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BARTL, J.: Editoriál

Editoriál
Vážení čitatelia.
Máte v rukách už druhé periodické číslo časopisu Verbum historiae.
Zvolili sme modernú formu internetového časopisu, pretože predpokladáme, že
v dobe najnovších technológií bude ľahšie prístupným širokému okruhu
čitateľov. Časopis má klasickú štruktúru a jeho základ tvoria recenzované
štúdie. Po nich nasledujú rubriky rozhľady a dokumenty. Za nový
a progresívny prvok treba pokladať publikovanie ukážok prác študentov.
Veríme, že časom táto rubrika nadobudne väčší rozsah a pritiahne veľa
čitateľov, pretože práce našich študentov a absolventov majú skutočne vysokú
odbornú úroveň. Na záver je tu tradičná rubrika recenzií a anotácií.
Od roku 2007, keď sme zostavovali prvé – ešte signálne číslo,
zaznamenala aj naša katedra ďalší progresívny vývoj. Boli prijatí ďalší
doktorandi (P. Makyna M. Babál, M. Lezo, J. Kríž) a z iných pracovísk prišli
Mgr. P. Matula, PhD., Mgr. M. Tihányiová, PhD. (rod. Skalská) a Mgr. M.
Viršinská, PhD., ktorých prechádzajúca publikačná a iná činnosť oprávňuje
predpokladať, že sú a aj budú perspektívnymi členmi katedry. Spoločné
a individuálne

aktivity

pracovníkov

katedry,

ich

grantové

projekty

a publikačné výstupy poukazujú na fakt, že naše pracovisko má solídne
základy a perspektívu ďalšieho rozvoja. Dôležitý prínos katedry dokladá
skutočnosť, že sa podieľala na tvorbe dvoch generácií učebníc pre základné
školy a gymnáziá. Nemožno nespomenúť ani pokračovanie v ďalšom
vzdelávaní učiteľov, ktorým poskytujeme možnosť zvýšenia si kvalifikácie
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v konzultačnom stredisku v Bratislave a v konzultačnom stredisku v Žiline.
Katedra oslávila 20-ročné jubileum svojho obnovenia, pričom plynule
vychádza a nadväzuje na všetko, čo sa urobilo od jej založenia v roku 1992.
Dosiahnuté výsledky, kolegiálne vzťahy, dobrá úroveň spolupráce
a kvalitní absolventi za uplynulé roky nás oprávňujú pozerať sa s dôverou do
budúcnosti.
Vykonaná práca sa nestráca, stáva sa trvalou duchovnou hodnotou,
z ktorej čerpáme posilu v súčasnosti aj budúcnosti.

Prof. PhDr. Július Bartl, CSc.
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Niekoľko poznámok k šľachtickému rodu Miškovcov*
Monika Tihányiová
V slovenskej historiografii sa, počnúc historikom Danielom Rapantom,
Františkom Bokesom a najmä Jurajom Hodálom, objavujú názory, ktoré
predpokladajú

kontinuitu

niektorých

predstaviteľov

veľkomoravskej

aristokracie do čias vzniku Uhorského kráľovstva. 1 V posledných rokoch túto
teóriu presvedčivo potvrdil a rozšíril Ján Lukačka na príklade rodu HontPoznanovcov.2 Ide o šľachtický rod, ku ktorému sa spomedzi všetkých
predpokladaných rodov preduhorského slovanského pôvodu zachovalo najviac
písomných dokladov. Tieto nám poskytujú dostatok informácií na to, aby sme
nepochybovali o pôvode tohto rodu a jeho význame v slovenských stredovekých
dejinách. Zároveň nám poskytujú obraz o základných atribútoch takýchto
rodov, medzi ktoré patrí častý výskyt slovanských osobným mien, zastúpenie
rodu v správe krajiny a na kráľovskom dvore už v prvých dvoch storočiach
existencie Uhorského kráľovstva, a napokon rozsiahla majetková doména
predovšetkým na území dnešného Slovenska, doložená v prameňoch ešte pred
13. storočím.

*

1

2

Štúdia je výstupom projektu „Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia“.
VEGA 1/0707/13.
BOKES, František. Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava : Slovenská akadémia vied
a umení, 1946, s. 53 (Bokes publikoval Rapantovu hypotézu); HODÁL, Juraj. Pôvod,
sídla a hodnosť predkov rodu Hunt-Pázmány. In Historický zborník, 1946, roč. 4, s. 136164.
LUKAČKA, Ján. Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. Bratislava :
Minor, 2002, 154 s.
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Už Juraj Hodál poukázal okrem Hont-Poznanovcov aj na ďalšie rody,
ktoré majú rovnako preduhorský slovanský pôvod. Zaradil medzi ne rod
Bogat-Radvanovcov a rod Miškovcov.3 O niekoľko rokov neskôr k výpočtu
týchto rodov pridal J. Lukačka aj rod Diviackovcov, Ludanickovcov a BrančLipovnickovcov.4 O všetkých týchto rodoch ako o rodoch slovanského pôvodu
píše aj Peter Ratkoš v roku 19865 a Vincent Múcska v roku 1994.6
Na rozdiel od slovenskej historiografie maďarské práce len veľmi
ojedinele pripúšťajú slovanský pôvod spomínaných rodov, pričom u viacerých
z nich o ich pôvode ani len nepolemizujú. Je všeobecne známe, že tak staršia,
ako aj novšia maďarská spisba vychádza pri geneaologických výskumoch
stredovekých uhorských šľachtických rodov predovšetkým z kronikárskych
diel, z tzv. Anonymovej kroniky a z kroniky Šimona z Kézy. Dnes vieme, že
tieto diela vychádzajú predovšetkým zo šľachtickej ideológie svojich čias
(prelom 12. a 13. storočia, 70. roky 13. storočia). Aj napriek tomu maďarská
historiografia dodnes pripisuje rodu Hont-Poznanovcov, ako aj všetkým ich
3 O tejto Hodálovej hypotéze píše LUKAČKA, Ján. K otázke etnického pôvodu

4

5
6

veľmožského rodu Hont-Poznanovcov. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2, s. 6;
http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2010/texty_2_2010/lukacka.pdf . O BogatRadvanovcoch ako o rode domáceho slovanského pôvodu píše aj maďarský historik J.
Karácsonyi; KARÁCSONYI, János. A magyar nemzet honalapitása 896-997. Oradea;
Mare; Nagyvárad : Szt. László Ny., 1925, s. 14-15.
LUKAČKA, Ján. Úloha šľachty slovanského pôvodu pri stabilizácii uhorského
včasnofeudálneho štátu. In Struktura feudální společnosti na území Československa a
Polska do přelomu 15. a 16. století. Praha : Ústav československých a světových dějin
SAV, 1984, s. 198; o týchto rodoch ako o rodoch blízkych Poznanovcom v LUKAČKA,
Formovanie, ref. 2, s. 84-117.
Dejiny Slovenska I. Zost. Richard Marsina. Bratislava : VEDA, 1986, s. 199.
MÚCSKA, Vincent. Anonymovo dielo ako genealogický prameň. In Najstaršie rody na
Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o najstarších rodoch na Slovensku,
konanom 4. – 6. októbra 1993 v Častej-Papierničke. Zost. Katarína Štulrajterová. Martin
: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť Matice slovenskej, 1994, s. 52.

Verbum historiae 2/2013

9

Tihányiová M.: Niekoľko poznámok k šľachtickému rodu Miškovcov

spríbuzneným rodom cudzokrajný, najčastejšie švábsky pôvod. Je to o to
prekvapujúcejšie, že tomuto rodu pripísal domáci (slovanský) pôvod už János
Karácsonyi, maďarský historik venujúci sa najstarším šľachtickým rodom v
Uhorskom kráľovstve.7 Do skupiny šľachticov, ktorí prišli do Uhorského
kráľovstva z iných krajín zaradil Hont-Poznanovcov aj v súčasnosti jeden z
najvýznamnejších maďarských medievalistov Attila Zsoldos. 8
Ako sme už spomenuli, najviac listinných dokladov sa zachovalo k rodu
Hont-Poznanovcov. Z tohto dôvodu sa mu dosiaľ v slovenskej historiografii
venoval najväčší priestor. K zvyšným dvom rodom, Bogat-Radvanovcom a
Miškovcom, dosiaľ nebola publikovaná žiadna samostatná odborná práca. Ich
bližší rozbor sa nedostal ani do kolektívnej práce Najstaršie rody na Slovensku,
pretože tu neboli zaradené rody Zemplínskej a Gemerskej župy. A práve tieto
dva rody sa najčastejšie spájajú s týmito župami.
Na nasledujúcich stranách uvedieme niekoľko základných poznatkov,
ktoré dosiaľ o rode Miškovcov poznáme a ktoré sa dajú vyčítať zo
zachovaných prameňov. Hoci poväčšine ide o drobné zmienky, ich opis v
istom slede môže priniesť aspoň približný obraz a zároveň môže načrtnúť
možnosti ďalšieho výskumu. Tento prebieha o to ťažšie, že najstaršie dejiny
rodu sú spojené s oblasťou, ktorá bola ako jedna z prvých zaujatá starými
Maďarmi. Vzhľadom na fakt, že tento rod bol už v prvej polovici 13. storočia
rozdelený na početné rodové vetvy,9 budeme si všímať len tú rodovú líniu,
7 KARÁCSONYI, A magyar nemzet, ref. 3, s. 14.
8 ZSOLDOS, Attila. Vznik šľachty v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In Forum
9

Historiae, 2010, roč. 4, č. 2,
http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2010/texty_2_2010/zsoldos.pdf
János Karácsonyi uvádza 9 rodových línií a 17 nezaradených členov, Pál Engel síce
uvádza tiež 9 vetiev, avšak so značnými rozdielmi oproti Karácsonyimu;
KARÁCSONYI, János. A magyar nemzetségek a XIV. század középeig. Budapest :
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ktorá patrí k najstarším z tohto rodu a ktorá mala svoje majetky aj na území
Slovenska. Práve o túto líniu sa pri opise tohto rodu opiera slovenská aj
maďarská historiografia, pričom obe vychádzajú z nie celkom presných
údajov, ba častokrát skĺzajú do paušálnych opisov, ktoré nijako nerozvádzajú.
Aj preto je nutné zodpovedať základné otázky spojené s výskumom tejto
rodovej línie Miškovcov. Predovšetkým si treba všimnúť doklady, ktoré ju
zaraďujú do tohto rodu, a to najmä z toho dôvodu, že priame hodnoverné
pramene sa nám k tomu nezachovali. Následne je dôležité všimnúť si najstaršie
dejiny rodu Miškovcov, ktoré sa v literatúre spájajú s dnešným maďarským
mestom Miškovec (Miskolc) a s prvým predpokladaným boršodským županom
Boršom. Po týchto zisteniach je možné zamerať sa na slovanský preduhorský
pôvod rodu, čo môžu napomôcť údaje o najstaršej majetkovej držbe rodu, o
postavení rodu v správe krajiny či o osobných menách slovanského pôvodu
medzi príslušníkmi rodu.
*
Absencia prác o rode Miškovcov v slovenskej historiografii je aj
dôsledkom toho, že poznáme len jeden doklad o prítomnosti tohto rodu v
priestoroch dnešného Slovenska. Uvedená zmienka z územia Slovenska sa týka
istej časti Gemerskej župy, preto by sme sa o tomto rode mohli aspoň sčasti
dozvedieť práve z prác venujúcich sa raným dejinám Gemera. Nie je tomu
však celkom tak, ba dokonca v najväčšej práci o Gemerskej župe z pera
Athenaeum Ny., 1900 – 1901, s. 820-833; ENGEL, Pál. Középkori magyar genealógia.
In Arcanum DVD könyvtár IV. - családtörténet, heraldika, honismeret. (Miskolc nem
1.-9. tábla). Aj táto skutočnosť potvrdzuje zložité začleňovanie jednotlivých
príslušníkov do tohto rodu, keďže v písomných prameňoch sa objavujú až v čase, keď
bol rod nielenže široko rozvetvený, ale jeho členovia patrili v tom čase skôr k strednej,
ba dokonca až k nižšej šľachte.
Verbum historiae 2/2013
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maďarského historika Bálinta Ilu sa o pôvode, majetkoch a spoločenskom
postavení tohto rodu nedozvedáme takmer nič. Autor len veľmi stručne
poznamenáva, že ide o rod maďarského pôvodu. 10 Vzhľadom na fakt, že
maďarská historiografia radí tento rod medzi najstaršie rody Boršodskej župy a
jeho príslušníkov rozoznáva vo väčšine ranouhorských boršodských županov, 11
nájdeme zmienky o tomto rode práve v prácach o stredovekom Boršode a
Miškovci.12 Autori týchto prác sa pôvodu rodu buď vôbec nevenujú (keďže je
podľa nich jednoznačne maďarský), alebo mu pripisujú turko-tatársky či
kabarský pôvod. Opierajú sa pri tom o najstaršieho známeho predka tohto rodu
Bungera a jeho syna Boršu, ktorí podľa Anonymovej kroniky zohrali
významnú úlohu pri tzv. zaujatí vlasti. Pritom opäť, ako v prípade rodu HontPoznanovcov, aj pri tomto rode si nevšímajú názor Jánosa Karácsonyiho o
slovanskom, ba dokonca staroslovanskom pôvode tohto rodu (ó-szláv). 13 Je
zaujímavosťou, že túto Karácsonyiho tézu neprijal úplne ani Pál Engel, autor
10 ILA, Bálint. Gömör megye I. Budapest : Akadémiai kiadó, 1976, s. 62. O rode
Miškovcov sa nedozvedáme nič ani z jeho rozsiahlej genealogickej štúdie o gemerských
šľachtických rodoch; ILA, Bálint. Település és nemesség Gömör megyében a
középkorban. In Turul, 1940, č. 1 – 2, 3 – 4, s. 1-28, s. 53-70. Zo slovenských
regionálnych prác sa naposledy tomuto rodu bližšie venovala publikácia autorky tejto
štúdie; SKALSKÁ, Monika. Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného
Gemera. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009, s. 57-61.
11 KANDRA, Kabos. Borsod vármegye főispánjai. In Századok, 1874, roč. 8, č. 11, s. 657662.
12 SZENDREI, János. A Miskócz nemzetség I. In Turul, 1884, č. 3, s. 96-105; NAGY,
Géza. Árpádkori személyneveink (Második és befejező közlemény.). In Turul, 1891, č.
3, s. 116; KÁLLAY, Ubul. A Székek megtelepedésének kérdéséhez. In Turul, 1900, č.
4, s. 159; KRISTÓ, Gyula. A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest :
Magvető Könyvkiadó, 1988, s. 396; GYÖRFFY, György. Az árpád-kori Magyarország
történeti földrajza I.(ďalej len ÁMTF). Budapest : Akadémiai kiadó, 1963, s. 741;
Miskolc története I. A kezdetektől 1526-ig. A sorozat képszerkesztője Gyulai Éva.
Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár, Herman Ottó Múzeum, 1996, s. 81.
13 KARÁCSONYI, A magyar nemzetségek, ref. 9, s. 820-821.
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poslednej väčšej genealogickej práce o stredovekých uhorských šľachtických
rodoch. V jeho genealogických tabuľkách k rodu Miškovcov nenájdeme ani
jednu s menom zakladateľa rodu a rovnako ani jednu s menami, ktoré sú
spojené s dejinami Slovenska.14
Vráťme sa k spomínaným zmienkam v slovenskej odbornej literatúre o
rode Miškovcov. Len veľmi stručne sa z nich dozvedáme, že rod má
preduhorský slovanský pôvod, ktorý sa zrejme (nie je to totiž vysvetlené)
odvodzuje z etymológie názvu rodu a z poznania istých majetkov rodu na
území Slovenska (len podľa žúp, nie konkrétne). Kým J. Hodál a podľa neho aj
J. Lukačka uvádzajú, že tento rod mal svoje najstaršie majetky v Boršode a
Gemeri,15 J. Tibenský uvádza len Gemer16 a P. Ratkoš píše zase o majetkoch v
údolí Bodvy (teda v Boršode a Turni).17 Naposledy sa tejto otázky dotkol J.
Steinhübel, ktorý vo svojej práci uvádza, že rod mal najstaršie majetky v
severnom Boršode a v hornom povodí Slanej (horný Gemer). 18 Všetci títo
autori zrejme vychádzali najmä z poznania majetkov rodu na území Slovenska
a z predikátu, ktorý si rod odvodzoval od dnešného Miškovca. J. Steinhübel
poukázal aj na zmienky v Anonymovej kronike. Podľa magistra P. daroval
knieža Arpád Bungerovi, Boršovmu otcovi, veľkú zem od rieky Teplica
(Tapolca) až po rieku Slaná (Sajó), ktorá sa v čase notára kráľa Bela mala
volať Miškovec.19 J. Steinhübel, ako aj V. Múcska zhodne a správne tvrdia, že
14 ENGEL, ref. 9, Miskolc nem 1. – 9. tábla.
15 LUKAČKA, K otázke, ref. 3; Tenže, Formovanie, ref. 2, s. 21.
16 TIBENSKÝ, Ján. Dejiny Slovenska slovom i obrazom. Zv. 1. Martin : Osveta, 1973, s.
90.
17 Dejiny Slovenska I., ref. 5, s. 199.
18 STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Budmerice : Rak, Bratislava : Veda, 2004,
s. 441.
19 Kronika anonymného notára kráľa Bela: Gesta Hungarorum. Ed. a trans. Vincent
Múcska. Budmerice : Rak, 2000, s. 63, 77, 81, 115.
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územie, ktoré Arpád daroval Boršovmu otcovi, patrilo v Anonymovom období
rodu Miškovcov, ktorí boli podľa nich potomkami prvého boršodského župana
Boršu. Toto vedomie Anonyma o rozsahu majetkov rodu Miškovcov prepojili s
osobou župana Boršu, ktorý bol Anonymovým súčasníkom a ktorý mal
Anonymovi túto informáciu sprostredkovať.20 Azda preto, že obaja autori
poznali predovšetkým Boršovu držbu veľkej časti horného Gemera, stotožnili
Anonymom opísanú zem práve s týmto územím. Tento argument však nie je až
taký jednoznačný, keďže Anonymus v zmienke o území Miškovec nijako
nenaznačuje, že ide aj o oblasť Gemera. V jeho opise územia, ktoré Bunger
získal, sa nepíše, že získal územie v povodí celého toku Slanej, práve naopak,
toto povodie ohraničuje na západe riekou Teplica, ktorá pramení v chotári
dnešnej obce Miskolc-Tapolca (časť Miškovca), a na východe riekou Slaná,
tečúcou súbežne s Teplicou juhovýchodným smerom. K stotožneniu tejto
Anonymom opísanej zeme aj s horným Gemerom nabádalo v minulosti
predovšetkým poznanie, že rod tu mal naozaj v čase vzniku kroniky svoje
majetky. Ide tu skôr o zaužívanú tradíciu ako preverenú skutočnosť. Ako ešte
uvidíme, doklad o držbe gemerských majetkov rodom Miškovec poznáme totiž
len z jednej písomnej zmienky, 21 ktorá nijako nenaznačuje, že ide o dedičné
rodové majetky, skôr naopak.
Ako vidíme, v otázke pôvodu a najstarších dejín rodu Miškovcov majú
slovenská a maďarská historiografia celkom odlišné názory. Čo však majú obe
spoločné, je, že vo svojich výskumoch vychádzajú z poznatkov o najstaršej
známej rodovej línii Miškovcov, na čele ktorej stál bán Dominik, neskôr jeho
20 STEINHÜBEL, ref. 18, s. 441; MÚCSKA, ref. 6, s. 50.
21 MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus II. (ďalej
len CDSl II). Bratislava : SAV, 1987, č. 130, s. 86-87.
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syn Borš. Pre nás je táto skutočnosť o to prínosnejšia, že ide práve o tých
príslušníkov rodu, ktorých máme od konca 12. storočia doložených ako
zemepánov veľkej časti horného Gemera. Na základe údajov, ktoré sa nám k
tejto rodovej línii zachovali v prameňoch, je možné aspoň sčasti zodpovedať
otázky, ktoré sme si stanovili v úvode tohto príspevku.

Rodová príslušnosť
Vo všetkých prácach, v ktorých sa spomína bán Dominik alebo jeho syn
Borš, je uvedené, že pochádzajú z rodu Miškovec. Táto rodová príslušnosť sa
odvodzuje predovšetkým zo zmienky v listine z roku 1237, z ktorej sa vôbec
prvýkrát dozvedáme, že Borš, syn Dominika je z rodu Miškovcov. 22 Uvedenú
rodovú príslušnosť dovtedy nenachádzame ani v jednej z viacerých listín, ktoré
sa k Dominikovi a Boršovi zachovali, pričom prvé zmienky o tejto rodovej línii
pochádzajú už od konca 80. rokov 12. storočia. Toto môže byť aj dôsledkom
toho, že v tom čase ešte nebolo zaužívané uvádzanie šľachtických predikátov.
Rodová príslušnosť Boršu, a tým aj Dominika, bola slovenskou i maďarskou
historiografiou prijatá, a to aj napriek tomu, že listina bola označená za
falzum.23 Do rodu Miškovcov ich zaradili aj dve najstaršie genealogické práce
o uhorských rodoch od J. Karácsonyiho a M. Wertnera, ktoré však ešte
pracovali s touto listinou ako s hodnovernou.24 Naopak, zrejme práve
22 1237: Bors comes de genere Myskouch; WENZEL Gusztáv (ed.). Codex diplomaticus
Arpadianus continuatus (Árpád-kori új okmánytár) (CDAC) XI. Budapest : A magyar
tudományos akadémia, 1873, č. 209, s. 299-300.
23 SZENTPÉTERY, Imre. A Borsmonostori apátság árpádkori oklevelei. Budapest : A
magyar tudományos akadémia, 1916, s. 120.
24 KARÁCSONYI, A magyar nemzetségek, ref. 9, s. 821; WERTNER, Mór. Magyar
nemzetségek a XIV. század középeig II. Temesvár : Nyomtatott a Csanád –
egyházmegyei könyvsajtón, 1892, s. 183.
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vzhľadom na nové skutočnosti o tejto listine, nezaradil Dominika a Boršu do
rodu Miškovcov P. Engel.25 Zmienku o nich nenájdeme v celej jeho práci.
Dominika nespomína ani pri rode Hont-Poznanovcov, do ktorého, ako ešte
uvidíme, sa vydala jeho dcéra. Listinu z roku 1237 ako doklad rodovej
príslušnosti Dominika naposledy prijal A. Zsoldos. 26
Prijať jednoznačne rodovú príslušnosť Dominika a Boršu je o to ťažšie,
že na rozdiel od iných vetiev rodu Miškovcov, tá ich vymrela smrťou Boršu, a
to niekedy okolo roku 1240. Okrem zmienky z roku 1237 by ďalšou pomôckou
pri doložení ich príslušnosti k Miškovcom mohli byť ich majetky, ktoré by sa
mali

nachádzať

v

blízkosti

majetkov

ostatných

príslušníkov

rodu.

Smerodajnými sú predovšetkým majetky v Boršodskej župe, v okolí dnešného
mesta Miškovec. O týchto majetkoch Dominika a Boršu sa dozvedáme
prvýkrát z listiny z roku 1225 a najmä zo spomínanej sfalšovanej listiny z roku
1237. Aj napriek tomuto faktu Gy. Györffy predpokladá, že naozaj išlo o
majetky, ktoré týmto dvom príslušníkom rodu Miškovcov patrili. 27 V roku
1225 prvýkrát zaznamenávame, že Boršovi (a predtým jeho otcovi
Dominikovi) patrilo rozsiahle územie na juh od Miškovca, v pravom poriečí
Tisy (územie, ktoré spomína aj Anonymus). Išlo o územie na severozápade
ohraničené ústím Slanej do Tisy, na juhovýchode dnešnou vodnou nádržou
Tisza-tó. Borš tu v uvedenom roku mal vo svojej držbe 5 prédií, z ktorých
menovite poznáme len Hetes (zaniknutá dedina v blízkosti obce Mezőcsát) a
Szabadcsát (zaniknutá dedina medzi Mezőcsát a Tiszapalkonya). Okrem toho
25 ENGEL, ref. 9, Miskolc nem 1. – 8. tábla.
26 ZSOLDOS, Attila. Magyarország világi archontológiája 1000 – 1301. Budapest : MTA
Történettudományi intézete, 2011, s. 298.
27 ÁMTF I, s. 741.
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mu tu patrili aj viaceré rybníky.28 Z listiny z roku 1237 sa dozvedáme o
zvyšných troch Boršových majetkoch v tejto oblasti. Patrila mu tu ešte dedina
*Lakcsát (medzi Mezőcsát a Tiszapalkonya), *Tóslak (južne od Mezőcsát,
blízko Tisy, v chotári dnešného Ároktő) a Igrici (severozápadne od
Mezőcsát)29. Možno on, alebo už jeho otec získal v tejto oblasti kúpou alebo
výmenou aj dedinu *Pély (v chotári Tiszadorogma).30 Okrem tejto oblasti v
juhovýchodnej okrajovej časti Boršodskej župy patrili Dominikovi a Boršovi aj
majetky na sever od Miškovca. Patrila im tu dedina Barca (dnes Nagybarca
juhozápadne od Sajókazy), Vadna (medzi Sajókazou a Kazinbarcikou),
Sajóivánka (na východ od Vadny), *Harnóc (severne od Sajóivánky) a
*Karácsonfalva (v okolí Sajóivánky).31 Z testamentu Boršovej manželky sa
dozvedáme aj o držbe dnešnej Sajókazy.32
V 13. storočí zaznamenávame v Boršodskej župe aj majetky ďalších
vetiev rodu Miškovec. Nie je ich však toľko ako v predchádzajúcom prípade.
Zo zachovaných prameňov sa dozvedáme, že jedna vetva rodu vlastnila aj
dnešné mesto Arló (juhovýchodne od Ózdu), dedinu Csaba (Hejőcsaba, dnes
súčasť Miškovca) a Mályi (južne od Miškovca). 33 Viaceré vetvy rodu
zachytávame aj ako vlastníkov dnešného Miškovca, ktorý bol v 13. storočí
zrejme rozdelený na niekoľko majetkových podielov. Konkrétne údaje k tomu
28 Poznáme názvy troch z nich: Teremaliathou, Cuisebcerecthou, Hamusthou; NAGY,
Imre (ed.). Sopron vármegye története I. Oklevéltár első kötet 1156 – 1411. Sopron :
Sopron vármegye közönsége, 1889, č. 8, s. 9-17.
29 CDAC XI, č. 209, s. 299-301.
30 ÁMTF I, s. 801.
31 CDAC XI, č. 37, s. 56-57; Tamže, č. 209, s. 299-300.
32 KNAUZ, Ferdinandus (ed.). Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I. (ďalej len MES).
Strigonii : Typis descripsit Aegydius Horák, 1874, č. 326, s. 280.
33 ÁMTF I, s. 752, 764, 786.
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sa ale dozvedáme až krátko pred polovicou 13. storočia, po Boršovej smrti. 34
Držbu tejto lokality príslušníkmi rodu pred týmto obdobím jednoznačne
dokladá rodové meno, ktoré bolo od neho odvodené. Toto meno sa v
prameňoch objavuje prvýkrát v roku 1219.35 Skutočnosť, že túto lokalitu mali
príslušníci rodu Miškovcov vo svojich rukách dávno pred týmto rokom,
dokladá výstavba rodového kláštora svätého Petra a Pavla, ktorá je podľa
posledných archeologických zistení datovaná už do začiatku 12. storočia a
pripisovaná práve rodu Miškovcov.36
V neposlednom rade možno Dominikovu a Boršovu príslušnosť k rodu
Miškovcov odvodiť od Boršovho mena. Práve náš Borš (najmä jeho meno) má
byť totiž podľa maďarskej a čiastočne aj slovenskej historiografie priamym
spojivom celého rodu Miškovec s jeho menovcom, známym kniežaťom
Boršom, ktorého slávne skutky opisuje Anonymova kronika. Týmto sa súčasne
dostávame k otázke najstarších dejín rodu, ktoré sa najčastejšie spájajú práve s
osobou Boršu spomínaného v kronikárskom diele magistra P.

34 Tamže, s. 789.
35 Konkrétne sa spomína vo Varadínskom registri; KARÁCSONYI János – BOROVSZKY
Samu. Az időrendbe szedett váradi tüzespróba-lajstrom [Regestrum Varadiense
examinum ferri candentis ordine chronologico digestum, descripta effigie editionis a.
1550 illustratum]. Budapest : Váradi káptalan, 1903, s. 229.
36 Kláštor sa prvýkrát spomína v roku 1214, obývali ho benediktínski mnísi a slúžil ako
pohrebné miesto rodu Miškovcov; ROMHÁNYI, F. Beatrix. Kolostorok és
társákáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest : Pytheas, 2000, s. 66-67;
PUSZTAI, Tamás – FISCHL, Klára. A Tapolcai bencés apátság 2012-es régeszeti
kutatása. Dostupné na internete:
http://szime3dar.com/wpcontent/uploads/2012/11/Tapolca_bences_apatsag_templomai_
_2012_nov_251.pdf
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Pôvod a najstaršie dejiny rodu Miškovcov
Boršovi pripisuje bezmenný notár kráľa Bela mnohé úspechy už v čase
príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny a v čase obsadzovania územia
neskoršieho Uhorska. S menom Boršu spojil Anonymus vojenské úspechy pri
získaní rozsiahleho územia na východe hraničiaceho so Soľným hradom a na
juhu s Bukovými horami, ležiaceho v povodí riek Slaná, Hornád a Poprad.
Centrom dobytého územia sa mal stať hrad vybudovaný Boršom na rieke
Bodva, nazvaný Boršod. Okrem toho mal Borš pomôc ť aj pri nadobudnutí
rozsiahleho územia Zvolenského lesa, do ktorého patrila aj severná čas ť
neskoršej Tekovskej župy (maď. Bars megye). 37 Medzitým mal Boršov otec
Bönger (Bunger) získať od Arpáda územie, nazývajúce sa Miškovec a ležiace v
medziriečí Slanej a Teplice. Spojením tohto územia s dobytým územím s
centrom v Boršode vznikol podľa Anonyma Boršodský komitát, na čelo
ktorého vymenoval Arpád, práve za vykonané služby, Borša.38
Borš bol zrejme naozaj prvým boršodským županom, avšak nie v čase
kniežaťa Arpáda, kedy komitáty ešte neexistovali, ale až za prvého uhorského
kráľa Štefana I. (1000 – 1038), ktorý toto rozdelenie krajiny na správne celky
zaviedol. Pripúšťa to aj väčšina slovenskej a maďarskej odbornej literatúry.39
Rozdiel v interpretovaní údajov z Anonymovej kroniky nastáva pri
odhalení pôvodu župana Boršu. Kým maďarská historiografia vychádza z
Anonyma a Boršovi pripisuje preduhorský staromaďarský pôvod, 40 slovenská
37 Podľa Gy. Györffyho Borš, ako najstarší člen rodu Miškovcov, dal pomenovanie aj
tekovskému hradu a Tekovskej župe. Práve tu lokalizuje aj najstaršie majetky rodu a
priraďuje známy tekovský rod Bésovcov k Miškovcom; ÁMTF I, s. 414.
38 Kronika anonymného notára, ref. 19, s. 63, 77, 81, 115.
39 KRISTÓ, ref. 12, s. 396; STEINHÜBEL, ref. 18, s. 216.
40 ÁMTF I, s. 741. Rod mal získať najväčšie majetky od prvého uhorského kráľa Štefana.
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historiografia poukazuje, minimálne od čias J. Stanislava, na slovanský pôvod
jeho mena.41 J. Stanislav sa prikláňa k názoru E. Moóra, že maďarský variant je
odvodený od slovanského mena Boriš.42 Na slovanský pôvod tohto mena
poukazuje aj J. Steinhübel. V tejto súvislosti upozorňuje na Boršu, českého
družiníka Břetislava, syna českého kráľa Vratislava II. (1061 – 1092).43
Ak pripustíme, že územie Boršodského kniežatstva bolo dedičným
územím Boršu, musíme v skorom jazykovom zasimilovaní sa jeho rodu s
Maďarmi vidieť predovšetkým polohu tejto oblasti, ktorá sa veľmi skoro
dostala do priameho organizačného zväzku uhorského štátu. O skorej
asimilácii svedčí aj snaha rodu vytvoriť si na prelome 12. a 13. storočia svoju
rodovú tradíciu v spojení s postavami a dianím z maďarského prostredia. Podľa
V. Múcsku to bolo preto, aby si rod zachoval svoje postavenie, majetky a
vplyv, a to práve v čase, kedy táto staromaďarská tradícia zohrávala dôležitú
úlohu.44
Na rozdiel od maďarskej historiografie, tá slovenská dosiaľ vôbec
neriešila otázku pôvodu názvu rodu, do ktorého Boršu zaradila. Z Anonymovej
kroniky sa dozvedáme, že Boršov otec získal územie, ktoré sa nazýva
Miškovec. Ak by sme to aj neprijali, aj tak je očividné, že názov dnešného
mesta Miškovec bol odvodený od osobného mena Miško, ktoré je slovanskou
formou kresťanského mena Michael. Aj maďarská odborná literatúra pôvod
41 STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku II. Turčiansky Sv. Martin : Matica
slovenská, 1948; reedícia Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004, s. 60.
42 Tamže, s. 60.
43 STEINHÜBEL, ref. 18, s. 441. Môžeme len doplniť, že v Čechách existuje dedina
Boršov (nad Vltavou), známa od druhej polovice 13. storočia, ktorej názov sa odvodzuje
od osobného mena Borš/Boriš; PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách I. Praha :
Nakl. SAV, 1954, s. 128.
44 MÚCSKA, ref. 6, s. 52.
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mesta odvodzuje od istého Mišku, ktorý prepožičal svoje meno svojmu azda
najstaršiemu majetku. Podľa J. Karácsonyiho bol tento Miško zároveň
zakladateľom rodu Miškovec.45 V monografiách k dejinám Miškovca sa
dozvedáme viacero teórií o pôvode rodu a jeho pomenovaní. Kým v poslednej
monografii k dejinám tohto mesta sa dočítame len to, že Miškovec patril k
najstarším majetkom prvého boršodského župana Boršu, pričom práve on mal
túto lokalitu pomenovať,46 tak v monografii z roku 1929 sa autori pri vysvetlení
pôvodu rodu vracajú do obdobia vlády kráľa Štefana II. (1116 – 1131). Podľa
Obrázkovej kroniky a Kroniky Jána z Turca malo v čase Štefanovej choroby
vypuknúť proti nemu sprisahanie, počas ktorého zradcovia vybrali za
uhorského kráľa župana Boršu a istého Ivana. 47 Spomínaný Borš sa dnes
najčastejšie stotožňuje s potomkom prvého boršodského župana a s rodom
Miškovec.48 Práve za túto zradu, ktorú kráľ čoskoro odhalil, spomínanému
Ivanovi odťali hlavu a župana Boršu vyhnali do Byzantskej ríše (konkrétne do
Grécka). Dôsledkom tohto bola aj strata Boršových majetkov. Súčasťou
Boršovho trestu malo byť aj vylúčenie všetkých jeho potomkov z akéhokoľvek
pôsobenia na kráľovskom dvore vrátane postu boršodského župana. 49 A práve
to mal byť ten moment, keď sa do popredia rodu dostáva dovtedy menej
45 KARÁCSONYI, A magyar nemzetségek, ref. 9, s. 820.

46

Miskolc története I., ref. 12, s. 83. Azda z tohto dôvodu sa v niektorých maďarských prácach

dočítame aj o pomenovaní rodu Borš-Miškovci.
47 Képes krónika. Sorozatszerkestő Gyurgyák János, Pótó János, Budapest 2004, s. 103;
Thuróczy, János. Magyarok kronikája. Sorozatszerkestő Benda Gyula, Bertényi Iván,
Pótó János, Budapest 2001, s. 140.
48 FERTÁLY, Lajosné. Miskolc az Árpádok korában. Miskolc : Magyar Jövő, 1928, s. 18;
STEINHÜBEL, ref. 18, s. 441.
49 Thuróczy János, ref. 47, s. 140. Ako ešte uvidíme, v tomto období stráca rod svoje
postavenie nielen na Boršodskom hrade, ale aj na hrade Győr (dnes Diósgyőr, súčasť
Miškovca).
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významný člen rodu, akýsi Miško, ktorý sa údajne ostro dištancoval od činov
svojho príbuzného, a po jeho vyhnaní z krajiny zakladá novú, vedúcu vetvu
pôvodného rodu Boršovcov, od tých čias nazývaného rod Miškovcov. Uvedený
proces vzniku nového rodu sa mal ukončiť najneskôr koncom 12. storočia. 50
Spomínaný Miško, alebo niektorý z jeho predkov (čo je pravdepodobnejšie),
mohol byť zároveň zakladateľom a menovateľom dnešného Miškovca, ktorý sa
po týchto udalostiach stal jediným sídlom rodu.51
Prvá písomná zmienka o Miškovci sa zachovala v Anonymovej kronike.
Je nepochybné, že túto informáciu podal notárovi kráľa Bela III. práve
Dominik a jeho syn Borš, ktorí sa v tom čase ako jediní z rodu Miškovec
pohybovali v blízkosti kráľovského dvora. Je to o to pravdepodobnejšie, že mu
sprostredkovali informáciu o území v medziriečí Slanej a Teplice, ktoré mali v
tom čase vo svojej držbe (a ktoré zrejme dávno predtým patrilo ich predkom).
Ako sme videli, viaceré tu opísané momenty z dejín rodu Miškovcov
poukazujú na jeho slovanský preduhorský pôvod. Na prvom mieste pri určení
etnicity rodu stoja osobné mená, ktoré sa v rode používali. Okrem Miška a
Boršu to sú mená ako Pangrác, Panic, Jaroslav, Marcel, Vlk. J. Karácsonyi
upozorňuje ešte na mená Drucey a Torna.52
Slovanský pôvod rodu by mohli potvrdiť aj príbuzenské zväzky, ktoré
Dominik a jeho deti uzavreli. Nepoznáme síce meno a pôvod Dominikovej
manželky,53

veľmi dobre

však

poznáme

mená

a

pôvod

partnerov

50 Miskolc és Borsod-Gömör-Kishont egyelőre egyesített vármegyebeli községek.
Szerkesztették: Halmay Béla-Leszih Andor, autorka príslušnej časti Leveles Erzsébet.
Budapest : Magyar Városok Monografiája, 1929, s. 12; FERTÁLY, ref. 48, s. 18.
51 Gy. Györffy predpokladá, že Miško, ktorý dal meno Miškovcu, žil už v časoch kráľa
Štefana I.; ÁMTF I, s. 789.
52 KARÁCSONYI, A magyar nemzetségek, ref. 9, s. 821.
53 Prvýkrát sa s ňou stretávame v zakladacej listine cistercitského kláštora v
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Dominikových detí. Ako prvú spoznávame manželku komesa Boršu, Annu. V
prameňoch sa s ňou stretávame dvakrát, a to v roku 1225 a 1231. Vďaka menu
jej otca a zmienke o pôvode jej matky je takmer isté, že pochádzala zo
slovanského rodu.54 Nepochybne išlo o významný šľachtický rod, o ktorom ale
veľa nevieme. Poznáme len meno a titul jej otca, ktorým bolo knieža Vlk
(Velek) a pravdepodobne grécky pôvod jej matky. V slovenskej historiografii
dosiaľ nebol bezpečne objasnený pôvod tohto rodu. 55 Na základe uvedeného
môžeme

len predpokladať, že patril k významným južnoslovanským

šľachtickým rodom. Nadviazanie príbuzenstva so synom slavónskeho bána
dáva tušiť, že k dohodám o manželskom zväzku došlo práve v prostredí
kráľovského dvora.
V rovnakom období dochádza aj k vzniku príbuzenstva s ďalším
významným ranouhorským rodom slovanského pôvodu, a to s rodom HontPoznanovcov. Z listiny z roku 1231 sa totiž dozvedáme, že Borš prenechal
patronát nad rodovým kláštorom svojmu švagrovi, manželovi svojej sestry,
Sebešovi.56 O tomto rode, ako aj o samotnom Sebešovi toho vieme oveľa viac
ako o rodine kniežaťa Vlka. Rod, z ktorého Sebeš pochádzal, dnes vieme
Klostermarienbergu; CDAC XI, č. 38, s. 57-58.
54 1225: uxor comitis Bors, filiae ducis Velek; NAGY, ref. 28, s. 15; 1231: magnum
tapetem, qui est de Graecia, qui pertractus est mii de matre mea; MES I, č. 326, s. 280.
55 Maďarská historiografia vidí v kniežati Vlkovi potomka kniežaťa Veleka, jedného z
vodcov starých Maďarov pri zaujatí vlasti. Časté zmienky v Anonymovej kronike o
Velekových zásluhách odôvodňuje L. Benkő tým, že samotný magister P. bol v
príbuzenskom zväzku s rodom, ktorý od tohto kniežaťa pochádzal. Magistra P.
stotožňuje s rábskym biskupom a kancelárom Petrom, ktorý mal byť synom kniežaťa
Vlka, otca Boršovej manželky; BENKŐ, Loránd. A Szovárd kerdés. Budapest :
Akadémiai kiadó, 2009, s. 70; HORVÁTH, János. P. Mester és műve. Különlenyomat az
Irodalomtörténeti közlemények. Budapest : Akad. Ny., 1966, s. 48; Miskolc története I.,
ref. 11, s. 82.
56 CDSl I, č. 370, s. 262.
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sledovať v prameňoch už od konca 10. storočia, pričom v priebehu 11. a 12.
storočia zastávali príslušníci tohto rodu najvýznamnejšie hodnosti na
kráľovskom dvore, ba dokonca sa dostali v 12. storočí aj do príbuzenského
zväzku s Arpádovcami.57 Sebeš bol synom nitrianskeho župana Tomáša. Práve
Tomáš a jeho synovia získali v roku 1209 pre svoj rod okrem iného aj dnešný
Pezinok a Svätý Jur, ktoré sa neskôr stali sídelnými majetkami ich potomkov,
dnes známych ako grófovia zo Svätého Jura a z Pezinka. Meno Sebešovej
manželky a zároveň dcéry bána Dominika nepoznáme, vieme len o ich synovi
Abrahámovi a o ich vnukoch Abrahámovi a Tomášovi.58

