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Editoriál

Vážení čitatelia,
opäť sa vám dostáva do rúk ďalšie číslo časopisu Katedry histórie
Pedagogickej fakulty UK. V roku 2014, ktorý sa už chýli ku koncu, sme si
pripomenuli viaceré dôležité výročia, nad ktorými sa zamýšľa súčasná
historická veda a priestor dostali i v našom elektronickom časopise.
K najvýznamnejším jubileám uplynulého roka sa zaradilo 100. výročie prvej
svetovej vojny a 25. výročie udalostí roku 1989. Obidva roky sa významne
zapísali do dejín a vtlačili pečať slovenskému národnému príbehu. Práve tieto
udalosti sme v časopise priblížili prostredníctvom ich očitých svedkov. Situáciu
na fronte prvej svetovej vojny, nebezpečenstvá, blízkosť smrti, dezilúziu,
beznádej, ale na druhej strane vieru v jej skoré ukončenie bezprostredne
zachytávajú výpovede vojakov na vojnových frontoch.
Výsledky svojich vedeckých výskumov prezentovali v štúdiách najmä
pracovníci našej katedry. Michal Babál sa venuje málo frenkventovanej téme v
slovenskej historiografii, a to histórii ústavnej starostlivosti o zrakovo
postihnutých v období prvej Československej republiky. Juraj Kríž predstavil
časopis Nástup a zaoberal sa jeho vplyvom na formovanie slovenskej politiky
v 30. rokoch 20. storočia. Branislav Krasnovský sa vo svojom článku zameral
na priblíženie histórie dôležitej časti slovenského chemického priemyslu – na
výrobu umelých chemických vlákien na Slovensku do roku 1948. Výsledky
svojho niekoľkoročného výskumu publikuje Anna Bocková v príspevku
s akcentom na skutočnosť, akú úlohu zohrávajú dejiny v živote dnešnej
slovenskej mládeže. Mária Tonková sa sústredila na objasnenie vzťahov medzi
historickou vedou a dejepisnou výučbou v čase kultúrnej transformácie, ktorou
prechádza slovenská spoločnosť v posledných desaťročiach. Popri týchto
nosných príspevkoch nechýbajú tradičné rubriky – študentské práce, správy
z konferencií, recenzie/anotácie. Verím, že aj vďaka týmto príspevkom sa okruh
čitateľov nášho časopisu neustále rozširuje.
Miriam Viršinská
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História starostlivosti o zrakovo postihnutých na Slovensku
v rokoch 1922 –1939
Michal Babál
Zrakovo postihnutí väčšinou patrili spolu s ostatnými telesne alebo
duševne chorými ľuďmi a chudobnými k marginalizovanej časti spoločnosti.
Spoločnosť ich najčastejšie zavrhovala alebo ignorovala. Veľmi časté bolo
zabíjanie nevidiacich novonarodených a malých detí. Na druhej strane mnohí
z nich, napr. Homér, sa stali známymi historickými osobnosťami. Fyzická
likvidácia slepých sa stala trestným činom až po roku 374 po Kristovi a takýto
delikt sa trestal smrťou.1 Avšak ani potom ilegálna fyzická likvidácia úplne
nevymizla. Až po zániku Západorímskej ríše v roku 476 a posilnením
kresťanstva v ostatných častiach Európy sa zabíjanie slepých detí de facto
zastavilo. Slepí sa, môžeme zjednodušene povedať, prvýkrát dočkali svojej
„rehabilitácie“ v roku 1784, keď Valentin Haüy založil v Paríži prvý ústav
poskytujúci im aj vzdelávanie, čo bol významný krok vpred. On sám neskôr
tiež takmer úplne stratil zrak.
Určité predsudky sú však v mysliach ľudí zakorenené až do dnešných
čias. V minulosti, ako aj dnes tkvejú príčiny v neznalosti problematiky,
nedostatočnej osvete, v absencii stretávania sa s jednotlivcami/osobami nielen
so zrakovým postihnutím, ale vyskytuje sa i množstvo objektívnych
problémov, ktoré je potrebné riešiť na vyšších úrovniach, napr. v legislatíve, či
v odbornej obci.
Keďže sa venujeme histórii jednotlivcov, či osôb so zrakovým
postihnutím, najmä v období rokov 1922 – 1939, budeme používať vtedajší
1

PREDMERSKÝ, Vladimír. Kapitoly z dejín špeciálnej pedagogiky, vysokoškolské
skriptá. Bratislava : Univerzita Komenského, 1989, s. 15.
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pojem slepí. Odôvodňujeme to tým, že v tom čase neexistoval iný odborný
termín a vývoj v rozlišovaní rôznorodosti zrakového postihnutia sa ešte do
oblasti starostlivosti, výchovy, vzdelávania a profesijnej prípravy týchto ľudí
relevantným spôsobom nepremietol. To nastalo na území Slovenska, resp.
Československa de facto až po skončení druhej svetovej vojny. Od druhej
polovice 20. storočia až podnes sa používajú ďalšie odborné pojmy – zrakovo
defektní, zrakovo chybní, nevidiaci a najnovší, už uvedený termín – osoby, či
jednotlivci so zrakovým postihnutím. Okrem toho sa ešte používal aj
bohemiznus nevidomí, ktorý však do slovenskej odbornej terminológie nepatrí.
Súčasný (najnovší) pojem používame len tam, kde to pomôže lepšiemu
pochopeniu problematiky zrakovo postihnutých zo všeobecného hľadiska.
Okrem oficiálnych názvov – Československý štátny ústav pre slepcov
v Levoči, či Súkromný remeselný ústav pre slepých v Prešove budeme používať
z praktického hľadiska aj skrátené názvy ako ústav, ústav v Levoči, levočský
ústav, štátny ústav, remeselný ústav a pod.

Periodizácia dejín starostlivosti o slepých
Dejiny starostlivosti o slepých delíme na štyri dejinné obdobia:

1. Represívne obdobie (pravek – starovek), z latinského „repressio“ –
„potlačenie nevhodného javu“, keď boli slepí usmrcovaní, resp.
odsunutí na okraj spoločnosti;

2. Obdobie charitatívnej starostlivosti (stredovek – raný novovek), od
latinského slova „caritas“ – „milosrdná láska“, keď bola týmto
osobám poskytnutá základná „existenčná“ starostlivosť v duchu
skutkov telesného milosrdenstva;
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3. Obdobie humanitárnej starostlivosti (raný novovek – koniec 18.
storočia), z latinského „humanitas“, čiže „ľudskosť, ľudomilnosť“,
okrem základnej starostlivosti sú preň charakteristické prvé pokusy
o vzdelávanie a prípravy na samostatný život;

4. Obdobie inštitucionálnej starostlivosti (koniec 18. storočia –
súčasnosť), od latinského slova „institutio“ – „spoločenské zariadenie
na vzdelávanie a výchovu, ústav“, teda systematická ústavná
starostlivosť.2
Na jednej strane prinieslo každé z období s výnimkou prvého obdobia
kvalitatívny pokrok v podobe profesionálnej a komplexnej starostlivosti
o slepých, na druhej strane je zápornou stránkou všetkých štyroch období
segregácia, lat. „segregatio“ – „oddelenie, izolovanie“ slepých od intaktnej
(„intactus“ – lat. „nedotknutý, nepoznačený, zdravý“) spoločnosti. V období
posledných štyridsiatich rokov vo svete a asi dvadsiatich piatich rokov (po
roku 1989) u nás prevláda trend integrácie (lat. „integratio“ – „spájanie,
začlenenie sa“) do, resp. inklúzie (lat. „inclusio“ – „splynutie“) so zdravou
spoločnosťou.

Charakteristika slepých
Medzi slepých patrili nasledujúce skupiny:

1. slepí od narodenia, ktorí sa najčastejšie stávali obeťami fyzickej
likvidácie,
2

Tamže.
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2. slepí, ktorí stratili zrak v postnatálnom období (lat. „post“ – „po“,
„natus“ – „narodený“), čiže popôrodnom období, a to v detstve,
dospelosti či v starobe. Príčinami boli choroby, poranenia, úrazy,
v dôsledku čoho sa ocitali na okraji spoločnosti,

3. slepí, ktorí stratili zrak násilným spôsobom – telesným trestom za
spáchaný trestný čin (napr. v staroorientálnych štátoch, takýto trest je
definovaný v prvom písanom práve – Chammurapiho zákonníku),
ďalej

pomstou,

či

snahou

o zneškodnenie

nepriateľa

alebo

demonštráciou moci, ako to uvádzame v nasledujúcich príkladoch.
Vo Veľkomoravskej ríši nechal v roku 870 kráľ Svätopluk po udelení
milosti po vynesenom treste smrti oslepiť svojho strýka Rastislava. V Uhorsku
dal kráľ Štefan I. oslepiť vojvodu Vazula uväzneného v Nitre, aby si nemohol
robiť nároky na trón. Iným prípadom je správanie sa byzantského cisára Vasiľa
Bulharobijca, ktorý dal v roku 1040 oslepiť 1 500 bulharských zajatcov.
Každému stému z nich nechal vypichnúť iba jedno oko, aby mohol priviesť
späť do vlasti 99 slepých. Ďalším príkladom je oslepenie staviteľa chrámu
v Moskve Ivanom Hrozným (1553 – 1584) len pre to, aby inde nepostavil
druhý, rovnako krásny chrám.

Postoj k slepým v spoločnosti z filozofického hľadiska
Slepých spoločnosť vnímala od nepamäti ako neželanú záťaž
neprinášajúcu nijaký osoh. V tomto duchu sa ich zbavovala, či už zabíjaním,
(predovšetkým detí), alebo odsunutím na okraj spoločnosti s ponechaním
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napospas osudu, čo sa neraz rovnalo pomalému umieraniu. Takéto postoje
potvrdzovali aj názory predstaviteľov inteligencie, napr. starogréckych
filozofov (Platón, Aristoteles), politikov (spartský kráľ Lykurgos), či lekárov
(Hippokrates).
Platón (428/427 – 347 pred Kristom) vo svojom diele Ústava,
rozoberajúcom svoju predstavu ideálneho štátu, tvrdí, že každý človek musí
byť sebestačný, vedieť riešiť problémy, bez požiadavky súcitu od iných. Slepé,
či inak postihnuté deti majú žiť na neznámom mieste s elimináciou
akéhokoľvek

kontaktu

s rodičmi.

Ich

starostlivosť

má

byť

zverená

opatrovateľke, s ktorou majú žiť v spoločenstve s ostatnými postihnutými
a chorými deťmi a ich opatrovateľkami. Na druhej strane nevylučuje úplne ani
starostlivosť o deti v ústavoch, kde by mali prístup ich matky a starali by sa
o svoje a tiež cudzie deti.3 Liečba má zmysel iba vtedy ak existuje nádej, že
budú vedieť pracovať a žiť samostatne. Cieľom liečby nie je predlžovať život
chorých ľudí, ale navrátiť im schopnosť pracovať a postarať sa o seba.
Usmrcovanie ako také vyslovene nepodporuje, ale ani ho neodmieta. Postihnutí
a chorí však v jeho ideálnom štáte (štátnym zriadením je tyrania) nemajú
miesto, lebo nie sú prínosnými pre seba a obec, v ktorej žijú. Takíto ľudia
podľa neho neprežívajú plnohodnotný život. 4 Za najdokonalejší štát považuje
Spartu, ktorá deti s postihnutím a chorobou prikazovala usmrcovať.
Rovnako Aristoteles (384 – 322 pred Kristom) vo svojom diele
Politika prijal sparťanský model voči slepým a inak postihnutým deťom, podľa
3

4

KOVÁČIKOVÁ, Dagmar. Vývoj sociálnych názorov a teórií. In TOKÁROVÁ Anna.
Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Bratislava :
AKCENT PRINT, 2003, s. 88-111.
Tamže.
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ktorého neduživé deti a deti s telesnými vadami mali byť po narodení
usmrcované.5 Ak sa rodina rozhodla ponechať dieťa pri živote, musela si byť
vedomá toho, že nemôže rátať s podporou štátu.
Slepí museli vynaložiť veľa úsilia, aby získali v spoločnosti rešpekt.
Napr. v Homérskom alebo Temnom období (1100 – 800 pred Kristom) –
najstaršej etape antických gréckych dejín, nazývali nevidiacich „homérmi“,
ktorí, podobne ako aj inde, žili na okraji spoločnosti a živili sa najčastejšie ako
potulní hudobníci a básnici. Jeden z nich – Melésigenés podľa rady svojich
priateľov požiadal mestskú radu o to, aby sa mohol stať plateným básnikom
mesta. Tá

jeho

žiadosť

odmietla

s

tým,

že

„homérov“

(slepcov

a rukojemníkov) živiť nebude. Vtedy si Melésigenés zmenil meno na Homér
a svojimi eposmi Iliada a Odysea sa navždy zapísal do dejín.
Mimo židovsko-kresťanského sveta malo kladný postoj voči slepým
budhistické náboženstvo vychádzajúce z Budhovho postoja: „Chcem chrániť
všetky trpiace tvory a chcem byť lampou a liekom všetkým, ktorí žijú
v slepote.“6 Ďalšími príkladmi sú osobnosti Zoroaster (Zarathustra, cca 6.
storočie pred Kristom) a Konfucius (552 – 479 pred Kristom), ktorí kládli
dôraz na morálku, ktorá sa mala prejavovať schopnosťou a ochotou spoločnosti
poskytnúť slepým, chorým a inak postihnutým starostlivosť, aby mali čo jesť,
kde bývať, dobre a s láskou s nimi zaobchádzať.
Zmenu v postoji voči slepým prinieslo až kresťanské náboženstvo
5
6

Tamže.
KRCHŇÁK, Rudolf. Nevidomí známi neznámi. Praha : Společnost nevidomých
a slabozrakých, 1992, s. 8. Citované podľa ADAMEC, Peter. Vzdělávání nevidomých na
Moravě formou ústavní péče do roku 1950 [online], bakalárska práca 2010, s. 9, 53 s.
[cit. 2014–11–03]. Dostupné na: http://is.muni.cz/th/124142/ff_b/Bakalarska_praceP_Adamec.pdf
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založené na láske k blížnemu, nedotknuteľnosti a dôstojnosti každej ľudskej
osoby. Napriek tomu sa však životné podmienky tejto skupiny ľudí zmenili len
málo, pretože nevidiaci boli iba ušetrení fyzickej likvidácie. Svoju úlohu stále
zohrávala nesprávna interpretácia, že postihnutie, choroba a utrpenie nie je
božím trestom za hriechy spáchané samotným slepým alebo niektorým členom
z rodiny.
Túto mylnú predstavu vyvrátila starozákonná biblická Kniha Jób, kde
utrpenie fiktívnej postavy Jóba nepredstavuje boží trest, ale božiu skúšku
sledujúcu v konečnom dôsledku plnosť dobra trpiaceho človeka. Rovnako
aj príbeh o Uzdravení slepého od narodenia zaznamenaný v novozákonnej
knihe Evanjelia svätého Jána, kapitola 9, verše 1 – 41,7 vyvracia túto vžitú
predstavu. Zázrak tu nepredstavuje len fyzické, ale aj duševné uzdravenie
a prinavrátenie stratenej ľudskej dôstojnosti slepého. Napriek tomu však
nesprávny pohľad pretrvával aj naďalej. Kresťanská spoločnosť nabádala
slepých k trpezlivému znášaniu osudu ako individuálneho božieho plánu, čo
však často znamenalo zaujať skôr alibistický a pasívny postoj voči nim
a bránilo ich fyzicko-mentálnemu rozvoju.
Na druhej strane kresťanstvo iniciovalo a zaviedlo elementárnu
starostlivosť o chorých, medzi nimi aj slepých, v duchu lásky k blížnemu:
„Miluj svojho blížneho ako seba samého.“

7

Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on alebo jeho rodičia –, že sa
narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú
sa na ňom zjaviť Božie skutky.“ In Biblia. Sväté Písmo Starého a Nového
Zákona. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2007, s. 2037-2039.
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Vývoj starostlivosti o slepých do prelomu letopočtov vo svete
Od najstarších čias si ľudia uvedomovali dôležitosť zraku a snažili sa
ho liečiť všetkými dostupnými prostriedkami. Už vtedy existovali ľudia, ktorí
vedeli zrak „vyšetriť“ a „liečiť“. Ich postupy boli nemedicínske, „felčiarske“,
zodpovedajúce vtedajším skúsenostiam. Do očí chorých aplikovali dostupné
fyziologické látky (krv, materské mlieko, moč, sliny, slzy, výkaly, žlč), hlinu a
oči ulovených zvierat. Ich účinnosť podmieňovali náboženské zvyky a mágia.
Podobne ako dnes si ľudia uvedomovali dôležitosť prevencie, o čom svedčí i
nález špeciálnych štrbinových snežných okuliarov. Ich úlohou bolo ochrániť
zrak pri pobyte vonku, najčastejšie pri zhromažďovaní potravy. 8
Očná

medicína,

dnešným

názvom

tiež

oftalmológia

(grécky

„ofthalmós“ – oko, „logos“ – „slovo“, „myšlienka“, „rozprava“, čiže „veda“)
začala písať svoju históriu v starovekom Egypte. K najvýznamnejším lekárom,
ktorí sa zaoberali aj liečením očných chorôb, patrili Imhoteb, dvorný lekár
faraóna Džosera, ďalej „otec medicíny“ Hippokrates, Asklepios, lekár, ktorý
zakladal pre chorých útulky, kde ich liečil (za čo mu bolo priznané božstvo), či
Galeanus – dvorný lekár cisára Marca Aurelia. Ako učiteľ sa staral aj o jeho
syna s mentálnym postihnutím, čím ho, v istom zmysle, môžeme považovať za
prvého špeciálneho pedagóga. Hippokrates zastával názor, že pre postihnuté
novonarodené deti je lepšie ukončenie jeho života hneď alebo krátko po
narodení.
Medicínske postupy liečby očných chorôb sú zachytené na
staroegyptských papyrusových zvitkoch, napr. na Ebersovom papyruse.
Poznatky zo staroegyptskej medicíny sa stali východiskom pre medicínu
8

OLÁH, Zoltán. Zrak v živote človeka. Bratislava : IMPRO s. r. o; Litera, 1996, s. 15.
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v antickom Grécku a Ríme. Egyptskí lekári dokázali vykonávať očné operácie,
napr. reklináciu (zatlačenie šošovky do zadnej časti sklovca), liečili šedý zákal
a zaviedli vyšetrenie zrakovej ostrosti.9

Egyptské učebnice prvýkrát opisujú

dnes najčastejšie používanú metódu vyšetrenia zrakovej ostrosti. Vidno to na
príklade z náboženstva: „... boh RÉ posadil boha HORA, ktorý mal poranené
jedno oko, pred svetlú stenu, bola na nej namaľovaná tenšia čierna čiara
a vedľa nej väčšie čierne prasa. RÉ zaclonil neporušené oko, zameral HOROV
pohľad na čiaru a spýtal sa, či ju vidí. Keď HORUS neprikývol, obrátil RÉ
jeho pohľad na čiernu sviňu. A HORUS sviňu videl. Vtedy boh RÉ vedel, že sa
HOROV zrak predsa len čiastočne zachová.“ Miestami poskytovania
zdravotnej starostlivosti boli zvyčajne domy života (peranch).10
V čase antického Grécka a Ríma fungovali zariadenia akéhosi
„protoústavného“ typu na liečenie chorých. Mimo gréckych miest (polis) sa na
vidieku nachádzali asklepiá (podľa lekára Asklepia, povýšeného neskôr za
boha lekárstva). Boli to ústavy v oblastiach so zdravým a príjemným podnebím
– sanatóriá (latinsky „sanus“ – „zdravý“), kúpele, či útulky pre chorých.
Nachádzali sa pri chrámoch, kde sa odohrávala jednak klimatická, ako aj
sugestívna liečba. Pri zlyhávaní sugestívnej liečby boli pacienti zo sanatórií
prepustení, resp. vyhnaní. V mestách si zase úspešní lekári zakladali svoje prvé
súkromné kliniky, nazývané tiež iatreiá. Chorí tam strávili čas potrebný na
liečbu. Okrem lekárov sa tam o chorých staral aj personál (pomocníci
lekárov).11
9
10
11

Tamže.
Tamže.
MÜHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče. Brno : Masarykova Univerzita, Pedagogická
fakulta, 2001, s. 11.
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V indickej historicko–kultúrnej oblasti založil indický cisár Ašóka
z dynastie Maurjov v roku 238 pred Kristom vo Varani útulok pre tulákov,
biednych a opustených, ktorí tam prichádzali zomrieť. Bol to jeden z prvých
hospicov. Ašókovu vládu charakterizovala politika zameraná na mier,
vzdelanie a starostlivosť o sociálne slabých ľudí.12

Vývoj v starostlivosti o slepých po prelome letopočtov vo svete
Na prelome letopočtov, keď Rímska ríša dosiahla svoj civilizačný
vrchol a postupné etablovanie sa kresťanstva vytvorili priaznivé podmienky
pre útulky, či liečebne. Takýto druh zariadenia bol aj ekonomicky výhodný,
pretože starostlivosť o chorých a postihnutých prevzala na seba konkrétna
inštitúcia alebo organizácia.
Zariadeniami slúžiacimi okrem iných aj chorým boli útulky:
starogrécke a starožidovské agapy (grécky „agapé“ – „bezpodmienečná,
štedrá, pohostinná láska); ranokresťanské diakonie (grécky „diakon“ –
„služobník,

sluha,

pomocník“).

Dôležitú

úlohu

zohrávali

kláštory

špecializovaných hospitálnych reholí (od lat. „hospes“ – „hosť“), pri ktorých
sa vyvinuli (ho)špitály. Najskôr plnili iba funkciu útulku a neskôr nemocnice.
Akýmsi medzistupňom pred a po vzniku prvých kláštorov boli
xenodochiá (z gréckeho „xenodochios“ – „miesto pre čudákov, hostinec“) –
útulky v blízkosti kresťanských chrámov, neskôr kláštorov. Spolu so vznikom
útulkov,
12

poskytujúcich

aj

medicínsku

starostlivosť,

sa

rozvíjalo

aj

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001, s. 24.
Citované podľa OLÁH, Michal – SCHAVEL, Milan – ONDRUŠOVÁ, Zlatica. Úvod do
štúdia dejín sociálnej práce. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, 2008, s. 14.
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profesionálne ošetrovateľstvo, na ktoré sa špecializovali už spomenuté
hospitálne rehole. Chorým, ktorým sa poskytovala ošetrovateľská či lekárska
starostlivosť, sa začalo hovoriť pacienti (z lat. „patientias“ – „trpezlivosť“)
a je tomu tak dodnes.

Vývoj inštitucionálnej starostlivosti o slepých na území habsburskej
monarchie
Jeden zo začiatkov inštitucionálnej/ústavnej starostlivosti o slepých
datujeme od roku 1784, keď altruista Valentin Haüy (1746 – 1822) založil
v Paríži Kráľovský inštitút [ústav] pre mladých slepcov. Bol to na svete prvý
ústav a škola čisto pre slepých a stal sa vzorom pre ostatné ústavy a školy vo
svete. Aj on sám postupne prišiel úplne o zrak.13
Vznikom ďalších špecializovaných ústavov pre jednotlivcov so
zrakovým postihnutím vo svete narastali požiadavky na kvalitu poskytovanej
starostlivosti, s čím je spojený rozvoj vedných odborov v oblasti medicínskych,
humánnych, technických a pedagogických vied, z ktorých sa postupne
vyvinula nová vedecká disciplína – pedagogika zrakovo postihnutých alebo
tyflopédia, ktorá patrí do sústavy špeciálnopedagogických vied.
Na území habsburskej monarchie v českých krajinách vznikli postupne
štyri hlavné ústavy pre slepých. Prvý otvorili v roku 1807 Soukromní ústav pro
výchovu a léčení slepých v Prahe-Hradčanoch, spoluzakladateľom a neskorším
riaditeľom bol Alois Klár. Druhým sa v roku 1832 stal Klárův zaopatřovací a
zaměstnávací ústav pro nevidomé v Prahe-Malej strane. Tretí bol Ústav pro
13

SOLAROVÁ, J. Dejiny výchovy zrakovo vadných detí, s. 6. Materiál je v rukopisnej
podobe uložený v Múzeu špeciálnopedagogického školstva v Levoči vo zväzku
dokumentov č. 50.
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výchovu a vzdělávání nevidomých v Brne v roku 1835. Zakladateľom
a riaditeľom bol Jan Nepomuk František Rafael Beitl. Tento ústav sa v roku
1846 premenoval na Moravsko-slezský ústav pro slepé.14 Ako posledný štvrtý
vznikol v Prahe na Maltézskom námestí (Malej strane) Deylův ústav v roku
1910.15
Na území dnešného Slovenska vznikol v roku 1825 v Bratislave Ústav
pre slepé deti, v nasledujúcom roku sa však presťahoval do Pešti.
Zakladateľom tohto ústavu bol Rafael Beitl, ktorý v roku 1833 odišiel z Pešti
na Moravu do Brna. Pravdepodobným dôvodom odchodu boli národnostné
problémy. Jeho činnosť tam opisujeme v predchádzajúcom odstavci. Na
začiatku 20. storočia vznikol v roku 1913 v Prešove Remeselný ústav pre
slepcov a na sklonku prvej svetovej vojny Ústav pre vojnových invalidov
v Kochanovciach pri Trenčíne.16
Okrem týchto zariadení vznikli na prelome 19. a 20. storočia aj ďalšie
ústavy menšieho charakteru: Zaopatrovací ústav pre slepých starcov
a práceneschopné osoby v Prahe na Smíchove v roku 1888, Mateřská škola
ako súčasť Klárovho ústavu v roku 1897, Útulna pro slepé dívky, azylový ústav
pre nevidiace ženy nemeckej národnosti v Prahe v roku 1898. Spolok
Seylwalterova útulna pro slepé dívky, ktorý vznikol v roku 1908 a v roku 1910
Ústav pro nevidomé dívky na Kampě.17 Spoločným menovateľom pre ústavy na
14

SMÝKAL, Josef. 150 let výchovné a vzdělávací instituce pro nevidomé v Brně. Brno :
Základní škola pro nevidomé v Brně, 1985. [cit. 2014–11–15]. Dostupné na:
http://smykal.ecn.cz/publikace/kniha05t.htm
15
SMÝKAL, Josef. Tyflopedický lexikon jmenný. Brno : Technické muzeum v Brně, 1998,
[cit. 2014–11–15] Dostupné na: http://www.search.ask.com/?
o=APN10645A&gct=hp&d=406–852&t=4
16
SOLAROVÁ, Dejiny výchovy, s. 16-17.
17
SMÝKAL, Tyflopedický lexikon.
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území českých krajín a Slovenska boli silné asimilačné snahy v duchu
nemeckej (Praha), resp. maďarskej (Bratislava, Prešov, Kochanovce pri
Trenčíne) národnej ideológie. Výnimkou z nich boli Moravsko-slezský ústav
pro slepé v Brne a Deylův ústav v Prahe, v ktorých vedenie školy odmietlo
národnostný útlak a presadilo češtinu ako vyučovací jazyk.
Situácia sa zlepšila až po vzniku nového štátu – Československej
republiky (ČSR) 28. októbra 1918. Dlhotrvajúci nemecký a maďarský
asimilačný tlak sa skončil a novovzniknutý štát uznali ostatné štáty vrátane
„strategických“ štátov ako Francúzsko, Veľká Británia či USA. Nová krajina
získala takto svoju identitu a suverenitu. Vtedy nastali aj vhodné podmienky na
vznik ústavu pre nevidiacich s celoslovenskou pôsobnosťou. Od roku 1922 sa
začali písať „Dejiny starostlivosti o zrakovo postihnutých na Slovensku“.

Vývoj ústavnej starostlivosti o slepých na Slovensku od roku 1922
Potreba zriadiť na Slovensku samostatný ústav pre slepých existovala
prakticky od roku 1826, keď sa z Bratislavy odsťahoval Ústav pre slepé deti do
Pešti. Prípravy sa začali v roku 1920 v Prahe na pôde Československé ústřední
starostlivosti o slepých. Tam sa rozhodlo, že vydržiavanie ústavu prevezme na
seba štát a sídlom ústavu sa stane hornospišské mesto Levoča. Dôvodom bola
jej geografická poloha nachádzajúca sa približne v strede Slovenska a tiež
blízkosť Podkarpatskej Rusi, ktorá vtedy tvorila najvýchodnejšiu časť ČSR.
V roku 1923 v tomto regióne vznikol Detský domov so školou pre slepé deti
v Mukačeve.
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Zriadenie Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči
V roku 1921 bolo požiadané ministerstvo školstva a národnej osvety
so sídlom v Bratislave o poskytnutie vhodnej budovy pre nový štátny ústav pre
slepých na Slovensku.18 Ministerstvo po kladnej odpovedi vyčlenilo pre
zriadenie ústavu objekt bývalého maďarského dievčenského lýcea, ktorého
súčasťou bolo priestranné ihrisko a veľká záhrada. Získané priestory by
umožnili chovancom ústavu zmysluplne tráviť vyučovací, pracovný a voľný
čas. Ministerstvo školstva a národnej osvety výnosom z 25. januára 1922 číslo
119091-I k92119 a následne z 25. apríla 1922 číslo 29934-I na základe dohody s
ministerstvom sociálnej starostlivosti zriadilo Československý štátny ústav pre
slepcov v Levoči.20 Tiež bolo stanovené, že ministerstvo školstva a národnej
osvety

bude

uhrádzať

prevádzkové

náklady

ústavnej

štátnej

školy

a ministerstvo sociálnej starostlivosti za internát. 21 Ústav sa riadil podľa štatútu
pre štátne ústavy pre hluchonemých (v zmysle výnosu Ministerstva školstva
a národnej osvety z 25. januára 1922 čís. 119091-I). Za riaditeľa ústavu bol
ustanovený Adolf Fryc, predtým pôsobiaci ako riaditeľ Deylovho ústavu v
Prahe. Samotná príprava uvedenia ústavu do činnosti a otvorenia prvej školy
pre slepé deti na Slovensku bola veľmi náročná, hlavne čo sa týkalo
personálneho zabezpečenia. Lepšie to bolo so zabezpečením priestoru, pretože
ústav získal relatívne vyhovujúcu a priestrannú budovu. Hlavnými úlohami
ústavu boli starostlivosť o slepé deti v predškolskom a školopovinnom veku,
18

19

20
21

ŽIFČÁKOVÁ, Agnesa a kol. Štátny ústav pre slepcov v Levoči, 1921 – 1949: Inventár.
Levoča : Štátny oblastný archív v Levoči, 1987, s. 2.
Štátny archív v Levoči (ďalej ŠA – L), fond Štátny ústav pre slepcov v Levoči (ďalej
ŠÚS – L), kart. 12, inv. č. 163, sign. 204/1922.
ŽIFČÁKOVÁ, Štátny ústav, s. 2.
Tamže, s. 2.
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ich príprava na budúce životné povolanie a výchova na plnohodnotných
a ekonomicky nezávislých členov spoločnosti.
Výdavky na prevádzku ústavu v roku 1922 neboli zaradené do
štátneho rozpočtu, ale na návrh ministerstva sociálnej starostlivosti uvoľnila
ministerská rada dňa 21. apríla 1922 s týmto cieľom čiastku vo výške
110 000,– Korún Československých (Kč).
Dňa 1. mája 1922 prišlo do ústavu prvých 9 chovancov vo veku od 8
do 15 rokov. Novootvorený ústav nemal vlastný štatút, a preto ministerstvo
sociálnej starostlivosti rozhodlo, aby sa dočasne riadil štatútom platným pre
štátne ústavy hluchonemých na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorý bol
vydaný Riaditeľstvám štátnych ústavov pre hluchonemé deti na Slovensku a
Podkarpatskej Rusi dňa 20. júla 1921, číslo 9391/A-21. 22

Premiestnenie Súkromného remeselného ústavu pre slepých
v Prešove do Levoče
Remeselný ústav pre slepých v Prešove založil v roku 1913 Uhorský
spolok na podporu slepých (Vakotat Gyámolité Országos Egyesület)
v priestoroch

bývalej

vojenskej

nemocnice.

