúci pozdravy 

a želania neznáme, lebo básnik neopatril si fonograf, aby vypočul tie želania.  

Ešte sme nad tými predmetmi uvažovali a rozprávali, keď ktosi na 

dverách zaklopal a pred nami zastala nezvyklá postava sviežeho a silného 

starca, s vlasmi šedivými, nakrátko zastrihnutými a s dlhou, bohatou 

bradou. Bol to penzionovaný horár oravského panstva, prichodiaci k 

advokátovi v nejakej veci. Zpočiatku cítil sa trochu nesvojsky v našej 

spoločnosti, ale pomaly prinavrátila sa mu svoboda pohybov a rozviazal sa 

mu jazyk. Začal rozprávať o časoch kossuthovských, o svojich vojenských 
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príhodách, citoval akoby z knižky humoristicko-satirické verše súčasné a 

deklamoval neprevýšiteľnemakaronizmy nemecko-latinské. Poznať bolo, že 

vyrástol v tých časoch, keď v Uhorsku jazyk latinský bol úradným a keď i 

toastovali ešte po latinsky.  

Chýlilo sa už k večeru, keď sme sa rozlúčili s básnikom. Kým kočiš 

pripravil všetko, vybrali sme sa vopred, vyprevádzaní naším hostiteľom 

ďaleko za mesto. Pokoj, panujúci v prírode, zeleň rozsiahlych lúk a polí, v 

diaľave hmlisté štíty Tatier naladily básnika zádumčivé. 

 Hovorili sme o večne nevyčerpateľnom temate príjemnosti dediny a 

mesta.  

— Čo ty tu robíš v dlhé zimné večery ? — spýtal sa básnika môj kolega.  

— Čo robím ? — odvetil. — Mám divadlo v Shakespeareovi, hudbu v 

lyrike Słowackého a zábavu — videl si sošity mojich nedokončených 

skladieb.  

Došiel náš vozík; lúčime sa srdečne, hoci s nesplniteľným „do videnia“ 

rozišli sme sa s nevšedným básnikom a nesmierne sympatickým človekom.  

Na zákrute pozreli sme okom poza seba; on, prejdúc kúsok cesty, stál 

na kopčeku a rozhliadal sa po kraji, ktorý si tak zamiloval a ktorého 

nešťastie tak precítil. 

Tak sa akosi stalo, šťastlivé či nešťastlive, že roku 1917 pre nedostatok 

živnostných prostriedkov v našej zemi rozhodol som sa ísť na Jeto s rodinou 

do Dolnej Oravy, vtedy ešte k Uhorsku patriacej. Ťahaly ma ta dve sily: veľmi 

pekný a zdravý kraj a Hviezdoslav, bývajúci od 1869-ho roku v Dolnom 

Kubíne.  

Úmysel stal sa rozhodnutím, keď na list svoj Hviezdoslavovi: písaný 

dostal som odpoveď, že srdečne sa potešil z môjho úmyslu,, že nás „očakáva 

s otvorenou náručou a vynasnaží sa, aby sme sa v tých ťažkých časoch cítili 

u nich, nakoľko je to len možné,, dobre, v ničom nedostatku nemali a našli 

pokoj a skutočný odpočinok“.  

Nevedel som ešte, či úrady uhorské dovolia mi pobyt a či mi neodoprú 

primeraný prídel živnosti, aký dávali každému svojmu občanovi. Ale 

Hviezdoslav rozohnal i túto moju neistotu. „Hneď' som sa vybral k 

podžupanovi a potom k slúžnemu; obaja ma uistili, že proti Vášmu príchodu 

nič nenamietajú (veď „Węgier Polak dwa bratanki...“ či nie?), k tomu, že 

dostanete lístky na múku, masť (slaninu), na kávu a cukor.“  

Postaral sa nám i o byt u svojej rodiny, síce trochu primalý, ale v zeleni 

a s prekrásnym výhľadom na Choč.  

Nebolo teda o čom dlho premýšľať. Keď nastaly prázdniny, hneď v 

prvých dňoch júla odišli sme cez Nowy Targ a Suchú Horu do Kubína. 

* 

Mestečko to, pekné sídlo oravské, leží veľmi nešťastne pre svoj rozvoj: v 

úzkej kotlinke pri vtoku potoka do rieky Oravy. Ľavý breh toho potoka tvorí 
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skoro až k jeho ústiu strmá a príkra stráň, pokrytá síce zeleňou, ale 

nedovoľujúca staväť domy. Preto všetky domy mestečka rozprestierajú sa na 

pravom brehu, sriadené v dlhý sprievod pozdĺž hradskej, vedúcej od severa k 

juhu a spojujúcej cez Brestovú Oravu s Liptovom. V severnej časti mestečka, 

bližšie k rieke Orave a k stanici, sú väčšie i poschodové budovy, postavené 

frontom do ulice; v časti južnej, staršej, najmä naproti kostolom katolíckemu 

a evanjelickému a na rynku, domy do ulice obrátené sú jedným bokom, 

vedľa ktorého umiestená brána vedie do dvora, do záhrady a do 

hospodárskych, stavieb.  

Jeden z takých domov, majetok svojho švagra, miestneho farára, 

zaujal Hviezdoslav, presťahujúc sa z Námestova pod Babicu Gorou pod svoj 

rodný Choč a ponechajúc advokátsku prax. Úzkou bráničkou vchodilo sa na 

dvorček, s ktorého naľavo viedly široké schody na verandu, kvetmi 

ozdobenú, a s nej cez predsieň do izby básnikovej. Tu bola umiestená jeho 

knižnica, obsahujúca najlepšie diela literatúry svetovej, tu skromný písací 

stolík, pri ktorom pracoval, a medzi oblokmi pohodlná pohovka, na ktorej, 

sediac hovorili sme celé hodiny.  

Musel som mu dopodrobna rozpovedať priebeh svojho života ešte zpred 

vojny i z čias vojny; potom on, nevyzvaný, alevzájomnosťou vedený, 

rozpovedal svoj. Čítal mi preklady z poľštiny, najmä zo Słowackého, a radil 

sa niekoľko ráz, či dobre pochopil to miesto. Okrem toho prečítal mi svoje 

najnovšie dielo „Krvavé sonety“, v ktorých dal výraz svojmu rozhorčeniu nad 

barbarským charakterom vojny, nad činmi nedôstojnými človeka, nad 

vzrastajúcim bestializmom a úpadkom mravnosti. Dostalo sa tam najmä 

pruskému Vilhelmovi; s veľkým žiaľom písal o bratovražedných bojoch 

Poliakov v rozličných táboroch, alebo Čechov a Slovákov proti Srbom a 

Rusom. O vytlačení tých sonetov vtedy nemohlo byť ani reči; odpísal som si 

niektoré z nich, ale na preklad sú priťažké, ich básnický vzlet je veľmi 

vysoký.  

Jedného pekného júlového dňa vybrali sme sa na dlhšiu prechádzku 

hore k Choču. Spomínal, koľko ráz ako chlapec škriabal sa na ten štít a ako 

neskoršie na gymnáziu v Kežmarku strašne túžil za svojím miláčkom. Keď 

sme zastali na rozcestí, odkiaľ hradská vedie do Jaseňovej a dedinská cesta 

do Vyšného Kubína, nahovoril ma odbočiť a pozrieť jeho rodisko. Nad 

potokom sa krútiacou cestou došli sme skoro do dediny, potom cez dedinu, 

medzi rozhádzanými domami, ťažko sme sa prebíjali, lebo práve vyháňali 

statok na odpoludňajšiu pašu a treba bolo zastavovať sa a prepúšťať čriedu 

vedľa seba. Všetci pastieri i pastierky poznali tu Hviezdoslava a neprešli ho 

bez pozdravenia; mne, navyknutému na katolícky pozdrav, divný bol ten 

zvyk evanjelikov, želajúci „dobrý deň". Tu celý Vyšný Kubín obývajú 

evanjelici, a i v samom mestečku je ich väčšina.  

Zastali sme konečne pred rodným domom básnikovým, nelíšiacim sa 

ničím od iných domov. Obývala ho vtedy vdova po bratovi, lebo Hviezdoslav 
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bratovi odstúpil otcovizeň, sám inde bývajúc. Práve sberala sa do poľa a pre 

nás sa zdržala; museli sme si sadnúť a prijať pohostenie výborným kyslým 

mliekom, ktoré nás po dlhšej prechádzke za sparného dňa výborne osviežilo.  

Rozhovor medzi príbuznými týkal sa vecí rodinných, a potom 

hospodárstva. Žalovala sa pritom na vojnu, na ktorej mala syna a dlhší čas 

nemala už od neho nijakej zvesti.  

Keďže strýko ukazoval živý súcit a záujem o všetko, povodila nás po 

dome, ukázala najmladšie teliatko, bľačiace v stajni za matkou, pochválila sa 

kŕdľom urastených husí, tiahnúcich do vody, a volaná chlapcom do poľa, 

úprimne sa rozlúčila a odišla.  

Vracajúc sa domov, vysvetľoval mi Hviezdoslav svoje rodinné pomery. 

Celá dedina, to kolokácia drobného zemianstva, jednou zo zámožnejších 

rodín bola rodina Országhovcov, ktorá so zemianstvom dostala svoje meno. 

Ako sa predtým nazývali — nespýtal som sa, lebo ak to dávno bolo, vtedy 

priezvisk nebolo. Ukazoval mi doma portréty svojich rodičov a ich rodinné 

erby, ktorými sa honosil, hoci ako človek inteligentný a demokrat nijakej 

zvláštnej dôležitosti im nepripisoval.  

Vracajúc sa domov, stretli sme niekoľko zajatcov talianskych, ktorí 

sem poslaní a podelení po domoch museli za výživu konaťťažké práce poľné s 

kosou a vidlami. Pozdravili nás úprimne: „Buonasera“, ale rozumieť sa išlo 

ťažko, lebo naše znalosti taliančiny boly minimálne, a oni ani po nemecky 

nerozumeli. Zdržujúc sa už tu niekoľko týždňov, naučili sa toľko po 

slovensky, že sa ako-tak pomocou posunkov a nejasných výrazov dohovorili 

so svojimi zamestnávateľmi.  

Jedného z nich, bývajúceho v súsedstve, stretol som raz v nedeľu nad 

potokom, čítajúceho v tôni knižku. Zvedavý vzal som ju do ruky — bola to 

Danteho „Božská komédia“. A teda to nie je prostý robotník, nie; to bývalý 

poslucháč práv, nešťastným spôsobom tu v zajatí prežívajúci svoju mladosť. 

Nakoľko som ho mohol rozumieť, pokladal Nemcov a cisára Vilhelma za 

najväčšie nešťastie a nepochyboval o páde centrálnych mocností.  

Porozprával som to Hviezdoslavovi a upozornil som ho na 

jednomyseľnosť jeho i toho Taliana o príčine výbuchu vojny a jej pôvodcov. 

Vkročili sme teda nevdojak na pôdu politiky a videl som jeho hlboké 

presvedčenie o blízkom páde Austrie; Rusko predstavovalo sa mu v lepšom 

svetle.  

V zápale debatnom siahol medzi rozličné papiere v svojej skrini a, 

vytiahnuc mapku, ukazoval mi, ako to už Česi všetko premysleli na prípad 

rozpadnutia monarchie habsburgskej. Mapka, zhotovená kdesi v Amerike, či 

potajomky v Čechách, dôkladne zahrňovala územie dnešnej republiky 

Československej.  

— A čo bude s nami? — spýtal som sa.  
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— No, — odpovedal, — to bude závisieť od výsledku vojny. Ale pre vás 

bolo by najlepšie, keby ste sa mohli sjednotiť a azda v pomere federatívnom 

umiestiť v Rusku. Maly by už raz prestať bratovražedlné boje a vzájomná 

nenávisť medzi bratmi.  

Jeho idea smierenia a sbratrenia Slovanov bola dominujúca nad celou 

politikou, ktorou sa ináč nezaoberal a ktorú nerád mal. Ba i v pomere k 

utláčateľom vlastného národa, k Maďarom, zachovával sa lojálne a veľmi 

ústupčive. Idúceho ulicou pozdravovali všetci úradníci maďarsky, a on im 

odpovedal „alászolgája“. Hnevalo ma to a robil som mu výčitky.  

— Prečo neodpovieš im po svojsky: „dobrý večer“ alebo „dobrý deň“. 

Nech vedia, že si Slovák a nie Maďar!  

— Bratku môj, — odpovedal, — oni to dobre vedia a ani na chvíľu 

nepochybujú o mojom patriotizme. Ale ja nechcem ich dráždiť, radšej 

ustúpim a pokloním sa im, a chcem mať v nich radšej priateľov než 

nepriateľov.  

Povaha čisto slovanská. 

* 

Leto chytro prešlo, a my sme sa vrátili do Krakova, hojne zásobení 

rozličnou živnosťou, o ktorú bolo ťažko u nás.  

Odvtedy nevidel som Hviezdoslava.  

Roku 1921 dostal som telegram o jeho smrti vo chvíli, keď sám, majúc 

influenzu, bol som pripútaný k posteli a nemohol som odcestovať, aby som 

mu vzdal poslednú poctu. Ale duch jeho je so mnou, lebo často sa vraciam k 

jeho básňam, v ktorých nachodím občerstvenie a hlboký rozum. 

     (Z rukopisu preložil Mikuláš Stano) 
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Kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska – spoločné dedičstvo 

ľudstva 

 

Anna Bocková 

 

  

Emblém symbolizuje vzájomnú 

prepojenosť kultúrnych a prírodných 

lokalít. Ústredný štvorec, ktorý 

vytvorili ľudia, je úzko spojený s 

kruhom, predstavujúcim prírodu. 

Emblém je okrúhly ako svet, ale 

súčasne je aj symbolom ochrany. 

Patrimonito sa zrodil na 1. 

Mládežníckom fóre o svetovom 

dedičstve v Bergene. Emblém navrhla 

skupina španielskych mládežníkov 

a symbolizuje záujem mládeže na 

ochrane dedičstva ľudstva.  

(význam v španielčine – „malé 

dedičstvo“).  

                                                                               

Kultúrne dedičstvo je pre každý národ jedinečné, osobité a špecifické. 

Odlišuje ho od iných národov a zároveň je súčasťou kultúrneho dedičstva 

celého ľudstva – svetového kultúrneho dedičstva. Chápeme ho ako odkaz 

minulosti v podobe miest, predmetov, zaujímavých lokalít i vzácnych 

myšlienok, politických a spoločenských systémov či hudobných prejavov. 

Ceníme si ich jedinečnosť a sú nenahraditeľnými príkladmi a zdrojmi života, 

či inšpirácie.  

Účinne však môžeme chrániť a udržiavať len to, čo skutočne dokážeme 

mnohostranne vnímať, len to, čomu zároveň dobre rozumieme a čo aj 

dostatočne poznáme a vieme oceniť.  

Kultúra je fungujúci systém prvkov, ktoré ju tvoria: 

1. Materiálne výtvory ľudskej práce (stavby, výrobné technológie, a 

nástroje, úžitkové a umelecké predmety, obydlia apod.); 

2. Hodnoty, normy, pravidlá ľudského správania sa v spoločnosti 

(kodifikované a nekodifikované normy); 

3. Idey, systémy názorov a poznatkov, symboly (ideológia, demokracia, 

vedecké a bežné poznanie, filozofické i náboženské učenia a pod.);  

4. Sociálne inštitúcie, organizácie a korporácie (manželstvo, výroba, 

školstvo, účelové združenia apod.). 
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Kultúrne dedičstvo teda môžeme zadefinovať ako systém hodnôt, 

kultúrnych prvkov, noriem, vzorov a ideí, ktoré sa ako kolektívne vlastníctvo 

odovzdávajú nasledujúcim generáciám ako špecifický typ dedičstva. 

Generačnou transmisiou sa zabezpečuje kultúrna kontinuita danej 

spoločnosti. Kultúrne dedičstvo v sebe všeličo skrýva. Je pre nás 

neoceniteľným zdrojom informácií o dobe, v ktorej človek žil, o jeho spôsobe 

myslenia a konania, o spôsobe jeho každodenného života. Pri skúmaní 

kultúrneho dedičstva môžeme „prenikať“ aj do myslenia a snov človeka, 

ktorý bol jeho tvorcom.  

 

Hlavný zákon upravujúci ochranu pamiatok na Slovensku je Zákon č. 

49/2002 Z. z. o štátnej pamiatkovej starostlivosti. 

Hlavný zákon upravujúci ochranu prírody a krajiny na Slovensku je Zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláška č. 24/2003 z. z., 

ktorou sa zákon vykonáva. 

 

Vo svetovom meradle bola na ochranu kultúrneho a prírodného 

dedičstva zriadená organizácia UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, 1946) ako pridružená organizácia OSN 

pre oblasť vzdelávania a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Československo patrilo medzi 17 zakladajúcich štátov. 