Majetkové pomery Dominika a Boršu
Na slovanský, preduhorský pôvod rodu poukazuje aj majetková
základňa rodu, známa od konca 12. storočia. Už z uvedeného výpočtu
boršodských majetkov Dominika a Boršu je zrejmé, že väčšina z nich (Igrici,
Barca, Csát, *Karácsonfalva, Vadna, Kaza, Harnócz, Ivánka, ) má slovanský
pôvod, pričom u niektorých z nich je slovenské osídlenie doložené ešte aj v
druhej polovici 14. storočia.59 Slovanské osídlenie neskoršej Boršodskej župy
doložil dávno pred príchodom starých Maďarov už J. Stanislav. 60 Táto
skutočnosť sa dnes nielen všeobecne akceptovuje, ale aj neustále potvrdzuje. 61
57 LUKAČKA, Úloha šľachty, ref. 4, s. 197.
58 LUKAČKA, Formovanie, ref. 2, s. 36-37.
59 STANISLAV, Slovenský juh, ref. 41, s. 342, 347, 349.
60 Tamže, s. 338-358.
61 VARSIK, Branislav. Osídlenie košickej kotliny III. Bratislava : Veda, 1977, s. 409 455;
SEDLÁK, Vincent. Rekonštrukcia slovenského etnického priestoru v najstaršej
minulosti. In X. slovenská onomastická konferencia Bratislava 13. - 15. septembra
1989. Zborník príspevkov. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. 1991, s.
36-42; MARSINA, Richard. Poloha a rozloha Veľkej Moravy. In Slavica Slovaca, 1992,
roč. 27, č. 1, s. 8; SEDLÁK, Vincent. Staroslovenský sídliskový areál a jeho správa do
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Slovanského pôvodu sú aj ďalšie majetky rodu Miškovcov, Csaba a Mályi.62
Na základe uvedeného neprekvapuje, že Dominik a jeho syn Borš mali
vo svojej držbe aj ďalšie majetky, ktorým sa pripisuje slovanský pôvod. Tieto
majetky sa však nenachádzali na území Gemera a Turne, ako to zvyknú
uvádzať slovenskí historici, ale v Zadunajsku, na území Šopronskej,
Mošonskej, Komárňanskej a Pilišskej župy.
O týchto majetkoch vieme približne od začiatku 90. rokov 12. storočia.
Okolo roku 1190 daroval Dominik cistercitským mníchom z rakúskeho
Heiligenkreuzu 8 svojich šopronských majetkov vrátane lokality, kde si mali
vybudovať kláštor.63 V roku 1225 Borš potvrdzuje kláštoru okrem
spomínaných majetkov aj ďalšie majteky ležiace v Šopronskej župe. Okrem
toho Borš v tomto roku potvrdil kláštoru aj držbu dvoch majetkov na severe
Mošonskej župy a dvoch majetkov na severe Komárňanskej župy. 64 Okrem
konca stredoveku. In Slováci a Maďari. Martin : Matica slovenská, 1996, s. 17.
KUČERA, Matúš. Slovenské dejiny I. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2011,
s. 82, 102.
62 STANISLAV, Slovenský juh I, ref. 44, s. 342.
63 Meynhart (dnes Mannersdorf an der Rabnitz v Rakúsku, maď. Kedhely), Babaduri (dnes
Klostermarienberg v Rakúsku, maď. Klastrom), Prezne (dnes Peresznye v Maďarsku,
nem. Prössing), Mychsa (dnes Strebersdorf v Rakúsku, maď. Micske), Zaka (dnes
Száka, nem. Purzelsdorf), Vkas (dnes Minihof v Rakúsku, maď. Malomháza), Baran
(dnes Kleinwarasdorf v Rakúsku, maď. Kisbarom) a Dag (dnes Ágfalva v Maďarsku,
nem. Agendorf); CDAC XI, č. 38, s. 57-58; SZENTPÉTERY, ref. 23, s. 109-110.
Dominik túto svoju štedrú donáciu odôvodnil nesplneným sľubom, že sa podujme vydať
na cestu do Jeruzalema. Dominik sa zrejme chystal zúčastniť tretej križiackej výpravy,
vedenej rímsko-nemeckým cisárom Fridrichom Barbarossom v roku 1189.
64 Šopronská ž.: Wis (dnes Répcevis v Maďarsku, nem. Heils), László (dnes Unter-,
Oberloisdorf v Rakúsku, maď. Alsó-, Felső László) a Luchman (dnes Lutzmannsburg v
Rakúsku, maď. Locsmánd). Mošonská ž.: Hetes (dnes Kitsee v Rakúsku, ma.
Köpcsény), Wlocendorf (dnes Petržalka na Slovensku, nem. Flantschendorf, maď.
Pozsonyligetfalu) (ide o prvú písomnú zmienku na existenciu Petržalky, súčasťou ktorej
je aj opis jej chotára. Na základe neho sa dnes predpokladá, že spomínaný Wlocendorf
osídlili nemeckí osadníci (možno aj z popudu rodu Miškovcov) po tom, čo na tejto
lokalite zanikla pôvodná osada Pečenehov; FOGARASSY, Ladislav. Najstarší opis
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tohto vieme aj o Boršových majetkoch v Ostrihome. 65 Nazretím do mapy
zisťujeme, že všetky spomínané lokality ležali v oblastiach, u ktorých sa
predpokladá slovanské osídlenie dávno pred vznikom Uhorského kráľovstva.
Slovanský charakter tohto osídlenia pretrval aj po vzniku kráľovstva. Koncom
12. a v prvej tretine 13. storočia vlastnil Dominik a jeho syn Borš
severozápadné územie Šopronskej župy, dnes na severozápadných hraniciach
Maďarska s Rakúskom, v povodí rieky Rabica (nem. Rabnitz), jeden majetok
mal aj západne od Šoprone. Taktiež vlastnili majetky na pravom brehu Dunaja,
pričom najsevernejší sa nachádzal na území dnešného Slovenska (Petržalka) a
najjužnejší v Ostrihome. Väčší majetkový komplex mali v Komárňanskej župe,
na pravom brehu Dunaja, východne od Komárna.
Z roku 1243 sa dozvedáme o ďalšej majetkovej držbe Dominika a jeho
syna Boršu, ktorá ako jediná predstavuje ucelený komplex majetkov, aký sme
dosiaľ u nich nemali možnosť nikde inde pozorovať. Možno aj z tohto dôvodu
zvyklo byť toto územie zaraďované v odbornej literatúre medzi pôvodné
dedičné majetky rodu. Donácia rozsiahleho územia rozprestierajúceho sa na
juhu od dnešného Plešivca a na severe až po prameň Slanej a Hnilca nad
dnešnou Dobšinou vrátane územia v povodí rieky Štítnik, ktoré kráľ Belo IV.
daroval dvom bratom z rodu Ákošovcov, uvádza, že toto územie pripadlo
kráľovi po tom, čo jeho niekdajší držiteľ, komes Borš, syn bána Dominika,
zomrel bez mužských dedičov. Menovite išlo o majetok Plešivec s jeho
chotára Petržalky v donačnej listine z roku 1225. In Bratislava (ročenka), Spisy SNM,
6I, s. 380-381.). Komárňanská župa: vinice v Astáncs (dnes Dunaszentmiklós v
Maďarsku), dedinu Zumuld (dnes Szomód v Maďarsku) a dedinu *Dunaszél (v chotári
Dunaalmás alebo Neszmély v Maďarsku); NAGY, ref. 28, s. 9-17.
65 Boršova manželka Anna spísala svoj testament v manželovom dome v Ostrihome; MES
I, č. 326, s. 280.
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príslušenstvami: Štítnik, Teplica (dnes Kunova Teplica), Šomkút (zaniknutá
dedina v chotári Gemerského Sadu), Plešivec, Ardovo a Lekeňa (dnes
Bohúňovo). Panovník daroval Detrikovi a Filipovi tieto majetky so všetkými
výsadami (slobodami) tak, ako tu boli užívané ešte v čase, keď toto územie
patrilo do kráľovského domínia Turňa, ako aj v čase, keď toto územie Belovi
predchodcovia vyňali z turnianskeho prédia a darovali bánovi Dominikovi. 66
Táto poznámka je jednoznačným dokladom toho, že gemerské majetky
Dominika a Boršu neboli pôvodnými rodovými majetkami, ale majetkami, ku
ktorým sa dostal Dominik práve za svoju vernosť voči uhorskému kráľovi
(najskôr Belovi III.).
Na základe uvedeného sa teraz aspoň v predpokladoch pokúsime určiť,
ktoré z týchto majetkov Dominika a Boršu boli pôvodnými dedičnými
rodovými majetkami a ktoré ďalšie, okrem gemerských majetkov, získal rod od
prvých Arpádovcov.
Keď si premietneme jednotlivé majetky i majetkové komplexy do mapy,
vidíme, že koncom 12. storočia a v prvej tretine 13. storočia mal Dominik a
jeho syn Borš vo svojej držbe územia rozptýlené až v 5 župách. Z písomných
zmienok o týchto majetkoch vieme len u niektorých z nich zistiť ich pôvod.
Príznačný doklad o pôvodnom rodovom majetku máme len v prípade dediny
Barca (Boršodská ž.), u ktorej sa uvádza, že je dedičným majetkom Dominika
a v prípade komárňanských majetkov.67 Doklad o Dominikovej držbe dediny
Barca sa dnes považuje za falzum.68 Celkovo ale s istotou sa môžeme
66 CDSl, č. 130, s. 86-87.
67 CDAC XI, č. 37, s. 56; NAGY, ref. 28, s. 15; ÁMTF III, s. 405.
68 SZENTPÉTERY, Imre (ed.). Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke.
Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica I/1. Budapest : A Magyar
tudományos akadémia, 1923, s. 50.
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domnievať, že práve v Boršodskej župe sa nachádzali pôvodné rodové
majetky, ktoré boli časom rozdelené medzi jednotlivé vetvy rodu a zároveň
rozšírené o novozískané majetky.69 Môžeme to predpokladať aj napriek tomu,
že v susedstve týchto majetkov sa nachádzajú územia kráľovských hradných
jobagiónov. Nesmieme zabúdať, že ide o územie, ktoré bolo ako jedno z
prvých území obývaných našimi predkami obsadené starými Maďarmi a
zahrnuté do novovytvárajúceho sa štátu. Miestni veľmoži sa buď podrobili a
pomohli budovať nový štát, začo im bola ponechaná minimálne časť ich
majetkov, alebo sa tomu vzpriečili a ich majetky im boli odňaté. Fakt, že na
konci 12. storočia nachádzame majetky Dominika a jeho syna Boršu obklopené
kráľovskými majetkami si môžeme vysvetliť aj tým, že po roku 1128 boli
jednej rodovej línii odobraté jej tunajšie majetky. Len o jednom z boršodských
majetkov sa dozvedáme, že bol kúpený (respektíve vymenený). Gy. Györffy
ale predpokladá, že ich bolo viac.70
Viac informácií nám poskytujú donácie cistercitskému kláštoru v
Šopronskej župe. Dozvedáme sa, že viaceré majetky, ktoré Dominik daroval
kláštoru, získal kúpou.71 Ide o prekvapujúcu informáciu, keďže by sa dalo
čakať, že Dominik založí rodový kláštor na pôvodnom rodovom majetku. Tak
isto je zaujímavé, že rodový kláštor založil v čase, keď rod Miškovcov už
jeden rodový kláštor mal, a to v tesnej blízkosti Miškovca (benediktínsky
69 Tento predpoklad vyvracia J. Steinhübel. Síce označil župana Boršu spomínaného v
Anonymovej kronike za najstaršieho známeho člena rodu Miškovcov, ktorému zároveň
pripísal slovanský pôvod, no počiatky rodu v Boršodskej župe datuje až do obdobia
vlády kráľa Štefana I. Podľa neho Boršu do Boršodského kniežatstva dosadilo až
nitrianske knieža Štefan po tom, čo odtiaľ odstránil prívrženca dovtedajšieho kniežaťa
Michala. O geografickom pôvode rodu sa nezmieňuje; STEINHÜBEL, ref. 18, s. 217.
70 ÁMTF I, s. 755.
71 NAGY, ref. 28, s. 10.
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kláštor svätého Petra a Pavla, Miskolctapolca). Ako sme už spomínali,
počiatky tohto sa podľa najnovších archeologických výskumov kladú už do
prvej tretiny 12. storočia a jednoznačne sa pripisujú rodu Miškovcov. Preto je
namieste otázka, prečo sa Dominik koncom 12. storočia orientoval na svoje
majetky v Šopronskej župe a založil tam kláštor, v ktorom chcel byť aj
pochovaný?72
O rodovom sídle Miškovcov či priamo o sídle Dominika a jeho syna
Boršu, nám zachované pramene opäť neposkytujú jednoznačné informácie. Na
území, ktoré Miškovci vlastnili v Boršodskej župe v 12. a 13. storočí, poznáme
z diplomatických písomných prameňov len jeden hrad (Éleskő), ktorý im
patril, a to konkrétne vetve Panicovcov.73 O ďalších hradoch, o ktorých by sme
mohli uvažovať ako o možných rezidenciách rodu pred a po vzniku Uhorského
kráľovstva, môžeme uvažovať len za pomoci zmienky v Anonymovej kronike
a za pomoci archeologických výskumov. Ako sme už spomínali, magister P.
okrem iného poznamenáva, že knieža Arpád daroval Boršovmu otcovi aj hrad,
ktorý sa nazýva Győr.74 Slovenská aj maďarská historiografia stotožnila tento
hrad s lokalitou neskoršieho hradu Diósgyőr (vybudovaný koncom 13.
storočia), ktorého zrúcanina je dnes súčasťou mesta Miškovec. 75 Doklady o
skoršom osídlení hradného kopca nám poskytuje aj archeológia. Na začiatku
72 V jednej z prác o tomto kláštore sa môžeme dočítať, že k zakladaniu ďalších kláštorov
rodom Miškovcov došlo po tom, ako stratili patronátne právo nad kláštorom v MiskolcTapolca; MAJARLAKI, Kiss Lajos. Adatok a tapolcai apátság történetéhez. Miskolc :
Magyar Jövő Ny., 1926, s. 23. K tomuto však došlo až na začiatku 14. storočia, preto je
tento argument nedostačujúci.
73 FÜGEDI, Erik. Vár és tarsádalom a 13. - 14. századi Magyarországon. Budapest :
Akadémiai kiadó, 1977, s. 130.
74 Kronika anonymného notára, ref. 19, s. 77.
75 Tamže, s. 132; SZENDREI, J. A diósgyőri vár története. Budapest : Egyetemi Ny.,
1927, s. 9; Miskolc története I, ref. 12, s. 83.
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60. rokov 20. storočia tu uskutočnili maďarskí archeológovia výskum, pri
ktorom sa im podarilo nájsť dôkazy o osídlení ešte pred príchodom Maďarov
do tejto oblasti, a to z obdobia 9. a 10. storočia. Tieto doklady pripísali na
základe nájdenej keramiky slovanskému obyvateľstvu. 76 B. Varsik, sledujúc
pohraničné obranné záseky z čias vlády kráľa Štefana I. na území Boršodského
komitátu, konštatuje, že na druhej strane týchto zásekov došlo k výstavbe
viacerých slovanských hradísk, ktoré mali slúžiť na obranu proti prenikaniu
Maďarov na slovanské územie. Takéto hradiská predpokladá na ľavej strane
rieky Slanej, napríklad v chotári dnešného mesta Szendrő, a aj na pravej strane,
neďaleko Miškovca, na kopci, kde bol neskôr vybudovaný hrad Diósgyőr.
Tieto jeho predpoklady umocnili aj spomínané archeologické nálezy. 77 Husté
slovanské osídlenie tejto oblasti v čase príchodu starých Maďarov pripustil na
základe pôvodu miestnych názvov aj Gy. Györffy a archeologička M. Wolf. 78
Aj na základe uvedeného môžeme potvrdiť dávno známe tvrdenia
slovenskej historiografie o slovanskom osídlení tejto oblasti pred príchodom
starých Maďarov. Niekedy v druhej polovici 9. storočia, najskôr v čase
expanzívnej politiky veľkomoravského panovníka Svätopluka, sa toto územie
stalo súčasťou Veľkej Moravy.79 Jednou z motivácií tunajšieho osídlenia boli
nepochybne ložiská železnej rudy, ktorej slovanskú ťažbu tu máme doloženú

76 CZEGLÉDY, Ilona. Előzetes jelentés a diósgyőri belső vár 1963 évi feltárásáról. In
Archeologiai értesítő, 1964, 91 köt., č. 1, s. 232, 235, 237; VARSIK, ref. 61, s. 398.
77 Vychádzal pri tom z existencie dediny Garadna (Hradná), ktorá sa v prameňoch spomína
na začiatku 14. storočia a ktorú stotožňuje s podhradím slovanského hradiska; Tamže, s.
398.
78 ÁMTF I, s. 736; WOLF, Mária. Régeszeti adatok Miskolc középkori történetehez. In
Régeszeti tanulmányok miskolci korai történetéből. Miskolc : Hermann Ottó Múzeum,
1992, s. 122.
79 MARSINA, ref. 61, s. 10.
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práve od 9. storočia.80 Začlenenie do Veľkomoravského štátu prinieslo do tejto
oblasti istú formu správy, najskôr v podobe kniežaťa s jeho družinou v
službách Svätopluka. Práve pre nich mohlo byť postavené v dnešnom
Diósgyőri hradisko, kde ešte v čase príchodu prvých staromaďarských družín
sídlilo knieža, možno predok rodu Miškovcov, ktorý nenašiel inú možnosť ako
podriadiť sa. Aj preto jemu alebo už jeho potomkovi bola ponechaná pôvodná
oblasť (alebo jej časť) prislúchajúca k danému hradisku, ktorá v čase vlády
prvého uhorského kráľa Štefana I. patrila azda naozaj Boršovi, ako sa to dnes
interpretuje z Anonymovej kroniky. Skutočnosť, že lokalitu tohto hradiska
nachádzame v druhej polovici 13. storočia v rukách kráľa, si maďarská
historiografia vysvetľuje jedinou možnosťou, a to už spomínanými udalosťami
z roku 1128, v dôsledku ktorých Borš a jeho potomkovia prišli o hrad Győr,
ako aj o možnosť zastávať v budúcnosti akékoľvek hodnosti na kráľovskom
dvore vrátane hodnosti boršodského župana.
Boršodský hrad bol pre rod Miškovcov zrejme dôležitou lokalitou,
keďže sa k nemu hlásili ešte aj na prelome 12. a 13. storočia (v Anonymovej
kronike).81 Podľa archeologických výskumov k výstavbe hradu došlo niekedy
na samom začiatku 11. storočia.82 Čo je ale pre nás dôležitejšie, je odkrytie
rozsiahlej dediny na hradnom kopci. Túto maďarskí archeológovia datujú do
10. storočia a považujú ju za unikátny nález, ktorý vo včasnostredovekých
dejinách starých Maďarov nemá obdobu. Skutočnosť, že išlo o významnú a
vyspelú

lokalitu,

dosvedčuje

rozsah

dediny,

množstvo

nájdeného

remeselníckeho a poľnohospodárskeho náradia a celý rad keramických nádob,
80 VARSIK, ref. 61, s. 411.
81 Pri tom, ako ešte uvidíme, ani u Dominika a ani u jeho syna Boršu nie je jednoznačne
isté, či zastávali niekedy hodnosť boršodského župana.
82 WOLF, Mária. Borsodi földvár. Edelény, 2008, s. 29.
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ktoré, ako priznávajú sami maďarskí archeológovia, nesú výzdobu typickú ešte
pre 9. storočie (rytá vlnovka). Okrem tohto archeológovia v rámci tejto dediny
odkryli aj kamenný dom, ktorý stotožnili s domom akéhosi správcu dediny.
Celkovo realizátori výskumu predpokladajú, že v dedine žilo viacero
významných osôb danej doby v rámci príslušného regiónu. Zánik dediny
spájajú s nepriateľským útokom na dedinu niekedy na začiatku poslednej
tretiny 10. storočia. Kto mohol dedinu zničiť, sa z výskumných správ
nedozvedáme.

Vieme

len,

že

dedina

je

jednoznačne

pripisovaná

staromaďarskému roľníckemu obyvateľstvu a je dnes jedným z najdôležitejších
dokladov toho, že Maďari v čase príchodu do Karpatskej kotliny boli zručnými
remeselníkmi s vyspelými staviteľskými vedomosťami. 83
Už spomínaná keramika, ale aj ostatné skutočnosti, vrátane okolností
zániku dediny, nasvedčujú skôr tomu, že dedinu vybudovali a obývali naši
predkovia. Je totiž málo pravdepodobné, že by starí Maďari, ktorí sa v tejto
oblasti začali postupne usadzovať od druhej štvrtiny 10. storočia vytvorili v
priebehu 50 rokov takú vyspelú sídliskovú aglomeráciu, ktorú im mal na
začiatku 70. rokov zničiť neznámy nepriateľ. Skôr je na mieste predpokladať,
že dedina existovala už dlhé obdobie, prinajmenej od 9. storočia, že ju obývali
naši predkovia, na čele ktorých stál miestny veľmož. Jedným z jeho potomkov
mohol byť aj spomínaný Borš, prvý boršodský župan.
Čo sa týka sídla Dominika a jeho syna Boršu na prelome 12. a 13.
storočia, bez konkrétnych prameňov ho nevieme bezpečne doložiť. Je
pravdepodobné, že sa často zdržiavali na kráľovskom dvore v Ostrihome.
Napokon ich tunajší dom či rezidenciu potvrdzuje zmienka z roku 1231. 84 Fakt,
83 Tamže, s. 29-36.
84 1231: Datum est in domo Bors Comitis iuxta curiam fratrum Praedicatorum Strigonii
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že mali svoje domy aj inde, konkrétne blízko kláštora v Klostermarienbergu,
by mohla potvrdiť aj zmienka v listine, ktorá sa síce považuje za falzum, no v
súvislosti s touto informáciou by sme ju mohli akceptovať. 85 Dom, respektíve
väčšie sídlo mali Dominik a Borš nepochybne aj v Boršodskej župe, najskôr v
samotnom Miškovci. Ak zoberieme do úvahy, že obaja istý čas zastávali aj
hodnosť boršodského župana, tak ich prechodným sídlom bol nepochybne aj
Boršodský hrad.

Spoločenské postavenie
O uvedenej hodnosti boršodského župana Dominika a Boršu toho veľa
nevieme. Kým staršia maďarská historiografia im ju pripisovala pravidelne, 86
novšia sa opiera len o zachované pramene, ktoré o ničom takomto vôbec
nehovoria.87 Z prameňov sa dozvedáme o viacerých Dominikových
hodnostiach, ktoré zastával výlučne v čase vlády kráľa Bela III. V rokoch 1188
až 1192 bol krajinským sudcom, v rokoch 1192 – 1193 zastával hodnosť
župana Bodrockej župy.88 V roku 1193 vystupuje v jednej kráľovskej listine už
ako slavónsky bán.89 Vzhľadom na fakt, že táto listina je považovaná za
falzum, rok jeho vstupu do tejto hodnosti sa posúva do roku 1194 alebo až
1195.90 Ak by sme ale v tejto súvislosti pracovali so zakladajúcou listinou

85
86
87
88
89

90

constituta; MES I, č. 326, s. 280. Dom sa mal nachádzať blízko dominikánskeho
kláštora svätej Kataríny. Gy. Györffy predpokladá, že to bolo niekde v južnej časti
mesta; GYÖRFFY, György. Az árpád-kori Magyarország történeti földrajza II.
Budapest : Akadémiai kiadó, 1987, s. 256.
CDH II, s. 300-302.
KANDRA, ref. 11, s. 657.
ZSOLDOS, Magyarország világi, ref. 26, s. 143-144.
Tamže, s. 298.
CDSl I, č. 102 ++, s. 95.
Rok 1194 uvádza M. Wertner; WERTNER, Mór. Az árpádkori bánok (első közlemény).
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kláštora v Klostermarienbergu, kde sa Dominik už spomína ako bán, mohli by
sme začiatok jeho pôsobenia v tejto hodnosti posunúť už do obdobia okolo
roku 1190, do ktorého datuje I. Szentpétery túto listinu. 91 Hodnosť slavónskeho
bána vykonával zrejme len do konca Belovej vlády. Neskôr ho už
nenachádzame v nijakom kráľovskom úrade a listina z roku 1207 hovorí o ňom
už ako o nebohom.92
Skutočnosť,

že

Dominik

skutočne

patril

k

najvýznamnejším

hodnostárom vtedajšieho kráľovského dvora a k najbližším ľuďom kráľa Bela
III., potvrdzuje aj jeho príbuzenstvo s kráľovskou dynastiou. Túto informáciu
síce uvádza falzum,93 ale pretože o tomto príbuzenstve hovoria aj hodnoverné
pramene zachované k jeho synovi Boršovi,94 je táto skutočnosť dnes
akceptovaná. Dosiaľ sa však nepodarilo toto príbuzenstvo objasniť. Kým M.
Wertner uvažuje, že Dominik s kráľom Belom III. mohli byť švagrovia, 95 B.
Kis predpokladá, že Dominikova matka bola jednou z kráľovských dcér. 96
Príbuzenstvo alebo prinajmenšom blízky vzťah s kráľom Belom III. dokladá aj
zmienka v testamente Boršovej manželky Anny. Táto zanechala dominikánom
v Ostrihome jeden kalich s prikrývkou, ktorý údajne dostala od uhorského

91
92

93
94
95
96

In Századok, 1909, roč. XLIII, s. 384. A. Zsoldos ho v tejto hodnosti dokladá až od roku
1195; ZSOLDOS, Magyarország világi, ref. 26, s. 42, 298.
SZENTPÉTERY, ref. 23, s. 16-17, 109. Autor však pri svojich argumentoch
nezohľadnil tú skútočnosť, že v uvedenom období bola hodnosť slavónskeho bána
zastúpená niekým iným; ZSOLDOS, Magyarország világi, ref. 26, s. 42.
CDAC I, č. 53, s. 95.
CDAC XI, č. 37, s. 56; ÁMTF I, s. 755.
NAGY, ref. 28, s. 9.
WERTNER, Mór. Az árpádkori ország- és udvarbirák genealogiája. In Turul, 1901, č. 1,
s. 12.
KIS, Bálint. Az árpádok királyi vére Magyarország családaiban. Budapest : Athenaum
Ny., 1895, s. 7-8.
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kráľa Bela.97
O výnimočnom postavení rodu koncom 12. a začiatkom 13. storočia
svedčí aj vydavateľská činnosť Dominika a jeho syna Boršu v čase, keď to u
súkromných osôb ešte nebolo také zvyčajné. Dominik práve vtedy, keď kráľ
Belo dohliadal na činnosť kráľovskej kancelárie a zavádzal pravidelné
spísomňovanie kráľovských donácií, spísal zakladaciu listinu svojho rodového
kláštora, ktorá je unikátna aj tým, že sa nám zachovala v celom pôvodnom
texte. Jej výnimočnosť spočíva aj v tom, že obsahuje vôbec prvé zachované
súkromnoprávne nariadenie, ktoré bolo zhotovené mimo kráľovskej kancelárie.
Dominikova listina je prvou zachovanou súkromnou listinou opatrenou
súkromnou pečaťou.98 Aj Dominikovho syna Boršu dnes radíme medzi prvých
uhorských šľachticov, ktorí svoje rozhodnutia spísomňovali a spečaťovali
vlastnými pečaťami. Po svokrovi svojej sestry, nitrianskom županovi
Tomášovi, je v poradí druhým šľachticom, ktorý svoju listinu spečatil
privesenou pečaťou.99 Okrem nápisu v kruhopise (SIGIVS BORS COMITIS)
sa v pečatnom poli nachádza aj erbový znak rodu, orol hľadiaci doľava s
rozprestrenými krídlami a pazúrmi.100

97 1231: ciphum, quem mihi Bela rex contulit; MES I, č. 326, s. 280.
98 KUMOROVITZ, L. Bernát. A magyar pecséthasználat története a középkorban.
Budapest : MNM, 1993, s. 53.
99 Tamže, s. 62.
100 NAGY, Imre. Két régi ismeretlen pecsét. In Archaeologiai értesítő, 1877, s. 13.
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Záver
Cieľom tohto príspevku bolo sústrediť na jednom mieste všetky
zachované doklady o rode Miškovcov do začiatku 13. storočia. Na základe ich
poznania sa ukázalo niekoľko indícií, ktoré smerujú ku konštatovaniu, v
slovenskej historiografii dávno prijatému, že ide o rod preduhorského
slovanského pôvodu. Keďže základné skutočnosti o tomto rode, ktoré môžu
poukazovať na jeho pôvod, dosiaľ neboli nikde podrobnejšie rozobraté, bolo
nutné si ich bližšie všimnúť. Výsledkom sa stalo zozbieranie nielen všetkých
zachovaných prameňov k tomuto rodu do začiatku 13. storočia, ale aj
porovnanie interpretácií týchto prameňov v maďarskej i slovenskej odbornej
literatúre. Ukázalo sa, že ani maďarská historiografia nemá celkom objasnené
počiatky tohto rodu, jeho najstaršiu majetkovú základňu a spoločenské
postavenie jeho príslušníkov do polovice 13. storočia, hoci ho považuje za
jeden z najvýznamnejších ranouhorských rodov. Aj preto môžu zozbierané
údaje poslúžiť ako základ pre ďalší výskum tohto rodu, ktorý by už mal len
dopĺňať doklady o jeho preduhorskom slovanskom pôvode.
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Resume
The aim of this study was to collect all preserved mentions on the Miškovec
family until the end of the 13 th century and to confirm the long accepted claim
of the slovak historiogrpahy, that this family is of pre-hungaric slavic origin.
Early mentions on this family and of its origins were not analysed in detail and
together yet, even though the family is considered to be one of the most
prominent early-hungaric families. The study also confrontates the
interpretations of these mentions in modern slovak and hungarian
historopgraphy. The study and its conclusions can be used as a base for future
research of the pre-hungaric history of this family.
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Obsadenie slovenského územia na Spiši
Poľskom v roku 1938
Pavol Matula
Slovensko-poľské vzťahy prešli v rokoch 1938 – 1939 radikálnymi
zmenami. Značný podiel na tom mali poľské teritoriálne nároky voči
Slovensku. Zvlášť citlivou bola otázka Spiša, o časti ktorého sa Poľsko a ČSR
sporili až do roku 1924. Príspevok sa zaoberá priebehom rokovaní
československo-poľskej delimitačnej komisie a následným obsadením spišských
obcí Javorina a Lesnica Poľskom. Rovnako sa venuje situácii na zmienenom
území v čase poľskej správy až po jeho navrátenie späť k Slovensku na jeseň
1939.
Oslabenie Československa na jeseň 1938 viedlo k ďalším územným
nárokom zo strany Maďarska a Poľska. 1 Krátko po mníchovskej konferencii si
Varšava vynútila revíziu hraníc na Tešínsku. Odlišný postoj zastávalo Poľsko
k možným teritoriálnym nárokom voči Slovensku. Spočiatku dúfalo, že Slováci
autonómiu premenia na samostatnosť, čo by umožnilo anexiu Podkarpatskej
Rusi Maďarskom, a tak by vznikla vytúžená spoločná poľsko-maďarská
hranica. Navyše by malé a oslabené Slovensko (po odtrhnutí jeho južných
častí, ktoré Budapešť tiež požadovala), bolo nútené hľadať pomoc u Poľska
1

V roku 1920 a 1924 Poľsko získalo na úkor Slovenska územia na Spiši a Orave v rozsahu
25 obcí s približne 25 000 obyvateľmi.
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ako protektora.2 Hlinkovci však získaním autonómie považovali svoj politický
program za naplnený a nemienili smerovať svoje aktivity k úplnému
osamostatneniu Slovenska, aspoň nie v blízkom časovom horizonte.
Uspokojenie sa Slovákov s autonómiou v rámci Česko-Slovenska
Varšavu rozčarovalo. Prejav jej nespokojnosti sa odrazil v uvoľnení priestoru
pre hlasy, ktoré vyjadrovali územné požiadavky voči Slovensku. Zároveň si ale
uvedomovala, že teraz už akcia nemierila voči Čechom, ale voči spriateleným
Slovákom. Navyše v čase, keď prichádzali o nemalé časti svojho územia na
juhu, čím tento krok mohol postaviť Poľsko do značne nepriateľského svetla a
vohnať tak Slovákov do náručia Hitlerovi.
Poľské najvyššie politické kruhy sa preto rozhodli postupovať opatrne.
Ich taktika spočívala v tom, že nastolili, podľa nich, len minimálne územné
požiadavky.3 Pritom zdôrazňovali, že ide iba o malé korektúry na územiach,
ktoré neboli zaľudnené.
Komunikácia so slovenskými politikmi však poľskú stranu postupne
presvedčila, že Bratislava nemala v pláne odtrhnúť sa od Prahy a navyše sa
začínala čoraz viac orientovať na Nemecko. Z toho dôvodu Poľsko
prehodnotilo svoje pôvodné požiadavky a predložilo nové – rozšírené, ktoré
25. októbra 1938 odovzdalo slovenskej autonómnej vláde. Teraz už išlo aj o
obývané územie. Bratislava sa zdráhala vyhovieť, preto sa Varšava začala
vyhrážať, že „použije najostrejšie prostriedky“. Nakoniec slovenská strana
prijala poľské požiadavky a vlády oboch štátov si 1. novembra 1938 v tejto
veci vymenili nóty. Na základe nich sa vytvorila spoločná delimitačná komisia,
2
3

DEÁK, Ladislav. Hra o Slovensko. Bratislava : Veda, 1991, s. 195-196.
Tamže, s. 201-204.
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ktorá mala určiť definitívnu podobu nových hraníc. 4 Keďže obyvateľstvo
dotknutých regiónov vyjadrovalo na mnohých miestach svoju nepokojnosť a
útočilo na poľskú časť komisie (Kysuce a Oravský Podzámok), Varšava sa
rozhodla vojensky obsadiť požadované územia ešte pred ukončením
delimitačných prác. Delimitáciou prišlo Slovensko o časti kysuckých obcí
Svrčinovec, Čierne a Skalité, oravskej Suchej Hory a Hladovky a na Spiši to
boli Lesnica a Javorina, ktorá bola už v minulosti predmetom sporu ČSR a jej
severného suseda.
Deň pred vstupom poľského vojska do Javoriny, varoval jeho
veliteľov Jan Pluciński, známy aktivista za poľskosť Spiša, aby boli ostražití
a nenechali sa zaskočiť nejakou neočakávanou situáciou. Poľský veliteľ
nechápal, čo by ich mohlo prekvapiť s poznámkou, že tamojšími obyvateľmi
sú predsa Poliaci. Pluciński mu vysvetlil, že vec je o čosi komplikovanejšia:
„Áno, sú to Poliaci, ale neuvedomelí,“ čím myslel skutočnosť, že napriek
propagande o poľskosti uvedeného územia sa miestne obyvateľstvo v drvivej
väčšine hlásilo k slovenskej národnosti. Obavy, že by Javorinčania nemuseli
privítať poľské vojsko dôstojným spôsobom, viedli poľských aktivistov
k tomu, že zorganizovali jurgovskú mládež, vychovávanú takmer 20 rokov
v poľskom duchu, aby v noci prekročila česko-slovensko – poľskú hranicu
a postavila v Javorine slávobránu.5 Pri prekročení delimitačnej čiary a postupe

4

Tamže, s. 206-209.
Biblioteka Spiska im. Jana Plucińskiego Łapsze Niżne (BSJP), fond Pamiętniki Jana
Plucińskiego (PJP), s. 622-623; JAKUBEC, Pavol. Československo-poľský spor o Javorinu
v kontexte bilaterálnych vzťahov medzivojnového obdobia (1921 – 1939). Diplomová práca.
Praha : Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, 2009, s. 266.
5
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poľských jednotiek ďalej na Ždiar došlo 27. novembra 1938 k stretu s československým vojskom, pri ktorom zahynul poľský mjr. Stefan Rago.
Po prevzatí Javoriny civilnou správou na miesto miestneho učiteľa nik
nereflektoval. Na zabraté územia sa väčšinou hlásili len nadšenci, lebo miesta
neposkytovali žiadne výhody. Na jednej strane tu bolo nepriateľsky naladené
obyvateľstvo a na druhej strane nadriadené orgány, ktoré chceli za krátky čas
takmer zázraky. Po zvážení situácie sa Pluciński rozhodol uchádzať o miesto
tamojšieho učiteľa, keďže sa ako Jurgovčan cítil s Javorinou previazaný. Ani
jemu zmena miesta nepriniesla žiadne výhody, práve naopak. Z riaditeľa školy
klesol na pozíciu učiteľa. Školský inšpektorát však prihliadol na komplikovanú
situáciu v Javorine aspoň v tom, že na školu pridelil i druhú silu – Anielu
Pawlikowsku.6 Predchádzajúca slovenská učiteľka, už v dôchodcovskom veku,
sa po neúspešnej snahe, aby ju prevzal poľský štát (v čom jej pomáhal i
Pluciński), odsťahovala do Ždiaru.7

Obr. Príchod poľského vojska do Javoriny.
6
7

BSJP, PJP, s. 628-629.
BSJP, PJP, s. 627.
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Do zabratia Javoriny plnil cirkevné záležitosti v obci farár zo Ždiaru
Ján Kušnir. Po pripojení k Poľsku bol touto úlohou nakrátko poverený kňaz
z Jurgova Anton Sikora a Kušnirovi bol zabránený prístup napriek tomu, že
Javorina patrila z cirkevnoprávneho hľadiska až do rozhodnutia Svätej stolice
pod správu Spišskej diecézy.8 Podľa informácií Jána Kušnira: „Po obsadení
v nasledujúcu nedeľu bol v Javorine slúžiť svätú omšu jurgowský Sikora. Ľudia
na poľský spev jurgowského organistu v kostole pod svätou omšou dali sa
hlasite do plaču. V druhú nedeľu, že jurgowský už nechcel prísť, a preto prišiel
kňaz zo Zakopaného, ktorý že by sa bol po svätej omši v kostole im prihovoril,
aby sa tešili tomu, keď pripadli k Poľsku, lebo že to Matka božská
Čenstochowská vyprosila, aby Javorina prišla zpäť od macochy k matke
poľskej“9
Anton Sikora bol rád, že sa vec takto vyriešila a starosť o novozískanú
obec nezostala na jeho pleciach. Situáciu v Javorine totiž dobre poznal a vedel,
aké sú nálady medzi Javorinčanmi, keďže ešte pred jej obsadením chodieval
občas vypomáhať Jánovi Kušnirovi (a on zasa jemu). 10 Svoje krátke pôsobenie
v obci po jej obsadení okomentoval: „Tešil som sa, že som nemusel chodiť do
Javoriny a to aj preto, že som vedel o nepriateľskom postoji obyvateľstva
k Poľsku, nebolo by mi príjemné stýkať sa s miestnymi. Už moje prvé
vystúpenie v Javorine na žiadosť vojenského veliteľstva, keď som prišiel
8

JAKUBEC, ref. 5, s. 276.
Archív biskupského úradu v Spišskej Kapitule (ABUSK), f. Korešpondencie 1938 – 1945,
inv. č. 3100/1938, list Jána Kušnira Diecéznemu úradu v Spišskej Kapitule z 15. decembra
1938.
10
Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad (ďalej ŠAL Poprad), fond Okresný úrad
Kežmarok (OÚ Kežmarok), šk. 30, inv. č. 738.
9
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s ďakovnou

omšou

za

pripojenie

Javoriny,

sa

nestretlo

z uznaním

predovšetkým u tohoto velenia. Na slávnosti pripravenej k tejto príležitosti som
nechválil vojsko z dôvodu získania Javoriny, neoslavoval som veľký triumf
Poľska, len som povedal krátke ponaučenie k prvej adventnej nedeli a niekoľko
slov o získaní Javoriny. Učinil som tak preto, lebo som vedel o nepriateľskom
postoji obyvateľov, obával som sa, že by mi ľudia začali odchádzať z kostola
a manifestovali proti Poľsku, k čomu sa schyľovalo. Ľahko mohlo dôjsť
k nejakej výtržnosti alebo konfliktu obyvateľstva s vojskom. Tomu som sa chcel
za každú cenu vyhnúť.“11 Dočasne zastupujúcim kňazom zo Zakopaného bol
farár Jan Tobolak, neskôr tam prišiel mladý kňaz Stanislaw Kudelski. 12

Obr. Polský vojak umiestňuje poľský štátny znak na budove policajnej stanice
v Javorine.
11

Archív Farského úradu v Jurgove (Archiwum Urzędu Parafialnego w Jurgowie),
Pamiętnik komitetu budowy kościoła parafialnego w Jurgowie.
12
BSJP, PJP, s. 652.
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Veľkostatok Javorina, ktorý odkúpil od kniežaťa Hohenloheho
československý štát krátko pred posunutím hraničnej čiary, prešiel pod správu
poľského štátu. Vládnym splnomocnencom pre javorinskú lesnú správu sa stal
Ing. Wszewlad Lewicki, za nadlesníctvo so sídlom v Ľvove bol vyslaný Marcel
Marchlewski. Konečná rozhodovacia právomoc pripadla Lewickému. S jeho
vedením boli javorinskí robotníci od začiatku nespokojní. K najvypuklejším
problémom patrilo okrem iného nedoriešenie výšky platov za odvedenú prácu.
Prakticky celú dobu robotníci dostávali len akési zálohy. 13 Vyriešiť sa to
pokúsil Pluciński, ktorý využil prítomnosť poľského prezidenta Ignacyho
Moścického v obci a cez jeho pracovníčku mu zreferoval o sťažnostiach
obyvateľov. Prezident mal potom pri rozlúčkovom stretnutí dlhý rozhovor
s Lewickým, kde mu dosť dôrazným spôsobom dal najavo svoju nespokojnosť
s jeho prácou.14
Návšteva poľského prezidenta v Javorine mala viacero dôvodov.
Jedným z nich bol lovecký zámoček, ktorý sa stal rezidenciou hlavy štátu
tráviacej tam

vianočné

sviatky.

Nemenej dôležitým

dôvodom

bolo

prítomnosťou prezidenta posilniť spätosť nových obyvateľov s Poľskom,
ukázať, že štátu na nich záleží. Vyjadriť záujem mali i vianočné darčeky pani
prezidentovej javorinským deťom: šály, rukavice, svetre, oblečenie, topánky
a sladkosti. Pridal sa aj viceminister dopravy Aleksander Bobkowski, ktorý
každému daroval lyže.15 Pani prezidentová tiež pomáhala pri organizovaní

13

BSJP, PJP, s. 634.
BSJP, PJP, s. 668 – 669.
15
BSJP, PJP, s. 661.
14
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lyžiarskych kurzov. Preteky detí z Javoriny a Podspádov v lyžovaní sa potom
uskutočnili 2. apríla 1939.16
Pluciński využil náklonnosť prezidenta a jeho okolia aj na získanie
voľného vstupu pre javorinské deti na majstrovstvá sveta v lyžovaní
organizovaných vo februári 1939 v Zakopanom.17 Ďalšou jeho iniciatívou
s podporou prezidentskej kancelárie bol výlet detí do Krakova a Varšavy, kde
navštívili okrem iného Kráľovský zámok.18
Plucińského snahy o získanie si obyvateľstva sa v značnej miere
míňali účinku. Nebolo to dané len primárnym nesúhlasom Javorinčanov
s pripojením k Poľsku, ale aj tým, ako sa k nim správali orgány zastupujúce
tento štát v ich obci. Okrem už spomínaného problematického vedenia lesnej
správy na čele s Ing. Lewickým to bola i činnosť polície. Vzhľadom na fakt, že
Javorina sa stala rezidenciou poľského prezidenta, celá oblasť bola ostro
sledovaná a kontrolovaná i v jeho neprítomnosti. Akékoľvek nepriateľské
prejavy policajné orgány hneď pacifikovali tvrdými výsluchmi a vyhostením.
Poburujúcim sa pre poľské orgány stalo aj spievanie slovenských piesní.
Príkladom toho môže byť prípad, ktorý sa stal na konci roka – 31. decembra
1938. Javorinskí branci sa museli dostaviť na notársky úrad v Bukowine,
odkiaľ sa po zápise vracali domov na saniach. Spolu s nimi bol aj javorinský
starosta Ján Pitoňák. Cestu si krátili spievaním slovenských piesní, čo sa im
nevyplatilo, keďže v Podspádoch ich zastavili poľskí colníci a následne na to
odovzdali policajnej stanici v Javorine. Tam im, podľa informátora žandárskej
16

MARCHLEWSKI, Marceli. Pracowałem w tatrzańskich lasach. Zakopane :
Wydawnictwo Tatrzański Park Narodowy, 2009, s. 126 a 134.
17
BSJP, PJP, s. 664-666.
18
BSJP, PJP, s. 680-681.
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stanice v Ždiari, príslušníci poľskej polície po spísaní úradného zápisu
oznámili, že budú musieť zaplatiť za spievanie slovenských piesní pokutu.
Podobný prípad sa udial 11. apríla 1939 poobede v hostinci v Podspádoch, kde
sa okrem miestnych obyvateľov zišlo spolu s Javorinčanmi asi 20 mužov.
Popri inej zábave začali spievať aj slovenské pesničky, čo podráždilo
miestneho poľského policajta Bronislawa Triangowského. Ten zatelefonoval
na policajnú stanicu v Javorine, že Javorinčaniu robia v obci výtržnosti,
a žiadal tamojšieho veliteľa, aby poslal do Podspád posily, ktoré by ich
rozohnali. Policajti došli spolu s colníkmi a vyzvali Javorinčanov, aby sa ihneď
vrátili domov. Kto sa nechcel podvoliť, toho vyhodili na ulicu. Podľa
informátora žandárskej stanice v Ždiari dvoch Javorinčanov odviedli na
policajnú stanicu v Javorine, kde ich zbili.19
Rovnako neprípustné bolo počúvanie cudzích, teda i slovenských
rádiových staníc. V čase, keď sa Pluciński pokúšal získať rádio pre školu,
plánoval si kúpiť svoj vlastný prístroj aj horár Ballogh. Pluciński si
uvedomoval, akú úlohu môže rozhlas zohrať pri výchove a vzdelávaní detí.
Ballogh sa s ním radil, aký typ by si mal kúpiť. Obom sa prijímače nakoniec
podarilo zohnať. Škole v Javorine prístroj darovali zamestnanci prezidentskej
kancelárie poľského prezidenta I. Moścického. Horár Ballogh si prístroj
zadovážil sám. Rádio bolo v tej dobe dosť drahé zariadenie a nemohol si ho
dovoliť každý. Napätie pred vypuknutím vojny sa vo svete zväčšovalo, a tak sa
ľudia často schádzali u Ballogha, aby sa dozvedeli čo najnovšie informácie
nielen z poľských zdrojov. Pri jednom takom posedení vtrhli k Balloghovi
poľskí policajti. Tvrdé vyšetrovacie metódy poľských policajných orgánov,
19

ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, šk. 41, inv. č. 33.