Ten

bol

pobočkou

budapeštianskeho ústavu, ktorý sa sem, ako sme už uviedli, v roku 1826
presťahoval z Bratislavy. Počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918) slúžil ako
útulňa, v ktorej sa ošetrovali chovanci vo veku od 17 do 40 rokov. Po prevrate
(vzniku

Československa)

ústav

prevzala

pobočka

Československého

Červeného kríža v Prešove a vedením ústavu bol výnosom ministerstva
školstva a národnej osvety z 11. júla 1921 poverený učiteľ Štátneho ústavu
22

Tamže.
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hluchonemých v Kremnici Karel Kotrč.
Okrem iného stál za jeho presťahovaním aj politický záujem, pretože
ústav sa ani po vzniku ČSR nedokázal úplne vymaniť spod vplyvu materského
maďarského budapeštianskeho ústavu. Rovnako nebola ešte vyriešená etnická
slovensko-maďarská otázka. Práve na východnom Slovensku podnecovali
Maďari,

predovšetkým

komunistická

strana

Maďarska,

separatistické

a autonomistické tendencie, ktoré vyvrcholili na prelome jari a leta 1919
vznikom Slovenskej republiky rád (16. júna – 7. júla 1919) s hlavným sídlom
práve v Prešove.
Remeselný ústav pre slepých v Prešove mal byť remeselnou
pokračovacou školou pre nevidiacich, ktorí nadobudli teoretické vzdelanie
v školách pre nevidiacich, alebo pre iných „šikovných“ nevidiacich, ktorí mali
predpoklady na vzdelávanie v tejto škole. Vek možného nástupu na remeselnú
školu najskôr určený nebol, neskôr sa stanovil na vek od 15 do 20 rokov.
Cieľom pobytu v ústave bolo, aby si jeho chovanci osvojili potrebný výcvik
remesla, alebo hudobné vzdelanie tak, aby boli schopní samostatne pracovať
a sami sa uživiť.
Na schôdzi miestneho spolku Československého Červeného kríža
v Prešove dňa 17. marca 1923 bola za prítomnosti riaditeľa štátneho ústavu
v Levoči a zástupcu Ministerstva sociálnej starostlivosti kladne prerokovaná
otázka potreby presťahovania súkromného slepeckého ústavu z Prešova do
Levoče.
Zo strany prešovského ústavu najprv nebola veľká ochota presídliť sa
do Levoče i napriek tomu, že mesto Prešov vôbec neprispievalo na jeho
činnosť. Taktiež budova nespĺňala potrebné priestorové nároky. Levočský
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štátny ústav sídlil v rozsiahlej budove umožňujúcej poskytnúť priestory pre
ústav v Prešove. Boli tu aj miestnosti vyhovujúce na zriadenie dielní,
nevyhnutných na činnosť prešovského Remeselného ústavu. Dôležitú úlohu
zohrávali aj ekonomické a geografické dôvody – štát nemohol reálne
prevádzkovať dva ústavy pre nevidiacich vo vzájomnej blízkosti miest Levoča
a Prešov.
Definitívne rozhodnutie prinieslo ministerstvo školstva a národnej
osvety v Bratislave v liste z 9. augusta 1923. Súkromný remeselný ústav
v Prešove sa presťahoval do Levoče, pričom si ponechal svoj súkromný
charakter, ktorý neohrozilo ani to, že mal fungovať pod správou levočského
štátneho ústavu. V jednej budove tak sídlili dve inštitúcie – Štátna škola pre
slepé deti s internátom a Súkromný ústav pre remeselný výcvik slepých.23
Riadenie oboch prevzal riaditeľ štátneho ústavu Adolf Fryc. Vzhľadom
na množstvo povinností, ktoré mu logicky po zlúčení ústavov pribudli, bol
Fryc oslobodený od povinnosti vyučovať a venoval sa výlučne riadiacej práci
a vybavovaniu všetkej agendy oboch ústavov. Jeho cieľom bol ďalší
progresívny rozvoj štátneho ústavu a prevádzková sebestačnosť Súkromného
remeselného ústavu pre slepých.24
Súkromný remeselný ústav v Levoči pripravoval svojich žiakov, ale
len mužov, na samostatnú remeselnú činnosť v kefárskej, rohožkárskej a
košikárskej dielni, vo vypletaní prútených stoličiek a výrobe ryžových metiel.
Neskôr pribudli aj ďalšie profesie – ladič hudobných nástrojov, kantor (spevák,
organista na bohoslužbách v kostole), učiteľ hudby a v tridsiatych rokoch sa
k týmto profesiám pridal aj masér. V školskom roku 1936/1937 vznikla na
23

24

ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 12, inv. č. 164, sign. 774/1923.
ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 12, inv. č. 164, sign. 4823/I-A/3/1923.
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remeselnom ústave Pokračovacia odborná škola pri ústave pre slepých
v Levoči, kam chovanci nastupovali po skončení povinnej školskej dochádzky
po 7. triede. Po skončení školy mohli ísť študovať do Prahy na hudobnú školu
pre nevidiacich.25
Napriek aktivitám riaditeľa Fryca sa ďalšie profesijné zamerania
nepodarilo rozvinúť, hlavne pre finančné, priestorové a personálne ťažkosti.
Problémom tiež bolo, že odrastené chovankyne štátneho ústavu tu nemali
možnosť pokračovať v ďalšej formácii. Koncom školského roka 1938/39 sa
remeselný ústav v Levoči presťahoval do Báhoňa pri Trnave.

Spoločný vývoj oboch ústavov v rámci Československého štátneho
ústavu pre slepcov v Levoči
Hoci sa starostlivosť o slepých v druhej polovici 20. rokov sľubne
rozvíjala, väčšine slepým sa odborná ústavná starostlivosť nedostávala, a to
najmä deťom a mládeži. Napriek informáciám o potrebe ich vzdelávania,
vyučeniu sa remeslu, propagácii ústavu v novinách zostávali rodičia, hlavne zo
slabších sociálnych vrstiev, konzervatívni, nedôverčiví k novým prístupom a
svoje deti ani na základné vzdelávanie neposielali. Ich nevôľa bola
pochopiteľná pre dlhodobé odlúčenie dieťaťa od rodičov, poplatok za ústavnú
starostlivosť (aj keď u sociálne najslabších skupín detí bol minimálny, alebo
žiadny), úhrada cestovného asi 3 – 4 krát za rok (začiatok a koniec vyučovania,
vianočné a veľkonočné sviatky).
Viaceré naozaj veľmi chudobné deti, o ktoré sa rodičia nevedeli
25

HREHORČÁKOVÁ, Ľudmila. Výchova a vzdelávanie nevidiacich na Slovensku od
roku 1922. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003, s. 13-21.
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postarať, sa domov nedostali ani počas prázdnin a bez prestávky tu boli aj
niekoľko rokov. Ministerstvo školstva a národnej osvety už v roku 1926
obežníkom č. 119 nariadilo obciam a neskôr školským inšpektorátom vykonať
súpis školopovinných nevidiacich detí, ktoré nie sú zapísané do školy. Prvé
neúplné výsledky tohto súpisu boli známe v roku 1927.26
Počet nevidiacich vo veku
Župa
Bratislavská
Nitrianska
Považská
Pohronská
Podtatranská
Košická
V
ústave
Levočskom
Celkový počet
nevidiacich

do 6. r.
5
8
4
4
1
8

od 6 – 14 r.
14
7
8
12
10
18

bez
udania
od 14 – 30 r. veku
53
1
39
1
32
5
36
1
22
0
49
0

1

37

30

0

68

31

106

261

8

406

Spolu
73
55
49
53
33
75

Súpis slepcov na Slovensku bol vykonaný, ale niektoré obce alebo
mestá neposkytli potrebné informácie, preto súpis nebol úplný, čo potvrdzuje
aj Zápisnica zo zhromaždenia Zemského spolku pre starostlivosť o nevidomých
na Slovensku v Bratislave z 13. marca 1927.27 Ako je vyššie uvedené, tieto
súpisy neboli načas zaslané do Levoče, preto bolo nariadené súpis zopakovať a
v druhej polovici roka 1930 sa získali už komplexnejšie (avšak stále nie úplné)
výsledky.28
26

MVSR, ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 14, inv. č. 168, sign. 253/1927.

27

MVSR, ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 14, inv. č. 168, sign. 196/1927.
MVSR, ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 16, inv. č. 171, sign. 173/1930.
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Štatistika školopovinných slepcov na Slovensku z 9. októbra 1930:29
Slepota

Národnosť

zaškolenie

Úplná Silná Nezist. Spolu Cs
krátko
zrak.

Nem.

ma
%d.

Iná

Spolu neza- zaškoškolení lení

59

12

62

40

352

159

134

352

238

337

15

Keď porovnáme počty obyvateľov v Česku a na Slovensku podľa
sčítania ľudu z roku 1930, zistíme, že v tom čase bolo v Česku 7 inštitúcií pre
zrakovo postihnutých na 10,7 milióna obyvateľov a na Slovensku to bol iba 1
ústav v Levoči a 1 detský domov so školou pre slepé deti v Mukačeve na 4,1
milióna obyvateľov.30 Ministerstvo sociálnej starostlivosti prejavilo snahu
hľadať cesty zlepšovania ústavnej starostlivosti na Slovensku, a preto
požiadalo riaditeľstvo v Levoči o zaslanie reorganizačných námetov v odbore
starostlivosti o mládež umiestnenú v ústavoch na Slovensku a v Podkarpatskej
Rusi. Tiež mali predložiť eventuálne návrhy na zmenu vtedy platných
predpisov.
Aj preto riaditeľ Československého štátneho ústavu pre slepcov
v Levoči A. Fryc adresoval inštruktorovi štátnej sociálnej starostlivosti
o mládež v Bratislave list už z 18. februára 1929, v ktorom popisuje kroky
a opatrenia, ktoré považoval za nutné vykonať pre ďalší priaznivý vývoj
starostlivosti o zrakovo postihnutých na Slovensku.
A. Fryc tu konštatuje, že starostlivosť o nevidiacich na Slovensku je
neúplná a potrebuje posilniť hlavne oblasti rozvoja v starostlivosti o nevidiacu
29
30

MVSR, ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 16, inv. č. 171, sign. 824/1930.
Údaje zo sčítania ľudu v roku 1930.
[cit. 2014–07–15] Dostupné na:
http://www.codyprint.cz/csr/mapa.html
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mládež v predškolskom

veku, praktického výcviku

nevidiacich

žien,

umiestnení chorých, starých a práceneschopných nevidiacich a nakoniec aj
hudobnom vzdelávaní na špecializovanej hudobnej škole. Tieto zámery však
z jeho pohľadu nebolo možné uskutočniť v levočskom ústave a riešenie videl
vo výstavbe nového ústavu.
Riaditeľ A. Fryc sa vyjadril, že budova v Báhoni je nevyhovujúca,
resp. si vyžaduje rozsiahlu a veľmi nákladnú adaptáciu. Optimálne riešenie vidí
vo výstavbe novej a účelovej budovy. Rovnako požaduje umiestniť ústav vo
väčšom meste, najlepšie v Bratislave a to hneď z niekoľkých dôvodov –
vidiecke prostredie sťažuje praktické umiestnenie nevidiacich, odbyt ich
výrobkov, nákup materiálu, obstarávanie životných potrieb, starostlivosť,
kultúrne vyžitie chovancov (hudba, divadlá), lekárske ošetrenie a iné.31 Na
druhej strane však z kontextu vyplýva, že A. Fryc chcel zabrániť tomu, aby sa
remeselný ústav presťahoval z Levoče do Báhoňa. Výstavby účelovej budovy
ústavu pre slabozrakých v Bratislave a začiatku vyučovania v roku 1961 sa
dožil až jeho nástupca Ján Šoltés. Ústav dostal názov Základná deväťročná
škola internátna pre slabozrakých v Bratislave.
Riešenie vzniknutej situácie čiastočne pomáhal riešiť aj Spolok
starostlivosti o slepých na Morave a Sliezsku so sídlom v Brne, ktorý ponúkol
riaditeľstvu ústavu v Levoči umiestnenie 4 – 5 nevidiacich detí zo Slovenska
v Opatrovni a mateřské škole pro slepé děti, ktorú zriadil v roku 1926 v BrneJundrove. Tento ústav bol založený hlavne na výskum a výchovu nevidiacich
detí predškolského veku, resp. deti staršie, ktoré

boli nesprávnou

a nedostatočnou výchovou v rodinách ešte nespôsobilé a nezrelé na vyučovanie
31

ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 15, inv. č 170, sign. 73/1929.

28

Babál, M.: História starostlivosti o zrakovo postihnutých na Slovensku v rokoch 1922 - 1939

v ľudovej škole pre bežné deti. Žiaci tu zostali do ôsmeho roku života. Mali si
zdokonaliť svoj hmat a zbystriť svoj sluch ako náhradu za zrak. Úlohou
novozriadeného ústavu bola výchova chovancov oboch pohlaví do takej miery,
aby mohli následne úspešne navštevovať ľudovú školu v Brne-Černom poli.32
Levočský ústav bol prvým v ČSR, kde bolo zriadené oddelenie pre
nevidiace deti s mentálnym postihnutím. Takýto postup bol na tú dobu veľmi
pokrokový, lebo dovtedy nevidiace deti s mentálnym postihom neboli v prvej
ČSR prijímané do ústavnej starostlivosti.
Ústav v Levoči mal na pamäti aj starších chovancov, ktorým sa, okrem
technického výcviku, nedostalo náležitého vzdelania. Preto bola pri ústave
zriadená dvojročná živnostenská škola, na ktorej vyučovali odborní učitelia
štátneho ústavu.
Pokiaľ išlo o praktický výcvik, súkromný remeselný ústav v Levoči ho
poskytoval do takej miery, že odchovanci sa mohli čo do zručnosti
a výkonnosti

postaviť

na roveň vidiacim

spoluobčanom.

Príprava

na

samostatnosť bola na vysokej úrovni a na konci 4 – 5 ročného výcviku sa
chovanci

podrobili

verejnej

skúške

pred

komisiou

živnostenského

spoločenstva. Toto obdobie bolo najdôležitejšie v živote nevidiaceho.
Avšak po skončení ústavnej výuky sa mnohí chovanci nedokázali sami
uživiť aj napriek ich šikovnosti. Chovanec z levočského ústavu totiž nedostal
„štartovací balíček“ – cielenú pomoc (náradie, suroviny, priestor a ubytovanie),
ako tomu bolo v Česku. Tu existovali remeselné dielne s internátom (podobné
dnešným chráneným dielňam), kde vyučení nevidiaci mohli bývať, mať k
dispozícii pracovný priestor, plat, s ktorým si šetrili na svoje budúce
32

ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 14, inv. č. 168, sign. 463/1927.
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osamostatnenie. Tieto dielne vybudoval Spolok samostatných slepcov a veľmi
dobre sa osvedčili.
Obdobný spolok na Slovensku neexistoval. O takúto činnosť sa
čiastočne pokúšal Zemský spolok pre starostlivosť o nevidomých na Slovensku
v Bratislave, ktorý v roku 1930 otvoril ústav pre nevidomých v Báhoni.
Riaditeľ A. Fryc bol ochotný pri takejto inštitúcii spolupôsobiť, lebo vtedajší
stav bol už neudržateľný.

Chovanci Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči
Prvý nábor chovancov do ústavu v Levoči sa začal realizovať cez
aktivity riaditeľa A. Fryca v rokoch 1921 – 1922, ktorý v októbri 1921 prišiel
z Prahy do Levoče so svojou manželkou Máriou. Správy o príprave otvorenia
ústavu boli uverejňované v novinách, zainteresovaným osobám boli zasielané
letáky, neskôr sa propagácia ústavu realizovala okrem novín aj cez rozhlas. A.
Fryc žiadal rôzne redakcie o uverejnenie správ o prijímaní slepých detí do
ústavu v Levoči, spolu s informáciami o podmienkach na ich prijatie. Výzvy na
prihlásenie sa písali a vysielali okrem slovenčiny aj v maďarčine a nemčine.
Do ústavu mali byť prijímané nevidiace deti a mládež vo veku 6 – 15
rokov s tým, že keď vychodia školu, budú zaradené do remeselných dielní
ústavu na vyučenie sa remeslu. Cieľom ústavu bolo vychovať nevidiaceho
človeka k čo najväčšej samostatnosti, aby nemusel byť na ťarchu rodine či
spoločnosti. A. Fryc zdôrazňoval, že popri základnom vzdelaní sa veľká
pozornosť v ústave bude venovať orientácii, výcviku zmyslového vnímania,
ručným prácam, hudbe, spevu a hre na hudobné nástroje – husle, klavír,
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akordeón, organ, gitaru, mandolínu. V neposlednom rade sa chovanci v ústave
mohli osobnostne aj spoločensky podstatne viac vyžiť ako v izolovanom
domácom prostredí. Rodičov tiež ubezpečoval, že o zdravie, náboženskú
výchovu, odpočinok a zábavu detí bude postarané a že po skončení základnej
školy budú môcť prípadne pokračovať v príprave na ďalšie povolanie v
remeselných alebo hudobných školách.
I napriek tejto komunikácii a posolstvu bolo získavanie chovancov
komplikované – pre spomínané dôvody „konzervatívneho“ prístupu rodičov
detí a neexistenciu zákona o povinnej školskej dochádzke pre nevidiace deti a
mládež.
Samotný spôsob a obsah vyučovania prispôsobil A. Fryc možnostiam prijatých
chovancov, ale z nárokov, ktoré kládla bežná ľudová škola, nezľavil. Upravené
vyučovacie predmety, učebná látka, rozvrh hodín a doba vyučovania sa
približovali tej, ktorá sa v tom čase uplatňovala na ľudových školách.
Vyučovanie v ústave pre slepých v Levoči začal A. Fryc so svojou manželkou
v prvej triede dňa 5. mája 1922 s deviatimi žiakmi vo veku 8 – 15 rokov. Počet
chovancov v školskom roku 1922/23 postupne narastal, a tak bolo potrebné
otvoriť od 1. októbra 1922 druhú triedu a prijať ďalšieho učiteľa Jána Šoltésa.
V školskom roku 1923/24 bolo v ústave 36 chovancov, a preto bola otvorená
tretia trieda a prijatí učitelia Viliam Hrabovec a Štefan Oltváni-Novoveský.
Riaditeľ A. Fryc v tom roku prestal učiť a venoval sa výlučne riadiacej práci.
S pribúdajúcim počtom chovancov sa postupne otvárali ďalšie triedy. V roku
1930 ich bolo päť, v roku 1933 šesť a v roku 1936 už bolo v ústave sedem
tried. S rastúcim počtom tried a žiakov narastal aj počet učiteľov,
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vychovávateľov a ďalších zamestnancov, ako je vidieť v tabuľke.33
Počet
Školský rok tried
1922
1
1922/23
2
1923/24
3
1924/25
3
1925/26
3
1926/27
3
1927/28
3
1928/29
3
1929/30
3
1930/31
5
1931/32
5
1932/33
5
1933/34
6
1934/35
6
1935/36
6
1936/37
7
1937/38
7

Počet
chovancov
9
26
36
37
39
37
42
42
41
53
59
62
70
72
72
81
96

Počet
učiteľov
kaplánov vyučujúcich
náboženstvo
2
4
6
6
6
7
6
6
6
8
8
9
10
10
10
11
12

Počet
absolventov
–
–
4
3
7
4
10
6
9
4
3
3
5
7
6
8
5
84

Podmienky prijímania chovancov do Československého štátneho
ústavu pre slepcov v Levoči
Chovanci sa zo začiatku do ústavu prijímali vo veku minimálne 7
rokov, neskôr od 6 rokov. Pre lepšiu informovanosť spoločnosti a príslušných
33

Tabuľku sme vytvorili na základe údajov z rôznych archívnych dokumentov uložených
v Štátnom archíve v Levoči.
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inštitúcií pripravoval Československý štátny ústav pre slepcov v Levoči
špeciálne informačné materiály o ústave so základnými informáciami o jeho
činnosti. Žiadosť o prijatie do Československého štátneho ústavu pre slepcov
v Levoči pozostávala z krstného listu dieťaťa, domovského listu dieťaťa,
prípadného svedectva chudoby, resp. výkazu o majetkových pomeroch rodičov
dieťaťa, lekárskeho svedectva, že dieťa je okrem slepoty telesne a duševne
zdravé. Mentálne postihnuté deti v začiatkoch ústavu prijímané neboli.
Chudobné deti mohli byť v ústave úplne zadarmo a bohatšie za mierny
poplatok. Uvedený poplatok zahŕňal náklady na zabezpečenie komplexnej
starostlivosti o dieťa vrátane lekárskej starostlivosti, ktorú mnohé roky pre
ústav vykonával MUDr. Oto Kolář, ďalej učebných pomôcok a cvičení v
ručných prácach. Odev, obuv a prádlo si žiaci zabezpečovali sami, ale aj tu
u tých najchudobnejších pomáhal ústav. Deti v ústave získavali školské,
remeselné a hudobné vzdelanie.34 Hru na klavír a hudobnú teóriu učila
nevidiaca učiteľka Anna Linhartová a hru na husle Štefan Oltváni.
Čo sa týkalo konfesie a národnosti, mohli byť do ústavu prijímaní žiaci
rôzneho

vierovyznania

kalvínskeho,

(rímsko-

pravoslávneho,

i

gréckokatolíckeho,

židovského,

bez

konfesie)

evanjelického,
a národnosti

(Čechoslováci [vtedy sa na úradoch slovenská národnosť za samostatnú
nepovažovala], Rusíni, Nemci, Maďari, Cigáni (ako sa vtedy oficiálne
nazývala rómska menšina)).35

34
35

ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 13, inv. č. 166, sign. 303/1925.
ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 13, inv. č. 166, sign. 782/1925.
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Budova Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči
Školská budova bola postavená v roku 1902 a bola majetkom štátu. Ako
prvé tu sídlilo maďarské dievčenské reálne lýceum, ku ktorému v roku 1919
pribudla štátna meštianska škola. Od roku 1922 sa tu usídlil Československý
štátny ústav pre slepcov. Súčasťou areálu bolo priestranné ihrisko a veľká
záhrada. Získané priestory umožnili chovancom ústavu zmysluplne tráviť
vyučovací, pracovný a voľný čas. Ústav bol umiestnený v záhradnej časti
budovy. Hlavný a predný trakt budovy bol i naďalej obsadený štátnou
meštianskou a ľudovou školou. Budova disponovala 5 učebňami, 1
telocvičňou, 2 kabinetmi, riaditeľňou a 1 bytom pre správcu.
Ústavná časť mala prízemie, I. a II. poschodie. Na prízemí bola
jedáleň, kuchyňa, komora a telocvičňa. Na prvom poschodí boli triedy,
riaditeľňa, spálňa, byt riaditeľa a izbička pre učiteľa a dozorcu. Na druhom
poschodí boli trieda, spálne pre žiakov, umyvárne, kúpeľňa, izbičky pre
dozorkyňu a slúžky.
V ústavnej záhrade bol pavilón, v ktorom bola izba učiteľa, majstra
a dielne. Ústavu však chýbala miestnosť pre zborovňu, kabinet, ručné práce,
hovorňu (návštevnú miestnosť), knižnicu a nemal ani sálu pre slávnosti
a izolačnú miestnosť. Triedy ale boli čisté, vzdušné, suché a mali dostatok
slnečného svetla, chodby boli priestranné a pekné, o čom svedčia správy z
inšpekcií.36 V budove bol zavedený vodovod, vykurovanie bolo uhlím a
osvetlenie bolo elektrické.
Postupne ako sa ústav počtom činností aj chovancov rozširoval, začal
byť jeho rozvoj limitovaný a neskôr i brzdený pre nedostatok priestorov.
36

ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 15, inv. č. 169, sign. 363/1928.
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Situácia v druhej polovici tridsiatych rokov začala byť kritická, a preto na
naliehanie riaditeľa školský inšpektorát v Spišskej Novej Vsi v roku 1937
nakoniec pridelil ústavu aj predný trakt budovy, v ktorom bola dovtedy
meštianska a ľudová škola, ktoré sa museli odsťahovať. Takto dostal ústav
zborovňu, knižnicu a ďalšie kabinety a učebne.

Personálne
zabezpečenie
a vzdelávanie
pedagógov
Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči
Vývoj v Československo štátnom ústave pre slepcov v Levoči, jeho
historické

dokumenty,

ako

aj

ohlasy

jeho

vtedajších

nadriadených

a inšpekčných orgánov jasne ukazujú, že ústav mal od začiatku svojej
existencie „šťastie“ na svojich pracovníkov. S prihliadnutím na vtedajšiu
situáciu nedostatku slovenskej inteligencie bolo veľmi pozitívne, že jeho
založením a neskôr vedením bol poverený v rámci pomoci rozvoja Slovenska
Čech Adolf Fryc, ktorý bol v Československu v tom čase jedným z popredných
odborníkov v tomto pedagogickom odbore. On si následne vybral dobrých
spolupracovníkov ako boli V. Hrabovec, J. Šoltés, Š. Oltváni, A. Linhartová
a ďalší.
Koncom 20. rokov sa postupne začalo prihliadať aj na formáciu
a odborné vzdelanie pedagogického personálu. V roku 1927 bola zariadená v
Ústave Milana Rastislava Štefánika v Turčianskom Svätom Martine Župná
dvojročná škola pre sociálne zdravotnú starostlivosť, kde sa okrem
teoretického vzdelávania zameriavali aj na praktický výcvik pedagógov. Tento
bol realizovaný aj v ústave v Levoči.37
37

ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 14, inv. č. 168, sign. 352/1927.
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V roku 1932 bolo obežníkom č. 88 z 13. júla 1932 referátu
ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave oznámené, že boli
zriadené dve zvláštne kvalifikačné komisie pre učiteľov ústavov hluchonemých
a slepých, jedna pri školskom inšpektoráte v Bratislave a druhá pri školskom
inšpektoráte v Kremnici. Za jedného z dvoch riadnych členov komisie pri
školskom inšpektoráte v Kremnici bol pre rok 1932 menovaný riaditeľ
Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči A. Fryc.38
Pre štúdium učiteľov bola vytvorená Príručka pre skúšky učiteľskej
spôsobilosti (na základe žiadosti Československého štátneho učiteľského
ústavu v Bratislave z 18. apríla 1928), ktorá obsahovala 20 základných otázok
k problematike vyučovania nevidiacich detí.39 o čom sa píše aj v dokumente
Československého štátneho ústavu pre slepcov v Levoči z 27. apríla 1928.40
1. Dejiny výchovy nevidomých so zvláštnym zreteľom k republike
Československej.
2. Denis Diderot a Valentin Haüy.
3. Starostlivosť o nevidomých na Slovensku.
4. Vznik a rozvoj českej slepeckej tlače.
5. Organizácia ústavov pre nevidomých v republike Československej.
6. Príčiny slepoty.
7. Vplyv slepoty na telesný a duševný vývoj dieťaťa.
8. Chyby rodinnej výchovy nevidomých detí. Výchova, ústavná
starostlivosť a jej prednosti.
9. Oko po stránke fyziologickej a anatomickej.
10.Hmat. Rozbor anatomický a fyziologický, Metódy merania
spôsobilosti hmatovej.
11.Prečo je nutné pestovať sluch nevidomých.
12.Hlavné zásady pri vyučovaní nevidomých detí.
13.Názorné vyučovanie v škole pre slepých.
38

39
40

ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 15, inv. č. 171, sign. 558/1928.
ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 15, inv. č. 169, sign. 278/1928.
ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 15, inv. č. 169, sign. 271/1928.
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14.Postup pri čítaní na najnižšom stupni školy nevidomých.
15.Vývoj slepeckého písma. Druhy písma.
16.Vyučovanie reáliám v škole pre nevidomých.
17.Ručné práce v škole pre slepcov
18.Cvičenie zmyslov – príprava na vyučovanie slepých.
19.Zmysly a duša slepých.
20.Účel hudobnej výchovy v ústavoch pre nevidomých.
21.Medzinárodné kongresy slepecké, ich účel.
22.Literatúra o slepectve.
Pedagogickí pracovníci ústavu potrebovali pre svoj rast aj skúsenosti
z iných ústavov mimo územia ČSR. Preto už v roku 1925 poslala
Československá ústřední starostlivost o slepých v Prahe žiadosť na ministerstvo
školstva a národnej osvety o subvenciu na cesty – stáže do cudziny s cieľom
zoznámiť sa s vyučovaním a metodikou v iných ústavoch pre nevidiacich
v zahraničí. Ministerstvo školstva a národnej osvety poslalo k 6. augustu 1925
pod č. j. 91386/I-1925 na žiadosť kladnú odpoveď, ktorú obdržal aj riaditeľ A.
Fryc. Vďaka nej mohli dvaja učitelia v čase letných prázdnin absolvovať
študijnú cestu v zahraničí.41

Vzdelávací proces chovancov, učebné pomôcky a činnosť mimo
vyučovania
Prvé

učebné

osnovy

pre

žiakov

novozriadenej

školy

v Československom štátnom ústave pre slepcov v Levoči zostavil jeho riaditeľ
Adolf Fryc. Vychádzal pritom z osnov pre ľudové školy, ktoré prispôsobil
zdravotnému stavu svojich žiakov. Vyučovali sa tu tie isté predmety ako na
tradičnej škole (počty, písanie, gramatika, čítanie, vlastiveda, občianska náuka,
zemepis, dejepis, spev, náboženstvo,...), ale upravené možnostiam chovancov
ústavu. Slepé deti používali pri čítaní, písaní a počítaní Braillovo, Kleinovo a
41

ŠA – L, ŠÚS – L, kart. 13, inv. č. 166, sign. 749/1925.
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Heboldovo písmo. Ich pracovnými pomôckami boli Braillova tabuľka, Pražská
tabuľka, Kleinov a Pichtov písací stroj, Heboldova šablóna, Schleusnerova
tabuľka a Zlomkové počítadlo.
Žiaci mali pravidelné hmatové, sluchové a čuchové cvičenia,
prostredníctvom ktorých sa cielenými cvikmi postupne zdokonaľovali
v poznávaní predmetov, priestorov, osôb a prírody vo svojom okolí. Nie
zanedbateľnú rolu vo výchovnom procese zohralo hudobné vzdelávanie
chovancov, kde okrem hry na klavír a hudobnej teórie, ktorú učila tiež
nevidiaca pani učiteľka Linhartová, bolo možné učiť sa u učiteľa Oltvániho hre
na husliach a ďalšími možnosťami bol spev, hra na gitare, organe, akordeóne
a mandolíne.
Okrem špeciálnych prístrojov nevidiacich boli v ústave k dispozícii
pre vyučovací proces aj špeciálne svojpomocne vyhotovené pomôcky ako boli
plastické mapy, medený globus a iné. Tieto boli zhotovené poväčšine vďaka
zručným

a nadšeným

pedagógom

ústavu

v Levoči,

najmä

Viliamovi

Hrabovcovi, ktorý vynikal mimoriadnou modelárskou zručnosťou. V.
Hrabovec navrhol a sám vyrobil množstvo, uvádza sa, že až 21 učebných
pomôcok. Sú nimi plániky Levoče, modely budov, reliéfne (plastické)
zemepisné mapy (Vysokých Tatier, Československa, Severnej Ameriky, Južnej
Ameriky a Austrálie), do medi vytepaný glóbus, vypchaté zvieratá.42
Preto bolo pre ústav obrovskou stratou jeho úmrtie pri automobilovej
nehode 3. apríla 1938.43 Po rozumnej úvahe pozostalých sa pri poslednej
rozlúčke s ním vyzbierali namiesto kvetinových darov financie na Hrabovcov
42

43

DUNČKO, Štefan – LAPŠANSKÝ, Jozef – TINAJOVÁ, Oľga. Významní špeciálni
pedagógovia z Levoče. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2001, s. 15.
SMÝKAL, Tyflopedický lexikon, s. 76.
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fond, z ktorého boli odmeňovaní či podporovaní šikovní žiaci. Ústav mal aj
vlastnú knižnicu, ktorá sa postupom rokov rozširovala. Skladala sa z 3 častí
učiteľskej knižnice s knihami v čiernotlači i v bodovom písme, žiackej
knižnice – obdobne a nakoniec hudobnej knižnice s dielami v slepeckom
písme. Po večeroch predčítavali vychovávatelia chovancom z kníh v knižnici.
Hneď od samotného začiatku si personál v levočskom ústave
uvedomil, že minimálne rovnako dôležitú úlohu v práci s nevidiacimi deťmi
zohráva mimoškolská činnosť. V nej mohli chovanci prejaviť a rozvinúť svoj,
niekedy počas vyučovania skrytý, talent.

Hudba
Chovanci mali hneď od začiatku možnosť učiť sa hre na rôznych
hudobných nástrojoch, hrať v hudobnom zbore alebo spievať v detskom či
miešanom zbore. Od školského roku 1924/1925 boli hodiny hudby povinné,
v ďalšom školskom roku sa začala existencia prvých dvoch zborov – detského
a miešaného zboru. Zbormajstrom miešaného zboru sa stal Ján Šoltés.
Zmiešaného preto, lebo pozostával z chovancov oboch ústavov. Zbor
vystupoval pravidelne v dňoch významných sviatkov (narodeniny T. G.
Masaryka – 7. 3., výročie vzniku ČSR – 28. 10., Sviatok svätého Mikuláša – 6.
12. a Štedrý deň – 24. 12. a iných). J. Šoltés prestal byť zbormajstrom v roku
1937, keď sa po A. Frycovi stal riaditeľom ústavu. Okrem speváckeho zboru
fungoval aj zbor mandolinistov a gitaristov, pod vedením učiteľa Štefana
Oltvániho–Novoveského. Učitelia František Šrom, Jozef Vrabel a Osvald
Krátky poskytovali chovancom bezplatné hodiny hry na husle. 44
44
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Predčítavanie
Vo výchove chovancov zohrávalo dôležitú úlohu hovorené slovo. Deti
mali veľmi rady večerné predčítavanie rozprávok, dobrodružných (napr.
„verneovky“) a charakter formujúcich kníh (napr. Chalúpka strýčka Toma,), čo
robili opatrovatelia a vychovávatelia v nočnej službe. V tridsiatych rokoch sa
niekoľkokrát vysielalo z ústavu naživo. Poslucháči mali možnosť počuť
príbehy, pri ktorých deti zaspávajú a dozvedieť sa o ústave a jeho činnosti.
Učiteľky ústavu Mária Virová a Irena Repaská sa stali členkami Rozhlasovej
rady pre vysielanie pre školy.

Spoločenské hry
Chovanci radi hrali vo voľnom čase spoločenské hry – dámu, mlyn,
Človeče, nehnevaj sa, domino. Učili sa samostatnosti – hry si často sami
pripravovali, napr. vyrezávali si figúrky a usporadúvali si súťaže v rámci
ústavu. Tieto hry podporovali u nich cibrenie mysle, zdravú súťaživosť i
riešenie konfliktov spojených s hrami.

Šport
Pre správny telesný vývin a odstraňovanie zlozvykov nevidiacich bol
potrebný telocvik. Obľúbená bola atletika (skok do diaľky z miesta, beh na 100
metrov, hod kriketovou loptičkou). Škola disponovala od svojho vzniku
vlastným ihriskom.
Keďže k športu patrí aj šach, mal u chovancov veľkú obľubu.
Postupne sa dostal pod samosprávu chovancov s minimálnymi zásahmi
dospelých. V školskom roku 1935/1936 založil J. Šoltés Šachový krúžok
slepých v Levoči so 48 členmi. Jeho členovia hrávali zápasy so Šachovým
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klubom levočským, s klubom Makabi či so žiakmi Československého štátneho
reálneho gymnázia V. Šrobára v Levoči.
Chovanci trávili veľa času vonku a podnikali vychádzky do okolia
ústavu, napr. do centra mesta, či výlety, napr. na Mariánsku horu.

Výstavy
Dôležitú úlohu mali tiež výstavy, ktorými sa mohla škola prezentovať
nielen na území ČSR, ale aj v zahraničí. V Paríži sa v roku 1925 uskutočnila
výstava pri príležitosti stého výročia vzniku Braillovho slepeckého písma,
ktorú usporiadal spolok Association Valentin Haüy pour le bien des Aveugles
(Asociácia pre dobro slepcov). Ústav tam zaslal predmety slúžiace
na vyučovanie nevidiacich. Za zmienku stoja výstavy v roku 1928 v Prahe,
Paríži a v Brne. Výstav sa zúčastnilo Ministerstvo sociálnej starostlivosti, kam
ústavy poslali fotografie z ústavného života, stručnú históriu ústavu, učebné
pomôcky a práce chovancov ústavu.45

Záver
Československý štátny ústav pre slepcov v Levoči bol prvým ústavom
na Slovensku, ktorý zabezpečoval pre nevidiace deti a mládež adekvátne
vzdelanie, výchovu, všestranný osobnostný rozvoj. Príprave na budúce
povolanie chovancov napomohlo presťahovanie súkromného Remeselného
ústavu v Prešove do Levoče v novembri roku 1923, pretože v Prešove neboli v
tom čase adekvátne podmienky na vzdelávanie a remeselnej príprave
chovancov. Ústav sa dostal pod spoločnú správu Československého štátneho
ústavu pre slepcov, avšak s ponechaním si svojho súkromného charakteru.
45
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Žiaci, ktorí ukončili školskú dochádzku, mohli pokračovať v štúdiu tu. Činnosť
Československého štátneho ústavu pre slepcov prebiehala na vysokej
profesionálnej úrovni. Počas trvania druhej svetovej vojny bolo fungovanie
ústavu síce obmedzené, ale nie zastavené. Napriek mnohým ťažkostiam si
ústav dôstojne plnil svoje úlohy, čomu je tak až dodnes.