UNESCO sleduje svoje hlavné ciele prostredníctvom programov: 

vzdelávanie, prírodné vedy, sociálne/humanitné vedy, kultúra, 

komunikácia/informácie. 

Na jeho pôde bolo podpísaných viacero dohovorov, z nich uvádzame napr.:  

• Dohovor na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu 

(1954) 

• Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, 

vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (1970) 

• Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (v 

skratke: World Heritage) – (1972); 

• Dohovor o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou (2001); 

• Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003); 

• Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005) 

a ďalšie.  

Organizácia UNESCO v kontexte Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho 

a prírodného dedičstva (1972) vytvorila Zoznam pamiatok UNESCO, do 

ktorého sa zapisujú schválené (medzinárodnou komisiou) pamiatky z celého 

sveta. Význam pamiatok si každoročne pripomíname 18. apríla ako Sviatok 

Medzinárodného dňa pamiatok a sídiel pod patronátom Medzinárodnej rady 

pamiatok a sídel ICOMOS.  
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UNESCO vytvára viacero zoznamov najhodnotnejších svetových diel 

a javov ako najvýznamnejších predstaviteľov svojho druhu s jedinečnou 

svetovou hodnotou. Je to napr. už uvedený Zoznam kultúrneho a prírodného 

dedičstva, Pamäť sveta, Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, Zoznam 

nominovaných pamiatok, Zoznam ohrozených pamiatok, Zoznam 

ohrozeného knižničného a archívneho majetku atď. 

Zároveň vedie aj kalendár významných osobností sveta. (Z nášho 

pohľadu si ceníme, že v ňom nájdeme mená, ako napr. Jozef Murgaš, 

slovenský vedec a vynálezca, ktorý bol do kalendára zapísaný pri príležitosti 

150. výročia jeho narodenia alebo Matej Bel, polyhistor, organizátor 

vedeckého života v Uhorsku, zapísaný pri príležitosti 300. výročia jeho 

narodenia). 

Novodobé projekty sponzorované organizáciou UNESCO smerujú 

zároveň aj k výchove, k aktívnemu vnímaniu potrieb ochrany materiálnych i 

duchovných „odkazov“ minulosti. Projekty podporujú gramotnosť, školiace 

programy pre učiteľov, projekty rozvíjajúce cezhraničnú komunikáciu 

študentov, medzinárodné vedecké programy, programy nezávislých médií 

a slobody tlače, regionálnu kultúru a históriu, kultúrnu rozmanitosť, 

preklady svetovej literatúry a dohôd o medzinárodnej spolupráci, 

zabezpečenie kultúrneho a prírodného svetového dedičstva, zachovávanie 

ľudských práv a pokúsia sa prekonať celosvetovú digitálnu priepasť.  

Medzi hlavné úspechy organizácie možno uviesť aj projekty na 

základné vzdelanie v oblastiach s vysokou mierou negramotnosti (vyslanie 

expertných misií do týchto krajín), povinné základné vzdelanie pre všetkých.  

Svetovú podporu získal aj program Pamäť sveta. Bol podmienený 

rastúcim povedomím o zlom stave zachovávania a prístupu k 

dokumentárnemu dedičstvu v rôznych kútoch sveta. V prípade knižničných 

zbierok a archívneho majetku UNESCO pripravilo prostredníctvom 

jednotlivých národných komisií zoznam ohrozeného knižničného a 

archívneho majetku. Ako príklad možno uviesť projekt: Pamäť sveta a 

„Bašagićova zbierka islamských textov“ z fondu zbierok Univerzitnej knižnice 

v Bratislave. Taktiež bol vypracovaný zoznam ohrozených filmových fondov. 

Spomedzi ďalších aktivít upozorníme aj na tzv. akčný plán (vytvoril ho 

Medzinárodný poradný výbor, IAC). Ten potvrdil úlohu UNESCO ako 

koordinátora a katalyzátora, ktorý mal pôsobiť na vlády jednotlivých štátov, 

na medzinárodné organizácie a nadácie a podporovať partnerstvá v záujme 

realizácie projektov. Medzitým bola zahájená séria pilotných projektov 

využívajúcich moderné technológie na reprodukciu originálov 

dokumentárneho dedičstva na iné médiá. Projekty zabezpečili lepší prístup k 

predmetnému dokumentárnemu dedičstvu a zároveň prispeli aj k jeho 

ochrane.  

Inými slovami ‒ svetové dedičstvo patrí všetkým, malo by byť 

zachované a chránené v záujme všetkých a s patričným uznaním 
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jednotlivých kultúrnych mravov. Zároveň si ale uvedomujeme, že každým 

dňom sa prispením človeka i prírodných katastrof nenávratne strácajú 

jedinečné doklady histórie sveta, jeho kultúry, umenia, vedy a poznania. 

Množstvo objektov, lokalít, dokumentov doslova zaniká aj v dôsledku 

prirodzeného starnutia, fyzického opotrebovania, nevhodných podmienok 

uloženia, ochrany a konzervovania.  

   

Pamiatky Slovenska zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho 

a prírodného dedičstva UNESCO 

Nehnuteľné kultúrne a prírodné dedičstvo 

Cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné 

miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Podmienkou 

na vyhlásenie lokality je preukázanie schopnosti štátu zabezpečiť právnu 

ochranu a správu lokality, aby boli jej hodnoty zachované aj do budúcnosti.  

Definícia lokality kultúrneho dedičstva zahŕňa: 

- monumenty: architektonické diela, monumentálne pomníky a maľby, 

archeologické nálezy, nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré 

sú výnimočnou univerzálnou hodnotou z pohľadu histórie, umenia, alebo 

vedy; 

- skupiny budov: skupiny samostatných alebo spojených budov, ktoré kvôli 

ich architektúre, homogenite alebo miestu v krajine majú výnimočnú 

univerzálnu hodnotu z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy; 

- náleziská: diela človeka, alebo kombinácia prírodných a ľudských diel a 

miesta vrátane archeologických nálezísk, ktoré majú výnimočnú univerzálnu 

hodnotu z historického, estetického, etnologického alebo antropologického 

hľadiska. 

Definícia lokalít prírodného dedičstva zahŕňa: 

- prírodné prvky pozostávajúce z fyzických a biologických útvarov alebo 

skupín takých útvarov, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z 

estetického alebo vedeckého pohľadu; 

- geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené územia, ktoré 

vytvárajú biotop ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej univerzálnej 

hodnoty z pohľadu vedy a ochrany; 

- prírodné náleziská presne vymedzených prírodných území výnimočnej 

univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy, ochrany alebo prírodných krás. 

Prvé lokality zo Slovenska boli do Zoznamu UNESCA zapísané v roku 

1993. (Kultúrne lokality sa nachádzajú na území Slovenska, prírodné 

lokality sú spoločnou lokalitou so susedným štátom (Maďarsko, Poľsko, 

Ukrajina). Sú to tieto lokality☺.  

Kultúrne lokality: 

1. Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia (1993) 
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Stredoslovenské banské mesto sa dotvorilo do 16. storočia v oblasti 

Štiavnických vrchov. V historickom jadre mesta ‒ je 360 objektov umelecko-

historických pamiatok. Do polovice 18. storočia bol v okolí Banskej Štiavnice 

vybudovaný jedinečný banský vodohospodársky systém pozostávajúci zo 60 

vodných nádrží – tajchov. Súčasťou zápisu sú: prvá banícka a lesnícka 

akadémia na svete, komplexy technických banských diel, šachty, štôlne, 

ťažobné veže, klopačka a iné. Dôvodom na zápis lokality Banská Štiavnica a 

technické pamiatky jej okolia je jedinečnosť historického jadra mesta 

a jeho okolia ako ukážky banského strediska s veľkým ekonomickým 

významom od stredoveku až do 20. storočia zasadaného do prírodného 

prostredia, ktoré bolo rozsiahlou banskou činnosťou zmenené človekom.    

K poklesu významu mesta prispelo vysťahovanie nemecky hovoriacich 

obyvateľov mesta, karpatských Nemcov v rámci Benešových dekrétov, 

ktorých predkovia tu žili viacero generácií. Po ich odchode dochádza 

k postupnej degradácii kultúrno-historických pamiatok. Preto už v roku 

1950 bolo historické jadro mesta vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. V 70. 

rokoch sa začala komplexná pamiatková obnova mesta, ktorá však bola 

spojená s vysťahovaním obyvateľov centra do novovybudovaného panelového 

sídliska. Od 90. rokov 20. storočia po reštitúcii mnohých objektov sa 

postupne obnovuje historický ráz mesta. V meste a jeho okolí sa zachovalo aj 

množstvo technických pamiatok, banských diel a umelých jazier – tajchov. 

V okolí lokality sa nachádza aj pamiatková rezervácia Štiavnické Bane 

a pamiatková zóna Banská Hodruša.  

 

  

Banská Štiavnica                                                  tajch  

 

2. Spišský hrad s pamiatkami okolia (1993), rozšírené o mesto Levoča 

(2009) 

Spišský hrad je najrozsiahlejší fortifikačný hradný komplex v strednej 

Európe. Do zoznamu boli spolu zapísané: Spišské Podhradie (trhové 

mestečko s barokovo-renesančnými meštianskymi domami), Spišská 

Kapitula (ojedinelé opevnené cirkevné mesto s románsko-gotickou 
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Katedrálou sv. Martina), ranogotický Kostol sv. Ducha v Žehre (so vzácnymi 

freskami z prelomu 14. storočia) a prírodné travertínové územie Dreveník. 

K tejto lokalite bolo v roku 2009 pričlenené aj historické jadro mesta Levoča. 

Ruina Spišského hradu sa nachádza na vápencovom brale, vyvýšenine, 

ktorá kontrolovala obchodnú cestu prechádzajúcu popri nej. Pôvodne 

strážny hrad sa stal správnym sídlom spišského regiónu (najprv komitátu a 

potom stolice). Jadro hradu tvorí obranná a obytná veža – donjon (slov. aj 

„nebojsa“) postavená ešte pred mongolským vpádom. Pri nej pristavali 

románsky palác. Po zrútení donjonu na prelome 13. a 14. storočia postavili 

novú valcovú vežu, ktorá sa zachovala dodnes. Veľký stavebný rozvoj zažíva 

hrad za Anjouovcov v14. a v polovici 15. storočia. V 2. polovici získali hrad 

Zápoľskovci, ktorí ho goticky prestavali a dostavali. V 16. storočí sa stal 

majetkom Thurzovcov. Tí ho zasa upravili v renesančnom slohu. Po vymretí 

Thurzovcov v 17. storočí získali hrad Csákyovci (Čákiovci) , ktorí sa stali aj 

dedičnými županmi Spišskej stolice. Csákyovci vykonali posledné veľké 

úpravy hradu v 17. storočí, potom už pustol, keďže stratil svoju vojenskú 

a obytnú funkciu. Hrad vyhorel v roku 1780 a odvtedy bol v ruinách. 

Pamiatková obnova hradu prebehla v 70. rokoch a v súčasnosti hrad slúži 

na múzejné účely ako expozícia SNM ‒ Spišského múzea. 

Pod hradom sa formovali osady obývané služobníctvom hradného 

panstva. Jedna z nich vznikla aj na mieste Spišského Podhradia. Po príchode 

Nemcov po mongolskom vpáde získalo obyvateľstvo mestečka privilégiá 

a rýchlo sa rozvíjalo ako prirodzené centrum okolia. Mesto má nepravidelný 

pôdorys. Centrum tvorí pôvodne románsky jednoloďový kostol, ktorý bol 

ohradený kamenným múrom a slúžil ako ochrana pre obyvateľov v prípade 

napadnutia (naposledy v 19. storočí klasicisticky prestavaný). Okolo kostola 

sa nachádza námestie s goticko-renesančnými meštianskymi domami. 

V meste stojí aj kostol a kláštor Milosrdných bratov, slúžiaci v minulosti ako 

nemocnica, evanjelický kostol (prelom 18. a 19. storočia) a synagóga (z roku 

1905).  

Prírodný úkaz lokality Dreveník je vlastne travertínová kopa v tvare 

stolovej hory, ktorú vytvorili pramene minerálnych vôd na tektonickom lome. 

Tvoria ju dve časti – skalné mestá s názvami Peklo a Raj, každé s trochu 

iným charakterom. V Pekle nájdete úzke skalné chodby s vysokými 

kamennými stenami s rôznymi otvormi či jaskyňami, Raj zas tvoria kamenné 

veže a skalné útvary. 

Nad obcou Žehra sa nachádza Kostol sv. Ducha. Ranogotický kostol 

postavili v poslednej štvrtine 13. storočia. V 2. polovici 15. storočia ho 

prestavali. Z tohto obdobia pochádza aj klenba, ktorú zaklenuli na stredný 

stĺp, čím sa stal kostol dvojloďovým, čo je typické práve pre mnohé spišské 

kostoly. Mimoriadne cenné sú zachované nástenné maľby v štyroch 

vrstvách. Odkrytá je maľba vyjavujúca biblický príbeh zo Starého a Nového 
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zákona. Je na nich zobrazený mariánsky a christologický cyklus, Strom 

života či výjav Posledného súdu.  

  

  

Spišský hrad a spišská kapitula                                   Levoča 

                           

3. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (1993) 

Je typickým reprezentantom dedinskej drevenej architektúry horských 

a podhorských oblastí Západných Karpát s takmer nenarušenou zástavbou 

zrubových domov so šindľovou krytinou uprostred krajinársky hodnotného 

územia Veľkej Fatry. Nachádza sa tu 45 pôvodných domov s dobovými 

konštrukčnými prvkami, škola, kaplnka a studňa. Dôvodom zápisu je 

pozoruhodne zachované sídlo s charakteristickými stredoeurópskymi 

zrubovými architektúrami nachádzajúcimi sa v horských oblastiach. 

Urbanizmus obce sa prakticky nezmenil a objekty si zachovali pôvodný 

architektonický štýl. Analýza ICOMOS vyhodnotila Vlkolínec ako najlepšie 

zachované sídlo svojho druhu v Karpatskom oblúku. Územie ochrany tvorí 

pamiatková rezervácia a ochranné pásmo extravilán obce a krajinné 

prostredie v rámci Národného parku Veľká Fatra.  

 

  

Vlkolínec                                                              krajinársky hodnotné územie Veľkej 

Fatry 

 

4. Historické jadro mesta Bardejov (2000) 
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Historické jadro Bardejova je prezentované ako „učebnicová“ ukážka 

stredovekého mesta (akoby mesta na dlani) zo 14. ‒ 16. storočia. Mesto 

reprezentuje kompaktné štruktúrne prvky: trhové námestie s farským 

kostolom, radnicu a meštianske domy okolo námestia s minimálne 

narušenou pôvodnou architektúrou. Historické jadro mesta je zapísané 

spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium. Dôvodom pre 

zápis bola výnimočne dobre zachovaná hospodárska a sociálna štruktúra 

stredovekého trhového mesta z regiónu strednej Európy. Urbanizmus 

a zachované časti predstavujú typ stredovekého mesta, aký sa vyvinul 

v Európe na významných bodoch pri veľkých obchodných cestách. Lokalita 

zahŕňa mestskú pamiatkovú rezerváciu – stredoveké mesto chránené 

mestskými hradbami, najzachovalejšími na Slovensku i v rámci Európy.  

 

  

Bardejovské námestie                                   objekt židovského suburbia 

 

5. Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka (2008). 

Sú jedinečným príkladom syntézy dvoch veľkých kultúr ‒ východnej a 

západnej, byzantskej a latinskej na relatívne malom priestore.   

Súbor ôsmich drevených chrámov je príkladom európskej drevenej 

sakrálnej architektúry 16. ‒ 18. storočia. Kostoly v Tvrdošíne, Hervatove, 

Ruskej Bystrej, Ladomirovej, Leštinách, Hronseku a v Kežmarku sú 

prispôsobené geografickému a kultúrnemu kontextu. Sú výberom z takmer 

50 drevených kostolov, ktoré sa zachovali do dnešných dní z pôvodne 

približne 300 objektov. Predstavujú vývoj náboženských a etnických komunít 

v tejto časti Európy a možnosti vykonávania ich náboženských úkonov, 

využívanie prírodných zdrojov a vtedajšie technologické zdatnosti. Výstavba 

kostolov bola ovplyvnená gotickým, renesančným a barokovým štýlom. Hoci 

boli postavené pre viacero cirkví, majú podobný konštrukčný systém 

(využíval sa hlavne zrubový systém, pri evanjelických málo využívaný 

hrazdený systém). Tvoria ich dva rímskokatolícke, tri evanjelické a tri 

gréckokatolícke drevené kostoly. 
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Rímskokatolícke a evanjelické kostoly patria do západnej skupiny 

cirkevných architektúr. Ich dispozícia vychádza z gotickej a barokovej 

cirkevnej architektúry.    