Verbum Historiae 2/2013

46

MATULA, P.: Obsadenie slovenského územia na Spiši Poľskom v roku 1938

ktoré nasledovali, viedli k tomu, že sa Ballogh rozhodol zanechať svoju prácu
aj dom a presťahoval sa na Slovensko.20 Pluciński správanie sa poľskej polície
hodnotil veľmi kriticky: „Ľudia sa začali báť. Veľmi dobre som si
uvedomoval, aký výsledok prinesú takéto postupy.“ Bolo mu jasné, že napätú
atmosféru v obci to nezmierni, ale práve naopak.21
Konfliktu s Javorinčanmi sa nevyhol ani sám Pluciński. Rodičia detí sa
koncom decembra 1938 zišli, aby sa poradili. Na stretnutí, kde sa dodatočne
objavil aj Pluciński, mu vyčítali viacero vecí. Najväčší odpor však u rodičov
vyvolávala skutočnosť, že ich deti sú učené po poľsky. Podľa informátora
žandárskej stanice v Ždiari sa udalosť odohrala 28. decembra večer, keď sa
Javorinčania zišli „v javorinskej škole na poradu, ako majú postupovať, aby
poľské úrady dali do Javoriny iného učiteľa, ktorý by vyučoval slovensky.
Učiteľ Pluczinski sa dozvedel, že Javorinčania majú v škole schôdzu, a preto
sa ich prišiel opýtať, čo chcú. Javorinčania povedali učiteľovi Pluczinskému,
aby dal kríž, ktorý vyhotovil, naspäť do drevníka, kde bol. Ďalej, aby dal do
triedy ich slovenské knihy a učil naďalej deti po slovensky. Učiteľ Pluczinski
im povedal, že teraz sú Poliakmi, a preto sa musia učiť poľsky. Javorinčania
kričali, že nikdy Poliakmi nebudú, že ich dedkovia boli Slováci, a preto chcú
mať Slovákov aj zo svojich detí.“ Spomenutý vyzvedač ďalej uviedol, že
Pluciński sa rozhodol vyriešiť konflikt s javorinskými rodičmi prostredníctvom
poľských policajných orgánov: „Učiteľ Pluczinski odišiel na posterunek
policie panstwowej v Javorine a oznámil, že Javorinčania chystajú zburu. Dňa
29. decembra 1938 skoro ráno chodili poľskí policmani v Javorine dom od
20
21

BSJP, PJP, s. 675-676.
BSJP, PJP, s. 635, 673-675; ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, šk. 41, inv. č. 33.
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domu a odvádzali Javorinčanov na posteruňek v Javorine. Na posteruňek
odvedli asi 60 osôb, mužov aj ženy, kde ich vysľúchali od rána do večera. Na
posteruňku povedal im veliteľ posteruňku przedownik Marian Joniecz, že vie,
prečo Javorinčania chodia do Ždiaru. Tam vraj im Česi nahovárajú, že
Javorina pripadne nazpäť k Slovensku. Ale to, aby si vypustili z hlavy, lebo
toho sa nikdy nedočkajú.“22 Túto verziu udalostí takmer identicky preberajú
viacerí, najmä slovenskí historici.23 Pluciński sa k sporu vrátil po niekoľkých
desiatkach rokov vo svojich pamätiach, avšak udalosti vykreslil trochu inak.
Ohľadom odstráneného kríža napísal: „V triede visel starý kríž vyrezaný
z dreva. Na niektorých miestach bol odretý, inde zas z neho opadala farba.
Predovšetkým som hľadal spôsob ako kríž zreštaurovať. Odniesol som ho
miestnemu stolárovi a poprosil ho, aby sa ujal jeho renovácie. Sám som opäť
požiadal kňaza Tobolaka o 2 kríže, do obidvoch tried. Kňaz Tobolak kúpil dva
kríže s kovovými Kristusmi, priviezol do Javoriny a v kostole na oltári posvätil.
Kríže som povesil v triedach. Uplynul nejaký čas.“ Čo sa týka jeho objavenia
sa na porade Javorinčanov, okolnosti celej udalosti interpretoval tiež odlišne:
„V istý večer mi ktosi zaklopal na dvere. Vošiel niekto z Javorinčanov,
poprosil ma, aby som prišiel do triedy, lebo tam na mňa čakajú ľudia.“
Nástávajúcu

potýčku

ohľadom

kríža

22

a vyučovania

slovenčiny

opísal

ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, šk. 41, inv. č. 33, Hlásenie z 3. januára 1939.
MAJERIKOVÁ, Milica. Vojna o Spiš. Spiš v politike Poľska v medzivojnovom období v
kontexte česko-slovensko-poľských vzťahov. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2007, s.
100; MOLITORIS, Ľudomír. Postoj Józefa Kuraša "Ogňa" k slovenskej národnostnej
menšine na Spiši a Orave v rokoch 1945 – 1947. In MAJERIKOVÁ, Milica (ed.).
Nepokojná hranica. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010, s. 157-195; KOLLÁROVÁ,
Zuzana (ed.). Dejiny Ždiaru a Tatranskej Javoriny 1590 – 2000. Ždiar, 2000, s. 67;
JAKUBEC, ref. 5, s. 272.
23
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nasledovne: „Vošiel som a uvidel plno ľudí. Podišla ku mňe Javorinčanka
a vyčítala mi, že som kríž vyhodil z triedy. Nepomohli moje vysvetlenia, že keď
ho opravím, tak ho povesím naspäť na to isté miesto. Začali mi byť vyčítané aj
iné veci. Odpovedal som: ,Robím to, čo mi prikázala moja vláda!‘ Vyšiel som
z triedy.“ K najožehavejšej veci celého incidentu, teda udaniu Javorinčanov
polícii, podal Plucińskí takéto vysvetlenie: „V tom čase polícia sledovala
všetko, vtrhla do triedy. Pozapisovala si všetkých, a niekoľko dní boli
spisované protokoly a bolo to posunuté súdu v Zakopanom. Bol to vážny
trestný čin, lebo sa to stalo v mieste, kde sídlila hlava štátu. Tí, ktorí sa
zúčastnili toho stretnutia, sa začali báť, lebo všetci boli podaní na súd. Aj ja
som sa začal strachovať, lebo som nevedel, čo mám ďalej robiť.“24
Informácie o prenasledovaní Javorinčanov poľskými vládnymi
orgánmi, z čoho obviňovali Plucińského, sa dostali aj do slovenskej tlače, na čo
spomínal i vo svojich pamätiach: „V roku 1977 mi prof. Berghausen ukázal
článok z nejakých starých slovenských novín z roku 1939, ktoré nariekajú nad
prenasledovaním rodákov učiteľom Janom Plucińskim v Javorine odtrhnutej
od Slovenska a pripojenej k Poľsku.“
K súdnemu stíhaniu nakoniec nedošlo, keďže Pluciński nemal záujem
na ďalšej eskalácii napätia v obci: „Medzitým prišlo vyzvanie od súdu
v Zakopanom s otázkou: ,Či sa majú ďalej venovať prípadu? Či sa má stratiť
zo súdnych zápisov?‘ Opäť som sa zamyslel a napísal som na súd, že
z ďalšieho

pokračovania

upúšťam,

necítim

žiadnu

ujmu

spôsobenú

obžalovanými. Súd zastavil ďalšie konanie v dokazovaní viny.“25 Jeden
24
25

BSJP, PJP, s. 674.
BSJP, PJP, s. 675.
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z možných dôvodov zadržania nemalého počtu Javorinčanov poľskou políciou
mohla byť aj prítomnosť česko-slovenského prezidenta Emila Háchu v Ždiari.
U poľských orgánov to mohlo vzbudiť obavy, že nespokojní Javorinčania by sa
šli posťažovať hlave štátu.26
Deväťmesačná okupácia Javoriny sa skončilo vstupom nemeckej
a slovenskej armády do Poľska 1. septembra 1939. Poľský učiteľ Pluciński,
možno neprávom považovaný za symbol nútenej polonizácie, poslal manželku
s dcérou z neistého pohraničia do Nowého Targu už 31. augusta. Na druhý deň,
keď videl, že sa do bezpečia presúvajú aj predstavitelia poľských štátnych
orgánov a celá obec je vyľudnená (Javorinčania väčšinou ušli pred
mobilizáciou na Slovensko), vyzbrojený revolverom nasadol na bicykel a
smerujúc do Zakopaného, opustil Javorinu.27
Druhou spišskou obcou pripojenou v roku 1938 k Poľsku bola
Lesnica, nachádzajúca sa v odľahlej a izolovanej oblasti Pienin. Poľsko o ňu
malo záujem najmä pre turisticky perspektívnu lokalitu, keďže jej okolie bolo
prírodnou rezerváciou. Ďalším dôvodom bol, ako aj u iných hraničných obcí,
stále opakovaný argument vychádzajúci z teórie o poľskom pôvode goralského
obyvateľstva, ktorý poľská strana akcentovala na úkor faktu, že dané
obyvateľstvo malo silné slovenské povedomie.28

26

ŠAL Poprad, OÚ Kežmarok, šk. 41, inv. č. 33.
BSJP, PJP, s. 695.
28
ŠEMORÁDIKOVÁ, Lucia. Zmena československo-poľských hraníc na Spiši v rokoch
1938 – 1939. In Almanach XIII. Slováci v Poľsku. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku,
2012, s. 102.
27
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Podľa poľskej nóty z 1. novembra 1938 mala v oblasti Pienin
pripadnúť Poľsku cesta od Kalenbergu29 až po Červený Kláštor –
Smerdžonku.30 O Lesnici sa v nej nič nehovorilo. Na to reagoval Komitet
Ochrony Przyrody, ktorý už 5. novembra 1938 žiadal, podobne ako o deň
neskôr vo svojom memorande Polskie Towarzystwo Tatrzanskie, pripojenie
slovenskej časti Pienin s obcou Lesnica až po jaskyňu Aksamitku. Poľskí
zástupcovia delimitačnej komisie prechádzajúci 10. novembra 1938 cestou
popri Dunajci smerom na Červený Kláštor si uvedomili, že nebude možné ju
rozšíriť a prispôsobiť na používanie väčšieho množstva áut, pretože by si to
vyžiadalo obrovské finančné náklady. Marian Gotkiewicz, významný aktivista
za poľskosť Spiša a člen komisie, sa preto začal zamýšľať, či by nebolo lepšie
namiesto zmienenej cesty požadovať Lesnicu aj s jej okolím, ktorú podľa neho
obývali poľskí Gorali.31 O štyri dni neskôr, 14. novembra 1938, sa na stav
a možnosti využitia nótou požadovanej cesty šiel pozrieť aj predseda poľskej
časti komisie prof. dr. Bohdan Zaborski. Rovnako i on sa presvedčil o tom, že
vybudovať z nej magistrálu, ktorá by viedla až do Szawnice, ako si to pôvodne
predstavovala poľská strana, by bolo „vecou nielen finančne náročnou, ale
z hľadiska ochrany prírody Pienin aj škodlivou“. Gotkiewicz vo svojich
spomienkach poznamenal, že v ten deň padlo tiché rozhodnutie „domáhať sa

29

Dnes miestna časť mesta Spišská Stará Ves – Lysá nad Dunajcom.
Archív Ministerstva zahraničných věcí Praha (AMZV-P), f. Právní sekce VI, k. 68,
dokument 41, s. 3.
31
GOTKIEWICZ, Marian. Wspomnienia z prac komisji delimitacyjnej polsko-słowackiej
odbytych w listopadzie 1938 r. na odcinku Spisza, Orawy i Czadeckiego. In Wierchy, 1998,
č. 6, s. 104.
30
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pripojenia k Poľsku celých Pienin spolu s Lesnicou“, pokiaľ by si zástupcovia
poľského ministerstva zahraničia tiež osvojili toto stanovisko. 32
Na spoločnom rokovaní delimitačnej komisie 16. novembra 1938
v Žiline sa malo vyjasniť, či v interpretácii nóty z 1. novembra 1938 nie sú
medzi oboma delegáciami nejaké rozdiely. Československí zástupcovia zostali
značne zaskočení, keď zistili, že hraničná čiara, ktorú mal ich partner
zakreslenú na svojich mapách, vo viacerých prípadoch zvyšovala poľské
požiadavky. V úseku Javoriny bola hranica vyznačená viac na východ a
približovala sa k západnému okraju obce Ždiar, čo bolo v rozpore s nótou.
Československí delegáti však boli najviac prekvapení rozdielom na úseku
Dunajca. Nová hranica mala podľa Poliakov prechádzať nad severným
okrajom Spišskej Starej Vsi a zabrať pre Poľsko okrem spomínanej cesty aj
obce Smerdžonku a Lesnicu. Spolu to predstavovalo takmer celú slovenskú
prírodnú rezerváciu v Pieninách. Poľská strana počítala so zjednotením
uvedeného územia s Pienińskim Parkom Narodowim. Voči takýmto zmenám
československá strana kategoricky protestovala, keďže to podľa nej bolo
„hrubé porušenie nóty“.33
Prof. Zaborski o nesúhlase so zmenami informoval ministra zahraničia
Józefa Becka, ktorého udivilo, že „Slováci tak prudko reagovali“, keďže podľa
neho poľská strana mohla požadovať oveľa viac, ale vzhľadom na dobrý pomer
Poliakov k Slovákom postupovala Varšava v ich prípade inak ako voči
Čechom. Poľská delegácia dostala právo vyhovieť slovenským požiadavkám,
32

GOTKIEWICZ, ref. 31, s. 112.
ŠIMONČIČ, Jozef. Denník dr. Františka Hrušovského, predsedu Delimitačnej komisie
československo-poľskej roku 1938. In Studia Historica Tyrnaviensia, 2003, roč. 3, s. 315316; ŠEMORÁDIKOVÁ, ref. 28, s. 104.
33
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ktoré by boli prijateľné, v nijakom prípade však nemohlo ísť o navrátenie
niektorých obcí zabratých ešte v roku 1920 (napr. Kacvin). Slovenská strana
teda predložila svoje návrhy. V úseku Pienin požadovala ponechanie cesty
medzi Kalenbergom a Červeným Kláštorom na Slovensku, za čo Poliakom
ponúkla obec Lesnicu.34 S návrhom takejto výmeny prišiel Pavol Čarnogurský,
k čomu sa priznával vo svojich spomienkach: „Ako rodák tohto čarovného
kúta

Slovenska

bol

som

vtedy

menovaný

československou

vládou

podpredsedom delimitačnej komisie poľsko-slovenskej. Chcel som zachrániť
životnosť magurského kraja, preto som podal návrh výmeny. Za pravý breh
rieky Dunajca a cestu po ňom vedúcu, navrhnul som obec Lešnica, ktorá leží
za prielomom Dunajca, akoby v neprístupnom hniezde za Haligovskými
vrchami. Len po dlhšom rokovaní a osobnom telefonickom rozhovore s M.
Arciszewskim na MSZ vo Varšave dala poľská vláda súhlas k tejto výmene.“ 35
Zásluhu na záchrane zmienenej cesty aj s obcami Kalenberg a Nižné
Šváby si pohotovo začali pripisovať aj Nemci. Franz Karmasin, zástupca
nemeckej menšiny na Slovensku, na zhromaždení v Nižných Šváboch vyhlásil,
že sa tak udialo na zákrok nemeckej vlády vo Varšave. Cieľom bolo okrem
iného vyvolávať dojem, že jediným ochrancom slovenských záujmov je
Berlín.36
Na základe už uvádzaných spomienok Mariana Gotkiewicza sa zdá, že
zámenu cesty za obec Lesnicu mali Poliaci už skôr pripravenú a oboje spolu
žiadali len preto, aby mali z čoho zľaviť, čím by pred Slovákmi mohli prejaviť
34

ŠIMONČIČ, ref. 33, s. 321.
LUKEŠ, František. Z memoárových statí Pavla Čarnogurského. In Slovanský přehled,
1968, roč. 71, č. 6, s. 503.
36
Tamže.
35
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svoju ústretovosť. V skutočnosti pre nich mala pieninská rezervácia s Lesnicou
väčšiu cenu ako ťažko prebudovateľná cesta medzi Kalenbergom a Červeným
Kláštorom. Veľmi rýchlo to pochopili i významní aktivisti za poľskosť Spiša
a Oravy, akými boli Władysław Semkowicz, Jerzy Smoleński a Władysław
Szafer, ktorí v tomto smere vyvíjali tlaky na vládu vo Varšave.37
Slovenská

časť

delimitačnej

komisie

na

čele

s Františkom

Hrušovským sa snažila pri rokovaniach s poľskou stranou zachrániť čo najviac
„slovenských duší“, no taktiež čo najmenej poškodiť infraštruktúru
v prihraničných oblastiach. Uhájením komunikácie spájajúcej zamagurské
obce v okrese Spišská Stará Ves v úseku Kalenberg – Červený Kláštor –
Smerdžonka ich uchránili pred „úplným zabitím“, ako vo svojej správe
slovenskej vláde uvádzal František Hrušovský. 38 V širšom kontexte sa tak
vlastne ani v tomto prípade neodklonili od tendencie uprednostniť pri
rokovaniach záchranu čo najväčšieho počtu slovensky cítiaceho obyvateľstva.
Deň pred obsadením Lesnice z nej odišli učitelia Karol a Valéria
Bukoví, s ktorými sa obyvatelia lúčili zasiahnutí silnými emóciami, ako to
v obecnej kronike zaznamenal miestny farár Štefan Čurila: „Pán učiteľ a pani
učiteľka sa lúčili s občanmi s plačom a nárekmi vzájomne sa obímajúc. Ženy,
deti, a mužovia sprevádzali ich mávaním ruky, a druhou si utierali slzy.
Hrozné srdcervúce lúčenie.“
Finančná stráž z Lesnice bola evakuovaná 26. novembra 1938 do
Veľkého Lipníka. Celá sťahovacia akcia skončila do 16. hodiny. Podľa správy
37

GOTKIEWICZ, ref. 31, s. 125.
SNA, f. Krajinský úrad – Prezídium (KU-P), šk. 265, Správa o výsledku delimitačných
prác na hraniciach poľsko-slovenských.
38
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okresného náčelníka zo Spišskej Starej Vsi bol počas príchodu poľského
vojska v celom okrese „zachovaný úplný kľud“ a „verejný poriadok nebol
nikde narušený“. Postarať sa o ubytovanie utečencov, ako dodal v správe
okresný náčelník, tiež nebolo potrebné.39
Obsadzovanie Lesnice začalo 27. novembra 1938 ráno o 9. hodine tak,
ako bolo uvedené v nóte z 25. novembra 1938. Poľské vojsko sa však
nezastavilo na línii dohodnutej na rokovaniach delimitačnej komisie, ale
pokračovalo ďalej, čo sa dotklo obce Smerdžonka a časti chotára Haligovce
a Veľký Lipník spolu s „Aksamitkou“. Z uvedeného dôvodu bola 28.
novembra 1938 čiastočne evakuovaná na rozkaz veliteľstva v Spišskej Novej
Vsi aj finančná stráž v Smerdžonke. Okresný náčelník v Spišskej Starej Vsi po
komunikácii s delimitačnou komisiou a vyjasnení situácie nariadil okamžité
zastavenie evakuácie.
V snahe predísť ďalším vojenským incidentom, ku ktorým došlo pri
Čadci a Javorine, velenie česko-slovenskej armády vydalo rozkaz na ústup jej
jednotiek. Po vyjednávaní sa poľské vojsko 28. novembra 1938 o 6. hodine
stiahlo na pôvodne dohovorenú líniu, ktorú už opäť neprekročilo. Novú
hranicu oficiálne potvrdila zápisnica delimitačnej komisie z 30. novembra
1938. Spolu s poľským vojskom vstúpili 27. novembra 1938 do Lesnice aj
obyvatelia obcí Szawnica a Krościenko.40

39

SNA, f. KU-P, šk. 265, Správa okresného náčelníka Spišskej Starej Vsi o evakuácii obce
Lesnica adresovaná Prezídiu Krajinského úradu z 30. novembra 1938.
40
ŠEMORÁDIKOVÁ, ref. 28, s. 105; SNA, f. KU-P, šk. 265, Správa okresného náčelníka
Spišskej Starej Vsi o evakuácii obce Lesnica adresovaná Prezídiu Krajinského úradu
z 30. novembra 1938.

Verbum Historiae 2/2013

55

MATULA, P.: Obsadenie slovenského územia na Spiši Poľskom v roku 1938

Lesničania prijali prichádzajúcich Poliakov značne nepriateľsky, čo
bolo pre poľskú stranu veľkým prekvapením. Obsadzovania obce sa zúčastnil
aj poľský spisovateľ a nadšený obdivovateľ Pienin Jan Wiktor, ktorý svoje
sklamanie a dezilúziu vyjadril v liste adresovanom prof. Władysławovi
Semkowiczowi: „Včera som bol v Lesnici. Keď sme kráčali v dave, vravel
som, ,aby po nás obyvateľstvo nakoniec nehádzalo kamene‘. Nehádzalo, ale
prežil som jednu z najbolestnejších chvíľ... Takú nenávisť som už dávno
nevidel, také odporné veci o Poľsku, o vojsku, aké tam boli rozširované, som
už dávno nepočul. Keby ste vedeli, ako veľmi nás nenávidia, keby ste počuli, čo
opakoval tamojší kňaz, tak by Vás striaslo.[...] Na druhej strane s radosťou
musím potvrdiť, že Szczawničania ukázali toľko šľachetnosti a toľko
vlastenectva, že to dojímalo, šli tam s chlebom a srdcom a za to ich čakalo
uvítanie: ,prišli ste nás okradnúť‘. Najchudobnejšie deti kupovali za pár
halierov cukríky, aby ich odniesli deťom v Lesnici a za to boli ohadzované
blatom.“41
Príchod obyvateľov Szczawnice do novozískanej obce zorganizoval
ich kňaz Michal Matras. Na svojich bohoslužbách vyzval Szawničanov, aby sa
spoločne vydali do Lesnice, kde viacerí z nich mali ešte pred vojnou
príbuzných alebo známych. Inštruoval ich tiež, že tam majú ísť „s chlebom
a inými božími darmi“, čo malo domácich presvedčiť o dobrých úmysloch.
Napriek tomu, že Matras toto gesto organizoval predovšetkým preto, lebo
predvídal komplikácie, reakcie Lesničanov ho predsa len značne zaskočili: „Tí
istí obyvatelia, ktorí stále po celé dlhé roky išli v procesiách na odpusty do
41

Biblioteka Jagiellońska Kraków, Oddelenie rukopisov, pozostalosť W. Semkowicza, list
Jana Wiktora Semkowiczowi z 28. novembra 1938.
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Szczawnice či Krościenka, obyvatelia, ktorých sme spovedali po celé roky,
ktorí sa s nami tak radi zúčastňovali pútí, ktoré sme organizovali do
Częstochowej, tí istí na nás pozerali ako na nájazdníkov.“
Návštevou Lesnice ho nikto oficiálne nepoveril, rozhodol sa tak na
základe informácie, že tamojší kňaz z obce utiekol, a tak by obyvatelia
v nedeľu, kedy bolo naplánované jej zabratie, zostali bez bohoslužby. Správu
získalo veliteľstvo poľského vojska povereného obsadením Lesnice na základe
prieskumu urobeného v neskorých nočných hodinách 26. novembra 1938. Ako
sa ukázalo, informácia sa nezakladala na pravde: „Po príchode sme zistili, že
miestny kňaz sa na poslednú chvíľu rozhodol ešte zostať v Lesnici, ale je úplne
zbalený a pripravený na okamžitý odchod.“42
Farárom v Lesnici bol Štefan Čurila, ktorý však bol na toto miesto
menovaný len krátko predtým. Úrad oficiálne prevzal 18. novembra 1938,
deväť dní pred obsadením obce.43 Je teda veľmi pravdepodobné, že veci mal
skôr ešte nevybalené a na odchod nepomýšľal. Nasvedčovalo by tomu i to, že
v obecnej kronike, ktorú písal, sa o tom vôbec nezmieňoval.44
Stretnutie oboch kňazov nebolo veľmi priateľské. Podľa Matrasa sa k
nemu Čurila správal veľmi chladne: „Vzťah k nám ako kňaza, tak aj
obyvateľov sa ukázal horší než nepriateľský. V prázdnej fare sme dlhé hodiny
nášho pobytu nemali dokonca na čo ani sadnúť (doslova), ani sme si nemohli
od kňaza požičať pohár alebo hrnček, aby sme sa mohli napiť čaju, ktorý sme
si pre každý prípad vzali so sebou.“ Matras si to vysvetľoval štvaním
42

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie (ADT), f. Akta lokalne, Szawnica 1911 – 1946, sygn.
LS XXXVIII, list M. Matrasa dekanátu v Krościenku n/D. z 27. novembra 1938.
43
ABUSK, f. Korešpondencie 1938 – 1945, inv. č. 2893/1938
44
ŠEMORÁDIKOVÁ, ref. 28, s. 106.
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a propagandou

proti

Poľsku,

ktoré

viedli

Slováci,

zvlášť

kňazi

s „nepochopiteľnou zúrivosťou“. Napätú atmosféru v obci sa poľský duchovný
pokúsil uvoľniť večernou kázňou. Stretol sa však s veľkou neochotou Čurilu,
ktorý podľa neho udržiaval v Lesničanoch zatrpknutosť voči Poľsku. Po
dlhšom vyjednávaní sa mu ho napokon podarilo presvedčiť, a tak nakoniec
k domácim mohol prehovoriť. Prítomnosť Szczawničanov u príbuzných
a známych, ako aj samotná kázeň, podľa Matrasa, napomohli oslabiť antipatie
a tvrdohlavosť Lesničanov.45 Čurila si o jeho kázni poznamenal: „Tendenčná
bola reč dp. farára zo Ščavnice, ktorú mal v kostole, vraj na ukľudnenie.
Kostol nie je pre získavanie ľudí Poliakom, ale Bohu“.
Nepriateľský postoj obyvateľstva k Poliakom nebol asi až takým
prekvapením pre poľské vojsko. Vojaci očakávali pravdepodobne väčší odpor,
keďže v obci zostali po obsadení ešte asi týždeň. Mali dohliadať na bezpečnosť
a v prípade incidentov okamžite zasiahnuť. Na potenciálne útoky sa pripravili
aj vykopaním menších zákopov.
So zvyšujúcim sa tlakom polonizácie rástli i antipatie Lesničanov
k poľskej správe. Snažili sa tomu čeliť žiadosťou o pridelenie učiteľa, ktorý by
učil deti aspoň hodinu týždenne po slovensky. Žiadosť bola zamietnutá,
cirkevná škola zrušená a transformovaná na štátnu školu s poľským
vyučovacím jazykom.

46

Školský inšpektor teda mohol farárovi zakázať učiť

náboženstvo po slovensky. Čurila im v tom však nemohol vyhovieť, keďže po
poľsky nevedel a ani nemal záujem učiť inak než v slovenčine. Vo výučbe teda

45
46

ADT, list M. Matrasa dekanátu v Krościenku n/D. z 27. novembra 1938.
ŠEMORÁDIKOVÁ, ref. 28, s. 107.
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pokračoval na fare, avšak aj to mu Poliaci zakázali. Rovnako ho žiadali, aby
v kostole kázal po poľsky. Začali ho navyše neustále vyšetrovať. 47
Poľská správa sa od začiatku snažila o získanie priazne obyvateľstva
na obsadených územiach. V tomto smere vydal inštrukcie aj okresný úrad v
Nowom Targu pre starostov susedných poľských obcí ešte pred samotným
zabratím Javoriny a Lesnice. Išlo v prvom rade o dostatočné zásobenie
obyvateľstva základnými potravinami a surovinami, ktoré neboli vždy bežne
dostupné (cukor, múka, soľ, petrolej), podať im informácie, kde a ako si môžu
vymeniť československé koruny za zloté a pod.48 Obyvatelia tiež poberali
dotácie na chlieb. Deti s dobrými študijnými výsledkami zasa mohli od
Červeného kríža, ktorý tam na škole vznikol, dostať za odmenu výlet do
Krakova. Napriek tomu sa obyvateľstvo s okupáciou nezmierilo, a preto
poľské úrady siahali po vyhrážkach, že neprispôsobivých vysťahujú do
vnútrozemia.49 Reakciou na to bol demonštratívny prechod Lesničanov na
Slovensko, ktorý zorganizoval 11. decembra 1938 tamojší richtár Jozef
Podolinský a jeho syn Michal.50 Jedným z jeho hlavných dôvodov bola správa,
že v Spišskej Starej Vsi bude v tom čase na predvolebnom zhromaždení Jozef
Tiso. Na

intenzívne

naliehanie

Michala

Podolinského, aby žiadosť

o prinavrátenie obce ako jediný oprávnený predniesol ministerskému
47

ABUSK, i. č. 3074/1938.
Archiwum Narodowe w Krakowie (ANDK), Oddział w Nowym Sączu, f. Akta gminy
Szczawnica, sign. 32/22/11, list Starostu okresu Nowý Targ starostom Chochołowa,
Bukowiny a Szawnice z 26. novembra 1938.
49
ŠEMORÁDIKOVÁ, ref. 28, s. 108.
50
ANDK, f. Urząd Wojewódzki Krakowski (UWKr), sygn. UWKr 291, Sprawy graniczne
z 14. januára 1939, s. 619.
48
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predsedovi ich slovenský kňaz, sa Štefan Čurila nechal presvedčiť. Spolu
s demonštrantmi sa okolo obeda vybral do Veľkého Lipníka. 51 Údaje o počte
osôb, ktoré sa na proteste zúčastnili, sa rôznia a pohybujú sa od 100 do takmer
400.52 Na čelo sprievodu sa postavili muži nesúci česko-slovenskú
a autonómnu zástavu. Hranicu prešli, spievajúc si slovenskú hymnu „Hej
Slováci“. Do obce Veľký Lipník vošli s vyvolávaním hesiel „Nech žije ČSR!“
a „Lesnica k Slovensku“. Po príchode informovali tamojšieho obvodného
notára Ferdinanda Horňáka, že cieľom ich demonštrácie je návrat Lesnice k
Česko-Slovensku, pretože Lesničania sa cítia byť Slovákmi. Š. Čurilu poverili,
aby zavolal do Spišskej Starej Vsi a spojil sa s Jozefom Tisom. Namiesto neho
sa však predvolebného mítingu zúčastnil odborový prednosta ministerstva
školstva a osvety Pavol Čarnogurský, ktorý však odmietol osobnú návštevu
Veľkého Lipníka, aby vypočul ich prosby, ako ho o to žiadali. Argumentoval
tým, „že by z toho mohol nastať medzinárodný konflikt a situácia občanov by
sa týmto tiež zhoršila“.53 Po skúsenostiach Čarnogurského s reakciou poľskej
vlády na protesty obyvateľstva na Kysuciach a v Oravskom Podzámku, bola
jeho odpoveď úplne pochopiteľná a vychádzala z reálnych možností, ktoré
51

SNA, f. KU-P, šk. 265, Pomery v býv. slovenskej obci Lesnici, zápisnica z 30. decembra
1938.
52
ANDK, f. UWKr., sygn. UWKr 291, Sprawy graniczne z 14. januára 1939, s. 619 –
uvádza 150; SNA, f. KU-P, šk. 265, Zápisnica spísaná s obyvateľom obce Lesnica na
Okresnom úrade v Spišskej Starej Vsi 20. decembra 1938 – uvádza 300; SNA, f. KU-P, šk.
265, Spravodajská služba. Manifestácia občanov z Lesnice za návrat k Slovensku z 16.
decembra 1938 – uvádza 100; SNA, f. KU-P, šk. 265, Pomery v býv. slovenskej obci
Lesnici, zápisnica z 30. decembra1938 – uvádza 80 % z celkového počtu obyvateľov obce
(479).
53
SNA, f. KU-P, šk. 265, Spravodajská služba. Manifestácia občanov z Lesnice za návrat
k Slovensku z 16. decembra 1938.
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mala česko-slovenská strana v danom okamihu na riešenie problému
k dispozícii.
Štefan Čurila sa ešte pokúsil presvedčiť okresného náčelníka v
Spišskej Starej Vsi, aby našiel spôsob, ako umiestniť na Slovensku asi 100
Lesničanov, ktorí sa nemienili vrátiť domov. Aj na toto dostali demonštranti
zápornú odpoveď s odôvodnením, že pri tak veľkom počte by to okres
nezvládol.54 K žiadosti niektorých Lesničanov o možnosť usadenia sa na
Slovensku ešte dodal, „že v prospech lesnického obyvateľstva sa nedá nič
robiť, ba naopak, mohlo by sa stať, že by Poliaci mohli na ich majetky usadiť
poľských občanov“.55
Pri návrate nespokojných Lesničanov domov došlo na hraniciach ku
konfliktu s finančnou strážou, ktorá si chcela zapísať ich mená. Početnej
presile však boli financi nútení bez výstrelu ustúpiť. V obci sa začali šíriť
správy vyvolávajúce obavy, že Š. Čurilu zatkne poľská polícia, preto radšej
neprespával u seba. Farár bol nakoniec nútený dostaviť sa 13. decembra 1938
na stanicu finančnej stráže.56 Na obranu svojho kňaza sa okolo nej zhromaždil
dav ozbrojený sekerami, vidlami a palicami žiadali jeho prepustenie.57
Rozohnaný bol až po tom, čo finančná stráž začala strieľať do vzduchu. Farár
bol medzitým, pod zámienkou, že ho vezú na vyšetrovanie do Szczawnice,
dopravený do Nedece. Tam dostal dekrét o vyhostení z Poľska, v ktorom sa
54

Tamže.
SNA, f. KU-P, šk. 265, Pomery v býv. slovenskej obci Lesnici, zápisnica z
30. decembra1938.
56
SNA, f. KU-P, šk. 265, Zápisnica spísaná s obyvateľom obce Lesnica na Okresnom úrade
v Spišskej Starej Vsi 20. decembra 1938.
57
ANDK, f. UWKr., sygn. UWKr 291, Sprawy graniczne z 14. januára 1939, s. 619-620.
55
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jeho vypovedanie oficiálne zdôvodňovalo tým, že ako česko-slovenský občan
nemá platné vstupné vízum. Vyhrážali sa mu, že ak sa pokúsi vrátiť, ihneď ho
zavrú a následne vyženú.58 Čurila bol v neskorých večerných hodinách
vysadený v slovenskej obci Kalenberg, odkiaľ bol nútený prejsť asi 3 km pešo
na farský úrad v Spišskej Starej Vsi. Na druhý deň o celej záležitosti osobne
informoval v Spišskej Kapitule biskupa Jána Vojtašáka. Dočasným správcom
fary v Lesnici bol ustanovený Michal Matras.59
Urýchlený a násilný odchod

Štefana

Čurilu

z jeho

pôsobiska

spôsobil, že mu nebolo umožnené odviezť si so sebou všetky osobné veci
a peniaze. Koncom decembra 1938 sa preto obrátil na biskupský úrad
v Spišskej Kapitule so žiadosťou, aby v tejto veci zakročil u biskupa
v Tarnowe, pod právomoc ktorého spadala farnosť v Lesnici, „aby... neutrpel
ešte väčších škôd“.60 Š. Čurila netušil, že v tom čase už boli jeho veci odoslané
na Slovensko. Miestne poľské orgány zabezpečili a 23. decembra 1938 poslali
jeho hnuteľný majetok za hranice. Asistoval pri tom Michal Matras, ktorý
o tom podal správu biskupstvu v Tarnowe.61 Poľskú

stranu

prinútil

k odovzdaniu Čurilových vecí spišsko-staroveský dekan Andrej Podolský.
Nehnuteľnosti bývalého lesnického farára teda skončili u neho. Keďže však
nevedel, kde Š. Čurila medzitým našiel útočište, obrátil sa na biskupstvo
58

ABUSK, i. č. 495/1939, Odpis dekrétu o vyhostení Š. Čurilu z 13. decembra 1938 vydaný
starostom okresu Nowy Targ; list Krajinskému úradu z 30. mája 1939.
59
SNA, f. KU-P, šk. 265, Zápisnica spísaná s obyvateľom obce Lesnica na Okresnom úrade
v Spišskej Starej Vsi 20. decembra 1938.
60
ABUSK, f. Korešpondencie 1938 – 1945, inv. č. 3074/1938, list Š. Čurilu Biskupskému
úradu v Spišskej Kapitule z 28. decembra 1938.
61
ADT, f. Akta lokalne, Szawnica 1911 – 1946, sygn. LS XXXVIII, list M. Matrasa
biskupstvu v Tarnowe z 29. decembra 1938.
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v Spišskej Kapitule a požiadal ho, aby informovalo vyhosteného kňaza, kde si
má prísť prevziať svoje veci.62
Poľské štátne orgány, keďže pravdepodobne nevedeli o aktivitách
svojich lokálnych úradov, povolili v januári 1939 prístup Š. Čurilovi do
Lesnice „s cieľom likvidovania osobných vecí“. Pavla Čarnogurského o tom
informoval poľský konzul v Bratislave Wacław Łaciński. Podmienkou bolo, že
bývalý lesnický farár mal vopred ohlásiť termín, kedy by do obce došiel.
Zároveň sa mal zdržať „akejkoľvek protipoľskej agitácie“. Čas pobytu na
niekdajšom pôsobisku mu vymedzili na 10 – 12 hodín. Pas mal Š. Čurila
odoslať P. Čarnogurskému, ktorý sa ponúkol, že zabezpečí bezplatné víza. 63
Vyhostený lesnický kňaz však na ponuku nereflektoval, pretože mal
„doma skoro všetky veci krem niektorých“. Ako vo svojom liste Spišskému
biskupstvu uviedol, chýbali mu „Liber intentionum“, posteľ a „asi 130 złotych
v hotovosti“, ktoré označil za „odcudzené“, keďže mu z Poľska poslali „úplne
prázdnu peňaženku“. Ponuku navštíviť Lesnicu odmietol aj preto, že stanovená
lehota bola príliš krátka na to, aby mohol stihnúť vyriešiť zmienené problémy.
Stále však dúfal, že poľské úrady mu vrátia chýbajúce peniaze.64
Finančná hotovosť Š. Čurilu zostala u M. Matrasa, ktorý sa ešte
v decembri obrátil na biskupský úrad v Spišskej Kapitule, aby mu pomohli
doriešil pôvod peňazí nájdených na lesnickej fare (178 zł. 99 gr. a 38 Kč).
62

ABUSK, f. Korešpondencie 1938 – 1945, inv. č. 84/1939, list A. Podolského
Biskupskému úradu v Spišskej Kapitule zo 7. januára 1939.
63
ABUSK, f. Korešpondencie 1938 – 1945, inv. č. 255/1939, list P. Čarnogurského
spišskému biskupovi z 24. januára 1939.
64
ABUSK, f. Korešpondencie 1938 – 1945, inv. č. 255/1939, list Š. Čurilu Biskupskému
úradu v Spišskej Kapitule z 29. januára 1939.
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Podľa jeho vyjadrenia totiž nebolo možné zistiť, či boli farské, cirkevné alebo
Čurilove. Biskupskému úradu v Tarnove sa v marci 1939 M. Matras sťažoval,
že zo Spišskej Kapituly dosiaľ nedostal žiadnu odpoveď. 65 Tarnovský úrad
biskupa ho nakoniec inštruoval, aby peniaze zatiaľ zaradil do fondu
všeobecno-cirkevného a ak by sa ozval Š. Čurila, prípadne iný vlastník, mal ich
dotyčnému majiteľovi vrátiť.66
Demonštratívny prechod novej štátnej hranice obyvateľmi Lesnice 11.
decembra 1938 nezostal bez odozvy zo strany poľských úradov. V
nasledujúcich dňoch po udalosti sa v obci začalo vyšetrovanie s cieľom zistiť
a potrestať organizátora protestného pochodu. Poľské úrady dali prehľadať
domy obyvateľov, či nemajú ukryté zbrane a niekoľkých počas celého
vyšetrovania zadržiavali a vypočúvali.67 Za demonštráciu nakoniec potrestali
richtára Lesnice Jozefa Podolského zosadením z funkcie 68 a jeho syna Michala,
ktorého po vyšetrovaní za buričstvo v Nowom Targu prepustili na kauciu
a musel sa pravidelne hlásiť na policajnej stanici v Szawnici a stanici finančnej
stráže v Lesnici. Poľské úrady mu naďalej znepríjemňovali život nočnými
výsluchmi, preto radšej ušiel na Slovensko.69
Ekonomická situácia obyvateľov Lesnice sa po odtrhnutí od Slovenska
nezhoršila tak, ako sa všeobecne predpokladalo, keďže dostali možnosť
65

ADT, f. Akta lokalne, Szawnica 1911 – 1946, sygn. LS XXXVIII, list M. Matrasa
biskupstvu v Tarnowe z 18. marca 1939.
66
ADT, f. Akta lokalne, Szawnica 1911 – 1946, sygn. LS XXXVIII, odpis listu
Biskupského úradu v Tarnowe adresovaný M. Matrasovi z 24. januára 1939.
67
SNA, f. KU-P, šk. 265, Zápisnica spísaná s obyvateľom obce Lesnica na Okresnom úrade
v Spišskej Starej Vsi 20. decembra 1938.
68
ANDK, f. UWKr., sygn. UWKr 291, Sprawy graniczne z 14. januára 1939, s. 619.
69
ŠEMORÁDIKOVÁ, ref. 28, s. 110.
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dobrého zárobku pri stavbe cesty z Lesnice do Szawnice a v zimných
mesiacoch boli zásobovaní ťažko dostupnými potravinami (cukor, soľ, múka),
no ich pomer k novej vlasti sa výraznejšie nezmenil. Naďalej vysielali
deputácie na Slovensko s požiadavkou znovupripojenia Lesnice k Slovensku,
pričom argumentovali svojím slovenským cítením a silnejúcou polonizáciou.70
Počas mobilizácie 26 mužov z obce uniklo pred službou v poľskej armáde
prebehnutím na slovenskú územie.71
Javorina a Lesnica boli opätovne pripojené k Slovensku po vypuknutí
vojnového konfliktu medzi Nemeckom a Poľskom na jeseň 1939. Jej
obyvatelia oficiálne vyjadrili túžbu po návrate 4. septembra 1939 na obecných
zasadnutiach s následným schválením príslušných uznesení.72

Summary
Slovak-Polish relations in the years 1938–1939 undergone radical
changes. A significant share of the Polish had territorial claims against
Slovakia. Particularly sensitive was the issue of Spis, part of which were in
dispute over Poland and Czechoslovakia until 1924. The article deals with how
the negotiations Czechoslovak-Polish Delimitation Commission and
subsequent occupation villiges Javorina and Lesnica by Poland. Similarly,
given the situation in the said territory at the time of the Polish administration
after his return back to Slovakia in autumn, 1939.

70

Tamže, s. 110-111.
Oslobodená Slovač sa teší, že opäť patrí k národnému celku. In Slovák, roč. 21, č. 221,
26. septembra 1939, s. 3.
72
SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí, šk. 133, Zápisnica zo zasadnutia zastupiteľského
zboru obce Lesnica a Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia zastupiteľského zboru obce
Javorina zo 4. septembra 1939.
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VYHLÁSENIE AUTONÓMIE SLOVENSKA NA STRÁNKACH
SLOVINSKEJ TLAČE
Pavol Matula
Slovinská tlač dávala na svojich stránkach značný priestor udalostiam
v Československu a zvlášť v období mníchovskej dohody. Vyplývalo to
z viacerých faktorov. Juhoslávia bola spojencom ČSR v rámci Malej dohody,
takže oslabenie Československa nepriamo ohrozovalo aj ju. Išlo o slovanské
štáty, ktorých centralistický systém vlády vyvolával napätie medzi ich
jednotlivými národmi. V neposlednom rade existovala určitá paralela medzi
neplnoprávnym postavením Slovákov a Slovincov ako menších národov
v rámci

štátnych

útvarov,

ku

ktorým

patrili.