Resume
The History of Care for the Visually Impaired in Slovakia, 1922 – 1939.
Michal Babal
Czechoslovak Nursing Home for the Visually Impaired in Levoča was the first
nursing home in Slovakia that provided education, upbringing and general
personal development for the visually impaired children and youth in Slovakia.
Career preparation of the wards was aided by the relocation of the private
Craft School from Prešov to Levoča in November 1923, since, at the time, the
conditions in Prešov were not suitable for education and craft schooling of the
wards. The nursing home was placed under the common administration of
Czechoslovak Institute for the Visually Impaired, however, it retained its
private character. The wards who completed the compulsory education could
continue their studies here. The activities of Czechoslovak Nursing Home for
the Visually Impaired were conducted on a very high professional level. During
the course of the Second World War the operation of the Nursing Home was
limited, but not stopped. Despite numerous hardships, the Institute has fulfilled
its role with dignity, as it does to this day.
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Časopis Nástup ako faktor slovenskej politiky v 30.
rokoch 20. storočia
Juraj Kríž
Počas 30. rokov 20. storočia dochádza v slovenskej politike k novému
fenoménu, keď sa zintenzívňujú aktivity mladých členov politický strán.
O slovo sa hlásia mladí agrárnici, sociálni demokrati, ľudáci, ba aj komunisti.
Angažujú sa najmä na univerzitnej pôde, ktorá predstavuje ideálny priestor na
nábor nových členov a formovanie názorov mladej, dozrievajúcej generácie
slovenskej inteligencie.
Symbolickým medzníkom, ktorý charakterizoval začiatok aktívnej
účasti mladých politických pracovníkov všetkých názorových prúdov, bol
zjazd mladej generácie v Trenčianskych Tepliciach 25. a 26. júna 1932. Stretli
sa tu čerství absolventi univerzít, zamestnanci straníckych sekretariátov,
prípadne ľudia pôsobiaci v advokácii a novinárstve. Išlo o pokus nastoliť
politický dialóg medzi jednotlivými mládežníckymi organizáciami a hľadať
cestu

riešenia

najvýznamnejšie

vtedajších

pálčivých

spoločenských

môžeme

považovať

hospodársku

problémov.
krízu

Za

a vysokú

nezamestnanosť, prípadne sporné centralistické usporiadanie štátu. Bez ohľadu
na politický program bola spoločným menovateľom určitá mladícka horlivosť
a zároveň podobná skúsenosť nastupujúcej generácie. Na zjazde sa zúčastnili
mnohí ambiciózni politici, ktorí v najbližších rokoch významným spôsobom
ovplyvnili dianie na Slovensku, ako napríklad Alexander Mach, Martin Sokol,
Ján Paulíny-Tóth, Matúš Černák, Jozef Lettrich, Ivan Horváth, Daniel Okáli,
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Ladislav Novomeský, Vladimír Clementis.1
Resumé trenčiansko-teplického zhromaždenia politickej mládeže
čiastočne odrážalo vtedajšie meniace sa spoločenské nálady, predovšetkým
klesajúcu

podporu

demokratického

usporiadania

a príklon

k autoritatívnejšiemu systému v štáte, kde sú záujmy kolektívu dôležitejšie ako
potreby jednotlivca. Zároveň delegáti zjazdu vyzvali na očistenie politiky od
korupcie a rodinkárstva. Najzaujímavejší však bol konsenzus ohľadom ostrej
kritiky centralistického modelu riadenia ČSR a výzva na určitú formu
autonómie pre Slovensko. V tejto súvislosti bol paradoxný najmä nesúhlas
mladých agrárnikov a sociálnych demokratov, keďže ich materské strany
presadzovali centralistickú líniu fungovania republiky.2
Ak by sme medzi účastníkmi zjazdu hľadali niekoho, kto bol akýmsi
stelesnením

vtedajších

nálad

a postojov

mladej

generácie

slovenskej

inteligencie, mohli by to byť bratia Ďurčanskí. Súrodenecký tandem, ktorý
práve v tom období začal naberať na sile.
V politike však boli aktívni už od 20. rokov, keď pôsobili ako
funkcionári Ústredia slovenského katolíckeho študentstva (ÚSKŠ) a tiež
pomáhali organizovať Rodobranu.3 Mladší zo súrodencov, Ferdinand
Ďurčanský, mal už vtedy za sebou dve trestné stíhania. V súvislosti s prvým
stíhaním správa policajného riaditeľstva v Bratislave z roku 1937 uvádza, že
v roku 1926 išlo o „šírenie protičeských nálad“ a v roku 1930 zas o „šírenie
1

2
3

KRÍŽ, Juraj. Zahranično-politické koncepcie Ferdinanda Ďurčanského. Diplomová
práca. Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2013, s.26-28.
VNUK, František. Mať svoj štát znamená život. Bratislava : Ozveny, 1991, s. 98-99.
Rodobrana bola pridružená organizácia HSĽS, jej členovia dohliadali na poriadok
a bezpečnosť na verejných podujatiach. Andrej Hlinka poveril založením Rodobrany
Vojtecha Tuku. V roku 1929 však, aj v súvislosti s Tukovou aférou bola Rodobrana
justičnými orgánmi rozpustená.
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nepravdivých správ a pre urážku prezidenta republiky“. Prvýkrát bola
Ďurčanskému udelená amnestia od prezidenta republiky a druhýkrát ho
oslobodil krajský súd v Bratislave.4
Materiálne aj ideové predpolie pre pôsobenie v politike pripravil
bratom Ďurčanským ich otec, senátor za Hlinkou slovenskú ľudovú stranu
(HSĽS) Juraj Ďurčanský, rajecký rodák a významný spolkový, politický
a kultúrny činiteľ v regióne.5 Obidvaja synovia dostali právnické vzdelanie,
ktoré bolo v tej dobe vhodným odrazovým mostíkom na pôsobenie vo verejnej
funkcii. Práve po otcovi pravdepodobne zdedili výrečnosť, organizačné
schopnosti a politickú priebojnosť. Táto vlastnosť však v niektorých prípadoch
hraničila s náchylnosťou bezohľadne a tvrdohlavo raziť svoj záujem alebo cieľ,
čo im v neskorších rokoch vytvorilo množstvo protivníkov a rivalov.
Rok 1933 predstavoval pre Jána a Ferdinanda Ďurčanských významný
míľnik v ich verejnom pôsobení. V marci totiž v Bratislave vyšlo prvé číslo
mládežníckeho časopisu Nástup. Tento môžeme považovať za významný
časopis pre autonomistické hnutie v 30. rokoch a zároveň za dôležitý faktor
v ich politickej kariére. Skúsme si teda bližšie objasniť jeho charakter,
okolnosti vzniku, ale aj celkové fungovanie časopisu.

4

5

Archív Univerzity Komenského (ďalej AUK), fond Rektorát Univerzity
Komenského (ďalej RUK) – personálne oddelenie, Osobné spisy
pedagogických pracovníkov, Ferdinand Ďurčanský: Správa policajného
riaditeľstva v Bratislave z 26. mája 1937, s. 1.
KRÍŽ, Zahranično-politické koncepcie, s. 2-5.
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Založenie Nástupu
„Naši čitatelia iste budú zvedaví na náš vznik. Nedostali sme žiadne
subvencie, ani dary, ale pomerne malá a chudobná skupina mladých
slovenských intelektuálov, inžinierov, doktorov teológie, práv, medicíny
a filozofie, ďalej niekoľko mladých slovenských úradníkov a súkromníkov dali
sme, koľko sme mohli, aby sme zaistili tento časopis aspoň na prvé časy. (...)
V našom boji budeme používať i české metódy, nech to Čechov neprekvapuje
a nech sa na tom zbytočne nerozhorčujú.“6
Celý názov periodika bol Nástup mladej slovenskej autonomistickej
generácie. Už sme spomenuli, že závery trenčiansko-teplického zjazdu
môžeme pokladať za akési konzistentné politické vyznanie vtedajšej mladej
generácie a zároveň jej aktívne hlásenie sa o slovo v spoločensko-politickom
diskurze. Z tohto pohľadu nevyjadruje žiadne iné periodikum počiatok
systematických a serióznych politických snažení mladých aktivistov, ich
názory, postoje a predstavy tak ako práve Nástup.
Voľba samotného názvu je dôkazom veľkého citu pre psychológiu
politiky, ako aj schopnosti časopis účinne spropagovať. Slovo Nástup malo
pravdepodobne evokovať razantný a úderný príchod novej, mladej generácie,
ktorá nie je zaťažená chybami minulosti. Ďurčanskí sa tak od tejto doby mohli
vyhlasovať za akýchsi hovorcov autonomisticky orientovanej mládeže.
Šéfredaktorom bol dr. Ján Ďurčanský, redakcia mala sídlo v centre
mesta na Palisádach 61 (zároveň byt J. Ďurčanského) a tlač zabezpečovala
kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave. Nástup vychádzal vždy 1. a 15.
6

Redakcia. Našim predplatiteľom, priaznivcom i protivníkom. In Nástup, 1933, roč. 1, č.
1, s. 12.
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v mesiaci a stál 1,50 Kčs. Ročné predplatné predstavovalo 35 Kčs.7
Počas ôsmich rokov fungovania sa vytvorila stabilná redakcia. Okrem
bratov Ďurčanských do časopisu často prispievali aj ďalší mladí ľudácki
intelektuáli. Mnohí z nich potom v období autonómie a slovenského štátu
zastávali významné funkcie v politickom a hospodárskom živote krajiny,
prípadne v diplomacii. Redaktorské pôsobenie v Nástupe tak pre nich
predstavovalo prvú serióznu skúsenosť s verejným pôsobením a predprípravu
na politickú prax. Súrodenecký tandem z Rajca tak okrem kvalifikovaných
redaktorov získal lojálnych spolupracovníkov a vďačných podporovateľov.
Prispievateľmi a redaktormi časopisu boli napríklad Jozef Kirschbaum, Jozef
Cieker, Jozef Kosorín, František Galan, alebo Jozef Paučo.
Počas existencie zostala rovnaká vnútorná štruktúra a vzhľad časopisu,
čiastočne sa zmenil len font písma a postupne pribúdali nové rubriky. Na prvej
strane sa spravidla nachádzal obsah čísla a redakčný úvodník, kde sa nástupisti
venovali aktuálnym politickým alebo spoločenským otázkam. Na ďalších
stranách sa vyskytovali rubriky ako Časové Obrázky, kde redaktori čitateľom
približovali udalosti uplynulých dvoch týždňov, Poznámky, kde zvyčajne
glosovali a ironicky komentovali dianie na politickej, spoločenskej, ale aj
kultúrnej scéne.8 V prvých rokoch vydávania časopisu bola v každom čísle aj
7
8

Obsah čísla. In Nástup, 1933, roč. 1, č. 9, s. 1.
Úsmevná je napr. recenzia na knihu Dobroslava Chrobáka Rukoväť dejín slovenskej
literatúry. Autor na jednej strane Chrobáka chváli za snahu zostaviť systematický
prehľad slovenskej literatúry, no na druhej strane ho kritizuje za absenciu „spisovateľov
i ľudí, ktorí už majú dajakú činnosť za sebou“, ako napr. Alexander Húščava a Branislav
Varsík, a, naopak, prítomnosť iných: „Ako sa dostal do sosnamu napr. Clementis? Čo
vykonal, čo napísal Clementis? Sopár demagogických statí, odkukaných
z komunistického katekizmu Leninovho (...).“ Poznámky. K Chrobákovej rukoväti. In
Nástup, 1933, roč. 1, č. 2, s. 22.
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sekcia Študentské aktuality. Tu sa redakcia venovala dianiu v univerzitnom
prostredí, keďže za prvej republiky sa množstvo politických súbojov
odohrávalo práve na akademickej pôde. Postupne však pribudli aj ďalšie
rubriky, ako aj odborne fundované články zaoberajúce sa hospodárstvom,
právnou problematikou alebo zahraničnou politikou.
Ak sa časopis Nástup spomína v slovenskej historiografii, zväčša sa
objavuje niekoľko nepresností pokiaľ ide o jeho celkový charakter a zároveň sa
prehliada mnoho dôležitých aspektov, ktoré súviseli s vplyvom časopisu na
každodennú slovenskú politiku.
Predovšetkým sa zjednodušene poukazuje na radikálnosť Nástupu ako
mladoľudáckeho periodika, ktoré hlásalo ostrejšie postoje a názory ako
samotná ľudová strana. Tá musela vo svojich oficiálnych tlačových orgánoch
rešpektovať určité mantinely a konvencie politickej kultúry ČSR. Miera
razancie s akou HSĽS realizovala svoju politiku, však vždy úzko súvisela
s krátkodobou taktikou vychádzajúcou z aktuálnej politickej situácie a vzťahov
s ústrednou vládou.
V nasledovných statiach však uvidíme, že ideové zázemie nástupistov
určite nepredstavovalo radikálny politický prúd podobný nacistom v Nemecku
alebo fašistickému hnutiu v Taliansku. Je nepochybne pravda, že kruh mladých
politických aktivistov okolo bratov Ďurčanských si mohol dovoliť používať
mobilizačný a entuziastický štýl a istú nekompromisnosť, pri formulácii
svojich postojov. Avšak rozdiel, medzi postojmi nástupistov a oficiálnymi
stanoviskami HSĽS bol odlišný najmä vo forme, nie v samotnej podstate.
Tiež sa málo hovorí o dôvodoch, pre ktoré Nástup vznikol, a zabúda sa
tak na významný dosah časopisu na politický vzostup Jána a Ferdinanda
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Ďurčanských.

Okrem

prirodzenej

snahy

mladej

generácie

ľudákov

komunikovať svoje predstavy o usporiadaní spoločnosti prostredníctvom
vlastného periodika, Nástup slúžil Ďurčanským na zväčšenie ich vplyvu a
presadenie sa v štruktúrach ľudovej strany. Vzhľadom na veľký vplyv
tlačených médií v prvej polovici 20. storočia boli ľudia, ktorí vlastnili
a redigovali noviny, mimoriadne dôležitými politickými hráčmi. Nielen
informovali o aktuálnych domácich a zahraničných udalostiach, ale zároveň
vplývali na verejnú mienku.
Vzhľadom na celkovú straníckosť médií za prvej republiky boli
čitateľmi Nástupu predovšetkým voliči, sympatizanti a členovia HSĽS.
Ďurčanskí získali účinný nástroj na uplatnenie a presadenie sa v straníckych
orgánoch. Ich dvojtýždenník začal vychádzať v marci 1933 a Jána už v apríli
zvolili na zjazde HSĽS v Žiline do užšieho straníckeho orgánu, výkonného
výboru. Mal tak oveľa väčší vplyv na fungovanie a smerovanie strany.
Pochopiteľne, vlastníctvo Nástupu nebol jediný dôvod politického rastu
mladoľudákov okolo bratov Ďurčanských v rámci Hlinkovej strany. Ako sme
už uviedli, zázemie pre stranícku prácu im vytvoril už ich otec, senátor Juraj
Ďurčanský a obaja bratia mali povahu, vzdelanie a aj schopnosti pre úspešné
angažovanie sa v politike. Nástup tak len urýchlil ich politický rozvoj.

Hodnotové zakotvenie nástupistov
Už zo samotného názvu časopisu, môžeme odvodiť ideovo-politické
zameranie redakcie. Nástupisti boli neoblomnými stúpencami autonómie
Slovenska v rámci ČSR v intenciách Pittsburskej dohody. Ich cieľom bola
federalizácia ČSR. Zároveň často kritizovali vtedajšie spoločenské neresti na
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univerzitách, úradoch a politických sekretariátoch, pričom viedli živú polemiku
s názorovými oponentmi, predovšetkým mladými agrárnikmi, sociálnymi
demokratmi a komunistami.
V prvom čísle časopisu uverejnil redakčný kruh článok pod názvom
Nástup. Tento môžeme pokladať za akýsi rodný list mladých autonomistov. Pri
obzretí do nedávnej minulosti sa hlásia k historickej kontinuite so snažením
o emancipáciu slovenského národa: „V predvojnových rokoch zdalo sa, že
národ slovenský už-už zmizne z národopisnej mapy Európy. (...) Avšak presné
výpočty štátnikov sklamali v tomto prípade. Prišiel obrat, a to práve v dobe,
keď ho najmenej očakávali. Prichádza svetová vojna. Tlak sa síce stupňuje,
dýcha sa však voľnejšie, lebo nastáva prúdenie. Tento raz prúd golfský
nezastavuje sa na írskom pobreží, ale preniká hlboko do vnútrozemia
a zasahuje i kraje Strednej Európy.“9
V súzvuku s vtedajšími náladami medzi autonomisticky orientovanými
stranami a spolkami však kritizujú usporiadanie a fungovanie Československej
republiky: „Tam kde sme mali byť doma, sme trpenými hosťmi. Zo štátu
Čechov a Slovákov stal sa útvar, ktorý nášmu národu – bohužiaľ – stáva sa
cudzím.“10
Zároveň čitateľovi približujú svoje vízie a program do budúcnosti:
„My začíname útok tam, kde ho naši otcovia v roku 1918 zanechali. My
nastupujeme do boja za rešpektovanie práv národa slovenského. Zahajujeme
boj za uplatnenie tých zásad v tomto štáte, ktoré umožnili jeho vznik, a ktorým
mal určením svojím slúžiť. V tomto smysle začíname revíziu dnešného stavu,
aby čím skorej nastala zhoda medzi ním a potrebami slovenského národa. Je
9
10

Redakčný kruh. Nástup. In Nástup, 1933, roč. 1, č. 1, s. 1.
Tamže.
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len pochopiteľné, že programom naším je federalizácia republiky. (...) My
začíname boj hneď pri vzniku nášho štátu, aby sme poukázali, že štát tento má
slúžiť potrebám dvoch národov (...) Lebo je skutočnosťou, že nielen Slováci
potrebovali k svojmu osamostatneniu Čechov, ale aspoň do tej miery, ak nie
viac, potrebujú Česi nás, lebo samostatná existencia Čiech bez Slovenska nie
je mysliteľná, ani možná.“11
Presvedčenie, ktoré mladí aktivisti vyjadrujú, teda nevybočuje zo
vtedajšieho politicko-programového rámca autonomistického hnutia. Pri
požiadavke na emancipáciu Slovenska v rámci federalizácie republiky dokonca
zdôrazňujú lojalitu k spoločnému štátu Čechov a Slovákov.
Tiež si môžeme vytvoriť predstavu o hodnotovom rámci, v ktorom sa
nástupisti pohybujú. Ich programom je „zriadenie demokratické“ ktoré
„nepovažuje vôľu ľudu iba za zásteru, zakrývajúcu všetko bahno a spôsoby,
obvyklé v policajných štátoch.“ Na jednej strane kritizujú „cudzí, k tomu ani
nie podnikavý, ale hospodársky deštruktívny kapitál“, ale aj „vykorisťujúci (...)
štátny socializmus, jako aj – plod týchto dvoch – rozvratný komunizmus“.
Jedinú cestu, ako bojovať proti kapitalizmu, socializmu i komunizmu, vidia
v prebudovaní „dnešného spoločenského poriadku v zmysle kresťanskom“.12
Ideovo bol teda ich program postavený na kresťansko-sociálnych
zásadách, ktoré v tej dobe vyznávali štandardné konzervatívne strany v celej
Európe. Tieto sa usilovali pôsobiť ako hrádza proti nastupujúcim,
nedemokratickým, v podstate pohanským ideológiám fašizmu a komunizmu,
ale boli nedôverčivé aj voči individualistickému liberalizmu. Za do určitej
11
12

Tamže.
Tamže, s. 2.
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miery špecifickú črtu nástupistického programu môžeme označiť slovenský
nacionalizmus a dôraz na národný princíp.13
V tomto duchu sa koniec koncov nesie aj zápalistý koniec článku, kde
môžeme tiež vidieť náznak miernej rebélie voči starším generáciám: „Vedení
týmito zásadami pôjdeme stále vpred a nezastavíme sa ani vtedy, keby sme boli
nútení kritizovať činnosť našich otcov. (...) Dnešná doba „Nástup“ potrebuje,
aby prebudil každého, aby sústredil k veľkému boju všetky mladé činné a cenné
sily národa. (...) Dnes už je dosť uponižovania a kompromisov. Nám treba viac
sebavedomia, viac hrdosti a odhodlania, viac lásky k vlastnému národu.
Nehanbiť sa za slovenský národ, nebáť sa pracovať za biedny slovenský ľud a
ovocie práce sa iste skoro dostaví!“14

Dilema demokracia verzus autoritatívny režim
Časopis v prvých rokoch dôsledne zdôrazňoval oddanosť zásadám
parlamentnej

demokracie

a orientáciu

na

demokratické

hodnoty.

V

zahraničných analýzach a postrehoch je však badateľný príklon a určité
sympatie k vláde pevnej ruky, respektíve k autoritatívnejšiemu modelu
spravovania štátu. Či už išlo o obdiv k „plukovníckej“ Pilsudského vláde
v Poľsku, podporu frankistov v španielskej revolúcii alebo o autoritatívny
Dolfussov režim v Rakúsku. Počiatočná váhavosť medzi demokraciou
a totalitou, dilema, ktorú formu vlády uprednostniť, sa dá vypozorovať aj v
13

14

Nacionalizmus nástupistov však nebol len súborom demagogických fráz alebo
prejavom lacného populizmu (pre korektnosť treba dodať, že v politickom boji HSĽS
využívala aj populistické nástroje). Snažili sa svoj nacionalizmus podložiť
filozofickými, a dokonca aj teologickými argumentmi. Odvolávali sa pritom napr. na
katolíckeho učenca a filozofa svätého Augustína. Nástupista od Nitry. Sv. Augustín
o vlastenectve. In Nástup, 1936, roč. 4, č. 2 – 3, s. 3-4.
Tamže.
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článku redaktora Nástupu, ktorý sa podpisoval skratkou F. B. a zaoberal sa
predovšetkým zahraničnopolitickými analýzami. Vo svojom príspevku sa
zaoberá vyostrujúcou sa medzinárodnou situáciou a dopadom regionálnych
geopolitických problémov na celkovú atmosféru v Európe. V jednej stati sa
však zamýšľa aj nad povahou vtedajších režimov. Demokraciu považuje
z istého hľadiska za prekonanú, keďže nebola schopná vyriešiť niektoré
pálčivé problémy doby, pričom za určité východisko, ako predchádzať
„katastrofám“, pokladá práve režimy v Poľsku, Taliansku, Rakúsku a dokonca
aj v Nemecku.15
Avšak, k Hitlerovmu nastupujúcemu poriadku v Nemecku mali
napriek všetkému mladí autonomisti množstvo výhrad, ba pred ním varovali
v období, keď ešte nebolo považované za a priori nebezpečný, agresorský
režim. Nacizmus v tej dobe predstavoval určitý fenomén, ktorý pozorne
sledoval celý svet. Hitler bol tabula rasa, väčšina počiatočných nebezpečných
tendencií nacistického režimu ešte nevyplávala na povrch, a tie najväčšie
hrozby ešte len mali prísť. Mnoho konzervatívnych a kresťanských strán
a hnutí na pravej strane politického spektra nazeralo v obave pred
boľševizmom

na

nemecký

národný

socializmus

ako

na

energickú

a životaschopnú alternatívu, na politický prúd, s ktorým azda bude možné
spolupracovať. O to viac prekvapuje prezieravosť, ktorú môžeme zaznamenať
na stránkach Nástupu. Už v prvom čísle začala vychádzať dvojdielna štúdia
Hitlerovo národné hnutie a slovenské aktuality.16 Autor, ktorý sa podpisoval

15
16

F. B. Je Európa pred búrkou? In Nástup, 1935, roč. 3, č. 17, s. 178.
Hitler sa dostal k moci 30. januára 1933 a Nástup začal vychádzať v marci toho istého
roku.

53

Kríž, J.: Časopis nástup ako faktor slovenskej politiky v 30. rokoch 20. storočia

ako „Spectator“,17 tam veľmi podrobne analyzuje rozmanité aspekty
nacistického systému.
Niektoré programové body pokladá za inšpiratívne, využiteľné v boji
autonomistov

proti

českému

centralizmu:

„Hitler

a jeho

strana

je

predovšetkým nielen nemeckou aktualitou, ale začína byť nebezpečnou
európskou aktualitou. I my, Slováci, máme svoje ožehavé aktuálne otázky,
a bolo by i naďalej našou chybou, keby sme chceli tieto riešiť bez ohľadu na
myšlienkové prúdy a snahy ostatnej Európy a celého sveta. (...).“18
Predovšetkým chváli federalistický princíp usporiadania Nemecka
a kritizuje neochotu českej politickej reprezentácie pripustiť diskusiu o reforme
štátoprávneho usporiadania republiky.19 Zaoberá sa však aj niektorými
koncepciami smerom do budúcnosti. Ďalej tiež hľadá určité paralely medzi
17
18

19

Z latinčiny „pozorovateľ“.
Spectator. Hitlerovo národné hnutie a slovenské aktuality. In Nástup, 1933, roč. 1, č. 1,
s. 2-4.
Autor chváli nielen nemecký decentralizmus, ale aj štátoprávne usporiadanie všetkých
ostatných „germánskych“ národov: „V tomto obore štátnej vedy, práve germánske
národy vytvorili a podnes uchovali všetky typy decentralizácie, počnúc od personálnej
únie (býv. Rakúsko v histórií, Veľká Británia) spolku štátov (Rýnsky spolok, býv.
Švajčiarsko v histórii), po štáty spolkové (USA, Nemecko, Rakúsko, Anglia, Švajčiarsko
dnes atď.). (...) môžeme hovoriť, že germánske štáty žijú dnes bez výnimky vo štátoch
spravovaných na základe princípu autonómneho, na základe deľby a rovnováhy vládnej
moci. Je to tragikumom slavianstva, že tak v histórií ako i dnes, nevie sa poučiť na
štátnickej bystrosti germánskych susedov a tvrdohlavo ide robiť centralistické štáty, ako
bolo predprevratové Rusko, dnešné Poľsko, Juhoslávia, a predovšetkým naše
Československo. (...) Nikdy slovenský autonomizmus nežiadl a ani len nežiada ani len
diel toho, čo v Nemecku sjednocovateľ národa Hitler spontánne ponúka spolkovým
štátom, predsa je slovenský autonomizmus biľagovaný ako smer vlastizradný,
separatistický. Len škoda preškoda, že naši štátnici neimportovali od Nemcov medzi
tými mnohými zbytočnými a špatnými teóriami j dávne presvedčenie germánskych
národov, že najväčšia sila štátu je v spokojnej a spravodlivej a deľbe vo vláde,
teritoriálne medzi jednotlivými krajinami v štáte, a funkčne medzi centrálnou vládou
a vládou v krajinách.“ Zdroj: Spectator: Hitlerovo národné hnutie a slovenské aktuality.
In Nástup, 1933, roč. 1, č. 2, s. 16-17.
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nedemokratickými praktikami v Nemecku a Československu, predovšetkým
absenciu a obchádzanie demokratických, ústavných mechanizmov. Vládu
jednej, nacistickej strany síce nepokladá za diktatúru, avšak citlivo vníma
vzďaľovanie sa krajiny od demokratických hodnôt. V tomto kontexte potom
veľmi obratne poukazuje na „podvod“ na demokracii za posledných 15 rokov
v Československu. Kritike podrobuje predovšetkým vtedajší volebný systém (v
slovenských okresoch je treba získať viac hlasov na jeden mandát ako v tých
českých), alebo systém menovania starostov a jednej tretiny obecných
zastupiteľstiev ústrednou vládou namiesto priamej voľby občanmi. Odsudzuje
aj „odstraňovanie nepohodlných ľudí z politiky“ a „vnucovanie osvety
a pokroku“. Autor preto upozorňuje, že ak nedôjde k obrodeniu demokracie,
môže podobne ako v Nemecku nastať situácia, že „lžidemokratický“ systém
bude nahradený autoritatívnejším systémom, podobným Hitlerovmu nacizmu. 20
V ďalších statiach sa však môžeme stretnúť s pomerne výraznou
kritikou nacistického zriadenia, kde autor rozoberá prípadné dôsledky
nemeckej rozpínavosti pre bezpečnosť Československa, ako aj celkové
geopolitické dôsledky: „Hitlerizmus je vykristalovaním nemeckého národného
génia, jeho výbojnosť môže byť obdivuhodná, ale je tým nebezpečnejšia. Je
otvoreným naším nepriateľom, ktorý by vedel byť krutý a nemilosrdný (...) Je
preto pred nami nový nepriateľ, ktorého protikresťanský náter bude snáď
možno odstrániť, ale nemeckou výbojnosťou hnutie žije a padá. (...) Našej
republike špecielne hrozí a to hneď po Poľsku snáď i politické nebezpečie
z rozmáhajúceho sa hitlerizmu.“21
20
21

Tamže.
KRÍŽ, Zahranično-politické koncepcie, s. 16.
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Ak zoberieme do úvahy, že dvojdielna štúdia o povahe nacizmu, bola
publikovaná len pár týždňov po tom, čo sa Hitler stal ríšskym kancelárom,
môžeme konštatovať, že anonymný pôvodca článku bol veľmi bystrý
pozorovateľ, s analytickými schopnosťami a hlbokými znalosťami vtedajšej
geopolitickej situácie, s citom pre detail a psychológiu. Fundovaný a hodnotný
príspevok sa vyznačuje realizmom a politickým pragmatizmom, pričom
s prorockou presnosťou predpovedal možný vývoj, ak bude Hitler dôsledne
realizovať svoj program.

Protikomunistický postoj
Výrazným faktorom, ktorý sa na stránkach Nástupu objavuje už od
jeho vzniku je dôsledný, protikomunistický postoj. Mladí autonomisti tento
program razili v súlade s katolíckym svetonázorom, ktorý považoval
boľševizmus (obzvlášť jeho ateistický rozmer) za najnebezpečnejšiu hrozbu
pre Slovensko. Okrem samotnej komunistickej ideológie podrobovali tvrdej
kritike aj politické zriadenie a totalitné praktiky v Stalinovom ZSSR.22
Ostrý nesúhlas vyjadrovali aj s oficiálnou politikou československej
vlády a ministra zahraničia Beneša, ktorý sa v druhej polovici 30. rokov začal
usilovať o zlepšenie a zintenzívnenie vzťahov so Sovietskym zväzom. Akýmsi
vyvrcholením tohto snaženia, sa stala československo-sovietska zmluva zo 16.
mája 1935.23 Túto výraznú zmenu v zahraničnopolitickej orientácii krajiny
22

23

Pozri napr. články: V demokratickej škrupine diktátorská spoločnosť v Nástupe č. 2
z roku 1937, s. 18. Moskevský proces a Stalin v Nástupe č. 3 z roku 1937, s. 35. Sovieti
dobrý spojenec v Nástupe č. 14 – 15 z roku 1937, s.162.
Zmluva bola uzavretá v reakcii na rastúci vplyv stále agresívnejšieho Nemecka a na
zlepšovanie vzťahov medzi Sovietskym zväzom a Francúzskom. Keďže pre ČSR bolo
Francúzsko najvýznamnejším spojencom na Západe a samo uzavrelo zmluvu s Moskvou
v roku 1932, československá zahraničná politika sa rozhodla postupovať obdobným
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podrobili v Nástupe rozsiahlemu rozboru v článku Pochybná bezpečnosť.
V prvom rade autor formuluje principiálne, ideologické výhrady voči
donedávna nepredstaviteľnému rozhodnutiu demokratického Československa,
vytvoriť strategické partnerstvo s boľševickým režimom. Autor pomenúva
riziká, ktoré by mohlo strategické partnerstvo so Sovietmi priniesť v prípade
vojenskej konfrontácie v stredoeurópskom priestore. Pozoruhodné je využitie
historickej analógie, kde dokazuje, že pokiaľ raz armáda cudzieho štátu vkročí
na územie zmluvného spojenca, aby mu pomohla vyhnať agresora, následne,
po nastolení mieru, už necíti potrebu dobrovoľne odísť, keďže fakticky
kontroluje územie danej krajiny.24
Nástupisti pokladali túto koncepciu spolupráce za krátkozrakú aj preto,
že sprievodným javom partnerstva so ZSSR bolo odpútanie sa od tradičných
spojencov (Francúzsko, štáty Malej Dohody), a zároveň neochota Beneša
pokúsiť sa zlepšiť vzťahy so susednými krajinami, Rakúskom, alebo Poľskom
pre ich autoritatívny systém.
V tejto súvislosti treba poukázať na skutočnosť, že Beneš realizoval
relatívne úspešnú politiku najmä v 20. rokoch, v priaznivom medzinárodnom
ovzduší, s morálnou, politickou a taktickou podporou prezidenta Masaryka.