Gréckokatolícke kostoly – chrámy (cerkvi) sú ovplyvnené východnou 

cirkevnou tradíciou. Začali sa stavať po prijatí Užhorodskej únie v roku 1646 

a vzniku gréckokatolíckej cirkvi. Chrámy majú trojdielnu dispozíciu, ktorú 

od vstupu tvorí babinec (zhromaždisko žien), loď (zhromaždisko mužov) 

a sanktuárium (svätyňa). Každá časť má osobitnú strechu ukončenú vežou. 

Najhodnotnejšou časťou chrámu je ikonostas – vysoká, bohato vyrezávaná, 

zdobená a zlátená stena. Sú v nej osadené ikony podľa liturgického kánonu. 

Stredné (kráľovské) dvere boli určené pre kňaza. Steny chrámov sú väčšinou 

zdobené nástennými maľbami.  

 

 
 

Drevený Kostol sv. Mikuláša Ikonostas v drevenom kostole 

Bodružal 

 

Prírodné lokality: 

1. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu (1995, lokalita rozšírená 

v roku 2000) – spoločná lokalita s Maďarskom, 

Predstavujú unikáty v podobe kvapľovej výzdoby, zaľadnenia, skalných 

útvarov, ktoré voda vypreparovala niekoľko stoviek tisíc (v určitých 

prípadoch až desiatky miliónov) rokov. Jaskyne sa stali aj miestom 

historických pamiatok, malieb a archeologických nálezov. Z viac ako 5 350 

jaskýň a previsov na Slovensku je šesť zapísaných do svetového prírodného 

dedičstva UNESCO: Gombasecká, Jasovská, Ochtinská aragonitová a 

Domnica, Dobšinská ľadová a Krásnohorská jaskyňa. Ide o pomerne 

rozsiahle krasové územie nachádzajúce sa na juhovýchodnom Slovensku. 

Tvorí ho množstvo krasových javov (jaskýň, priepastí, škropov) zachovaných 

na viacerých planinách. Napr. Gombaseckú jaskyňu vytvoril Čierny potok 

a jeho prítoky a jej dĺžka je 1 525 m a sprístupnená je v dĺžke 530 m. Vyniká 
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unikátnymi sintrovými brčkami, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Jaskyňa sa 

využívala aj na speleoterapiu. Slovenský kras plynulo prechádza na juh do 

Maďarska. Na hraniciach sa nachádza najdlhší známy jaskynný 

systém Strednej Európy – Domica-Aggtelek, v ktorom sídlil už človek doby 

kamennej. Dobšinská ľadová jaskyňa v Spišsko-gemerskom krase patrí 

medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. V Európe sa nachádza 

mimo Alpskej oblasti, čo jej význam ešte zväčšuje. 

.  

  

Jaskyňa Domica                                                   Ochtinská aragonitová jaskyňa                                                                              

 

2. Karpatské bukové pralesy (2007, lokalita rozšírená v roku 2011) – 

spoločná lokalita s Poľskom a Ukrajinou. 

Sú cezhraničným svetovým prírodným dedičstvom. Pozostávajú zo 

série 10 lokalít na území Slovenska (4 lokality) a Ukrajiny (6 lokalít).  

Na Slovensku sa ťahajú pozdĺž Poloninského hrebeňa po Bukovské a 

Vihorlatské vrchy. Prales predstavuje vrchol prírodného ekosystému bez 

zásahu (alebo malého zásahu) človeka. Dodnes je na svete len nepatrná časť 

takýchto území vďaka svojej nedostupnosti a cielenej ochrane.  

 

 

 

● Nehmotné kultúrne dedičstvo 

Postupujúca globalizácia a zánik niektorých tradičných prejavov 

lokálnej kultúry viedla v roku 2003 UNESCO k prijatiu Dohovoru UNESCO 
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o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (používa sa aj výraz „žijúce 

dedičstvo“ z angl. „living heritage“). Predchádzalo mu vydanie Glosára k 

nehmotnému kultúrnemu dedičstvu (2002), kde sa medzinárodná skupina 

expertov pokúsila definovať základné termíny viažuce sa k nehmotnému 

kultúrnemu dedičstvu. Naň nadväzujú aj Dohovor o ochrane a podpore 

rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005) a Odporúčania na ochranu tradičnej 

kultúry a folklóru. V rámci Dohovoru boli vytvorené dva zoznamy 

nehmotného kultúrneho dedičstva: 1. Reprezentatívny zoznam nehmotného 

kultúrneho dedičstva ľudstva a 2. Zoznam nehmotného kultúrneho 

dedičstva, ktoré si vyžaduje naliehavú ochranu. 

Slovenská republika Dohovor ratifikovala 18. decembra 2006. 

Gestorom plnenia Dohovoru je Ministerstvo kultúry SR a jeho odbor 

nehmotného kultúrneho dedičstva a znevýhodnených skupín obyvateľstva 

v rámci sekcie kultúrneho dedičstva. Koordinátorom a realizátorom je 

Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, ktoré pôsobí v rámci 

Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Pre oblasť nehmotného 

kultúrneho dedičstva zriadilo MK SR v januári 2007 Radu na ochranu 

nehmotného kultúrneho dedičstva ako poradný orgán ministra kultúry. 

Najdôležitejším článkom v procese ochrany nehmotného kultúrneho 

dedičstva sú jeho samotní nositelia, jednotlivci a lokálne spoločenstvá, 

ktorých na Slovensku označujeme pojmom „nositelia tradícií“. Touto 

oblasťou sa čiastočne zaoberajú aj ďalšie inštitúcie ako Národné osvetové 

centrum a Ústredie ľudovej umeleckej výroby.  

  

Diela a prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v Zozname 

UNESCA: 

 

1. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005 bola vyhlásená za 

Majstrovské dielo ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva, zapísaná 

roku 2008). 

Pozornosť vzbudzuje na celom svete! Hudobný nástroj ľudovej kultúry 

je označovaný aj ako „kráľovná medzi ľudovými nástrojmi“. Niekoľko storočí 

je jedným z našich národných symbolov. Fujaru tvorí dlhá drevená píšťala s 

tromi hmatovými dierkami. Každá fujara je jedinečná – vyrábaná je niekoľko 

rokov, je originálne zdobená rôznymi ornamentmi a odráža nielen osobnosť 

jej tvorcu, ale aj osobnosť hudobníka, ktorý na nej hrá. (Najstaršia písomná 

zmienka o fujare pochádza z 18. storočia).  

Fujaru na územie Slovenska pravdepodobne priniesli vojaci zo 

západnej Európy, ktorí tu v 17. storočí bojovali proti Turkom. V západnej 

Európe boli trojdierkové píšťaly rozšírené už v 12. – 13. storočí. Na našom 

území boli rozšírené v okolí Slovenskej Ľupče a na Podpoľaní. Používali ich 

pastieri pri chove oviec, postupne prenikla aj do umeleckej tvorby.  
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Ň 

 

 

2. Terchovská muzika (2013) 

Historický úspech, aký sa môže tradičnej kultúre dostať! 

Charakterizuje ju väčšinou 3 ‒4-členné sláčikové obsadenie s malou 

dvojstrunovou basou. Typický je pre ňu výrazný viachlasný spev všetkých 

muzikantov. Hudobný štýl terchovskej muziky je temperamentný, pretože sa 

pôvodne spájal s tancom – zemitým, s rýchlymi medzihrami „do skoku” a 

pomalšími spevnými pasážami s názvom „vlekom”. Terchovská muzika je 

ústne tradovaná hudobná kultúra rozšírená v Terchovej a okolitých obciach.  

 

 

 

3. Gajdy a gajdošská kultúra (2015) 

Slovenské gajdy dobyli svet! Gajdy a pojem gajdošská kultúra na 

Slovensku zahŕňa nielen samotný hudobný nástroj, ale aj všetky kultúrne a 

vedomostné prejavy, ktoré súvisia s ich výrobou a používaním. Reprezentuje 

dlhodobú a kontinuálnu tradíciu najmä roľníckeho a pastierskeho 

obyvateľstva na Slovensku, ktorej korene siahajú do 14. storočia. 

„Hra na gajdy vás bude brať do tanca, a keď prestane, budete chcieť, aby 

pokračovala.“ (J. Dufek). Zahŕňa nielen samotný hudobný nástroj, ale aj 

všetky prejavy, ktoré súvisia s výrobou a používaním gájd – technologické 

postupy pri výrobe, estetické stvárnenie nástroja, tradičnú hru na gajdy, 
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rozmanité gajdošské interpretačné štýly, texty gajdošských piesní, spev 

a tanec pri gajdách, rituály s gajdami, tradičné ľudové obrady za sprievodu 

gájd alebo ľudovú slovesnosť spätú s týmto nástrojom. V súčasnosti 

poznáme cca 40 lokalít, kde je táto tradícia stále živá (napríklad Bratislava, 

sever Oravy, okolie Nitry, Banskej Bystrice, Zvolena, Podpoľanie, Gemer, 

Malohont a Tekov). 

 

 

 

 

4. Slovenské a české bábkarstvo (2016) 

Je zapísané do zoznamu UNESCO ako jav vo všetkých jeho 

historických podobách. V rozmanitých prejavoch predstavuje druh divadla, v 

ktorom sa spájajú tradičné dramatické, dramaturgické, inscenačné, 

interpretačné, scénografické, výtvarné i hudobné prvky. 

Pôvodní nositelia tohto prvku boli rodiny kočovných bábkarov 

(marionetárov). Ich produkcie sprostredkúvali prvý kontakt širších ľudových 

vrstiev s divadelnou kultúrou. Tradičné bábkové divadlo je spojené s 

miestnym charakterom a typickým výrazom postáv. Hrdí sa bohatou 

remeselnou a ľudovou tvorbou (výzor bábok i dekorácií). Tradičné 

bábkarstvo na Slovensku je súčasťou našej divadelnej a literárnej tradície, 

ktorá siaha do 17. storočia. Spájajú sa v ňom európske vzory, ktoré boli 

postupne v tunajšom domácom prostredí doplnené a transformované o 

domáce jazykové a tematické prvky. K známym bábkarským rodinám patria 

napríklad Stražanovci, Anderlovci či Dubskí. Pamiatky spojené s bábkarskou 

tradíciou nájdeme napríklad v SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek 

v Modrom Kameni alebo v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej 

Bystrici. 
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5. Horehronský viachlasný spev (2017) 

Ocenený je hlavne spoločenský aspekt viachlasných spevov, ktoré sú 

aj dnes živým kultúrnym vyjadrením miestneho obyvateľstva. Na Slovensku 

má tradíciu najmä v oblasti Horehronia, kde už od 15. storočia reprezentoval 

pastiersku ľudovú kultúru. Jeho základ je v liturgických spevoch spievaných 

hlavne pri rôznych spoločenských a rodinných obradoch. Jednou z 

najznámejších piesní je Na Kráľovej holi. Horehronský viachlasný spev je 

typický intenzívnymi hrdelnými prejavmi s veľkou nosnosťou do diaľky a 

dobre počuteľnými viachlasnými súzvukmi. Patrí k najvýraznejším tradíciám 

regiónu. Ocenený je hlavne spoločenský aspekt viachlasných spevov, ktoré 

sú aj dnes živým kultúrnym vyjadrením podielu všetkých vrstiev lokálnej 

populácie od dospelých po deti. „Horehronský spev je vnímaný ako typický 

miestny fenomén, vytvárajúci po stáročia väzby na tradície, ktorý zároveň 

prispieva k sociálnej súdržnosti a zachovaniu miestnych tradícií.“ 

 

 

 

 

6. Modrotlač a jej tradícia (2018) 

UNESCO ocenilo modrotlač, ale aj ukážkovú tímovú prácu. Toto 

nehmotné kultúrne dedičstvo nominovala Slovenská republika na zápis v 

rámci spoločnej kandidatúry s Nemeckom, Rakúskom, ČR a Maďarskom. 

Oficiálnym predkladateľom kandidatúry špeciálnej farbiarskej techniky sa už 

v roku 2017 stalo Rakúsko.  
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Na Slovensku sa modrotlač začala produkovať v 18. storočí. Modrotlač 

je technika farbenia látkového materiálu ‒ indigom na modro farbenú látku 

zdobenú potláčaním vzorov pomocou takzvanej „rezervy“, čo je zmes 

zamedzujúca zafarbeniu látky v mieste vzoru. V slovenskej tradícii zohrala 

modrotlač významnú úlohu v spôsobe dekorovania látok.  

 

 

 

 

● Hnuteľné pamiatky UNESCO 

Na svojej 27. Generálnej konferencii v roku 1993 schválilo UNESCO 

celosvetový (už vyššie spomínaný) program Pamäť sveta. V rámci UNESCO 

patrí program do oblasti „Informácie a komunikácia“. Slovenský výbor pre 

program Pamäť sveta vznikol v roku 1996. Základným cieľom je zachrániť 

ohrozené svetové dokumentárne dedičstvo sústreďované v knižniciach, 

archívoch a múzeách. Uchováva tak poznatky o ľudských dejinách, 

národoch, jazykoch a rôznorodých kultúrach.  

Program Pamäť sveta je zameraný na:  

‒ záchranu, uchovanie, ochranu a obnovu ohrozeného svetového 

dokumentárneho dedičstva,  

‒ vytváranie podmienok pre jeho bezpečné uloženie, konzervovanie a 

reštaurovanie,  

‒ vytváranie podmienok pre prístup k nemu zo strany širokého spektra 

používateľov,  

‒ vytváranie podmienok na medzinárodnú spoluprácu v oblasti svetovej 

kultúrnej, informačnej a dokumentačnej výmeny,  

‒ zavádzanie moderných digitálnych technológií spracovania dokumentov na 

vysokokvalitných médiách (CD-ROM), tvorbu príslušných edícií, báz dát a 

sietí,  

‒ komplexnú mobilizáciu intelektuálnych vedeckých, technických, 

technologických a finančných zdrojov,  

‒ iniciovanie kampaní a podporných aktivít smerujúcich k vytváraniu 

finančných zdrojov určených na konkrétne projekty a ich realizáciu.  

Slovenská republika má v tomto programe zapísané nasledovné zápisy: 

‒ Bašagičova zbierka islamských rukopisov Univerzitnej knižnice v Bratislave 

(1997)  
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‒ Iluminovaný kódex knižnice Bratislavskej kapituly (1997)  

‒ Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej 

Štiavnici (2007). 

 

Bašagičova zbierka islamských rukopisov 

Zbierku tvorí výnimočný súbor islamských pamiatok knižnej kultúry. 

Po vyhorení knižnice v Sarajeve počas vojny v 90. rokoch 20. storočia tvorí 

najrozsiahlejší súbor islamskej literatúry v Európe. Obsahuje o. i. základné 

diela stredovekej islamskej vedeckej a krásnej literatúry, ako unikátny 

rukopis Logiky od islamského aristotelika a jedného z najväčších filozofov a 

vedcov svojich čias Abú Nasr Muhammada al-Fárábího (okolo 870 – 950), 

najkompaktnejší odpis prác tohto filozofa na svete, alebo najväčšiu známu 

zbierku štvorverší od perzského básnika a vedca Omara Chajjáma (1048 – 

1131). Tvoria ju nábožensky orientované diela – korán, náboženské tradície, 

náboženské právo, dogmatiku, modlitby, mystiku, práce z oblasti filozofie, 

metafyziky, logiky a psychológie, ako aj ostatné vedné disciplíny, ako je 

napríklad astronómia, matematika, politika, administratíva, zákony, dejiny, 

lexikografia, gramatika, metrika, rétorika a poetika. Súčasťou je aj krásna 

literatúra zastúpená umeleckou poéziou a prózou, ale aj dielami ľudovej 

tvorivosti. 

Zbierka tvorí samostatný fond v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 

Obsahuje 598 rukopisných diel v 284 zväzkoch a tvorí ich 393 arabských, 

117 tureckých a 88 perzských prác. Tlačených zväzkov kníh je 365 a 

obsahujú 496 diel (niektoré z kníh obsahujú viacero prác), z nich je 145 

arabských, 338 tureckých a 8 perzských. Univerzitná knižnica získala 

zbierku v roku 1924 kúpou od známeho bosnianskeho literáta, vedca a 

zberateľa Dr. Safveta bega Bašagića (1870 – 1934). Bašagić vyštudoval 

arabčinu a perzštinu vo Viedni, potom pôsobil ako profesor orientálnych 

jazykov na univerzite v Záhrebe a v rokoch 1919 – 1927 pracoval ako kustód 

v Krajinskom múzeu v Sarajeve (do roku 1927). 
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Iluminované kódexy knižnice Bratislavskej kapituly 

Knižnica Bratislavskej kapituly obsahuje viac ako 3 000 knižných 

zväzkov historickej hodnoty. Nachádzajú sa tu knihy z 12. – 19. storočia z 

oblasti svetskej a cirkevnej literatúry. V knižnici sa nachádza 

najrozsiahlejšia a z hľadiska dejín umenia najhodnotnejšia zbierka 

stredovekých manuskriptov na Slovensku. Zo 139 stredovekých kódexov 

registrovaných v 19. storočí pochádza 101 z obdobia 12. – 16. storočia. 