Istá

podobnosť

bola

i v prevládajúcom katolíckom vierovyznaní u oboch národov. Pri rozbore tlače
sa príspevok zameral na tri najdôležitejšie slovinské denníky: Jutro, Slovenski
narod a Slovenec.
Pozornosť slovinských médií sa na otázku vyriešenia vzťahov medzi
Čechmi a Slovákmi v nových podmienkach po mníchovskej dohode sústredila
už 5. októbra 1938. Ľubľanské liberálne orientované

Jutro blízke

Juhoslovanskej národnej strane (Jugoslovenska nacionalna stranka) 1 prinieslo
v ten deň rozsiahly úvodník pod názvom Ultimátum slovenských separatistov
1

Juhoslovanská národná strana vznikla v roku 1932 (pôvodný názov bol Juhoslovanská
radikálno-demokratická strana) v čase diktátorského režimu kráľa Alexandra. Jej program sa
opieral o jednotu juhoslovanského národa, centralizmus, liberalizmus a sekularizmus. Po
atentáte na kráľa v roku 1934 stratila v nasledujúcich voľbách vedúce postavenie a prešla do
opozície.
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(Ultimat slovaških separatistov) kritizujúci snahy Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany o urýchlené presadenie autonómie Slovenska.2 Naliehanie
slovenských ľudákov na okamžité uznanie osobitosti slovenského národa,
odovzdanie zákonodarnej moci slovenskému parlamentu a výkonnej slovenskej
vláde na území Slovenska prirovnával denník k taktike Poľska a Maďarska,
ktoré si v čase oslabenia ČSR kládli ultimatívne územné požiadavky. Podľa
týchto návrhov mali spoločné zostať len rezorty zahraničia, obrany a financií.
Aj keď uvedené informácie neboli potvrdené z oficiálnych zdrojov, autor
úvodníka bol presvedčený, že ten, kto počúval „slovensko-separatistickú
propagandu“ prostredníctvom rádiového vysielania z Viedne a Budapešti,
určite nebol prekvapený. Na podporenie svojich záverov o kontinuite
dezintegračných snáh Hlinkovej slovenskej ľudovej strany denník pripomínal,
že ešte za života svojho vodcu Hlinku boli ľudáci v spojení s henleinovcami,
a to i v období, keď už Sudetonemecká strana (Sudentendeutsche Partei –
SdP) otvorene hlásala program rozbitia ČSR. Na druhej strane, ako článok
pripomenul, v čase zostrujúcej sa medzinárodnej krízy, ktorá nakoniec viedla k
mníchovskej

dohode,

viacero

významných

predstaviteľov

Hlinkovej

slovenskej ľudovej strany odsúdilo taktiku nacistov slúžiacu predovšetkým
protislovanským záujmom a o to viac nepriateľským cieľom nielen voči
Čechom, ale i voči Slovákom. Po stretnutí v Godesbergu,3 pokračoval denník,
sa dokonca zdalo, že sa „slovenskí separatisti“ vracali vo svojich
2

Ultimat slovaških separatistov. In Jutro, roč. XIX, č. 231a, 5. októbra 1938, s. 1; pozri tiež
KREGAR, T.: Med Tatrami in Triglavom. Primerjave narodnego razvoja Slovencev in
Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848-1938. Zgodovinsko družstvo : Celje, 2007,
s. 302.
3
Schôdzka britského premiéra N. Chamberlaina s A. Hitlerom 22. – 24. 9. 1938 v Bad
Godesbergu, kde nemecký vodca žiadal okrem odstúpenia Sudet aj splnenie územných
požiadaviek Poľska a Maďarska.
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požiadavkách na pôdu jednotnej československej štátnosti, ktorá bola „v
životnom záujme Slovákov“, a na cestu „spravodlivej dohody s Prahou“. Do
vlády Jana Syrového vstúpili dokonca dvaja stúpenci Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany a bývalý premiér Milan Hodža odcestoval na Slovensko, aby
rokoval o vytvorení vlády založenej na úplnom porozumení medzi Čechmi
a Slovákmi. Autor úvodníka však tiež poukazoval na to, že ani Hodža, Ivan
Dérer, či iní známi politici, ktorí sa v tých dňoch zúčastňovali spomínaných
rokovaní, neboli prívržencami autonómie, pretože tá by mala pre Slovensko
nielen „nepriaznivé politické a kultúrne následky“, ale oslabila by aj jeho
„hospodárske

postavenie“.

Svoje

kritické

stanovisko

k slovenským

autonómnym snahám podoprelo Jutro vyjadreniami „skúseného politika“ M.
Hodžu, ktorý varoval Slovákov pred rozsiahlejším narušovaním väzieb
s Čechmi v čase, keď je potrebná „bratská jednota a čo najužšia spolupráca“,
aby bolo možné prekonať následky územných strát spôsobených mníchovskou
dohodou a štát sa mohol reorganizovať na nových základoch. Československá
jednota bola podľa neho o to naliehavejšia, že pred dverami stáli Maďari
stupňujúci svoje požiadavky na slovenské územie.
Autor úvodníka nadobudol pocit, že podporenie požiadaviek Poliakov
a Maďarov na mníchovskej konferencii malo „negatívny psychologický vplyv“
na vystupovanie slovenských separatistov, v radoch ktorých sa začali opäť
hlásiť o slovo radikáli známi tým, že medzi nimi bolo viacero maďarónov.
Ovládla ich „intolerancia a prerástla do nervozity, ktorá je matkou
neuvážených činov“. Takýmto nerozvážnym konaním bolo podľa denníka
i ultimátum

ľudákov

pražskej

vláde,

o ktorom

hovorili

zvesti

z predchádzajúceho dňa. Vo svojich dôsledkoch bolo len novým oslabením
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Československej republiky. Priam abnormálna sa zdala autorovi úvodníka
skutočnosť, že „jedna zo slovenských strán, za ktorou ani nestojí väčšina
slovenského obyvateľstva, dáva ultimátum vláde zastupujúcej záujmy celého
Československa“. Jutro považovalo čas zvolený na riešenie vnútropolitických
problémov za absolútne nešťastný. Dôsledky snáh ľudákov, ktoré by mohli
vyvolať boj medzi samotnými Slovákmi v období, keď

radikálne kruhy

v Budapešti žiadali celé Slovensko a Podkarpatskú Rus, sa, podľa komentára,
nedali ani domyslieť. „Jedno je ale isté“, zdôrazňoval denník, že „účet za
bezohľadný a nepremyslený čin budú platiť samotní Slováci“.
Spor o slovenské požiadavky sa nikdy neviedol medzi Čechmi
a Slovákmi, ale predovšetkým medzi samotnými Slovákmi. Pravdivosť
uvedeného tvrdenia sa Jutro snažilo dokázať na výsledkoch parlamentných
volieb v roku 1935, keď voliči odovzdali stranám, ktoré odmietali autonómiu,
876 836 hlasov, zatiaľ čo autonomisti získali len 747 921 hlasov. Ďalším
mínusom pre autonomistický blok malo byť, že za neho hlasovali voliči
maďarských, rusínskych a nemeckých strán. Naopak, za protiautonómny
program hlasovalo z Neslovákov iba 5 409 nemeckých sociálnych demokratov.
Uvádzané čísla denníka sú však mätúce, pretože za autonómny blok, ktorý
tvorili HSĽS, SNS, rusínske a poľské strany (nie teda maďarské a nemecké),
na Slovensku hlasovalo 489 641 voličov. 4 Po pripočítaní hlasov za maďarskú
Krajinskú kresťansko-socialistickú stranu s viac ako 292 000 hlasmi by to bolo
781 641.5 V rámci ČSR (spolu so Sliezskom a s Podkarpatskou Rusou) dostal
4

HOLÁK, Martin. Hlinkova slovenská ľudová strana počas parlamentných
a prezidentských volieb roku 1935. In: LETZ, Róbert – MULÍK, Peter – BARTLOVÁ,
Alena (eds.). Slovenská ľudová strana. Matica slovenská : Martin, 2006, s. 197.
5
LIPTÁK, Ľubomír. Politické strany na Slovensku. Archa : Bratislava, 1992, s. 158.
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blok niečo cez 560 000 hlasov. 6 Z uvedeného teda nie jasné, z akých údajov
vlastne autor vychádzal. Podľa jeho záverov hlasovalo za protiautonomistické
strany oveľa menej Neslovákov, vrátane Čechov na Slovensku, ako za
autonomistický program, ktorý podporilo viac ako 260 000 Nemcov
a Maďarov. Denník ďalej poukázal na to, že i v samotnej HSĽS sú rozpory,
najmä pre paktovanie s Konradom Henleinom a predieranie sa do popredia
ľudí, o ktorých v slovenskom národnom hnutí v roku 1919 nikto nikdy
nepočul.
Autor článku považoval za dôležité tiež zdôrazniť, že Slováci pred
oslobodením nemali školy, inteligenciu a hospodárske inštitúcie a po vzniku
Československej republiky urobili v týchto oblastiach veľký pokrok a to
i vďaka všestrannej českej pomoci. Československo, podľa denníka, urobilo zo
Slovákov národ v plnom zmysle slova, aj keď nie na základe abstraktného
„uznania osobitosti slovenského národa“. Jutro tiež pripomínalo, aký malý bol
podiel Slovákov na boji za oslobodenie, pokiaľ ide o légie. „Každý, kto
cestoval po Slovensku, sa mohol ľahko presvedčiť, že Slováci majú via facti
kultúrnu a jazykovú autonómiu a nikto neohrozuje ich špecifiká,“ dodával
denník. Autor úvodníka sa domnieval, že za náhlymi slovenskými
požiadavkami stáli sily, ktorým by sa mali Slováci starostlivo vyhnúť a dávať
si v najbližších dňoch pozor, či neženú vodu na mlyn komusi inému. „Malé
národy sa nemôžu beztrestne hrať so svojím osudom, pretože dôsledky takejto
neuváženej politiky sú nezvratne osudové,“ varovalo Jutro. Politický a kultúrny
systém, ktorý sa skrýval za známym výrokom „Tót nem ember“ , bol podľa

6

Autonomistický blok dobyl vyše 560 000 hlasov. In Slovák, roč. XVII, č. 116, 21. mája
1935, s. 1.
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denníka ešte príliš blízko, aby na neho mohli zabudnúť najmä „fanatickí
bojovníci za čistú slovenskosť“.
Aj ústredný denník katolíckej Slovinskej ľudovej strany (Slovenska
ljudska stranka)7 Slovenec priniesol 5. októbra 1938 správu o slovenských
autonómnych požiadavkách pod názvom Slováci žiadajú federálny štát
(Slovaki zahtevajo zvezno državo).8 Podľa nej „v politických kruhoch prevláda
mienka, že slovenské požiadavky nespôsobia žiadne vnútropolitické problémy“.
Niektorí boli dokonca presvedčení, že žiadosti Slovákov budú splnené
v priebehu niekoľkých dní. Správa sa tiež odvolávala na Tisove slová, že teraz
je na pretvorenie štátu na federáciu Čechov, Slovákov a Rusínov najvhodnejšia
doba, pretože takéto usporiadanie Československa by bolo základom pre
zdravý vývoj krajiny v budúcnosti. Článok tiež informoval, že Hlinkova
slovenská ľudová strana sa mala stretnúť 6. októbra v Žiline, kde Tiso chystal
prečítať dôležitý dokument špecifikujúci postavenie Slovákov v prítomnosti
a ich ďalšie smerovanie do budúcnosti. Podľa agentúrnej správy Reuter
z Prahy by sa vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi

mohli vážne zhoršiť

vzhľadom na požiadavku slovenského ministra v pražskej vláde, aby boli
autonómne požiadavky splnené do dvadsaťštyri hodín, v opačnom prípade by
podal demisiu.

Slovinec priniesol správu o príprave československo-

maďarských rokovaní, ktoré sa mali uskutočniť v Komárne. Maďarská vláda
podala prostredníctvom svojho vyslanca v Prahe novú nótu požadujúcu
okamžité splnenie niektorých požiadaviek ešte pred samotnými rokovaniami:
7

Slovinská ľudová strana vznikla koncom 19. storočia a v rokoch 1907 – 1941 bola jednou
z najsilnejších strán v Slovinsku. K jej najvýznamnejším predstaviteľom patril dlhoročný
predseda Anton Korošec, ktorý bol v rokoch 1928 – 1929 premiérom juhoslovanskej vlády.
8
Slovaki zahtevajo zvezno državo. In Slovenec, roč. LXVI, č. 229a, 5. október 1938, s. 1.
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prepustenie všetkých maďarských politických väzňov z väzníc a maďarských
vojakov z československej armády, ako aj symbolické gesto – odovzdanie
dvoch alebo troch miest.
Mariborský liberálny denník Slovenski narod informoval 5. októbra
o odstúpení slovenského ministra Matúša Čermáka po tom, čo neboli splnené
požiadavky

ohľadom

okamžitej

realizácie

slovenských

autonómnych

požiadaviek. Všetky pokusy o dohodu s autonomistami boli neúspešné, preto
došlo k podaniu demisie celej vlády generála Syrového, aby tak umožnila
prezidentovi menovať novú vládu, do ktorej zo starej prešli aj dvaja Slováci.
Okrem toho sa rozhodlo v budúcnosti vymenovať ešte jedného slovenského
ministra (denník tým pravdepodobne myslel post ministra s plnou mocou pre
správu Slovenska).9
Nasledujúci deň 6. októbra všetky tri denníky na prvých stranách
rozsiahlo informovali o odstúpení prezidenta Edvarda Beneša. Jutro tiež
prinieslo správu totožnú s tou, ktorú uverejnil deň predtým Slovenski narod,
teda,

že v novoutvorenej vláde sú opäť dvaja slovenskí ministri a tretí bude

menovaný dodatočne.10 Slovenec informoval, že hneď ako sa dosiahne dohoda
o splnení slovenských požiadaviek, do vlády sa dostane ďalší zástupca
Slovákov. Prítomnosť troch slovenských ministrov v Syrového kabinete sa,
podľa denníka, do istej miery vnímala ako uznanie Slovákov, čo však, „zdá
sa ... nie úplne uspokojí slovenských autonomistov“.

11

Slovenski narod

priniesol správu o pripravovanom zasadaní Hlinkovej slovenskej ľudovej
9

Nova vlada v ČSR. In Slovenski narod, roč. LXXI, č. 223, 5. október 1938, s. 1.
Druga vlada Syrovega. In Jutro, roč. XIX, č. 232a, 6. október 1938, s. 1.
11
General Syrovy je sestavit novo čsl. vlado. In Slovenec, roč. LXVI, č. 230, 6. október
1938, s. 1.
10
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strany v Žiline, na ktorom sa malo diskutovať o návrhoch so slovenskými
požiadavkami určených vláde. Denník dodával, že „podľa posledných
informácií vládne v Žiline v tamojších politických kruhoch veľký optimizmus“.
Následná agentúrna správa, ktorá bola súčasťou článku, už hovorila o prijatí
dohody medzi slovenskými stranami zídenými v Žiline, na základe návrhu
bývalého predsedu vlády Milana Hodžu. Denník uviedol jej štyri hlavné body:
1. uznanie osobitosti slovenského národa, 2. slovenčina úradným jazykom na
Slovensku, 3. zriadenie slovenského zákonodarného zboru, 4. vytvorenie
slovenskej autonómnej vlády. Podľa správy mal namiesto ministra pre
slovenské záležitosti v Prahe návrhy schváliť generálny tajomník strany Martin
Sokol.12

Obr. Titulná strana denníka Jutro 8. októbra 1938 s článkom, ktorý informuje o
zostavení slovenskej autonómnej vlády
12

Sporazum s Slovaki. In Slovenski narod, roč. LXXI, č. 224, 6. október 1938, s. 1.
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Deň po vyhlásení autonómie Slovenska, 7. októbra, sa správa o nej
ocitla na titulných stranách všetkých sledovaných slovinských denníkov.
Rozdiel bol však v umiestnení a veľkosti nadpisov. Zatiaľ čo katolícky
Slovenec informoval o udalosti palcovými titulkami a venoval jej prvoradé
miesto, liberálne denníky dávali do popredia problematiku československo nemeckých sporov o územných zmenách. Jutro sa téme venovalo v článku
Československo sa premieňa na federatívny štát (Česlovaška se preureja v
federativno državo).13 Vzťahy medzi Českom a Slovenskom mali byť podľa
neho v budúcnosti podobné, ako boli kedysi medzi Rakúskom a Maďarskom.
Článok poukazoval na to, že už z vyhlásenia nového kabinetu gen. Syrového
a z rozlúčkovej reči prezidenta Beneša v predchádzajúci deň bolo zrejmé
súhlasné stanovisko československej vlády s autonómiou Slovenska, ako aj
Podkarpatskej Rusi. Vzhľadom na to „slovenská ľudová strana, ktorá dosiaľ
nemala zastúpenie vo vláde, do nej vyslala súčasného šéfa... Jozefa Tisa“. Ten
bol „menovaný za slovenského ministra v pražskej vláde“. Podľa jeho návrhu
mali byť menovaní ďalší slovenskí ministri, ktorí mali viesť správu Slovenska,
dokiaľ sa nezrealizuje nové usporiadanie ČSR. „Medzitým sa dnes v Žiline na
Slovensku zišli zástupcovia oboch hlavných slovenských strán ľudovej
(Hlinkovej) a republikánsko-agrárnej (Hodžovej). Po celodennom rokovaní sa
zjednotili na spoločných požiadavkách, ktoré predložia Prahe. Dohodli sa, že
od dnešného dňa si slovenský národ konštituuje vlastný štát, ktorý bude
spojený s Českom vo federatívnej československej republike.“ Denník tiež
oznamoval, že minister Tiso bol zvolený za prvého predsedu autonómnej
slovenskej vlády, ktorá mala mať okrem neho štyroch ministrov. V ďalšej
13

Česlovaška se preureja v federativno državo. In Jutro, roč. XIX, č. 233a, 7. október 1938,
s. 1.
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správe venujúcej sa výsledkom žilinskej konferencie denník Jutro opäť
prirovnával slovenské požiadavky na riešenie česko-slovenského vzťahu
k pomeru medzi bývalým Rakúskom a Uhorskom.14 Článok sumarizuje
základné body výsledkov žilinských rokovaní, podľa ktorých Slovensko malo
mať svoj zákonodarný snem a s Českom mať spoločné rezorty zahraničia,
obrany, ako aj štátne dlhy. Správa

následne vymenuvávala rozdelenie

pôsobností piatich ministerstiev slovenskej autonómnej vlády. Kým sa
oficiálne neuzákoní zmena, mali byť ministri slovenskej vlády formálne
ministrami v pražskej vláde. Jutro tiež uverejnilo skrátenú verziu Manifestu
slovenského národa.15 Denník tiež v ďalšom článku informoval o požiadavkách
Poliakov a Maďarov na územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi a o vytvorení
spoločnej poľsko-maďarskej hranice.16
Slovenski narod priniesol 7. októbra v článku venovanom premene
ČSR na federatívny štát informáciu o dohode troch strán v Žiline – „slovenskej
ľudovej strany, slovenskej vládnej strany a slovenskej národnej strany“ –
o budúcom usporiadaní medzi Českom a Slovenskom.17 Denník rovnako
referoval o menovaní Tisa „ministrom za Slovensko“, ako aj za predsedu
autonómnej vlády. Správa tiež obsahovala mylnú informáciu, ktorá sa objavila
aj v česko-slovenskej tlači,18 že okrem neho mali byť za Hlinkovu slovenskú
ľudovú stranu v pražskej vláde generálny tajomník strany Martin Sokol
a hlavný redaktor Slováka Karol Sidor. Pomer medzi Českom a Slovenskom sa
14

Slovaški sklepi. In Jutro, roč. XIX, č. 233a, 7. október 1938, s. 1.
Proglas slovenská strana ľudová. In Jutro, roč. XIX, č. 233a, 7. október 1938, s. 1.
16
Madžari In Poljaki hočejo skupno mejo. In Jutro, roč. XIX, č. 233a, 7. október 1938, s. 1.
17
Federativna ureditev državne zajednice. In Slovenski narod, roč. LXXI, č. 225, 7. október
1938, s. 1.
18
Pozri napríklad Slovensko bude mít vlastní pětičlennou vládu. In Národní politika, roč.
LVI, č. 276, 7. október 1938, s. 2.
15
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znovu prirovnával k dualizmu Rakúska-Uhorska. Následne sa v denníku
opakovali informácie, aké prinieslo Jutro: spoločné rezorty zahraničia
a obrany, ako aj štátneho dlhu medzi Českom a Slovenskom a rozdelenie
kompetencií medzi ministerstvami slovenskej autonómnej vlády. Noviny
zverejnili aj skrátenú verziu Manifestu slovenského národa.19
Slovenski narod tiež priniesol správu o maďarských požiadavkách na
Podkarpatskú Rus a spoločnú hranicu s Poľskom. Vzhľadom na Slovensko
denník uviedol, že Poliaci budú požadovať iba drobné územné úpravy
v Tatrách dotýkajúce sa dvoch-troch obcí. 20 V súvislosti s maďarskými
snahami o odtrhnutie južných časti Slovenska dával denník do popredia
varovný článok o slovenskej menšine v Maďarsku, ktorá sa po rozpade
Uhorska za desať rokov zmenšila zo 400 000 na 140 000 v roku 1930.21
Ako už bolo spomenuté, Slovenec priniesol článok o vyhlásení
autonómie
22

Slovenska

titulkami. Referoval

v úvodnej

o priebehu

časti

žilinských

prvej
porád

strany
a výsledku

s veľkými
dohody

slovenských strán, pričom dával do popredia informáciu, že „v Žiline sa
Slováci dohodli na autonómnom návrhu dr. Milana Hodžu“, čo navodzovalo
dojem, ako by najdôležitejšou postavou pri tejto udalosti bol bývalý
československý premiér. V skutočnosti si žilinskou dohodou ostatné slovenské
strany osvojili návrh autonómie, ktorý predložila Hlinkova slovenská ľudová
strana v parlamente ešte 5. júna 1938. Nehovoriac už o tom, že pri príprave
19

Proglas slovenská strana ľudová. In Slovenski narod, roč. LXXI, č. 225, 7. október 1938,
s. 1.
20
Madžarska zahteva odcepitev Podkarpatske Rusije. In Slovenski narod, roč. LXXI, č.
225, 7. október 1938, s. 1.
21
Kaj pa slovaška manjšina na Madžarskem. In Slovenski narod, roč. LXXI, č. 225, 7.
október 1938, s. 1.
22
Slovaki dobiti samoupra. In Slovenec, roč. LXVI, č. 231a, 7. október 1938, s. 1.
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a vyhlásení autonómie mali rozhodujúce slovo ľudáci. Denník uviedol ako
štyri hlavné body dohody: 1. uznanie osobitosti slovenského národa, 2.
slovenčina ako úradný jazyk na Slovensku, 3. zriadenie slovenského
zákonodarného zhromaždenia a 4. ustanovenie slovenskej autonómnej vlády.
Slovenec tiež informoval o menovaní Jozefa Tisa „za ministra, do ktorého
pôsobnosti bude spadať správa Slovenska“.

Obr. Titulná strana denníka Slovenec 7. októbra 1938 s článkom, ktorý
informuje o vyhlásení autonómie Slovenska
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V článku Slováci idú ďalej, umiestnenom tiež v hornej časti prvej
strany, denník referoval o zostavovaní prvej slovenskej vlády na čele s
Jozefom Tisom.23

Správa

informovala

o požiadavkách

Slovákov

(parafrázovaných z Manifestu slovenského národa): proteste „proti akejkoľvek
zmene Slovenska“ bez vedomia Slovákov, žiadanie medzinárodnej ochrany
a čo najskoršej demobilizácie československého vojska. V článku sa ďalej
uvádzalo, že nová slovenská vláda poslala pražskej vláde memorandum,
v ktorom Slováci „žiadajú svoje financie a svoju armádu so slovenským
velením“. Zmienená informácia bola mierne zavádzajúca, keďže účastníci
žilinských porád sa dohodli, že rezort obrany zostane spoločný. Autor článku
mal pravdepodobne na mysli

§ 4 návrhu zákona o autonómii Slovenska

podaný Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou v parlamente v júni 1938,
ktorý si, ako už bolo spomenuté,

osvojili zástupcovia slovenských strán v

Žilinskej dohode. Podľa neho „Národné zhromaždenie vykonáva zákonodarnú
moc pre celé územie Česko-Slovenskej republiky vo veciach:... 3. národnej
obrany. Avšak v čase pokoja na území Slovenskej krajiny bude umiestnený...
primeraný kontingent vojenských útvarov všetkých zbraní... príslušníci
Slovenskej krajiny zadelia sa do útvarov umiestnených na jej území
podriadených Slovenskému krajinskému veliteľstvu“. 24 Ďalšia nepresná
informácia v článku bola, že jediné spoločné, čo chceli Slováci, mal byť
prezident. V skutočnosti šlo ešte o rezorty zahraničia, spomínanej obrany
a štátneho dlhu.

23

Slovaki gredo še dalje. Sestavljena je bila slovaška vlada v Bratislavi. In Slovenec, roč.
LXVI, č. 231a, 7. október 1938, s. 1.
24
Za revíziu ústavnej listiny. In Slovák, roč. XX, č. 129, 5. jún 1938, s. 2.
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Na svojej 3. strane Slovenec reagoval rozsiahlym komentárom Kritici
pri práci25 na úvodník Ultimátum slovenských separatistov uverejnený
v denníku Jutro 5. októbra 1938.26

Ústredný denník katolíckej Slovinskej

ľudovej strany tvrdo napadol konkurenčné noviny, ktoré útočili voči aktivitám
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Článok sa sústredil

najmä na

Juhoslovanskú národnú stranu (JNS), s ktorou sa Jutro spájalo. Redaktor
Slovenca hneď v úvode poznamenal, že JNS v časoch diktatúry kráľa
Alexandra27 samu seba vykresľovala ako jedinú vlasteneckú a juhoslovansky
mysliacu stranu, zatiaľ čo všetky ostatné onálepkovala ako separatistické
a nepriateľské juhoslovanskému štátu slúžiace cudzím záujmom s cieľom
vniesť rozkol medzi Srbov, Chorvátov a Slovincov. Všetci, ktorí neboli na
strane JNS a nechceli slúžiť jej osobným záujmom, boli protištátni
a separatistickí. Takému triedeniu je však našťastie koniec, pokračoval
redaktor Slovenca. JNS je v opozícii a s podobnými vyhláseniami musela po
voľbách skončiť. Avšak teraz, keď už nemôže hanobiť vlastných
spoluobčanov,

vytiahla

separatistickú

kartu

v súvislosti

s dianím

v Československu. Cieľom jej kritiky sa stal slovenský národ a „klerikálna
slovenská ľudová strana“, ako ju oni nazývajú. JNS obvinilo Slovákov, že
napadli pražskú vládu od chrbta a požadujú okamžitú autonómiu. Podľa
Slovenca Jutro „ako besné nadáva na Slovákov a ich ľudovú stranu, že je
separatistická, že chce zničiť československý štát, že vedome či nevedome
pracuje pre cudzie záujmy... a oslabuje nové Československo, ohrozujúc tak
25

Obrekovalci na delu. In Slovenec, roč. LXVI, č. 231a, 7. október 1938, s. 3.
Ultimat slovaških separatistov. In Jutro, roč. XIX, č. 231a, 5. októbra 1938, s. 1
27
Kráľ Alexandr I. Karađorđević (1888 – 1934) bol druhým juhoslovanským kráľom
v rokoch 1921 – 1934. V roku 1929 uskutočnil v krajine prevrat a nastolil autoritatívny
režim. O päť rokov na to bol na neho spáchaný atentát, ktorého následkom podľahol.
26

Verbum historiae 2/2013

79

MATULA, P.: Vyhlásenie autonómie Slovenska na stránkach slovinskej tlače

konštruktívne dielo budúcnosti“. Redaktor denníka katolíckej Slovinskej
ľudovej strany ďalej sarkasticky dodal, že „Jutro by nebolo Jutrom, keby
zároveň nezosmiešňovalo Slovákov, že nie sú žiadnym kultúrnym národom, ale
akýmisi polodivochmi, ktorí si nedokážu ani sami vládnuť“. Katolícky denník
kritizoval konkurenčné noviny aj za „ohováranie mŕtveho Hlinku“, že bol
údajne v spojení s nepriateľmi Československa s cieľom rozbiť ČSR. Podľa
Slovenca, ak by mali byť Slováci separatistami preto, že sa snažia
o rovnoprávnosť v československom štáte, potom by bolo možné rovnako za
separatistov považovať aj nebohého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka,
ktorý svoj súhlas s autonómiou potvrdil podpisom na Pittsburskej dohode, ako
aj prezidenta Edvarda Beneša a generála Jana Syrového, ktorí Slovákom
sľúbili

plnú

autonómiu.

„Chceli

snáď

títo

známi

predstavitelia

československého štátu oslabiť Československo, sťažiť jeho postavenie
a zamedziť konštruktívnu prácu na budovaní nového štátu?,“ kládol si otázku
autor článku. Podľa denníka prezident Edvard Beneš a generál Jan Syrový po
šoku, ktorý priniesli mníchovské udalosti, pochopili, že centralistická politika
bola fatálnym omylom a teraz sa snažili položiť pevnejšie základy štátu. „Už
len čakáme, kedy centralistické a fašistické Jutro vyhlási dr. Beneša za
separatistu a protištátny živel, keďže v jeho rozlúčkovej reči celý čas hovoril
o Čechoch a Slovákoch a ani raz o Čechoslovákoch“, glosoval Slovenec
a pokračoval, že podľa hodnotiacich kritérií Jutra by tak najväčšiu zradu na
„národe“ spáchal sám Edvard Beneš usvedčený svojím posledným prejavom.
Ak sa Slováci snažia čo najskôr dosiahnuť také postavenie, aké im prisľúbil
sám Tomáš Garrigue Masaryk, je to preto, aby československý štát vyšiel zo
súčasnej neľahkej situácie vnútorne silnejší v úplnej jednote, čo Jutro označuje
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za separatizmus, vyťahujúc sfalšované čísla režimov, ktoré Slovákom nechceli
splniť svoje sľuby. Podľa autora článku Jutro obviňuje Slovákov z toho, že sa
vraj nechajú zavádzať cudzou propagandou. „Toto všetko je typické pre
politiku, charakter a metódy JNS, ktorá nikomu nepriznáva žiadne práva,
žiadne poctivé úmysly a ani vlastenectvo, aké prisudzuje sebe a svojim
slobodomurárskym spolkom.“ S blížiacimi sa voľbami by JNS takýmto
vypisovaním o „separatizme“ bola rada omilostená za svoje hriechy voči štátu,
keď podnecovala národné a ideologické spory na úkor našej jednoty.
Záverom možno konštatovať, že problematike riešenia slovenskočeských vzťahov a následnému vyhláseniu autonómie Slovenska na jeseň roku
1938 venovala slovinská tlač značný,

ba možno až nadštandardne veľký

priestor, čo bolo dané blízkymi vzťahmi Československa s Juhosláviou
upevňované i prostredníctvom Malej dohody. História vzniku oboch štátov
ponúkala tiež množstvo paralel: oba štátne útvary vznikli po skončení prvej
svetovej vojny na troskách Rakúsko-Uhorska, boli to slovanské štáty
s vnútorne nedoriešenými národnostnými vzťahmi, ich vládnuce garnitúry
zastávali centralizačnú politiku. Medzi Slovákmi a Slovincami okrem
podobnosti ich pomenovania existovala i podobnosť ich osudov ako menších
národov usilujúcich sa získať rovnocenné postavenie v centralizovaných
štátoch ovládaných početnejšími Srbmi, resp. Chorvátmi a Čechmi, s ktorými
oficiálne

tvorili

štátotvorné

národy.

Podobnosť

bola

evidentná

aj

v prevažujúcom rímskokatolíckom náboženstve obyvateľstva Slovenska
a Slovinska, no tiež v najsilnejších politických stranách, ktoré krajinám
dominovali: Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a Slovinskej ľudovej strany.
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Sledovanú slovinskú tlač rozdeľovala podľa politická orientácia
jednotlivých denníkov.

To sa odzrkadlilo aj v hodnotení pomníchovského

vývoja v Československu, najmä pokiaľ išlo o vzťahy medzi Čechmi
a Slovákmi. Zatiaľ čo liberálne orientované

Jutro tvrdo kritizovalo

a odsudzovalo snahy Hlinkovej slovenskej ľudovej strany o urýchlené
presadenie autonómie Slovenska a vnímalo ich ako ohrozenie jednoty
a životaschopnosti Československa po jeho oklieštení mníchovskou dohodou,
Slovenec spojený so Slovinskou ľudovou stranou, naopak, aktivity hlinkovcov
obhajoval a poukazoval na to, že slovenskou autonómiou sa vyriešia aj
dlhotrvajúce slovensko-české spory a upevní sa štátna jednota. Problematiku
vývoja politickej situácie v Československu, ako aj tému vyhlásenia autonómie
Slovenska sledovala pozorne slovinská tlač pozorne sledovaná a tiež ju
využívala v ostrom domácom predvolebnom boji.
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Summary
Slovenian Press gave to their sites is considerable scope events in
Czechoslovakia and particularly in the Munich Agreement. This was due to
several factors. Yugoslavia was an ally of Czechoslovakia in the Little Entente,
so that the reduction of Czechoslovakia and indirectly threatened her. It was a
Slavic states whose centralist system of government has led to tension between
their respective nations. Last but not least there is some parallel between the
underprivileged status of Slovaks and Slovenians as smaller nations within the
state departments of which they were. Certain similarity was also predominant
Catholics in both nations. In discussing the contribution of the press to focus
on the three most important Slovenian journals: Jutro, the Slovak nation and
Slovenec.
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Chemická fabrika Smolenice a jej vývoj do roku 1945.
Branislav Krasnovský
Lučobný priemysel patríl na Slovensku k jednému z najrozvinutejších
odvetví chemickej výroby. Najznámejším závodom, zaoberajúcim sa
lučobníctvom, bola fabrika v Smoleniciach, ktorá vyrábala široké spektrum
výrobkov, najmä ochranné nátery a laky proti škodcom. Po II. svetovej vojne
závpd pokračoval vo svojom výrobnom programe v zmenených hospodárskopolitických podmienkach.

Charakteristika lučobného priemyslu
Lučobný priemysel patril na Slovensku už od roku 1867 k jednému z
najrozvinutejších odvetví chemickej výroby. Do tejto skupiny je možné
zahrnúť v uvedenom časovom horizonte rokov 1867 – 1948 výrobu
technických plynov, spracovanie čiernouhoľného dechtu a benzolu, výrobu
organických chemických a syntetických farbív, pre lepšiu prehľadnosť aj
výrobu anorganických farieb a pigmentov, hoci z hľadiska výrobných postupov
a použitia surovín možno výrobu anorganických farieb zadeliť aj
k anorganickému chemickému priemyslu. Do tohoto odvetvia je možné zaradiť
aj výrobu rôznych náterových hmôt, výrobu čistých chemikálií, kyanovú
chémiu a sčasti aj niektoré súčasti farmaceutického priemyslu. Okrem toho
sem patrí aj výroba rôznych foriem aktívneho uhlia, dreveného a kostenného
uhlia.
Na Slovensku vznikol v druhej polovici 19. storočia celý rad
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chemických závodov na báze drevnej hmoty. Išlo tu predovšetkým o výrobu
drevného uhlia, s rozvojom chémie prišlo aj ku komplexnému spracovaniu
drevnej hmoty suchou destiláciou na rôzne produkty. Destilácia dreva bola
podstatne staršia ako destilácia uhlia. Pôvodný pracovný postup, pri ktorom sa
získavalo drevné uhlie milierovým spôsobom, bol značne neefektívny, pretože
obrovské množstvo chemických látok sa pri tomto spôsobe strácalo. Novší
spôsob vychádzal zo spracovania dreva v retortách, pričom sa zachytával aj
drevný decht, ktorý predstavoval cennú surovinu na výrobu metanolu, kyseliny
octovej, acetónu, kreosotu a i.
Okrem toho malo toto priemyselné odvetvie za úlohu pripravovať
rôzne organické zlúčeniny, ktoré sa používali ako laboratórne činidlá, liečivé
preparáty alebo ako suroviny vhodné pre fabrikáciu farieb, umelých voňaviek a
i. Toto odvetvie predstavovalo azda najrôznorodejšiu chemickú výrobu. K
najvýznamnejším výrobkom, ktoré vyrábalo toto odvetvie chemického
priemyslu patrila výroba alkylhalogenidov ako napríklad metyl a etylchlorid,
chlorofom, jodoform, chlórderiváty etylénu a acetylénu. Patrila sem aj výroba
propylalkoholu, izobutylalkoholu a amylalkoholu, z etylalkoholu sa ľahko
vyrábal éter, z metylalkoholu sa vyrábal formaldehyd. Absorbciou oxidu
uhoľnatého alkalickými hydroxidmi bolo možné získať alkalické mravčany, z
ktorých sa uvoľňovala kyselina mravčia, alebo sa tieto soli žíhaním premenili
na kyselinu šťavelovú. Kvasnými pochodmi sa pripravovala kyselina maslová,
kyselina mliečna a z prirodzených surovín sa získavali kyselina vínna a
citrónová.1

1 Technický slovník. Praha 1927, s. 597.
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Pre lučobný priemysel mala nesmierny význam technická výroba
acetylénu, ktorá sa rozšírila tesne na konci prvej svetovej vojny. Acetylén
objavil anglický chemik Humphry Davy už v 40. rokoch 19. storočia. Davy
našiel acetylén medzi plynmi vznikajúcimi účinkom vody na karbonylkalium –
vedľajší produkt pri výrobe draslíka destiláciou uhličitanu draselného s uhlím.
Tento objav však upadol do zabudnutia a až Marcellin Berthelot, tvorca
modernej syntetickej chémie, pripravil v roku 1863 acetylén syntézou uhlíka a
vodíka v elektrickom oblúku. V roku 1874 Wilde objavil výrobný postup, pri
ktorom

sa

získal

acetylén

z etylénchloridu

pôsobením

rozpáleného

natronového vápna. Až v roku 1875 sa podarilo ruskému chemikovi
Alexandrovi Sabanajevovi získať po prvýkrát malé množstvo čistého
acetylénu. Prvým, kto pripravil acetylén z karbidu vápenatého, bol v roku 1862
nemecký chemik Friedrich Wőhler. Objaviteľom výrobného postupu, pri
ktorom sa získal acetylén z karbidu vápnika (tento postup sa udržal až do 30.
rokov 20. storočia), bol francúzsky chemik Henri Moissan v roku 1896. Pri
tomto výrobnom postupe navyše zistil, že karbidy bária, stroncia, vápnika
a lítia poskytujú pri rozklade vodou takmer čistý acetylén. V ďalšom výskume
acetylénu pokračoval aj Alexander Léon Etard, ktorý sa zaoberal čistením
acetylénu pripraveného z technického karbidu.2

Chemická fabrika Smolenice do roku 1918
V oblasti lučobného priemyslu bol najvýznamnejším závodom na
Slovensku podnik s názvom Chemická fabrika Smolenice, ktorý vznikol
postupne zlúčením závodov v Dobrej Vode, Lošonci a v Horných Orešanoch. V

2 LUKEŠ, Rudolf. Chemické zpracování acetylenu. In Chemické Listy, 1927, č. 1, str. 13.
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roku 1880 vznikol v Dobrej Vode na Slovensku závod, ktorý sa zaoberal
suchou destiláciou dreva. Zakladateľmi závodu boli predstavitelia šľachtickej
rodiny Pálffyovcov, výrobňa v Dobrej Vode okrem bežných produktov suchej
destilácie dreva (drevné uhlie, metanol, formaldehyd, acetón a i). produkovala
aj aktívne uhlie na špeciálne účely. Aktívne uhlie sa vyrábalo zuhoľnatením
organických látok rastlinného alebo živočíšneho pôvodu a malo pomerne malú
adsorpčnú schopnosť, pretože decht vznikajúci pri destilácii upchával aktívny
povrch uhlia. Prvé aktívne uhlie s veľmi jemnými pórmi sa podarilo pripraviť
až v roku 1901 chemikovi R. von Ostrejkovi, ktorý aktivoval drevené uhlie
vodnou parou.3
Polotovary sa z Dobrej Vody dovážali na ďalšie spracovanie do
Smoleníc.

Výroba

sa

podstatne

zvýšila

po

zavedení

vykurovania

generátorovým plynom a po výmene retortových pecí s kapacitou 7 m 3 drevnej
hmoty. V roku 1880 rodina Pálffyovcov začala aj s výstavbou závodu v
Horných Orešanoch. Fabrika, ktorej oficiálny názov bol Chemische Fabrik
Szomolány, začala so svojou výrobou v roku 1883 a svoje komponenty
vyvážala aj do Rakúska, Nemecka a Veľkej Británie. Pre rozmach výroby malo
veľký význam vybudovanie železničnej trate Trnava – Kúty a v rokoch 1898 –
1903 sa predĺžila železničná trať až k Dobrej Vode, kde sa uskutočňovala suchá
destilácia dreva. Suchá destilácia sa prevádzala v retortách tvaru stojatých
valcov, do ktorých sa uložilo 4 – 5 m 3 drevnej hmoty. Vyvíjajúce sa plyny sa
kondenzovali v medených, vodou chladených hadoch na roztok drevného
liehu, z ktorého sa vyrábali ďalšie chemické produkty.4

3 Kol. autorov. Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918 – 1990. Praha, 2000, s.
200; Československý kompas, 1921, zv.1, s. 205-350.
4 ANTOŠÍK, J. 100 rokov vzniku chémie pod Malými Karpatami. In Príspevky k histórii
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Kvalita výrobkov sa zlepšila, keď sa do technológie výroby zaviedli
kameninové kolóny. Finálnymi výrobkami závodu boli hlavne drevené uhlie,
drevený lieh, octan vápenatý, kyselina octová, acetón a decht. V roku 1888 sa
závod Chemische fabrik Szomolányi zmenil na účastinnú spoločnosť, ktorej
zakladajúcimi členmi boli majiteľ podniku gróf Jozef Pálffy, jeho otec Móric
Pálffy, riaditeľ H. Dietze a továrnik G. Ottmann.5
Drevo sa do závodu privážalo na furmanských vozoch. Prísun dreva sa
zefektívnil po vybudovaní železničnej trate Trnava – Kúty. V roku 1897 sa
vybudovala trať z Trnavy do Smoleníc. V rokoch 1898 – 1903 sa zo závodu po
železnicu vybudovala úzkokoľajná železnica, ktorá sa predĺžila až do Dobrej
vody, kde bol vybudovaný filiálny závod na suchú destiláciu dreva.6
Rozmach výroby v závode súvisel s vývojom počas prvej svetovej
vojny. Množstvo acetónu požadované vojenskou správou mnohonásobne
prevyšovalo mierovú produkciu závodu, acetón bol potrebný na výrobu
bezdymného prachu, ktorý sa používal pri výrobe výbušnín. Navyše okrem
acetónu prevládal na trhoch v monarchii aj nedostatok kyseliny octovej a
octanu vápenatého, ktorý sa vyrábal len pre potreby armády. Závod vyrábal aj
naďalej drevný lieh, ktorý sa z monarchie vyvážal do Nemecka, kde ho bol
nedostatok. Drevné uhlie takisto vo veľkom odoberala armáda, v monarchii
stúpli všetky ceny produktov tohto priemyselného odvetvia v priemere o 25%.7
Problematickým sa stal rok 1918, keď celé priemyselné odvetvie
destilácie dreva pocítilo problémy súvisiace s rozpadom rakúsko-uhorského
chemického priemyslu v SSR (ďalej PkHCHP SSR) 1984, roč. 4, s.124.
5 Tamže, s. 124.

6 Tamže, s. 125.
7 Hospodárske správy. In Chemické listy, 1916, s. 30.
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ekonomického priestoru, navyše v USA a v Nemecku sa začala výroba
syntetickej kyseliny octovej z karbidu vápenatého cez aldehyd, pričom to
dokonca vyzeralo, že výroba metylalkoholu sa skončí z dôvodu lacnejšej
výroby metylalkoholu zo sedmohradských zemných plynov.8
Priemyslu suchej destilácie dreva však zasadila v roku 1918 ťažkú
ranu výroba kyseliny octovej z acetylénu, z ktorého vzniká za prítomnosti
síranu ortutnatého pri teplote 3000C v roztoku 96 % kyselina octová a 90 %
aldehyd. Tento aldehyd bolo možné ďalej oxidovať. Acetylén sa mohol priamo
previesť na kyselinu octovú, ak sa zavádzal striedavo s kyslíkom do
koncentrovanej kyseliny octovej, v ktorej bol rozpustený V 2O5 a 3 % síran
ortutnatý. Pri tomto výrobnom procese sa až 83 % acetylénu premenilo na
kyselinu octovú. Túto metódu prepracovali a zaviedli vo viacerých európskych
továrňach.9

Nové objavy a perspektívy v čase existencie prvej ČSR
V roku 1918 pracovali na území Československej republiky štyri
lučobné závody, (jeden na západnom Slovensku a tri na Podkarpatskej Rusi).
Vznikom Československa sa situácia v lučobnom priemysle na Slovensku
zmenila, najmä čo sa týkalo produktov suchej destilácie dreva. Tomuto
priemyselnému odvetviu zasadila koncom prvej svetovej vojny ťažkú ranu
výroba kyseliny octovej z acetylénu, z ktorého vzniká za prítomnosti síranu
ortutnatého pri teplote 300C v roztoku 96 % kyselina octová a 90 % aldehyd,
ktorý je možné ďalej oxidovať.10

8 Hospodárske správy. In Chemické listy, 1918, s. 15.
9 Hospodárske správy. In Chemické Listy, 1926, s. 137.
10 LUKEŠ, ref. 2, s. 14. Slovenský priemysel, 1929, s. 61-62.
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Vo výrobe acetylénu získal významné postavenie spôsob, zavedený
norimberským Konsortium für elektrochemische Industrie, ktorý spočíval v
tom, že adičná splodina s chloridom antimoničným sa rozkladá prebytočným
chlórom, pričom vznikal acetylentetrachlorid za súčasnej regenerácie chloridu
antimoničného. K významným európskym výrobcom acetylénu patrili aj firmy
Boschnische Elektrizitätswerke, Weston Chemical Company a Compagnie
Générale d´Electrochimie, Bosel. Acetylén sa postupne stal základnou
surovinou

pri

výrobe

etylalkoholu,

kyseliny

octovej

a

pri

adícii

arsentyrichloridu na acetylén sa získala náhodou v roku 1918 bojová otravná
látka lewisit, ktorá spojovala v sebe leptavosť yperitu s jedovatosťou zlúčenín
arzénu.11
Nemeckí chemici zistili, že acetylén bolo možné aj priamo previesť na
kyselinu octovú, ak sa zavádzal striedavo s kyslíkom do koncentrovanej
kyseliny octovej, v ktorej bol rozpustený V 2O5 a 3 % síran ortutnatý. Pri tomto
výrobnom procese sa až 83 % acetylénu premenilo na kyselinu octovú. Túto
metódu prepracovali a zaviedli v ôsmich továrňach (dve továrne v Nemecku,
jedna vo Švajčiarsku, tri továrne v Taliansku, jedna továreň v Kanade a jedna
továreň v USA.12
Ďalším dôsledkom takejto syntézy kyseliny octovej bola výroba
acetónu podľa francúzskych patentov Pagesa, Camusa a Cieho a amerických
patentov Fernbacha a Strangeho, spočiatku považovaná len za formu
prechodnej

vojnovej

výpomoci.