24

spôsobom. Najvýznamnejšou klauzulou zmluvy bola garancia, že v prípade vojenskej
agresie voči jednej z krajín tá druhá poskytne vojenskú pomoc. V tomto ustanovení však
bola podmienka, že najprv musí pomôcť obeti útoku Francúzsko, čo ju robilo z pohľadu
ČSR bezzubou. Dohodu so ZSSR sa snažil presadiť najmä minister zahraničia Beneš, aj
keď spočiatku čelil veľkému odporu spojencov ČSR (Juhoslávia, Rumunsko), ako aj
pravicovým prúdom v ČSR (Národní demokrati, časť agrárnej strany, HSĽS). Nakoniec
však vláda celú zmluvu akceptovala pre neustále silnejší pocit ohrozenia zo strany
nacistického Nemecka.
Išlo o vojnu medzi národmi Galie, ktorý si na pomoc proti kmeňom Edenov pozvali
germánskeho náčelníka Ariovista, ten však po porážke Edenov zostal na území Galie.
Galovia sa preto obrátili na G. J. Caesara, ktorý síce opäť vyhnal Germánov z Galského
územia, ale od tej doby začal oblasť pokladať za svoje územie, ktoré neplánoval opustiť.
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V 30. rokoch sa však už nedokázal primerane reflektovať nový vývoj na
medzinárodnej scéne. Snaha zachrániť republiku pred Hitlerovou hnedou
totalitou, uzavretím paktu so Stalinovou červenou totalitou bola už len
vyvrcholením Benešovho zúfalého rozpoloženia.
Na príspevku zaoberajúcom sa zmenou zahraničnopolitickej stratégie
ČSR si môžeme všimnúť, že redaktori Nástupu si často vytvárali názor aj na
základe iných kritérií ako ľudáckych princípov a kresťansko-socialistického
svetonázoru. Pri praktických otázkach bol určujúcim faktorom pragmatizmus.
V prípade článku Pochybná bezpečnosť, môžeme vidieť aj vplyv reálpolitiky,
politického konceptu založeného na potrebách a záujmoch tej-ktorej krajiny.
Hlavnou snahou v tomto prípade je rozkladanie rizika, vyvažovanie vplyvu a
hľadanie spoločných záujmov s inými štátmi, pričom ideológia nezohráva až
takú významnú úlohu. Tak či onak je zjavné, že mnohé zaujímavé štúdie
a analýzy na poli medzinárodných vzťahov, ktoré Nástup uverejnil, mohli
slúžiť ako podklad pri praktickom výkone zahraničnej politiky, keďže
Ferdinand Ďurčanský bol v rokoch 1939 – 1940 ministrom zahraničných vecí
a Nástup predstavoval myšlienkový svet, v ktorom politicky dozrieval.

Židovská otázka
Vzhľadom na celoeurópske politické dianie v 30. rokoch, ale aj vo
svetle udalostí na Slovensku po roku 1939, sa prirodzene musíme zaoberať aj
názorom časopisu na „židovskú otázku“. V prípade Nástupu môžeme hovoriť
o určitom vývoji, keď sa postupom času odklonil od umierneného stanoviska
a začal hlásať radikálne heslá a názory.
Časopis podrobil analýze nové poriadky v Nemecku v článku
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Hitlerovo národné hnutie a slovenské aktuality, ktorý sme už spomínali,
v jednom z prvých čísiel v roku 1933. V tejto súvislosti prirodzene nemohli
opomenúť aj rasové protižidovské stanovisko novej nacistickej garnitúry.
Napriek obdivu k niektorým opatreniam v nacistickom Nemecku je však
anonymný autor prekvapujúco opatrný a kritický voči prenasledovaniu Židov,
keď konštatuje: „Veríme a sme presvedčení, že nenávisť k židom ako takým nie
je vo všetkom odôvodnená. Koľko kresťanov o koľko horších a hmotárskejších
než desať židov, a naopak, koľko ušľachtilých pováh židovských jesto
v dejinách- ale jedna je pravda, že v Nemecku sa týmto argumentom len smejú.
Budúcnosť ukáže, či táto nenávisť bola odôvodnená (...).“25
Z pohľadu roka 1933 sa Nástup javí ako umiernený časopis, ktorý síce
miestami postuluje aj razantnejšie postoje, no vo svoje podstate stojí na
základoch humanizmu a tolerancie.
Príspevok z roku 1936 s názvom Poučenie zo Španielska však preberá
štýl a argumentáciu krajne pravicových zoskupení a môžeme ho považovať za
antisemitský. Anonymný autor v ňom rozoberá okolnosti priebehu občianskej
vojny v Španielsku. V tejto súvislosti si myslí, že španielska republikánska
vláda „nevyšla z túžieb a sŕdc španielskych, ale bola skonštruovaná
marxisticko-židovskými násilníkmi“. Židov ďalej označuje ako „element
vsunutý do ľudskej spoločnosti ako rozkladné zlo. Žid, nemajúci vyššej
všeobecnej morálky, riadiaci sa len svojím orientálnym pudom a materiálnou
ziskuchtivosťou (..) Žid sa vie vžiť do každého prostredia maskovanou,
vonkajšou úlisnosťou, skromnosťou a nenápadnosťou. Pomer jeho k prostrediu
má vždy dvojakú tvár: vonkajšiu, vyvolanú taktikou a vnútornú, diktovanú
25

Spectator, Hitlerovo národné, s. 16.
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vrodenou židovskou krvou tak príbuznou povahe vtáka-kukučky (..).“26
V tomto prípade ide o typickú ukážku antisemitskej demagógie na
rasovom základe v kombinácii s konšpiračnou teóriou o vplyve Židov na
celosvetové dianie. Nanešťastie, v druhej polovici tridsiatych rokov 20.
storočia boli podobné náuky veľmi populárne, protižidovské nálady naberali na
intenzite a starý spoločenský poriadok sa rozkladal. Bolo veľkým morálnym
zlyhaním Nástupistov, že si osvojili protižidovský postoj a sami aktívne
prispievali k šíreniu antisemitských nálad v spoločnosti.27
Otvorene šovinistické stanovisko potom môžeme na stránkach
Nástupu zaznamenať v období, keď HSĽS uchopila politickú moc a stala sa z
nej jediná dominantná politická sila, ak neberieme do úvahy zastúpenie
menšinových strán v Sneme Slovenskej krajiny. V článku z februára 1939
poskytuje Jozef Magala demagogický pohľad na správanie Židov v minulosti
a dnes: „Písali sme, aby sme demaskovali talmudistické židovstvo a jeho
zločinnú prácu na zničení gojov podľa programu Protokolu sionských
mudrcov. Písali sme preto, aby sme poučili uvedomili náš ľud a usmernili jeho
rozhorčenie pre storočné krivdy proti večnému nepriateľovi ľudstva: Židovi.“ 28
Autor svoje teoretické postrehy následne rozvádza do praktických
východísk, keď navrhuje zdokumentovať a vyvlastniť židovský majetok,
pričom za inšpiráciu v otázke riešenia židovskej otázky pokladá Nemecko
a Taliansko. V tejto súvislosti obhajuje zavedenie totality, kde sa krajiny
26
27

28

Nástupista zo západu. Poučenie zo Španielska. In Nástup 1936, roč. 4, s. 154.
V Nástupe z roku 1937 dokonca propagovali knihu Juraja Záhorského Židovská
svetovláda – Výňatky z Talmudu. Zo samotnej anotácie knihy je zjavné, že išlo
o zavádzajúcu antisemitskú publikáciu: „ ... Spis má 96 strán a je bohato ilustrovaný. Je
v ňom i plán, ako sa stavá babylonská veža pre trón svetového kráľa židovského. Keď
chcete vedieť kde je kolíska boľševizmu, zadovážte a prečítajte si túto knihu ...“.
MAGALA, J. Ešte o židovskej otázke. In: Nástup 1939, r. 7, č. 5, s.62.
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vracajú od „židovsko-diabolského otročenia k zdravej ľudskej kultúre“.
Nabáda na riešenie židovskej otázky nie na hospodársky-sociálnom, ale na
rasovom základe a navrhuje pozbaviť Židov občianskych práv.29
Tento názor na riešenie židovskej otázky na počiatku zrodu prvej
Slovenskej republiky je teda dôkazom, že Nástup aktívne preberal nacistickú
argumentáciu a presadzoval jej uplatnenie vo verejnom živote. Súčasne však
môže odrážať aj odhodlanie niektorých predstaviteľov novej garnitúry
odstrániť židovské obyvateľstvo zo slovenského hospodárstva a zaujať jeho
miesto.
V tejto súvislosti by sme mali poznamenať, že približne mesiac pred
uverejnením článku, v januári 1939, sa Ferdinand Ďurčanský stal členom
Komisie pre riešenie židovskej otázky na Slovensku. Tá mala za cieľ
vypracovať protižidovskú legislatívu a F. Ďurčanského teda môžeme označiť
za jedného z autorov prvej série antisemitských opatrení. Medzi príspevkom
Jozefa Magalu a Ďurčanského členstvom v komisii teda mohlo byť určité
spojenie, keď Nástup začal aktívne vytvárať názorové a myšlienkové podhubie
pre protižidovské opatrenia.
Vrcholová politická kariéra F. Ďurčanského mala relatívne krátky
priebeh. Počas tohto obdobia stál pri všetkých závažných rozhodnutiach, ktoré
poznačili charakter Slovenskej republiky. Či už z nevedomosti, alebo
z vypočítavosti, jeho angažovanie sa vo vzťahu k Židom môžeme považovať
za najnegatívnejší aspekt jeho verejného pôsobenia s tragickými dôsledkami
.

29

Tamže, s. 63.
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Vplyv na politické dianie
Už sme poukázali na význam Nástupu ako silnej zbrane v každodennej
politike. Ján a Ferdinand Ďurčanský využívali časopis ako médium hlásajúce
názory autonomistickej mládeže a zároveň periodikum, ktoré podporovalo
snaženie ľudáckeho hnutia.
V máji 1935 bolo celé jedno číslo časopisu venované blížiacim sa
parlamentným voľbám. Išlo o štvrté a zároveň posledné slobodné voľby
v Československu, ktoré sa uskutočnili za nepriaznivej a stále sa zhoršujúcej
medzinárodnej a vnútropolitickej situácie. Z celkového hľadiska rezonovali
najmä

stupňujúce

sa

požiadavky

a stále

agresívnejšie

správanie

sa

Sudetonemeckej strany (SdP). Hlavnou témou volieb na Slovensku bol
program slovenských autonomistických strán, katolíckej HSĽS a prevažne
evanjelickej SNS.
S heslami Slovenská pravda zvíťazí s číslom 7 a Kto nehlasuje
autonomisticky, zrádza národ tak redakcia Nástupu predstavuje svoj (a
ľudácky) politický program. Prirodzene hlavnou zásadou sú prísne
autonomistické zásady: „Program slovenského autonomizmu je v zásadnom
rozpore s myšlienkami čechoslovakizmu. Medzi týmito dvoma smerami je
hlboký svetonázorový rozdiel a rozpor.“30
V prípade koncepcie hospodárskeho usporiadania, útočia ako na
socializmus, tak aj na kapitalizmus, pretože obidva systémy považujú za
myšlienkové produkty liberalistických princípov. 31 V protiváhe k týmto
30

31

Nástup č. 3, roč. 3, s.110.
Útok na kapitalizmus a socializmus znel nasledovne: „Odmietame kapitalizmus, ktorý
často vedie k vykorisťovaniu tých najbiednejších, aby vyústil v hospodárskej
nerovnováhe a krízach, zakiaľ socializmus znamená násilie a bezprávie malej menšiny
obyvateľstva, ktorá pyšne nazve sa triedou, aby ovládla v rozpore so zásadami
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zásadám hlásajú svoj plán hospodárskej a sociálnej politiky: „My bojujeme za
hospodársku spravodlivosť v plnom rozsahu. – Máme na zreteli nielen
vybraných jednotlivcov, jednu triedu, ale všetky stavy, všetkých obyvateľov
Slovenska. Domáhame sa rovnosti v existenčnom zápase. (...) Náš program
jedine je v stave rozriešiť ťažkosti hospodárske a sociálne, ktorými trpí od roku
1918 Slovensko a najmä náš slovenský národ.“32
Pokiaľ ide o kultúrno-náboženskú oblasť, autonomisti predstavujú,
podľa ich názoru moderný a tolerantný program, avšak na druhej strane
deklarujú, že „nie je však mysliteľné, aby aj naďalej pod rúškom slobody, boli
popierané práva kresťanskej väčšine tohto štátu, aby ono vo svojom
presvedčení bolo urážané.“ Sú pripravení bojovať proti „slobodomurárstvu“
a „voľnomyšlienkarstvu“ a poukazujú na kresťanský základ civilizácie, ktorý
chcú brániť: „Jedine zásady kresťanské sú spôsobilé dať záruky nám mladým,
že budúcnosť naša bude zabezpečená, (...) Vo verejnom živote, v škole,
v kultúre v tom najširšom slova smysle, zásady kresťanské musia byť
uplatňované do všetkých dôsledkov, lebo inak nedočkáme sa regenerácie
a vyliečenia chorôb tiež našej slovenskej spoločnosti.“ 33
Programový manifest sa končí v mobilizačnom duchu, kde nástupisti
apelujú predovšetkým na mladých ľudí: „Všetko toto si musí uvedomiť mladá
slovenská generácia dnes, keď nás oddeľuje iba niekoľko chvíľ od doby, kedy
každý občan v ruke s volebným lístkom bude rozhodovať o osude svojho
národa a o jeho budúcnosti. Mladá slovenská generácia v tomto prípade urobí

32
33

spravodlivosti, kresťanskej lásky a milosrdenstva, v potokoch krve a nekonečných
útrapách spoločnosť.“ Tamže.
Tamže, s. 111.
Tamže.
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všetko v záujme víťazstva toho programu, ktorý jej najviac vyhovuje, tak po
stránke obsahovej, ako i po stránke formálnej, ktorý jediný je v stave zaistiť ju
do budúcnosti. Mladá slovenská generácia pričiní sa o víťazstvo myšlienky
slovenského autonomizmu.“
Predvolebné číslo nielen agituje za program HSĽS, ale zaoberá sa tiež
programom a povahou konkurenčných, čechoslovakistických politických strán.
V analýze sa mladí autonomisti prirodzene nevyhli určitým zjednodušeniam
a demagógii, celkovo však hodnotenie politických súperov nevybočuje
z bežnej praxe vtedajšieho politického zápasu.
Vládnych agrárnikov pokladajú za služobníkov pražských politických
kruhov na Slovensku, ktorí sú však zároveň schopní pokrytecky žiadať od
ústrednej vlády nápravu v prípade disparity v cene obilia medzi českými
krajinami a Slovenskom, lebo „nadávať na Prahu je populárne“. Pranierujú aj
ich „gestá machiavellistické“ v otázke či Slováci sú, alebo nie sú samostatným
národom. Mladí autonomisti vnímajú agrárnikov ako stranu, ktorej ide
v politike len o moc a osobný prospech a ktorej v skutočnosti na riešení
národnej otázky nezáleží.
Nástup je podobne kritický aj voči socialistom. Nehovorí pritom
o jednej strane, ale o celej kategórií socialistov, od „červených národných
socialistov, až po tých najčervenších, po komunistov, cez sociálnych
demokratov.“ Všetky tieto politické prúdy podľa autora spája predovšetkým
„odpor proti náboženstvu“ a „nedostatok zmyslu pre potreby nášho denného
slovenského života“.
Na Slovensku nakoniec zvíťazil Autonomistický blok, keď spojenie
strán HSĽS, SNS a ďalších menšinových subjektov získalo vyše pol milióna
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hlasov a 22 poslancov v národnom zhromaždení v Prahe. Približne pol roka po
voľbách sa však v Nástupe objavil článok Pochybený nástup. Redakcia v ňom
poukazovala na chyby v predvolebnej agitácii aj v povolebnej taktike
autonomistov. Predstaviteľov HSĽS obvinili z účelovosti a oportunizmu:
„Vôbec celá volebná kampaň so všetkými sprievodnými zjavmi vyzerala tak,
akoby si vedúci činitelia nechceli popáliť cestu do vlády“.34 Príspevok ilustruje
predovšetkým suverénnu pozíciu Ďurčanských v ľudáckom hnutí, keďže si
mohli dovoliť vyjadriť svoj kritický, nesúhlasný postoj so správaním HSĽS
v predvolebnej kampani, aj s jej nevýrazným pôsobením v povolebnom
usporiadaní.
Článok z decembra 1935 však môže byť akousi predzvesťou
radikalizácie HSĽS. Podľa väčšiny historikov sa celý proces naštartoval na
zjazde strany v Piešťanoch v septembri 1936. Išlo o medzník vo vývoji HSĽS,
ktorá

sa

začína

intenzívne

prikláňať

k autoritatívnejším

predstavám

spoločensko-politického usporiadania. Ľudáci vtedy schválili bojovnejšiu
verziu záverečnej rezolúcie, ktorú načrtli mladí radikáli Alexander Mach, Karol
Sidor a práve Ján Ďurčanský.35 Rozhodnutie zjazdu sa zároveň považuje za
neúspech umierneného krídla, ktoré reprezentoval Jozef Tiso.
Nebol to však jediný prípad, keď sa Ferdinad a Ján Ďurčanskí zapojili
do diskusií o smerovaní ľudovej strany. Nástup v sekcii Poznámky reagoval na
článok z Robotníckych novín. Ten mal analyzovať vnútropolitickú situáciu
v HSĽS, kde sa stále viac uvažovalo, kto nahradí chradnúceho Andreja Hlinku
na čele strany. Za jeho najpravdepodobnejšieho nástupcu pritom Robotnícke
34
35

Pochybený nástup. In Nástup, 1935, roč. 3, č. 23, s. 249-250.
VNUK, Mať svoj štát, s. 98-99.
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noviny považovali Karola Sidora, ktorý „vraj ovládol svojou klikou značnú
časť strany, postupne láme opozíciu proti sebe v strane a využíva v nej vydatne
nástupistických radikálov“.36
Redakcia na jednej strane kritizuje nedostatok jemnocitu, keďže
Hlinka bol napriek vážnemu zdravotnému stavu stále politicky aktívny. Na
druhej strane je však z článku možné vypozorovať určitú mieru politického
taktizovania, vyhýbavých stanovísk a opatrnosti, ktoré sú dôkazom, že si
nástupisti uvedomovali, že čoskoro sa naozaj v HSĽS začne súťaž o vedenie
strany. Prikláňajú sa pritom na Sidorovu stranu, no robia to veľmi opatrne:
„Možno, Sidor je nám bližší, veď je naším rovesníkom, hovorí rečou našou
a vyjadruje veľmi často a veľmi jasne zmýšľanie naše. Ale našej pomoci
k tomu, aby sa stal vodcom strany, on nepotrebuje. Neprosil nás o pomoc a my
mu ju ani neposkytujeme. (..) Sme časopisom aktualít. Potom si aj my povieme
svoje.“37
V tejto súvislosti by sme ešte mali priblížiť postoj nástupistov
k významnej udalosti v celej republike, ktorou bola smrť prvého prezidenta
ČSR Tomáša Garrigue Masaryka. Vzťah HSĽS k prezidentovi ČSR bol
prirodzene komplikovaný a poznačili ho spory, ktoré mali svoje korene vo
výklade Pittsburskej dohody z roku 1918. Rozdiely medzi autonomistickou
koncepciou ľudákov a centralizmom, ktorý presadzovali T. G. Masaryk a E.
Beneš, boli prakticky neprekonateľné.
Napriek tomu v nekrológu venovanom úmrtiu prezidenta vyjadrili
nástupisti rešpekt, úctu a vďačnosť za všetko pozitívne, čo T. G. Masaryk
vykonal. Príspevok redakcie je síce voči Masarykovi veľkorysý, no redakcia
36
37

Poznámky. Kto bude nástupcom Hlinkovým? In Nástup, 1937, roč. 5, č. 12, s. 137.
Tamže.
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dôsledne zdôrazňuje, že Masaryk bol reprezentantom českého národa. 38

Cenzúra a policajné vyšetrovanie
Prvá ČSR bol demokratický a právny štát, no vládna moc často
využívala z dnešného pohľadu neštandardné mechanizmy. Priestor pre tieto
zásahy jej vytváral zákon na ochranu republiky z roku 1923 a taktiež tzv.
tlačový zákon z júla 1933, ktorý umožňoval obmedziť, zakázať alebo zrušiť
distribúciu periodík. Tieto právne normy boli samozrejme v mnohých
prípadoch legitímne, najmä ak ich centrálna vláda využívala v snahe obmedziť
aktivity protištátnych skupín, národnostnej iredenty, extrémistických zoskupení
a podobne. Problémom však bola jeho ľahká zneužiteľnosť. Zákon totiž
predstavoval lákadlo a zároveň nástroj, pomocou ktorého mohli vládne strany
oslabiť politickú opozíciu. Súboj medzi autonomistami a centralistickými
stranami prebiehal dlhodobo a miestami mal dramatický priebeh, keď sa
obidve strany uchyľovali k demagógii a nevyberaným útokom.
Už v 10. čísle časopisu v septembri 1933 na prvej strane časopisu
zverejnili výmer Krajinského úradu v Bratislave, v ktorom až do odvolania
zakázali kolportáž Nástupu. Krajinský prezident Országh pritom svoje
rozhodnutie zdôvodnil tým, že vo viacerých článkoch sa „priamo i nepriamo
38

V príspevku napríklad konštatujú: „...Tratí sa štátnik, reklamujúci pre každý národ bez
ohľadu na jeho veľkosť, bez ohľadu na jeho bohatstvo, rovné práva a slobodu. Opúšťa
nás revolucionár, priznávajúci každému utláčanému a zneuznávanému právo postaviť sa
proti zlu a v krajnom prípade použiť aj násilie. Umiera vyznávač demokracie, spatrujúci
v tomto systéme tajomstvo bezvadného chodu štátneho stroja, pracujúceho v intenciách
práva, spravodlivosti a pokoja. Národ, ku ktorému sa tento človek hlásil, musí smútiť,
musí nariekať. Musí byť preniknutý zármutkom tým viac, že tento hlásateľ vznešených
ideálov a hesiel podnikol všetko, siahnul k všetkému, na čo jeho sily stačili. Len aby
pomocou nich a ich splnením, urobil vlastný národ šťastným, aby národu českému
vybojoval lepšiu budúcnosť, aby sa zaslúžil o jeho šťastnejší osud, ako ktorý ho po
stáročia stíhal...“ Poznámky. T. G. Masaryk. In: Nástup, 1937, roč. 5, č. 18, s. 190.
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podvracia a hanobí sa ústavná jednotnosť, demokraticko-republikánska štátna
forma a demokratický poriadok Československej republiky“.39 Vychádza pritom
z podozrenia, že došlo k porušeniu ako tlačového zákona, tak aj zákona na
ochranu republiky. Nástupisti sa proti výmeru krajinského úradu odvolali
konštatujúc, že sa nedopustili ničoho protištátneho a len kritizovali počiny
vlády, s ktorými nesúhlasia.40
V neskorších rokoch mali redaktori Nástupu, z nich najmä šéfredaktor
Ján Ďurčanský, problémy s policajnými orgánmi ČSR. Tie podrobili časopis
cenzúre, prípadne konfiškácii. V novembri 1937 dokonca vyšetrujúci sudca
vydal povolenie na uskutočnenie domovej prehliadky. V odôvodnení spomína,
že niektoré články zakladajú skutkovú podstatu trestného činu, pričom sa
odvoláva na paragrafy už spomínaných zákonov, zákona na ochranu republiky
z roku 1923 a tlačového zákona z roku 1933.41
Domová prehliadka sa uskutočnila 26. novembra 1937 o 11:30 v
redakcii Nástupu na ulici Palisády 61, ktorá bola zároveň súkromným bytom
Jána Ďurčanského. Keďže policajný zásah do veľkej miery ilustruje pomery
v prvej ČSR, bude zaujímavé, keď si priblížime niektoré pasáže zo zápisnice
o priebehu akcie. Za policajné riaditeľstvo domovú prehliadku vykonalo deväť
osôb na čele s dr. Arnoštom Kordošom. V redakcii boli vtedy prítomní:
Ferdinand Ďurčanský ako právny zástupca Jána Ďurčanského, vydavateľa
a zodpovedného redaktora Nástupu, a zároveň ďalšie štyri osoby: Viera
Zemaníková, Alica Benčičová, Alžbeta Ďurčanská 42 a Mária Leckeová.
39

Jubileum Nástupu. In: Nástup 1933, r.1, č.11, s.1.

40

Tamže.

41

42

AUK, RUK – personálne oddelenie, osobné spisy pedagogických pracovníkov,
Ferdinand Ďurčanský: Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 26. novembra 1937.
Manželka Ferdinanda Ďurčanského, Ján Ďurčanský bol rozvedený.
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Policajní úradníci zabavili niekoľko desiatok exemplárov časopisu a zároveň
výtlačky ľudáckej piesne Slováci sme od rodu, taktiež napríklad výtlačok
brožúry The Secretary of The League of Nations, výstrižky z amerického
časopisu České legie na Sibíri od gen. Konstantina Sacharova, alebo štyri listy
s nadpisom Protičeské demonštrácie v uliciach Bratislavy. Prehliadka bola
ukončená o 15:00.43
Policajné a justičné orgány sa však počas 30. rokov o obidvoch bratov
zaujímali viackrát. Ich pozornosť pritom nepriťahoval len autonomisticky
ladený Nástup, ale aj ďalšie politické a spoločenské aktivity. Zaujímavé
informácie sa môžeme dozvedieť z dokumentov, ktoré vyhotovilo policajné
riaditeľstvo v Bratislave. Správa obsahuje pomerne rozsiahle profily Jána
Ďurčanského

aj Ferdinanda

Ďurčanského

a

tiež

charakteristiku

ich

študentského, spolkového, ako aj politického pôsobenia od 20. rokov až po rok
1937. Autor správy poukazuje na protištátnu činnosť Ďurčanských a ich údajné
spojenie s maďarskou iredentou, pričom naznačuje, že práve Nástup je
financovaný maďarskými agentmi. Tieto vývody sú založené na rôznych nie
veľmi spoľahlivých tvrdeniach a dohadoch, ktoré vychádzali z výpovede
nehodnoverných osôb, ktoré samy vykonávali protištátnu činnosť. Pri
dôkladnom rozbore policajnej správy sa tak môžeme len ťažko zbaviť dojmu,
že ide o účelový kompilát, ktorý má za cieľ Ďurčanských zdiskreditovať. 44
43

44

AUK, RUK – personálne oddelenie, osobné spisy pedagogických pracovníkov,
Ferdinand Ďurčanský: Zápisnica z domovej prehliadky č. 16.661/1937 z 26. novembra
1937.
Vyšetrovatelia sa napríklad odvolávajú na tvrdenia profesora Jehličku, bývalého
poslanca za HSĽS a agenta maďarskej iredenty. Ten sa mal vyjadriť, že „sám má určitý
vzťah k časopisu Nástup a naznačil, že vraj zmienený časopis dostáva podporu
z maďarských vládnych kruhov“. Na ďalšom mieste zase citujú tvrdenia ich „známeho“
Vinca Mihalusa. Mihalus sám komunikoval s viacerými predstaviteľmi maďarských
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Túto domnienku potvrdzuje aj v podstate veľmi alibistické a zároveň úsmevné
konštatovanie, že „činnosť Dr. Jána a Ferdinanda Ďurčanského neni možné
deliť a je nutné v dôsledku uvedeného považovať ich za činiteľov pracujúcich
systematicky protištátne. Je len potvrdením ich mimoriadnej schopnosti pre
túto činnosť, že dosiaľ nepodarilo sa orgánom, ich prichytiť a usvedčiť“. 45
Mladoľudáci, tvoriaci jadro Nástupu, boli prirodzene omnoho
razantnejší a bojovnejší ako staršia generácia a teda omnoho viac dráždili
oficiálne úradné miesta, ktoré potom neraz siahali k účelovému a
nadštandardne striktnému výkladu zákona. Postoje Nástupistov boli niekedy
naozaj kontroverzné, ich kritika nebola vždy vecná, niekedy sa nevyhli
tendenčným tvrdeniam a demagógii. Avšak ako sme už uviedli, celková úroveň
článkov nijako

nevybočovala zo vtedajších štandardov

spoločensko-

politického diskurzu.
V ďalšej správe policajného riaditeľstva, venovanej špecificky
Ferdinandovi Ďurčanskému, ho označujú za fakticky hlavného redaktora
Nástupu a zároveň za osobu, ktorá usmerňuje časopis po ideovej stránke. 46 Zo

45
46

kruhov, napr. s predsedom Krajinského vzdelávacieho spolku Bernolákom, alebo
s ministerským radcom Patakym. Podľa Mihalusa je „Nástup povolaný k tomu, aby
u slovenskej mládeže pestoval ducha hungarizmu, poťažmo neohungarizmu. (...) V tom
čase bol Mihalusovi Dr. Ján Ďurčanský popísaný takým spôsobom, že Mihalus mal
dojem, že Dr. Ján Ďurčanský je v kruhoch maďarských veľmi dobre popísaný“. Správa
ďalej konštatuje že „tvrdilo sa, že senátor Ďurčanský (otec Jána a Ferdinanda
Ďurčanských, pozn. J. K.), ako aj Dr. Ján Ďurčanský chodievajú veľmi často do Viedne,
poť. cez Viedeň do Budapešti. Bolo zdôrazňované, že „Nástup“ je financovaný
menšinovým oddelením ministerského predsedníctva, ktorého vedúcim je ministerský
radca Pataky“. AUK, RUK – personálne oddelenie, osobné spisy pedagogických
pracovníkov, Ferdinand Ďurčanský: Správa policajného riaditeľstva z roku 1937, s. 5-7.
Tamže, s. 9.
Správu vyhotovilo Policajné riaditeľstvo v Bratislave na žiadosť Právnickej fakulty UK.
F. Ďurčanský sa usiloval o habilitáciu z medzinárodného práva a dekan PF UK chcel
vedieť, či existujú nejaké okolnosti, ktoré by udeleniu docentúry bránili. V odpovedi na
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správy sa tiež môžeme dozvedieť, ktoré názory alebo formulácie boli pre
úradné miesta problematické. Vytýkajú mu napríklad článok Len tak ďalej
v čísle 17, z 1. septembra 1935. F. Ďurčanský nabáda na omnoho
nekompromisnejší postoj autonomistických strán, pričom varuje pred tým, aby
strany vstúpili do vládnej koalície tak ako v roku 1927. Záver článku sa nesie
bojovnom duchu: „Preto na barikády! Nesmieme pritom váhať aplikovať do
všetkých dôsledkov heslo: Kto nie je s nami, je proti nám. Politický nepriateľ,
alebo dokonca odrodilec, zradca národa slovenského, musí byť považovaný
dôsledne za nepriateľa každého príslušníka tohto národa(...).“ 47 Nepochybne
ide revolučnévyjadrenia, ktoré mohli vzbudiť určité obavy, no mali by sme ich
pripisovať skôr mladíckej nerozvážnosti ako systematickej protištátnej činnosti.

Ďalší príspevok, ktorý štátne zastupiteľstvo zhabalo mal titul „Do
nového roku“. Nástupisti v ňom hodnotili vplyv zvolenia E. Beneša na
politickú situáciu v krajine. Beneša považujú za jednu z najväčších osobností
českej politiky, ale zároveň aj za odporcu slovenskej národnej existencie, ktorý
podporuje českú asimiláciu Slovákov.48 V prípade predošlého článku sa dalo
hovoriť o jeho neštandardnej a demagogickej povahe. Analýza však len
poukazuje na dlhodobo známy Benešov postoj v prípade slovenskej otázky.
Ťažko sa preto zbaviť dojmu, že úradné miesta popudilo najmä odhodlanie
autonomistov kritizovať novozvoleného prezidenta republiky.

47
48

list dekana PF UK okrem iného konštatujú: „Pritom neni nijakým verejným
tajomstvom, že faktickú iniciatívu a vedúcu úlohu po ideovej stránke v časopise
„Nástup“ má Dr. Ferdinand Ďurčanský. Články Nástupu sú zväčša jeho perom písané,
menovite tie, ktoré sú najviac protištátneho obsahu. Ostatný materiál býva ním pre tlač
upravovaný.“ Tamže, List dekana PF UK policajnému riaditeľstvu v Bratislave
ohľadom habilitácie Dr. Ferdinanda Ďurčanského z 26. mája 1937; Tamže, Správa
prezídia policajného riaditeľstva v Bratislave dekanstvu PF UK z 10. júna 1937, s. 4.
Tamže, s. 5.
Tamže.
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Zmena profilu časopisu a jeho zánik
Spoločenské a politické postavenie Jána a Ferdinanda Ďurčanských sa
v priebehu rokov 1938 – 1939 výrazným spôsobom zmenilo. Predovšetkým
mladší

Ferdinand

sa

v nových

politických

pomeroch

stal

jedným

z najvplyvnejších ľudí v krajine. Najprv pôsobil ako minister v autonómnych
vládach Jozefa Tisa. Po vzniku slovenského štátu v marci 1939 sa stal
ministrom zahraničných vecí a od októbra 1939 vykonával aj post ministra
vnútra. V pomerne mladom veku 33 rokov, mal teda v rukách dva silové
rezorty, a tým aj mocenské páky, ktorými mohol významne usmerňovať
politický život v novom štáte. Išlo teda o zvláštny a neobvyklý prerod, keď sa z
polohy

mladoľudáckeho

radikála

a bojovníka

proti

centrálnej

vláde

transformoval na jedného z hlavných predstaviteľov novej garnitúry, s veľkým
vplyvom a zodpovednosťou.
Túto metamorfózu môžeme zaregistrovať aj na stránkach Nástupu.
Potom, čo sa 6. októbra 1938 podarilo HSĽS dosiahnuť autonómiu, sa
v časopise začali redaktori podpisovať plnými menami. Taktiež sa zmenila
povaha

jednotlivých

článkov

a štúdií.