Súčasťou zbierky sú bohato iluminované antifonáre – hudobné kódexy. Tzv. 

Bratislavské antifonáre pochádzajú z 15. storočia.  

Bratislavský antifonár I vznikol v poslednej štvrtine 15. storočia a takmer 

300 rokov ho Bratislavská kapitula používala pri liturgických spevoch. 

Zachovali sa v ňom viaceré poznámky. Nachádza sa v Archíve mesta 

Bratislavy (AMB). Bratislavský antifonár II (tzv. Hanov kódex) je dvojzväzkový 

a vyhotovili ho na podnet bratislavského kanonika Johannesa Hana v rokoch 

1487 – 1488. Je bohato zdobený perokresbami a ilumináciami. Po 1. svetovej 

vojne bol antifonár rozrezaný na tri časti a rozpredaný. V súčasnosti sa 

jednotlivé časti nachádzajú v Slovenskom národnom archíve (SNA), AMB 

a Múzeu mesta Bratislavy. Bratislavský antifonár III pochádza z 2. polovice 

15. storočia. Obsahuje sedem maľovaných ornamentálnych iniciál. Nachádza 

sa v AMB. Bratislavský antifonár IV vyhotovili v rokoch 1420 – 1440 

a nachádza sa v SNA, Kapitulskej knižnici a AMB. 

                           
 

Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej 

Štiavnici 

Mapy a plány uložené v archíve v Banskej Štiavnici dokumentujú 

dejiny baníctva drahých kovov na území Slovenska v stredoslovenskej 

banskej oblasti. Zobrazujú situácie ťažby, budovania baní a technických 

zariadení na dobývanie a spracovanie rúd. Približujú budovanie vodných 

nádrží a čerpacích strojov pre potreby baníctva v 17. až do začiatku 19. 

storočia. Najstaršou mapou zbierky je mapa banskej štôlne Michal z roku 
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1625. Medzi autorov máp patria významné osobnosti vedy a techniky, ako 

Samuel Mikovíni, Jozef Karol Hell, František Jozef Műllner, Leopold von 

Passetzki a Matej Ziepser. 

 
 

 
Našu pozornosť si zasluhujú aj lokality Slovenska, ktoré boli zaradené 

do Zoznamu nominovaných pamiatok UNESCA. Niektoré z nich majú zložitý, 

dlhý, otázny, až neúspešný schvaľovací proces, napr.: veľkomoravská 

mikulčicko-kopčianska lokalita (spoločný návrh s Českom) alebo 

historické jadro Košíc so „šošovkovitým“ námestím. Medzi nominované 

lokality patria aj zachované antické pamiatky hranice Limes Romanus na 

strednom Dunaji (spoločný návrh s Rakúskom a Maďarskom), protiturecká 

pevnosť Komárno a Komárom, Tokajská vinohradnícka oblasť a súbor 

vinohradníckych pivníc (oba spoločný návrh s Maďarskom), súbor 

stredovekých kostolných nástenných malieb v Gemeri a v Above, a hrobka 

židovského rabína Chatama Sófera v Bratislave a ďalšie.  

Môžeme dúfať, že do Zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva 

pribudnú ďalšie pamiatky zo Slovenska a dostanú známu „pečať“ UNESCA. 

Zároveň je vecou nás všetkých postarať sa, aby žiadna zo zapísaných 

pamiatok túto pečať nestratila.  
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Emblém symbolizuje civilizačný 

odkaz gréckej kultúry a uchovávania 

hodnôt; 

Emblém Dohovoru o podpore 

rozmanitosti kultúrnych prejavov. 

Grafické znázornenie vizuálne 

zobrazuje vzťahy, koncepty a 

myšlienky Dohovoru.  
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Operácia Barbarossa. Skupina armád Sever. Blokáda 

Leningradu 

 

Boris Kodada 

 

Operácia Barbarossa bol ambiciózny plán, ktorý vznikol neskôr po 

uzavretí Ribbentrop-Molotovovho paktu.11 Ribbentrop-Molotovov pakt z 23. 

augusta 1939 bol však pre Hitlera iba akýmsi taktickým manévrom. 

Sovietske prírodné zdroje obsahovali suroviny, ktoré boli pre nemecký 

zbrojársky priemysel veľmi potrebné. Začiatkom leta roku 1940 však nastal 

problém, pretože sovietsky vojenský priemysel chcel dané suroviny 

prednostne na vlastné ciele. Preto v novembri 1940 navštívil hlavné mesto 

Tretej ríše, Berlín, sovietsky komisár Viačeslav Michajlovič Molotov. Avšak 

jeho ochota na určité oslabenie ekonomiky Sovietskeho zväzu bola primalá. 

Práve podľa týchto udalostí historici spájajú návštevu Molotova v Berlíne a 

Hitlerovo rozhodnutie ohľadom zahájenia operácie Barbarossa.12 Spisovateľ 

a historik S. J. Lewis vyhlásil: „Operácia Barbarossa je jedinou vojnou, ktorú 

si Hitler kedy prial.“13 Je všeobecne známe, že tento útok nacistického 

Nemecka na Sovietsky zväz zo dňa 22. júna 1941 nemá obdoby z hľadiska 

vojenskej histórie. A to už zo strany počtov bojujúcich, zajatých či padlých 

vojakov.14 Plán operácie Barbarossa sa spoliehal na bleskovú vojnu, ktorá sa 

osvedčila proti Poľsku a Francúzsku v rokoch 1939 až 1940.15  

Bolo zostavených niekoľko plánov invázie na východ. Prvý bol 

sformulovaný generálmajorom Erichom Marcksom 5. augusta 1940, na 

druhom sa podieľalo nemecké vrchné velenie armády (OKH). Dôležitou sa 

počas plánovania stala otázka logistiky. Nemecké vrchné velenie správne 

vyhodnotilo nutnosť logistickej prestávky na línii riek Dneper a Dvina. Ak by 

neboli sovietske jednotky na západ od tejto línie porazené, východne od línie 

sa nachádzala infraštruktúra, ktorej zlá kvalita by pravdepodobne spôsobila 

Nemcom veľké problémy aj proti slabému sovietskemu odporu.16 Nemci sa 

neustále snažili vyriešiť problémy s logistikou. V plánoch sa uvádzalo, že 

skupina armád Sever mala byť denne zásobená 34 vlakmi. Tento plán sa 

však Nemcom plniť nedarilo, maximálne sa k skupine armád podarilo 

 
11 Ribbentrop-Molotovov pakt, taktiež nazývaný ako pakt o neútočení, bola zmluva medzi Nemeckom vedeným 

Adolfom Hitlerom a Sovietskym zväzom na čele so Jozefom V. Stalinom. Adolf Hitler touto dohodou získal 

nielen spojenca, ale taktiež garanciu sovietskej neutrality vo vojne pripravovanej zo strany Nemecka. Viď: 

BAKER, Lee: 2. světová válka na východní frontě. Brno : C-Press, 2012, s. 6-7. 
12 KIRCHUBEL, Robert: Operace Barbarossa 1941. Skupina armád Jih. Praha : Grada Publishing a.s., 2008, s. 

9-10. 
13 KIRCHUBEL, Robert: Operace Barbarossa 1941. Skupina armád Sever. Praha : Grada Publishing a.s., 2010, 

s. 9. 
14 Tamže, s. 7. 
15 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 23. 
16 KIRCHUBEL, Operace Barbarossa 1941. Skupina armád Sever, s. 14-15. 
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dopraviť 18 vlakov za deň. Vážnym problémom bol i transport náhradných 

dielov na front.17 

Konečný plán z 31. januára 1941 predkladal inváziu v troch osiach: 

Leningrad, Smolensk – Moskva a Kyjev. Cieľom bolo poraziť sovietsku 

armádu na západ od riek Dvina a Dneper. Hlavné mesto Sovietskeho zväzu, 

Moskva, nebolo určené ako priamy hlavný cieľ nacistov.18 Boli vytvorené tri 

skupiny armád. Skupina armád Sever na čele s generálom von Leebom sa 

mala sústrediť na porážku Leningradu, skupina armád Stred vedená 

generálom von Bockom mala preraziť u Smolenska a smerovať na Moskvu. 

Skupina armád Juh pod velením generála von Rundstedta, mala za cieľ 

ukrajinské hlavné mesto Kyjev.19 Najväčší počet jednotiek, peších či 

tankových, bol pridelený skupine armád Stred. Tá mala po zničení hlavných 

sovietskych síl vyslať podpory k ostávajúcim skupinám armád.20 

Podmienkou nemeckého víťazstva bolo zatlačenie sovietskeho režimu ďaleko 

na ázijské územia a následná hospodárska kolonizácia všetkých území 

západne od Uralu. Pôvodná slovanská populácia európskej časti Ruska mala 

byť držaná na nízkej civilizačnej úrovni.21 Konkrétne pre skupinu armád 

Sever bolo prioritou zničenie sovietskych divízií v pobaltskej oblasti, 

neutralizovanie Kronštadtu,22 dobytie Leningradu a finálne spojenie 

s fínskymi spojencami.23 

Sovietske plány na obranu v prípade napadnutia Nemeckom neboli 

príliš úspešne rozpracované. Plán počítal na severe s ohrozením Leningradu 

iba zo strany Fínska. Sovieti predpokladali, že sa Nemci plnou silou 

zamerajú na Moskvu. Zistené nedostatky v plánovaní sa sovietske velenie 

snažilo odstrániť. Preto bol 15. mája 1941 vydaný nový plán. Obrana 

Leningradu a železnice do Murmanska24 bola daná na zodpovednosť 

Leningradskému vojenskému okruhu. Za zadržanie nepriateľa v oblasti 

Pobaltia medzi Vilniusom a Rigou zodpovedal Zvláštny pobaltský okruh. 

V pláne však bolo zahrnuté i to, že Nemci budú potrebovať na realizáciu 

svojho vpádu cez hranice Sovietskeho zväzu 10 až 15 dní, čo sa v konečnom 

dôsledku ukázalo ako priveľmi nadhodnotené.25 

Velenie tankových divízií dorazilo do okupovaného Poľska v zime 1940. 

Najskôr boli vyslaní len štábni dôstojníci a signalisti. Tanky mali prísť až v 

predvečer útoku. Zadržovaním tankov na západe chcel Hitler vyvolať dojem, 

 
17 Tamže, s. 24. 
18 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 24. 
19 LUCAS, James: Válka na východní frontě 1941 – 1945. Německý voják v Sovětském svazu. Praha : Naše 

vojsko, 2009, s. 17. 
20 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 24. 
21 NÁLEVKA, Vladimír: Druhá světová válka. Praha : Triton, 2014, s. 67. 
22 Ruské prístavné mesto na ostrove Kotlin západne od Petrohradu. 
23 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 15. 
24 Mesto na severe Ruska v oblasti polostrova Kola. 
25 KIRCHUBEL, Operace Barbarossa 1941. Skupina armád Sever, s. 17. 
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že stále plánuje inváziu na Britské ostrovy a že na východe pripravuje iba 

obranné akcie. A tak sa pri hraniciach ruskej zóny zoskupila invázna 

armáda.26 Avšak transporty veľkého množstva vojenskej techniky do 

blízkosti hraníc neunikli pozornosti sovietskej rozviedky. Tá informovala 

vrchné velenie o prípravách Nemcov na možný útok na Sovietsky zväz, avšak 

Stalin daným správam nedôveroval a nevenoval im veľkú pozornosť. Stalin 

však, naopak, prísne požadoval dodržiavanie dohôd s Nemeckom, najmä 

dohodu z 10. januára 1941. Podľa nej mali sovieti zásobovať Nemecko 

982 000 tonami ropy a 2,5 miliónom ton obilia. Stalin očividne Hitlerovi 

dôveroval v dodržaní paktu o neútočení.27 

Sovietska armáda sa 22. júna 1941 sformovala do troch formácií od 

Poľska až po rieku Dneper. Väčšina armády sa len začínala presúvať smerom 

na západ k hraniciam. Avšak na druhej strane nemecké sily stáli v Poľsku 

pripravené zaútočiť. Na nemeckých veliteľstvách sa čakalo len na potvrdenie 

akcie tajným heslom „Dortmund“. Prvé oddiely, ktoré mali začať inváziu, boli 

jednotky, ktorých úlohou bolo prerušiť a zamedziť drôtovej komunikácii 

sovietov. Považovalo sa to za dôležitú úlohu, keďže sovieti sa spoliehali na 

komunikáciu hlavne prostredníctvom telefónov, telegrafov a siete káblového 

spojenia.28 

Na začiatku invázie sa proti sebe stretlo v pobaltských oblastiach 21 

sovietskych divízií s 34 nemeckými, v Bielorusku to bolo 26 sovietskych 

divízií proti 36 nemeckým a na Ukrajine 45 sovietskych proti 57 divíziám 

Wehrmachtu.29 Adolf Hitler 21. augusta znížil počet pechoty u tankových 

divízií a taktiež počet tankov v každej z divízií znížil o polovicu. Týmto 

spôsobom zdvojnásobil počet divízií. Toto dočasné opatrenie však už nikdy 

nenapravil. Hitler sa domnieval, že na porážku sovietskeho vojska bude 

stačiť 80 až 100 nemeckých divízií. Ako je známe, ani 49 divízií operujúcich 

na severe nebolo schopných splniť predom dané ciele.30  

Sovietska armáda31 bola v nevýhode, aj keď mala presilu v počte 

tankov aj lietadiel. Jednotky Luftwaffe32 mierili na mestá v sovietskej časti 

Poľska a západnom Sovietskom zväze a na letiská zamerané nemeckými 

prieskumnými lietadlami. Sovietske letectvo v tejto oblasti nevedelo o 

blížiacich sa náletoch nemeckých stíhačov. Prvé bomby začali dopadať o 4. 

hodine ráno. V rade niekoľkých nemeckých náletov bola väčšina sovietskych 

leteckých základní na západe vyradená.33 Na konci prvého dňa stratilo 

sovietske letectvo 800 lietadiel, ďalšie dve stovky boli zničené pri vzdušných 

 
26 STOLFI, H. S. Russel: Hitlerovy tanky na východě. Brno : JOTA s.r.o., 2007, s. 50-55.  
27 NÁLEVKA, Druhá světová válka, s. 69. 
28 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 36. 
29 Názov ozbrojených síl Nemecka od roku 1935 po rok 1945, pričom jeho hlavným veliteľom bol Adolf Hitler. 
30 KIRCHUBEL, Operace Barbarossa 1941. Skupina armád Sever, s. 22. 
31 Inak nazývaná Červená armáda. 
32 Názov nacistického vojnového letectva, ktoré vzniklo v roku 1935. Jeho veliteľom bol ríšsky maršál Hermann 

Göring. 
33 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 37-38. 
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súbojoch. Kvôli neustálym náletom bola sovietska schopnosť letecky prejsť 

do protiútoku alebo poskytovať podporu pechote ochromená.34 V tento deň, 

22. júna 1941, začala vojna, ktorú sovieti nazvali Veľkou vlasteneckou 

vojnou.35 Na začiatku sa Luftwaffe podarilo spôsobiť sovietom veľké straty, 

lenže nebola schopná zároveň udržiavať vzdušnú nadvládu a uskutočňovať 

podporné akcie pre pozemné sily. Práve 1. letecká armáda v severnej 

operačnej oblasti bola z 3 nemeckých leteckých armád na východnom fronte 

najslabšia.36 

V konečnom pláne operácie Barbarossa bolo mesto Leningrad 

označené za jeden z najdôležitejších cieľov. Leningrad bol významný najmä 

zbrojárskym priemyslom, ale cieľom bolo aj úplné zničenie sovietskej 

Baltskej flotily. Na čele Baltskej flotily stál námorný veliteľ a admirál 

Vladimír F. Tribuc. Flotila sa skladala z 2 bojových lodí, 2 nových krížnikov, 

47 torpédoborcov, 75 ponoriek, vyše 200 menších plavidiel a 100 lietadiel.37 

Hitler prehlásil, že len rýchle prerazenie sovietskeho odporu môže umožniť 

priamy postup armád Sever aj Stred. Vďaka tomu, že sa obom armádam v 

prvých dňoch invázie podarilo preniknúť rýchlo dopredu, pomoc jednotiek 

armád Stred skupine armád Sever nebola nutná.38 

Poľný maršál Wilhelm von Leeb, veliteľ skupiny armád Sever, nebol 

vôbec skúseným tankovým veliteľom. Nezúčastnil sa bojov vo Francúzsku, 

Holandsku, ani dobytia Poľska. Von Leeb nikdy predtým nevelil tankovým 

divíziám. Bol označovaný za príliš veľkého gentlemana pre nacisticko-

sovietsku vojnu a za príliš konzervatívneho pre bleskovú vojnu. Aj to boli 

dôvody, prečo bol neskôr nahradený generálom Erichom Höpnerom.39 

Hlavnou údernou silou skupiny armád Sever sa stala 4. tanková 

skupina pod velením generála Ericha Höpnera.40 V smere na Leningrad mu 

nestáli v ceste len sovietske jednotky, ale ďalším vážny problém 

predstavovala tiež rieka Západná Dvina. Aby Nemci nemuseli presúvať 

podporné oddiely zo skupiny armád Stred, museli prekročiť rieku čo 

najrýchlejšie. Höpnerovi sa podarilo postúpiť až o takmer 350 kilometrov k 

predmostiu v oblasti Daugavpilsu.41 Celý postup bol uľahčený nasadením 

jednotky Brandenburg. Išlo o záškodnícke oddiely, ktorým sa podarilo dostať 

do tylu nepriateľa a obsadiť mosty na rieke ešte pred ich zničením Sovietmi. 