Neskôr,

keď

sa

vyriešili

posledné

technologické problémy, sa ukázalo, že technická výroba uvedených produktov

11 LUKEŠ, ref. 2, s.14.
12 JEDLIČKA, J.: Synthetický methylalkohol a situace suché destilace dřeva. In Chemické
listy, 1926, s. 137.
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je podstatne lacnejšia a rýchlejšia ako výroba vychádzajúca z klasických
technológií destilácie dreva. Napriek tomu sa z týchto dvoch pohrôm (výroba
kyseliny octovej z acetylénu a nové spôsoby výroby acetónu) dokázal
priemysel suchej destilácie dreva ešte ako tak spamätať, jeho koniec však
nastal, keď v roku 1925 prišla nemecká firma Badische Anilin und Soda Fabrik
s výrobou syntetického metylalkoholu, takže pesimisti už jasne videli totálny
koniec tohto priemyselného odvetvia založeného na spracovaní lesných
surovín.13
Napriek tomu však priemysel suchej destilácie dreva úplne nezanikol a
udržal sa v Československu najmä v oblasti Východného Slovenska a
Zakarpatskej Ukrajiny. Dôvod bol prozaický a obdobný ako v prípade tzv.
„dusíkovej, respektíve liadkovej vojny“. Nemecké firmy, ktoré mienili získať
monopolné postavenie v Európe v oblasti výroby syntetického acetónu,
metylalkoholu, kyseliny octovej a i., v nadchádzajúcom tvrdom finančnom boji
nepotrebovali, aby im cenovú politiku nabúravali technologicky primitívne
fabriky,

preto

väčšinu

zakarpatských

podnikov

priamo

odkúpili,

československá vláda zaujala k nemeckému podnikaniu v tejto oblasti
pozitívny postoj, pretože zlepšil sociálnu situáciu najchudobnejšej časti
Československa.14

13 Tamže.
14 JELINEK, J. Chemický průmysl Československý v roce 1927. In Chemické listy, 1927,
č. 2, s. 587.
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Chemická fabrika Smolenice v čase existencie prvej ČSR
Iná situácia však bola v možno najvýznamnejšom slovenskom podniku
zaoberajúcom sa suchou destiláciou dreva – Chemickej fabrike Smolenice.
Keďže na výraznú modernizáciu závodu nemali majitelia firmy dostatok
investícií a takisto nemali ani dostatok investícií na zakúpenie patentov,
pokračovala výroba suchej destilácie dreva, pričom sa modernizovali len
najnevyhnutnejšie výrobné zariadenia. Do roku 1920 bolo vybudovaných
približne 120 km úzkokoľajnej trate. Zaujímavé tiež bolo získavanie energie.
Z dreveného uhlia sa vyrábal generátorový plyn, ktorý sa spaľoval v
plynosacích motoroch a dával energiu pre pohon turbín na výrobu
jednosmerného elektrického prúdu, pričom toto zariadenie sa využívalo
v závode až do roku 1952. Na výrobu prúdu sa v oboch závodoch využívala aj
vodná energia potokov Parná a Blava. Všetky spaliteľné odpady sa
spracovávali v kotloch na výrobu pary, alebo na vykurovanie destilačných
retor. Menej kvalitné druhy dreva sa používali na výrobu vápna vo vápenke
vybudovanej v období vojnovej konjunktúry v roku 1915. Z vápna sa neskôr
vyrábal hydrát vápenatý, v roku 1923 intenzifikovala technológia získavania
metanolu a zároveň sa zaviedla výroba formaldehydu oxidáciou na
strieborných sieťkach.15
V Smoleniciach sa v roku 1923 zaviedla do výroby pracia kolóna, kde
sa zachytávali únikové pary, tie sa kondenzovali na surový drevný lieh, ktorý
sa spracúval ďalej v liehovni. Suchá destilácia dreva napriek tomu, že
dovoľovala vyrábať viac druhov výrobkov, neumožňovala maximálne využitie
výroby a z toho plynúce zisky, navyše výrobky smolenickej fabriky boli

15 ANTOŠÍK, ref. 4, s. 61-62; Memorandum ústredného Zväzu priemyslu zo dňa 10. apríla
1926, Slovenský Národný Archív fond MPS, č. k. 236.
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drahšie ako nemecké výrobky, a preto mohli byť distribuované len v oblasti
západného, respektíve stredného Slovenska. Vedenie závodu preto rozhodlo
vybudovať pri chemickom závode v Smoleniciach výrobu náterových hmôt. S
výstavbou sa začalo v roku 1925 na močaristej lúke v blízkosti existujúceho
závodu suchej destilácie dreva, pričom niektoré produkty suchej destilácie
dreva sa mali stať základnou surovinou pri výrobe náterových farieb a lakov a
s výrobou v roku 1929, pričom výroba začala v troch oddeleniach – vo varnom,
v dispergačno-trecom a v nitro-oddelení. Technická úroveň výroby však bola
veľmi primitívna, väčšinou ručná. Kapacita bola približne 500 ton náterových
hmôt za rok. Pri stavbe výrobných zariadení a pri samotnej výrobe priamo
participovali pozvaní odborníci z Nemecka, príprava materiálov sa však robila
ručne, ako miešadlo sa používala ručná lopata, v ojedinelých prípadoch na
pohon transmisie slúžil elektromotor, zdrojom tepla bolo uhlie. 16
Vysoké straty, ktoré závod postihli v čase hospodárskej krízy v rokoch
1929 – 1933 znamenali pre závod tvrdé ekonomické škody. Došlo k zníženiu
objemu výroby a vysokému zadlženiu závodu, čo viedlo v roku 1934
k uvaleniu vnútenej správy na závod, pričom túto nútenú správu uvalil na
závod Okresný súd v Trnave pod č. E 4939/34 zo dňa 2. októbra 1934. Vnútená
správa sa zrušila až v roku 1944.17

16 Tamže s. 128.
17 KUKA, Juraj.

Chemický priemysel na Slovensku a jeho organizačné usporiadanie a
riadenie. In Príspevky k histórii chemického priemyslu v SSR, 1987, č.7, s. 4; Slovenský
priemysel, 1932, s. 27.
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Chemická fabrika Smolenice v rokoch 1939 – 1948
Zaujímavé boli pokusy o zavedenie výroby krezolformaldehydových
kondenzátorov – tzv. umelej kosti. Z tejto látky sa vyrábali totiž niektoré
spotrebné predmety ako napríklad popolníky, bižutéria, ozdobné predmety.
Výrobky sa však na slovenskom trhu nepresadili, výroba preto zanikla,
vytvorila však základ pre výrobu alkydových živíc, ktorá sa zaviedla až po
roku 1945.18
Závod v Smoleniciach (Dobrá Voda a Horné Orešany) pokračoval vo
výrobe lakov a farieb, pričom nútená správa bola na závod uvalená až do roku
1944, ked závod začal konečne prosperovať. Výroba náterových hmôt
v Smoleniciach vzrastala, najväčší objem výroby bol v roku 1942, kedy sa
vyprodukovalo 905 ton náterových hmôt. V neskoršom období prišlo k poklesu
výroby, v roku 1945 klesol objem výroby až na 272 ton náterových hmôt
ročne.19
Dňa 2. mája 1945 oslobodila sovietska armáda závod v Smoleniciach.
Oslobodením sa skončilo súkromné vlastníctvo závodu, dňa 5. septembra 1945
bol závod opätovne daný pod vnútenú správu, ktorá trvala do 11. augusta 1945,
keď závod prevzala národná správa. Odo dňa 17. mája 1946 sa závod začlenil
do Lučobných a farmaceutických závodov n. p. Bratislava. Závod sa aj
naďalej venoval výrobe náterových látok, výroba sa zintenzívnila v starých
priestoroch,

rozšírili

sa

len

sklady

surovín

a hotových

výrobkov.

K najväčšiemu rozmachu závodu došlo až po roku 1949.20 Povojnové zmeny

18 ANTOŠÍK, ref. 4.
19 GREGOR, M. – MUSIL,

K. Náčrt vývoja chemického priemyslu na Slovensku. In

PkHCHP SSR, 1977, č. 1, s. 7.
20 ANTOŠÍK, ref. 4.
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priniesli so sebou aj novú štruktualizáciu a rozdelenie chemického priemyslu
na Slovensku, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bol aj lučobný priemysel.
Nová štruktúra vyzerala nasledovne.
Po dokončení znárodňovacieho procesu v roku 1945 boli národné
správy podnikov zrušené podľa vyhlášky Ministerstva priemyslu č. j. 1262/46
zo dňa 7. marca 1946. V rámci chemického priemyslu boli ku dňu 1. januára
1946 zriadené nasledujúce podniky:
Československé chemické závody, n. p., generálne riaditeľstvo
Praha. (Podnik bol zriadený na základe vyhlášky ministerstva priemyslu č. 737
zo dňa 7. marca 1946 Ú. v. č. 17) Z7/21.
Chemické závody na Slovensku n. p., Oblastné riaditeľstvo
Bratislava. (Podnik bol zriadený na základe vyhlášky č. 1271/46 Ú. l. I. a
vyhlášky č. 1124/1946 Ú. v. a 956 zo dňa 7.3.1946). Oblastnému riaditeľstvu
chemických závodov na Slovensku, n. p. boli podriadené štyri novovytvorené
národné podniky chémie a farmácie. (Išlo o nasledujúce, nižšie uvedené
podniky, pre lepšiu prehľadnosť sú v štruktúre priamo uvedené všetky zmeny,
ktoré nastali až do roku 1949. Reforma z roku 1949, ktorá vstúpila do platnosti
dňa 1. januára 1950 je uvedená na inom mieste.)21

21 KUKA, ref. 17, s. 20-21.
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Chemické závody Dynamit Nobel n. p. Bratislava :
(zriadené na základe vyhlášky č. 1204/46 Ú. l. a č. 1121/46 Ú. v. zo dňa
7.3.1946). Do majetku Dynamit Nobel boli na základe znárodnenia dňa 1.
januára 1946 začlenené nasledujúce majetkové podstaty:
a) Dynamit Nobel ú. s. Bratislava. Znárodnený vyhláškou č. 237/46
Ú. l. a č. 230/46 Ú. v. a začlenený do Dynamit Nobel, n. p. na
základe vyhlášky č. 1204 – 80 Ú. l. a I. a 1121 – 35 Ú. v. zo dňa 9.
mája 1946.
b) Chemický priemysel ú. s. Bratislava. Podnik bol známy v
predchádzajúcom období pod názvom Vistra. Bol znárodnený
vyhláškou č. 2254/46 Ú. li. a č. 247/46 Ú. v. I. a začlenený do
Dynamit Nobel n. p. na základe vyhlášky 1204 – 80 Ú. l. a č. 1121
– 35 Ú. v. zo dňa 9. mája 1946.
c) Dynamona ú. s. Bratislava. Závod bol znárodnený vyhláškou č.
237/46 Ú. l. I a č. 235/46 Ú. v. a začlenený do Dynamit Nobel, n. p.
na základe vyhlášky 1204 – 80 Ú. l. a č. 1121 – 35 Ú. v. zo dňa 14.
mája1946.
d) Nobel Bickdorf, ú. s. Bratislava. Závod bol znárodnený vyhláškou
č. 237/46 Ú. l. a č. 230/46 Ú. v. a začlenený do Dynamit Nobel, n.
p. na základe vyhlášky 1204 – 80 Ú. l. a č. 1121 – 35 Ú. v. zo dňa
26. januára 1946.
e) Východoslovenská továreň ú. s. Kostoľany nad Hornádom.
Závod bol znárodnený vyhláškou č. 271/46 Ú. l. I a č. 263/46 Ú. v.
I a začlenený do Dynamit Nobel na základe vyhlášky 1204 – 80 Ú.
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l. zo dňa 9. mája 1946 a č. 1121 – Ú. v. zo dňa 14. mája 1946.
f)

Priadeľňa umelého hodvábu ú. s. Senica nad Myjavou,
znárodnená vyhláškou 254 –15 Ú. l. a 247 – 5 Ú. v. zo dňa 26.
Januára 1946 a začlenená na základe vyhlášky ministerstva
priemyslu č. 1121 zo dňa 7. marca 1946.

g) Pharma Bayer, gen. zastúpenie Praha. Generálne zastúpenie a
predajnú kanceláriu, ktorá zabezpečovala predaj prostriedkov na
ochranu rastlín získali Chemické závody Dynamit Nobel od 1.
januára 1949. V priebehu roka však boli kancelária, ako aj
zastúpenie firmy zrušené.
h) Chemická továreň Avenarius, Richard Stroh. Firma Avenarius
vlastnila na Slovensku dva závody, ktoré sa nachádzali
v bratislavskej Petržalke a v Malackách. Tieto závody prebral
podnik Dynamit Nobel na základe vyhlášky č. 803/49 Ú. l. II.
Veľkoobchod Avenarius s chemikáliami, sídlom v Prahe VIII.,
prevzal podnik na základe vyhlášky č. 803/49 Ú. l. II. Odo dňa 1.
januára 1949 prevzal Dynamit Nobel, n. p. na základe vyhlášky
ministerstva priemyslu č. 803/49 Ú. l. II podnik Zužitkovanie
plynov pre priemysel, n. p. Bratislava.22

22 Tamže, s. 22 – 23.
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Závody pre chemickú výrobu n. p. Bratislava
(zriadené na základe vyhlášky č. 1262/46 Ú. l., resp. 1122/46 Ú. v. zo dňa 7.
Marca 1946). Do majetkovej podstaty podniku boli začlenené vyhláškou č.
1204/46 nasledujúce podniky:
a) Spolok pre chemickú a hutnú výrobu ú. s. Praha, reprezentácia
Bratislava. Podnik bol znárodnený vyhláškou č. 265 – 15 Ú. l.
a 258 – 5 Ú. v. zo dňa 21. júna 1946.
b) Spolok pre chemickú a hutnú výrobu, Žilina. Podnik bol
znárodnený vyhláškou č. 265-15 Ú. l. zo dňa 21. júna 1946.
c) Spolok pre chemickú a hutnú výrobu Nováky. Závod bol
znárodnený vyhláškou č. 265 – 15 Ú. l. a 258 – 5 Ú. v. zo dňa 21.
júna 1946.
d) Spolok pre chemickú a hutnú výrobu Handlová, znárodnený
vyhláškou č. 265 – 15 Ú. l. a 258 – 5 Ú. v.
e) Akciová továreň na glej a umelé hnojivá, Liptovský Sv. Mikuláš.
Podnik bol znárodnený vyhláškou č. 15/228 Ú. l. 5/222 Ú. v. zo
dňa 28. januára1946.
f) Závod Slovenská Ľupča, znárodnený vyhláškou č. 265 – 15 Ú. l.
a 258 – 5 Ú. V. zo dňa 21. júna 1946.
g) Závod Levice. Tento závod bol do národného podniku Závody pre
chemickú výrobu, Bratislava začlenená dňom 1. januára 1948, na
základe výmeru FNO zo dňa 1. októbra 1946 č. 1290/II – 1946 a
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vyhlášky ministra priemyslu č. 1859 zo dňa 29. júla 1948. Závod
bol známy pod názvom Ing. Karol Schláger a Tekovský
priemyselný podnik ú. s., Levice.
h) Továreň na petřvaldské zinkové barvy, Gabriel Thun a spol.
Košeca. Závod bol znárodnený v 2. etape znárodnenia vyhláškou
ministra priemyslu zo dňa 29. júla 1948 č. 1859 Ú. l., s platnosťou
od 1. januára 1948. Spoločne s týmto závodom bol znárodnený aj
závod Belina, chemicko-technické výrobky Trnava, znárodnenie a
začlenenie firmy Belina v Trnave bolo zrušené vyhláškou ministra
priemyslu č. 3052/48, s platnosťou od 1. októbra 1948.23

Slovenské rafinérie minerálnych olejov, n.p. Bratislava
(zriadené na základe vyhlášky č. 1124/46 Ú. v. a 1271/1946 Ú. l. I zo dňa
7.3.1946) Z7/22. Do majetku národného podniku boli k 1. 1. 1946 začlenené
nasledujúce závody a organizácie.
a) Apollo, rafinéria minerálnych olejov, ú. s. Bratislava. Závod bol
znárodnený na základe vyhlášky Ú. l. 1300/46 dňa 18.5.1946 a Ú. v.
1196-38 zo dňa 23. 5. 1946. Do národného podniku Slovenské
rafinérie minerálnych olejov, bol závod začlenený na základe
vyhlášky 1271-85 Ú. l zo dňa 17. 5. 1946 a 1124/46 Ú. v. zo dňa 7. 7.
1946

23 Tamže, s. 24-25.
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b) Štátna rafinéria minerálnych olejov, Dubová. Závod bol začlenený
do n. p. na základe vyhlášky Ú. v. 34/372 zo dňa 22. 12. 1945 a č.
1124/46 zo dňa 7. 3. 1946.
c) Apollo nafta, obchodná spol. s ručením obmedzeným, Bratislava.
Závod bol znárodnený na základe vyhlášky č. 1300/86 Ú. l. zo dňa
18. 5. 1946 a 1196/46 Ú. v. zo dňa 29. 12. 1945, začlenený na základe
vyhlášky č. 1271 Ú. l. zo dňa 17. 5. 1946 a 1124/46 Ú. v. zo dňa 14.
5. 1946.
d) Minervis ú.s. Bratislava. Závod bol znárodnený na základe vyhlášky
č. 1300-86 Ú. l. zo dňa 18.5.1946 a 1196/46 Ú. v. zo dňa 29. 12. 1946
a začlenený do podniku na základe vyhlášky 1271-85 zo dňa 17. 5.
1946 Ú. l. a 1124/46 zo dňa 7. 5. 1946.
e) Vacuum Oil Company ú. s., reprezentácia, Bratislava., znárodnená
vyhláškou č.1302-86 Ú. l. zo dňa 18. 5. 1946 a 1198/46 Ú. v. zo dňa
29. 12. 1946 a začlenená do podniku na základe vyhlášky 1271-85,
zo dňa 17. 5. 1946 a 1124/46 Ú. v. zo dňa 7. 3. 1946.
f)

Vesta, slovenský priemysel min. olejov ú. s. Bratislava.
Spoločnosť bola znárodnená vyhláškou č. 269-15 Ú. l. a 262/45 Ú. v.
zo dňa 27. 12. 1945 a začlenená do podniku na základe Ú. l. č. 105669 a 1124/46 Ú. v. zo dňa 17. 3. 1946.

g) Naftaspol, ú. s pre obchod s minerálnymi olejmi, reprezentácia,
Bratislava. Firma bola znárodnená vyhláškou č. 1198/46 Ú. v. zo dňa
29. 12. 1945 a začlenená do n. p. dňa 7. 4. 1947 na základe vyhlášky
č. 642/47.
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h) Bratia Zikmundovci, ú. s. pre výrobu a obchod s minerálnymi
olejmi, Praha, filiálka Žilina. K 1. 1. 1949 bola firma (konfiškát)
začlenená do n. p. na základe vyhlášky č. 797/48 Ú. v. zo dňa 15. 5.
1948.
i)

Považská chemická továreň, Bratislava (predtým Sviečkareň
Hlohovec). Závod bol znárodnený vyhláškou č. 1255/48 Ú. l. I. zo
dňa 27. 6. 1948 a začlenený vyhláškou č. 1862/48 Ú. l. I. zo dňa 29.
7. 1948.

j)

Aktiengesellschaft der Kohlenwasserstoffverbande Bochum,
reprezentácia Bratislava. Firma bola znárodnená a začlenená do n.
p. na základe vyhlášky ministra priemyslu č. 939/1948 Ú. l. II.

k) Neolín, chemická továreň ú. s. Bratislava. Firma bola znárodnená
vyhláškou ministra priemyslu č. 2689/48 zo dňa 27. 10. 1948 a
začlenená do podniku vyhláškou ministra priemyslu č. 2752/1948 Ú.
l. I. zo dňa 29. 10. 1948

l) Techma, továreň na chemické mazadlá a iné chemické výrobky,
ú. s. Banská Bystrica, závod Kostiviarska. Závod bol znárodnený
dňa 27. 10. 1948 na základe vyhlášky ministra priemyslu č. 2689 Ú.
l. zo dňa 27. 10. 1948 a do n. ú. bol závod začlenený na základe
vyhlášky ministra priemyslu č. 2752/1948 Ú. l. I. zo dňa 29. 10.
194824

24 Tamže, s. 26- 28.
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Odo dňa 1. 1. 1949 sa zmenil názov podniku Slovenské rafinérie
minerálnych olejov, Bratislava na Slovnaft, n. p. Bratislava a ku dňu 1. 1. 1949
došlo aj k ďalšej významnej zmene, na základe vyhlášky ministra priemyslu č.
44/49 Ú. l. I, kedy bola z podniku Slovnaft vyčlenená obchodná časť, ktorá sa
zaoberala distribučnou činnosťou výrobkov z ropy a službami pre
odberateľov . Z podniku boli vyčlenené organizácie Apollo-Nafta, Vacuum Oil
Company, Vesta, Naftaspol, Bratia Zikmundovci a Minervis, ktoré boli
prevedené do pôsobnosti Ministerstva vnútorného obchodu. Bol vytvorený n.
p. Benzinol, v ktorom boli zlúčené všetky distribučné zložky ropných
výrobkov v Československu, na základe vyhlášky Ministerstva vnútorného
obchodu č. 58 zo dňa 31. 12. 1948. Do Benzinolu boli začlenené časti
majetkových podstát podnikov Rafinérie minerálnych olejov n. p. Pardubice a
Ostrava, Stalinove závody, n. p. Záluží, Slovenské rafinérie minerálnych olejov
n. p. Bratislava, Lučobné a farmaceutické závody, n. p. Bratislava.25

Lučobný a farmaceutický priemysel, n.p. Bratislava
Zriadený na základe vyhlášky č. 1123/46 Ú. v. a č. 1270/1946 Ú. l. zo dňa
7. 3. 1946) Z7/22. Do majetku nového n. p. boli postupne začlenené
nasledujúce závody.
a) Chemická továreň ú. s. Smolenice s pobočným závodom Dobrá
Voda. Závod bol znárodnený vyhláškou ministra priemyslu č. 1270 Ú.
l. zo dňa 7. 3. 1946 a začlenený do podniku.

25 Tamže,

s. 28-29.
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b) Lučobný priemysel Dr. Blasberg, komanditná spol. Likier –
Hnúšťa. Závod bol znárodnený vyhláškou ministra priemyslu č.
233/15 Ú. l. a 226/5 zo dňa 26. 1. 1946 a začlenený do podniku
vyhláškou č. 1056-69 Ú. l. a 956-28 Ú. v. zo dňa 19. 4. 1946.
c) Rüttgers, komanditná spoločnosť Žilina. Podnik bol znárodnený
vyhláškou ministra priemyslu č. 625 - 159 Ú. l. a 378 - 36 Ú. v. zo dňa
22. 12. 1945 a začlenený do podniku vyhláškou ministerstva
priemyslu č. 1270/83 Ú. l. zo dňa 17. 5. 1946 a č. 1123/34 Ú. v. zo dňa
14. 5. 1946.
d) Karol Schmoll a synovia, verejná obchodná spol. Bratislava.
Podnik bol znárodnený a začlenený do podniku vyhláškou
ministerstva priemyslu č. 1204/46 Ú.v.
e) Slovenské alkaloidy, chemicko-farmaceutická továreň ú. s.
Bratislava – Hlohovec. Továreň bola znárodnená vyhláškou ministra
priemyslu č. 290-15 Ú. l. zo dňa 17. 5. 1946 a 283-5 Ú. v. zo dňa 26.
1. 1946 a začlenená do podniku vyhláškou ministra priemyslu č. 1270
- 85 Ú. l. zo dňa 17. 5. 1946 a 1123-35 Ú. v. zo dňa 14. 5. 1946.
f)

Facet, slovenská účastinná spoločnosť na výrobu liečiv, Piešťany.
Závod bol znárodnený vyhláškou č. 277-15 a 270-5 zo dňa 26. 1. 1946
a začlenený do podniku vyhláškou č. 1270 - 85 Ú. l. a 1123-35 Ú. v.
zo dňa 14. 5. 1946.

g) Pharmalabor, Turčiansky Sv. Martin. Podnik bol znárodnený
v druhej etape znárodnenia a začlenený do podniku Lučobný a
farmaceutický priemysel, n. p. Bratislava na základe vyhlášky
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ministra priemyslu č. 1860/48 Ú. l. zo dňa 29.6.1948 ku dňu 1. 1.
1948.
h) Medichemia, komanditná spoločnosť PhMr. Klór. Podnik bol
znárodnený v druhej etape znárodnenia a začlenený do podniku
Lučobný a farmaceutický priemysel, n. p. Bratislava na základe
vyhlášky ministra priemyslu č. 1860/48 Ú. l. zo dňa 29. 6. 1948 ku
dňu 1. 1. 1948.
i) Valachovič a spol., Bratislava. Podnik bol znárodnený v druhej etape
znárodnenia a začlenený do podniku Lučobný a farmaceutický
priemysel, n. p. Bratislava na základe vyhlášky ministra priemyslu č.
1860/48 Ú. l. zo dňa 29.6.1948 ku dňu 1. 1. 1948.
j) Optochémia Matulay, Bratislava. Podnik bol znárodnený v druhej
etape znárodnenia a začlenený do podniku Lučobný a farmaceutický
priemysel, n. p. Bratislava na základe vyhlášky ministra priemyslu č.
1860/48 Ú. l. zo dňa 29. 6. 1948 ku dňu 1. 1. 1948.
k) Panvita, Alexander Winter a synovia, Piešťany. Podnik bol
znárodnený v druhej etape znárodnenia a začlenený do podniku
Lučobný a farmaceutický priemysel, n. p. Bratislava na základe
vyhlášky ministra priemyslu č. 1860/48 Ú. l. zo dňa 29. 6. 1948 ku
dňu 1. 1. 1948.
l) Ing. Gejza Žifčák, výroba francovky, Hlohovec. Podnik znárodnili
v druhej etape a začlenený do podniku Lučobný a farmaceutický
priemysel, n. p. Bratislava na základe vyhlášky ministra priemyslu č.
1860/48 Ú. l. zo dňa 29. 6. 1948 ku dňu 1. 1. 1948.
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m) Marylabor Dr. PhMr. Ladislav Polák, Piešťany. Podnik bol
znárodnený v druhej etape znárodnenia a začlenený do podniku
Lučobný a farmaceutický priemysel, n. p. Bratislava na základe
vyhlášky ministra priemyslu č. 1860/48 Ú. l. zo dňa 29. 6. 1948 ku
dňu 1. 1. 1948.
n) Reichold

– Flügger – Böcking, ú. s. Bratislava. Závod bol

znárodnený na základe vyhlášky ministra priemyslu č. 1861/Ú. v. zo
dňa 21. 7. 1948 a začlenený do podniku na základe vyhlášky ministra
priemyslu č. 1861/48 Ú. l. ku dňu 1. 1. 1948.
o) Unita, ú. s. výroba vaty a obalového materiálu, Nitrianske Pravno.
Závod bol znárodnený na základe vyhlášky ministra priemyslu č.
3354 zo dňa 10. 11. 1948 a začlenený do národného podniku
vyhláškou ministra priemyslu č. 3355 zo dňa 30. 11. 1948.
p) Hellco, ú. s. veľkosklad, Žilina. Podnik bol znárodnený na základe
vyhlášky ministra priemyslu č. 507/47 Ú. v.
q) Dr. Wachtel a spol., komanditná spoločnosť, chemická továreň
Bratislava. Podnik bol znárodnený a začlenený do národného
podniku vyhláškou ministra priemyslu č. 2751 zo dňa 29. 10. 1948.26

26 Tamže, s. 30- 31.
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Kožiarske a gumárenské závody, n. p., Oblastné riaditeľstvo
Partizánske.
Tento n.p. vznikol na základe vyhlášky ministra priemyslu č. 1060 Ú.I. I.
a č. 960 Ú. v. zo dňa 7. 3. 1946. Národný podnik sa skladal z nasledujúcich
závodov:
a) Baťa, slovenská úč. Spoločnosť Svit - Batizovce. Podnik bol
znárodnený na základe vyhlášky č. 159/525 Ú. l. zo dňa 22. 12.
1945 a Ú. v. 10/50 zo dňa 19. 1. 1946 a začlenený pod oblastné
riaditeľstvo vyhláškou č. 36/372 Ú. v. zo dňa 22. 12. 1945 a č.3/32
Ú. v. zo dňa 19. 1. 1946 Závod bol dňa 18. 3. 1949 premenovaný
na Závody 29. augusta, národný podnik Svit.
b) Tatrasvit, národný podnik Svit. Na základe vyhlášky ministra
priemyslu č. 1201, zriaďovacou listinou č. j. 170841/49-II-IV-l bol
závod zriadený a vyčlenený z majetkovej podstaty Závodov 29.
augusta, Partizánske.27

Matador, n. p. Bratislava.
Podnik bol zriadený z nasledujúcich závodov:
a) Matador, ú. s. Bratislava, znárodnený vyhláškou č. 15/245 Ú. l. a
5/238 Ú. v. zo dňa 26. 1. 1946.
b) Matador, obchodná spoločnosť s gumovým tovarom, spol.

27 Tamže, s. 32.
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s ručením obmedzeným v Bratislave, znárodnená vyhláškou č.
245-15 Ú. l. zo dňa 26. 1. 1946 a 1135-35 Ú. v. zo dňa 14. 3. 1946.
c) Matador, pryžové závody, akc. Spoločnosť, Praha, znárodnené
vyhláškou č. 245-15 Ú. l. a 1135-35 Ú. v. zo dňa 14. 3. 1946 a
5/238 Ú. v. zo dňa 26. 2. 1946.
d) Závod Gumárne I. mája, Púchov. Závod sa stal pobočným
závodom Matador, gumárenské závody, n. p. Bratislava. O
výstavbe nového závodu rozhodol Štátny plánovací a štatistický
úrad v Bratislave dňa 10. 1.1947, pričom bratislavský závod
Matador participoval na tejto výstavbe. Výstavba bola ukončená
v marci 1950 a výroba bola uvedená do prevádzky dňa 1. 5. 1951.28
Matador, n. p. Bratislava bol na základe vyhlášky č. 1135 Ú. v. zo dňa 7.
3. 1946 a 1252 Ú. l. I. začlenený pod Oblastné riaditeľstvo Kožiarskych a
gumárenských závodov Partizánske, n. p., no na základe vyhlášky č. 118 zo
dňa 9. januára 1948 sa zmenil názov podniku na Matador, gumárenské závody,
n. p. Bratislava a závod získal autonómne postavenie.29

Resume
Smolenice belongs to the oldest slovakian chemical establishments. It was
providing livelihood to dozens of workers and their families. Smolenice was
manufacturing antiinfestant detergents, paints and varnishes.The establishment
was closed after World War II.

28 Tamže, s. 32.
29 Tamže.
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20 ROKOV KATEDRY HISTÓRIE
Pavol Makyna

Pedagogickí pracovníci
profesor:

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (vedúci katedry)

docent:

Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. (zástupca
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PhDr. Anna Bocková, PhD.
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Profil katedry
Katedra histórie zabezpečuje vyučovanie historických predmetov
a ďalších kurzov podporného a rozširujúceho charakteru. Realizuje výučbu
historických disciplín pre študentov v kombinácii s inými predmetmi v rámci
študijného odboru: učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo histórie.
Vyučovanie je zložené z dvoch samostatných, no na seba nadväzujúcich
stupňov – trojročný bakalársky a dvojročný magisterský.
Bakalársky stupeň študijného programu sa zameriava na výučbu
základného rámca slovenských a všeobecných dejín formou komplexného
prehľadu základných, teoreticko-metodologických a praktických znalostí
v odbore. Program je zameraný na osvojenie dejinného vývoja od praveku do
súčasnosti. Súčasťou študijného programu sú aj kurzy podporného a prípadne
rozširujúceho charakteru. Poslucháči získavajú vedomosti z prípravných
(propedeutických) kurzov (úvod do štúdia dejepisu, historický proseminár,
úvod do didaktiky dejepisu). Osobitný dôraz sa kladie na výučbu regionálnych
dejín Slovenska v spojení so získavaním znalostí z historickej geografie
a vytváraním interdiscliplinárnych vzťahov s ďalšími (aj prírodovednými)
odbormi. Študenti majú možnosť overiť si svoje znalosti v rámci kurzu Prax
v kultúrnych inštitúciách (lektorská činnosť v múzeách, príprava odborných
historických a didaktických materiálov a pomôcok pre interaktívnu prácu so
žiakmi

is

laickou

verejnosťou,

exkurzií

s konkrétnym

regionálnym

a tematickým zameraním, archeologický a umelecko-historický výskum a i.).
Charakteristickou črtou študijného programu je využívanie moderných
technických

prostriedkov

(powerpointová

a audiovizálna

prezentácia).

Problémový prístup a kritické historické myslenie vedie k objektivizácii
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pohľadu na dejiny a rozvíja tvorivosť študentov. Tento stupeň štúdia je
zakončený obhajobou bakalárskej práce a štátnymi skúškami. Absolvent
bakalár (Bc.) získava kvalifikáciu pomocného učiteľa a môže sa zamestnať aj
ako výpomocná sila v archíve či múzeu.
Magisterský študijný program organicky nadväzuje na poznatky,
schopnosti a zručnosti, získané v bakalárskom stupni, rozširuje ich formou
povinných, povinne voliteľných a voliteľných kurzov zo slovenských a z
všeobecných dejín. Špecificky sa koncentruje na väzby medzi národnými
a všeobecnými dejinami s dôrazom na problematiku stredoeurópskeho vývinu.
V rámci povinných kurzov je širšie dotovaná didaktika dejepisu a dejepisectvo,
ktoré sú zamerané na získanie teoretických a praktických zručností

a pre

rozlišovanie odborných a neodborných názorov na realitu dejinného vývinu.
Teoreticky a prakticky pripravujú študentov na dejepisnú výučbu na
základných a stredných školách aj povinné kurzy Exkurzia a Odborná
priebežná a súvislá pedagogická prax z dejepisu. Najnovšie poznatky
o moderných trendoch vo výučbe dejepisu prináša kurz Vyučovanie histórie
v 21. storočí. Študenti získavajú najsúčasnejšie a najaktuálnejšie poznatky aj
z ďalších novokoncipovaných študijných kurzov ako Moderná kultúrna
regionalistika či Regionálne dejiny stredoeurópskeho priestoru. Študenti si
prehlbujú svoje vedomosti aj návštevou špecializovaných výberových kurzov
zo slovenských a z všeobecných dejín. Uceleným systémom uvedených kurzov
študenti získavajú kvalifikované odpovede na otázky o príčinách rôznorodého
hodnotenia konkrétnych dejinných udalostí a pripravujú sa tak na výkon
vlastnej pedagogickej práce v čase, keď budú pracovať so žiakmi
z rôznorodého prostredia. Tento stupeň sa končí obhajobou diplomovej práce
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a štátnou záverečnou skúškou. Absolvent magister (Mgr.) získava kvalifikáciu
vyučovať dejepis na základnej a strednej škole, uplatniť sa môže aj
v mimoškolských

odborných

a vedeckých

pracoviskách

(v

archívoch,

múzeách, knižniciach, osvetových inštitúciách). Na získaný titul môže
nadviazať rigoróznou skúškou v študijnom odbore: teória vyučovania
dejepisu.1
Vďaka

dobrej

personálnej

skladbe,

rýchlej

profilácii

svojej

vedeckovýskumnej činnosti a zameraniu výučby sa Katedra histórie počas
svojej 20 ročnej existencie postupne stala významným vedecko-pedagogickým
pracoviskom. Katedra sústreďuje svoju činnosť na národné a všeobecné dejiny
a na didaktiku dejepisu. Sleduje a v praxi aplikuje najnovšie poznatky a
metodologické postupy historickej vedy. Pri pomerne širokom časovom a
tematickom zábere od praveku po 20. storočie sa katedra usiluje nájsť spoločné
styčné body, ktoré by umožnili lepšiu vzájomnú kooperáciu jej pracovníkov.
Jej spoločným zameraním sú etnické, politické, kultúrne a náboženské
problémy dejín strednej Európy, ktorých organickou súčasťou sú aj slovenské
národné dejiny. V rámci takto geograficky a tematicky užšie definovaného
rámca sa sústreďuje na otázku integračných a dezintegračných procesov.
Dôležitou oblasťou spoločného vedecko-výskumného zamerania katedry je
problematika vyučovania dejepisu a jej ďalšie perspektívy. Na tieto
problémové okruhy sú zamerané aj niektoré grantové projekty, na ktorých
participovali viacerí pracovníci katedry.

1

BARTL, Július. Informačná príručka (15 rokov Katedry histórie). Bratislava : Katedra
histórie Pedagogickej fakulty UK, 2006, s. 4-5.
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Osobitnou oblasťou spoločného angažovania pracovníkov katedry je
tvorba učebníc dejepisu. V rokoch 1997 – 2006 vyšli vo viacerých vydaniach
tri učebnice dejepisu pre gymnáziá, čo bola prvá sada takýchto učebníc po
novembri 1989. K tomu treba prirátať jednu alternatívnu učebnicu pre 8.
a v prepracovanej podobe pre 9. ročník základných škôl. V rokoch 2009 – 2012
už pracovníci katedry participovali na vydaní štyroch učebníc dejepisu pre
základné školy (5., 6., 7. a 8. ročník) a troch učebníc dejepisu pre gymnáziá. Za
dôležitú učebnú pomôcku, ktorej vydanie iniciovali pracovníci katedry, treba
označiť

Lexikón

slovenských

dejín

a Lexikón

svetových

dejín.

Obe

chronologické príručky sa dočkali viacerých vydaní, pričom Lexikón
slovenských dejín vyšiel aj v anglickom, nemeckom a v maďarskom jazyku.
Načrtnuté obsahové zameranie katedry plne vyhovuje súčasným
vysokým nárokom historickej vedy i pedagogického procesu.

Pred vznikom Katedry histórie
Za najstaršieho predchodcu súčasnej Katedry histórie na Pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave môžeme považovať výučbu
dejepisu na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity (ďalej len PdF SU)
v akademickom roku 1949/50. V tom čase vznikol Historický ústav,
vedený Dr. Karolom Goláňom.2 Neblahé 50. roky priniesli zásah do sľubne sa
rozvíjajúceho pracoviska. Od roku 1952/53 sa Historický ústav transformoval
na Katedru dejepisu a občianskej výchovy (náuky). Reformy v roku 1953 mali
za následok vytvorenie Vysokej školy pedagogickej a tzv. vyšších škôl
2

LETZ, Róbert. História a súčasnosť Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Bratislava : MABAG spol. s. r. o., 2006, s. 35.
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pedagogických. Študenti pôvodnej PdF SU pokračovali na týchto školách,
keďže spomínaná fakulta zanikla. Už v roku 1959 sa však uskutočnila ďalšia
reforma, ktorej padla za obeť aj Vysoká škola pedagogická. Časť
pedagogického zboru tak prešla na existujúce fakulty Univerzity Komenského
(FFUK a PrírFUK) a aj študenti si museli dokončiť štúdium na iných fakultách
univerzity.
Vyššie školy pedagogické nahradili pedagogické inštitúty a vznikol
Pedagogický inštitút v Trnave. Na ňom najskôr pôsobila Katedra dejepisu
a zemepisu spoločne, neskôr sa rozdelili. Vedúcim tejto katedry bol Doc.
Ondrej Stojka.3 O päť rokov neskôr, v roku 1964, vznikla pričlenením
Pedagogického

inštitútu

v Trnave

k

Univerzite

Komenského

dodnes

kontinuálne fungujúca Pedagogická fakulta (ďalej len PdF UK).
Pred vznikom PdF UK bolo štúdium troj- a štvorročné, pre učiteľov
škôl 2. stupňa v trojkombináciách: slovenský jazyk – dejepis – občianska
náuka, dejepis – občianska náuka – výtvarná výchova. Po vzniku fakulty
v Bratislave sa štúdium stalo štvorročným a nadviazalo tak na zaniknuté
pedagogické inštitúty. PdF UK pripravovala učiteľov pre 1. – 5. ročník a 6. – 9.
ročník tzv. základných deväťročných škôl (ZDŠ). Študijné kombinácie boli
dvojodborové: slovenský jazyk – dejepis, ruský jazyk – dejepis a dejepis –
občianska

náuka.

Ďalšia

zmena

študijného

plánu

sa

uskutočnila

v akademickom roku 1977/78, a to štúdiom učiteľstva pre 5. – 12. ročník
základnej a strednej školy v trvaní 5 rokov. Predmety zostali rovnaké, zmenili
sa iba ich názvy a hodinová dotácia. Pribudli však tzv. výberové prednášky
a pomocné vedy historické. V tom čase katedra zápasila s nízkym počtom
3

Katedra mala ďalších piatich asistentov.
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pedagógov, a preto boli nútení prednášať chronologicky vzdialené témy.
Paralelne s denným štúdiom existovalo aj päťročné štúdium popri zamestnaní.
Začiatok 80. rokov minulého storočia sa začala stagnácia mnohých
katedier PdF UK a nevyhla sa jej ani Katedre histórie. Tá bola v akademickom
roku 1981/1982 pričlenená ku Katedre slovenského jazyka a literatúry ako
oddelenie dejepisu. Vyučovanie dejepisu zaniklo aj na tejto katedre v roku
1983. Fakulta bola k 1. septembru 1986 presunutá do Bratislavy, kde pôvodne
vznikla a pôsobila, no jej vyučovanie sa zredukovalo iba na prípravu učiteľov
pre 1. – 5. ročník, učiteľov a vychovávateľov mládeže vyžadujúcu osobitnú
starostlivosť.4

20 rokov súčasnej Katedry histórie
Po páde komunistického režimu nastali pomery, ktoré umožňovali
rekonštrukciu fakulty. Tak po 11 rokoch absencie katedry zameranej na výučbu
historických disciplín mohla v jej rámci vzniknúť samostatná Katedra
slovenských a všeobecných dejín PdF UK (ďalej len KSVD). Po roku 1989 sa
mohol plne vedecky a pedagogicky realizovať PhDr. Július Bartl, CSc., ktorý
sa stal 1. septembra 1992 zakladateľom a prvým vedúcim katedry. Viedol ju
celkovo 12 rokov.5
Dr. J. Bartl prerokoval učebný plán s dekanom doc. PhDr. Miroslavom
T. Bažánym, CSc. na zasadnutí katedry 12. októbra 1992 ho predložil vedeniu
fakulty. Podľa neho katedra pripravovala študentov v dvojkombinácii: SL-DE.
4
5

BARTL, ref. 1, s. 5-6.
LETZ, Róbert. Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. In Verbum historiae I. Vydavateľstvo
Michala Vaška : Bratislava, 2008, s. 10-12.
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V ďalšom roku pribudli študijné kombinácie: DE-FR, DE-HV, DE-ON,
a neskôr aj DE-NE. V súčasnosti katedra ponúka až 11 študijných kombinácií.
V akademickom roku 1995/1996 sa na fakulte zavedol systém tzv. kurzového
štúdia. Tento spôsob výučby sa realizoval s ťažkosťami, pretože povinné
prednášky pre celý ročník sa prednášali spoločne, zatiaľ čo semináre/cvičenia
museli prebiehať v menších skupinách, nehovoriac o tom, že sa vzájomne
prelínali. V tomto systéme štúdia sa každý predmet/kurz ukončil v jednom
semestri. Zmenili sa preto aj hodinové dotácie a vznikli štvorhodinové bloky za
semester. Študenti si od začiatku fungovania katedry mohli vybrať z povinne
voliteľných prednášok v 2., 4. a 5. ročníku jednu z 2-3 ponúkaných.
V kurzovom štúdiu bolo nutné presunúť aj historiografiu do ZS 4. ročníka,
pretože sa mal vytvoriť priestor pre ukončenie dejepisu ako vedľajšieho
predmetu v tomto ročníku. V 5. ročníku tak ostali regionálne dejiny
a prednášky zo slovenských a všeobecných dejín, prednášané externistami.
Pedagogický zbor katedry od začiatku tvorili: PhDr. Július Bartl, CSc.,
PhDr. Valéria Dullová, doc. PhDr. Kveta Kučerová, CSc., Mgr. Róbert Letz
a PhDr. Dušan Škvarna, CSc.6 Doc. Kučerová v roku 1993 ukončila pracovný
pomer a odišla do zahraničia. V decembri 1993 nastúpila na katedru PhDr.
Mária Tonková, CSc., v apríli 1995 nastúpil PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
K 30. novembru 1996 prestúpil na FFUK D. Škvarna. V akademickom roku
1997/1998 sa stali odbornými asistentami Mgr. Branislav Krasnovský a Mgr.
Ľuboš Kačírek. V posledný deň akademického roka 2000/2001 odišla do
dôchodku D. Dullová a 10. septembra 2001 na jej miesto nastúpila PhDr. Anna

6

Konkurzné konanie prebehlo 13. júla 1992.
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Bocková. V tom istom akademickom roku sa členkou katedry stala Mgr.
Katarína Minarovičová, ktorá prednášala latinský jazyk do roku 2006.
Prvé štátne skúšky sa na katedre uskutočnili v akademickom roku
1996/1997, a to z dvoch predmetov: slovenské a všeobecné dejiny a didaktika
vyučovania dejepisu. Od roku 2000/2001 bol prvý predmet rozdelený na
slovenské dejiny a svetové dejiny. V akademickom roku 1996/1997 začala
katedra participovať na vzdelávaní učiteľov 1. stupňa ZŠ v 2. – 4. ročníku, a to
prednáškami zo slovenských dejín (Bartl, Kačírek, Letz) a predmetom
regionálne dejiny pri výučbe vlastivedy (Dullová, Bocková, Osaďan).
Akademický rok 2000/2001 znamenal pre fakultu zmenu v zavedení
kreditového systému štúdia od 1. ročníka, od r. 2004/2005 už vo všetkých
ročníkoch. Zaviedli sa aj tzv. prerekvizity, čo znamenalo, že študenti si bez ich
absolvovania nemôžu zapísať chronologicky nadväzujúci predmet v ďalšom
semestri.7 Dejiny Slovenska taktiež nadväzovali chronologicky po obdobiach
všeobecných dejín. Didaktika bola rozdelená do dvoch semestrov (didaktika I.
a II.), rovnako aj prax, pričom na náčuvovú nadväzuje tzv. súvislá. V roku
2002 došlo z iniciatívy vedenia fakulty k zmene názvu katedry na Katedra
dejepisu.
V roku

2004

katedra

predložila

akreditačný

spis

a úspešne

akreditovala svoj študijný program. Vedúcim katedry sa stal prof. PhDr.
Róbert Letz, PhD., ktorý pôsobil na katedre od jej založenia.8 Nový vedúci
7

V súčasnosti sa systém prerekvizít nedodržiava a pristupuje sa k liberálnejšiemu spôsobu
tvorby učebného plánu podľa voľby samotného študenta. To však nie je vždy možné
realizovať, keďže existuje tzv. optimálna cesta štúdia, pri ktorej napríklad študent 2. ročníka
nedostane hodnotenie za prípadné navštevovanie kurzu určeného pre 4. ročník.
8
LETZ, Róbert. História a súčasnosť Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Bratislava : MABAG spol. s. r. o., 2006, s. 6-7.
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katedry predložil vedeniu fakulty návrh na premenovanie názvu pracoviska
z Katedry dejepisu na Katedru histórie. Tento návrh bol prijatý. Azda najväčšia
zmena vo vysokoškolskom vzdelávaní zasiahla katedru v akademickom roku
2005/2006. Na PdF UK bol otvorený prvý ročník dvojstupňového štúdia – tzv.
bakalárskeho

a magisterského.