Postupne

sa

vytratil

kritický

a nekompromisný postoj proti vláde a stále viac sa objavovali príspevky, ktoré
sa niesli v konštruktívnom a „budovateľskom“ duchu. Zároveň Nástup slúžil
ako nástroj propagandy pre nový autoritatívny systém, ktorý ľudáci budovali.49
Na konci roka 1939 sa redakcia prihovára svojim čitateľom: „Nástup
49

V Nástupe, ktorý vyšiel po získaní autonómie, v euforickom úvode hlásajú: „Radosť
z víťazstva zúrodní pôdu, z ktorej vyrastie chuť ku práci na svojom a pre svojich, k práci,
ktorá vybuduje cestu do konečne šťastného Hlinkovho Slovenska, hrdého to ovocia
geniálneho Vodcu, pilných pracovníkov ako jeho žiakov, Slovenska zbožno-úprimného
ľudu podtatranského.“ ZUMMER, A. Et verbum factum est. In Nástup, 1938, roč. 6, č.
6, s. 53.
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ostane naďalej takým, akým bol: priamy a nekompromisný. Budeme odkrývať
tajné kútiky (ak sa nájdu) i teraz, no chceme aby nám v tom pomohli všetci
starší dobrí nástupisti. Niektoré veci sme pre nečasovosť museli vyhodiť.“ 50
Táto informácia ilustruje, ako bude časopis vyzerať v budúcnosti. Zjavný je
ústup od kritického naladenia a účelové smerovanie k prorežimnému
charakteru periodika.
Odhodlanie zachovať časopis v jeho pôvodnej, kritickej polohe
môžeme vypozorovať aj z rozhovoru manželky vtedy už ministra F.
Ďurčanského, Alžbety Ďurčanskej, ktorý poskytla rozhovor ženskému časopisu
Nový svet. Redaktorka pritom počas rozhovoru konštatuje: „Pred nami na stole
leží posledné číslo Nástupu. Opytujem sa, či tento radikálny a nekompromisný
bojovník za lepší slovenský zajtrajšok bude takým i naďalej, alebo či vzhľadom
na zmenené politické pomery prestane vyhodiť. „Nuž a prečo by nemal
vychodiť? Ešteže čo. Tento časopis nedám ani za cenu nevie akých obetí.
I teraz ho budeme potrebovať. Konštruktívna kritika je potrebná v každom
štáte a najmä v takom, kde sa znovu začína budovať.“51
Zmeny nastali aj po obsahovo-ideovej stránke. Už sme uviedli, že
Nástup dlhodobo hlásal oddanosť demokratickým hodnotám a demokracii ako
optimálnemu

spoločenskému

usporiadaniu. Aj v tomto

ohľade

došlo

k veľkému obratu, keď redakcia začala či už explicitne, alebo v náznakoch
obhajovať výdobytky totalitného režimu. V príspevku Chceme totalizmus!
autor

50
51

približuje

zlyhania

demokracie

a zároveň

podporuje

prednosti

Z redakcie a administrácie. In Nástup, 1938, roč. 6, č. 8, tiráž.
PIVARČEKOVÁ-VLKOVÁ, J. Rozhovor s pani Alžbetou Ďurčanskou. In Nový svet,
roč. 14, č. 6, s. 17.
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totalitarizmu.52
Jozef Kirschbaum zas uverejnil rozsiahlu štúdiu, kde sa ako
novozvolený generálny tajomník strany zaoberal výstavbou HSĽS. Na rozdiel
od predošlého príspevku ide skôr o serióznu politicko-filozofickú úvahu ako
o produkt dobovej propagandy. Dôkladne pritom hodnotí štruktúru aj povahu
NSDAP v Nemecku a fašistickej PNF v Taliansku. Už v úvode však
zdôrazňuje, že HSĽS bude musieť „zodpovedať národnej našej povahe“
a zohľadňovať slovenské pomery. Tento názor si môžeme vyložiť ako určitú
opatrnosť, pokiaľ išlo o niektoré negatívne aspekty obidvoch totalitných
režimov. V závere však za najdôležitejšie kritérium, bez ohľadu na povahu
totalitných režimov, považuje ich efektívnosť a úspech. Tvrdí, že ich „víťazný
postup,

skonsolidovanie

charakteristikou.“

národov

a štátov

je

najvýraznejšou

53

V ďalších mesiacoch a týždňoch sa Nástup stal už len neoficiálnym
tlačovým orgánom Ferdinanda Ďurčanského a jeho blízkych spolupracovníkov.
Postupne sa jeho charakter menil z mienkotvorného časopisu autonomistickej
generácie, s rozsiahlym obsahom a kritickými postrehmi na režimové
periodikum, ktoré preberalo a hlásalo oficiálne stanoviská a len občasne
kritizovalo

niektorých

vnútrostraníckych

konkurentov.

Nástup

prestal

vychádzať koncom roku 1939. Nevieme síce presne pomenovať príčiny, pre
ktoré časopis ukončil svoju takmer osemročnú existenciu, môžeme sa len
domnievať. Pravdepodobne išlo o súhru okolností. Ján a Ferdinand Ďurčanský
predovšetkým nemali dosť času, aby sa systematicky a dôsledne venovali
52
53

Nástupista zo Záhoria. Chceme totalizmus! In Nástup, 1938, roč. 6, č. , s. 62.
KIRSCHBAUM, Jozef. Politické strany autoritatívnych štátov. In Nástup, 1939, roč. 7,
č. 7, s. 87-88.
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vydavateľskej činnosti, tak ako aj ďalší členovia redakcie, ktorí nastúpili do
štátnej správy, alebo do diplomacie (J. Kirschbaum, J. Cieker, F. Galan). Mohla
im však chýbať aj výraznejšia motivácia, keďže sa im podarilo dosiahnuť
všetky ciele, ktoré si stanovili, teda nielen autonómiu, ale aj samostatnosť,
a zároveň sa im podarilo dosiahnuť vrchol politickej a osobnej sebarealizácie.
Nedá sa však vylúčiť, že napriek výnimočne silnej pozícii, ktorú mal F.
Ďurčanský na konci roku 1939, bolo zastavenie vydávania časopisu
ovplyvnené aj zvýšeným záujmom nemeckých spravodajských služieb o osobu
ministra zahraničných vecí.54

Záver
Ak by sme sa zamýšľali, aký bol vlastne Nástup, nevedeli by sme asi
dať jednoduchú odpoveď. V rokoch 1933 až 1937 išlo o seriózne periodikum,
ktoré obohacovalo vtedajšiu žurnalistiku o analytický rozmer a nijako
nevybočovalo z politických reálií 1. ČSR. Význam nástupistov bol v ich
schopnosti konštruktívne kritizovať, nastavovať zrkadlo dobovým udalostiam,
ale zároveň priniesť svieži vietor do vtedajšieho spoločenského a politického
vedomia. Predstavoval odrazový mostík aj myšlienkové podhubie pre skupinu
mladých, ctižiadostivých, miestami bezohľadných autonomistických radikálov,
ktorých nepochybne ovplyvnil v ich verejnom a politickom pôsobení.
54

F. Ďurčanský sa usiloval o vyváženú zahraničnú politiku Slovenska, ktorá by nebola
jednostranne orientovaná na Nemecko. Táto jeho aktivita prirodzene dráždila nemecké
diplomatické a spravodajské kruhy na Slovensku. Najneskôr od októbra 1939 tak jeho
činnosť podrobne monitorovali nacistické tajné služby. Celá situácia prerástla v roku
1940 do otvorenej politickej krízy medzi F. Ďurčanským na jednej a Vojtechom Tukom
a Alexandrom Machom, ktorí podporovali pronemecký kurz, na druhej strane.
Ďurčanský sa musel po rokovaniach medzi slovenskou a nemeckou delegáciou
v Salzburgu v júli 1940 stiahnuť zo všetkých ministerských pozícií a na jeho miesto
nastúpili práve Tuka a Mach.
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V rokoch 1938 a 1939 sa však jeho povaha výrazne zmenila, stal sa
len jedným z mnohých prorežimových periodík, ktorý hlásal nedemokratické,
šovinistické, niekedy až fašistické myšlienky, ktoré pár rokov dozadu ten istý
časopis kritizoval. Možno práve stratou svojej charakteristickej príchute
pominuli dôvody na jeho ďalšiu existenciu.
Nástup môžeme považovať za významné periodikum 30. rokov, ktoré
ovplyvnilo najmä ľudácke hnutie a zároveň za živého svedka doby, ktoré
reflektovalo búrlivý vývoj v tomto období slovenských dejín.

Resume
The magazine Nástup („Line up“) as a factor of Slovak politics in 1930s
Juraj Kríž
Nástup was founded in the third decade of the 20th century under the lead of
Ďurčanský brothers. The establishing of the magazine was influenced by the
congress of young Slovak generation in Trenčianske Teplice. The magazine
had autonomist character and presented views close to those of HSĽS.
Ideologically, it is based on Christian-national principles. The paper
characterises and evaluates the development of the magazine in the initial
stage that culminated in the creation of Slovak State in 1939. The magazine
was of anti-communist nature and the themes it dealt with included the Jewish
question.
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Výroba umelých chemických vlákien na Slovensku do
roku 1948
Branislav Krasnovský

Výroba umelých chemických vlákien v habsburskej monarchii
do roku 1918
Dôležitým a lukratívnym priemyselným odvetvím chemického
priemyslu bola výroba umelého hodvábu. K prvým pokusom vyrobiť umelé
hodvábne vlákno prišlo už v 18. storočí. Pokus francúzskeho vedca RenéAntoinea Ferchaulta de Réaumura v roku 1734 bol však neúspešný. Situácia sa
zlepšila až v poslednom dvadsaťročí 19. storočia, keď sa pri výrobe umelých
vlákien začali používať obdobné metódy ako pri výrobe vlákien do
elektrických žiaroviek. V 80. rokoch 19. storočia sa výrobe umelého vlákna
týmto spôsobom venovali najmä anglickí chemici (J. W. Swan, Wyne, Powell,
Weston a i.), inou cestou sa uberal francúzsky chemik gróf H. de Chardonnet
z Besanconu, ktorý si nechal patentovať spôsob výroby umelých vlákien
z nitrocelulózy.
Tú pripravil z celulózy nitráciou (pôsobením koncentrovanej kyseliny
dusičnej a sírovej na celulózu). Zo získanej zmesi získal pri ďalších
chemických postupoch tenké umelé vlákno, ktoré malo dobré vlastnosti. Jeho
postup bol však značne nebezpečný, pretože suroviny, s ktorými pracoval, boli
vysoko výbušné a pary éteru a alkoholu mali na zdravotný stav robotníkov
veľmi zlý vplyv. Spôsobovali ťažké otravy, pričom nebezpečenstvo výbuchov
bolo naozaj vysoké a výbuchu sa nevyhla ani jediná fabrika na výrobu umelého
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vlákna v Uhorsku, ktorá sa nachádzala v uhorskom Sárváre.1
S iným spôsobom výroby umelého vlákna prišiel ďalší francúzsky
chemik E. Gérard, ktorý začal umelé vlákna vyrábať rozpustením pyroxylínu a
želatíny v ľadovej kyseline octovej s použitím chloridu vápenatého, glycerínu,
oleja a medu. Tento postup bol o niečo menej výbušný ako Chardonnetov,
vlákno však bolo veľmi horľavé, na rozdiel od Chardonnetovho spôsobu
výroby umelého vlákna bola Gérardova metóda finančne náročnejšia.2
O výrobe umelého vlákna vo vzduchoprázdnom priestore uvažovali
chemici E. Oberlé a H. Newbold, tento výrobný postup sa však na začiatku 20.
storočia stretával s množstvom technických problémov, ktoré by továrenskú
výrobu nesmierne predražili, spôsob výroby nemeckého chemika Langhansa
bol takisto finančne veľmi náročný. Začiatkom 90. rokov 19. storočia prišlo
k pokusu oslabiť Chardonnetové monopolné postavenie v Európe. Chardonnet
totiž postupne založil viacero filiálok svojej firmy, významná sa stala filiálka
vo švajčiarskom Spreitenbachu. Prvým vážnejším Chardonnetovým súperom
bol švajčiarsky chemik E. Lehner, ktorý založil továreň na umelý hodváb vo
švajčiarskom Glattburgu, pričom finančný kapitál získal od anglických
priemyselných kruhov. Po počiatočných problémoch sa podarilo Lehnerovej
firme uchytiť a vo Švajčiarsku vznikli aj ďalšie dve fabriky.3
Monopolné postavenie vo výrobe umelého vlákna postupne získala v
Európe akciová spoločnosť Vereinigte Kunsteidefabriken Frankfurt am Main,
založená v roku 1890. Táto firma zlúčila Chardonnetovu a Lehnerovu továreň,
ďalšie továrne založila v belgickom Tubize, talianskej Padove, uhorskom
1
2
3

STÁREK, Rudolf. Umělé hedvábí. In Chemické listy, 1908, roč. 2, č. 10, s. 279.
Tamže, s. 280.
Tamže, s. 280-281.
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Sárvare, viacero fabrík vzniklo v Rusku a Amerike. Spoločnosti patrila aj
fabrika na umelý hodváb v Pilníkove u Trutnova (komanditná spoločnosť
Silkin), ktorá však pre finančné problémy v prvom desaťročí 20. storočia ešte
umelý hodváb nevyrábala.4
Ďalší významný spôsob výroby umelého vlákna spočíval v postupe,
pri ktorom sa z celulózy, vopred oxidovanej alebo hydrotizovanej rozpúšťaním
v amónatom roztoku oxidu meďnatého a tlačením tohto roztoku kapilárou do
nádoby s kyselinou vytvorila lesklá umelá priadza. Tento spôsob vynašiel
francúzsky chemik Despeissis v roku 1890 a na jeho zlepšení pracovali
chemici H. Pauly, francúzsky chemik E. Bronert, Fremery a Urban. Výrobou
tohto

amoniakového

hodvábu

sa

zaoberala

spoločnosť

Vereinigze

Glanzstofffabriken Elberfeld and Aachen, ktorá mala dve továrne v Nemecku,
založila filiálku v Belgicku (Sociéteé de Givot), vo Francúzsku (Izieux pri
Lyone), spoločnosť mala fabriky aj v Taliansku a v Rakúsku, kde sa
amoniakový hodváb vyrábal v továrni vo Svätom Hippolite a od roku 1906 aj
v továrni Erste österreichische Glanzstoffabrik Act. Ges. St. Pőlten.5

4 Tamže, s. 282.
5 Tamže, s. 289.
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Kapacita výroby umelého hodvábu u najvýzn. európskych spoločností.
Tabuľka vytvorená podľa: Zprávy obchodní, denní a průmyslové. In Chemické
listy, 1908, roč. 2, č. 8, s. 244.
Firma

Kapacita výroby v kg/rok

Závod v Besancone (F)

700 000 kg

Závod v Tubize (F)?

200 000 kg

Spojené továrne Frankfurt

225 000 kg

Elberfeldská továreň, Paríž

700 000 kg

I. Rakúska spoločnosť (všetky 225 000 kg
rakúske fabriky)
Okrem týchto dvoch základných spôsobov výroby umelého vlákna
boli do prvej svetovej vojny objavené aj ďalšie postupy výroby umelého
vlákna, tentokrát z celulózy. Začalo sa vyrábať viskózové umelé vlákno,
výrobná metóda spočívala na pôsobení žieravého 19 % lúhu za teploty 15°C na
celulózu. Získala sa tak mercerovaná celulóza, tá sa vylisovala a opäť
rozvláknila, pričom sa premenou sírouhlíka zmenila na xantogenát celulózy. V
20. rokoch sa začal používať nový výrobný postup, pri ktorom pôsobila ľadová
kyselina octová na celulózu. Tento druh umelého hodvábu, tzv. acetocelulóza,
sa čoskoro uchytil na trhu a bol silnou konkurenciou pre firmy vyrábajúce
viskózové vlákno. Výhodou acetocelulózových vlákien bola skutočnosť, že
tieto vlákna sa na rozdiel od viskózových vlákien a umelého hodvábu typu
Glanzstoff pri farbení zafarbovali rovnomerne, pričom najžiadanejšími sa stali
vlákna z acetocelulózovej bázy s názvom Celanosa a Lustron.6

6

ŠETLÍK, Břetislav. O umělém hedvábí. In Chemické listy, 1928, roč. 22, č. 1, s. 41.
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Výroba umelých chemických vlákien v čase existencie ČSR (1918
– 1939)
Po prvej svetovej vojne sa objavili nové spôsoby výroby chemických
vlákien, tentokrát z celulózy. Pokračovala výroba nového druhu umelého
hodvábu – tzv. acetcelulóza, ktorý sa čoskoro uchytil na trhu a bol silnou
konkurenciou pre firmy, vyrábajúce viskózové vlákno. Jeho výhodou bola aj
skutočnosť, že viskózové vlákno a umelý hodváb typu Glanzstoff sa pri farbení
nezafarbovali rovnomerne, druhy umelých vlákien pochádzajúcich z
acetcelulózovej bázy (Celanosa, Lustron) týmto nedostatkom netrpeli. 7
V 20. rokoch sa začala aj výroba jemných vlákien Bembergovým
spôsobom (dámske pančuchy a módne oblečenie). Nemecká firma Kőln –
Rottweil A.G. zaviedla v roku 1921 v Premnitzi výrobu viskózovej striže
s označením Vistra a firma Agfa v nemeckom Wolfene začala s výrobou
viskózového hodvábu. Silné postavenie získala nemecká Glanzstoff AG,
spojená s rakúskou AG Glanzstoff, ktorá v roku 1921 založila v Lovosiciach
fabriku systému Eberfeld, pričom na vzniku fabriky v Lovosiciach participoval
aj československý kapitál.8
Nemci v krátkej dobe vybudovali aj niekoľko ďalších moderných
závodov, ktoré zapríčinili, že v tvrdom súboji o ovládnutie európskych trhov
získal nemecký priemysel výnimočné postavenie. V roku 1922 postavila firma
Bemberg závod na výrobu hodvábu v Barmen-Oehde, v roku 1923 firma AG
Spinstoffwerk Glachau Borvisk založila firmu Kunstseiden AG Herzberg,
významnou sa stala aj fabrika nemeckého priemyselníka a chemika Georga V.
7
8

Tamže.
JAMBRICH, Martin – MARCINČIN, Anton – BUDZÁK, Dušan. História rozvoja
výroby chemických vlákien na Slovensku a v Čechách. Bratislava : Slovenská spoločnosť
pre priemyselnú chémiu, 1996, s. 9.
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Giesch-Erbena, ktorý založil fabriku na výrobu umelého vlákna Cavallen pri
Břeclavi. Rozvoj priemyslu umelých vlákien zapríčinil, že v roku 1924 bola
založená spoločnosť zaoberajúca sa výrobou zariadení na výrobu umelých
vlákien s názvom Maschinenfabrik AG, ktorá svojím strojovým zariadením
vybavila aj obrovskú nemeckú fabriku na výrobu umelého vlákna
v Reimscheide – Lennepe.9
Pre priemysel výroby umelých vlákien mali nesmierny význam objavy
nemeckého profesora Dr. H. Staudingera, ktorých aplikácia v priemyselnej
chémii priniesla so sebou rozmach priemyselnej výroby. V roku 1925 vznikla
spoločná firma Glanzstoff – Courtauld GmbH v Kolíne, ktorá vyrábala
viskózový hodváb. Nemcom sa podarilo založiť v USA firmu GlanzstoffBemberg Corporation v New Yorku, čím prenikli na americké trhy. Rok 1925
priniesol so sebou aj rozmach nemeckej IG Farbenindustrie, ktorá založila
hneď niekoľko závodov vo Wolfene, Premnitzi, Bobingene, Rottweile
a Worringene. V roku 1926 zaviedla firma Celta AG po prvýkrát výrobu dutého
vlákna. Vlna nemeckého rozmachu dosiahla svoj vrchol v roku 1927, keď
firma Glanzstoff – Courtauld Corp. spoločne s americkou spoločnosťou Du
Pont de Nemours založila spoločnosť North American Rayon Corp.
zaoberajúcu sa výrobou umelých vlákien.10
Široké uplatnenie na trhu našli aj umelé vlákna vyrábané vo Veľkej
Británii (Woolalose) a v Taliansku (Sniafil), ktorých výroba vychádzala takisto
z acetcelulózovej bázy. Tento druh umelých vlákien bolo možné stkať s vlnou,
pričom výrobok mal vynikajúce kvality, nezrážal sa, neplstil ako čistá vlna a
9 Tamže, s. 10.
10 Tamže, s. 12.
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mal príjemné vlastnosti. Začiatkom dvadsiatych rokov sa uplatnil umelý
hodváb firmy Heringhaus a Co. v Hamersteine, ktorá získala vedúce
postavenie na trhu vďaka svojmu výskumu v čase prvej svetovej vojny. Umelé
vlákna vyrábané v československých závodoch (Senica, Lovosice a
Teresienthal pri Hostinném) sa však nedokázali presadiť na európskom trhu,
pretože narážali na silnejšiu a kvalitnejšiu nemeckú konkurenciu. 11
V 20. rokoch 20. storočia vznikol obrovský kartel umelého hodvábu , v ktorom
boli spojené nemecko-anglicko-talianske koncerny Glanzstoff – Courtauld –
Snia Viscosa. Tento kartel reprezentoval kapitál väčší ako 5 miliard Kč a v roku
1927 sa musel za značne nevýhodných podmienok pripojiť k tomuto kartelu aj
francúzsky koncern Comptoir des Textiles artificels, pretože napriek svojej
silnej colnej ochrane umelého hodvábu Francúzi nedokázali odolávať vyššie
spomenutému silnému európskemu kartelu.12
Azda najvýznamnejším slovenským chemickým podnikom bol podnik
na výrobu chemických vlákien v Senici na Myjave. Podnik vznikol dňa 15.
septembra 1920, keď sa v priestoroch Továrne na Cellulozu v Žiline
uskutočnilo zriaďovacie valné zhromaždenie Továrne na umelé vlákna úč.
Spol. v Senici. Do správy podniku boli zvolení J. Bulla, M. Narin, T. Nečas, Dr.
C. Horváth, L. Orságh a Dr. M. Ivanka. Členmi dozorného výboru sa stali Z.
Opfelmann, I. Vojtáš, V. Gertner a J. Bulla mladší.13
11 ŠETLÍK, O umělém hedvábí, s. 43.
12 JELÍNEK, Jaroslav. Buduje se evropský kartel chemický disponující kapitálem 20
miliard Kč? In Chemické listy, 1927, roč. 21, č. 10, s. 485.
13 JAMBRICH – MARCINČIN – BUDZÁK, História rozvoja, s. 56; Slovenský priemysel
roku 1929. Výročná zpráva sdruženia slovenského priemyslu. Martin : Kníhtlačiarsky
účastinársky spolok, s. 48-49; Slovenský národný archív SR, fond Minister
Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, k. 236, Hlásenie
o stave Továrne na umelé vlákna Senica z apríla 1926.
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V podniku sa začal vyrábať viskózový textilný hodváb, v bývalých objektoch
liehovaru vznikli základy vláknarskej výroby a celulózy. Pri svojom vzniku sa
podnik oficiálne nazýval Továreň na umelé vlákna, úč. Spoločnnosť
(Kunstfaserfabrik A.G.). Závod vyrábal hrubé vlákna v rozličných baleniach s
obmedzeným použitím, ktoré sa expedovali na pradenie a zušľachtenie do
Hornej Chrípskej (Oberkreibitz) v Čechách. V tomto období predstavovala
ročná výroba približne 180 t vlákien. V roku 1922 bol podnik prebudovaný na
výrobu viskózového textilného hodvábu, od začiatku však podnik zápasil s
mnohými problémami a nedostatkami. V roku 1922 sa výroba zvýšila na 250 t
viskózových vlákien ročne, pričom sa v roku 1924 zaviedla práca na zmeny aj
v nedeľu. Podnik v tomto období zamestnával 160 – 180 pracovníkov, pričom
polovicu pracovníkov tvorili ženy.14
V chemickej časti výroby sa spočiatku pracovalo v ťažkých a zdraviu
nevyhovujúcich podmienkach, pretože vedenie podniku nevyriešilo problém
exhalátov škodiacich zdraviu, ktoré na niektorých pracoviskách vznikali.
Majiteľom závodu bola Žilinská celulózová továreň a závod dlho zápasil s
problémami zapríčinenými nevhodnou kvalitou výroby a zlou hospodárskou
situáciou. Žilinská celulózka, nedokázala hospodársky vyriešiť všetky
problémy, a preto hľadala partnera, ktorý by jej pomohol po ekonomickej
stránke a bol by ochotný riešiť aj existujúce technické problémy. V roku 1927
sa takáto možnosť naskytla a továreň v Senici sa spojila s nemeckou firmou
Spinnstoffabrik Zellendorf v Berlíne. Závod bol premenovaný na Priadeľňa
umelého hodvábu, úč. spoločnosť.15
14 HAVEL, Ľudovít. Vznik a vývoj podniku Slovenský hodváb, n. p. Senica. In Príspevky
k histórii chemického priemyslu SSR, 1982, č. 3, s. 62.
15 KUKA, Juraj. Chemický priemysel na Slovensku a jeho organizačné usporiadanie
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Rokovania s nemeckou firmou Spinnstoffabrik Zellendorf v Berlíne sa
dlho tiahli a spočiatku neboli veľmi úspešné. Nemeckí odborníci však nakoniec
dotlačili svojich slovenských partnerov k uzavretiu dohody o koncepcii
rekonštrukcie klasickej cievkovej výroby viskózového textilného hodvábu na
tzv. skrátený technologický postup s jedným sušením vlákna a zušľachťovaním
tlakovým spôsobom. Nemecké snahy o zmenu výrobného postupu a
rekonštrukcia výrobného zariadenia však nesplnila očakávania. Nová
technológia nebola doriešená a problémy so spracovaním naďalej pretrvávali.
Navyše výrobky nedosahovali európsku úroveň a následky výrobných ťažkostí
pociťovali čoskoro takmer všetci domáci odberatelia. Reklamácie sa hromadili,
a preto bola firma nútená hľadať nové formy náhradného spracovania doma,
ako aj v zahraničí. Hodváb sa odkupoval ako odpad, alebo ako netriedený
viskózový hodváb. Nakoniec zlá hospodárska situácia zapríčinila, že po roku
1929, odstúpila pražská Živnobanka svoj kapitálový podiel belgickým
nemeckým a švajčiarskym firmám, pričom najsilnejšie postavenie po Nemcoch
v podniku získala švajčiarsko-francúzska firma Comptoire.16

a riadenie. In Príspevky k histórii chemického priemyslu SSR, 1987, č. 7, s. 5
16 HAVEL, Ľudovít. Vznik a vývoj s. 63.
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Obr. Fabrika na výrobu umelého hodvábu v Senici, z rokov 1960 – 1970
Napriek vstupu zahraničného kapitálu sa nedokázal závod v Senici
zbaviť problémov zapríčinených hospodárskou krízou. Pretrvávali problémy
s technológiou výroby a s odbytom materiálu, takže v roku 1932 prišlo
k rozviazaniu zmluvy s nemeckým Zehlendorfom. V roku 1933 sa spoločnosť
úplne zrútila, nemala prakticky ani na výplatu miezd pre svojich zamestnancov.
Živnostenská banka neúspešne rokovala o predaji podniku so Snia Viscoza
v Miláne, s Baťom, švajčiarskou firmou v Rohrsbach i s firmou Kunnerf vo
Varnsdorfe. V roku 1935 bola dokonca dohodnutá sanácia podniku, našťastie
však v tomto roku vstúpila do fabriky holdingová spoločnosť Societé Privée de
Geiston v Bazilei (cez podnik v Emmersbrűckene), ktorý získal polovicu akcií
závodu, druhú polovicu si ponechala žilinská celulózka. V roku 1937 prebral
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podnik v Emerbrűckene aj akcie žilinskej celulózky a stal sa 100 % vlastníkom
závodu.17

Obdobie

Meno riaditeľa závodu

1920 – 1922

Ing. M. Kuhn

1922 – 1924

Ing. A. Kaufmann

1924 – 1925

Dr. V. Beck

1925 – 1926

Ing. H.Krämer

1926 – 1928

prokurista E. Fišnár, zabezpečovanie obnovy chodu fabriky

1928 – 1932

Dr. R. Doogs

1932 – 1933

Dr. J. Steiger

1934 – 1939

kontrolór M. Pelzer, zabezpečenie chodu fabriky a potom jej
vedenie

Zoznam riaditeľov v senickom závode. JAMBRICH, Martin –
MARCINČIN, Anton – BUDZÁK, Dušan. História rozvoja výroby
chemických vlákien na Slovensku a v Čechách, s. 48.
Firma Baťa sa v 30. rokoch 20. storočia rozhodla preniknúť aj do
iných odvetví priemyslu a ich pozornosti neunikol textilný priemysel a najmä
výroba umelých textilných vlákien, preto sa čoskoro po zvážení stratégie firma
Baťa rozhodla založiť závod v Batizovciach, ktorý by vyrábal chemické
vlákna. Závod v Batizovciach (terajší Chemosvit Svit) vznikol vďaka činnosti
chemického odborník Dr. Brandejsa, ktorý pokusne dňa 10. októbra 1934
vyrobil z dreva prvé jemné a lesklé vlákno. Výrobe vlákien v pokusnej stanici
vo Svite sa venovalo 14 ľudí pod vedením Ing. Weila a prvých 50 kg
vyrobeného hodvábu prišli preskúmať odborníci zo Zlína, ktorí skonštatovali,
17JAMBRICH, Martin – MARCINČIN, Anton – BUDZÁK, Dušan. História rozvoja , s. 58.
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že peniaze investované do výskumu priniesli prvé výsledky.18
Prvými zamestnancami tohoto závodu, ktorí participovali na jeho
chode takmer od vzniku závodu boli prvý riaditeľ A. Politzer, Ing. V. Ríša,
vedúci výroby F. Lajčík, vedúci laboratória Dr. J. Hostomský, vedúci
textilného spracovania K. Bezdečka, ing. J. Žuffa, Ing. J. Kubák, zamestnanci
Š. Šeliga, L. Grac, V. Javorský J. Povetz, sestry Olexové a i., pričom každý
z týchto zamestnancov robil na niekoľkých technických úlohách, preto sa
dokázali bez problémov zastupovať v rôznych fázach výroby chemického
vlákna. Ženské osadenstvo väčšinou pracovalo v textilnej časti stanice, kde
súkali a hašpľovali získanú celulózu. Prvým údržbárom sa stál J. Povetz, ktorý
neskôr získal aj funkciu prvého strojníka vo svitskej elektrárne, postavenej
vedľa pokusnej stanice. Išlo v podstate o drevenú stavbu s lokomobilným
kotlom na výrobu potrebnej pary, motor Škoda diesel 50 PS, poháňaný 50 kw
Škoda generátorom na výrobu elektrického prúdu, ktorý zásoboval pokusnú
stanicu.19

18 BEKESS, Richard. Pod Tatrami vyrastá nový priemysel. In Príspevky k
histórii chemického priemyslu SSR, 1982, č. 3, s. 125.
19 Tamže.
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Obr. Chemosvit Svit začala stavať firma Baťa vo vtedajších Batizovciach.
Pod vedením ing. Weila sa vyššie uvedení zamestnanci zišli po
prvýkrát dňa 24. septembra 1934 a po 110 hodinovej nepretržitej práci vyrobili
dňa 28. septembra 1934 prvé umelo-hodvábne vlákno. Výroba umelého
hodvábneho vlákna z dreva v závode bola po zhliadnutí kvality pokusnej
výroby schválená a schválený bol aj výrobný postup. Pokusná stanica v
Batizovciach sa tak mala pretransformovať na novú továreň. Pre potreby
robotníkov, pracujúcich v pokusnej stanici, sa postavili tri obytné domy a
prvým vedúcim, neskôr aj riaditeľom podniku, sa stal ing. A. Politzer, ktorý
riadil výstavbu ďalších budov závodu, a technickú dokumentáciu vytvoril
konštruktér I. Kleinwächter.20
20 JAMBRICH, Martin – MARCINČIN, Anton – BUDZÁK, Dušan. História rozvoja s. 62.
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S výstavbou závodu sa začalo v júni roku 1935, pričom stavebné práce
rýchlo pokračovali. Koncom roka 1935 bolo okrem strojníkov a stavebných
zamestnancov, (ktorí participovali na stavbe obytnej kolónie) v chemickej
sekcii výroby zamestnaných 120 pracovníkov. Do konca roka sa podarilo
vybudovať kotolňu, vodáreň, textilné laboratórium a nákupné a predajné
oddelenie.21
Vo februári roku 1936 sa začala výroba vlastného viskózového vlákna
Svit I. (hlavná časť produkcie), výroba celofánu bola až na druhom mieste,
napriek tomu že vlastnosti celofánu vyrábaného vo Svite dosahovali výbornú
úroveň. Vybudovala sa strojáreň, obchodný dom, elektráreň, kotolňa a vodáreň.
Závod bol vybavený technológiou tak, že sa mohol zabezpečiť celý výrobný
proces od namáčania celulózy až po presúkanie. Svoju činnosť začalo aj
administratívne oddelenie, pričom počet pracovníkov neustále rástol. Okrem
uvedených zariadení nechala firma Baťa vybudovať aj hasičský zbor,
žandársku stanicu, štadión futbalového klubu AC Svit, centrálne laboratórium a
dostavala sa obytná štvrť. V roku 1936 dokonca odkúpila firma Baťa
hospodárstvo v blízkych Batizovciach a z tohoto hospodárstva potom boli
zásobovaní zamestnanci firmy základnými potravinami (denne cca 600 litrov
mlieka, 3 kg masla, 150 vajec, 20 q syra za sezónu, založil sa aj nový obchod,
mäsiarstvo, pričom bitúnok nechala takisto vybudovať firma Baťa).22
V roku 1937 sa v závode začala výroba sódy, pribudla výroba
viskózovej striže vlastnej proveniencie Slovlna a v Harmanci sa postavila
menšia výrobňa na spracovanie odpadových sulfidových lúhov z celej výroby.
21 BEKESS, Richard. Pod Tatrami vyrastá s. 125-127.
22 Tamže, s. 127; BEKESS, Richard. História vzniku n. p. Chemosvit. In Príspevky k
histórii chemického priemyslu SSR, 1982, č. 3, 152-153.
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Počet zamestnancov prevýšil 600 a firma Baťa vybudovala pri závode v Svite
ľudovú školu. V tomto roku sa vedenie podniku spojilo s redakciou
Liptovských listov, ktoré uverejňovali informácie o podniku. Spolupráca s
novinami pokračovala aj po založení vlastného podnikového časopisu. V roku
1938 a začala výroba nového viskózneho hodvábu Svit II. s lepšími
vlastnosťami. Pribudla administratívna budova I., stála zdravotná ambulancia,
Baťova škola práce, výroba sírouhlíka, rozšírila sa cestná sieť, postavil sa
holičský salón.23
Na výrobu viskózových vlákien bol okrem iného potrebný aj lúh
sodný a sirouhlík. Preto sa hneď po začatí pokusnej výroby viskózového
hodvábu v Zlíne začalo s plánmi na postavenie výroby sódy, lúhu sodného a
neskôr aj výroby sírouhlíka. Výhodou bolo, že na južnej strane odkúpeného
pozemku od obce Veľká sa nachádzal horský masív zložený prevažne
z vápenca potrebného na výrobu lúhu sodného a sirouhlíka. Dňa 22. októbra
1935 požiadala firma Baťa a. s. Zlín Okresný úrad v Poprade o povolenie na
stavbu výrobne sódy. Dňa 8. novembra 1935 bola žiadosť prerokovaná za
účasti členov Okresného úradu, obecnej rady obce Veľká a Priemyselného
inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi. Komisia odporučila vydať povolenie na
stavbu. Dňa 9. novembra 1935 vydal Okresný úrad v Poprade pod číslom 11
615/35 výmer na stavbu výrobne sódy.24
Dňa 11. novembra 1935 zaslala firma Baťa a. s. Zlín na Okresný úrad
v Poprade plány a technický popis budovy pre výrobu sódy a lúhu sodného.
Dňa 6. júna 1936 na základe žiadosti firmy Svit úč. Spol. Veľká, udelil
Okresný úrad v Poprade pod číslom 7 245/1936 živnostensko-právne
23 BEKESS, Richard. Pod Tatrami vyrastá s. 127-128.
24 Tamže, s. 127.