 
34 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 37-38. 
35 STOLFI, Hitlerovy tanky na východě, s. 103. 
36 KIRCHUBEL, Operace Barbarossa 1941. Skupina armád Sever, s. 25. 
37 Tamže, s. 29. 
38 STOLFI, Hitlerovy tanky na východě, s. 60-61. 
39 KIRCHUBEL, Operace Barbarossa 1941. Skupina armád Sever, s. 22-23. 
40 Rodák z Frankfurtu nad Odrou vystriedal už počas 1. svetovej vojny rad štábnych funkcií. V medzivojnovom 

období sa sústredil na tanky a možnosti manévrového boja. Do hodnosti generálmajora bol povýšený v roku 

1938, pričom za generálporučíka už o rok neskôr. Ako veliteľ XVI. zboru sa zúčastnil invázií do 

Československa, Poľska a ako veliteľ XVI. pancierového zboru i do Francúzska. Pozri: Vojevůdci Třetí říše. 

Praha : Svojtka & Co., 2001, s. 119. 
41 Mesto na juhozápade Lotyšska. 
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Následne ich udržali až do príchodu vlastných tankových divízií.42 Generál 

Erich von Manstein predviedol nedostatok vlastnej iniciatívy v situácii pri 

Daugavpilse. V momente, keď mohol pokračovať v útoku a dostať sa až k 

Leningradu cez Pskov,43 zostal na predmostí takmer celý týždeň. Útok by 

celkom iste zaznamenal porážku neusporiadaných sovietskych oddielov.44 

Sovietsky generál Pavlov sa rozhodol o protiútok pri meste Grodno,  

ležiace blízko hraníc s Poľskom a Litvou. Lenže jeho šiesty mechanizovaný 

zbor bol takmer úplne zničený. Väčšine tankov došlo palivo alebo sa 

poškodili, keďže zásoby boli zničené pri nemeckých leteckých útokoch. Keď 

Nemci obkľúčili zostávajúce schopné tanky, sovieti ich sami zničili a ustúpili. 

Neskôr vyšlo najavo, že pri Grodne sa nachádzala už len nemecká pechota, 

čiže zatiaľ čo sa sovietske tanky rútili do pasce, tanky generála Hermanna 

Hotha mohli voľne postupovať ďalej na Vilnius.45 

Generál Hoth so svojou 3. tankovou skupinou rýchlo postupoval k 

Vilniusu. Ten ležal vyše 150 kilometrov za frontovou líniou. Pokým sovieti 

ešte len organizovali a pripravovali protiútok, 3. tanková divízia už dorazila k 

mestu. V južnej časti tohto frontu sa podarilo generálovi Heinzovi 

Guderianovi a jeho 2. tankovej divízii zatlačiť sovietov a spojiť sa k 

Hothovými tankami. Spoločne sa pokúsili o odrezanie bieloruského hlavného 

mesta Minsk. Boj o mesto začal len 4 dni po tom, ako sa začala nemecká 

invázia na východ, t. j. 26. júna 1941. Hothove jednotky zo severu a 

Guderianove z východu uzavierali sovietske jednotky operujúce v tejto oblasti 

do klieští. Kliešte sa uzavreli 29. júna 1941 pri Białystoku.46 Do nemeckej 

pasce padlo 290 000 sovietov.47 

Nemci rozšírili svoje predmostie o takmer 80 kilometrov tým, že na 

severe postavili ďalší most. Takto mohli prekročiť rieku v mohutných 

počtoch na dvoch miestach. Dňa 5. júla 1941 už Nemci postupovali na 

mesto Pskov, po tom, čo prešli celou Litvou, Estónskom i Lotyšskom.48 

Rýchly prechod Pobaltím sa nemeckým jednotkám podaril aj vďaka 

domácemu obyvateľstvu. Pobaltské štáty boli nedávno pripojené 

k Sovietskemu zväzu, s čím sa však domáce obyvateľstvo nevyrovnalo. 

Z tohto dôvodu Nemcov vítali ako osloboditeľov. Príkladom je situácia v Litve, 

kde už počas prvého dňa nemeckej invázie vzniklo litovské antisovietske 

oslobodenecké hnutie. Aj vďaka činnosti daného hnutia môžeme zhodnotiť 

dobytie a obsadenie Litvy Nemcami ako pomerne rýchle a jednoduché.49 

Avšak po prejdení Pobaltia sa kvôli terénu a lepšej organizácii zo strany 

 
42 STOLFI, Hitlerovy tanky na východě, s. 62-63. 
43 Mesto v Rusku ležiace juhozápadne od dnešného Petrohradu. 
44 Tamže, s. 72-73. 
45 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 40-41. 
46 Mesto na severovýchode Poľska. 
47 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 40-41. 
48 Napríklad boj o Rigu, hlavné mesto Lotyšska, trval len jeden deň. 
49 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 45-46. 
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sovietov nemecký postup spomalil. Od Pskova po Leningrad im zostávalo 

približne 100 kilometrov. Vrchné nemecké velenie vyčlenilo zo skupiny 

armád Stred časť tankov, aby dopomohli zabezpečiť pravé krídlo skupiny 

armád Sever a taktiež pomohli pri uzatváraní medzier frontovej línie. 

Konkrétne šlo o XXXIX. motorizovaný zbor pod velením generála Rudolfa 

Schmidta. Zbor sa skladal z 12. tankovej a 18. a 20. motorizovanej divízie. 

V období na konci augusta 1941 sa Nemci nachádzali pri meste 

Krasnogvardejsk.50 Sovietske velenie sa narýchlo snažilo stabilizovať 

a upevniť svoje obranné línie pri Leningrade.51 Útok na Leningrad bol tak 

zahájený až 8. septembra 1941. Dňa 17. septembra sa Nemci dostali k rieke 

Volchov, čím sa im podarilo odrezať Leningrad od pozemného spojenia so 

Sovietskym zväzom. Fínske jednotky52 sa súčasne blížili zo severu. Tí však 

nepovažovali Leningrad za svoj hlavný cieľ. Dňa 8. septembra sa Nemci 

zmocnili mesta Šlisselburg na brehu Ladožského jazera, čím bolo obkľúčenie 

Leningradu zavŕšené. Keďže všetky tanky skupiny armád Sever boli 

stiahnuté a ich ďalším cieľom sa stala Moskva, dostalo prednosť 

vyhladovanie mesta. Išlo o počiatok blokády, ktorá celkovo trvala až 882 

dní.53 Už v prvých dňoch blokády Stalin reorganizoval velenie 

Leningradského frontu. Jeho doterajší veliteľ, maršál Sovietskeho zväzu, 

Kliment J. Vorošilov bol nahradený armádnym generálom Georgijim K. 

Žukovom. Stalin obviňoval Vorošilova zo zlyhania pri Leningrade, najmä keď 

veliteľ Stalina o páde Šlisselburgu ani neinformoval.54 

V Leningrade zostalo uväznených vyše 3 a pol milióna obyvateľov, 

väčšinu tvorilo domáce obyvateľstvo. Vyše 300 000 ľudí však tvorili utečenci 

z Pobaltia a okolitých oblastí. Pre nedostatok zásob a veľmi slabému 

zásobovaniu cez Ladožské jazero sa stal hladomor najvážnejším problémom. 

Obkľúčení obyvatelia bojovali teda s hladomorom, šíriacimi sa chorobami 

a nemeckým bombardovaním. Denne priemerne zomieralo 3 500 až 4 000 

ľudí. V Leningrade boli nedostatočné zásoby jedla už na začiatku blokády. 

V meste sa v tom čase nachádzalo 35 000 ton múky a chleba. Lenže 

požiadavkou bolo 1 101 ton múky na deň. Z toho vyplýva, že zásoby 

základnej potraviny vystačovali len na 1 mesiac. Preto sa prioritou stal 

transport zásob potravín do mesta. Pre blokádu boli možnosti dovozu zásob 

pre sovietov obmedzené. Jediné možnosti predstavovali vzdušný transport 

 
50 V súčasnosti ruské mesto Gatčina ležiace 40 kilometrov južne od Petrohradu. 
51 GLANTZ, M. David: Bitva o Leningrad 1941 – 1944. Praha : Naše vojsko, 2011, s. 85. 
52 Fínsko sa po Zimnej vojne v rokoch 1939 – 1940 chcelo Sovietskemu zväzu pomstiť. V novembri 1940 

prebiehali prvé kontakty medzi fínskymi a nemeckými vyslancami. Hitler určil 3 hlavné ciele, ktoré od Fínov 

požadoval – pôsobiť vojenský tlak na Leningrad, pomoc Nemcom proti sovietskym arktickým prístavom 

a železničnej trati do mesta Murmansk. Poslednou požiadavkou zo strany Nemcov boli suroviny, prevažne nikel. 

Práve vďaka snahe pomstiť sa sovietom Fínsko s požiadavkami súhlasilo. Pozri: BAKER, 2. světová válka na 

východní frontě, s. 10-11. 
53 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 46-48. 
54 GLANTZ, Bitva o Leningrad 1941 – 1944, s. 97. 
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a lodná preprava po Ladožskom jazere. Ani jedna z týchto možností však 

problém obyvateľov Leningradu nevyriešila. Kríza mesta sa hneď 

v začiatkoch blokády prehĺbila, keď boli 12. septembra 1941 zničené 

mestské skladiská kvôli nemeckým náletom. Stalin vyslal leningradskú zlú 

situáciu vyriešiť zástupcu Mikojanovho potravinového komisariátu Dmitrija 

V. Pavlova.55 Ten mal za úlohu zaviesť a riadiť v meste prídelový 

a konzervačný systém potravín. Tento prídelový systém predstavoval 

približne 500 gramov upečeného chleba pre robotníkov, 300 gramov pre 

zamestnancov či pre deti do 12 rokov. Prídely obsahovali produkty ako 

jačmenné krúpy, mäso, mäsové výrobky, ryby, tuky i cukor. V novembri 

1941 sa znížili hodnoty: 350 gramov pre robotníkov, technický personál či 

inžinierov, 200 gramov pre robotníkov a deti do 12 rokov.56 Akútny 

nedostatok jedla v meste spôsobil vypuknutie hladomoru a smrť tisícok 

obyvateľov. Nedostatok pracovnej sily a neustále nemecké letecké 

bombardovanie nútili Sovietov k evakuácii tovární na tanky Izhora a Kirov. 

Spolu s továrňami bolo evakuovaných aj 10 500 robotníkov a technický 

personál. Továrne obnovili svoju prevádzku v Jekaterinburgu a Čeljabinsku 

v oblasti Uralu.57 

Lodná preprava po Ladožskom jazere bola na konci novembra 1941 už 

nemožná pre príchod tuhej zimy. Transport zásob do mesta po ľade začal 

fungovať až v polovici januára 1942. Ladožská ľadová cesta dostala prezývku 

„cesta života“ kvôli svojej dôležitosti pre obyvateľov Leningradu. Január 1942 

sa ukázal ako kritický mesiac pre obyvateľov Leningradu. Obmedzené 

množstvo paliva spôsobilo nedostatok elektriny, prerušenie dodávok vody 

i zastavenie dopravy člnmi a trajektom.58 

Lenže na druhej strane aj Nemci počas prvej zimy ťaženia na 

východnom fronte riešili obrovské problémy. Ako aj sovieti, tak aj Nemci 

trpeli nedostatkom jedla či nedostatkom teplej výstroje. Na ruskú zimu 

neboli nemeckí vojaci vôbec pripravení.  Už v priebehu decembra 1941 

nemecké velenie registrovalo viac než 100 000 prípadov omrzlín. Neslávnym 

príkladom je 3. tanková divízia SS Totenkopf operujúca na leningradskom 

fronte. Na začiatku januára 1942 sa nachádzala v oblasti mesta Demjansk 

juhovýchodne od Leningradu. 95 000 vojakov danej divízie sa tu dostalo do 

pasce počas mohutnej sovietskej ofenzívy z 8. januára. Hitler stále zastával 

svoj názor neustupovať. Divízia Totenkopf bojovala ďalšie 2 mesiace aj skrz 

bombardovanie či snehové víchrice. Môžeme konštatovať, že len vďaka 

 
55 Armádny generál Pavlov sa vyhol Stalinovým čistkám. Práve naopak, Stalin si Pavlova výrazne cenil 

a poveroval ho významnými úlohami. V júni 1941 bol veliteľom Západného vojenského okruhu. Pavlov na 

správy z večera 21. júna 1941 o nemeckej aktivite pri hraniciach reagoval neutrálne, odporúčania na zvýšenie 

stupňa bojovej pohotovosti rázne odmietol. Viď: PLEŠAKOV, Konstantin: Stalinov osudný omyl. Bratislava : 

Kaligram, 2009, s. 116-117. 
56 GLANTZ, M. David: Bitva o Leningrad 1941 – 1944, s. 156-158. 
57 Tamže, s. 155. 
58 Tamže, s. 159, 163. 
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fanatickému nasadeniu sa podarilo divízii vydržať do polovice marca 1942, 

keď prvýkrát nastalo topenie snehu.59 

Bombardovanie a ostreľovanie Leningradu sa stalo permanentným 

cieľom pre určené oddiely skupiny armád Sever. Nemci verili, že situáciu 

v meste im dopomôže vyriešiť zima a nedostatok jedla pre obyvateľov mesta. 

S neustále pribúdajúcim množstvom mŕtvych nebolo možné telá pochovávať. 

Hygienický systém mesta sa zrútil, vzniku a šíreniu epidémie zabránila iba 

tuhá ruská zima.60  

Avšak v konečnom dôsledku, kvôli mnohým ďalším úlohám pre 

skupinu armád Sever a neustále sa rozširujúcemu frontu, sa na Leningrad 

nikdy nesústredila úplná pozornosť. Skupina armád Sever tak nedosiahla 

svoj plánovaný cieľ, teda obsadenie Leningradu.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

59 BAXTER, Ian: Východní fronta. Tajné archívy  SS. Praha : Svojtka & Co., 2005, s. 36-37. 
60 WINCHESTER, Charles: Východní fronta – Hitlerova válka v Rusku 1941 – 1945. Brno : Computer Press, 

2005, s. 48-49. 
61 BAKER, 2. světová válka na východní frontě, s. 48. 
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STEINOVÁ, Edita: Príbeh jednej židovskej rodiny 

(autobiografia). Bratislava : Európa, 2019. 272 s. ISBN 978-

80-89666-73-7. 

 

Jaroslav Durec (rec.) 

 

V 20. storočí nachádzame viaceré významné historické osobnosti, 

ktoré svojím životom a dielom podstatne zasiahli do spoločensko-politického 

a vedeckého diania. Jednou z týchto osobností je Edita Steinová, nemecká 

filozofka, karmelitánka, spolupatrónka Európy. Jej zaujímavý životný príbeh, 

naplnený neočakávanými zvratmi a bohatými udalosťami, sa stal veľkým 

svedectvom o hľadaní pravdy, službe ľudstvu a v neposlednom rade boja 

proti ideológiám podporujúcich rasizmus a znevažovanie ľudskej existencie.   

V súčasnosti je životné dielo Edity 

Steinovej známe po celom svete. Najviac 

literatúry o tejto osobnosti vychádza 

hlavne v jej rodnom Nemecku, ale väčšia 

časť biografií a vlastnoručne napísaných 

diel je neustále prekladaná do rôznych 

svetových jazykov. Do češtiny bola 

preložená prostredníctvom Nadačného 

fondu Edity Steinovej jej dizertačná 

práca K problému vcítění a prednášky o 

postavení žien v spoločnosti s názvom 

Ženy. Otázky a reflexe. O zachovaní 

životného diela E. Steinovej pre súčasnú 

a budúcu generáciu sa zaslúžilo české 

Karmelitánske nakladateľstvo, ktoré 

vydalo napr. dielo Edita Steinová jako 

žena modlitby. Nedá sa tiež nespomenúť 

dielo Věda kříže, posledné dielo E. 