V dôsledku

týchto

zmien

bol

nanovo

vypracovaný celý študijný program pre obidva stupne, upravené hodinové
dotácie kurzov, počty kreditov a presunuté niektoré predmety. Reorganizovali
sa štátne záverečné skúšky. V bakalárskom stupni sa zaviedla štátna skúška
z predmetov slovenské dejiny a všeobecné dejiny. V magisterskom stupni
z predmetov slovenské dejiny, všeobecné dejiny (vybrané okruhy) a didaktika
dejepisu. Od akademického roku 2011/2012 boli predmety slovenské
a všeobecné dejiny zjednotené pod spoločným názvom história. V roku 2008
vydala katedra prvé číslo svojho časopisu Verbum historiae, zameraný na
problematiku konfesionalizmu a problematiku slovenských stredovekých
a novovekých dejín.
Na jar 2008 katedra predložila akreditačný spis a následne bola
akreditovaná v oboch stupňoch štúdia. V júni 2008 z katedry odišiel Ľ. Kačírek
na FFUK v Bratislave a v septembri na jeho pozíciu odborného asistenta
nastúpil Mgr. Pavol Matula, PhD.
Výraznou zmenou, ktorá sa dotkla katedry, bolo vytvorenie novej
organizačnej štruktúry fakulty a jej pracovísk, ktorá sa uviedla do praxe od
akademického roka 2011/2012. Na jej základe sa Katedra histórie stala
súčasťou Ústavu humanitných štúdií. Okrem Katedry histórie sem bola
začlenená aj Katedra občianskej a etickej výchovy a Katedra biológie.
Riaditeľom ústavu sa stal prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a
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občianskej výchovy. V štruktúre miest pre vedecko-výskumných pracovníkov
ústavu sa vytvorili tri miesta, ktoré mohla obsadiť Katedra histórie svojimi
pracovníkmi. Vedúcemu katedry ďalej plne podliehajú pedagogickí pracovníci.
Začiatkom akademického roka 2011/2012 zaujali miesta vedeckovýskumných pracovníčok Mgr. Monika Skalská, PhD. a Mgr. Miriam
Viršinská, PhD. Začiatkom roka 2012 Vedecká rada UK v Bratislave
vymenovala prof. PhDr. J. Bartla, CSc. za emeritného profesora. Od
akademického roka 2011/2012 pôsobí na Katedre histórie v spolupráci
s Katedrou predprimárnej a primárnej edukácie ako doktorand aj Mgr. Pavol
Makyna. Od akademického roka 2012/2013 pôsobia na katedre ďalší dvaja
doktorandi Mgr. Marián Lezo a Mgr. Michal Babál. Obaja boli prijatí v rámci
doktorandských miest pre Katedru špeciálnej pedagogiky. Od akademického
roka 2013/2014 pribudol na katedre ďalší doktorand Mgr. Juraj Kríž,
prislúchajúci opätovne pod Katedru predprimárnej a primárnej edukácie.
Počas uplynulých 20 rokov existencie katedry ukončilo magisterské
štúdium viac ako 400 magistrov a bakalársky titul získalo asi 150 absolventov.9
Ako externisti ešte na katedre pôsobili v rokoch 1992 – 2001: PhDr.
Zdenek Farkaš (Dejiny praveku), Mgr. Mária Schwingerová (Starovek), PhDr.
Oľga Baginová a prof. PhDr. Peter Kuklica, CSc. (obaja latinský jazyk).
Z Historického ústavu SAV a iných pracovísk prednášali výberové (voliteľné
a povinne voliteľné) prednášky: PhDr. Edita Ivaničková, CSc., PhDr. Tünde
Lengyelová, CSc., PhDr. Branislav Sikora, CSc., Doc. PhDr. Ján Pešek, DrSc.,

9

Archív Katedry histórie PdF UK. (ďalej len AKH)

Verbum historiae 2/2013

119

MAKYNA, P.: 20 rokov katedry histórie

PhDr. Peter Mulík, PhD., Jerguš Ferko, PhDr. Viera Obuchová, PhDr. Samuel
Jovankovič, Mgr. Drahoslav Hulínek, PhD., PaedDr. Róbert Osaďan.10

Externé rozširujúce a rigorózne štúdium
Katedra histórie začala v akademickom roku 2003/2004 realizovať
externé rozširujúce štúdium dejepisu v konzultačnom stredisku v Žiline, a od
roku 2005/2006 aj v Bratislave. 8. a 9. septembra 2005 sa konali prvýkrát
záverečné skúšky pri tomto type štúdia.
Výučbu vykonávajú takmer všetci členovia pedagogického zboru
katedry. Tá prebieha v blokovej forme v priebehu šiestich sústredení počas
dvoch školských rokov. Celkovo ide o 245 hodín priamej výučby, do ktorých
nie sú započítané hodiny strávené konzultáciami pri vedení a kontrole
seminárnych a záverečných prác. Odborné konzultácie nie je možné obmedziť
na určitý čas, keďže tento spôsob štúdia využívajú najmä zamestnaní ľudia,
ktorí si ho platia. Vyučujúci sa preto snažia byť ústretoví a podľa vzájomnej
dohody takmer kedykoľvek nápomocní.
Katedra histórie PdF UK má oprávnenie viesť rigorózne konanie
(skúšky a obhajoba práce). Po ich úspešnom ukončení získa absolvent
akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Prvé rigorózne skúšky
a obhajoby sa tu uskutočnili 4. júla 2002.11 Doteraz vykonalo rigoróznu skúšku
na katedre celkovo 28 osôb.

10
11

Tamže.
BARTL, ref. 1, s. 10.
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Spolupráca so zahraničím
Už od začiatku fungovania katedry patria styky so zahraničím k jej
silným stránkam. Pracovníci ich realizovali ako individuálne cesty na základe
pobytov, ktoré poskytovala PdF UK alebo Rektorát UK, prípadne iné
organizácie v zahraničí. Rakúske centrum pre juhovýchodnú Európu
(Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut vo Viedni) s pracoviskom
v Bratislave

poskytovalo

týždenné-dvojtýždenné

pobyty

v partnerských

pracoviskách vo Viedni. Takéto pobyty absolvovali J. Bartl, M. Kamenický, R.
Letz a D. Škvarna. Ľ. Kačírek absolvoval jednosemestrálny študijný pobyt na
Univerzite v Ľubľane, na Katolíckej univerzite Pétra Pázmánya v Piliscsabe
(Maďarsko). M. Tonková absolvovala viacero študijných pobytov na
zahraničných univerzitách, napr. v Ľubľane, Prahe, Záhrebe a Sofii.
Spolupráca s univerzitou v Ľubľane (Slovinsko) sa prehlbovala
vzájomnými pobytmi, spojenými s prednáškami hostí, ale aj na spoločných
konferenciách. Vo februári 1998 prednášali na našej fakulte z Katedry histórie
Filozofickej fakulty univerzity v Ľubľane profesor J. Cvirn, Dr. A. Cindrić
a Dr. A. Godina. V apríli 2000 opäť predniesli blok prednášok na našej katedre
v spolupráci s FF UK, Sekciou všeobecných dejín Slovenskej historickej
spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SAV) a Spoločnosťou pre
dejiny a kultúru strednej a východnej Európy pri SAV. Na Katedre histórie
prednášali aj v apríli 2002 prof. B. Repe, prof. Cvirn a Dr. P. Štih.
V októbri roku 1999 a máji roku 2001 sa v spolupráci s touto katedrou
zorganizovali študentské vedecké konferencie v Moravských Topliciach
v Slovinsku a v Banskom Studenci na Slovensku. Konferencií sa zúčastnili
študenti z Ľubľany, Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity v Terste a našej
Verbum historiae 2/2013

121

MAKYNA, P.: 20 rokov katedry histórie

fakulty. 6. decembra 2000 zorganizovala M. Tonková medzinárodný seminár
študentov (slovenská časť) na tému: Slovensko a Slovinsko v moderných
dejinách.
Dňa 13. novembra 1998 prednášal na našej katedre o výučbe dejepisu
na Univerzitách v USA James R. Felak z University of Washington. Na tejto
akademickej pôde sa s prednáškami tiež predstavili: 7. mája 2003 profesor J.
Rychlík z Ústavu dějin FF Karlovej univerzity a profesor N. Veljanovski
z Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity v Skopje (Macedónsko),
10. novembra 2005 profesor Ch. Meinel z Univerzity v Regensburgu
(Nemecko).

V roku 2006 katedru navštívili a nadviazali spoluprácu

profesor Hideaki Kimura z Research Institute for World History z Tokijskej
univerzity, Dr. Deborah Michaels z Univerzity of Michigan a doc. Dr. Tvrdko
Jakovina z univerzity v Záhrebe.
Katedra histórie úzko spolupracuje s partnerskou katedrou histórie na
PdF Masarykovej univerzity v Brne, pričom sa uskutočnili viaceré vzájomné
výmenné

pobyty

členov

katedier,

vrátane

účasti

na

konferenciách.

Každoročným hosťom katedry je tamojší vedúci katedry prof. PhDr. Jaroslav
Vaculík, CSc. Rovnako intenzívna je spolupráca so známym českým
odborníkom na didaktiku dejepisu prof. PhDr. Zdeňkom Benešom, CSc.
z Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.
Spolupráca sa konala aj s ďalšími katedrami histórie v Českej
republike: Katedrou dejepisu PdF Technickej univerzity v Liberci, Katedrou
histórie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Intenzívna spolupráca
prebieha i s Katedrou histórie na Vyššej pedagogickej škole v Kielcach
(Poľsko), s Univerzitou v Regensburgu, Katedrou politológie FF v Olomouci
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a s Katedrou histórie FF Ostravskej univerzity, Katedrou histórie na
Jagelovskej univerzite v Krakove, Katedrou histórie Poznaňskej univerzity.12
Na prelome apríla a mája 2012 na našej Katedre histórie prednášal dva
týždne profesor Alain Soubigou z Université de la Sorbonne v Paríži. Tento
prednáškový kurz bol venovaný dejinám Rakúsko-uhorskej monarchie na
prelome 19. a 20. storočia a česko-slovensko – francúzskym vzťahom v 20.
storočí.
V rokoch 2005 – 2010 pedagógovia katedry participovali celkovo na
40 grantových projektoch a zúčastnili sa 85 vedeckých konferencií
a seminárov, z toho 63 doma a 22 v zahraničí. Sú medzi nimi prestížne
medzinárodné granty International Visegrad Fund, APVV, ESF, ale aj mnohé
domáce projekty VEGA a KEGA. Katedra v roku 2013 ukončila tvorbu novej
sady učebníc učebnice dejepisu pre základné a stredné školy. Jej členovia sa
celkovo podieľali na vydaní siedmich učebníc (štyroch pre základné školy
a troch pre gymnáziá).13 Ambiciózny je aj projekt vydávanie sady
vysokoškolských učebníc slovenských dejín, koncipovaný do šiestich zväzkov.
Zatiaľ vyšli zväzky I. (autor prof. Matúš Kučera), IV. a V. (autor prof. Róbert
Letz) a pracovníci katedry momentálne pripravujú III. zväzok.
Život na Katedre histórie plynie svojím tempom. Naše pracovisko
počas dvadsiatich rokov svojej neprerušenej histórie vykonalo veľa. Sú to,
pravda, hodnoty duchovné, ktoré ťažko merať materiálnymi meradlami. Sme
odhodlaní aj v ťažkých pomeroch ďalej pôsobiť, tvoriť a odovzdávať poznatky
ďalším generáciám.
12
13

BARTL, ref. 1, s. 10-12.
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2268.
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ROZHOVOR S PROFESOROM BARTLOM
O 20. VÝROČÍ KATEDRY
1. Kedy, kde a komu skrsla myšlienka obnoviť Katedru histórie na PdF
UK v roku 1992?
profesor Bartl: „V podstate to bola spoločná myšlienka vtedajšieho dekana
fakulty docenta Bažániho a profesora Matúša Kučeru, ktorý bol v tom čase
ministrom školstva SR. Tí sa niekedy na jar alebo v lete roku 1992 stretli
a dohodli sa na zámere a zásadách, ako by tá katedra mala vyzerať, ako by
mala fungovať, aké predmety by sa mali vyučovať atď. Katedra bola zriadená
počnúc zimným semestrom v roku 1992/1993. Vtedy tam nebolo žiadne
zákonné uznesenie, v podstate to bolo na základe vzájomnej dohody medzi
ministrom školstva a týmto našim pánom dekanom. V lete roku 1992 bol
vypísaný konkurz a pokiaľ si pamätám, tak na konkurze boli ďalší ľudia, ktorí
potom už nenastúpili, napr. kolega Pajtinka. Ten potom fungoval na
ministerstve školstva a dlhé roky bol pracovníkom a poradcom ministrov atď.
Katedra vznikla v takej základnej zostave, pokiaľ si spomínam, tak Bartl
(smiech), bol som menovaný potom vedúcim katedry. Bol tam kolega Letz,
vtedy asistent samozrejme, ďalej Valéria Dullová, Dušan Škvarna, Kveta
Kučerová, ktorá sa v tom čase stala docentkou. Čiže v takejto zostave sme
začali fungovať. Hovoril som ešte s vtedajším ministrom školstva prof.
Kučerom o študijnom pláne, ktorý bolo potrebné pripraviť, plán predmetov,
hodinovú dotáciu atď. Po porade sme teda tento študijný plán pripravili a bol
odsúhlasený vedením fakulty. A od zimného semestra 1992/1993 sa už
„bežalo“ podľa tohto plánu.“
2. Spomínali ste konkurz. Ako ste do tohto procesu vstúpili vy?
profesor Bartl: „Áno, v lete roku 1992 bol konkurz a po ňom som bol
menovaný rozhodnutím dekana, teda vedenia fakulty, vedúcim katedry. Treba
povedať, že sme všetci mali približne rovnaké vzdelanie, lebo všetci boli
historici, ktorí končili na Univerzite Komenského pôvodne Filozofickú fakultu.
A postupne potom prichádzali alebo zobrali sme ďalších kolegov alebo
pracovníkov. Prišiel konkrétne kolega Kamenický z HÚ SAV, takisto Dr.
Tonková, neskôr po odchode kolegu Dušana Škvarnu na FF UK a potom do
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Banskej Bystrice, prišiel kolega Ľuboš Kačírek, tiež absolvent našej FF UK
z Mestského múzea v Bratislave, no a po ňom Branislav Krasnovský, ktorý bol
pôvodne na HÚ SAV. Medzitým Dr. Dullová odišla do dôchodku a na jej
miesto nastúpila Dr. Anna Bocková. Mali sme tu ešte kolegyňu Mgr. Katarínu
Minarovičovú, ktorá mala učiť latinčinu, keďže bola normálne zaradená do tej
vyučovacej štruktúry, no keďže nemala dostatočne veľký úväzok, tak latinčinu
učila na polovičný úväzok u nás a ďalší úväzok mala na Katedre románskych
jazykov, ale aj logopédov.“
3. Rok 1992 bol veľmi dôležitý z hľadiska kreovania samostatnej
Slovenskej republiky. Vieme, že prebiehali vtedy rokovania o rozdelení
ČSFR a taktiež vznikala súčasná ústava SR. Mali tieto udalosti nejakú
súvislosť s obnovením katedry?
profesor Bartl: „My sme samozrejme tú politickú situáciu sledovali, no
nebolo to nejako konkrétne súvisiace so vznikom SR. Fakt je však jeden, že od
začiatku bolo potrebné akceptovať, že sme túto katedru budovali ako Katedru
slovenských a všeobecných dejín. Lebo v tom čase na iných katedrách histórie,
konkrétne napr. aj na FF UK, ale i iných, boli ešte stále katedry
československých dejín, a tak sa aj nazývali. Prednášali teda aj československé
dejiny. Zatiaľ čo u nás sa od začiatku prednášali slovenské dejiny ako
samostatný predmet a české dejiny, lebo československé dejiny existujú
fakticky iba od r. 1918, čiže české dejiny, staršie dejiny českého kráľovstva,
habsburskej monarchie atď., a potom aj neskôr do roku. 1918, sa prednášali
a prednášajú v rámci svetových dejín.“
4. Ako dnes hodnotíte obnovenie Katedry slovenských a všeobecných dejín
na PdF UK v Bratislave po 20. rokoch?
profesor Bartl: „Nechcem, aby to vyznelo ako samochvála alebo
nadhodnocovanie, ale fakt je ten, že táto katedra bola potrebná. Pôvodne totiž
existovala Katedra dejín na Pedagogickom inštitúte v Trnave, ktorý sa v roku
1964 transformoval na Pedagogickú fakultu UK a takto bola aj katedra spolu
s fakultou včlenená do zostavy UK. A tam tiež existovala samostatná katedra,
no vtedy postupne už prichádzala do útlmu, keďže stranícke orgány mali pocit,
že tých učiteľov v tomto smere nie je potrebné preferovať, najmä, keď
existovali ďalšie Pedagogické fakulty v Nitre a Prešove. A skutočne, začiatkom
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80. rokov došlo k postupnému útlmu a celkovej likvidácii fakulty a Katedry
dejepisu. Tá bola v akademickom roku 1981/1982 pričlenená ku Katedre
slovenského jazyka a literatúry ako oddelenie dejepisu. Neotvárali sa nové, iba
dobiehali staré ročníky. Nakoniec v lete 1983 štúdium dejepisu aj na katedre
zaniklo. Čiže 6 rokov pred pádom komunizmu bol dejepis úplne zlikvidovaný
na Trnavskej pedagogickej fakulte. A to, čo sa tu potom obnovilo po roku
1989, samozrejme organizačne nadväzovalo na bývalú Katedru dejepisu, ale
vznikla na úplne nových základoch. Myslím si, že naša katedra sa dôstojne
začlenila medzi iné katedry histórie na ostatných vysokých školách na
Slovensku, jednak publikačnou činnosťou, zúčastňovali sme sa konferencií aj
rôznych zjazdov SHS a rôznych podujatí nielen na Slovensku.“
5. Na čo najradšej spomínate počas obdobia, kedy ste boli vedúcim
katedry v súvislosti s týmto pracoviskom? Možno aj nejaké negatívne
zážitky?
profesor Bartl: „Najviac sa mi páčilo to, že som prišiel do kolektívu, ktorý bol
skutočne od začiatku zohratý. Neboli tu žiadne vnútorné konflikty, rozumeli
sme si. Bol som samozrejme od všetkých tak o generáciu starší, ja som bol
ročník ´37, oni tak ročník ´50 alebo ´60. To je 15 až 20 rokov, ale skutočne
sme si rozumeli. Myslím si, že tu neboli skutočne žiadne vnútorné problémy
alebo konflikty na tejto katedre. A ak aj niektorí odišli, tak odišli možno za
lepším chlebom, napríklad na Filozofickú fakultu, prípadne odišli do dôchodku
štandardným spôsobom, takže určite nešlo o nejaké konfliktné situácie. Neviem
si spomenúť na nejaké nepríjemnosti alebo na nejaké problémy. Keby som mal
hovoriť o ťažkostiach, ale to by som musel hovoriť univerzálne. Keď nám aj
vedenie fakulty vychádzalo v ústrety, ale netušil som, keď som prišiel na túto
fakultu a na túto katedru, koľko je byrokracie, administratívy
a administrovania spojenej s takouto funkciou. Myslel som si, že to bude oveľa
jednoduchšie a hladšie, ale ukázalo sa, že čím ďalej, tým je to
komplikovanejšie. Ak by som mal do budúcna priať aj ďalším vedúcim katedry
a fakulty vôbec, tak čo najmenej administratívy. Lebo čím viac sa modernizuje,
zavádzajú počítače, systém AIS a neviem čo, tak je to oveľa komplikovanejšie a
stresujúcejšie, ako to bolo. To mi prekáža aj teraz, i keď mi to už môže byť
jedno. Ale i v minulosti mi toto najviac vadilo.“
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6. Určitým „zrkadlom“ práce katedry a pedagógov sú absolventi. Máte
informácie o niektorých alebo sledujete ich činnosť v oblasti vedy
a histórie v súčasnosti?
profesor Bartl: „V minulosti sme uvažovali nad tým, že zvoláme nejaké
stretnutie absolventov alebo nejakú poradu s tými, ktorí by prišli a ktorých by
sme mohli zohnať – aké majú skúsenosti v praxi, aké majú spomienky na svoje
štúdium, čo by poprípade navrhli zlepšiť a podobne. Zatiaľ sa nám to však
nepodarilo zorganizovať. Ale môžem povedať, že naši absolventi sa uplatnili
na špičkových pracoviskách, napríklad niektorí sú pracovníkmi HÚ SAV,
dokonca veľmi úspešní, publikujú, chodia do zahraničia atď. Takisto pôsobia
na iných univerzitách, samozrejme vyučujú na školách. Niektorí však odišli
úplne mimo školstva, ale to je záležitosť chlebová, ktorá sa nedá úplne vylúčiť.
Keď sme na začiatku koncipovali študijný program, tak sme sa snažili postaviť
to štúdium univerzálnejšie, alebo presnejšie, aby boli použiteľní nielen
v pedagogickom procese na školách, ale aby mohli robiť aj vedecký výskum.
Samozrejme, že je to ťažké, pretože štúdium jazykov alebo špeciálna príprava
v oblasti pomocných vied historických – nikdy sme nemohli ísť do takej hĺbky,
ako napríklad na filozofickej fakulte alebo konkrétne na Trnavskej univerzite.
Tam je to odborné štúdium dejepisu. My sme boli od začiatku zameraný najmä
na výchovu stredoškolských pedagógov, teda učiteľov alebo profesorov
dejepisu. A toto bola len taká ďalšia voľba alebo možnosť, pretože si myslím,
že dnes sú pracovné ponuky také, že študent nemá úplne nalinkované ako za
socializmu, že tu musíš robiť a na takej škole učiť. Dnes je toľko možností, že
keď chce, tak sa skutočne môže zamerať na vedecký výskum, alebo môže ísť na
iné pracovisko podobného zamerania. Teda aj výučbu sme ladili tak, aby
nebola zameraná iba na pedagogické disciplíny, ale aby bola univerzálnejšia.
A myslím si, že sa nám to podarilo.“
7. V roku 2004 ste opustili post vedúceho katedry, ako sa vám z neho
odchádzalo?
profesor Bartl: „Tak normálne, musím povedať, že som nebol ani znechutený,
ani nejaký odstavený. Chápal som to ako normálny proces, ktorý prebieha, že
človek nemôže byť donekonečna na nejakom mieste. Musí dať samozrejme
priestor aj mladým alebo mladším, a bolo to vlastne rozhodnutie dekana, takže
tam som to mohol zobrať len na vedomie a nič viac (smiech.) Pritom musím
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konštatovať, že aj so súčasným vedúcim katedry som spolupracoval aj naďalej,
pretože to sa neprerušilo. Nebolo možné všetko useknúť, zahodiť a nechať tak.
Napríklad granty alebo prebiehala akreditácia, čiže všetko bolo rozbehnuté,
muselo sa to dokončovať za pochodu a na tom som sa tiež podieľal. Pokiaľ
som mohol, tak som sa do toho zapojil.“
8. Aká je katedra dnes? V čom sa podľa vás zmenila za tých 20 rokov
a ako vidíte jej budúcnosť?
profesor Bartl: „Ťažko povedať, ako sa zmenila. Pribudli noví ľudia a myslím
si, že sa dosiahlo posilnenie katedry fakticky o troch pracovníkov: kolegu
doktoranda Makynu a ďalšie dve kolegyne, ktoré prišli zo SHÚ Matice
slovenskej, kolegyne Viršinskú a Tihányiovú (rod. Skalskú), naozaj predstavujú
platné sily alebo pracovníkov, ktorí tu sú a budú tu pôsobiť.“
9. Katedra prešla množstvom zmien, či už personálnymi, ale i rôznymi
systémami štúdia. Ktorý z nich bol podľa vás najlepší?
profesor Bartl: „Štruktúra študijného programu sa samozrejme mení, ale
predsa by mala byť nejakým spôsobom stabilná. Vysvetlím prečo: zažil som
počas svojho pôsobenia niekoľko vnútorných reforiem, ktoré buď vyplynuli
z vysokoškolského zákona, alebo vyplynuli z transformácie fakulty. Problém
bol, že študent začal študovať 1. ročník podľa nejakého systému a kým skončil,
tak ešte musel v 3. alebo 4. ročníku prejsť ďalšou zmenou. Tam napríklad
vznikali problémy nielen pri pomenovaní predmetov, inak stavaných
predmetoch, inom započítavaní kreditov atď. Mali sme napríklad pri skúškach
istý typ štúdia a potom bolo tzv. dobiehajúce štúdium. No a študent končí
fakultu obvykle po piatich rokoch, ale sú aj takí študenti, a to sa nedá úplne
vylúčiť, ktorí aj dlhšie študujú alebo opakujú, alebo jednoducho prerušia
štúdium a potom pokračujú ďalej. Vtedy už nestihnú svoj ročník a kolegov
a zrazu sú postavení do situácie študovať podľa iného systému, vnútorne inak
štruktúrovaného. A to im robí problém. Ale to môže byť aj ich chyba, nemali by
z vyučovacieho procesu vypadnúť. Takže ja mám len ten pocit, že to vyzerá
teraz celkom pozitívne a dobre. Ten pôvodný systém, kde bola stabilná
štruktúra predmetov a neexistovali voliteľné, alebo teda povinné, povinne
voliteľné a výberové predmety, bol taký strnulejší. Boli predpísané počty
skúšok a predmetov atď., a teraz je to z hľadiska študentov variabilnejšie, no

Verbum historiae 2/2013

128

MAKYNA, P.: 20 rokov katedry histórie

kladie to väčší dôraz na fakt, aby boli zodpovednejší. Keď si to nechajú „ujsť“,
stratia alebo nezískajú nejaké predmety, preto potom môžu mať ťažkosti. To je
to pozitívum, nová forma štúdia, hoci samozrejme to pre učiteľov a študentov
predstavuje istú záťaž. Rozdelenie štúdia na bakalársky a magisterský stupeň
prináša po prvé raz toľko štátnic, teda záverečných skúšok, záverečných prác
a ten študent naozaj končí 3. ročník, musia ho skúšať a potom rýchlo ísť na
štátnicu a napísať záverečnú prácu. My sme predtým žiadali od študentov, aby
písali koncoročné seminárne práce, pričom niektoré boli na takej úrovni, že
ich môžeme pokojne porovnať s dnešnými bakalárskymi prácami. Iní študenti,
naopak, tie práce ledva napíšu a nie sú na takej úrovni, no to je asi otázka
času a možno by mali systematickejšie študovať.“
10. Pedagógovia katedry sa podieľali na tvorbe množstva učebníc
dejepisu. Ako hodnotíte túto činnosť katedry?
profesor Bartl: „Príprava učebníc patrí medzi naše najväčšie úspechy. Brali
sme to tak, že táto činnosť patrí do kompetencie našej katedry. Boli tu však isté
konfliktné situácie, ktoré netreba zahmlievať. Bol vypísaný konkurz na
ministerstve školstva, no katedra, ktorá ho pôvodne vyhrala nakoniec tie
učebnice nenapísala. V druhom kole sme už boli v poradí a MŠ SR túto úlohu
zverilo nám. My sme tie učebnice skutočne začali písať, zostavili sme autorský
kolektív, ktorý nebol len z členov katedry. Podieľali sa na tom napr. doc.
Valachovič z FF UK (starovek) a potom doc. Otčenáš z Prešova a nakoniec
Dr. Kodajová z HÚ, aj Dr. Bartlová. Išlo najmä o slovenské dejiny pre 2.
ročník a 3. ročník gymnázií. Ostatní boli členovia našej katedry a tie učebnice
sme napísali v rozpätí rokov 1997 – 2006. Pôvodne sme spolupracovali s Dr.
Benkovou zo Štátneho pedagogického ústavu, ale potom, keď nemohla
pokračovať ďalej, sa do didaktickej časti zapojila Dr. Bocková, ktorá
medzitým prišla ako interný pracovník na katedru. My sme si vlastne na týchto
učebniciach trénovali nielen vlastnú schopnosť písať takéto veci, ale sme aj
preverovali a overovali platnosť a nosnosť mnohých téz alebo tvrdení
v historiografii, pretože treba otvorene povedať že nie je pravda, že naše
dejiny sú nekompletne zhodnotené, ale ešte máme napríklad v 20. storočí tzv.
trecie plochy a nejaké problémy, ktoré sa rozdielnym spôsobom vykladajú zo
strany odborných historikov na vedeckých pracoviskách. Toto bolo potrebné
nejakým spôsobom uviesť na správnu mieru a nemôžeme si dovoliť zneisťovať
študentov pri výučbe. Existujú totiž názory, že dejepis by mal byť tak napísaný,
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aby obsahoval kontroverzné alebo rozdielne názory, aby ich študent a učiteľ
mohol porovnať a diskutovať o nich. Nie som stúpencom takejto predstavy,
pretože potom by sa nám dejepis celý rozsypal a každý by si prednášal, čo
chcel a vymýšľal rôzne teórie a rôzne predstavy. Nehovorím, že to má byť
nejako kanonizované na nejakú normu, ale dejepis by mal prinášať
najmodernejšie poznatky a súčasne pravdivé poznatky. Nemal by vyvolávať
národnostné, náboženské alebo neviem aké trenice, ale mal by byť na druhej
strane objektívny, aby študent a žiak dostal maximum informácií, ktoré sa mu
majú dať. Diskusia sa vedie v tej polohe, že koľko toho študentom dať, aby
neboli zaťažení, aby dostali primerané množstvo faktov a informácií. Toto
považujem za kľúčovú otázku v oblasti vyučovania dejepisu na školách, ale
i pri tvorbe učebníc.“
11. V súčasnosti už na katedre neprednášate. Nechýba vám to?
profesor Bartl: „Do určitej miery áno, ale zo zdravotných dôvodov už
skutočne nemôžem. Nemám nejaké mimoriadne zdravotné problémy, ale sú to
takého druhu, aj pohybové a neviem aké, že už naozaj nemôžem. I keď stále
robím výskum, pretože sedím doma a píšem atď. Ale je dôležité, že som s tou
katedrou v styku, napr. na štátniciach, prípadne doktorských skúškach.“
12. Na záver možno trochu zábavne. Medzi študentmi a kolegami ste
známy svojím rozprávaním historických vtipov. Prispejete nejakým
vtipom aj teraz?
profesor Bartl: „Musím si nejaký dodatočne pripraviť (smiech). Spomínam si
na svoje stredoškolské štúdium, ale aj vysokoškolské, kde nám učitelia,
nehovorím, že chrlili vtipy, ale skutočne niektorý vtip alebo „hláška“ tomu
študentovi pomôže. On si zapamätá nejakú zvláštnosť, a ten súvislý seriózny
text mu nejde tak do hlavy, ako keď mu poviete nejaký príbeh, ktorý sa stal,
alebo ktorý je tradovaný v dejinách, a tým pádom sa mu to tak oživí. Vynoria
sa mu v hlave aj súvislosti. Vtip nie je kľúčová vec v dejinách, ale je v podstate
mnemotechnickou pomôckou na to, aby si ten študent spomenul: „aha, tak to
je ono!“ Je to také vyvolanie spomienky z toho „suterénu“ pamäti.“
Otázky kládol a za rozhovor ďakuje Mgr. Pavol Makyna.
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Regionálny historik Jozef Mikulík (1852 – 1896)
Monika Tihányiová
Obdobie 19. storočia, obzvlášť jeho druhá polovica, prináša postupne
do dejín slovenskej historiografie čoraz viac odborných prác venujúcich sa
vybranému regiónu. Predmetom výskumu sa stávajú nielen jednotlivé mestá či
hrady, ale aj celé župy. Autori, zväčša právnici, lekári či farári, vo svojom
voľnom čase študujú staršiu literatúru a navštevujú miestne archívy. Výsledky
ich práce neraz prvýkrát upozorňujú na význam príslušného regiónu v dejinách
Uhorska, vyzdvihujú jeho podiel na priebehu dôležitých politických,
hospodárskych i kultúrnych udalostí krajiny. Práce týchto autorov sa v
nejednom prípade stali na dlhé obdobie našimi jedinými podkladmi pre
poznanie dejín príslušného regiónu.
Medzi nadšencov regionálnej histórie, ktorí svoje poznatky čerpali
predovšetkým zo zachovaných písomných prameňov, patrí aj Jozef Mikulík,
rodák z Dobšinej. Za svoj neobyčajne krátky profesionálny život stihol položiť
základy nielen dejín gemerského baníctva či mesta Rožňava, ale do odborných
kruhov sa mu podarilo vniesť aj záujem o každodenný život v mestách a
mestečkách, a to so zameraním sa na všetky sféry vtedajšieho mestského života
vrátane cirkevnej.
Jozef Mikulík sa narodil 18. marca 1852 v Dobšinej, na
severovýchodnom okraji Gemerskej župy, na území Spišsko-gemerského
rudohoria, vo významnom starobylom banskom mestečku. Narodil sa do
chudobnej baníckej rodiny Jakuba Mikulíka a jeho manželky Zuzany, rodenej
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Vlachovskej. Už počas absolvovania základného štúdia v Dobšinej sa ukázal
ako usilovný žiak, nadšený pre získavanie ďalších vedomostí. Jeho záujem
nepochybne podnecovala stále živá banská sláva Dobšinej a jej bohatá história.
Svoje vedomosti rozširoval najprv na evanjelickom gymnáziu v neďalekej
Rožňave, následne na evanjelickom kolégiu v Prešove. Tu na neho celkom isto
zapôsobila výučba u známeho profesora, filozofa Andreja Vandráka, pôvodom
z gemerského Štítnika, či u profesora rímskeho práva Tomáša Vécseyho. V
Rožňave aj v Prešove prehĺbil svoje vedomosti z histórie, priučil sa viacerým
pomocným vedám historickým a predovšetkým zdokonalil svoje jazykové
schopnosti vrátane latinčiny. Po zdolaní advokátskych skúšok sa vrátil do
rodnej Dobšinej, kde popri práci advokáta, práve zdatnosť v jazykoch a v
histórii, získal aj oprávnenie spravovať miestny archív. 1 Z tohto obdobia
pochádza jeho prvotina Dobschau und die Dobschauer Eishöhle. Eine
monographische Skizze.2 V rovnakom čase pracoval aj na zbierke ľudových
povestí z okolia Dobšinej,3 na dejinách Muránskeho hradu a jeho okolia, 4 a
najmä na odbornej práci o dejinách banského a železiarskeho priemyslu v
Dobšinej, ktorú vydal samostatne, aj v troch častiach v odbornom periodiku
Történelmi Tár.5 Išlo o priekopnícku prácu založenú predovšetkým na výskume
zachovaných písomných prameňov. Mikulík čerpal výlučne z dobšinského
archívu. Študoval tunajšie písomnosti od najstarších čias až do jeho súčasnosti.
1
2
3
4
5

KOVÁCS, Sándor. Mikulik Józsefről. In MIKULIK, József. A gömöri ág. Hitv. evang.
esperesség története 1520 – 1740. Pozsony, 1917, s. IV – V.
MIKULIK, József. Dobschau und die Dobschauer Eishöhle. Eine monographische
Skizze. Kaschau : Pannonia, 1878, 48 + XIII s.
Tenže. Népmondák Dobsina környékéről. Képes Cs. Lapok, 1881.
Tenže. Murányvára és környéke. In Pesti Napló, 1878, s.
Tenže. A bánya- és vasipar története Dobsinán. Budapest : Athenaeum Ny., 1880, 80 s.;
Tenže. A bánya- és vasipar története Dobsinán. In Történelmi Tár, 1880, roč. 3, s. 609632; 1881, roč. 4, č. 1, s. 28-50, č. 3, s. 494-521.
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Spracovával informácie z rozličných dokumentov a to nielen hospodárskeho,
ale aj právneho charakteru. Práca okrem úvodu a prílohy pozostáva z dvoch
častí. Prvá časť sa venuje baníctvu a hutníctvu železa, medi, striebra, ortuti,
ťažbe a spracovaniu kameňa, kobaltu a niklu. Druhá časť má právny charakter.
Autor v nej opisuje dejiny banského práva a banských inštitúcií. Už v
poznámkach k jednotlivým častiam textu, no najmä v prílohe práce publikuje
Mikulík pôvodné znenia viacerých zachovaných prameňov od 15. do 18.
storočia vrátane stredovekých listín, vizitácie miestneho kostola z roku 1637,
zápisnice mestskej rady (od roku 1595) či zápisy z banskej knihy (od roku
1697). Práca obsahuje aj vysvetlivky nemeckých výrazov z oblasti baníctva.
Na prínos a stále aktuálny význam tejto Mikulíkovej práce v oblasti dejín
baníctva poukazuje aj jej reprint z roku 2003, o ktorý sa zaslúžilo Banícke
múzeum v Rudabányi.6
Hneď po svojom príchode zo štúdií sa Mikulík angažoval v rodnej
Dobšinej aj v mestskej správe. Stal sa členom mestskej rady a v roku 1880 sa
uchádzal dokonca o miesto richtára. Tesný neúspech vo voľbách ho
mimoriadne vyčerpal. Novú silu našiel nielen v rodine, ktorú si krátko predtým
založil s Gizelou Bretsovou, dcérou horára z obce Jovice pri Rožňave, ale aj v
odsťahovaní sa do Rožňavy. V Rožňave pracoval u známeho verejného
kráľovského notára Dr. Markó Sándora. 7 Naďalej spracovával regionálne
dejiny, pričom sa stále zameriaval skôr na hospodárske či kultúrne dejiny, ako
na politické. V roku 1882 publikoval v Történelmi Tár príspevok k dejinám
cirkvi a školstva, keďže si uvedomoval, že bez poznania cirkevných dejín nie
6 Tenže. A bánya- és vasipar története Dobsinán. Rudabánya : Érc- és Ásványbányaszati
7

Múz., 2003, 80 s.
KOVÁCS, ref. 1, s. IV.
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je možné spracovať všeobecné dejiny. 8 Azda aj príprava tohto príspevku ho
podnietila k napísaniu práce o dejinách Gemerského evanjelického a. v.
seniorátu, ktorá vyšla tlačou až po jeho smrti v roku 1917. 9 Touto prácou, ako
sám píše v úvode, chcel prispieť k dovtedy málo prebádanej problematike
cirkevných dejín. Svoje dielo vypracoval na základe bohatého pramenného
materiálu, ktorý našiel v štítnickom seniorálnom archíve a v dobšinskom
archíve. Pri právno-historickom opise jednotlivých období vychádzal
predovšetkým zo seniorálnych zápisníc. Na príklade spracovania dejín
evanjelickej a. v. cirkvi v Gemeri sa stal jedným z prvých autorov dejín
protestantskej cirkvi. Prácu rozdelil na deväť častí, v ktorých chronologicky
opisoval dejiny evanjelickej cirkvi v Gemeri, od roku 1520 až do roku 1741.
Všímal si pritom nielen dôležité udalosti, ktoré mali vplyv na vývoj tejto
cirkvi, ale aj na jej každodenný život v jednotlivých seniorátoch vrátane
školstva a vzdelávania. Zaujímalo ho do akej miery mala cirkev vplyv na
každodenný život obyčajných ľudí. Úrovni školstva na konci 18. storočia v
Gemerskej župe sa následne venoval aj v samostatnej štúdii. 10
Každodennému životu v uhorskom mestečku sa venoval v ďalšej
svojej rozsiahlej práci – Magyar Kisvárosi Élet 1526 – 1715, ktorá vyšla tlačou
v roku 1885.11 Opäť išlo o priekopnícku prácu. Aj v tomto prípade upozorňuje
autor v úvode knihy na dôležitosť poznania cirkevných, hospodárskych a
kultúrnych dejín jednotlivých regiónov, pretože ich výskum napomáha lepšie
8 Tenže. Adalék a magy. vallás- és közoktatásügy történetéhez. In Történelmi Tár, 1882,
roč. 5, č. 3, s. 492-498.
9 Tenže. Gömöri ág. hitv. evang. esperesség története. Pozsony : Wigand, 1917, 155 s.
10 Tenže. Gömörmegyei törvényhatosága és a közoktatás a XVIII. század végén. GömörKishont, 1885.
11 Tenže. Magyar Kisvárosi Élet 1526 – 1715. Rozsnyó : Kovács Ny., 1885, 295 s.
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pochopiť a vysvetliť všeobecné politické dejiny. Preto začal skúmať
každodenný život, osud prostého ľudu, jeho zamestnanie, stav vzdelanostnej
úrovne. Začal si všímať súdne spory v meste, činnosť richtára a fungovanie
mestskej rady. Na základe štúdia zachovaných prameňov v rožňavskom
archíve zostavil dielo pozostávajúce zo 14 kapitol, úvodu, doslovu a príloh. Po
geograficko-historickom opise mesta, jeho pôvode, národnostnej štruktúre
obyvateľstva, mestských výsadách, vzťahu mesta k svojmu zemepánovi,
ostrihomskému arcibiskupovi, mestskému súdnictvu, sa zameral na jeho
vnútorný život, na jednotlivé zamestnania, ktorým sa tunajší obyvatelia
venovali, na miestny cirkevný život, na priebeh reformácie i protireformácie,
na školský život, mravnú a vzdelanostnú úroveň miestneho obyvateľstva v
priebehu dejín.
Jozef Mikulík bol autorom mnohých ďalších prác. Tieto sa týkali
predovšetkým horného Gemera. Všeobecných politických dejín sa dotkol
najmä v prípade, ak ich dejiskom bol aj Gemer. Opísal tak obdobie tureckej
okupácie krajiny,12 povstanie Juraja I. Rákociho. 13 V rukopise ostala napr. jeho
práca o Zlatej bule Ondreja II. či o živote uhorskej šľachty v 16. a 17. storočí.
V niekoľkých príspevkoch sa dotkol aj dejín neďalekého hradu Krásna
Hôrka a jeho vlastníkov, Andrášiovcov. 14 Práve snaha študovať archívne
materiály tohto rodu mu bola osudnou. Jeho chabé telesné zdravie, ktoré
podlamovalo neustále štúdium a slabá životospráva, urýchlilo priebeh ťažkého
zápalu pľúc, ktorému Jozef Mikulík 14. januára 1886 podľahol. Na to, že svoj
12 Tenže. Végvári élet 1573-ban. In Történelmi Tár, 1884, roč. 7, č. 4, s. 750-758. Tenže.
Rozsnyó vára a török igában. Gömör-Kishont, 1884.
13 Tenže. Adalékok az 1644/45 évi felkelés történetéhez. In Történelmi Tár, 1885, roč. 8,
č. 1, s. 1-26.
14 Tenže. Andrássy Péter megszerzi Krasznahorkát. Rozsnyó : Kovács Ny., 1885, 23 s.
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život zasvätil histórii, sprístupňovaniu archívnych dokumentov zo života
obyčajných ľudí, ich mesta a blízkeho okolia, ale v poslednom období aj zo
života šľachty, poukazujú aj posledné dni jeho života. Keď sa v Betliari
zdržiaval gróf Emanuel Andráši, Mikulík sa za ním vydal v tuhej januárovej
zime na saniach, aby od neho získal povolenie na štúdium jeho mimoriadne
bohatého archívu. Povolenie síce získal, avšak k spracovaniu archívu sa už
nedostal. Cesta do Betliara mu natoľko uškodila, že už o desať dní po návrate z
kaštieľa na následky ochorenia zomrel. Pochovaný je v Rožňave. 15