91

Krasnovský, B.: Výroba umelých chemických vlákien na Slovensku do roku 1948

schválenie na stavbu kameňolomu a dňa 9. januára 1937 pod č. 15 594/1936
výmer na otvorenie kameňolomu, dňa 25. februára 1938 vydal Okresný úrad
v Poprade pod č. 409/1938 výmer na stavbu vápenky. Dňa 8. februára 1939 sa
uskutočnila kolaudácia výroby sódy a lúhu sodného. Komisia však
neodporučila vydať užívacie povolenie, a tak Okresný úrad v Poprade vydal
výmer č. 1 292/1939, ktorým uložil firme Svit úč. spol. pred živnostenskoprávnym schválením splniť podmienky stanovené kolaudačnou komisiou. Po
odstránení všetkých právnych závad požiadala firma Svit úč. spol. dňa 5. mája
1939 o živnostensko-právne schválenie na výrobu sódy a lúhu sodného a
Okresný úrad v Poprade vydal dňa 24. mája 1939 výmer č. 58 40/1939, ktorým
povolil užívanie kolaudovanej stavby výroby sódy, lúhu sodného a hydroxidu
vápenatého.25

Výroba umelých vlákien v čase existencie Slovenského štátu
(1939 – 1945)
Po vzniku slovenského štátu nemecký kapitál úplne ovládol senickú
fabriku na výrobu umelých vlákien a takmer okamžite ju zapojil do komplexu
vojnovej výroby, čo sa prejavilo v organizácii výroby a predaja, pričom podnik
bol podriadený záujmom nemeckého vojnového hospodárstva. Nemci si boli
vedomí pretrvávajúcej nižšej kvality senických viskózových vlákien, a preto
dodávky viskózového textilného hodvábu smerovali do Bosákových textilných
závodov vo Vrbovom, kde sa vyrábala spodná bielizeň pre nemeckú armádu. 26
25 TARAGEĽ, Ján. Pomocné chemické výrobne vo Svite. In Príspevky k histórii
chemického priemyslu SSR, 1986, č. 6, s. 121-125.
26 HAVEL, Ľudovít. Vznik a vývoj s. 63-64.
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V správnej rade fabriky v Senici na Slovensku bolo viacero
významných osobností slovenského i nemeckého hospodárskeho a chemického
života. V správnej rade závodu zasadali po roku 1939 vo funkcii predsedu
správnej rady prof. V. Černák, Dr. E. Kreibich, prezident obchodnej komory
v Reichenbergu, Dr. G. Dunant, odborník na umelé vlákna z Ennenbrücke, E.
Hermann, štábny vodca Deutsche Partei z Bratislavy, J. Krebs zo
Živnostenskej banky v Prahe, Dr. Ing. M. Murín, riaditeľ žilinskej továrne na
celulózu, úč. spol. Žilina, Kornel Stodola, Dr. Jozef Terlanda, prednosta
legislatívneho oddelenia ministerstva hospodárstva v Bratislave, Dr. Kurt
Waschmann, riaditeľ berlínskej Spinnstoffabrik Zellendorf a mnohí iní.27
Po vstupe Nemcov do senickej fabriky sa zvýšila kapacita výroby,
Nemci upravili aj technologické postupy pri výrobe umelého vlákna, pričom
financovali aj čiastočnú modernizáciu strojového zariadenia senickej fabriky.
Postupne sa zväčšila kapacita výroby závodu, Nemci časť výrobkov
distribuovali v Protektoráte Čechy a Morava, rozmach kapacity výroby sa
pozitívne odrazil aj v sociálnej sfére. Začala sa výstavba nových bytov pre
zamestnancov, závodnej kuchyne, umyvárne, vytvoril sa podporný fond pre
zamestnancov a prikročilo sa aj k výplate dividendy vo výške 4 %. Vo výrobe
nastali ťažkosti až po vypuknutí SNP a tesne pred prechodom frontu v apríli
1945 Nemci zastavili výrobu úplne, pričom previedli demontáž strojného
zariadenia a životne dôležité súčiastky zo závodnej elektrárne a najmä zlatoplatinové hubice, potrebné na zvlákňovanie, odviezli do Nemecka. Počas
prechodu frontu bola časť budov a niektoré zariadenia zničené.28
27 Podnikový archív Istrochem Bratislava, fond Chemický priemysel, krabica 57, inv. č. 3,
Výročné správy továrne na umelé vlákna Senica.
28 Tamže; HAVEL Vznik a vývoj s. 64.
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Obr. Vistra Bratislava dnes
Počas existencie Slovenského štátu bola daná do prevádzky aj továreň
v Batizovciach, kde bola v roku 1939 založená výrobňa na konečné
spracovanie viskóznych vlákien na hotové výrobky a podnik podstatne rozšíril
svoj výrobný sortiment. Vyrábali sa dámska, pánska a detská hodvábna
bielizeň, postupne sa zvyšovala výroba kordonetov, efektov, spodných nití,
zasúkanej priadze a štopovače. Postavil sa nový päťposchodový sklad,
magnezitka a kino.29
V roku 1940 bola v závodnom komplexe postavená pekáreň, nová
predajňa obuvi, letisko Tatry a kapacita výroby bielizne sa začala rapídne
zvyšovať. Rok 1941 bol rokom, keď výrobný potenciál závodu vzrástol na
maximum. Zavedením výroby bielizne a pančúch našlo pracovnú príležitosť
29 BEKESS, Richard. Pod Tatrami s. 127-128.
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približne 1 300 zamestnancov a firma obsadila slovenské trhy lacnou a
kvalitnou spodnou bielizňou Svit, ktorá bola najlacnejšia v celej Európe a
svojou kvalitou sa vyrovnala vysokoceneným švédskym výrobkom. V rámci
závodu pribudla nová modernejšia strojáreň II., dokončila sa výstavba internátu
a poštového úradu.30
V roku 1942 bol daný do prevádzky päťposchodový sklad III.,
rozšírila sa kapacita existujúcej vodárne, postavil sa nový sklad dreva a
tehelňa, potrebné na stavebnú činnosť. V tomto roku stúpol aj počet
zamestnancov na 2 500 zamestnancov, ktorí sčasti bývali v kolónii a sčasti
dochádzali do práce týždenne alebo denne z blízkeho okolia. V roku 1943
pribudla nová päťposchodová budova skladov III., postavilo sa bagrovisko. V
roku 1944 sa znova obnovila stavebná činnosť, postavili garáže, novú
farbiareň, spoločenský dom, poradňu matiek, Penzión I.-II. a novú II. predajňa
Svit. Výroba sa zastavila počas vypuknutia SNP, prechodom frontu sa značná
časť technológie poškodila, závod obsadili Nemci, k správe podniku bol
pridelený ako kontrolór V. Helwin, zamestnanec závodu.31
V posledných dňoch pred príchodom Červenej armády nariadilo
nemecké velenie demontovať a odviesť strojné zariadenie závodu do Zlína.
Demontáž uskutočňovali zamestnanci závodu v značne spomalenom tempe
a nakladali väčšinou menejcenné zariadenia stavebného oddelenia. Pracovné
tempo sa zrýchlilo až po priamom nemeckom vstupe do procesu demontáže,
pričom Nemci používali na zrýchlenie pracovného tempa zamestnancov
závodu

v podstate

len

v praxi

overené

monotematicky

orientované

presvedčovacie metódy vychádzajúce z exekučných princípov. Rýchly postup
30 Tamže, s. 128.
31 BEKESS, Richard. História vzniku s. 162-163.
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Červenej armády však skrížil nemecké plány, Nemcom sa nepodarilo
vyexpedovať 11 vagónov s výrobným zariadením včas, preto stroje ostali na
Slovensku. Dňa 28. januára 1945 Nemci ustúpili a sovietska armáda oslobodila
Baťovany.32
V čase existencie Slovenského štátu sa najvýznamnejším slovenským
závodom zaoberajúcim sa výrobou chemických vlákien stal závod Bratislava
– Vistra, založený v roku 1940 Nemcami. Dôvodom, pre ktorý sa Nemci
rozhodli založiť závod na výrobu chemických vlákien v Bratislave, bola
skutočnosť, že mali silné zastúpenie v spoločnosti Chemický priemysel a
v spoločnosti Dynamit Nobel. Ďalším dôvodom bola výhodná poloha
Bratislavy. V podstate Bratislava mala k dispozícii všetky suroviny potrebné na
výrobu umelých vlákien. Uhlie bolo možné získavať z Handlovej, celulózu
z Ružomberku, lúh sodný z Novák, sírouhlík a kyselinu sírovú priamo
z podniku Dynamit Nobel Bratislava.33
V roku 1940 participovala úč. spoločnosť Chemický priemysel, ktorá
vznikla v roku 1929 z majetkovej podstaty zlikvidovaného závoda Dynamona.
Tento závod vznikol v priestoroch bývalého cukrovaru v bratislavskej
Dynamitke, pričom sa na jeho vzniku podieľali viacerí nemeckí odborníci úč.
spol. Chemický priemysel, I. G. Farbenindustrie, Dynamit Nobel Bratislava,
Spolku pre chemickú a hutnú výrobu a i. Spoločnosť bola úzko prepojená s
koncernom I. G. Farben a takisto aj s ústeckým Spolkom pre chemickú a hutnú
výrobu.34
32 Tamže, s. 163.
33 JAMBRICH, Martin – MARCINČIN, Anton – BUDZÁK, Dušan. História rozvoja
výroby s. 70.
34 Podnikový archív Istrochem Bratislava, fond Chemický priemysel, a. s., inv. č. 35,
Funkcionári akciovej spoločnosti Chemický priemysel – osobné údaje. JANŠÁK, M.
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Zoznam najvýznamnejších predstaviteľov spoločnosti Vistra. (Tabuľka
vyhotovená na základe archívnych materiálov. Podnikový archív n. p.
Istrochem Bratislava, archívny fond spol. Chemický priemysel a. s. inv. č. 35 –
funkcionári akciovej spoločnosti Chemický priemysel – osobné údaje.)
Meno
Zamestnanie
Miesto bydliska
Dr. Fritz Gajewski

I. G. Farbenindustrie

Dr. Adolf Bernhard

Spolok pre chemickú a hutnú Praha, Štepánska ul. 30
výrobu

Dr. Jaroslav Chorvát

Spolok pre chemickú a hutnú Bratislava,
výrobu
ul. Č.4

Keil Sigmund

poslanec

Schwedlar, Waldstrasse
18

Friedrich Kuhn

poslanec

Praha, Štepánska ul. 37

Ing. Jozef Mračna

vyslanecký zbor

Bratislava, Erkelgasse 7

Dr. Paul Müller

I.
G.
Farbenindustrie, Troisdorf
Dynamit Nobel

Dr. Franz Orlicky

právny zástupca

Trnava,
ul.č.7

Dr. Wilhelm Otto

I. G. Farbenindustrie

Berlin,Lohmühlensgass
eč.65/67

Prof. Dr.
Valentín

Leipzig, Predelstrasse 3

Maróthyho

Štefánikova

František vysokoškolský profesor na Bratislava, Blok Avión
Slovenskej univerzite
2D

Prof. Willi Helfert

I. G. Farbenindustrie

Berlin,
Unter
Linden č. 78

den

Dr. Robert Hoffmann

Dynamit Nobel

Bratislava, Mudroňova
ul. č. 75/a

Dr. Miloš Kianička

gen. riad. Handlová

Bratislava, cesta Pavla
Blaha č. 15

Výstavba závodu Vistra sa začala dňa 26. septembra 1940, keď do
História viskózovej striže vs. 77-79.
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Bratislavy priletela skupina nemeckých inžinierov, ktorým bola zverená
konštrukcia a výstavba závodu. Vedúcimi projektu boli Dr. F. Fischer, ing. H.
Pfennigsdorf a Dr. Hahn. Dňa 1. októbra 1940 sa prikročilo k náboru a
organizácii pracovných síl a k plánovanej výstavbe podľa stavebných
výkresov, stavebné práce uskutočňovali firmy Pittel a Brausewetter. Na jar
roku 1941 bola postavená betónová doska, na ktorej mali spočívať kotle na lúh
sodný s obsahom 230 m3 a začala sa stavba teplárne. Postupne bola
prebudovaná chladiareň, budovali sa sociálne zariadenia, v lete 1941 sa
dokončili stavebné práce a dokončila sa aj skúšobná viskózová stanica. Na
konci roku 1941 boli hlavné práce prakticky ukončené. Dňa 12. septembra
1941 sa začalo s prípravou lešení pre montáže zvlákňovacích kotlov
objednaných vo vítkovických železiarňach, tieto práce trvali až do 1. novembra
1941. V novembri potom nasledovala montáž sušiarní a xantátových strojov.35
Na začiatku roka 1942 bolo následkom vojnovej situácie na
Východnom fronte zapríčinené, že dodávky strojového zariadenia sa začali
oneskorovať a dodacie lehoty sa museli preto v mnohých prípadoch presúvať.
Narastali urgencie od dodávateľov, aby strojové zariadenie prišlo v prijateľnej
lehote. Postupne boli postavené lešenia pre zvlákňovacie stroje, ukončila sa
montáž vaní pre vypieranie kábla a montáž prvého zrecieho bubna. Ukončila sa
výstavba dopravy uhlia pre silocentrálu, ako aj uhľového bunkra. Inštalovalo sa
klimatické zariadenie, filtračné lisy a sušiarne.36
Silocentrála, elektrické rozvodne pre vysoké a nízke napätie boli
35 Podnikový archív Istrochem Bratislava, fond Chemický priemysel a. s., Slávnostný spis
o zahájení výroby v Továrni Vistra z roku 1942, s. 9-15; Podnikový archív Istrochem
Bratislava, fond Chemický priemysel, a. s., inv. č. 35, Funkcionári akciovej spoločnosti
Chemický priemysel – osobné údaje. JANŠÁK, M. História viskózovej striže s. 83.
36 Tamže , 83-84.
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postavené pomocou mnohých montérov z Nemecka a protektorátu. Prvá
turbína a kotle, ktoré dodala Prvá brnenská strojáreň boli prevzaté v Brne dňa
13. júla 1942, prvá tlaková skúška kotlov sa uskutočnila 16. júla 1942. Dňa 18.
augusta 1942 bol natrvalo zapálený oheň pod prvým kotlom silocentrály, počet
pracovníkov sa neustále zvyšoval a pre ich potreby začal od dňa 4. februára
1942 premávku železničný vlak s troma vozňami – tzv. Vistra expres, ktorý
spájal továreň Vistra s hlavnou bránou Dynamitky. (Počet robotníkov stúpol z
53 zo dňa 1. októbra 1940, týždenne odpracovaných 2 595 hodín na 570
robotníkov ku dňu 1. októbra 1942, s týždenným výkonom 31 350 pracovných
hodín).37
Výstavba bratislavského závodu Vistra trvala tri roky a výroba sa
začala dňa 1. októbra 1942. Závod patril k najmodernejším závodom
podobného druhu, pričom kapacita mala pokryť spotrebu striže na Slovensku,
väčšia časť výrobkov išla na export. Vojnové udalosti priniesli so sebou aj
množstvo problémov pri výrobe. Najväčšie problémy vznikli s netesnosťou
viskózových ventilov zvlákňovacích kotlov, netesnosťou u zrecích bubnov,
chybnou konštrukciou ložísk xantátových strojov, elektrickým zásobovaním
jednotlivých dráh. V dôsledku toho vznikali časté výpadky vo výrobe, veľké
ťažkosti sa ukazovali pri zaobstarávaní vhodného materiálu na zhotovenie
rezačkových nožov, od ktorých závisela správnosť rezu striže, ktorý je
dôležitým ukazovateľom kvality striže. Chybnou sa ukázala byť konštrukcia
ventilačného systému, mnoho úprav si vyžiadalo nanášacie zariadenie striže do
sušiarní. Inštalované sušiarne Kiefer nedosahovali plánovanú kapacitu a až po
viacerých úpravách, zmenou prúdenia vzduchu, dopravnej rýchlosti pásov a
37 Tamže, s. 84.
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pod. sa dosiahol požadovaný výkon sušiarne 20 ton striže denne. Takisto bolo
potrebné vykonať podstatné úpravy vlhčiaceho zariadenia pred baliacimi
strojmi.38
Slimákové lisy sa silno opotrebovávali pre nevhodný konštrukčný
materiál, nedostatočne silný bol aj pohon lisov, úplne nevyhovujúce sa ukázalo
byť odsávanie I. a II. valcov na dráhach a z nádrží kyselinovej a kúpeľovej
stanice. Dochádzalo k častému skorodovaniu regeneračných zvonov, odťahové
valce vypieracích dráh bolo treba zhotovovať zo stále odolnejšieho materiálu
(guma, keramika, textgumoid, olovo a pod.). Podobne to bolo aj pri
podložných rezačkových valcoch (mipolam, tvrdá guma, textgumoid), kde sa
nakoniec najlepšie osvedčil lisovaný papier. Odlisovacie stroje za avivážnym
korytom (systém Dőrrier-Fűller) sa vylepšovali pridaním ďalších predvalcov,
mnoho práce si vyžiadal problém rovnomerného nanášania striže na sitový pás
pod valcami. Slovenský štát poskytoval až 97 % zľavu na strojné dodávky z
Nemecka a Protektorátu, určené na výstavbu Vistry, čo znamenalo úsporu až
okolo 9 miliónov slovenských korún.39
Moderne koncipované boli silocentrála, ktorá pozostávala z kotolne,
strojovne, rozvodne vysokého a nízkeho napätia, zariadení na prísun uhlia a
odvoz popola a škvary, umyvárne, jedálne (1 obed = 1 koruna), šatne,
zamestnanci mali možnosť kupovať si v podnikovom obchode alebo v kantíne
potraviny a šatstvo, v priestoroch továrne bol pre potreby zamestnancov k
dispozícii závodný lekár, zamestnancami nesmierne cenená bola doprava
vlakom od vchodu Dimitrovky k závodu Vistra, priamo v závode sa nachádzali
38 Podnikový archív Istrochem Bratislava, fond Chemický priemysel a. s., Slávnostný spis
o zahájení výroby v Továrni Vistra z roku 1942, s. 16.
39 JJANŠÁK, M. História viskózovej striže s, 86.
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aj učňovské dielne, kde sa uskutočňoval na najmodernejšom výrobnom
zariadení podľa najnovších nemeckých skúseností aj odborný výcvik. Vedenie
podniku pre svojich zamestnancov postavilo dva dvojdomy po ôsmich bytoch a
pre vedúcich zamestnancov boli v rokoch 1940 – 1941 postavené obytné domy
na Račišdorfskej ulici, vo vnútri závodu bola vybudovaná slobodáreň pre
slobodných zamestnancov a zďaleka dochádzajúcich.40
Napriek vyššie uvedeným technickým problémom dokázali Nemci
stupňovať kapacitu výroby viskózovej striže. Do konca roku 1942 vyrobila
továreň Vistra celkovo 102 ton striže bavlneného typu, v roku 1943 sa vyrobilo
5 781 ton striže, v roku 1944 6 000 ton striže, v roku 1945 z dôvodu udalostí
súvisiacich s koncom vojny sa vyrobilo len 3 000 ton striže. Odbyt slovenskej
Vistra striže smeroval do ružomberskej textilky, s ktorou nadviazali Nemci
úzku spoluprácu a výmenu spracovateľských skúseností. V snahe zaručiť odbyt
vyrábanej striže sa v roku 1943 začala silná propagácia materiálov z viskózovej
striže medzi obyvateľstvom, ktoré malo z dôvodu zlej kvality dovtedy
dovážanej talianskej striže k tomuto materiálu silnú nedôveru. Cena
bratislavskej Vistra striže bola nižšia ako u firmy Baťa, alebo u talianskych
exportérov, samozrejme, pri chybne dodaných partiách striže sa poskytovali
zľavy (chybné boli najmä prvé kontingenty po rozbehnutí výroby). 41
Na

Slovensku

odoberali

striž

bratislavského

podniku

Vistra

nasledujúce závody: ružomberská textilka 250 ton, bratislavská textilka 55 ton,
továreň Danubius v Bratislave 50 ton, k ďalším odberateľom patrili Odip,
Žilinská súkenná továreň, Tiberghien v Trenčíne. Vistra striž sa expedovala do
40 Podnikový archív Istrochem Bratislava, fond Chemický priemysel, a. s., Slávnostný spis
o zahájení výroby v Továrni Vistra z roku 1942, s. 24-26.
41 JANŠÁK, M. História viskózovej striže s. 88-90.
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Maďarska, kde sa predával za 80 korún/kg, z čoho išlo až 13,60 do Štátnej
slovenskej banky, zásielky do Protektorátu neboli pre Vistru povinné, do
Nemecka sa exportovala striž priamo, do Rumunska sa striž exportovala za 65
korún za kg, pričom Rumuni platili za striž švajčiarskymi frankmi. V
obmedzenej miere sa uskutočňovali aj dodávky bratislavskej Vistra striže do
Švajčiarska, kde sa predávali v cene 32 korún za kilo. Záujem o bratislavskú
Vistra striž prejavili aj Bulhari, Chorváti a Dáni. Z každého kg vyrobenej striže
vo Vistra továrni sa platil firme I. G. Farbenindustrie AG Berlín licenčný
poplatok vo výške 0,03 marky za 1 kg vyrobeného vlákna. Po príchode frontu
väčšina zamestnancov továrne, ktorá bola nemeckej národnosti, utiekla do
Nemecka.42
Počiatky výroby viskózovej striže a umelých vlákien sú v Bratislave
spojené

s viacerými

menami

nemeckých

a

slovenských

odborníkov.

K najvýznamnejším odborníkom patrili Dr. H. Gattineau, Dr. E. Fischer, Dipl.
Ing. K. Knitsch, Dr. B.P. Weiss, Ing. M. Schmuck, slovenskí odborníci začali
v závode pracovať až po oslobodení v roku 1945.43

Rok

Výroba v t

1942

102

1943

1 781

1944

6 000

do apríla 1945

približne 400

Vývoj výroby viskózovej striže v období rokov 1942 – 1944. (Tabuľka
zhotovená na základe informácii Š. Baxu v monografii JAMBRICH, Martin –
42 Tamže, s. 91.
43 JAMBRICH, – MARCINČIN, – BUDZÁK, . História rozvoja výroby c s. 73.

102

Krasnovský, B.: Výroba umelých chemických vlákien na Slovensku do roku 1948

MARCINČIN, Anton – BUDZÁK, Dušan. História rozvoja výroby
chemických vlákien na Slovensku a v Čechách.)
Obdobie tesne pred oslobodením Bratislavy bolo v bratislavskom
závode Vistra nesmierne hektické. Nemci, ktorých pracovalo v bratislavskej
fabrike Vistra približne 250, za výdatnej pomoci jednotiek nemeckej armády
a príslušníkov FS vytvorili nemeckú stráž v závode, slovenskí zamestnanci
mali prístup do továrne zakázaný. Nemci potom urýchlene odtransportovali
všetky platinové hubice, veľkú časť hotových výrobkov a surovín do Nemecka
(oblasť mesta Aschau), pričom zlikvidovali aj časť výrobných zariadení, ktoré
sa odtransportovať nedali. Pred zničením a odtransportovaním do Nemecka sa
zachránila len väčšia časť laboratórneho materiálu a laboratórnych zariadení,
ktoré pravdepodobne Nemci nepovažovali za také dôležité, aby im venovali
svoju pozornosť.44

Priemysel výroby umelých vlákien na Slovensku v r. 1945 – 1948
Výroba sa v senickom závode obnovila takmer okamžite po prechode
frontu. V závode získala po oslobodení silné pozície Komunistická strana
Slovenska, pri obnovovaní výroby v senickom závode zohrala významnú úlohu
aj sovietska armáda, ktorá závod zadelila pod svoju trofejnú správu a
participovala na rekonštrukcii niektorých výrobných zariadení. V novej ČSR
prešiel podnik niekoľkými zmenami. Po znárodnení v októbri 1945 bol závod
začlenený do n. p. Dynamit Nobel v Bratislave, osamostatnil sa až v roku 1950
pod názvom Slovenský hodváb Senica. Významným faktorom, ktorý
napomohol v hospodárskom napredovaní závodu po roku 1945, bolo
44 Podnikový archív Istrochem Bratislava, fond Chemický priemysel, a. s., inv. č.
15, Obnovenie výroby v Továrni Vistra po vojne.
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vybudovanie chýbajúceho takmer 4 km úseku železničnej trate, výstavba
nových výrobných zariadení a objektov.45
Po

oslobodení

sa

začali

odstraňovať

škody

aj

v závode

v Batizovciach, zapríčinené vojnou, opravila sa administratívna budova,
výrobňa sírouhlíka, budova skladov, doplnili sa zariadenia na elektrárni.
Podnik bol v októbri 1945 znárodnený a v roku 1945 bol prijatý plán
dvojročnice, podľa ktorého sa mala do konca roka 1947 zvýšiť výroba umelého
hodvábu o 330 %, mali sa otvoriť 50 nových predajní, rozšíriť elektráreň,
kotolňa i strojáreň. Mala sa postaviť nová 5-poschodová budova presúkarne
hodvábu, vybudovať prístavba Svitu II., budova celofánu II., farbiareň, čistiaca
stanica odpadových vôd, internát pre 1 000 slobodných zamestnancov, 200
rodinných bytov pre ženatých, dokončiť budova Domova II., trojposchodovú
budovu meštianskej a ľudovej školy, ambulanciu, 2 200 metrov betónových
a asfaltových ciest, 5 000 m kanalizácie, upraviť 30 000 m 2 záhrad a terénu
v okolí novostavieb.46
V apríli 1947 sa položili základy presúkarne, dokončil sa internát,
vybudoval vodojem, postavila sa nová staničná budova, vybudovalo sa
koľajisko, Svit sa prepojil železničnou traťou s Vysokými Tatrami, vystavalo sa
cestné spojenie s blízkym letiskom. Dňa 17. mája 1947 bol spustený
celofánový stroj č. 2 a namontovalo sa 7 Kohornových strojov. Rozšírila sa
kapacita výroby u existujúcich textilných dielní, dňa 22. mája 1947
odcestovala do Prahy delegácia závodu, aby prevzala pridelený textilný
konfiškát podniku Christian a Fischer z Ašu. V delegácii vedenia boli aj
chemici M. Jambrich a V. Surmík. Konfiškát, ktorý delegácia v Prahe prevzala,
45 HAVEL Vznik a vývoj podniku , s. 64-65.
46 BEKESS, História vznik s. 166.
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mal hodnotu približne 22 000 000 Kčs a do Svitu sa previezol na 90 vagónoch.
K tomuto zariadeniu pribudlo ešte zariadenie pradiarne, presťahované z Teplíc
do Šanova. Pradiareň bola zmontovaná v halovej budove. Po vyčistení strojov
začali stroje okamžite pracovať, pričom počas prvých 6 mesiacoch dvojročnice
sa podarilo splniť prijatý plán takmer na 100 %. Stúpol aj počet zamestnancov,
v roku 1947 pracovalo v závode už takmer 4 000 osôb, na začiatku roka 1948
sa zvýšil počet zamestnancov na 4 665.47
Podľa uskutočneného rozboru vzduchu nad kolóniou v roku 1947
namerali 0,03 mg škodlivých plynov. Pomer odpracovaných hodín bol 99,96
%, v podnikovej elektrárni bolo vyrobených 14 182 kW elektriny, 1 065 400 t
pary a spotrebovalo sa 29 373 t uhlia. V roku 1947 sa začalo aj s plánovanou
stavbou II. farbiarne, ktorá bola daná do prevádzky na jeseň roku 1948.
V rámci rozširovania výroby sa v roku 1948 zakúpili k skúšobnej
prevádzke jeden spriadací a tri zasúkacie stroje, z toho jeden od firmy Prakofil.
Po krátkej dobe však boli stroje z dôvodu slabej konštrukcie a malej
produktivity práce vyradené z výroby.48
V bratislavskej firme Vistra nastali po skončení druhej svetovej
vojny okrem klasických problémov spojených s prechodom frontu a zlou
dopravnou a hospodárskou situáciou tesne po vojne aj problémy súvisiace
s útekom odborného personálu do Nemecka. V závode Vistra totiž pracovali
najmä nemeckí odborníci, ktorí po prechode frontu utiekli a časť dôležitého
výrobného zariadenia bola odtransportovaná. (z 235 nemeckých zamestnancov
ostali v bratislavskej Vistre len dvaja Nemci). Závod bol daný pod národnú
47 Tamže, s. 166-168.
48 Podnikový archív Istrochem Bratislava, fond Chemický priemysel a. s., krabica 36, inv.
č. 15, Obnova výroby v továrni Vistra.
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správu a znárodnený už v októbri 1945. Prvý národný správca Ing. K. Lamoš
na riešenie problémov s obnovením výroby v bratislavskej fabrike Vistra
doplatil dokonca životom. Pri svojej ceste do nemeckého Aschau, kde mal
prevziať časť pred frontom odtransportovaného výrobného zariadenia,
potrebného na aktivizáciu výroby v závode a dohliadnuť na jeho návrat, bol
dňa 27. augusta 1945 na aschauskej železničnej stanici zastrelený neznámymi
páchateľmi. Výrobné zariadenia z Nemecka sa nevrátili, novým správcom sa
stal J. Buvala.49
Znovuobnoveniu výroby v bratislavskom závode Vistra prikladala
nesmiernu dôležitosť okrem vedenia podniku aj československá vláda. Dňa 8.
novembra 1945 druhýkrát požiadalo vedenie bratislavskej Vistry o pomoc
riaditeľstvo Spolku pre chemickú a hutnú výrobu v technickej oblasti (išlo
o zapožičanie 600 hubíc za garanciu 1 500 000 Kčs a zaslanie odborníkov,
ktorí by pomohli pri odstránení technických problémov pri obnovení výroby).
Skupina českých odborníkov Spolku v zložení Ing. Borovička, Ing. Jirsa a Ing.
Pagáč sa v závode oboznámili so situáciou (väčšina československých
odborníkov

nemala

skúsenosti

s nemeckým

výrobným

postupom,

praktizovaným v bratislavskej Vistre počas vojny, slovenskí robotníci,
vychovávaní nemeckými odborníkmi paradoxne nepoznali výrobné postupy
používané vo väčšine československých fabrík) a do apríla 1946 pripravili
podklady na znovuobnovenie výroby a pripravili materiály na zaučenie
technického a robotníckeho personálu. Výroba sa slávnostne začala dňa 20.
apríla 1946, českí odborníci Spolku odišli domov, ing. Borovička získal
špeciálnu odmenu 50 000 Kčs, každý z členov jeho pracovného tímu, ktorých
49 Tamže.
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počet stúpol postupne až na 12, dostali odmeny vo výške cca 10 000 Kčs
a vrátili sa domov.50

Záver
Výroba umelých chemických vlákien sa na Slovensku začala na prelome 19 a
20. storočia. V čase existencie I. ČSR sa postupne vybudovali tri významné
podniky (Senica, Batizovce, Bratislava), ktoré svojími výrobkami zásobovali
trh na Slovensku. Najmä bratislavská fabrika, ktorá bola súčasťou nemeckého
koncernu Dynamit Nobel sa stala v období rokov 1939 - 1945 jednou z
najvýznamnejších fabrík na výrobu umelého vlákna v strednej Európe. Podnik
v Batizovciach bol súčasťou Baťovho koncernu, senická fabrika sa takisto
dostala do područia nemeckého kapitálu.

Resume
The production of synthetic fibres in Slovakia, before 1948
Branislav Krasnovský
In Slovakia, the production of synthetic fibres began at the turn of the 20th
century. Gradually, three significant factories (Senica, Batizovce, Bratislava)
that provided for the market in Slovakia were formed during the existence of
the First Czechoslovak Republic. The factory in Bratislava, a part of the
German concern Dynamit Nobel, became one of the most important synthetic
fibre manufacturing plants in Central Europe. The plant in Batizovce was a
part of Baťa enterprise, the one in Senica was also under German control.

50 Tamže.
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Ako reflektujú slovenskí študenti dejepis a históriu?
Anna Bocková
Akú úlohu hrajú dejiny v živote dnešnej slovenskej mládeže? Aké
postoje majú mladí ľudia k štúdiu dejepisu a histórie? Ako obvykle prebieha
výučba dejepisu na našich školách? Ktoré historické témy najviac „oslovujú“
našich študentov? Takéto a podobné otázky nestrácajú svoju aktuálnosť.
Prirodzene sa o tieto problémy zaujímame aj na našej Katedre histórie
v kontextoch prípravy študentov na učiteľské povolanie, ako aj vo vedeckovýskumnej činnosti. Zaujímajú nás kontinuálne zmeny v postojoch študentov
stredných

a vysokých

s niekoľkoročným

škôl

odstupom,

k

nastoleným

otázkam.