Steinovej, na ktorom pracovala na 

sklonku svojho života v kláštore Echte v 

Holandsku. Toto dielo nestihla dokončiť, pretože bola deportovaná spolu s 

ostatnými holandskými katolíkmi, konvertitmi zo židovstva, do 

koncentračného tábora v Osvienčime, kde hneď po príchode transportu 9. 

augusta 1942 zahynula tragickou smrťou v plynovej komore. Práve z tohto 

dôvodu sa dielo Věda kříže považuje právom za jej duchovný testament. 

V poslednom období môžeme aj na slovenskom knižnom trhu nájsť 

viaceré, do slovenčiny preložené biografie a diela E. Steinovej. Doteraz 

najlepšiu biografiu o živote a diele E. Steinovej napísali poprední znalci jej 

osobnosti Mária Amáta Neyerová, emeritná priorka Karmelu v Kolíne a 
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dlhoročná správkyňa archívu E. Steinovej, a Andreas Uwe Müller, kňaz a 

filozof. Biografia vyšla vo vydavateľstve Lúč v roku 2012. V tomto 

vydavateľstve vyšlo tiež dielo Žena, pozostávajúce z prednášok o poslaní ženy 

v spoločnosti. Veľký záujem o dielo E. Steinovej v posledných dvoch rokoch 

začalo prejavovať vydavateľstvo Európa, v ktorom už vyšli niektoré z jej 

filozofických a teologických prác: Ľudská osoba – Filozofická antropológia, Čo 

je človek? – Teologická antropológia, Príbeh jednej židovskej rodiny 

(autobiografia).  V novembri tohto roku vydavateľstvo plánuje vydať ďalšie 

dielo od E. Steinovej s názvom Hrad duše (výber textov). Obsahom diela budú 

viaceré texty, v ktorých sa usilovala o spojenie fenomenológie s kresťanským 

myslením, resp. o vytvorenie syntézy fenomenologickej filozofie a tomizmu. Z 

toho dôvodu vo väčšine textoch porovnáva filozofické názory Edmunda 

Husserla a Tomáša Akvinského. Toto dielo zaiste poteší všetkých 

slovenských čitateľov, ktorí sa usilujú nielen hlbšie poznať filozofické 

myslenie E. Steinovej, ale zároveň chcú získať kvalitnejší prehľad o vývoji 

filozofických smerov v 20. storočí.  

Táto recenzia sa bude podrobnejšie zaoberať autobiografiou E. 

Steinovej. Z pohľadu histórie môžeme povedať, že budeme mať možnosť 

spoznávať jej osobnosť priamo z prameňa. Autobiografia s názvom Príbeh 

jednej židovskej rodiny vyšla v lete tohto roku a zaoberá sa životom E. 

Steinovej od jej narodenia až po zloženie doktorskej skúšky vo Freiburgu. To 

nám ponúka možnosť nazrieť do kľúčového obdobia jej detstva, školských 

začiatkov a do obdobia mladosti, v ktorom dominovalo predovšetkým 

štúdium filozofie, histórie, germanistiky a psychológie. Už na začiatku 

môžeme povedať, že celé štúdium sa nieslo v znamení hľadania životnej 

múdrosti a pravdy.  

Už v predhovore E. Steinová jasne vymedzila dôvody, ktoré ju viedli k 

tomu, že sa rozhodla vrátiť do svojho detstva a mladosti a podať svedectvo o 

všetkom, čo doteraz vo svojom živote prežila. Autobiografia ako svedectvo 

mala predstavovať obranu nemeckých židov proti útokom zo strany 

nacistickej ideológie. E. Steinová chcela sprostredkovať predovšetkým 

nemeckej mládeži pravdivý obraz o židovskej spoločnosti, pretože si plne 

uvedomovala, že mládež je sústavne vychovávaná k rasovej nenávisti. Preto v 

roku 1933 začala písať svoju autobiografiu s cieľom zvrátiť situáciu v 

Nemecku.  

Prvá kapitola s názvom Zo spomienok mojej matky sa zaoberá 

predkami E. Steinovej. Ako už samotný názov kapitoly hovorí, podstatnú 

časť čerpala z výpovede svojej matky Augusty Steinovej. Obsahom kapitoly je 

chronologický prehľad prarodičov, širší okruh príbuzenstva, bratrancov a 

sesterníc, bratov a sestier. Už v tejto kapitole môžeme spozorovať záujem a 

rozsiahle vedomosti E. Steinovej z oblasti filozofie, psychológie a histórie, 

pretože sa neuspokojuje len s chronologickým prehľadom, ale usiluje sa, 

pokiaľ jej to dostatok informácií dovolí, hlbšie analyzovať jednotlivých členov 
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rodiny a kriticky zhodnotiť ich pozitívne a negatívne stránky osobnosti. 

Môžeme povedať, že problém vcítenia, ktorý sa usilovala po celý život 

pochopiť, je prítomný už v začiatkoch autobiografie a rovnako je možné ho 

pozorovať aj v nasledujúcich kapitolách. E. Steinová sa narodila 12. októbra 

1891 v dnešnom Vroclave ako najmladšia z jedenástich súrodencov. Z toho 

štyria súrodenci zomreli ešte v detskom veku. Záver prvej kapitoly sa 

podrobnejšie zaoberá vývojom rodinného podniku (predajom dreva) a vzťahu 

jej matky k robotníkom. Otec Sigmund Stein zomrel krátko po narodení E. 

Steinovej a všetku starosť o rodinu musela zobrať na svoje plecia matka a 

starší súrodenci.     

Druhá kapitola s názvom Svet najmladšej dvojice opisuje vzťah E. 

Steinovej k sestre Erne, ktorá bola staršia o jeden rok a osem mesiacov. 

Skutočnosť, že si boli vekovo blízke, spôsobila, že medzi nimi prevládalo 

veľké priateľstvo a vzájomné porozumenie. Druhá kapitola je však dôležitá 

ešte z viacerých dôvodov. E. Steinová tu podrobnejšie rozoberá svoj vzťah k 

škole, pretože už od raného veku zohrávala v jej živote dôležitú rolu. Jej 

najobľúbenejšími predmetmi boli dejepis a nemecký jazyk. V súvislosti s 

analýzou vlastnej osobnosti sa prezentuje ako tvrdohlavé dieťa, ktoré sa 

nikdy nechcelo poddávať svojmu osudu a vždy chcelo mať pravdu. Približne 

v siedmom roku života nastala u nej radikálna zmena, keď sa začínal 

formovať istý stupeň jej sebaovládania a výbuchy hnevu sa ukazovali 

zriedkavejšie. Osobnosť E. Steinovej je zaujímavá tiež v tom zmysle, že po 

celý život vo svojom vnútri veľmi ťažko prežívala zážitky, ktoré na ňu hlboko 

zapôsobili. Matka Edity Steinovej si veľmi dávala záležať na dodržiavaní 

židovských sviatkov, preto je v druhej kapitole podrobnejšie opísaný priebeh 

niektorých obradov.       

Aké pomery vládli v rodine E. Steinovej, približuje podrobnejšie tretia 

kapitola s názvom O rodinných ťažkostiach a nedorozumeniach. Sú tu 

opísané dve samovraždy Editiných strýkov. V neskoršom období sa stále 

zaoberala otázkou, čo ich mohlo viesť k takémuto činu. V kapitole opisuje 

tiež problémy, ktoré sa spájali s prípravou svadby brata Arna a sestry Elsy. 

Neskoršie vznikli tiež vážnejšie manželské krízy, ktoré sa aj vďaka zásahu E. 

Steinovej, podarilo vyriešiť. Táto kapitola tiež odráža istú spolupatričnosť, 

ktorá vládla medzi širším židovským príbuzenstvom, napr. E. Steinová sa 

pravidelne starala o chorých bratrancov, sesternice, ale tiež o deti svojich 

súrodencov.        

Akýsi zvrat v živote E. Steinovej nastal, keď mala pätnásť rokov. Bola 

známa, že udržiavala študentské priateľstvá a v škole dosahovala výborný 

prospech, ale napriek tomu odišla zo školy k sestre Else, ktorá bola vydatá v 

Hamburgu. Na druhej strane E. Steinová vyrastala v židovskej rodine, kde jej 

matka kládla dôraz na dôsledné dodržiavanie židovských sviatkov a s tým 

súvisiacich židovských predpisov. Napriek tomu po odchode do Hamburgu 
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sa prestala úplne modliť a stala sa ateistkou. Podrobnosti tohto radikálneho 

zvratu v jej živote približuje štvrtá kapitola s názvom O živote oboch 

najmladších sestier. Z niektorých častí kapitoly vyplýva, že židovská 

spoločnosť sa začala štiepiť na konzervatívnu stranu, ktorá dodržiavala 

židovské obrady a tradície, a liberálne orientovanú, ktorá upúšťala od 

židovskej viery a rešpektovala len niektoré formálne predpisy. 

   Odchod zo školy netrval príliš dlho, pretože čoskoro sa vrátila naspäť 

do Vroclavu a pripravovala sa na skúšky do siedmej triedy gymnázia. Dôraz 

kládla na kvalitnú prípravu z matematiky a latinčiny. Keďže si musela za 

polrok osvojiť väčšiu časť učebnej látky, rodina jej zohnala súkromných 

učiteľov. Je zaujímavé, že práve obdobie intenzívnej prípravy považovala E. 

Steinová za prvé šťastné obdobie jej života, pretože jej duševné sily boli úplne 

pohltené úlohami. Veľkým prínosom štvrtej kapitoly je priblíženie organizácie 

gymnázií v Nemeckom cisárstve, pretože podrobnejšie zachytila prípravy a 

samotný priebeh skúšky. Už krátko pred výborným absolvovaním maturitnej 

skúšky začala vážnejšie uvažovať o svojej budúcnosti. Na univerzite vo 

Vroclave sa rozhodla študovať nemeckú literatúru a filozofiu. Rozhodnutie E. 

Steinovej študovať filozofiu prekvapilo takmer celú rodinu, pretože v jej 

rodine bolo zvykom vyberať si praktické povolania.  

Obdobie štúdií E. Steinovej približuje piata kapitola s názvom Roky 

štúdia na Vroclavskej univerzite. Príchod na univerzitu znamenal pre ňu 

otvorenie veľkého množstva záujmov, ktorým sa venovala nielen v rámci 

prednášok, ale aj vo voľnom čase. V začiatkoch štúdia sa chcela zaoberať 

okrem germanistiky a filozofie, tiež latinčinou, históriou a psychológiou. Pod 

vplyvom rôznych okolností sa nakoniec rozhodla odstúpiť od štúdia 

latinčiny. Je veľmi pozoruhodné, ako E. Steinová vnímala históriu. Dokonca 

veľmi dlho uvažovala o tomo, že si ju zvolí za hlavný predmet štúdia. Jej 

vzťah k histórii nevychádzal z nejakého romantizmu, ale zo snahy 

zúčastňovať sa na politickom dianí v súčasnosti ako práve vznikajúcej 

histórii. V súvislosti s jej vzťahom k histórii prezrádza svoju politickú 

orientáciu. Rozhodne odmietala socialistické názory a bola stúpenkyňou 

skôr konzervativizmu, ale neakceptovala radikálny pruský konzervativizmus. 

O jej  úsilí angažovať sa v spoločnosti svedčí tiež fakt, že bola súčasťou 

viacerých študentských organizácií: Pruský zväz za hlasovacie právo žien, 

Pedagogická skupina, Spolok študentiek, Akademická pobočka 

Humboldtovho spolku pre ľudové vzdelávanie. Okrem toho poskytovala 

súkromné hodiny študentom gymnázia, ktorí dosahovali slabšie študijné 

výsledky. 

V súvislosti s opisom štúdia na Vroclavskej univerzite je veľkým 

prínosom autobiografie, že poskytuje bohaté informácie o priebehu 

prednášok a seminárov z psychológie, histórie, filozofie a germanistiky. S 

veľkým dôrazom opisuje spôsob práce významného predstaviteľa psychológie 

Villiama Lewisa Sterna. Tieto časti práce preto môžu mať veľkú hodnotu pre 
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záujemcov o dejiny psychológie a pedagogiky. Na tomto mieste je dôležité 

pripomenúť, že psychológia v dobe štúdia E. Steinovej, to znamená pred 

prvou svetovou vojnou, nemala ešte dostatočne vyvinuté výskumné metódy. 

Z toho dôvodu sa vyskytovali problémy pri klasifikovaní zozbieraného 

materiálu. Tieto okolnosti s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnili 

rozhodnutie E. Steinovej po absolvovaní štyroch semestrov odísť z univerzity 

vo Vroclave.    

Na konci piatej kapitoly sa dozvedáme, že úloha spracovať referát na 

psychologickom seminári rozhodla o jej ďalšom nasmerovaní. Prekvapilo ju, 

že viaceré práce sa odvolávali na druhý zväzok diela Logické skúmania. 

Autorom filozofického diela bol filozof E. Husserl. Od filozofa a lekára Georga 

Moskiewicza prvýkrát E. Steinová počula o profesorovi E. Husserlovi. To na 

ňu zapôsobilo tak veľmi, že začala vážne uvažovať nad odchodom do 

Göttingenu. Nakoniec rozhodol list od bratranca Richarda Couranta a jeho 

manželky Nelli Neumannovou, v ktorom pozývali E. Steinovú na štúdiá na 

univerzitu v Göttingene.  

Šiesta kapitola s názvom Z denníka dvoch dievčenských sŕdc tvorí 

krátku prestávku v rozprávaní o vedeckom napredovaní E. Steinovej. Znova 

sa podrobnejšie vracia k pomerom v rodine, hlavne k sestre Erne, ktorej už 

venovala druhú kapitolu. Tentokrát sa zamerala na priebeh začatia lekárskej 

praxe Erny a Hansa Bibersteina, ktorí sa nakoniec po prekonaní prekážok 

zosobášili. Veľká časť kapitoly je preto venovaná prípravám a priebehu 

svadby. To nám len dosvedčuje, ako veľmi bola E. Steinová naviazaná na 

sestru Ernu. Z hľadiska jej názorov na otázky náboženstva je zaujímavé, že 

síce prejavovala ľahostajnosť voči akýmkoľvek prejavom viery, ale túžila sa 

vydať a mať rodinu podľa zásad katolíckej viery.  

Siedma kapitola s názvom Štúdium v Göttingene sa zaoberá 

najdôležitejším úsekom života E. Steinovej. Do Götingenu pricestovala 

prvýkrát v apríli 1913. Z väčšej časti autobiografie je vidieť, že E. Steinová si 

veľmi cenila svojich priateľov, pretože si bola istá, že spoločnými silami 

premôžu všetky prekážky. A okrem toho bola stále v spoločnosti ľudí,  

s ktorými sa snažila hľadať riešenia na rôzne problémové otázky z oblasti 

vedy. Práve táto skutočnosť zapríčinila, že do Göttingenu neprišla sama, ale 

v spoločnosti Rose Guttmannovej, ktorá študovala matematiku. Göttingen v 

čase príchodu E. Steinovej predstavoval stredisko fenomenológie. Okolo 

profesora E. Husserla sa zhromažďovala vybraná skupina jeho žiakov, ktorí 

spoločne diskutovali o vydaných Husserlových knihách a kriticky ich 

hodnotili. E. Steinová veľmi podrobne uvádza, akým spôsobom sa dostala do 

okruhu najbližších Husserlových žiakov. Aj v tomto prípade venuje značnú 

časť opisu najbližších Husserlových žiakov, obzvlášť si cenila najmä docenta 

Adolfa Reinacha, ktorý viedol filozofické semináre a dokonca sa 

predpokladalo, že raz nastúpi na Husserlovo miesto. Univerzitné prostredie v 
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Göttingene na E. Steinovú veľmi zapôsobilo, preto sa usilovala vo svojej 

autobiografii čo možno najlepšie vystihnúť spôsob riadenia seminárov a svoje 

napredovanie v oblasti vzdelávania. Napriek tomu, že sa chcela v Göttingene 

venovať hlavne filozofii, zvlášť fenomenológii, navštevovala tiež prednášky 

filozofa Leonarda Nelsona, psychológa Georga Eliasa Müllera, historika Maxa 

Lehmanna a mnohých ďalších. Editin záujem o históriu sa dal porovnávať s 

jej záujmom o filozofiu. Preto sa rozhodla písať záverečnú prácu na štátnu 

skúšku nielen z filozofie, ale aj z histórie.  