15 KOVÁCS, ref. 1, s. IX – X.
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SLOVENSKO OČAMI KAROLA KÁLALA
Róbert Letz (ed.)
Český pedagóg Karel Kálal (9. január 1860 Rakov – 4. apríl 1930
Praha) patril k známym českým osobnostiam, ktoré prejavovali záujem
o Slovensko a jeho kultúru pred rokom 1918. Svedčí o tom jeho bohatá knižná
a publicistická tvorba: Na krásném Slovensku (Praha, 1903), Jděte na
Slovensko! (Praha, 1904), Slovensko a Slováci (Praha, 1905), Proč se
o Slováky staráme? (Praha, 1906), Obrázky zpod Tater (Praha, 1907), Slováci
(Praha, 1910). Chodieval na Slovensko a kooperoval najmä so skupinou
hlasistov. Bol presvedčeným prívržencom československej národnej jednoty.
Po vzniku ČSR v roku 1918 pôsobil dva roky ako pracovník ministerstva
školstva a národnej osvety v Prahe. Slovenskom sa neprestal zaoberať.
V rokoch 1922 – 1923 pracoval v Banskej Bystrici ako riaditeľ obchodnej
akadémie. Usiloval sa o organizovanie osvetovej a kultúrnej činnosti. Od roku
1923 až do smrti žil v Prahe.
Prameň, ktorý sme vybrali, je list Kálala prezidentovi ČSR T. Garrigue
Masarykovi. Možno ho hodnotiť ako dôkaz limitov Kálalovho slovakofilstva.
Kálal by Slovákov rád prevychoval a prispôsobil svojim víziám. Jeho pohľad
na nich bol azda priveľmi romantický a jeho drobná práca neprinášala také
výsledky, aké očakával. To všetko narúšalo jeho predstavy a konštrukcie,
ktorých sa odmietal vzdať. Preto sa jeho pohľad na Slovensko stával viac
pohľadom zvonka než znútra. Na Slovensku sa rozvíjalo silné národné hnutie,
ktoré trvalo na samobytnosti slovenského národa a usilovalo sa brániť
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osobitosť cirkevného života. Z Kálalovho listu vanie skepsa. Po desiatich
rokoch od vzniku ČSR si všíma skôr negatívne zjavy, prípadne ako negatívne
hodnotí zjavy, ktoré nie sú v súlade s jeho predstavami. Tŕňom v oku sú mu
najmä slovenskí autonomisti, ale negatívne hodnotí konsolidačné snahy
posledného desaťročia. Preceňuje význam pôsobenia Čechov na Slovensku
a k Slovákom prechováva paternalistický postoj. Kálalov list je zaujímavým
a v mnohom príznačným dokladom o zmýšľaní českého intelektuála o
dobovom Slovensku.
KANCELÁŘ
PRESIDENTA REPUBLIKY
T. 824/28
Výpis z dopisu ředitele Karla Kálala ze dne 15. srpna 1928
O slov.[enském] lidu. Šel jsem na Slovensko hlavně s otázkou, je-li
slovenský lid lepší, než jsou jeho vůdcové. Lid má vady porobenců: je tichý,
pokorný, najednou se vzepře, chytne kosu a jde zabíjet. Svobodu pojal jako
právo drancovat. Posud nemá své vůle, jde za pány, zvláště za kněžími. Kdyby
byli páni hlásali mír a práci a bratrství s Čechy, lid by byl uvěřil. Ale páni jedni
štvali – Hlinka,1 Juriga2 a ti hodní a rozumní nic pro konsolidaci nečinili.
Horším se hlavně na tyto: popíjejí, pomudrují a mají se dobře. Nic pro
1

Andrej Hlinka (1864 – 1938), slovenský rímskokatolícky kňaz, predseda Slovenskej
ľudovej strany, poslanec a redaktor.
2
Ferdinand Juriga (1874 – 1950), slovenský rímskokatolícky kňaz, predstaviteľ Slovenskej
ľudovej strany, poslanec uhorského snemu, čs. Národného zhromaždenia, redaktor,
publicista, spolkový činiteľ.
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konsolidaci nevykonali župani, nic biskupi, skoro nic vládní poslanci. Přece je
patrno, že lid se uklidňuje a že za desetiletí duchovně povyrostl. Sedlák luďák
mi uvěřil, že Hlinka vlastně národ poškozuje.
Inteligence. Té byl vždy ideálem zeman a nyní vyvíjí se nám
zemanstvo nové, národní sic, jako mají Maďaři a Poláci, ale přec jen
zemanstvo; povznešenost nad bídným lidem, požitkářstvo a dolce far niente;3
zbytkové statky, sinekury, vysoké úřady; absolvent obch.[odní] školy, předseda
banky má 25.000 měs.[íčního] příjmu; ten a onen neměl před válkou na černé
café, dnes žije zemansky, má vlivu a vedle ženy milenku. My jsme šťastni,
máme-li na měsíc 2-3.000 a je vlastně štěstí státu, že se úřadnictvo nemůže
pozemanštit.
Slovenská krajina. V duchu slovanských jazyků se řekne Čechy, nikoli
Česká zem. Slovenská krajina je maďarism, Magyarország. I germanism –
Deutschland. Krajina znamená na Slovensku, vlivem maďarštiny, nejen zemi,
ale spíše stát, říši. Sněmu v Pešti říkali Slováci krajinský sněm. Slovenská
krajina znamená Hlinkovi a Jurigovi slovenský stát; jistě si mnou ruce, jak
Čechy ošmekli.
Autonomie Slovenska. Považuju ji za nemožnou. Hlavně proto, že
jsou k ní naprosto nespůsobilí. Před válkou ukázali, jací jsou státníci.
Maďarisace byla krutá, ale celkem platí axioma, že každý národ je stůjcem
svého osudu; úpadek zavinili oni, národ pasivní. Politikové slovenští, téměř
všichni, mají methody maďarské; politika je chytristika, ne práce. Po vyhlášení
autonomie já první bych křičel: Slovensko pryč, odevzdejme je Svazu národů.
Už samo heslo Slovensko poškozuje. Profesor slovenštiny měl by studovat
3

Sladké ničnerobenie.
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Gebauera,4 Zubatého,5 ale nestuduje, neboť je autonomista. Profesor historie
měl by číst Časopis českých historiků, ale nečte, neboť je autonomista. Každou
troškou autonomie posiluje se církevnictví katolické, zemanství a oddaluje se
Slovensko od české osvěty a čes.[ké] demokratičnosti.
Česi na Slovensku musí zůstat. Oni předně pracují, pro druhé jsou
státní stráží. Posud jsou desetitisíce maďaronů, iredentistů; jediný český
úředník na berním úřadě je příkladem pracovitosti, stojí na stráži státu
a národní řečí; nebýti ho, odrodilci nadále by hovořili sladkou maďarštinou.
Kdo se pomaďarštil za vývoje pohlavního pudu, ten se už sotva odmaďarští.
Doporučuji zvláště ponechati na Slovensku české vojsko, nejlepší důstojníky.
Ministr arcibiskupem. „Lidové noviny“6 několikrát pochválily ministra
Slováka,7 prý se pomýšlí ustanoviti jej i arcibiskupem. Já o něm vždy slýchal,
že je zuřivý maďaron, člověk zlý a nebezpečný. Ten by věru zneužíval úřadu
dom i v Římě, to by vzrostly pletichy.
Pro Slovensko doporučuji přísnost zákona a úplnou soudní nezávislost.
Iredentista a hulvát, ať se aspoň bojí zákona. Mnozí soudci, obávajíce se
luďácké surovosti, straní luďákům; v tom vidím velký pokles, velké nebezpečí.

AÚTGM Praha, f. TGM-R, k. č. 396.
4

(R. L.)

Jan Gebauer (1838 – 1907), český jazykovedec, ovplyvnený pozitivizmom. Spolu
s historikom Jaroslavom Gollom (1846 – 1929) a T. G. Masarykom dokázal, že rukopisy
královédvorský a zelenohorský sú falzifikáty.
5
Josef Zubatý (1855 – 1934), český jazykovedec, indológ a etymológ, univerzitný profesor,
rektor Karlovej univerzity a prezident Českej akadémie vied.
6
Denník založený v roku 1893 v Brne. Počas 1. ČSR vplyvné periodikum blízke skupine
Hradu (T. G. Masaryk, E. Beneš).
7
Ide o Jozefa Tisa (1887 – 1947), katolíckeho kňaza a politika HSĽS, ktorý bol v rokoch
1927 – 1929 ministrom zdravotníctva a telesnej výchovy.
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OSOBNOSŤ PLUKOVNÍKA VILIAMA TALSKÉHO*
Ondrej Pristaš
Dátum 29. august 1944 sa nepochybne zapísal do histórie druhej
svetovej vojny i Slovenska. V auguste sa začal aktívny vojenský odpor proti
nemeckej armáde, prichádzajúcej na Slovensko. Vypuklo Slovenské národné
povstanie s centrom v Banskej Bystrici. Ale už v prvých dňoch povstanie
nepostupovalo presne podľa plánu. Situácia sa rapídne skomplikovala po tom,
ako nemecké vojská prekvapivo odzbrojili dve Východoslovenské divízie,
ktoré hrali hlavnú, ba priam existenčnú úlohu v Povstaní. Mali totiž otvoriť
cestu Červenej armáde v Duklianskom priesmyku a umožniť jej spojenie
s povstaleckou armádou na strednom Slovensku. No nestalo sa tak. Boje sa
museli obmedziť len na oblasť stredného Slovenska, čo bolo pre nemeckú
armádu výhodné. Bez Východoslovenských divízií a Červenej armády nemalo
Povstanie veľké šance na úspech. Povstalci vydržali bojovať až do konca
októbra 1944, keď padla do nemeckých rúk Banská Bystrica.
S týmito udalosťami sa celkom jednoznačne spája meno plukovníka
generálneho štábu Viliama Talského, ktorý v tom čase zastával funkciu
zástupcu veliteľa Východoslovenskej armády, generála Augustína Malára.
V kritickej chvíli vypuknutia povstania generál Malár nebol k dispozícií a jeho
zástupca plukovník Talský zvolil osudové rozhodnutie odletieť na sovietsku
stranu za maršalom Konevom, veliteľom 1. ukrajinského frontu, aby zjednal
koordináciu bojových akcií s Červenou armádou. Avšak vďaka tomuto činu
*

Táto práca je prvou časťou diplomovej práce Ondreja Pristaša.: Osobnosť plukovníka
Viliama Talského (r. 2011). Druhá časť bude uverejnená v budúcom čísle Verbum Historiae.
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bol Talský označený za zradcu a neskôr po vojne aj odsúdený Národným
súdom v Bratislave k vysokému trestu.

Detstvo
Viliam Antonín Talský sa narodil 28. septembra 1904 v obci Vígľaš
v okrese Zvolen. Pochádzal zo zmiešaného manželstva Antonína Talského
a Ľudmily Talskej, rodenej Gayslerovej. Viliamov otec Antonín pochádzal
z Moravy a pracoval ako vyšší úradník. Matka Ľudmila pochádzala zo
Slovenska so silnou rodinou väzbou na príbuzných vo Viedni. Obaja rodičia
mali domovské právo a príslušnosť v obci Čebín u Kuřimi, v okrese Tišnov na
Morave. „Spomenuté rodinné pomery a väzby mali podstatný vplyv na
Viliamov vývoj v detstve. Vyrastal v slovenskom prostredí chudej Detvianskej
doliny, kde sa od detstva stretával s maďarským vplyvom i jazykom.“1 Keďže
jeho rodičia bývali na Morave, navštevoval Viliam Talský obecnú školu
v Čebíne s vyučovacím jazykom českým. Vďaka rodine vo Viedni mohol
Viliam prestúpiť na meštiansku školu vo Viedni s nemeckým vyučovacím
jazykom.2 Po vojne v roku 1920 sa vrátil na Slovensko, aby mohol študovať
reálne gymnázium v Lučenci so slovenským vyučovacím jazykom. Na
gymnáziu bol Viliam Talský veľmi dobrým študentom, hneď v prvom roku
ukázal svoje nadanie. Z výročnej správy gymnázia za školský rok 1920 – 1921
sa dozvedáme, že bol označený za výborne spôsobilého žiaka. 3 Talský mal
nadanie aj na jazyky. Dokonale ovládal slovenčinu, češtinu, nemčinu
1

ŠOLC, Jiří. Osudné rozhodnutí (případ Talský). In Vojenská história, 2002, roč. 6, č. 3 –
4, s. 82.
2
Tamže, s. 82.
3
Výročná správa II. za školský rok 1920 – 1921 čs. štátneho ref. reálneho gymnázia
s maďarskými paralelkami v Lučenci. Pedagogická knižnica v Bratislave.
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a maďarčinu, čiastočne aj francúzštinu. Z maďarčiny neskôr aj zložil štátnu
skúšku na univerzite v Bratislave. I keď sa vždy hlásil k slovenskej národnosti,
v detstve svoju identitu hľadal. Prečo to tak bolo, vysvetľuje český historik Jiří
Šolc: „Rozdielny národnostný pôvod rodičov, prostredia detských rokov
a dospievania mali zrejme vplyv na to, že V. Talský hľadal svoju identitu.
V dvadsiatych rokoch (1927) sa podpisoval ako ‚Tálský‘ [na reálnom gymnáziu
v Lučenci sa zase pre zmenu podpisoval ako ‚Tálsky‘ – pozn. O. P.]
a rovnakým spôsobom boli vyplňované tiež jeho osobné úradné spisy. Neskôr
sa opäť vrátil k pôvodnému menu a ako dôverne známe lokality uvádzal
stredné Slovensko, Moravu a Dolné Rakúsko.“4
Dňa 12. júna 1924 vo veku 20 rokov Viliam Talský úspešne
zmaturoval na lučeneckom gymnáziu.

Začiatky vojenskej kariéry
Ešte pred maturitou v máji 1924 Talského odviedli do československej
armády v hlavnom obvode Tišnov. Zrejme už vtedy bol rozhodnutý pre
dôstojnícku kariéru, pretože na rozdiel od vtedy zaužívanej praxe nenastupoval
do základnej služby a školy záložných dôstojníkov, ale 1. septembra 1924 bol
rovno prijatý do činnej vojenskej služby ako študent 1. ročníka Vojenskej
akadémie v Hraniciach na Morave.5 Štúdium zvládal bez ťažkostí. Po
absolvovaní 1. ročníka pechotnej a vševojskovej špecializácie bol odvolaný do
Litoměříc, aby tam absolvoval 2. ročník. Dňa 15. augusta 1926 bol vyradený
a vymenovaný do hodnosti poručíka ženijného vojska. Z Litoměříc sa presunul
do Bratislavy, ktorá sa stala jeho prvou dlhodobou posádkou. Por. žen. Viliam
4
5

ŠOLC, ref. 1, s. 82.
Tamže.
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Talský tu zastával funkciu veliteľa čaty mínovej roty mostného práporu.
V tomto útvare zotrval celých sedem rokov, až do roku 1933, keď bol k 1.
októbru v hodnosti nadporučíka prijatý na štúdium Vysokej školy vojenskej
(VŠV) v Prahe.6
Predtým však stihol absolvovať rôzne špeciálne vojenské kurzy 9.
pešej divízie v Bratislave, a to: strelecký, spojovací, guľometný, vodiča
motorových člnov, protichemickej ochrany, aplikačnú školu ženijného vojska
a prípravný kurz k štúdiu Vysokej školy vojenskej. K týmto kurzom patrila tiež
stáž u 39. pešieho pluku, 3. jazdeckého pluku a 54. delostreleckého pluku.7
V roku 1934 si Viliam Talský vzal za ženu Antóniu, rodenú
Havránkovú. Antónia sa narodila 28. decembra 1912 v českej obci Úvaly pri
Prahe.8 Jej otec Jozef Havránek bol v dobe sobáša úradníkom ČSD
v Bratislave. Za vojny sa zapojil do československého odboja na Slovensku
a neskôr zomrel. Antóniin brat sa tiež zapojil do odboja, avšak po potlačení
povstania ho popravili Nemci. Antónia Talská mala vďaka vojne vskutku trpký
život, ale vráťme sa k Talskému. Dňa 20. januára 1935 sa novomanželom
narodila dcéra Eva Margita Talská, ich jediný spoločný potomok. 9 O rok nato
Talský úspešne absolvoval Vysokú školu vojenskú v Prahe. Po škole nastúpil
do funkcie prideleného dôstojníka na operačnom oddelení štábu 9. pešej divízie
v Bratislave. Ale už po dvoch mesiacoch získal pozíciu prednostu 2.
spravodajského oddelenia 9. divízie. I keď Talský nemal veľa veliteľských
6

Tamže.
Tamže.
8
Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Národný súd, šk. č. 143, Tnľud 12/47,
Talského posudok z 25. septembra 1952 od veliteľa SVS v Ilave.
9
ŠOLC, ref. 1, s. 82.; Podľa Talského posudku sa dcéra narodila až 19. mája 1936. SNA
Bratislava, f. NS, Tnľud 12/47.
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skúseností, otvárala sa pred ním v nasledujúcich rokoch sľubná vojenská
kariéra. Potvrdzuje to aj jeho povýšenie na hodnosť kapitána generálneho
štábu. V čase mobilizácie armády, v období od septembra až do decembra
1938, úspešne vykonával funkciu prednostu 2. oddelenia štábu 39. hraničnej
oblasti v Galante. Po demobilizácii sa vrátil do funkcie prednostu 2. oddelenia
9. pešej divízie v Bratislave. Tu ho 14. marca zastihol rozpad Česko-slovenskej
republiky a vznik prvej Slovenskej republiky – Slovenského štátu.10
Skôr, ako uzavrieme túto kapitolu Talského života, bolo by vhodné
zhodnotiť jeho pôsobenie v armáde. Talský

patril k disciplinovaným

a bezproblémovým dôstojníkom. Za celé obdobie v armáde ČSR bol len raz
potrestaný troma dňami domáceho väzenia, a to v apríli 1930 pre nedovolené
opustenie Vojenskej nemocnice v Bratislave. V nemocnici si liečil zranenia
spôsobené haváriou motorového člna na Dunaji. I keď bol Talský len
priemerným študentom prípravných kurzov a vysokej školy, v každoročných
kvalifikačných popisoch dostával vždy veľmi dobrú a výbornú kvalifikáciu.
Pre lepšiu predstavu o Talského vlastnostiach uveďme posledný kvalifikačný
záznam z decembra 1938 od pplk. gšt. Vincenta Mariana, náčelníka štábu 9.
divízie, ktorý cituje autor Šolc vo svojej štúdii: „Má veľmi vyvinutý zmysel pre
povinnosť a zodpovednosť. Veľmi pilný, snaživý a iniciatívny. Priamy,
disciplinovaný a spravodlivý. Mimo službu správanie perfektné. Pokojný,
rozvážny, a dobrosrdečný. Nadaný, dobrý prospech a veľmi dobre uvažuje,
Schopnosť k výcviku a výchove podriadených veľmi dobrá. Uplatňuje veľmi
svoj vplyv na podriadených, ktorých osobne vedie. Schopnosť vedenia
podriadených jednotiek (výkon funkcie) veľmi dobrá. Zvlášť nutné zdôrazniť
10

ŠOLC, ref. 1, s. 83.
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jeho činnosť za mobilizáciu a brannej pohotovosti štátu, kedy vo funkcii
prednostu 2. oddelenia štábu Hraničnej oblasti 39 vynikajúco sa osvedčil a bol
vždy na mieste. Kvalifikácia výborná.“11
Niet pochýb, že kpt. gšt. Viliam Talský mal všetky predpoklady na
výkon funkcii štábneho dôstojníka vyššieho vojenského veliteľstva so
zvláštnymi vlohami pre operačnú a spravodajskú činnosť. Avšak veliteľská
skúsenosť ostala na úrovni veliteľa technickej čaty, čo „samo o sebe nemohlo
stačiť pre funkciu vyššieho vojenského veliteľa v poli.“12 Absencia takýchto
skúseností sa čiastočne podpísala na Talského rozhodnutiach v kritických
chvíľach povstania.

V armáde prvej Slovenskej republiky
Vznik nového štátu a v ňom novej slovenskej armády otvorilo
Talskému nové, priam nečakané možnosti. 14. marca 1939 nastal pre kapitána
Talského priam raketový vzostup vojenskej kariéry. Začalo to prevzatím
funkcie náčelníka štábu 9. divízie, ktorú spočiatku vykonával bez oficiálneho
poverenia.13 Netrvalo dlho a 1. apríla 1939 bol povýšený do hodnosti majora
generálneho štábu. Súčasne ho povýšili na pozíciu prednostu operačnej
skupiny 3. oddelenia štábu Hlavného vojenského veliteľstva (ďalej aj HVV).
Dňa 1. septembra 1939 prekročilo takmer milión nemeckých vojakov
poľské hranice, čím fakticky vypukla druhá svetová vojna. Poľská armáda
mohla narýchlo zmobilizovať ledva 600 000 mužov, ktorí však boli nielenže
11

Tamže.
Tamže, s. 84.
13
Tamže, s. 84.
12
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nepripravení, ale aj vystrojení zastaranou výzbrojou. Proti výborne
vycvičeným, pripraveným a kvalitne vyzbrojeným nemeckým vojskám nemala
veľkú šancu brániť sa.14 Dva týždne po nemeckom bleskovom útoku zo západu
zaútočili na Poľsko z východu vojská Červenej armády. Poliaci sa dostali do
klieští, z ktorých nebolo úniku. Aby toho nebolo pre Poľsko málo, do bojov sa
po boku Nemecka zapojil ešte jeden malý štát. Tým malým štátom bolo
Slovensko. Vojna s Poľskom nebola v slovenskom záujme a nijako nebola vo
verejnosti populárna. Slovensko bolo k tomuto kroku dotlačené Nemeckom.
Vonkajšie zdôvodnenie sa našlo v skutočnosti, že Poľsko v roku 1920 a po
mníchovskej dohode v roku 1938 dostalo severné časti slovenského územia.
Invázia mala teda silnú motiváciu v podobe zisku bývalého územia naspäť.15
Slovenská armáda zaútočila na Poľsko súčasne s nemeckými silami 1.
septembra 1939. Prvé pešie jednotky prekročili slovensko-poľské hranice už
5.00 hod ráno. Do poľského ťaženia sa major Talský osobne nezapojil, ale ako
pridelený dôstojník generálneho štábu vo funkcii zástupcu hlavného
vojenského veliteľstva (ďalej HVV) na ministerstve národnej obrany (ďalej
MNO) v Bratislave sa na bojových operáciách čiastočne podieľal. Po skončení
ťaženia bolo viacero dôstojníkov dekorovaných slovenskými medailami za
účasť na kampani. Podplukovník Talský bol v septembri 1939 tiež
vyznamenaný Pamätnou medailou z Javoriny i medailou za hrdinstvo 3.
stupňa. O mesiac na to obdržal aj vyznamenanie Deutsher Adlerorden II.
Klasse od velenia nemeckej armády.16
14

JORDAN, David – WIEST, Andrew. Atlas druhé světové války. Praha : OTTOVO
NAKLADATELSTVÍ, 2005, s. 130.
15
KLIMENT, CHarles K. – NAKLÁDAL, Břetislav. Slovenská armáda 1939 – 1945.
Praha : Levné knihy Kma, 2006, s. 80.
16
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Keď sa poľské ťaženie skončilo, nastúpil mjr. Talský opäť do funkcie
prednostu operačnej skupiny 3. oddelenia štábu HVV na MNO, kde zotrval až
do 1. júla 1940.17 V júli generál Ferdinand Čatloš pritiahol Talského bližšie k
sebe vymenovaním do funkcie náčelníka štábu ministerstva obrany. Funkcia
náčelníka priniesla Talskému aj povýšenie, pretože 1. novembra 1940 získal
hodnosť podplukovníka generálneho štábu.18 Nakrátko po povýšení bol
preložený do funkcie náčelníka generálneho štábu a veliteľa pozemného vojska
(VPV) v Banskej Bystrici. V tejto funkcii zotrval až vypuknutia nového
konfliktu – operácie Barbarossa.19

Podplukovník Talský na východnom fronte
Operácia Barbarossa, namierená proti Sovietskemu zväzu, sa
považuje za najväčšiu vojenskú operáciu v druhej svetovej vojne pre nasadenie
obrovských vojenských síl na oboch stranách. Pripomeňme, že len samotná
nemecká armáda nasadila do bojov 149 divízií počítajúcich 3 050 000 vojakov,
3 397 tankov, 7 147 diel a 2 510 bojových lietadiel. Naproti tomu stála
Červená armáda, ktorá dlhé roky zbrojila, a tak do boja mohla nasadiť dokonca
viac ako 5 000 000 mužov, 25 850 tankov, 148 000 diel a 23 245 bojových
lietadiel!20 I keď o týchto astronomických číslach nemecká spravodajská služba
a ani Hitler nevedeli, rozhodol sa Hitler do bojov povolať svojich spojencov:
Rumunsko,

Fínsko,

Slovensko,

Maďarsko

17

a dobrovoľnícke

jednotky

Tamže, s. 84.
SNA Bratislave, f. Národný súd, šk. č. 143, Tnľud 12/47, Osobný vestník MNO; podľa J.
Šolca to malo byť až 15. novembra 1940.
19
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20
MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944) I.
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z Chorvátska, Španielska a Talianska. Hlavným dôvodom bolo urýchliť
celkový priebeh operácie a dať jej medzinárodný rozmer ťaženia proti
boľševizmu.
Dňa 22. júna 1941 Slovenská republika vyhlásila vojnu Sovietskemu
zväzu. Ešte v ten deň nariadil minister národnej obrany gen. Čatloš bojovú
pohotovosť a zriadenie Rýchlej skupiny (ďalej aj „RS“), ktorá mala byť
nasadená do bojov na východnom fronte. Spolu s Rýchlou skupinou vyrazil do
bojov aj podplukovník gšt. Viliam Talský. Bolo to jeho oficiálne prvé bojové
nasadenie. Pplk. Talský dostal funkciu prednostu 3. oddelenia armády v poli, v
podstate išlo o armádne veliteľstvo na fronte, čiže prevažne o štábnu činnosť.21
Podplukovník Talský sa však vôbec bojov nezúčastnil, pretože
armádne veliteľstvo úmyselne nenapredovalo tak rýchlo, z bezpečnostných
dôvodov muselo ostať až za úderným vojskom. Z týchto príčin pplk. Talský
nezískal ani žiadne vyznamenanie, ktoré udeľoval gen. Čatloš na prehliadke
RS v Sambore.22 Ani po vytvorení Rýchlej brigády sa Talský nedostal bližšie
k bojisku, stále zastával funkciu prednostu 3. oddelenia armádneho veliteľstva.
Z hľadiska jeho vojenskej kariéry to však nebolo úplne nevýhodné. Rýchla
brigáda postupovala cez Tarnopol, Vinnicu až dorazila k obci Ščastlivá, ktorá
sa nachádzala asi 8 km pred mestečkom Lipovec. A práve v mestečku Lipovec
sa 22. júla 1941 odohrala jedna z najkrvavejších bitiek slovenskej armády na
východnom fronte. Brigáda po bitke utrpela ťažké straty. Bola to prvá trpká
skúška ohňom, vďaka čomu na fronte začala veľká reorganizácia celej armády.
Viacero dôstojníkov na čele s plk. Rudolfom Pilfouskom bolo generálom
Čatlošom z funkcie odvolaných. Podplukovníka Viliama Talského sa
21
22
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odvolávanie vôbec nedotklo. Ba naopak, minister Čatloš menoval Talského do
funkcie prvého náčelníka štábu novosformovanej Rýchlej divízie 10. augusta
1941.23

Obr. Plukovník Talský (prvý zľava) na Východnom fronte (jeseň 1941).
Fotografia z VHA v Bratislave, fotografická zbierka s V. Talským.

23
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Veliteľom Rýchlej divízie (ďalej aj „RD“) sa stal plukovník Jozef Turanec.
A tak sa stal podplukovník Talský druhým najvyššie postaveným dôstojníkom
po plk. Turancovi. Vo funkcii 1. náčelníka štábu RD mohol naplno rozvíjať
svoje štábne schopnosti. Tie hneď preveril spoločný útok s nemeckou armádou
na ukrajinské veľkomesto Kyjev. Dňa 14. septembra 1941 sa Rýchla divízia
presunula do oblasti na brehu rieky Dneper. RD mala tento breh strážiť pred
sovietskymi výpadmi. I keď sa úsek, ktorý mala RD brániť, nakoniec predĺžil
až na vzdialenosť 40 km, slovenským vojakom sa breh Dnepru podarilo
udržať. Veľký podiel na tom mal aj pplk. Talský, ktorý so svojím štábom
neustal, tvrdo pracoval a plnil zadané úlohy. Túto skutočnosť potvrdzuje aj
hodnotenie veliteľa RD: „Od 13. 7. 1941 náčelník štábu RD. Vo svojej funkcii
nadpriemerne svedomitý a bez poznania únavy pracovitý. Je i pre seba menšiu
maličkosť vždy predvídavý. Ako náčelník štábu RD v poli výtečne
spôsobilý!!“24
Aj keď sa 19. septembra 1941 podarilo nemeckým silám obsadiť
Kyjev, boje ešte trvali do 22. septembra. Zaujímavosťou bolo, že v bitke
o Kyjev sa po boku Wehrmachtu zúčastnila Rýchla divízia ako jediná
cudzinecká jednotka. Po bitke o Kyjev zamierila RD na juh k Azovskému
moru, najskôr však musela prekročiť divokú rieku Dneper, čo sa jej podarilo
v mestečku

Kremenčug.

Divízia

s Talským

potom

dorazila

k mestu

Dnepropetrovsk, kde sa nachádzala veľká Dneperská priehrada. Tú však
vyhodili do vzduchu ustupujúce jednotky Červenej armády.25

24
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WERTH, Alexander. Od paktu po Stalingrad. Bratislava : Vydavateľstvo politickej
literatúry, 1968, s. 81.
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Obr. Skupina dôstojníkov RD pri pobreží Azovského mora. V popredí generál
Jozef Turanec. Fotografia z VHA v Bratislave, fotografická zbierka s V.
Talským.
Začiatkom októbra 1941 sa RD zapojila spolu s Nemcami, Rumunmi,
Maďarmi a Talianmi do veľkej obkľučovacej operácie severne od Azovského
mora. Po tejto veľkej a úspešnej obkľučovacej operácii sa pplk. Talský vydal
spolu s RD do priemyselného mestečka Mariupol, ktoré ležalo na pobreží
Azovského mora. Bola to vskutku zaujímavá udalosť, pretože Viliam Talský,
podobne ako aj väčšina mužstva Rýchlej divízie, ešte v živote nevidel more
a tu sa s ním stretol prvýkrát.
Dňa 5. novembra 1941 bol pplk. gšt. Talský spolu s veliteľom RD plk.
Turancom povolaný na veliteľstvo 1. pancierovej armády, kde ich generál Paul
von Kleist dekoroval Eisernes Kreuz II. Klasse za doterajšie výborné bojové
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výsledky RD na východnom fronte. 26 Zakrátko, už 16. novembra 1941, dostala
RD rozkaz presunúť všetky sily z Mariupola do Taganrogu a zátoky rieky
Mius. Mala zaistiť daný priestor, pretože nemecký útok na sovietske mesto
Rostov na Done už intenzívne bežal. 20. októbra 1941 sa nemeckej 1.
pancierovej armáde podarilo dobyť Rostov. Lenže Nemci sa z víťazstva dlho
neradovali. Sovietske vrchné velenie považovalo Rostov za taký dôležitý, že
veliteľovi Juhozápadného frontu Semjonovi Timošenkovi poslalo posily na
znovuzískanie tohto riečneho mesta, čo sa mu aj 29. novembra 1941 podarilo.
Bolo to prvé väčšie víťazstvo Červenej armády, nepochybne tým ČA zlomila
mýtus o nemeckej neporaziteľnosti. Bojový front preto ustúpil až na pozície
RD na rieke Mius, kde sa v decembri stabilizoval. V tejto dobe došlo aj k
výmene veliteľa, RD. Plukovníka Turanca nahradil plukovník Augustín Malár,
ktorý dovtedy velil druhej divízii na východnom fronte, išlo o zaisťovaciu
divíziu. Ale aj podplukovníka Viliama Talského čakala výmena. Spolu s plk.
Turancom boli vyslaní naspäť na Slovensko. Pplk. gšt. Talský ukončil svoje
bojové pôsobenie na východnom fronte, i keď Rýchla divízia na rieke Mius
zotrvala a vo svojich obranných pozíciách bojovala s náporom ČA ešte 7 a pol
mesiaca. Len čo sa uvoľnil front v oblasti Charkov, začali nemecké vojská
opäť útok na Rostov. Na útoku sa podieľala aj Rýchla divízia, avšak už bez
podplukovníka Talského. Za podiel na sovietskom ťažení získal Talský
v decembri 1941 medailu Za hrdinstvo 2. stupňa a v marci 1942 dodatočne
obdržal od rumunskej armády Rumunský veliteľský kríž II. stupňa. 27
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Späť na Slovensko – práca na ministerstve národnej obrany
Začiatkom decembra 1941 sa podplukovník Viliam Talský vrátil späť
na Slovensko a pôsobil na MNO v Bratislave na najvyšších štábnych
pozíciách. Generál Čatloš ho od decembra 1941 až do 1. augusta 1942 poveril
funkciou prednostu historického oddelenia MNO. 28 Od augusta 1942 bol pplk.
Talský poverený novou funkciou ako pridelený dôstojník generálneho štábu
pre potreby gen. Alexandra Čunderlíka na generálnom inšpektoráte slovenskej
armády. Taktiež získal funkciu prednostu školského oddelenia na MNO, kde sa
podieľal na tvorbe knihy Armáda v obrane a v práci II. diel. Sám Talský v nej
uverejnil krátku štúdiu, podobne ako gen. Čatloš, či plk. Malár. Štúdia mala
názov „Vojenské školstvo“ a opisovala históriu vojenských škôl a akadémií
v rokoch 1939 – 1943. Talský sa v štúdii tiež zameral na otázku potreby
vojnového školstva a vzniku Vysokej vojnovej školy v Bratislave 1940.29
Na školskom oddelení zotrval až do júla 1943, odkedy bol opäť
poverený funkciou náčelníka štábu MNO. Jeho funkciu neohrozila ani
reorganizácia gen. Čatloša v júni 1944. Čatloš znovu vytvoril Hlavné vojenské
veliteľstvo (ďalej „HVV“), čo v podstate predstavovalo generálny štáb
slovenskej armády. Pplk. gšt. Viliam Talský i naďalej zostal na pozícii
náčelníka štábu, čím prakticky získal výnimočné postavenie. „Z tohto miesta
bol svedkom, priamym účastníkom či spoluautorom všetkých zásadných
rozhodnutí o slovenskej armáde ako celku. Mal možnosť nahliadnuť do
najdôveryhodnejších vojensko-politických rozhodnutí ministra Ferdinanda
28

Tamže.
Vojenský historický archív (VHA) Bratislava. Armáda v obrane a práci II., Bratislava :
Vydavateľstvo Stráž vlasti, 1944.
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Čatloša.“30 Z toho vyplýva, že gen. Čatloš mu musel nesmierne dôverovať.
Ďalším prejavom Čatlošovej dôvery bolo Talského povýšenie do hodnosti
plukovníka generálneho štábu 21. decembra 1943.31
V januári 1944 oznámil minister Čatloš zámer opevniť východné
hranice Slovenska pred očakávaným príchodom sovietskych vojsk. Dňa 14.
februára jeho zámer odobril nemecký súhlas. a plán sa mohol začať realizovať.
Gen. Čatloš poveril prípravou a realizáciou daného plánu plukovníka gšt.
Rudolfa Pilfouska, ktorý pôsobil v minulosti ako veliteľ Rýchlej skupiny,
Rýchlej brigády a nakoniec aj Zaisťovacej divízie.32 Plán obsahoval
opevňovacie práce na východnom hrebeni Nízkych Beskýd, najmä pri
hraničných priesmykoch ako Lupkov (východne od Medzilaboriec) a Dukla.
Ďalej pozdĺž severných hraníc severne od Bardejova až po horský masív
Minčol.33 Ako náčelník štábu HVV sa Talský taktiež priamo podieľal na
formovaní, organizácii a personálnom obsadení poľnej armády, ktorá mala za
úlohu postaviť tieto obranné postavenia. Zámerom bolo aj napojenie tohto
opevnenia na maďarskú „Arpádovu líniu“, ktorá už bola vo výstavbe. 34
Z dôvodu získania potrebných poznatkov o výstavbe pre slovenskú armádu
bola 10. marca do Maďarska vyslaná delegácia vedená plk. Pilfouskom, plk.
Zbyňkom Janečkom, pplk. Ladislavom Lavothom a taktiež plk. Talským.
Plukovník Talský sa zúčastnil delegácie v Budapešti jednak preto, že

30

ŠOLC, ref. 1, s. 85.
SNA Bratislave, f. NS, Tnľud 12/47, Osobný vestník MNO 21. december 1943.
32
PREČAN, Vilém. Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty.
Bratislava : Epocha, 1971, s. 78.
33
Tamže, s. 79.
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predstavoval zástupcu ministra Čatloša ako náčelník štábu HVV, 35 ale taktiež
pre výbornú maďarčinu, ktorá bola veľmi potrebná pri rokovaniach
o koordinácii opevňovacích prác s Maďarskom.