V etapách,

sme

realizovali

empirické

prieskumy

historického vedomia, vnímania úlohy dejín a funkčnosti dejepisnej výučby na
Slovensku.1 Pri sledovaní možných kontinuálnych zmien je vhodné vrátiť sa
v tomto príspevku aj k starším výsledkom našich prieskumov. 2 V tomto
1

2

Najširší empirický dotazníkový prieskum „Súčasné historické vedomie dospievajúcej
mládeže. Empirický výskum vnímania úlohy dejín a funkčnosti dejepisného vyučovania
u stredoškolských študentov“ sme realizovali v školskom roku 2004/2005 na vzorke 1
922 respondentov – študentov 2. a 3. ročníka gymnázií na Slovensku. Dotazník
obsahoval 48 otázok s podotázkami (celkom 280 otázok). Prieskum sme realizovali
v rámci grantu KEGA 3/106 803 (Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže
na Slovensku). Taký istý dotazník sme použili aj v roku 2012 na vzorke 227
respondentov, vysokoškolákov, ktorí sa rozhodli študovať históriu na našej katedre.
Okrem širokého dotazníkového prieskumu sme vykonali v rokoch 2013 a 2014 na
vzorke 96 respondentov aj sondu do stavu dnešného vyučovania dejepisu
prostredníctvom našich študentov histórie. Analyzovali stav dejepisnej výučby na
školách rôznych regiónov Slovenska, ktoré ich pripravovali na vysokoškolské štúdium.
Niektoré parciálne výsledky boli zverejňované v odborných štúdiách, napr. BOCKOVÁ
Anna. Učiť o strednej Európe? Svedectvá (obrazy) vo výučbe moderných dejín strednej
Európy. In HOP/Historie – otázky – problémy. Jinakost našich společných dějin, 2010,
roč. 2, č. 2, s. 183-197; BOCKOVÁ, Anna. Výučba dejepisu ako pedagogický problém
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príspevku „oživujeme“ aj niektoré staršie empirické prieskumy, ktoré
kontinuálne prehodnocujeme vo svetle nových skúseností a novom kontexte
historického vzdelávania.
Rozsiahle konkrétne zistenia sme interpretačne spracovali do dvoch
väčších tematických celkov a budeme ich v pokračovaní publikovať aj
v nasledujúcom čísle časopisu Verbum historiae. V tomto príspevku venujeme
pozornosť oblasti skúmania stavu historického vedomia študenta (postaveniu
histórie v systéme jeho životných štandardov, druhom dejepisného výkladu,
prioritám dejepisnej výučby a hodnoteniu vyučovacej hodiny). V druhej časti
sa zameriavame na vedomostnú úroveň kontexte vytypovaných úsekov dejín a
zisťujeme

stav

vnímania

a chápania

súvislostí

medzi

minulosťou,

prítomnosťou a očakávanou budúcnosťou – teda perspektív historického
vývoja.
Systémovo sa tejto problematike venuje naša katedra od roku 2005 až
po súčasnosť. Pod vedením M. Tonkovej rieši grantové úlohy KEGA a
nadnárodné projekty IVF. Každoročne organizuje medzinárodné konferencie
pod názvami: Mládež a dejiny: Stredoškolská mládež – jej historická pamäť
a orientácia v európskom historickom priestore; Slovensko v Európskej
dimenzii dejepisného vyučovania; Ako hovoriť pravdu o dejinách: historická
veda, história vo vzdelávacom procese, historická pamäť a historické vedomie
slovenskej spoločnosti; Ako učiť o dejinách – slovenské stredoškolské školstvo
v európskej dimenzii dejepisného vzdelávania; Modern History Teaching in the
V4 countries; Diversities or the Common History – Modern History of Central
(Pohľad na funkčnosť dejepisného vzdelávania a funkčnosť faktografie). In Verbum
historiae I. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, s. 23-33.
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Europe and its teaching in the Visegrad 4 countries; Different or Common
History?; Central European Universities for The Modern European dimension
of History teaching I., II., III.; Sites of Memory: heritage of memory – memory
of the heritage.
Ústrednými

vzťahovými

kategóriami

spoločných

projektov

niekoľkých domácich a zahraničných univerzitných a akademických pracovísk
zo stredoeurópskeho regiónu boli: historická veda a teória vyučovania
dejepisu. Z ich vzťahu, ktorý je často označovaný ako napätý, vyplývajú aj
dlhy historickej vedy a teórie vyučovania dejepisu voči historickému
vzdelávaniu mladej generácie. V konfrontáciách sa neustále riešia otázky: Čo
učiť? Prečo to učiť? Ako to učiť? Koho to učiť?3
Zároveň

sa

už

pokúšame

načrtnúť

ďalšie

možnosti

práce:

špecifickejšie otázky vznikania, formovania, upevňovania i modifikovania
identity

jednotlivca

a spoločenstva

v súčasnom

prostredí

edukácie

a

historického vzdelávania. Kontinuálna nadväznosť výskumov nás občas vracia
aj k pohľadom späť – k hľadaniu podobností, posunov a výraznejších zmien
v praxi dejepisného vzdelávania. V týchto kontextoch je vhodné pripomenúť si,
prehodnocovať a precizovať staršie dáta a interpretácie v novej situácii. Takýto
pohľad späť vytvára komplexnejší obraz o premenách, či posunoch
historického vedomia študujúcej mládeže.
Pripomíname si teda aj niektoré staršie konštatácie predchádzajúcich
3

O inštitucionálnej podobe súčasnej slovenskej školskej reformy podrobnejšie:
TONKOVÁ, Mária. Civics and Civic Education in the Slovak Republic – its Traditions
and Current Situation and Model in Relation to History Teaching (odovzdané ako
príspevok pre Prace historyczne, Kraków, t. 142, 2015, 24 normostrán, v tlači);
BOCKOVÁ, Anna. Slovak Models of History Teaching since 1993 (odovzdané ako
príspevok pre Prace historyczne, Kraków, t. 142, 2015, 21 normostrán, v tlači).
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empirických výskumov, ktoré upozornili na prácu učiteľa na hodinách
dejepisu, na problémy modernizácie školskej praxe, na nízku flexibilitu pri
aplikácii

moderných

operacionalizácie

metód

výučby

výchovno-vzdelávacích

a obzvlášť,
cieľov.

4

na
Podľa

nízku

úroveň

zverejnených

výsledkov5 sa v prieskume funkčnej gramotnosti žiaci zo Slovenskej, Českej,
a Poľskej republiky umiestnili z 20 krajín na posledných miestach.
V množstve

poznatkov

a v ich

numerickom

a mechanickom

spracovaní dosiahli zas popredné miesta. Nedostatočná žiacka anticipácia
cieľov výučby bola podľa tohto prieskumu na prelome tisícročia označovaná
ako najväčšia slabina našej súčasnej školskej praxe. Pretrváva tento problém aj
s odstupom niekoľkých rokov? Výsledky ďalších prieskumov, ktoré uvádzame
nižšie, potvrdzujú, že áno. Ešte v mnohých prípadoch aj v dnešnej výučbe
dejepisu, dokonca aj pri tohoročnej tvorbe testových úloh (e-testy z produkcie
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania – NÚCEM). Objavujú
sa ťažkosti napr. pri aplikácii – konkrétne revidovanej Bloomovej taxonómie
cieľov vyučovania. Viacerí autori testov (hlavne z radov učiteľov) majú
pretrvávajúce

problémy

s tvorbou

a

klasifikáciou

jednotlivých

úloh

vytváraných podľa cieľových kategórií Bloomovej taxonómie.
Tab.1 Revidovaná Bloomova taxonómia cieľov6 vyjadruje v rovine vertikálnej
– poznatkovú dimenziu a v rovine horizontálnej dimenziu kognitívneho
procesu. V nasledujúcich tabuľkách Tab. 2 a Tab. 3 uvádzame upravený rozpis
4

5
6

BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír – KUČEROVÁ, Stanislava – KURELOVÁ, Milena et al.
Středoevropský učitel na prahu učící sa společnosti 21. století. Brno : Konvoj, 2000, 251
s.
Tamže.
ANDERSON, Lorin W. – KRATHWOHL, David R. A Taxonomy for Learning,
Teaching a Assessing of Educational Objectives. New York : Longman, 2001, s. 28.
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jednotlivých dimenzií.
Zapa-

Poro-

Apli-

Analy-

Hodn

Tvo-

mätať

zumieť

kovať

zovať

o-tiť

riť

Faktografické
poznatky
Konceptuálne
poznatky
Procedurálne
poznatky
Metakognitívn
e poznatky
Pôvodná Bloomova taxonómia zahŕňala 3 domény: kognitívnu,
afektívnu

a psychomotorickú.

Bola

jednodimenzionálna

a zahŕňala

6

hierarchicky zoradených kategórií od najnižšej po najkomplexnejšiu: –
poznatky, pochopenie, aplikácia, analýza, syntéza, hodnotenie. Podľa inovačnej
taxonómie sa z kategórie poznatkov vytvorila samostatná poznatková
dimenzia, ktorá má 4 kategórie poznatkov: – faktografické, konceptuálne,
procedurálne, metakognitívne a druhú dimenziu novej taxonómie tvorí
dimenzia kognitívneho procesu, ktorú tvorí 6 kategórií: – zapamätať,
porozumieť, aplikovať, analyzovať, hodnotiť, tvoriť.7
7

Revidované poňatie sa sústredilo len na kognitívnu doménu ako doménu komplexnú,
ktorej učitelia dávajú prednosť. Zmena bola vykonaná aj v chápaní niektorých kategórií:
– syntéza (bola ponímaná ako opätovné zostavovanie jednotlivých prvkov). Túto
kategóriu nahradila kategória tvoriť, ktorá zahŕňa tvorivý prvok a zhodnotenie.
Kategóriu pochopenie nahradila kategória porozumenie. Poznatková dimenzia je
vyjadrená podstatným menom a dimenzia kognitívneho procesu slovesom (napr.:

zapamätať si presne dátum, vytvoriť schému, analyzovať situáciu...). Nové
poňatie ustupuje od kumulatívnej hierarchie ku komplexnosti – tzn. že na
jednotlivých hodinách by sa mali všetky dimenzie prejaviť a môžu sa prelínať.
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Tab. 2 Konkretizácia poznatkovej dimenzie:
Faktografické poznatky – predstavujú základné prvky, ktoré musí študent
poznať, aby mohol riešiť problémy disciplíny – (terminológia, poznanie
špecifických detailov a prvkov)
Konceptuálne poznatky – zobrazujú vzájomné vzťahy medzi základnými
prvkami vo vnútri väčších štruktúr, ktoré umožňujú ich vzájomné fungovanie –
(poznanie klasifikácie a kategorizácie, poznanie princípov a generalizácie,
poznanie teórií, modelov, štruktúry)
Procedurálne poznatky – predstavujú, ako niečo robiť, t. j. metódy hľadania,
kritériá pri používaní zručností algoritmov, techník, metód a postupov –
(poznanie špecifických odborových zručností – napr. algoritmus členenia udalostí
na príčiny, priebeh, výsledky, dôsledky/následky, interview a pod.)
Metakognitívne poznatky – predstavujú všeobecné poznatky o tom, ako
poznávame, uvažujeme o vlastnom myslení (poznanie stratégie myslenia,
chápanie systému rozdelenia obsahu predmetu do jednotlivých častí, používanie
heuristiky, poznanie kontextov a podmienok, uvedomovanie si rôznych
požiadaviek a možností riešenia úloh, sebapoznanie pri uvedomovaní si úrovne
vlastných poznatkov a možností

Tab. 3 Konkretizácia dimenzie kognitívneho procesu:
Zapamätať – uloženie a vybavenie poznatkov z dlhodobej pamäti –
(poznávanie
a rozpoznávanie
–
identifikovanie,
vybavovanie
–
znovuvybavovanie)
Porozumieť – konštruovanie významu na základe získaných informácií
vrátane ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia – (interpretácia –
vysvetľovanie, parafrázovanie, reprezentovanie, prekladanie, doloženie
príkladom – ilustrovanie, inštalovanie, klasifikovanie – kategorizovanie,
podraďovanie, sumarizovanie – abstrahovanie, generalizovanie, usudzovanie
– vyvodzovanie záverov, porovnávanie – rozlišovanie, prirovnávanie,
pripájanie, vysvetľovanie – konštruovanie modelov)
Aplikovať – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách –
(vykonávanie – ukážka, zavedenie/implementácia – vhodné použitie)
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Analyzovať – rozloženie materiálu na časti a určenie, aký je vzájomný vzťah
častí a v akom sú vzťahu k celkovej štruktúre alebo účelu – (rozlišovanie –
vyčleňovanie, zameriavanie sa, usporiadanie – hľadanie súladu, integrovanie,
vytváranie schém, štruktúrovanie, prisudzovanie – odhaľovanie)
Hodnotiť – posúdenie podľa daných kritérií a štandardov – (kontrolovanie –
koordinovanie,zisťovanie,monitorovanie,
testovanie,
kritizovanie
–
posudzovanie)
Tvoriť – vytváranie nových vnútorne súdržných celkov z jednotlivých
prvkov, reorganizácia prvkov do nového znaku alebo štruktúry – (vytváranie
hypotéz/predpokladov, plánovanie – navrhovanie, tvorba – konštruovanie)
Podľa Júliusa Albertyho, slovenského odborníka na teóriu vyučovania
dejepisu, sa ešte koncom 20. storočia posudzovala a hodnotila didaktika
drvivej väčšiny

vyučovacích

hodín

(na

výberových školách) takto:

individuálne alebo frontálne ústne alebo písomné skúšanie, zamerané najmä na
faktografické vedomosti (neskúmajú a nehodnotia sa zručnosti a schopnosti
študentov, ich historické myslenie, hodnotové názory a pod.); výklad nového
učiva = diktovanie poznámok; jednostranný tok informácií je občas prerušený
inými metodickými vložkami (obrázok, otázka, mapa); spätná väzba =
overovanie si nových informácií kontrolnými otázkami; zadanie domácej úlohy
= naučiť sa podľa poznámok či textu v zošite.
Takto sa vyučuje dejepis už niekoľko desaťročí, vlastne takto ho učili
aj na prvých slovenských gymnáziách v polovici minulého storočia.8 Opäť sa
8

ALBERTY, Július. Fenomén historickej osobnosti vo vyučovaní dejepisu. In Historie 6.
Sborník prací FFOU č. 175. Ostrava : Repronis, 1998, s. 109. Pozri aj ALBERTY,
Július. Ako vnímam hlavné problémy súčasnej výučby dejepisu na školách v Slovenskej
republike. In Zborník č. 4. Zborník výstupných úloh z vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : FHV UMB, 1997, s. 9-29.; FERIANC,
Štefan. Sonda do historického vedomia študujúcej mládeže. In Acta historica
Neosoliensia III. Banská bystrica : FHV UMB 2000, s. 116-133.
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pýtame: Do akej miery sa zmenila výučba dejepisu s odstupom času?
Koncom 90. rokov 20. storočia prebiehal celoeurópsky empirický
výskum Mládež a dejiny v 29 krajinách (pre naše poznanie veľmi dôležitý).
Priniesol celkové zistenie nadpriemerných faktografických vedomostí,
absolútnej

prevahy

tradičných

vyučovacích

metód,

uprednostňovanie

učiteľovho výkladu ako hlavného, často jediného zdroja školských
historických informácií. Preukázala sa (v jednotlivých krajinách síce dosť
rozdielne) veľká závislosť vyučovacieho procesu na kvalite učiteľa,
nedostatočná zručnosť a schopnosť žiaka samostatne vyhľadávať, analyzovať
a hodnotiť historické udalosti.9
My sa opäť pýtame: Do akej miery pretrvávajú tieto praktiky aj
v našom inštitucionálnom dejepisnom vzdelávaní? Ako úspešne sa darí
realizovať prechod z tradičnej na modernú výučbu zavedením rozsiahlej
školskej reformy? Ako výrazne sa zmenila metodika výučby? Keďže sa
Slovenská republika (na rozdiel od Českej republiky) 10 uvedeného výskumu
nezúčastnila. Dotazníkový prieskum sme z našej iniciatívy realizovali
o niekoľko rokov neskôr (v školskom roku 2004/2005).Použili sme preverenú
verziu dotazníka medzinárodného projektu Mládež a dejiny (s 5 stupňovou
Likertovou škálou).
9

10

Kompletné údaje celého medzinárodného výskumu sú uvedené v publikácii ANGVIK,
Magne – VON BORRIES, Bodo (eds.). Youth and History. A Comparative European
Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Bd. A u.
B. Hamburg : Körber-Stiftung, 1998. Cieľom tohto výskumu bolo získať obraz
poznatkov o tom, ako mládež koná a myslí v rôznych životných situáciách v čase
vytvárania nového „európanstva“.
KLÍMA, Bohuslav a kol. Mládež a dějiny. Publikace výsledků mezinárodního
dotazníkového šetření a výzkumu historického vědomí adolescentů se zaměřením na
Českou republiku. Brno : CERM, 2001, 199 s.
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Teoretickým východiskom bola paradigma funkcie dejepisu, ktorá
uprednostňuje pochopenie, hodnotenie historických faktov a emotívne postoje
k nim, pred „čistým nadrilovaným“ faktografickým poznaním minulosti.
Chceli sme predovšetkým zvýrazniť, že v tomto vzťahu nemožno minulosť
vnímať ako niečo, čo už pominulo, ale tak, že minulosť pôsobí v perspektíve
ako odkaz, vzor alebo ako varovanie.
Prieskum sme realizovali na vzorke 1922 respondentov 2. a 3. ročníka
na 36 gymnáziách na Slovensku.11 Jeho výsledky sme vyhodnocovali
štatisticky a deskriptívne. Získali sme cenné údaje o stave a fungovaní
historického vzdelávania, o kladoch i nedostatkoch tohto javu a posudzovali
sme ich z hľadiska požiadaviek a perspektív súčasnej modernej teórie
vyučovania dejepisu. Každý zo sledovaných prejavov sa kvantitatívne
hodnotil. Pre lepší prehľad sme 5 stupňovú škálu rekódovali na 3 stupňovú.
Pri vyhodnocovaní Likertových škál sme teda použili sumáciu
jednotlivých položiek dotazníka (úplný nesúhlas + nesúhlas –neviem – súhlas
+ úplný súhlas). To umožnilo prehľadnejšie vyznačenie najnižšieho
a najvyššieho stupňa sledovaného javu. Škálovaním sme sledovali objektívne
a presné diagnostikovanie a meranie intenzity javov. Počet stupňov je vždy
nepárny, čím sa vytvára symetrická škála, kde napravo aj naľavo od stredu je
rovnaký počet stupňov. Získané údaje boli transponované do tabuliek.
Štatistické procedúry boli vykonané v programe Excel 2000 a SPSS 13. 0.
11

Územné rozvrstvenie respondentov je pestré, zodpovedá sieti gymnázií na území
Slovenska. Zahŕňa všetky územnosprávne jednotky. Taktiež sme mali záujem, aby boli
zastúpené gymnáziá štátne, súkromné i cirkevné, so slovenským i s maďarským
vyučovacím jazykom. Zoznam gymnázií a rozsiahla databáza údajov je v archíve
Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
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V súlade s cieľmi výskumu (tejto prvej časti), sme formulovali
nasledovné výskumné otázky:

1. Aké sú postoje žiakov k histórii a k dejepisu ako vyučovaciemu
predmetu? (Odlišujú sa názory a postoje našich študentov od názorov
študentov z európskych krajín – aj keď s výraznejším odstupom času?)
2. Aký záujem pri štúdiu histórie prejavujú študenti o jednotlivé médiá.
Ktoré médiá (výučbové prostriedky) považujú za dôveryhodné?
3. Na ktorý aspekt každodennej výučby sa kladie väčší dôraz v našej
škole? Na tradičné či moderné vyučovanie, na deklaratívne vedomosti
alebo aj konceptuálne a procedurálne poznatky?
4. Existujú súvislosti medzi známkou žiaka z dejepisu a tým, ako
prebieha vyučovacia hodina? Existuje súvislosť medzi hodnotením
učiteľa a tým, na čo sa zameriava hodina dejepisu?
Historické vzdelávanie, ktorého súčasťou je aj systematická,
inštitucionálna výučba dejepisu v školskom prostredí, stavia najmä na:
•

nevyhnutnom poznaní potrebnej sústavy faktov,

•

pochopení ich výpovednej hodnoty,

•

poznaní

vnútorných

a vonkajších

vzťahov

historických

javov

a podmienok v danom čase a v geopolitickom priestore,
•

umení posudzovať a hodnotiť každý historický jav v súdobej
konštelácii,

•

aplikácii procesne orientovaných a reflexných metód vyučovania
a učenia sa.
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Diagnostikovanie, porovnávanie a interpretácia zistených dát
realizovaných prieskumov
Postoje študentov k histórii a výučbe dejepisu
Sumarizáciu získaných dát z odpovedí študentov na jednotlivé otázky
dotazníka uvádzame v prehľadných tabuľkách. Prostredníctvom nich môžeme
badať určité posuny v odpovediach rôznych skupín študentov s rôznym
časovým odstupom. Zaujímalo nás porovnanie dát získaných v školskom roku
2004/2005, dát z roku 2012 a vybraných dát z európskeho výskumu z roku
1998. V každom prípade sa použili tie isté otázky a to nám umožnilo zachytiť
dynamiku zmien, podobnosti i odlišnosti praktík dejepisnej výučby. Náš
výskum obohatili aj získané dáta sondou do súčasnej dejepisnej výučby,
realizovanej našimi študentmi v rokoch 2013 a 2014. (Jej výsledky aj
s rozpracovaním

ďalších

otázok

dotazníkového

prieskumu

zverejníme

v nasledujúcom čísle časopisu).
Otázka č. 1 Čo pre teba znamená história?
a) školský predmet, nič viac;
b) zdroj dobrodružstva, vzrušenia, uchvátenia a stimul mojej
predstavivosti; c) možnosť poučiť sa z úspechov a chýb ostatných;
d) niečo mŕtve a minulé, čo nesúvisí s mojim súčasným životom;
e) množstvo poučných príkladov o tom, čo je správne alebo
nesprávne, dobré alebo zlé;
f) objasňuje vývoj súčasného spôsobu života a vysvetľuje dnešné
problémy; g) akumulácia krutosti a nešťastia;
h) prostriedok zlepšenia môjho života ako súčasť historických zmien
k lepšiemu;
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Tab. 4: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005).
Modrou farbou sme vyznačili najväčší súhlas/úplný súhlas a žltou najmenší
súhlas/úplný nesúhlas.

rek_1a
rek_1b
rek_1c
rek_1d
rek_1e
rek_1f
rek_1g
rek_1h

úplný nesúhlas a
nesúhlas
Count
Table N %
1511
79,7%
643
34,2%
319
17,0%
1508
80,5%
343
18,4%
260
13,9%
834
44,6%
460
24,5%

neviem
Count
Table N %
106
5,6%
445
23,7%
308
16,4%
136
7,3%
412
22,0%
314
16,7%
677
36,2%
671
35,7%

súhlas a úplný súhlas
Count
Table N %
280
14,8%
792
42,1%
1246
66,5%
229
12,2%
1114
59,6%
1303
69,4%
357
19,1%
748
39,8%

Potešiteľné bolo poznanie, že naši študenti nevnímajú históriu len ako
školský predmet a nič viac, ani ako niečo mŕtve a minulé. Študenti súhlasili
s tým, že sa vďaka štúdiu histórie môžu poučiť z úspechov a chýb ostatných
a že im história pomáha pri objasňovaní vývoja súčasného spôsobu života
a vysvetľovaní dnešných problémov. Už nižšie percento študentov chápe
históriu ako prostriedok zlepšenia svojho života.
Pri neskorších meraniach postojov vysokoškolákov – študentov
histórie zaznamenávame kvalitatívnejšie posuny v hodnotení významu štúdia
histórie. Prekvapil nás však údaj, že sa našlo 7 študentov (3,1 %), pre ktorých
je história školský predmet, nič viac a je to niečo mŕtve a minulé, čo nesúvisí
s ich životom. Prečo sa takí študenti vôbec hlásili na štúdium histórie? Pre
ostatných študentov znamená história hlavne možnosť poučiť sa z úspechov
a chýb ostatných.
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Tab. 5: Postoje vysokoškolákov, prijatých na štúdium histórie – 227
respondentov ( rok 2012)
úplný nesúhlas a
nesúhlas
neviem
súhlas a úplný súhlas
Table N
Count %
Count
Table N %
Count
Table N %
r1a
215
96,0 % 2
0,9%
7
3,1 %
r1b
24
10,8 % 29
13,0%
170
76,2 %
r1c
12
5,4 %
10
4,5%
199
90,0 %
r1d
211
96,3 % 1
0,5%
7
3,2 %
r1e
14
6,3 %
27
12,2%
180
81,4 %
r1f
14
6,3 %
20
9,0%
187
84,6 %
r1g
135
61,4 % 47
21,4%
38
17,3 %
r1h
23
10,4 % 69
31,1%
130
58,6 %
Otázka č. 2 Akú dôležitosť majú podľa tvojho názoru nasledujúce ciele
v štúdiu histórie?
a) poznanie minulosti;
b) porozumenie súčasnosti;
c) orientáciu v budúcnosti;
Všetky tri ciele sú nezastupiteľné a bolo by veľmi pozitívnym javom
v školskom dejepisnom vzdelávaní, keby názory respondentov vykazovali
súhlasné hodnoty pri každom z uvedených cieľov. (Pri tejto otázke uvádzame
len jednu tabuľku z prieskumu z roku 2012). Vysokoškolskí študenti chápu
dôležitosť prvých dvoch cieľov skoro rovnomerne (nad 90 %) a tretí cieľ –
potrebu histórie pre orientáciu v budúcnosti potvrdzuje 66 %. Stredoškoláci
(v školskom roku 2004/2005) percentuálne preferovali prvý cieľ (85,7 %).
Postupne, pri ďalších dvoch možnostiach sme u nich zaznamenali percentuálny
pokles (67,3 % a 46,3 %).
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Z uvedeného vyplýva, že si študenti uvedomujú dôležitosť všetkých
troch cieľov a najmä vysokoškoláci to s plnou vážnosťou aj potvrdzujú.
Vytvárajú sa tak optimistické podmienky pre prehĺbenie významu ďalších
dvoch z uvedených cieľov. Pri skúmaní výsledkov získaných v ČR (1998)12
sme zistili, že sa česká výučba dejepisu sústredila prevažne na odovzdávanie
poznatkov o minulosti (80,6 %), a preto českí študenti preferovali hlavne prvý
cieľ štúdia histórie.
V širšej

rovine

medzinárodného

štandardu

(napr.

v krajinách:

Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, severské štáty, Slovinsko) bolo uvedené, že
poznanie minulosti v rámci histórie má dôležitú rolu, ale nie až takú
výnimočnú, ako to bolo v našej (resp. Českej) republike. Stále viac si
uvedomujeme, že tie ďalšie – tak isto významné ciele, by mali byť rovnako
dobre zastúpené vo výučbe dejepisu. Prirodzene to vyplýva zo skutočnosti, že
na tomto základe sa buduje všetko.
Tab. 6: Postoje vysokoškolákov prijatých na štúdium histórie – 227
respondentov ( rok 2012)
veľmi málo/málo
trochu
veľa/veľmi veľa
Table N
Count Table N % Count
Table N % Count
%
r2a
1
0,4 %
4
1,8 %
220
97,8 %
r2b
6
2,7 %
15
6,7 %
204
90,7 %
r2c
66,1 %
25
11,2 %
51
22,8 %
148

12

KLÍMA a kol., Mládež a dějiny, s. 76.
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Otázka č. 3 Ktoré druhy médií – dejepisného výkladu ťa bavia/zaujímajú?
a) školské učebnice;
b) historické dokumenty a pramene;
c) historické romány;
d) hrané filmy;
e) televízne dokumentárne filmy;
f) výklad učiteľa;
g) rozprávanie iných dospelých (napr. rodičov, starých rodičov);
h) múzeá a historické miesta;
Postoje k histórii a k dejinám veľmi výrazne ovplyvňujú aj školské
médiá (druhy dejepisného výkladu). Niektoré údaje spracované pri otázke č. 3
sme dali do kontextu s otázkou č. 4 a otázkou č. 5, pretože sme sledovali vzťah
medzi obľúbenosťou a dôveryhodnosťou médií a ich využívaním na hodinách
dejepisu.

Tab. 7: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005).

rek_3a
rek_3b
rek_3c
rek_3d
rek_3e
rek_3f
rek_3g
rek_3h

veľmi málo/málo
Count
Table N %
1083
57,1%
432
22,7%
746
39,2%
217
11,4%
188
9,9%
419
22,0%
202
10,6%
335
17,6%

trochu
Count
Table N %
645
34,0%
625
32,9%
518
27,2%
434
22,8%
373
19,6%
610
32,1%
384
20,2%
496
26,1%
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veľa/veľmi veľa
Count
Table N %
169
8,9%
845
44,4%
638
33,5%
1254
65,8%
1338
70,5%
874
45,9%
1315
69,2%
1071
56,3%
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Našich stredoškolákov najmenej zo všetkých médií zaujímali
učebnice. (V tom čase ešte nebola vytvorená kompletná sada dejepisných
učebníc pre gymnáziá od autorského kolektívu vedeného J. Bartlom).
Nadšených vtedajšími dostupnými učebnicami bolo len 8,9 % respondentov.
Postupne výraznejší záujem prejavovali študenti o historické romány,
dokumenty a pramene, ďalej výklad učiteľa, múzeá, historické miesta, hrané
filmy, a rozprávanie iných dospelých. Najvyššiu priečku/najväčšie sympatie si
vyslúžili televízne dokumentárne filmy (70,5 %). Väčšiu pozornosť si vyžaduje
zistenie, že študenti neprejavujú až taký veľký a veľmi veľký záujem
o historické dokumenty a pramene (44,4 %). Zároveň však k nim prechovávajú
veľkú dôveru (80,2 %). Avšak podľa ďalších zistení, sa toto médium na
hodinách dejepisu využíva len minimálne. Určitú dôveru si ale u študentov
vyslúžili „tie“ nezaujímavé učebnice (54,4 %). Na hodinách dejepisu boli
učebnice len striedmo používané (často a veľmi často 32,5 %). Najojedinelejšie
sa priamo v učebnom procese využívali hrané historické filmy a zvukové
nahrávky

(3

%).

Múzeám

pridelili

študenti

nesporne

najvyššiu

vážnosť/dôveryhodnosť, ale ich návšteva nepatrí medzi tie časté praktiky
výučby. Ak sme hľadali súlad medzi obľúbenosťou a spoľahlivosťou, tak
v najväčšom súlade týchto dvoch kategórií sa nachádzali médiá – televízne
dokumentárne filmy a rozprávanie iných dospelých.
Opäť v rámci širšieho kontextu medzinárodného výskumu a výsledkov
jeho spracovania konštatujeme, že využívanie učebníc bolo pasívnejšie aj
v iných krajinách – napr. krajiny Izrael, Francúzsko, Chorvátsko, ČR odmietali
časté používanie týchto materiálov. Ďalšie krajiny vo východnej a strednej
Európe dali neutrálne odpovede. Na stupnici hodnôt sa ukázal aj výrazný
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rozdiel. Najviac sa učebnice využívali na Islande, veľmi často sa používali
v Taliansku, vo Veľkej Británii a v Nemecku. Tieto zistenia dokazujú
prinajmenšom, že v skúmaných krajinách nie je univerzálna cesta vo využívaní
učebníc. V Chorvátsku boli učebnice viac používané ako obľúbené a vo
Francúzsku, v Palestíne, Izraeli bola vykázaná harmónia medzi sympatiami pre
učebnice a ich používaním.
Historické filmy si vyslúžili všeobecnú popularitu, ale vo väčšine
krajín boli učiteľmi zriedka využívané. V Dánsku, vo Fínsku, Švédsku, v
Palestíne, vo Veľkej Británii a Francúzsku bola len malá priepasť medzi
obľúbenosťou a praktikami ich využívania. Počas výučby sa v týchto krajinách
audiovizuálne prostriedky využívali bežne. Ale v krajinách – Litva, Rusko,
Ukrajina, ČR, Belgicko, Grécko, Turecko boli využívané zriedka. V našich
podmienkach sme zistili pomerne veľké rozdiely v preferencii jednotlivých
médií študentmi a ich riedkym využívaním učiteľmi v škole.
Tab. 8: Postoje vysokoškolákov prijatých na štúdium histórie – 227
respondentov ( rok 2012)
veľmi málo/málo
Table N
Count %
r3a
44
19,6 %
r3b
29
12,9 %
r3c
65
29,0 %
r3d
21
9,3 %
r3e
5
2,2 %
r3f
16
7,1 %
r3g
9
4,0 %
r3h
13
5,8 %

trochu
Count
96
51
59
46
20
46
37
28

veľa/veľmiveľa
Table N %
42,7 %
22,8 %
26,3 %
20,4 %
9,0 %
20,4 %
16,5 %
12,4 %
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Count
85
144
100
158
198
163
178
184

Table N %
37,8 %
64,3 %
44,6 %
70,2 %
88,8 %
72,4 %
79,5 %
81,8 %
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Vysokoškoláci prijatí na štúdium histórie už priznávajú väčší záujem o
učebnice dejepisu (37,8 %). Stále sú však najmenej obľúbeným médiom.
V dôveryhodnosti „poskočili“ na 70, 7 %. Televízne a dokumentárne filmy sa
tešili vysokému záujmu, obdobne aj múzeá a historické miesta. Tie spolu
s historickými

dokumentmi

a prameňmi

zaujali

najvyššiu

priečku

dôveryhodnosti. V reálnej výučbe sa využívali len na 4, 0 % a 40,4 %.
Otázka č. 4 Ktorému dejepisnému výkladu dôveruješ?
a) školským učebniciam;
b) historickým dokumentom a prameňom;
historickým románom;
d) hraným filmom;
e) televíznym dokumentárnym filmom;
f) výkladu učiteľa;
g) rozprávaniu iných dospelých (napr. rodičov, starých rodičov);
h) múzeám a historickým miestam;
Tab. 9: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005).

rek_4a
rek_4b
rek_4c
rek_4d
rek_4e
rek_4f
rek_4g
rek_4h

veľmi málo/málo
Count
Table N %
303
16,0%
78
4,1%
872
46,0%
789
41,8%
77
4,1%
133
7,0%
215
11,4%
66
3,5%

trochu
Count
Table N %
562
29,6%
298
15,7%
798
42,1%
832
44,1%
288
15,2%
392
20,7%
632
33,4%
235
12,4%

125

veľa/veľmi veľa
Count
Table N %
1031
54,4%
1524
80,2%
224
11,8%
267
14,1%
1530
80,7%
1366
72,2%
1045
55,2%
1598
84,1%
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Tab. 10: Postoje vysokoškolákov, prijatých na štúdium histórie – 227
respondentov ( rok 2012)
veľmi málo/málo

r4a
r4b
r4c
r4d
r4e
r4f
r4g
r4h

Count
9
0
116
118
5
1
18
3

Table N %
4,0 %
0,0 %
52,0 %
53,2 %
2,2 %
0,4 %
8,1 %
1,3 %

trochu

veľa/veľmi veľa

Count
57
10
95
89
39
30
91
4

Table N %
25,3 %
4,5 %
42,6 %
40,1 %
17,5 %
13,4 %
40,8 %
1,8 %

Count
159
213
12
15
179
193
114
216

Table N %
70,7 %
95,5 %
5,4 %
6,8 %
80,3 %
86,2 %
51,1 %
96,9 %

Otázka č. 5 Ako obvykle prebieha vaša hodina dejepisu?
a) počúvame učiteľovo rozprávanie o minulosti;
b) počúvame, čo bolo v minulosti dobré, zlé, správne či nesprávne;
c) diskutujeme o rôznych výkladoch historických udalostí;
d) študujeme historické pramene, napr. dokumenty, obrazy alebo
mapy;
e) reprodukujeme a opätovne vykladáme dejiny;
f) počúvame zvukové nahrávky alebo sledujeme historické filmy;
g) používame učebnicu (alebo) pracovné listy;
h) využívame rôzne činnosti (dramatizáciu, premietanie, projekty,
myšlienkové mapy, návštevy múzeí a pod.);
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Tab. 11: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005).