Zo siedmej kapitoly je možné vidieť, ako rýchlo dokázala preniknúť do 

fenomenológie. Za krátky čas získala vo Filozofickej spoločnosti popredné 

miesto a dokonca svojim kolegom poskytovala rady v závažných filozofických 

otázkach. Prínos autobiografie E. Steinovej je hlavne v oblasti dejín filozofie, 

pretože sa prostredníctvom porovnávania zamýšľa nad rôznymi filozofickými 

smermi. Niektorí filozofi na univerzite vo Vroclave, ale aj v Göttingene boli 

odporcami fenomenológie a presadzovali vlastné systémy. Dokonca každý 

významnejší predstaviteľ filozofického smeru si okolo seba zhromažďoval 

svojich verných nasledovníkov. Z pohľadu E. Steinovej sa často vyčítalo 

Husserlovi, že hovorí o suchých abstraktných veciach. Na druhej strane na 

ňu do značnej miery zapôsobila návšteva Maxa Schelera v Göttingene. Podľa 

E. Steinovej hovoril o otázkach, dôležitých pre život každého človeka. M. 

Scheler vplýval na svojich poslucháčov prostredníctvom katolíckych ideí. 

Práve to pre E. Steinovú znamenalo prvé stretnutie s doteraz neznámym 

svetom. Postupne si začala všímať nové „fenomény“, ktoré nemohla už ďalej 

obchádzať.  

Dôležitým stupňom pre ďalšiu vedeckú dráhu E. Steinovej bolo 

rozhodnutie získať od profesora E. Husserla tému doktorskej práce. Ak si 

podrobnejšie v autobiografii všimneme túto časť, zistíme, že zo strany E. 

Steinovej to bola veľká odvaha. Dokonca profesora E. Husserla toto 

rozhodnutie prekvapilo, pretože študenti ho žiadali o témy doktorských prác 

až po niekoľkých rokoch intenzívneho štúdia. Táto okolnosť len upriamuje 

pozornosť na niektoré silné stránky jej osobnosti – dokázala ísť tvrdo za 

svojím cieľom napriek možným prekážkam. Zaujímavý je v tomto prípade 

postoj Husserla, neodmietol ju a dokonca dal E. Steinovej na výber. Ona sa 

rozhodla vysvetliť problém ,,vcítenia“, ale s tou podmienkou, že práca bude 

konfrontáciou s dielami Theodora Lippsa. Už len táto okolnosť, že prijal jej 

žiadosť o tému doktorskej práce, poukazuje nato, že nepochyboval o jej 

výnimočných schopnostiach.  

Od okamihu výberu doktorskej práce sa začalo pre E. Steinovú nové, 

oveľa náročnejšie obdobie. Bola postavená pred dôležité úlohy: pripraviť si 

náčrt doktorskej práce, urobiť menšie úpravy v práci z histórie na štátnu 

skúšku a zároveň sa pripraviť na štátnu skúšku z histórie, filozofie a 

germanistiky. Z autobiografie vyplýva, že najväčšie problémy sa spájali s 

prípravou náčrtu doktorskej práce. Prvýkrát v živote začínala pochybovať o 



 VERBUM HISTORIAE 2/2019 
 
 

194 
 

svojich schopnostiach a ocitla sa na pokraji rezignácie. Tento jej zúfalý stav 

pomáhala tlmiť účasť na seminári vo Filozofickej spoločnosti a predovšetkým 

pomoc a podpora docenta A. Reinacha. Vďaka jeho usmerneniu dokázala za 

tri týždne neprerušenej práce spracovať veľkú časť nazbieraného materiálu a 

napísať tridsať strán doktorskej práce. 

 Záver siedmej kapitoly odzrkadľuje situáciu v Nemecku po 

uskutočnení atentátu na následníka rakúsko-uhorského trónu v Sarajeve. E. 

Steinová sa usilovala zachytiť situáciu, aká v tomto čase vládla v Nemecku. 

Celá nemecká spoločnosť čakala na vyhrotenie situácie. Ľudia sa najviac 

obávali vypuknutia vojnového konfliktu, pretože si uvedomovali jeho 

zničujúce dôsledky. Vypuknutie prvej svetovej vojny narušilo prípravu E. 

Steinovej na štátne skúšky. Vo svojej autobiografii zachytáva prvé príznaky 

vojny – eufóriu a začínajúci chaos. V tomto prípade E. Steinová reagovala 

rovnako ako väčšina obyvateľov zapojených do vojny. Dala bokom svoj 

súkromný život, svoje štúdiá a chcela sa zo všetkých síl zúčastniť na 

vojnových udalostiach. Po absolvovaní ošetrovateľského kurzu žiadala o 

vstup do Červeného kríža. Keďže spočiatku nedostala žiadnu odpoveď, 

rozhodla sa vykonať štátnu skúšku. Na konci siedmej kapitoly je zachytený 

priebeh štátnej skúšky. 

Po absolvovaní štátnej skúšky bola povolaná do Červeného kríža. Táto 

časť etapy jej života je rozpracovaná vo ôsmej kapitole s názvom Služba vo 

vojenskej nemocnici v hraniciach na Morave. Do nemocnice odišla napriek 

zákazu matky. Vo ôsmej kapitole zachytáva situáciu z rozličných strán. 

Pozoruje nielen postavenie zranených, ale tiež správanie zdravotného 

personálu s pozitívnymi a negatívnymi stránkami. Vďaka dôkladnému 

dodržiavaniu predpisov sa nebála ošetrovať ani  chorých na týfusovom 

oddelení. E. Steinová sa aj v lazarete vďaka svojej čestnosti dostala na 

popredné miesto a pomáhala pri rôznych ošetreniach. V kapitole nechýba 

ani popis materiálneho zabezpečenia a priestorov nemocnice. 

Po presune frontu bola nemocnica zrušená a E. Steinová sa vrátila 

domov. Tomuto obdobiu sa venuje deviata kapitola s názvom Stretnutia a 

vnútorné rozhodnutia. Znova začala pracovať na svojej doktorskej práci, 

navštevovala semináre profesora E. Husserla a pripravovala sa na skúšku z 

gréčtiny. Opäť však vstúpila E. Steinovej do cesty nová výzva. Keďže pod 

vplyvom mobilizácie bol veľký nedostatok učiteľov, bola oslovená školou 

Viktória, ktorú v minulosti absolvovala, aby vyučovala latinčinu, nemecký 

jazyk a dejepis. Žiadosti vyhovela, ale už o krátky čas bolo možné pozorovať 

problémy, pretože príprava na vyučovanie a samotný vyučovací proces na 

škole zaberali veľa času, ktoré potrebovala na písanie doktorskej práce. 

Práca v školstve E. Steinovú veľmi zaujímala, ale dúfala, že vo vede sa 

dopracuje k významným výsledkom. Už z toho je možné vidieť, že sa vzdala 

povolania učiteľky, aby sa mohla naplno venovať vedeckej dráhe. Počas vojny 
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neustále udržiavala písomný kontakt so svojimi kolegami z univerzity a 

informovala ich o najnovších udalostiach.          

Posledná, desiata kapitola, ktorá nesie názov Doktorská skúška vo 

Freiburgu, sa zameriava na obdobie jej príprav na absolvovanie doktorskej 

skúšky. Úvod kapitoly sa venuje prepisu rukopisu doktorskej práce. S týmto 

jej pomohli dve sesternice Adelheide Burchardová a Grete Picková. Z 

rozprávania E. Steinovej vyplýva, že téma doktorskej práce Problém 

,,vcítenia“ sa jej podarila rozpracovať do pomerne rozsiahleho diela. 

Vytlačený bol v dvoch zväzkoch. Profesor E. Husserl však krátko pred 

oficiálnym dokončením práce odišiel do Freiburgu, kde prevzal miesto na 

katedre filozofie ako nástupca Heinricha Rickerta, ktorý nastúpil na miesto 

po zosnulom Wilhelmovi Windelbandovi v Heidelbergu. E. Steinovú tento 

rýchly prechod do Freiburgu veľmi prekvapil a spôsobil jej určité komplikácie 

s obhajobou doktorskej práce. 

Preto jej nezostávalo iné ako poslať doktorskú prácu do Freiburgu. Z 

nasledujúcich častí sa dozvedáme, že E. Steinová odišla tiež do Freiburgu, 

aby zistila podrobnosti obhajoby svojej práce. Zaujímavý je v tomto prípade 

postoj profesora E. Husserla po príchode E. Steinovej. Najskôr sa rozhodla 

odložiť obhajobu doktorskej práce na neskoršiu dobu. Táto skutočnosť 

mohla tiež vychádzať z nadmernej práce, ktorú mal pri príprave nových 

prednášok. O zmenu situácie sa postarala Husserlova manželka Malvíne. Na 

tomto mieste je dôležité poukázať na okolnosť, že E. Steinová si dokázala 

svojím charakterom získať priazeň nielen Husserlovej manželky Malvíny, ale 

tiež Anne, manželky A. Reinacha. Preto sa stala vítaným hosťom v ich rodine 

a rovnako sa tiež zúčastňovala rodinných osláv. Práve táto okolnosť pomohla 

jej ďalšiemu vedeckému rastu. Je známe, že profesor E. Husserl pri 

vytváraní svojich prác produkoval veľmi veľa poznámok, ktoré stenografoval. 

Pre zhoršený zrak však strácal možnosť sa v nich dobre orientovať. To 

zapríčinilo, že E. Steinová začala vážnejšie uvažovať o mieste jeho asistentky. 

Preto približuje priebeh rozhodovania o tomto pláne, čo vyvrcholilo 

rozhodnutím profesora E. Husserla prijať jej ponuku. Záver desiatej kapitoly 

podrobnejšie opisuje prípravy a samotný priebeh ústnej skúšky, ktorú 

absolvovala s najvyšším vyznamenaním.  

Z nášho pohľadu považujeme autobiografiu E. Steinovej za dielo 

vysokej hodnoty. Čitateľ postupne získa prehľad o fungovaní spoločnosti v 

Nemecku na prelome 19. a 20. storočia. Ďalej môže nazrieť do univerzitného 

prostredia na univerzitách vo Vroclave a v Göttingene a získať prehľadné 

informácie o organizácii seminárov a rôznych akademických organizácií. 

Autobiografia odporúčame všetkým záujemcom o dejiny Nemecka, dejiny 

filozofie, psychológie a pedagogiky. V neposlednom rade je dielo určené 

všetkým záujemcom o život a dielo E. Steinovej. 
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KING, Greg ‒ WILSONOVÁ, Penny: Súmrak monarchie. 

Tragédia na zámku Mayerling a zánik dynastie 

Habsburgovcov. Bratislava : Tatran, 2018. 297 s. ISBN 978-

80-222-0963-2. 

 

Petra Gereková (rec.) 

 

V roku 2018 sa na pultoch kníhkupectiev objavila odborná historická 

publikácia týkajúca sa jednej z najväčších záhad, ktorá je spojená s rodom 

Habsburgovcov. Mimoriadnosť tohto diela tkvie v tom, že americkí autori 

Greg King a Penny Wilsonová sa pri jeho písaní opierali o dosiaľ 

nezverejnené materiály z viedenských archívov. Podľa môjho názoru sa im 

úspešne a v celej komplexnosti podarilo rozanalyzovať nielen samotnú 

tragédiu v Mayerlingu, ktorá je ústredným motívom knihy, ale zároveň 

poskytli čitateľom celistvý a zaujímavý pohľad na danú dobu, ako aj na život 

viedenskej šľachty. 

Myslím si, že kniha má 

potenciál zaujať tak laikov, ako aj 

odbornú verejnosť. Štýl písania je 

totiž veľmi pútavý a pripomína žáner 

historickej detektívky, kedy nám 

autori postupne odkrývajú záhadu, 

ktorá je na konci odhalená 

a vysvetlená, pričom pri tom 

využívajú overené fakty a snažia sa 

odkryť početné konšpirácie viažuce sa 

k nečakanej smrti Rudolfa a jeho 

milenky Mary Vesterovej. Dôležitým 

faktorom je aj to, že dielo sa 

nezameriava len na osobu samotného 

princa Rudolfa, ale jeho život 

približuje prostredníctvom mnohých 

významných osobností našej histórie, 

ako sú napríklad František Jozef I. – 

najdlhšie vládnuci cisár habsburskej 

monarchie či jeho manželka Alžbeta, 

viac známa ako „Sisi“. 

Dielo ponúka čitateľovi viacero verzií, s ktorými historici pracujú 

ohľadom spomínanej tragédie v Mayerlingu. Zároveň všetky dôkazy pre tieto 

teórie autori podrobujú kritike a na záver logicky dospievajú k tomu 

najdôveryhodnejšiemu scenáru. Na základe podrobného archívneho 



 VERBUM HISTORIAE 2/2019 
 

197 
 

výskumu sa tak americkej dvojici bádateľov podarilo vyvrátiť viaceré 

protirečivé tvrdenia, fámy či chýry, ktoré kolujú o danej problematike. 

Pokiaľ ide o štruktúru diela, je rozdelené do štyroch častí a 

devätnástich kapitol. Na začiatku publikácie je zverejnený zoznam osôb, 

ktoré sa v knihe objavia, čo je dobré pre lepšiu orientáciu v deji. V úvode je 

potom predstavený obraz Viedne na začiatku roku 1889 a celková atmosféra, 

ktorá vtedy vládla v Rakúsko-Uhorsku.  

V prvej časti sa autori snažia čitateľovi ozrejmiť, z akej rodiny princ 

Rudolf pochádzal. Dozvedáme sa viac o vláde Františka Jozefa I. a takisto aj 

o vnútornej či zahraničnej politike Rakúsko-Uhorska a jej vrcholných 

predstaviteľoch. V neposlednom rade je tu objasnená aj povaha panovníka, 

vzťah s matkou Žofiou či nie veľmi vydarené manželstvo s Alžbetou. 

Pozornosť sa spočiatku kladie na Rudolfovo detstvo, poznačené tvrdým 

režimom vo výchove či nedostatkom lásky a pozornosti zo strany rodičov, ako 

aj sestier. To všetko sa napokon v dospelosti odrazilo na Rudolfovej 

osobnosti, ktorá je tu tiež vylíčená priam do detailov. Pocity menejcennosti, 

nevyspytateľné zmeny nálad, choroby, nefungujúce bezdetné 

manželstvo, nespočetné ľúbostné aféry, problémy s alkoholom, neustála 

snaha zaslúžiť si obdiv otca a z toho prameniace časté pocity zlyhania. Nič 

z toho, samozrejme, nemohlo pôsobiť na princa Rudolfa pozitívne, zároveň 

však tieto skutočnosti robia z následníka rakúsko-uhorského trónu 

pozoruhodného a kontroverzného človeka, ktorého osud čitateľa zaujme.  

Neskôr sa do príbehu dostáva aj druhý podstatný aktér tragédie 

v Mayerlingu – Mary Vetserová. Autori nás tu oboznamujú s rozvíjajúcim sa 

románikom medzi ňou a jediným synom habsburského cisára. Nevyhýbajú 

sa ani opisu rôznych intríg, zákulisných „ťahov“ a pikantností, ktoré sa 

odohrávali na habsburskom dvore a v zábavychtivej viedenskej vyššej 

spoločnosti.  

V druhej časti sa už čitateľ postupne dozvedá o okolnostiach odchodu 

Mary Vetserovej s Rudolfom do Mayerlingu a ich následnom pobyte tam. Po 

približne sto stranách tak autori napokon poodhalia celý príbeh toho, čo sa 

na zámku udialo až po pasáž, kedy sú korunný princ a Mary Vetserová ráno 

31. januára 1889 objavení mŕtvi. Zvesť sa, samozrejme, rýchlo dostane aj 

k rodinám Rudolfa a Mary, pričom autori ponúkajú čitateľovi náhľad na ich 

prvotné reakcie a snahu okamžite správu zakamuflovať. Viedňou sa však aj 

napriek tomu začína šíriť množstvo domnienok značne sa líšiacich od 

oficiálnej verzie, ktorú priniesol na verejnosť cisársky dvor a ktorá hovorí o 

Rudolfovej osamotenej samovražde, pričom smrť Mary Vetserovej úplne 

zatají. 

Predposledná časť knihy poukazuje na viaceré dostupné tvrdenia 

ohľadom tragédie v Mayerlingu od osôb, ktoré sa pohybovali v blízkosti 

Rudolfa. V súvislosti s udalosťami na zámku sa autori ďalej zaoberajú aj 

dobovými článkami v novinách či teóriami viacerých historikov. Tieto 
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výpovede autori následne potvrdzujú alebo vyvracajú, čím sa snažia dopátrať 

k pravde. Kritizujú tu preto mnohé najznámejšie konšpiračné teórie 

a fantazmagórie nachádzajúce sa v predchádzajúcich dielach, ktoré sa 

zaoberali touto tematikou. 