Pôsobenie v Slovenskom technickom zbore
Začiatkom tretieho júnového týždňa 1944 sa vytvorilo 12 práporov,
spojených v rámci Technického zboru (pod týmto názvom sa prápory
formovali), ktorý MNO prisľúbilo nemeckému veleniu. Za veliteľa zboru gen.
Čatloš vymenoval náčelníka Hlavného vojenského veliteľstva, plukovníka
Viliama Talského, ktorý túto funkciu už krátku dobu vykonával v Liptovskom
Mikuláši.36 Technický zbor mal byť zostavený z dvoch technických brigád,
každá mala počítať s 5 000 mužmi mobilizovanými zo starších ročníkov.
Veliteľom 1. technickej brigády zboru sa stal plk. jazd. Ján Veselý. Za veliteľa
2. technickej brigády minister Čatloš vybral a písomne vymenoval 20. júna
1944, s nástupom od 1. júla 1944, plk. jazd. Štefana Horského, ktorý dovtedy
zastával funkciu posádkového veliteľa v Žiline.37 Odchod do poľa stanovili na
1. augusta 1944.
Dňa 27. júla 1944 sa jednotky Technického zboru úplne sformovali
a pripravili. Technický zbor sa skladal z 278 dôstojníkov, 354 poddôstojníkov,
9 466 príslušníkov mužstva, 13 osobných motorových vozidiel, 41 nákladných
automobilov, 14 motocyklov 1 225 koní, 524 vozov, 26 kár, 297 bicyklov,
2 857 pušiek, 169 ľahkých guľometov, 874 pištolí a úctyhodných 157 poľných
35
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kuchýň pre celý zbor. Ubytovanie mali poskytnúť prevažne vojenské budovy,
v krajnom prípade nevyužité civilné a školské budovy.38

Zapojenie sa do odboja
Po zdrvujúcej porážke nemeckých vojsk pri Stalingrade a Kursku
v roku 1943 sa jednoznačne potvrdil neúspech nemeckého východného
ťaženia. Nemecká armáda začala strácať dych a prehrávala na všetkých
frontoch. Katastrofálna porážka sa tak ukázala byť reálnou a neodvrátiteľnou
už v priebehu prvého polroka 1944. Posledným stimulom odboja bola
skutočnosť, že sovietske vojská stáli necelých 100 km od východných hraníc
Slovenska, čo v podstate priamo ovplyvnilo politicko-vojenskú orientáciu
odboja, keďže západný front sa od Slovenska nachádzal viac ako 200 km.
Plk. Talský rozpoznal kolaps nemeckej armády a s ním blížiaci sa pád
Tretej ríše spolu so svojimi spojencami a teda aj Slovenskom. Sám patril k
dôstojníkom, ktorí videli ako jediné východisko z tejto situácie návrat
Slovenska do obnovenej ČSR. Je zaujímavé, že Talský nevyhľadával sám od
seba styky s podobne zmýšľajúcimi vojakmi či politikmi. Skôr vyčkával až ho
oslovia. Zrejme si bol vedomý svojej ceny a od určitej doby si začal vytvárať
predstavy o svojej ďalšej kariére. „Bol zvyknutý na vysoké postavenie a jeho
sebavedomie mu skrátka iný postup nedovoľovalo“. 39 Stotožňujem sa s
autorom Šolcom, ktorý tvrdí, že nemáme dostatok dôkazov posúdiť, prečo
Talský takto konal. Bolo to preto, že bol politicky neskúsený, z obáv o vlastnú
kariéru, z vlastnej prezieravosti, alebo z pocitu vlastnej nepostrádateľnosti? Na
38
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tieto otázky nie je možné nájsť odpovede a zrejme sa už ani neobjavia. Podľa
Šolca sa Talský orientoval na osoby, ktoré nepatrili k určujúcim silám chodu
udalostí, respektíve išlo o ľudí z menej významných, druhoradých politických
pozícií bez reálneho vplyvu. To svedčilo o jeho neznalosti slovenských
politických pomerov.40 Nakoniec sa však plk. Talský predsa len dostal
k odboju. Nešlo ani o obdobie začiatkov a ani konca príprav povstania. Prvé
náznaky kolaborácie prišli už v roku 1943, keď gen. Čatloš začal rozhadzovať
svoje vlastné záchranné siete, avšak Talský zostal stále pasívny a vyčkával,
kým ho niekto nevyzve na účasť v odboji. To sa stalo ešte v roku 1943, keď sa
prostredníctvom svojho svokra Jozefa Havránka, bývalého úradníka ČSD
v Bratislave, dostal do kontaktu s Ondrejom Cyprichom, ktorý bol v kontakte
s dr. Jánom Ševčíkom.41 Dr. Ševčík bol v dobe SNP členom SNR a úzko
spolupracoval s KSS. Chcel si vytvoriť vlastnú odbojovú skupinu. Okrem plk.
Jána Imra hľadal ešte jedného ochotného dôstojníka, ktorý má vyššiu funkciu
na MNO.42 Talský potom navštevoval Cyprichov byt, kde sa stretával so
Ševčíkom. Neskôr dokonca sám Talský ponúkal na schôdzky svoj vlastný byt
v Bratislave na Sládkovičovej ulici č. 8. Sem dochádzali tiež farár Augustín
Pozdech, Michal Balko, pplk. Repka, pplk. Haviar a už spomínaný plk. Ján
Imro.43
Plk. Talský dostal ako prvú úlohu zbierať a dodávať správy
o nemeckej armáde, o situácii na MNO a tiež o nemeckých vojenských
transportoch prechádzajúcich Bratislavou. „Krátko potom bol oslovený tiež Dr.
40
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Viktorom Okálym a Dr. Matejom Joskom („tzv. Dvanástka“), ktorí konali v
mene Ursínyho. Im tiež prisľúbil pomoc a nejaký čas spolupracoval s oboma
skupinami. V tej dobe si zrejme uvedomil existenčnú nutnosť spojenia
slovenského odboja so zahraničím a pokúšal sa také spojenie vytvoriť. Úspech
však nemal“. Talský sa chcel pokúsiť cez Štefana Vargovčíka ako kuriéra,
posielať listy do Maďarska. Vargovčík totiž ako zamestnanec Bratislavských
tlačiarní, mal povolenie štyrikrát ročne služobne vycestovať do Budapešti.
Vargovčík však Talského ponuku odmietol.44
Postupom času sa však stal Talský pre odboj veľmi výhodným.
Napríklad na žiadosť Rudolfa Fraštackého Dr. Viktor Okályi intervenoval u
plk. Viliama Talského za preloženie nadporučíka Ivana Institorisa z Nového
Mesta nad Váhom na spravodajské oddelenie Ministerstva národnej obrany
v Bratislave, aby mohol obsluhovať jednu z vysielačiek prepašovaných
z Turecka. Talský žiadosti vyhovel a zariadil Institorisovo preloženie. Jednak
Talský touto službou rozšíril spravodajské možnosti odboja, no zároveň
umožnil npor. Institorisovi ako pracovníkovi spravodajskej služby MNO
sledovať, či sa nezistila nejaká čierna vysielačka, ktorou mohla byť
pochopiteľne aj tá jeho, čím mohol hravo zahladiť akékoľvek stopy. 45
Spolupráca Talského s Dr. Okályim naďalej pokračovala, napríklad
tým, že umiestnil švagra Dr. Okályiho, kpt. v zál. Jána Bottu na MNO a urobil
z neho svojho pobočníka. Neskôr s ním odcestoval do Prešova a využíval ho na
zabezpečenie styku s Dr. Okályim.46 Taktiež na Ševčíkovú žiadosť zariadil
44
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vydanie úctyhodných 400 kusov pištolí prostredníctvom pplk. Haviara pre
príslušníkov odboja v Bratislave.47 Dokonca aj údajne vydal 2 000 kg trhavín
na odstrelenie mostov cez Dunaj a Moravu.48 Vďaka týmto zásluhám získal
krycie meno LÁĎA a taktiež sympatie oboch odbojových skupín, ktorým
pomáhal. Obe spomenuté strany ponúkali Talskému veliteľskú funkciu
v odboji, avšak obe odmietol. V prípade Dr. Ševčíka išlo o kolegialitu voči plk.
Imrovi. Talský sa po skončení vojny, 31. mája 1945, k tomu vyjadril:
„Dvakrát som sa zúčastnil aj schôdzky s pánmi: Ursíny, Lettrich, Dr. Husák,
Novomeský a Dr. Josko. Pri jednej schôdzke som týmto pánom odmietol prijať
vedúcu vojenskú pozíciu pri odboji, keďže som vedel, že v našej skupine Dr.
Ševčíka bol za vedúceho zvolený plk. Imro. Prisľúbil som však svoju podporu
a spoluprácu, nech je zvolený na túto funkciu ktokoľvek.“ 49 Ďalším dôvodom
bola negatívna Ševčíkova informácia o Ursínym o jeho údajnom paktovaní
s ľudáckymi činiteľmi, ktorú Talský považoval za hodnovernú.50
Dr. Okályi potom pozval Talského na schôdzku do bytu Dr. Ing.
Marka v Bratislave, kde sa stretol s J. Ursínym, J. Lettrichom, Dr. G. Husákom
a L. Novomeským. Požiadali ho, aby sa pokúsil zjednotiť dôstojníkov
jednotlivých odbojových skupín pod jednu skupinu s tým, že jemu samému
pripadne veliteľská funkcia. Talskému sa to ani po mesiaci nepodarilo
s odôvodnením, že na veliteľskú pozíciu ašpirovalo viacero dôstojníkov.
Z tohto istého dôvodu ponúkanú funkciu odmietol. 51 Po tejto skúsenosti
47
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ilegálna SNR prestala javiť záujem o plk. Viliama Talského ako veliteľa
odbojových vojsk, avšak stále bol pre ňu zaujímavý. Po dohode predstaviteľov
SNR s KSS a tajnej porade SNR s pplk. Golianom 27. apríla 1944 vzniklo
vojenské ústredie. Do čela veliteľa všetkých vojenských operácií zvolili pplk.
Goliana a za jeho zástupcov vybrali plk. Talského a plk. Imra.52 Túto
informáciu sa Talský dozvedel o niekoľko dní neskôr od Jozefa Lettricha ako
predstaviteľa SNR. Tento triumvirát sa však ukázal ako nefunkčný: „Táto
trojica s odbojovým poslaním bola mŕtvonarodeným dieťaťom.“ 53 Plukovníci
Ján Imro a Viliam Talský totiž vymenovanie od SNR formálne prijali, ale bez
veľkého nadšenia. Hlavne plk. Imro mal značné výhrady voči menovaniu pplk.
Goliana za veliteľa vojenského ústredia. „Bol totiž pevne presvedčený, že vo
vojenských kruhoch má také pozície, vzhľadom na svoju minulosť (legionár,
nezúčastnil sa ťažení slovenskej armády na východný front), hodnosť a dobrú
povesť medzi odbojármi (Šrobárová skupina, Dr. Ján Ševčík), že on bude na
čele vojenskej konšpirácie.“54 Imro dokonca sám prezradil, že sa na veliteľskú
funkciu poctivo pripravoval, počítal s ňou a výsledné riešenie ho prekvapilo
i sklamalo. Imro aj Talský mali pocit, že neboli správne docenené ich
veliteľské schopnosti, vek, hodnosť, či postavenie v armáde v porovnaní
s Golianom. Osobné ambície boli len na škodu. To bol jeden z dôležitých
negatívnych faktorov, ktoré sa neskôr podpísali pod neúspech povstania.
Trojica Golian – Talský – Imro nikdy úzko nespolupracovala. Nikdy sa ani
spoločne v trojici nezišli, aby prerokovali dôležité prípravné úlohy pre
52
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povstanie.55 Ale ani pplk. Golian v tom nebol úplne nevinne. Obom
plukovníkom neveril, obzvlášť Talského považoval za Čatlošovho muža.
Namiesto snahy zapojiť oboch plukovníkov do väčšej spolupráce, si radšej
vytvoril na veliteľstve VPA v Banskej Bystrici vlastné ústredie tvorené kpt.
Milanom Polákom, pplk. Mikulášom Ferjenčíkom, mjr. Jozefom Markom, mjr.
Júliusom Noskom a mjr. Antonom Cyprichom.56 Navyše Golian vysielačkou
Oto 17. júla 1944 nahlásil do Londýna: „Po svojom ustanovení na prvej
schôdzke s politickým ústredím bol som požiadaný akceptovať 2 zástupcov,
ľavými podpor. IMRA a jeho ideovo blízkeho TALSKÉHO. V záujme zhody
politického ústredia som súhlasil. Imra som poveril velením poľnej armády.
Talského funkciou jeho náčelníka. Pri prvom styku s nimi som však pozoroval
u nich úžasnú ješitnosť, že sa mi podriadili len naoko, že moje ustanovenia
neberú vážne a že si kujú vlastné želiezka. Napomáhajú im v tom politické
strany, ktoré sa k politickému ústrediu ešte nepripojili (Dr. Koch, Češi). Túto
nepríjemnú situáciu rozriešia udalosti. Imro odišiel do Itálie ako veliteľ 1.
tech. divízie a Talský odíde ako veliteľ Tech. zboru na východ (obe jednotky
pracovné). Ich odchod nie je pre nás stratou. Je pravdepodobné, že obaja
rešpektujú Čatloša a chcú mu pomôcť k alibi.“57 Z toho vyplýva, že pplk.
Golian ani nepovažoval Talského a Imra za seberovných a potrebných členov
pre SNP. Taktiež celej tejto situácii nepomohol ani Ursínyho výrok z 18. mája
1944 z vysielačky Oto. Tvrdil, že Imro a Talský sú alibisti.58
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Jediné pozitívum bol už spomínaný Talského prísľub podpory
a spolupráce pre odboj z jeho veliteľskej funkcie, ktorú potvrdil pplk. gšt.
Jánovi Golianovi, koncom jari i neskôr v lete 1944.59 Spolupráca síce istú dobu
existovala, ale len v obmedzenej miere, respektíve pokiaľ to Talskému
umožňovala pozícia a celková situácia. Väčšinou išlo o krytie Golianových
konšpiračných ciest, ktoré plukovník Talský zaisťoval ako potrebné služobné
cesty do Bratislavy. Lenže netrvalo dlho a minister Čatloš fyzicky oddelil
plukovníka Imra od ústredného velenia odboja. „Dňom 15. júna 1944
ustanovujem Vás za veliteľa 2. technickej divízie. Do poľa odídete 1. júla
1944.“60 O menovaní vedel aj Golian a ani sa nesnažil niečo spraviť, aby Imra
zadržal. Keby si chcel Golian Imra skutočne pri sebe udržať, dalo sa to
zariadiť. Podľa Jablonického Imro o to ani nestál. „Deň pred odchodom do
Talianska sa Imro stretol s Golianom a povedal mu svoje rozhodnutie, že
prejde s celou divíziou alebo sám na stranu Spojencov. Koncom júna 1944
opustil Slovensko a 2. augusta 1944 s kapitánom Augustínom Hujsom
v predmestí Florencie prešiel k Spojencom.“61 Imro bol z hry von, triumvirát
bol narušený, ostali už iba Golian a Talský, pričom obaja riešili situáciu po
svojom. V lete 1944 dostal Talský úlohu z pozície náčelníka štábu MNO
formovať poľný zbor na východnom Slovensku. Pri jednom stretnutí
s Golianom mu Talský navrhol, že po vytvorení dvoch východoslovenských
divízií si ich sám zoberie na starosť. I keď tieto divízie neboli plne
skompletizované, predstavovali základ všetkých povstaleckých plánov.
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Dokonca aj gen. Čatloš počítal s ich využitím v jeho vlastnom pláne
povstania.62 Plukovník Talský považoval za hlavný predpoklad budúceho
úspechu povstania plnú kooperáciu so sovietskymi vojskami. Preto do popredia
vystupovala východoslovenská armáda, ktorá bola jediným možným spojením
povstalcov s ČA. Jeho predpoklad sa celkom iste ukazoval ako správny, ale
bolo nutné vykonať náležité kroky na spojenie sa s Červenou armádou,
konkrétne so štábom I. S. Koneva, veliteľa 1. ukrajinského frontu (ďalej aj 1.
UF). Vojská tohto frontu sa nemilosrdne blížili k hraniciam Slovenska. V.
Talský preto tlačil na Goliana a neskôr po príchode do Prešova aj na gen.
Malára, či by nemohol sám usporiadať misiu za maršalom Konevom, aby sa
dosiahla dostatočná operačná súčinnosť. Golian takéto správanie označil za
„zlé svedomie“ a v tomto smere zamietol akúkoľvek činnosť. Tiež gen. Malár
odmietol jeho návrh odletu za štábom 1. UF. Podľa neho to bolo predčasné
a príliš nebezpečné, pretože to mohlo upriamiť pozornosť Nemcov a prezradiť
celé povstanie.63 Nakoniec rozhodli, že k štábu maršala Koneva odletí mjr.
Elemír Polk, náčelník štábu 1. divízie, ktorého spravodajský dôstojník, npor.
Keleman, mal veľmi dobré a časté styky so štábom vojensky najsilnejšieho
a najvplyvnejšieho partizánskeho oddielu Čapajev na východnom Slovensku.
Túto skutočnosť však Talskému zamlčali, bohužiaľ, nepodarilo sa zistiť, či to
bol Golianov zámer, alebo išlo len o súhru okolností. V každom prípade to
malo za následok Talského nesprávne presvedčenie, že pre zaistenie
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spolupráce s ČA sa nič podniklo. Tento fakt zohral významnú úlohu pri
vypuknutí povstania.64
Koncom júla 1944 gen. Čatloš začal intenzívne pracovať na vlastnom
pláne povstania. 31. júla 1944 poslal ďalekopisom rozkaz majorovi letectva
Mikulášovi Lisickému, veliteľovi bombardovacej perute v Poprade, aby sa 1.
augusta 1944 zastavil uňho na MNO prerokovať výstavbu letiska v Poprade.
Pochopiteľne išlo len o krycí manéver zo strany Čatloša, ktorý chcel Lisického
získať za kuriéra, lebo o ňom vedel že je presvedčený antifašista.65 1. augusta
sa na MNO Lisický stretol s Čatlošom, prítomný bol aj generál Augustín
Malár, kapitán Ján Stanek, prednosta spravodajského oddelenia MNO. Neskôr
sa pripojil dokonca aj plukovník Viliam Talský. Okrem Lisického si aj sám
Talský prvýkrát vypočul Čatlošove povstalecké plány. Lisického požiadal, či
by bol ochotný odletieť v jeho mene do Sovietskeho zväzu ako kuriér. Lisický
súhlasil.66
Generál Čatloš 10. augusta pridelil plukovníka Viliama Talského do
funkcie zástupcu gen. Augustína Malára na Armádne veliteľstvo v Prešove.
Čatloš predpokladal, že bývalý náčelník štábu MNO-HVV bude v Prešove pre
jeho prevratovú akciu prospešnejší ako v Bratislave. Toto vymenovanie
spôsobilo malý rozruch vo vojenskom ústredí odboja. Dôvodom bola otázka
vojenského veliteľa oboch Východoslovenských divízií počas vypuknutia
povstania. Pôvodne bol Viliam Talský mimo a polemizovalo sa o gen.
Malárovi, avšak situácia sa príchodom Talského do Prešova zmenila. Členovia
SNR a tiež KSS nemali jednotný názor na povstaleckého veliteľa na
64
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východnom Slovensku, „čo neveštilo nič dobré“.67 SNR viedla s Malárom
viacero rozhovorov. Napriek tomu sa vedúci predstavitelia ilegálnej SNR
i KSS akosi nevedeli rozhodnúť. Nakoniec sa o čiastočné ujasnenie vzťahov
medzi Malárom a Talským postaral Londýn, keď 12. augusta 1944 cez
vysielačku Vít poslal minister NO generál Sergej Ingr rádiodepešu: „Hláste, či
je Malár zapojený do organizácie a aký je jeho postoj k odbojovému hnutiu.
V prípade, že nie je zapojený, hláste svoj názor na možnosť ustanovenia
Talského za veliteľa oboch slov. divízií na východnom Slovensku v okamžiku,
keby došlo k akcii.“68 Následne po spomínanom rozhovore Malár – Ursíny,
styčný dôstojník Jaroslav Krátký s krycím menom Zdena vysiela 18. augusta
do Londýna: „Vyčkať s ustanovením Talského za veliteľa na východnom
Slovensku. Anna zjednala s Malárom dohodu: zapojenie na Gamu. Gama
nadväzuje kontakt s Malárom. Výsledok vo forme návrhu Vám bude ihneď
oznámený ...“ „P. S. Ustanovenie veliteľa východného Slovenska: Anna
kandiduje Malára, Gama má styk a spoluprácu s Talským, je nerozhodnutý,
vraj musí rozhodnúť Londýn. Zdena navrhuje Talského (dlhodobý úspešný
pracovník ilegality)...“69
Skôr ako zanalyzujeme celkovo danú rádiovú korešpondenciu, je
nutné preložiť krycie mená v citácií. Anna predstavovala SNR, Gama Goliana
a vojenské ústredie, a Zdena som už spomínal, ide o kapitána Krátkeho.
Z uvedenej

korešpondencie

je

vidieť,

že

na

menovanie

veliteľa

Východoslovenskej armády nebol stále jednotný názor, no aspoň sa ozrejmili
preferencie jednotlivých činiteľov. Očakávaný posun vo výbere nastal 20.
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augusta 1944 cez vysielačku Leo hlásenie do Londýna: „Malár sa podriadil
vojensko-politickému ústrediu. Všetky rozkazy pre neho posielajte cez Gamu.
Krycie meno Malár – Zeta. Talský (krycie meno Láďa) v novej funkcii zástupcu
Zety ...“70 Golian jednoznačne uprednostnil Malára pred Talským, i keď
predtým „koketoval“ skôr s Talským ako veliteľom. Plne súhlasím s autorom
Jablonickým, ktorý predpokladá, že Golian si musel uvedomovať väčšiu
popularitu, známosť a obľúbenosť Malára v slovenskej armáde. Golian tiež
podliehal silnému vplyvu Jána Ursínyho a ďalších, ktorí Talskému zrejme
veľmi neverili. Napriek tomu podplukovník Golian vyčkával na stanovisko
Londýna. To prišlo rádiodepešou 23. augusta. Londýn v nej opäť jednoznačne
nerozhodol a vyžiadal si ďalšie podrobnejšie informácie o Malárovi, pričom
zdôrazňoval, že už nie je možné dlhšie odkladať toto rozhodnutie, lebo situácia
vrcholí. Zaujímavý bol 4. bod v depeši: „Ak plk. Talský má v ktoromkoľvek
naznačenom smere prednosť pred Malárom, nebudeme váhať rozhodnúť sa pre
neho.“71 Je jasné, že stanovisko Londýna sa viac prikláňalo k Talskému.
A určite v tom hral úlohu argument v závere rádiodepeše: „Veľmi závažné je
však to, že v čase vypovedania vojny Slovenskom bol Malár všeobecne známy
ako jeden zo slovenských veliteľov a že potom odišiel do Berlína, kde zasa
verejne a hlavne medzinárodnou verejnosťou musel byť pokladaný za činiteľa
germanofilského. Mimo toho nám bolo oznámené, že jeho žena je Nemka.
Ohľad na tieto okolnosti, i keby sa preukázalo, že sa Malár choval
v poslednom čase slušne, núti nás veľkej opatrnosti.“ 72 Londýn jednoznačne
váhal a nebol si Malárom istý. Chcel získať ešte viacej informácií, respektíve
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podrobnú Golianovu charakteristiku. Ale pre veľkú vyťaženosť ju Golian
nakoniec do Londýna neodoslal. V podstate voľba stále ostala otvorená
a nedoriešená. I keď čs. MNO v Londýne a ilegálna SNR sa v auguste 1944
stále definitívne nerozhodli menovať Malára za veliteľa povstaleckej
východoslovenskej armády, Golianove vojenské ústredie s ním už prakticky
počítalo. Voľba Talského ako jeho zástupcu bola už samozrejmosťou.
V podstate všetko záviselo od rozhodnutia generála Malára: „V nasledujúcich
rozhodujúcich dňoch záležalo na samotnom Malárovi ako sa rozhodne, na
ktorú stranu sa pridá.“73
V auguste 1944 boli prípravy povstania v plnom prúde. Obzvlášť
vojenské ústredie malo plné ruky práce. No podľa Šolca plk. Viliam Talský ani
po svojom oficiálnom nástupe do funkcie zástupcu veliteľa armády gen.
Malára v Prešove nevenoval veľkú pozornosť konšpiratívnym prípravám
ilegálnej práce vo východoslovenskej armáde. „Snáď skutočne veril tomu, že
konšpiratívne organizačné prípravy prenikli na východné Slovensko do 70 %
jednotiek.“74 21. augusta 1944 Čatloš poslal Talského služobne do Liptovského
Mikuláša, Trenčína a Bratislavy, aby zlikvidoval zvyšky Technického zboru.
Táto úloha mu trvala skoro celý týždeň.75 Medzitým si ho 24. augusta 1944
(Šolc uvádzá 23. augusta) zavolal Čatloš na „koberček“ MNO. Talský sa
k tomu 31. mája 1945 vyjadril takto: „V Bratislave ma zavolal Čatloš
a v prítomnosti generála Malára, kapitána Staneka a ešte jedného dôstojníka
nám oznámil, že Londýn a Moskva potvrdili jeho účasť v odboji. Vyhlásil, že už
dávno vie, že pracujem v podzemnom hnutí, a že nastal čas, kedy osobné veci
73
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musia ísť stranou a všetci musíme spolupracovať. Nariadil mi postaviť preňho
v Bratislave štáb spoľahlivých spolupracovníkov a dať mu zoznam dôstojníkov
spoľahlivých pre odboj. Povedal som mu, že zoznam môže spraviť iba Banská
Bystrica, načo mi dal rozkaz odísť do Banskej Bystrice. Tento rozkaz som
ihneď hlásil Dr. Ševčíkovi, s ktorým sme spolu odišli do Banskej Bystrice ku
Golianovi. Tomuto som rozpovedal celú záležitosť s Čatlošom. Zoznam sme
Čatlošovi, samozrejme nedali a dohodli sme, že Čatloš, ak by prišiel do
Banskej Bystrice, bude zaistený.“ 76 Bolo by zaujímavé zistiť, odkiaľ alebo skôr
od koho sa Čatloš dozvedel o Talského zapojení do odboja. S najväčšou
pravdepodobnosťou od gen. Malára, ktorý ako sa zdalo, viac spolupracoval
s Čatlošom ako s vojenským ústredím.77 Dokonca ho Čatloš považoval za svoju
pravú ruku.78 Ďalej z Talského výpovede jednoznačne vyplýva nedôvera voči
Čatlošovi ako osobe v odboji. Túto nedôveru určite s Talským zdieľalo
vojenské ústredie na čele s Golianom prakticky aj predstavitelia SNR, KSS
a Londýn.
Na porade v Bystrici v noci na prelome 24. a 25. augusta 1944 Talský
spolu s Dr. Ševčíkom oznámil pplk. Golianovi a mjr. Noskovi: „Dve nemecké
SS divízie sú pripravené na slovensko-moravských hraniciach v priestore
Hodonín s poslaním pochodovať na Slovensko. Golian nariadil o 02:00 hod.
dňa 25. augusta 1944 bojový poplach pre všetky posádky na Slovensku.
O poplachu vyrozumeli aj ministra národnej obrany generála Čatloša.“ 79 Ďalej
Golian vydal tajnú inštrukciu, v ktorej oznamoval, že podľa všetkých náznakov
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hodlá Nemecko vojensky obsadiť územie Slovenska. Pravdou je, že ani po
vyhodnotení takejto kritickej situácie Talský neodišiel čo najrýchlejšie do
Prešova na Armádne veliteľstvo, aby začal s urýchlenou organizáciou
mobilizácie oboch východoslovenských divízií. Namiesto toho odcestoval
naspäť do Bratislavy, kde mal poradu s niekoľkými dôstojníkmi o prípravách
na povstaleckej akcii v Bratislave. Potom sa plukovník Talský vydal autom do
Trenčianskych Teplíc, kde sa v objekte vojenskej správy stretol s gen.
Čatlošom u plukovníka Kunu. Spolu s Čatlošom sa potom vrátili do Bratislavy.
V sobotu predpoludním 26. augusta Talský usporiadal vo svojom byte
stretnutie s mjr. Jánom Kovačovičom, mjr. Štefanom Murgašom, kpt. Júliusom
Kleskeňom a Ondrejom Cyprichom. „Na byte Viliama Talského sa voľne
pokračovalo v rozhovore o problémoch, ktoré Talský a Murgaš prejednávali
vo Zvolene a cestou do Bratislavy. Výklad Talského len udržoval nejasnosti
v záležitostiach bratislavskej posádky, najmä jeho doporučenia, aby sa
spoliehalo na rozhodnutie generála Čatloša.“ 80 Postoj Talského k Čatlošovi je
nápadne rozdielny. Na jednej strane spolu s Golianom 25. augusta zavrhoval
kategoricky Čatloša. Na strane druhej 26. augusta odporúča, aby sa spoliehalo
na rozhodnutie Čatloša. Prečo zrazu tá zmena? Ako vysvetlenie sa nám
ponúkajú dve možnosti. Tou pravdepodobnejšou bude, že Bratislava sa
nachádzala príliš blízko ríšskych hraníc a bola centrom slovenskej vlády a
prezidenta. Ak by v Bratislave vypuklo povstanie, je vysoko pravdepodobné,
že by nemalo dlhé trvanie a nemecká armáda by ho rýchlo zlikvidovala.
Druhým možným variantom zmeny Talského postoja mohla byť spoločná cesta
s Čatlošom naspäť do Bratislavy. Je možné, že sa Čatloš pokúsil Talského
80
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v rozhovore v aute presvedčiť o participácií na ním pripravovanej povstaleckej
akcii. Čatloš sa totiž tiež opieral o majora Kovačoviča ako veliteľa povstalcov
v Bratislave, podobne ako Talský, pretože mjr. Kovačovič velil strážnemu
oddielu na Bratislavskom hrade, ktorý sa skladal zo štyroch čestných, štyroch
guľometných a dvoch peších rôt.81 Plk. Talský sa teda mohol rozhodnúť
vyčkať, ako sa zachová sám Čatloš a podľa toho aj potom konať.
V nedeľu 27. augusta Talský odcestoval autom z Bratislavy do
Trenčína, kde musel dodržať oficiálne dekórum blahoželaním gen. Turancovi
k vymenovaniu za hlavného veliteľa slovenskej armády. 82 Po gratulácii sa
Talský vydal do Banskej Bystrice, kde sa s Golianom stretol poslednýkrát.
Golian tu znovu vyslovil dôveru Talskému i Malárovi. Pobyt v Bystrici 27.
augusta Talský ešte využil na stretnutie s partizánskym veliteľom mjr. A. S.
Jegorovom, ktoré zabezpečil Michal Balko. 83 Podľa Šolca sa Talský zrejme
mylne domnieval, že major Jegorov velil všetkým partizánskym skupinám
a oddielom na Slovensku, a žiadal ho o odvrátenie útočných akcií vedených na
Ružomberok. Jegorov to Talskému nemohol sľúbiť, pretože sa to vraj
vymykalo jeho kompetencii. Talskému prisľúbil, že sa pokúsi oznámiť jeho
požiadavku svojmu veliteľstvu o spolupráci s Červenou armádou, konkrétne
so štábom

maršala

Koneva.84

Toto

stretnutie

však

Talského

vôbec

neuspokojilo. Vrátil sa do Banskej Bystrice, kde prenocoval u plukovníka
Ivana Trebichavského. Trebichavský priblížil toto stretnutie: „Keď som potom
večer dňa 27. augusta 1944 rozprával na byte s plk. Talským a keď som sa ho
81
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vypytoval o dobe, kedy vypukne Povstanie a akú vojenskú účasť bude mať
v ňom sám, povedal mi, že sa dohovoril s gen. Golianom tak, že na prípravu
Povstania budú potrebovať ešte najmenej týždeň a že sám bude zastávať
funkciu zástupcu veliteľa východných divízií, ako mal od začiatku svojho
pridelenia na východe, a že gen. Malár povedie Povstanie na východe, keďže
k tomu cieľu bol už dávno vybraný vodcami odboja a že používa všeobecnej
dôvery.“85 Isté teda je, že zo strany vojenského ústredia do vypuknutia
povstania nedošlo k žiadnej zmene poverení, ani nenastali iné zmeny.
V pondelok ráno 28. augusta sa plukovník Viliam Talský vydal opäť
do Bratislavy pre zmen osoby veliteľa povstania v Bratislave. Talský mal pre
túto funkciu získať majora Kovačoviča.86 Nakoniec však po predchádzajúcej
dohode s Golianom, zvolil za veliteľa bratislavskej povstaleckej posádky
prednostu operačného oddelenia MNO majora Štefana Murgaša, ktorého
Talský považoval za schopnejšieho a právomocou lepšie vybaveného veliteľa
hlavného mesta.87 V ten deň sa plukovník Talský stretol s majorom Murgašom
a neskôr aj s majorom Kovačovičom. Oboch inštruoval o nasledujúcich
krokoch a činnostiach bratislavskej povstaleckej skupiny. Následne sa konečne
vybral do Prešova na armádne veliteľstvo. 88 Talský informoval Malára
o výsledkoch svojej cesty, najmä o stretnutí s Golianom. Obaja sa s najväčšou
pravdepodobnosťou dohodli, že vzhľadom na fakt, že na prípravu povstania je
potrebný čas, musia tlmiť aktivity partizánov. 89 Generál Malár ho totiž 29.
85

JABLONICKÝ, Samizdat, ref. 42, s. 383.
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augusta 1944 vyslal do Spišskej Novej Vsi, aby tam zaistil kooperáciu
vojenských posádok, žandárov a partizánov. Potom sa vrátil na veliteľstvo, kde
sa stretol s pplk. Urbanom s ktorým mal veľmi zaujímavý rozhovor. Pplk. gšt.
František Urban slúžil vo funkcii 2. náčelníka štábu VA v Prešove.
Podplukovník patril k skupine dôstojníkov, ktorí sa dlhodobo orientovali na
odboj, ale v podstate preň nespravili nič. Urban sa Talského opýtal, či
organizuje odboj slovenský, alebo československý. Talský Urbana uistil, že ide
o československý odboj. Nato pplk. Urban vyhlásil, že by vlastne prípravy
k odboju mal viesť on sám, pretože patrí k najstarším československým
dôstojníkom. Na dôkaz začal Talskému ukazovať hrsť spisov a rozkazov od
Golianovho vojenského ústredia, pričom sa pýtal na účasť Malára v odboji.90
Talský mu vraj na to odpovedal: „Vidíš, toto bol jeden z dôvodov, prečo som
neprijal vedúce miesto pri vojenskom odboji, lebo som vedel, že je nás viac,
ktorí na toto miesto ašpirujete. Keď Malár pôjde s nami, je dobre, má dobré
meno u vojakov, keď nie, tak ho zaistíme. Pokiaľ ide o nás dvoch – budeme
rozhodovať spolu – viac hláv, viac rozumu – a keď je jeden z nás neprítomný,
druhý ho zastupuje.“91 Z citovaného veľmi dobre vidieť situáciu, ktorej sa
Talský sám bál, keď mu bolo ponúknuté veliteľské miesto v odboji. Skutočne
viacero vyšších dôstojníkov rátalo, že budú vymenovaní za hlavného veliteľa
vo vojenskom ústredí odboja. Okrem Urbana tu bol už spomenutý plk. Imro,
ktorí tiež videl seba na veliteľskej pozícii. Zaujímavá je tiež Talského
diplomatická odpoveď, ktorú bravúrne zvládol. Talský totiž dobre vedel, že
jedine on, Malár a Golian rozhodujú o povstaleckej východoslovenskej
armáde. S Urbanom reálne nikto nepočítal, azda jedine ako náhrada, ak by
90
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ŠOLC, ref. 1, s. 90.
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Talský či Malár neboli k dispozícii. Po rozhovore Viliam Talský dostal od
Goliana dohodnuté heslo, podľa ktorého bude vedieť, kedy vypukne povstanie.

Summary
Colonel of General Staff of the Slovak Army Viliam Talský (1904 –
1953) belonged to an important military figures who in 1944 participated in
resistance activities. His position was also important because he served as a
Deputy Commander of the Eastern Army of General Augustin Malár. On the
29th of August in 1944 at a critical moment when uprising in Slovakia started,
General Malár was not present and his deputy Colonel Talský decided to fly to
the Soviet side. Coordination with the Soviet army practically did not exist and
two Slovak divisions that could open the Carpathian passes to the Soviet army
were disarmed by the German´s troops. After the war Talský was for his
offense labeled as a traitor and became the scapegoat for the failure of the
military rebels in the East of Slovakia. In 1947, National Court sentenced him
to 15 years in prison. They detained him until the last minute, even though he
was ill with cancer and let him shortly before his death.
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Sláva šľachetným
Katarína Méryová, Michal Bohuš
Zaujímavý zborník s názvom Sláva šľachetným je výsledkom konferencie,
v rámci ktorej boli prezentované referáty a dokumentárne filmy venované
spomienke na „tri šľachetné“ osobnosti – Roberta W. Setona-Watsona,
Bjørnstjerne Bjørnsona a Jura Janošku. Podujatie sa uskutočnilo 17. – 18.
septembra 2010 v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti ich okrúhlych životných
výročí. V roku 2010 sme si totiž pripomenuli 100. výročie smrti Bjørnstjerne
Bjørnsona a 80. výročie smrti Jura Janošku a v roku 2009 sme slávili 130.
výročie narodenia R. W. Setona-Watsona a v roku 2011 sme si pripomenuli 60.
výročie jeho smrti.
Konferencia a jej sprievodné kultúrne podujatia sa konali na rôznych
miestach Liptovského Mikuláša – v mestskom úrade, v dome kultúry,
v evanjelickom kostole, ale aj pri hroboch Martina Rázusa a Jura Janošku.
Publikácia Sláva šľachetným sa začína úvodným slovom Jána Juráša.
Autor v ňom poukázal na vzájomnú prepojenosť medzi troma spomínanými
osobnosťami, ktoré sa nikdy nestreli. Podľa J. Juráša ich spája obrana
a podpora slovenského národa v boji za národné oslobodenie na začiatku 20.
storočia.
Zborník je rozdelený na tri časti, pričom sa zachováva pôvodné poradie
príspevkov, v akom odzneli na konferencii. Každá časť je venovaná jednej
z troch spomínaných osobností. Prvá časť publikácie obsahuje tri štúdie a je
zameraná na osobu Roberta Williama Setona-Watsona. Seton-Watson
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(prezývaný Scotus Viator – cestujúci Škót) sa narodil roku 1879 v Londýne.
Počas štúdií v Oxforde sa začal zaujímať o habsburskú monarchiu a postupom
času sa stal expertom na národnostné pomery v tejto krajine. Z prvotného
obdivovateľa Rakúsko-Uhorska sa stal kritik maďarskej vládnej politiky.
Môžeme ho charakterizovať ako priateľa a dobrodinca Slovákov. Bol
stúpencom

a podporovateľom

vytvorenia

česko-slovenského

štátu.

V medzivojnom období sa síce jeho pracovné aktivity rozšírili, ale na
Slovensko nikdy nezabudol – často ho navštevoval a písal o ňom články.
Zomrel v roku 1951 na škótskom ostrove Skye.
Prvý príspevok z časti o Setonovi-Watsonovi má názov Robert William
Seton-Watson – významný spolutvorca česko-slovenského štátu. Autorom je
historik Dušan Kováč. Ako vyplýva z názvu, štúdia sa venuje obdobiu pred
vznikom Česko-Slovenska. Základom je mapovanie spolupráce Tomáša G.
Masaryka a Setona-Watsona. Výsledkom ich spolupráce bolo vytvorenie dvoch
memoránd, prostredníctvom ktorých sa česko-slovenská otázka dostala
z oblasti propagandy do oblasti zahraničnej politiky.
Seton-Watson vo vyhláseniach reprodukoval názory T. G. Masaryka na
vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov podľa historického princípu. Pre
objasňovanie programu Čechov a Slovákov malo veľký význam založenie
revue

The

New

Europe

Setonom-Watsonom.

Autor

ďalej

opisuje

niekoľkotýždňovú návštevu Setona-Watsona v Uhorsku, ktorej výsledkom
bolo dielo s názvom Národnostná otázka v Uhorsku (1908).
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Príspevok Edity Ivaničkovej nám prináša pohľad na spoluprácu SetonaWatsona so Slovákmi po vzniku Česko-slovenskej republiky (ďalej ČSR).
Seton-Watson prvý raz prišiel na povojnové Slovensko na pohreb Milana
Rastislava Štefánika. Postupne vnikol do zložitých pomerov, ktoré nastali
v medzivojnovej

ČSR

medzi

pražskými

centralistami

a slovenskými

autonomistami. Svoj názor na vzniknutý spor uverejnil v knihe Nové Slovensko
(1924). Snažil sa v nej zachovať postoj nestranného pozorovateľa. Vzťahy sa
vyhrotili v krízovom roku 1938, keď zaujal negatívny postoj k politickej
taktike Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Nemožno však tvrdiť, že by na
Slovensko zanevrel, práve naopak, Slovensko naďalej ostávalo v centre jeho
záujmu. Posledný raz ho navštívil v júni 1946.
Posledný, najrozsiahlejší príspevok v tejto časti sa venuje SetonoviWatsonovi z hľadiska jeho vplyvu na slovenských evanjelických teológov.
Článok zostavil Miloslav Blaho – evanjelický kňaz. Poukazuje na to, ako
Seton-Watson z honoráru za knihu Národnostná otázka v Uhorsku použil
peniaze pre slovenských študentov protestantskej teológie na štúdium
v Edinburghu. M. Blaho spomína štyri konkrétne mená – Fedor Ruppeldt,
Vladimír Roy, Ľudovít Šenšel a Martin Rázus. Išlo o rovesníkov, ktorí boli
literárne, kultúrne i politicky činní. Treba vyzdvihnúť autorovu snahu
o autentickosť, ktorú dosahuje citovaním z korešpondencie F. Ruppeldta
i priložením niektorých básní od V. Roya venovaných Setonovi-Watsonovi.
Druhá

časť

konferencie

bola

venovaná

významnému

nórskemu

spisovateľovi a publicistovi, prvému škandinávskemu nositeľovi Nobelovej
ceny za literatúru, Bjørnstjerne Bjørnsonovi. Bjørnson vstúpil do dejín ako
popredný predstaviteľ európskeho literárneho realizmu, na Slovensku si však
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získal uznanie predovšetkým ako bojovník za práva nášho národa, ktorý tvrdo
vystupoval proti maďarizácii na medzinárodnej scéne a burcoval verejnosť
početnými vystúpeniami a článkami.
Milan Žitný sa vo svojej štúdii Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko venuje
vzťahu významného nórskeho spisovateľa k Slovensku a Slovákom. Bjørnsona
pritom predstavuje ako zástancu práv malých európskych národov proti
národnostnému

útlaku.

Autor

spomína

nielen

jeho

obranu

tvrdo

maďarizovaných Slovákov, ale aj početné vystúpenia za práva Dánov, Fínov,
Rusínov či Rumunov utláčaných v ich krajinách. Bjørnsonovu činorodosť na
národno-politickom poli dokladá M. Žitný jeho aktívnou publicistickou
činnosťou a mimoriadne bohatou korešpondenciou. Najväčšiu pozornosť však
venoval Bjørnsonovej aktivite v zasadzovaní sa za práva Slovákov v Uhorsku,
ktorú vyvíjal v prvom desaťročí 20. storočia.
Autor v štúdii rekapituluje Bjørnsonove najvýznamnejšie články
a vystúpenia zasadzujúce sa za práva Slovákov, ktoré v rokoch 1904 – 1908
vychádzali na stránkach prestížnych európskych novín a časopisov. M. Žitný
nezabudol ani na Bjørnsonovu polemiku s autorom utláčateľského školského
zákona grófom Apponyim na mierovej konferencii v Mníchove v roku 1907, či
jeho ostrý protest proti krviprelievaniu v Černovej. V závere svojej obsiahlej
štúdie M. Žitný uvažuje o aktuálnosti Bjørnsonových myšlienok a odkazu v 21.
storočí.
Druhý príspevok nesie názov K niektorým aspektom prekladovej recepcie
Bjørnstjerne Bjørnsona na Slovensku. Eva Bubnášová v ňom prináša pohľad
do histórie a súčasnosti prekladovej činnosti a recepcie literárneho diela
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Bjørnstjerne Bjørnsona na Slovensku. V úvode štúdie autorka poukazuje na
spätosť Bjørnsonovej politickej činnosti s jeho umeleckou tvorbou. E.
Bubnášová najväčšiu pozornosť venuje prekladu a šíreniu Bjørnsonovho
literárneho diela na Slovensku. Práve umelecký preklad Bjørnstjerne Bjørnsona
považuje za určitú formu splácania morálneho dlhu, ktorý Slováci majú voči
nórskemu spisovateľovi. Autorka mapuje obdobie vyše 130 rokov, počas
ktorých vyšli knižne aj časopisecky početné preklady Bjørnsonových prác.
Súčasťou štúdie je aj zaujímavý rozbor a porovnanie štyroch rôznych
prekladov najznámejšej Bjørnsonovej básne Áno, milujeme túto krajinu, ktorá
sa stala nórskou národnou hymnou. E. Bubnášová sa zaoberá aj fenoménom
ďakovných básní určených Bjørnstjerne Bjørnsonovi, ktorý má v slovenskej
literatúre značnú tradíciu. V závere štúdie sumarizuje a hodnotí preklad
a recepciu Bjørnsonovho diela na Slovensku a v budúcnosti navrhuje venovať
väčšiu pozornosť prekladu jeho poézie.
Posledným príspevkom venovaným Bjørnstjerne Bjørnsonovi je prednáška
Samuela Štefana Osuského Bjørnstjerne Bjrønson a Slováci, prednesená v roku
1932 pri príležitosti osláv 100. výročia Bjørnsonovho narodenia. Prednáška Š.
Osuského je predovšetkým historickou pripomienkou Bjørsonovej zapálenej
činnosti zameranej na ochranu práv Slovákov a poďakovaním za jeho záujem
a aktivitu. Š. Osuský s vďakou spomína najmä na Bjørnsonovo vystúpenie
proti Apponyiho školskému zákonu na mierovej konferencii v Mníchove
a ostrú vzájomnú debatu s Apponyim. Ďalej vyzdvihuje Bjørnsonove kladné
vlastnosti a pevné morálne zásady, ktoré nachádza aj v jeho literárnej tvorbe.
V závere prednášky Š. Osuský apeluje na Slovákov, aby ani v budúcnosti
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nezabúdali na osobnosť Bjørnstjerne Bjørnsona a jeho neoceniteľnú prácu
v prospech nášho národa.
Tretia, záverečná časť zborníka je venovaná slovenskému evanjelickému
kňazovi, spisovateľovi, biskupovi a politikovi Jurovi Janoškovi (1856 – 1930).
Výrazne totiž prispel k rozvoju evanjelickej cirkevnej tlače, ostro vystupoval
proti maďarizácii a angažoval sa v slovenskom národnom hnutí pred rokom
1918.
Jedným z najrozsiahlejších príspevkov publikácie je štúdia od profesora
Petra Švorca, ktorý sa pozrel na osobu Jura Janošku ako na kňaza a politika so
širokým záberom aktivít. Čitateľ si vďaka nej môže urobiť obraz o situácii,
ktorá vládla v slovenskej spoločnosti i v evanjelických kruhoch na konci 19.
a na začiatku 20. storočia. Profesor Švorc opisuje Jura Janošku ako človeka,
ktorý nebol len kritikom maďarizácie a celého Rakúsko-Uhorska vôbec, ale
nedostatky videl aj v tzv. ťapákovčine medzi vlastnými spoluobčanmi.
Duchovnému dedičstvu, ktoré po sebe zanechal Jur Janoška, sa venuje vo
svojej štúdii evanjelický kňaz a riaditeľ spolku Tranoscius Ľubomír Turčan.
Štúdia oboznamuje čitateľa so situáciou v uhorskej evanjelickej cirkvi v 19.
storočí. Po stručnom opise Janoškovho života rozoberá Ľ. Turčan históriu troch
pilierov Tranoscia, ktorých vznik inicioval práve Jur Janoška a vychádzajú
dodnes: evanjelický časopis Cirkevné listy, Tranovského kalendár a týždenník
Evanjelický posol spod Tatier.
Štúdia Rastislava Stančeka Biskupi Juraj Janoška a Nathan Soederblom –
apoštolská sukcesia predstavuje Jura Janošku ako jedného z najvýznamnejších
predstaviteľov evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a neúnavného bojovníka
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za jej medzinárodnú akceptáciu po roku 1918. R. Stanček sa podrobne venuje
najmä otázke apoštolskej sukcesie, ktorú na Slovensko, hlavne Janoškovou
zásluhou, priniesol švédsky biskup Nathan Soederblom. Práve prijatie
apoštolskej sukcesie je podľa R. Stančeka významným medzníkom v dejinách
evanjelickej cirkvi a. v. v novovzniknutej ČSR. Autor predstavuje biskupa
Janošku ako človeka, ktorý sa pravidelne zúčastňoval medzinárodných
cirkevných konferencií a konventov, kde si získal aj priateľstvo Nathana
Soederbloma. R. Stanček vo svojej štúdii spomína aj neúspešný pokus
maďarskej tlače o zdiskreditovanie biskupa Soederbloma. V závere ponúka
pohľad na chápanie apoštolskej sukcesie v medzivojnovom období a svoj
vlastný názor na jej prínos pre slovenskú evanjelickú cirkev a. v.
Miloš Kovačka vo svojej rozsiahlej štúdii Jur Janoška píše Jozefovi
Škultétymu prináša analýzu korešpondencie týchto dvoch významných
predstaviteľov slovenského národného života na prelome 19. a 20. storočia.
Autor sa venuje predovšetkým listom, ktoré Janoška adresoval svojmu
dlhoročnému priateľovi a spolupracovníkovi Škultétymu. Venoval sa v nich
širokému spektru problémov, ktoré však takmer vždy súviseli s neúnavnou
prácou v prospech slovenského národa vystaveného najtvrdšej maďarizácii.
Častou témou Janoškových listov bola aj ochrana slovenského jazyka, ktorej sa
venoval na stránkach Cirkevných listov.
Janoška a Škultéty sa vo vzájomnej korešpondencii zaoberali aj
problémami výchovy a vzdelávania slovenskej mládeže, aktuálnou politickou
situáciou, odrodilstvom, cirkevno-organizačnými záležitosťami a pod. M.
Kovačka sa vo svojej štúdii nevyhol ani názorovým rozporom medzi Janoškom
a Škultétym, ktoré však v porovnaní s ich vzájomnými zhodami považuje za
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takmer bezvýznamné. V závere štúdie venoval autor pozornosť aj jazykovej
stránke Janoškových listov a oceňuje jeho prínos pre skultúrňovanie
a upevňovanie slovenčiny.
Zborník Sláva šľachetným je dôstojným príspevkom k lepšiemu poznaniu
dvoch zahraničných a jednej slovenskej osobnosti, ktoré sa zapísali do
moderných dejín Slovenska a Európy. Spolok Martina Rázusa, ktorý zborník
vydal, považuje konferenciu venovanú „trom šľachetným“ len za začiatok
prezentácie ich života. Je teda výzvou k diskusii a ďalšiemu pokračovaniu.
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