V poslednej časti knihy autori zhrnú celý Rudolfov príbeh so 

zameraním sa na mayerlinské udalosti na základe dostupného dôkazového 

materiálu s tým, že čitateľovi umožnia, aby si na ne utvoril vlastný názor. 

Oceňujem, že americkí historici na záver detailne zosumarizovali všetky 

skutočnosti, ktoré napokon dohnali Rudolfa a Mary Vetserovú k spoločnej 

samovražde a takisto dôkladne predostreli samotný čin. Čitateľ si tak môže 

utvoriť ucelený obraz nielen o príčinách tejto udalosti, ale aj jej priebehu 

a dôsledkoch na samotnú monarchiu. 

 Veľmi pozitívne vnímam, že v epilógu publikácie sa autori vracajú k 

všetkým dôležitým postavám knihy, ktoré boli nejakým spôsobom spojené 

s katastrofou, ktorá sa udiala v Mayerlingu a dorozprávajú ich príbehy. 

Čitateľ sa tak dozvie, čo presne sa s každým hrdinom stalo a ako teda 

napokon dopadol. Na konci publikácie nechýba ani poďakovanie, zoznam 

poznámok a rozsiahlej bibliografie. 

 Publikácia teda prináša značne komplexný a detailný pohľad na život 

viedenskej šľachtickej spoločnosti a cisárskeho dvora so zameraním sa na 

osobu korunného princa Rudolfa. Jedným z kladov knihy, ktorý ešte treba 

spomenúť, je aj osemstranová obrazová príloha nachádzajúca sa v druhej 

časti. Obsahuje dobové fotografie či už osôb, ktoré sa v diele spomínali, ale aj 

rôznych miest, ktoré boli spojené s dejom knihy. 

Dielo je určené nielen pre tých, ktorí sa zaujímajú o tragédiu v 

Mayerlingu, ale aj všeobecne o kontext danej doby koncom 19. storočia 

v Rakúsko-Uhorsku, ako aj v Európe, o rod Habsburgovcov či o dejiny tejto 

takmer štyristo rokov trvajúcej monarchie. 
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Didaktický seminár pre učiteľov dejepisu: „Aktuálne trendy 

vo výučbe dejepisu v základných a stredných školách“ 

 

Anna Bocková 

 

Dňa 22. októbra 2019 sa konal na pôde Štátneho pedagogického 

ústavu (ŠPÚ) celodenný didaktický seminár pre učiteľov dejepisu základných 

a stredných škôl, otvorený riaditeľom ŠPÚ a vedúcim oddelenia pre 

humanitné predmety.  

Tematicky sa odborný didaktický seminár sústredil na: 

- objasňovanie súčasného vzťahu historickej vedy 

a dejepisu, na ich spojitosti a odlišnosti (PhDr. Mária Tonková, CSc., 

Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave);  

- odborno-didaktické požiadavky na súčasnú výučbu 

dejepisu (PhDr. Anna Bocková, PhD., Katedra histórie Pedagogickej 

fakulty UK v Bratislave);  

- využite moderných technológií vo vyučovaní dejepisu ‒ 

audiovizuálne, auditívne (doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Katedra 

histórie, Filozofická fakulta UKF v Nitre); 

- aktuálne „výzvy“ múzejnej pedagogiky – prezentácia 

ukážkového vzdelávacieho programu k tematike holokaustu – postrehy 

a odporúčania pre edukačnú prax (Mgr. Peter Vanko, Múzeum 

holokaustu v Seredi); 

- možnosti animácie ako aktívnej súčasti hodín dejepisu 

(PaedDr. Ján Gáll, ZŠ Drábová, Košice); víťaz ankety Zlatý Amos v roku 

2018. 

Prednáškový blok bol rozšírený o diskusné fórum a dva paralelné 

workshopy/praktické ukážky námetov a inšpirácií: 

- workshop č. 1: Učebnicová tvorba na Slovensku, súčasné 

učebnice dejepisu pre základné a stredné školy a funkčné využitie ich 

štruktúrnych prvkov vo výučbe a učení sa, rola „neurodidaktiky“ 

v tvorbe ucelenejších informačných sietí historického poznania 

(workshop viedli: Dr. A. Bocková, Dr. M. Tonková); 

- workshop č. 2: Propaganda vo verejnom priestore – 

politické anekdoty a hudba (workshop viedla doc. A. Kičková). 

Účastníci seminára sa mohli aktívne zúčastniť obidvoch paralelne sa 

striedajúcich workshopov a vyjadriť názor k diskutovanej problematike. 

V rámci podujatia sa akcentoval význam teoretického/intelektuálneho 

historického poznávania, ako aj praktického a emocionálneho 

aspektu historického vzdelávania. Celkový dôraz sa kládol na funkčnosť 

edukačných materiálov, prostriedkov (učebníc, múzejných exponátov, 
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internetových zdrojov, simulačných zážitkov, historických prameňov atď.), 

ako aj stratégií vyučovania a učenia sa.  

Dr. Mária Tonková sa sústredila na skúmanie vzťahu medzi 

aktuálnymi premenami teórie histórie a odborovej didaktiky dejepisu, 

akcentovala vzťah historickej vedy a dejepisného vzdelávania s upozornením, 

ako sa navzájom tieto autonómne vedné disciplíny ovplyvňujú. Dejepisné 

vzdelávanie nie je len simplikovanou imitáciou historickej vedy (ako sa 

v slovenských podmienkach často prezentuje), ale rovnako aj limity 

a kultúrne rámce historického vzdelávania ovplyvňujú aj vývoj historickej 

vedy ako celku. Hľadá odpovede na otázku dvojstranných vzťahov slovenskej 

historiografie a vzdelávacích programov, hľadá spôsob transformácie 

historického uvažovania v teórii vyučovania dejín a spätný vplyv tohto 

procesu na vlastný vývoj historickej vedy. Priblížila otázky dvoch aktuálne 

základných ciest transponovania vedeckej histórie do histórie školskej 

v slovenských a českých podmienkach.  

Dr. Anna Bocková sa sústredila na rolu odborovej didaktiky dejepisu, 

objektovej didaktiky i „neurodidaktiky“ v dejepisnej výučbe a učení sa. 

Poukázala na výsledky empirických výskumov zobrazujúcich vzťah 

normatívnej (deklarovanej) stránky dejepisnej výučby a reflexnej (realizačnej) 

stránky. Na vybraných príkladoch dejepisného učiva poukázala na význam 

funkčnosti faktografie, sieťovania informácií do širších kontextov, 

aplikovania medziodborových väzieb hraničných vedných disciplín 

(historická geografia, historická sociológia, ekonómia a pod.) ako 

nevyhnutných predpokladov historického poznávania (samozrejme aj 

s ďalšími parametrami výučby). S dôrazom na socio-kultúrne aspekty 

historického vzdelávania akcentovala aj dôležitosť praktizovania troch 

základných funkcií dejepisu a dejepisnej výučby ‒ noetickej/kognitívnej, 

edukačnej a delektornej/zábavnej. Prostredníctvom konkrétnych 

edukačných modelov podčiarkla aj dôležitosť metodologickej, procedurálnej 

dimenzie poznávania, vyučovania a učenia sa.  

Doc. Adriana Kičková v rámci programu oboznámila účastníkov 

odborného seminára s možnosťami využitia moderných technológií vo 

vyučovaní dejepisu, priblížila a analyzovala viaceré webové portály 

a internetové stránky s konkrétnymi možnosťami aplikácie moderných 

technológií a takouto formou spracovaných historických dát od auditívnych 

po audiovizuálne. Na teoretické zázemie nadviazala prednášajúca 

praktickými ukážkami fungovania propagandy vo verejnom priestore. 

Mgr. Peter Vanko prezentoval tvorbu edukačných programov pre 

základné a stredné školy, skúsenosti s ich aplikáciou v interaktívnom 

prostredí v múzeu i v školskom prostredí. Okrem dôležitého aspektu 

zoskupenia významných faktografických dát apeloval na emocionálnu 

(empatickú) stránku historického poznávania. Širšie kontexty problematiky 



 VERBUM HISTORIAE 2/2019 
 
 

202 
 

sú spracované v konkrétnej edukačnej prezentácii, zverejnenej aj na webovej 

stránke ŠPÚ.  

Dr. Ján Gáll prezentoval metodiku výučby dejepisu na základnej škole, 

rolu animácie v spolupráci učiteľa a žiaka a žiakov navzájom. Jeho príklady 

„dobrej praxe“ boli zhodnotené aj v ankete Zlatý Amos 2018. Jedna 

z projektových ukážok je k nahliadnutiu aj na webovej stránke ŠPÚ.  

Závery z odborného didaktického seminára boli zhodnotené nielen 

v rámci diskusie, ale aj formou spätnej väzby vyplnením dotazníkov.  
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Medzinárodná vedecká konferencia študentov 

doktorandských študijných programov 2019 – Výzvy pre 

učiteľov v 21. storočí 

 

Eva Baumann, Petra Gereková  

 

V dňoch 6. a 7. novembra 2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci konal 15. ročník medzinárodnej vedeckej 

konferencie študentov doktorandských študijných programov, tentokrát s 

témou Výzvy pro učitele v 21. století. Táto etablovaná študentská konferencia 

poskytuje priestor študentom doktorandského štúdia, ktorí vo svojich 

prácach riešia pedagogické, didaktické, špeciálnopedagogické, pedagogicko-

psychologické i andragogické témy. Na príprave podujatia a jeho úspešnom 

priebehu sa podieľali akademickí pracovníci Pedagogickej fakulty UP, no 

najmä samotní študenti doktorandských študijných programov Ústavu 

pedagogických a sociálnych štúdií PdF UP. Celkovo sa tento rok zúčastnilo 

konferencie 87 českých a zahraničných doktorandov a približne 40 hostí.  

Na úvod konferencie odzneli tri prednášky, po ktorých nasledovali 

workshopy a posterové prezentácie študentov. Konferenciu otvoril v prvý deň 

prednáškou profesor Pantelis Kiprianos z univerzity v Patrase. Profesor 

Kiprianos predstavil poslucháčom tému Thoughts on teachers’ position in 

today education. Prednáška sa zamerala na problematiku vývoja a premeny 

učiteľskej profesie v posledných desaťročiach a na nové výzvy, ktoré pred 

učiteľmi stoja. Druhou hosťujúcou prednášajúcou bola doc. PhDr. Miluše 

Vítečková, PhD., ktorá priniesla pohľad na problémy začínajúceho učiteľa vo 

svetle empirických výskumov zameraných na túto problematiku. Posledným 

prenášajúcim bol JUDr. Matěj Myška, PhD., ktorý ponúkol zhrnutie 

najdôležitejších informácií a postrehov z oblasti autorského práva a jeho 

výkladu so zameraním na akademické prostredie i bežnú školskú prax.   

Po obednej prestávke nasledovala pestrá ponuka workshopov 

zameraná na aktuálne témy z oblasti pedagogiky a metodológie. Účastníci si 

mohli vybrať workshop Využití prostředků hi-tech augmentativní a alternativní 

komunikace vedený Mgr. Jaromírom Maštalířom, PhD., alebo workshop 

Visualizing China (1949‒2019): challenges and opportunities faced by 

teachers in higher education vedený Danping Peng, PhD. 

Študenti doktorandských študijných programov si mohli tiež vyskúšať 

úlohu prezentujúcich, keďže súčasťou konferencie boli aj posterové 

prezentácie rozdelené do niekoľkých sekcií. Cieľom týchto prezentácií bolo 

vymeniť si v podnetnom prostredí skúsenosti, získať spätnú väzbu 

a nadviazať nové kontakty. V rámci 1. časti Sekcie 3, ktorá bola moderovaná 

Mgr. Evou Dvořákovou Kaněčkovou, PhD., odznela aj prezentácia 
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doktorandky z katedry histórie PdF UK Mgr. Evy Baumann s názvom 

Zisťovanie úrovne historickej empatie u študentov učiteľstva histórie.  

Vo štvrtok 7. novembra 2019 pokračovala konferencia programom 

druhého dňa. Registrácia aktívnych účastníkov sa začala 8:30, pričom 

o hodinu neskôr sa konali dva paralelné workshopy. Tie boli otvorené nielen 

pre registrovaných účastníkov, ale v prípade voľnej kapacity po dohode 

s prednášajúcim aj pre ďalších záujemcov z rady akademických pracovníkov, 

účastníkov konferencie aj študentov. Jeden z nich viedla prof. Rosa María 

Rodríguez Izquierdo zo španielskej univerzity v Seville, ktorá sa v súčasnosti 

zaoberá skúmaním vzťahu medzi kvalitou učiteľov, rozširovaním vzdelávania 

a sociálnu nerovnosťou v Španielsku. Išlo o zaujímavú prednášku 

v anglickom jazyku zameranú na problematiku service learningu, čo je 

spôsob vzdelávania sa študentov na vysokých školách, v rámci ktorého je 

teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností.  

Druhý workshop prebiehal v českom jazyku a mal ho na starosti PhDr. 

Miroslav Procházka, PhD. z Pedagogickej fakulty v Českých Budějoviciach, 

ktorý tu prednášal o pedagogických aspektoch hodnotenia vysokoškolských 

študentov. Kládol dôraz na to, aké kritériá možno pre hodnotenie 

identifikovať, ako aj aké nástroje na zisťovanie vedomostí a overovanie 

kompetencií študentov treba používať. Venoval sa aj problematike tvorby 

testov či otázkam o poskytovaní spätnej väzby pre študentom.  

Po spomínaných workshopoch nasledovala obedná prestávka 

s ponukou občerstvenia. Od 11:30 si už mohli účastníci konferencie 

nainštalovať svoje postery v miestnosti, ktorá im bola pridelená. O polhodinu 

na to potom konferencia pokračovala posterovými prezentáciami podľa 

dopredu zverejneného časového harmonogramu na ich internetovej stránke. 

Počet doktorandov, ktorí sa vo štvrtok zúčastnili konferencie, bolo 

dvadsaťsedem, pričom boli rozdelení do troch sekcií, ktoré prebiehali 

súbežne vo viacerých miestnostiach. Každú sekciu mal na starosti iný 

moderátor, pedagóg z Pedagogickej fakulty v Olomouci, ktorý riadil jej 

plynulý priebeh. Konanie všetkých sekcií bolo rozdelené na dve časti trvajúce 

približne šesťdesiat minút. Účastníci v čase maximálne piatich minút 

predstavili svoj poster, avšak po odprezentovaní každého doktoranda v danej 

sekcii, nastala voľná diskusia. Tá spočívala v tom, že aktívni aj pasívni 

účastníci konferencie postupne prichádzali ku každému posteru a podľa 

záujmu kládli prezentujúcim rôzne otázky. Na záver každej jednej sekcie 

získali doktorandi certifikát o aktívnej účasti na konferencii. Štvrtkový deň 

mal vzhľadom na menší počet workshopov a účastníkov napokon kratší 

program, než tomu bolo v stredu, a konferencia tak bola ukončená už 

o 14.00.  

Poslednej sekcie štvrtkového dňa sa z Katedry histórie PdF UK osobne 

zúčastnila aj interná doktorandka Mgr. Petra Gereková s posterom 
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s didaktickou témou s názvom Multiperspektívny prístup k analýze 

dokumentárnych filmov využiteľných pri výučbe dejepisu. Moderátorom tejto 

časti bol doc. Mgr. Štefan Chudý, PhD. 

Vedeckú konferenciu pre doktorandov v Olomouci môžeme teda 

celkovo zhodnotiť ako podujatie, ktoré bolo zorganizované na vynikajúcej 

úrovni. Oceňujeme, že išlo o konferenciu s medzinárodnou účasťou, ako aj 

to, že hlavnou témou boli práve výzvy pre učiteľa v 21. storočí. Vďaka tomu 

sa totiž postery zaoberali množstvom moderných a inovatívnych trendov 

výučby z rôznych odborov, ako aj rozličnými aktuálnymi pedagogickými 

problémami. Taktiež konštatujeme, že napriek tomu, že sa konferencia 

konala v Českej republike, sa jej zúčastnil aj veľký počet slovenských 

doktorandov, čo vnímame veľmi pozitívne. Okrem toho treba vyzdvihnúť, že 

v rámci diskusie po skončení prezentácií nechýbala ani spätná väzba 

v podobe komentárov od odborníkov smerom k doktorandom, ktorí si tak z 

konferencie odniesli množstvo dôležitých rád a podnetov.  

Výstupom z konferencie bude publikovanie príspevku v recenzovanom 

zahraničnom online zborníku, ktorý vyjde v roku 2020. Možnosť na 

uverejnenie dostali všetci aktívni účastníci. Príspevok má byť do konca roka 

zaslaný vo forme súvislého textu a zároveň musí spĺňať požadované formálne 

kritériá stanovené Pedagogickou fakultou v Olomouci, ako aj prejsť 

recenzným konaním. 
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