rek_5a
rek_5b
rek_5c
rek_5d
rek_5e
rek_5f
rek_5g
rek_5h

veľmi zriedka/zriedka
Count
Table N %
223
11,8%
568
30,0%
761
40,2%
1078
56,9%
892
47,3%
1639
86,7%
896
47,4%
1656
87,4%

niekedy
Count
Table N %
281
14,8%
652
34,4%
586
30,9%
472
24,9%
555
29,4%
196
10,4%
382
20,2%
171
9,0%

často/veľmi často
Count
Table N %
1392
73,4%
673
35,6%
548
28,9%
343
18,1%
438
23,2%
56
3,0%
613
32,4%
68
3,6%

Tab. 12: Postoje vysokoškolákov prijatých na štúdium histórie
respondentov ( rok 2012)
veľmizriedka/zriedka niekedy

r5a
r5b
r5c
r5d
r5e
r5f
r5g
r5h

Count
7
48
70
93
78
150
113
170

Table N %
3,1 %
21,6 %
31,4 %
41,7 %
35,1 %
67,3 %
50,7 %
76,2 %

Count
22
99
69
90
67
61
32
44

– 227

často/veľmi často
Table N %
9,9 %
44,6 %
30,9 %
40,4 %
30,2 %
27,4 %
14,3 %
19,7 %

Count
194
75
84
40
77
12
78
9

Table N %
87,0 %
33,8 %
37,7 %
17,9 %
34,7 %
5,4 %
35,0 %
4,0 %

Piata a šiesta otázka bola nasmerovaná na rozdiferencovanie
tradičného a modernejšieho štýlu výučby dejepisu. Práve piata otázka
zaujímala v našom výskume dôležité miesto, pretože môžeme zistiť, akú
vážnosť prisudzujú respondenti i učitelia aplikácii rozmanitých metód a foriem
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výučby. Pozornosť sme zamerali na tendencie oficiálneho, normatívneho
dejepisu a reálnej školskej praxe. Sústredili sme sa na otázku, v akom rozsahu
sa používajú moderné/inovatívne a tradičné metódy vo výučbe dejepisu.
Nastavené zrkadlo ukázalo, že sa podceňovala aplikácia rôznorodejších metód,
foriem a štýlov výučby. Najčastejšou metódou výučby dejepisu na našich
gymnáziách bolo rozprávanie učiteľa o minulosti a počúvanie žiaka (73,4 %).
Len sporadicky sa zaraďovali do výučby diskusie o rôznych výkladoch
historických udalostí (28,9 %). V tejto oblasti skúmaného problému sa skoro
vôbec neodlišovali hodnoty získané prieskumom roku 2004/2005 a 2012.
Aj rozmanitým činnostiam, ako je premietanie, dramatizácia, projekty,
návšteva múzeí, sa venovala v oboch prípadoch pozornosť len veľmi zriedka
(často a veľmi často 3,5 až 40 %). Je pre nás vážnym prekvapením aj
skutočnosť, že práci s historickým prameňom sa aj napriek oficiálnej
propagácii tejto metódy venovala veľmi malá pozornosť (často a veľmi často
18,1 %). Toto zistenie je dosť zarážajúce, pretože obrazová predstavivosť
i priestorová orientácia a takisto i schopnosť analyzovať historické dokumenty
sú

dôležitými

a nevyhnutnými

predpokladmi

kvalitného

historického

vzdelávania a rozvoja historického myslenia.
Úspech modernej výučby histórie závisí od jasnosti, pochopiteľnosti,
zrozumiteľnosti a presnosti procesov učenia sa a vyučovania. Z metodického
hľadiska je neprijateľné, že učiteľove rozprávanie a žiakove aktivity dosiahli
najvyššiu a najnižšiu meranú hodnotu. Stereotypné návyky vyučujúcich
uprednostnili časovo menej náročné výkladové hodiny a „ignorovali“
aktivizujúce metódy a prostriedky výučby. Takýto štýl výučby vytvára len
veľmi málo priestoru na diskusiu, prácu s učebnicou a modernejší spôsob
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prezentácie učiva aj s využitím historických prameňov a rôznych činností.
Ďalším, veľmi závažným zistením bolo, že najdôležitejším zameraním
vyučovacích hodín dejepisu na našich gymnáziách bolo získavanie vedomostí
o hlavných historických faktoch (86,5 %). Našim študentom vyplynulo
z hodnotenia vyučovacej hodiny, že vedomosť je to ozajstné zameranie výučby.
Miera koncentrácie na historické zdôvodňovanie udalostí (rozvoj historického
myslenia) bola vyjadrená len podpriemernými hodnotami. Ani subjektívny
prístup k dejinám (vývojový psychologický moment osvojovania si dejín),
ktorý nadobúda v súčasnom normatívnom školskom dejepisnom vzdelávaní
svoj oprávnený status, nie je „aktivovaný“. Moment empatie – schopnosti
ilustrovať, vykresľovať predstavy o živote ľudí v minulosti, pokúsiť sa aspoň
na okamih vžiť sa do ich situácie – v našom dejepise zatiaľ nemá dostatočné
miesto. Tento spôsob výučby si vyžaduje od učiteľa väčšiu náročnosť na
prípravu, a preto je aj ľahko vysvetliteľné, že sa „táto cesta“ sprístupňovania
dejepisnej látky/osvojovania dejín „prediera“ len ťažko.
Aj miera koncentrácie na také témy, ako je ochrana pamiatok, hodnôt
národa a spoločnosti prezrádza celkové zameranie vyučovacích hodín. Učiteľ
nenachádza/nevymedzuje pre tieto témy želateľný priestor (len 13,3 % a podľa
prieskumu z roku 2012, 25,4 % ). O niečo lepšie, ale vôbec nie postačujúce
ukazovatele sa prezentovali pri otázke – učíme sa chápať tradície, charaktery,
hodnoty a úlohy nášho národa a spoločnosti (33,7 %). Aj pre výučbu
regionálnych a národných dejín majú naše zistenia dôležitý význam.
Všeobecne sú regionálne dejiny vo výučbe dejepisu podceňované, nemajú
svoje „opodstatnené“, stabilné miesto.
Podľa našich zistení vychádza najavo, že v školskej praxi aplikujeme
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dva koncepty výučby – tradičný aj moderný, ale zotrvačnosťou výrazne
pretrváva koncept tradičný. Tomuto javu sa snažíme porozumieť nie ako
zlyhanie teórie (pretože sa problémom modernizácie výučby už dlhodobejšie
venuje patričná pozornosť), ale ako výsledok našej praxe. Predpokladáme, že
nie všetky ciele dejepisu a modernizácie výučby učitelia rovnako akceptujú.
Nepopierame, že výklad (rozsiahle učiteľovo rozprávanie) nemá svoje plusy
(totiž autoritatívne/presvedčivo pôsobí na žiaka, poukazuje na súvislosti,
objasňuje často nejasnú problematiku, obohacuje výučbu o nové informácie
v odbore atď.). Často však zvádza študentov k pohodlnosti (preto je u žiaka
táto metóda aj obľúbená), obmedzuje individuálnu prácu a samostatné
uvažovanie,

hľadanie

a analýzu

problémov,

vlastnú

konceptualizáciu

poznatkov, možnosti myšlienkového mapovania učiva a pod. Samozrejme,
obmedzuje aj kultivované diskusie o problémoch, predkladaných názoroch
a interpretáciách.
V európskom prehľade spomínaného prieskumu sme mali možnosť
registrovať rozmanité spôsoby výučby dejín. Škandinávia, Izrael, Slovinsko,
Veľká Británia sa prezentovali ako krajiny s dlhou diskusiou o liberálnych
reformách vo výučbe histórie a orientácii smerom na metódy výučby
podporujúce rozvoj historického myslenia. Opačná pozícia v stanoviskách
študentov bola evidentne zaznamenaná v Grécku, Portugalsku, arabských
krajinách, Rusku a v Ukrajine. Tu boli prezentované viac tradičné a zastaralé
spôsoby výučby – „oldfashioned“. V ČR bola preferovaná metóda rozprávania
učiteľa o minulosti (často až veľmi často až 86 %). Niektoré krajiny sa až tak
výrazne nepridŕžali tejto metódy. Turecko dosahovalo hodnotu 10,1 %
a väčšina západoeurópskych krajín dosahovala priemerné hodnoty. Vo väčšine
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postsocialistických krajín sú namerané hodnoty vyššie. Vo využívaní takej
dôležitej metódy – akou je diskusia, si najnižšiu priečku v rebríčku zastala ČR.
Krajiny – napr. Veľká Británia, Portugalsko a Francúzsko dosahovali mierne
nadpriemerné hodnoty. Aktívna práca študenta s historickým prameňom sa
v ČR prezentovala ako stále „vzácna“ na hodinách dejepisu, no vo Francúzsku
je využívaná až na 74 % a v Portugalsku a Španielsku cca na 61 %.
Reprodukcia učiva a opätovný výklad dejín žiakmi bola v ČR veľmi
využívaná, približne rovnako ako u nás, ale napr. vo Francúzsku a v Nemecku
vykazovala hodnotu cca 6 %. Súčet kladných hodnôt využitia zvukových
nahrávok bol v ČR 1,4 %, čo znamenalo najslabšie zastúpenie medzi všetkými
štátmi. Najčastejšie sa táto metóda uplatňovala v Škótsku, Anglicku, Dánsku a
vo Švédsku. V iných krajinách boli stredové hodnoty značne frekventované.
Pri využívaní učebníc na hodinách dejepisu sa česká škola ocitla na
tretej najnižšej priečke (76,5 %). Českí kolegovia uvažovali o nasledovnom
vysvetlení: od práce s učebnicou môže odrádzať kvantum informácií,
komplikovanosť výberu podstatného z učiva, nedostatok cviku žiakov
pracovať s učebnicou. Učiteľ by sa mal zamerať na metodické usmernenie
žiakov, ako využívať pri štúdiu učebnicu a upozorňovať ich na chybné kroky –
čiže vystupovať skôr ako koordinátor tejto práce. Učiteľ sa však namiesto tohto
postupu častokrát rozhodne pre prácu so svojimi textami, poznámkami.
Najvyššiu využiteľnosť učebníc, čiže najnižšie záporné hodnoty dosiahli na
Islande (5,6 %), v Anglicku (10,2 %), Taliansku, Nemecku, Estónsku a v
Nórsku. To nás vedie k zamysleniu nad súčasnými metódami práce s učebnicou
v našich podmienkach. Akousi zotrvačnosťou tento jav v mnohých prípadoch
pretrváva dodnes.
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Otázka č. 6 Na čo sa zameriavate na vašich hodinách dejepisu?
a) získavame vedomosti o hlavných historických faktoch;
b) posudzujeme historické udalosti z morálneho hľadiska, čo
znamenali pre ľudské práva;
c) snažíme sa pochopiť správanie ľudí v minulosti aplikovaním
súčasných myšlienok na obdobie, v ktorom žili;
d) používame dejiny na vysvetlenie súčasnej svetovej situácie
a snažíme sa zistiť tendencie zmien;
e) sme nadšení a radi sa zaoberáme dejinami;
f) učíme sa chápať tradície, charaktery, hodnoty a úlohy nášho
národa a spoločnosti;
g) učíme sa hodnotiť ochranu historických pamiatok a budov
a chrániť ich;
Tab. 13: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005).

rek_6a
rek_6b
rek_6c
rek_6d
rek_6e
rek_6f
rek_6g
rek_6h

veľmi málo/málo
Count
Table N %
98
5,2%
467
24,8%
587
31,2%
700
37,4%
782
41,6%
776
41,2%
597
31,9%
1191
63,3%

trochu
Count
Table N %
175
9,2%
689
36,6%
674
35,8%
628
33,6%
695
37,0%
663
35,2%
644
34,4%
441
23,4%
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veľa/veľmi veľa
Count
Table N %
1626
85,6%
728
38,6%
621
33,0%
543
29,0%
403
21,4%
444
23,6%
631
33,7%
250
13,3%
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Tab. 14: Postoje vysokoškolákov prijatých na štúdium histórie – 227
respondentov ( rok 2012)
veľmi málo/málo

r6a
r6b
r6c
r6d
r6e
r6f
r6g
r6h

Count
0
54
46
72
54
33
33
74

Table N %
,0%
24,1%
20,5%
32,1%
24,1%
14,7%
14,9%
33,0%

trochu

veľa/veľmiveľa

Count
7
95
84
73
84
81
77
93

Table N %
3,1%
42,4%
37,5%
32,6%
37,5%
36,2%
34,7%
41,5%

Count
217
75
94
79
86
110
112
57

Table N %
96,9%
33,5%
42,0%
35,3%
38,4%
49,1%
50,5%
25,4%

Túto skupinu otázok sme pre lepšiu analýzu materiálu rozčlenili do
troch oblastí – podľa reprezentovaných cieľov výučby dejepisu.
Prvý cieľ je reprezentovaný mierou koncentrácie na získavanie
vedomostí o hlavných faktoch v histórii, čo formuje vlastný koncept
vyučovania a učenia sa. Našim študentom vyplynulo z analýzy vyučovacej
hodiny, že vedomosť je to ozajstné zameranie výučby. Uvedená „devíza“ nie je
to, čomu by sme sa potešili. Už letmý pohľad na tabuľky nás hneď v tomto
zorientoval. V ČR sa študenti svojimi odpoveďami, veľa/veľmi veľa
získavame vedomosti o hlavných historických faktoch, zaradili na čelo tabuľky
(90,3 %). Podobne boli na tom Rusi, Gréci, Portugalci, ale opačné hodnoty
vykázali Dáni, Švédi i Slovinci.
Druhý cieľ je reprezentovaný mierou koncentrácie na historické
zdôvodňovanie (všetky prvky sa vzťahovali na historické myslenie). Z analýzy
odpovedí študentov na otázky tejto skupiny (6b, c, d, e) vyplynul neutrálny
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status! Tento stav reprezentuje určitý rozpor medzi tým, čo vyjadrili študenti
v otázkach č. 1 a 2 a tým, na čo sa koncentruje výučba dejepisu. Totiž študenti
vyjadrili dosť silný súhlas s tým, že história pre nich znamená množstvo
poučných príkladov a objasňuje vývoj súčasného spôsobu života, ale na
hodinách dejepisu sa tomuto problému venujú veľa a veľmi veľa len v rozsahu
21,4 %.
Pýtajúc sa na morálnu dimenziu v ľudských a občianskych právach,
sme sa presvedčili, že vo väčšine krajín dosiahli odpovede študentov neutrálny
status. Trend odpovedí pri pohľade na ľudské a občianske práva, možnosti
empatie/vcítenia sa do problémov života ľudí v minulosti, vyjadruje priemer
všetkých odpovedí o cieľoch výučby (30 – 38 %). Moment empatie a
vykresľovanie predstáv o živote v minulosti si vyžaduje od učiteľa väčšiu
náročnosť na prípravu, a preto je aj ľahko vysvetliteľné, že sa „táto cesta“
sprístupňovania dejepisnej látky vyskytuje len ojedinele. Ale z tabuliek
medzinárodného výskumu je možné vyčítať, že tento charakter poňatia výučby
má už svoje „stále“ miesto v krajinách: Portugalsko (56,5 %), Turecko, Grécko
(53,2 %) a Litva. V ČR hodnoty klesli pod európsky priemer. Prekvapujúco
veľmi nízka je snaha pochopiť správanie ľudí v minulosti v Škandinávii.
Odpovede našich respondentov na položku 6f nevyzneli vôbec
optimisticky. Totiž naši študenti neprejavujú prílišné nadšenie ani radosť, keď
sa zaoberajú dejinami (veľa a veľmi veľa len 23,6 %). Priemerné hodnoty pri
tejto položke dosiahli v Anglicku, Francúzsku i ČR a nadpriemerné v Ukrajine,
Bulharsku, Palestíne a Turecku. Veľmi málo a málo radi sa zaoberajú dejinami
študenti v Belgicku, Dánsku, Maďarsku, Veľkej Británii, Izraeli a Fínsku (–
92,2 %).
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Poznávanie historických tradícií sa v mnohých krajinách považuje za
veľmi dominantný cieľ historického vzdelávania. Najlepšie výsledky z celého
medzinárodného výskumu dosiahli Gréci (75,5 %). Dobré výsledky
zaznamenali aj Turci, Ukrajinci, Palestínci, Poliaci, Portugalci a mierne
nadpriemerne Taliani a Španieli. Najmenší záujem o túto problematiku
prejavili Švédi (20,6 %) a Belgičania (19,9 %), ale oni práve dosť vysoké
percento dosiahli odpoveďou trochu. Viac ako 80 % mladých ľudí v ČR
prezentovalo podľa výsledkov výskumu veľmi malý vzťah k pamiatkam.
Predpokladáme, že sa v našom školstve už posunula situácia
k lepšiemu,

najmä

vďaka

národným

i medzinárodným

vzdelávacím

programom zameraným na výchovu k ochrane kultúrneho dedičstva. Takéto
programy sa už úspešne „rozbehli“ pod záštitou MŠ SR ako akreditované
vzdelávacie programy pre učiteľov.13 Pod záštitou UNESCO aj slovenskí
študenti základných a stredných škôl úspešne riešili medzinárodné projekty
pod názvom: Ochrana a záchrana svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva.14

13

14

ZDECHOVANOVÁ, Denisa – BOCKOVÁ, Anna – PÁNIK, Pavol (eds.). Inovatívne
prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva.
Bratislava : Strom života, 2006, 146 s.; ZDECHOVANOVÁ, Denisa – BOCKOVÁ,
Anna (eds.). Kultúrne dedičstvo inovatívnou formou (e-learning). Výučbové CD pre
kurz pre učiteľov základných a stredných škôl. Bratislava : Strom života, 2012.
Svetové dedičstvo v rukách mladých. Poznať, ctiť si a konať. Balíček vzdelávacích
pomôcok pre učiteľov. UNESCO 2002.
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Hodnotenie žiaka (sebahodnotenie) a hodnotenie učiteľa
a) akú známku máš obvykle z dejepisných testov a skúšania; pokiaľ
nedostávate známky, odhadni, čo si učiteľ myslí o tvojej práci,
b) akú známku by si dal svojmu učiteľovi dejepisu (buď
spravodlivý!)
Čo je zaujímavé na tejto otázke? To, že hodnotenie študenta i učiteľa
bolo obvykle výborné až veľmi dobré. Študenti gymnázia dosiahli takéto
hodnotenie (77 %) a vysokoškoláci študujúci históriu až 98, 2 %. To by mal
byť veľmi dobrý ukazovateľ úrovne výsledkov výučby dejepisu na našich
stredných školách. Učitelia od terajších vysokoškolákov dostali najlepšie
hodnotenia (výborne a veľmi dobre 97,8 %). Keďže podľa obidvoch
prieskumov (z roku 2004/2005 a 2012) vzišli takéto hodnotenia, znamená to,
že obidva subjekty boli s edukačnou realitou spokojné.
Pravdepodobne im vyhovovala. Študent pravdepodobne vedel, čo ho
bude učiteľ skúšať a učiteľ postupoval už niekoľkoročným spoľahlivo
„overeným“ spôsobom výkladu (častokrát len prostredníctvom vlastného textu
a diktovaním poznámok). Tieto hodnoty výskumu sú pre nás zaujímavé
z dôvodu zistenia, čo študenti oceňujú na pedagogickej práci učiteľa i na sebe
samom počas hodín dejepisu a taktiež, ktoré metódy a spôsoby výučby
uprednostňujú. Týmto konštatovaním, samozrejme, nechceme „ublížiť“
tvorivým a flexibilným učiteľom, ktorých výučba bola odlišná od našich
zistení dynamikou spolupráce učiteľa a žiaka a rôznorodosťou metód práce.
Skúmanie

súvislostí

alebo

závislostí

študijného

prospievania

a záujmov jednotlivca, či potrieb edukácie vyvolávalo v nás rozmanité pocity.
Ak vychádzame z platného dokumentu o hodnotení, priebežnej i súhrnnej
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klasifikácie, výkony žiaka by sa mali hodnotiť komplexne.15
Vo svetle štatistických charakteristík sa nám však vynára množstvo
otázok. Aké kritériá hodnotenia práce žiaka si volí učiteľ? Čo skúša
a klasifikuje, za čo pripisuje žiakovi uznanie, keď 87 % opýtaných obvykle
získava známku 1 – 2 za výkony, ktoré sme opísali už vyššie. Aj hodnotenia
učiteľov študentmi sú obdobné. Je obojstranná práca taká výborná? Čo vlastne
oceňujú obidve kategórie na výkonoch svojho „pracovného partnera“?

Záujem študentov o jednotlivé historické obdobia, témy, regióny
a hodnoty
Otázka č. 21 Ako veľmi sa zaujímaš o nasledujúce historické obdobie?
a) starovek;
b) stredovek (okolo 500 po Kr. – 1500);
c) obdobie medzi rokmi 1500 – 1800;
d) obdobie medzi rokmi 1800 – 1945;
e) obdobie od roku 1945 dodnes;
Predmetom tohto okruhu otázok bolo zistenie záujmu študentov
15

Metodický pokyn č 8/2009-R. Klasifikácia v predmetoch vzdelávacej oblasti
Človek a spoločnosť, MŠ SR. Klasifikácia má zhodnocovať:
a) celistvosť a presnosť osvojenia poznatkov, vykonávanie požadovaných
rozumových a motorických činností,
b) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti,
d) aktivitu v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť
problény,
g) kvalitu výsledkov činností, schopnosť samostatnej práce, učiť sa učiť, schopnosť
spolupráce.
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o jednotlivé historické obdobia. V meraniach nie sú príliš diametrálne odlišné
jednotlivé stanoviská. Neprekvapujú nás zistenia o zvýšenom záujme študentov
o súčasné dejiny. Terajších vysokoškolákov najviac zaujíma obdobie medzi
rokmi 1800 – 1945 (66,4 %). Najmenej stredovek okolo 5000 po Kr. – 1500
(46,9 %).
Tab. 15: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005).

rek_21a
rek_21b
rek_21c
rek_21d
rek_21e

veľmi málo/málo
Count
Table N %
844
44,2%
700
36,7%
689
36,2%
385
20,1%
308
16,1%

trochu
Count
Table N %
514
26,9%
635
33,3%
744
39,1%
587
30,7%
522
27,3%

veľa/veľmi veľa
Count
Table N %
552
28,9%
573
30,0%
469
24,7%
939
49,1%
1080
56,5%

Otázka č. 22 Ako veľmi sa zaujímaš o nasledujúce témy?
a) každodenný život obyčajných ľudí;
b) králi, kráľovné a ďalší slávni ľudia;
c) dobrodružstvá a veľké objavy;
d) vojny a diktatúry;
e) vzdialené cudzie kultúry;
f) vznik národov;
g) vývoj demokracie;
h) pôsobenie ľudí na svoje prostredie;
i) vývoj poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu;
j) dejiny špec. odborov (napr. automobilizmu, cirkví, hudby, športu);
k) história tvojej rodiny;
Ako historické obdobia, tak aj určité témy sú viac či menej
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diskutované ako potrebné, či nepotrebné v školskom edukačnom prostredí.
Napr. témy každodennosti patria k súčasným hlavným trendom „západného“
školského dejepisu. Aj u nás sa už dostávajú do zorného uhľa. Aktívne sa
o nich diskutuje na medzinárodných konferenciách, ktoré sme už vyššie
spomínali. Pri tvorbe novej sady dejepisných učebníc už túto skutočnosť náš
autorský kolektív pod vedením R. Letza zohľadňoval.

Tab. 16: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005).

rek_22a
rek_22b
rek_22c
rek_22d
rek_22e
rek_22f
rek_22g
rek_22h
rek_22i
rek_22j
rek_22k

veľmi málo/málo
Count
Table N %
489
25,7%
571
29,9%
295
15,5%
387
20,3%
376
19,8%
814
42,6%
827
43,4%
656
34,5%
1010
53,0%
609
31,9%
455
23,9%

trochu
Count
Table N %
710
37,3%
691
36,2%
596
31,2%
549
28,7%
539
28,3%
669
35,0%
665
34,9%
685
36,0%
579
30,4%
614
32,2%
608
31,9%

veľa/veľmi veľa
Count
Table N %
706
37,1%
647
33,9%
1018
53,3%
974
51,0%
987
51,9%
428
22,4%
414
21,7%
562
29,5%
316
16,6%
684
35,9%
844
44,3%

Z tabuľky možno vyčítať, že popularitu medzi témami si u mladých
ľudí „vyslúžili“ dobrodružstvá a veľké objavy. Toto stanovisko nám
podopierajú aj súhlasné odpovede respondentov na otázku 1b – Čo znamená
pre nich história – dobrodružstvo, vzrušenie, stimul predstavivosti (42,1 %).
Naopak najmenej zaujímavými pre nich sú problémy poľnohospodárstva,
priemyslu a obchodu. Také témy, ako vznik národov alebo vývoj demokracie,
naši študenti na škálovej stupnici veľa/veľmi veľa označili len v malých
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percentách.
Výsledky medzinárodného prieskumu ukázali, že najmä Litovčania,
Bulhari i Turci prejavili o tému vznik národov zvýšený záujem, na druhej
strane Briti, Francúzi a severské národy už taký záujem o tému nemali –
pravdepodobne prevažuje v týchto krajinách výchova k európanstvu. ČR
vykázala v tomto rebríčku najnižšiu zápornú hodnotu (15,6 %). Aj o tému
vývoj demokracie prejavujú európski študenti malý záujem v tých krajinách,
kde má demokracia hlboké korene (Francúzsko, Dánsko, Anglicko, ČR – 17,7
%). Najvyšší záujem preukázali Gréci a Turci – až 60 %.
Výrazný záujem o tému história rodiny mali najmä Gréci a Španieli
(87,5 %). Českí študenti vykázali v tejto súvislosti najnižšiu hodnotu (45,5 %).
Terajší vysokoškoláci vyjadrili svoj záujem o témy nasledovne: r22a –
44, 6 %, r22b – 52,9 %, r22c – 50,2 %, r22d – 68,4 %, r22e – 26,9 %, r22f –
32,0 %, r22g – 34,2 %, r22h –26,7 %, r22i – 14,7 %, r22j – 30,2%, r22k – 39,6
%.
Otázka č. 23 Ako veľmi sa zaujímaš o dejiny týchto zemepisných oblastí?
a) história tvojho najbližšieho okolia;
b) história tvojho kraja;
c)história tvojej krajiny;
d) história Európy;
e) dejiny sveta mimo Európy;

Pre regionálne dejiny a ich miesto v dejepisnej výučbe majú naše
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zistenia dôležitý význam. Výskum nám ukazuje, že o problémy najbližšej
lokality sa študent zaujíma najmenej. Aj naša dejepisná výučba na gymnáziách
im venuje minimálnu pozornosť. Vypovedajú o tom aj analýzy výchovnovzdelávacích plánov pre dejepis v jednotlivých ročníkoch i maturitné zadania
pre internú maturitnú skúšku z dejepisu. Len výnimočne sa v nich objavujú
témy tohto zamerania. Znalosti študentov z regionálnych/lokálnych dejín by sa
dali symbolicky vyjadriť výstražným trojuholníkom.
O problémy najbližšej lokality sa študent zaujíma najmenej a nie sú
pre neho príťažlivé ani témy o vzniku národov. Upozorňujeme na dôležitosť
hľadania nových ciest popularizácie domácich jedinečností a špecifík, ktoré
vieme prepojiť so všeobecne akceptovanými hodnotami „Európskeho
kultúrneho kódu“.

Tab. 17: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005).

rek_23a
rek_23b
rek_23c
rek_23d
rek_23e

veľmi málo/málo
Count
Table N %
633
33,1%
672
35,3%
355
18,7%
220
11,5%
305
16,0%

trochu
Count
Table N %
643
33,6%
836
43,9%
745
39,1%
630
33,1%
658
34,5%

veľa/veľmi veľa
Count
Table N %
635
33,2%
398
20,9%
803
42,2%
1056
55,4%
944
49,5%

V európskom prehľade lokálne/regionálne dejiny (od najbližšieho
okolia po dejiny krajiny) najviac spopularizovali balkánske krajiny – v Grécku
a Bulharsku, taktiež i v Turecku a Portugalsku. Grécki študenti dokonca pri
prezentácii pozitívnych postojov k histórii svojho najbližšieho okolia vykázali
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percentuálnu hodnotu 88,2 %. Na druhej strane veľmi laxný vzťah k histórii
svojho kraja prechovávajú študenti z Fínska (13,5 %) a ďalších severských
krajín.
Vysokoškoláci

preferujú

tieto

konkrétne

postoje

k uvedeným

regiónom: a) história tvojho najbližšieho okolia (44,9 %); b) história tvojho
kraja (29,9 %); c) história tvojej krajiny (78,6 %); d) história Európy (85,3
%); e) dejiny sveta mimo Európy (51,6 %);

Názory študentov na problémy histórie týkajúce sa spoloč. vývoja
Otázka č. 24 Podľa tvojho názoru: Ako veľmi prispeli nasledujúce činitele k
zmene života ľudí v minulosti až po dnešok?
a) technické vynálezy a stroje;
b) spoločenské hnutia a konflikty;
c) králi, kráľovné a významné politické osobnosti;
d) politické reformy;
e) zakladatelia náboženstiev a náboženskí vodcovia;
f) vývoj vedy a poznania;
g) hospodárske záujmy a konkurencia;
h) filozofovia, myslitelia a vzdelaní ľudia;
i) politické revolúcie;
j) populačné explózie;
k) ekologické krízy; m) prírodné nešťastia;
l) masové migrácie; o) všetky uvedené;
Výučba dejepisu má viesť žiakov k pochopeniu kauzálnych a časovo

142

Bocková, A.: Ako reflektujú slovenskí študenti dejepis a históriu?

historických vzťahov, ktoré sú predpokladom tvorby žiaduceho historického
myslenia. Skúmali sme precíznosť chápania niektorých dôležitých historických
procesov, ich dôsledky na život ľudí, vnímanie väzieb medzi minulosťou
a prítomnosťou a „východiskami“ pre budúcnosť. Zaujímalo nás študentské
posudzovanie známeho sporu – či možno z trendov, udalostí a správania ľudí
v minulosti vyvodzovať „poučenie“ pre prítomnosť i budúcnosť. Obidve
otázky 24 aj 25 sú identické, len inak orientované. Jedna na minulosť a druhá
do budúcnosti – na obdobie najbližších 40 rokov.
Naši respondenti boli presvedčení o tom, že zo všetkých uvedených
možností najmenej prispeli k zmene života ľudí prírodné nešťastia. Najvyššie
percento pri odpovedi veľa/veľmi veľa (97,7 %) priradili technickým
vynálezom a strojom. Už nie sú ale o tom tak presvedčení, ak sa pozerajú na
ten istý problém do budúcnosti. Totiž pomerne vysoké percento respondentov
(83,6 %) si myslelo, že v ďalších 40 rokoch k zmene života ľudí veľmi prispejú
hospodárske záujmy a konkurencia. Najmenej, podľa ich mienky ovplyvnia
vývoj zakladatelia náboženstiev a náboženskí vodcovia.

Tab. 18: Postoje gymnazistov – 1 922 respondentov (školský rok 2004/2005)
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Otázka č. 25 Podľa tvojho názoru: Ako veľmi prispejú tieto činitele k zmene
života ľudí v ďalších 40 rokoch?
Tab. 19: Postoje gymnazistov – 1922 respondentov (školský rok 2004/2005).
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veľmi málo/málo
Count
Table N %
368
19,9%
108
5,9%
257
13,8%
212
11,5%
846
45,7%
195
10,6%
695
37,5%
83
4,5%
322
17,5%
245
13,3%
460
24,9%
346
18,7%
364
19,8%
316
17,1%
304
16,5%

rek_25a
rek_25b
rek_25c
rek_25d
rek_25e
rek_25f
rek_25g
rek_25h
rek_25i
rek_25j
rek_25k
rek_25l
rek_25m
rek_25n
rek_25o

trochu
Count
Table N %
495
26,8%
495
27,0%
271
14,6%
572
30,9%
616
33,3%
519
28,1%
549
29,6%
221
11,9%
484
26,2%
575
31,1%
593
32,1%
578
31,3%
612
33,2%
486
26,3%
493
26,8%

veľa/veľmi veľa
Count
Table N %
983
53,3%
1228
67,1%
1333
71,6%
1066
57,6%
390
21,1%
1134
61,4%
609
32,9%
1548
83,6%
1039
56,3%
1028
55,6%
793
43,0%
924
50,0%
865
47,0%
1047
56,6%
1043
56,7%

V európskom výskume – podľa názorov študentov – tiež ovplyvnili
vývoj v minulosti technické vynálezy a stroje. Ich vplyv bol hodnotený ako
silne nadpriemerný. Na rozdiel od našich študentov videli najmenšie možnosti
ovplyvniť zmeny života ľudí v populačnej explózii, čo nás dosť prekvapilo.
Prírodným nešťastiam v tabuľke pripísali 13. miesto.
Postoje vysokoškolákov k problémom kumulovaných v otázkach č. 24
a 25 sme zobrazili v prehľadnejšej podobe. Uvádzali sme ich vo vzájomnom
porovnaní, čo sa nám zdalo praktickejšie pre sledovanie odlišností v postojoch
v retrospektíve i perspektíve. Vysokoškoláci reagovali na uvedené problémy
nasledovne:
r24a – 98,7 % a o 40 rokov neskôr 93,2 %, r24b – 93,7 % a o 40 rokov neskôr
73,9 %, r24c – 63,4 a o 40 rokov neskôr 23,4 %, r24d – 77,7 % a o 40 rokov
neskôr 55,7 %, r24e – 81,7 % a o 40 rokov neskôr 25,2 %, r24f – 95,9 % a o
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40 rokov neskôr 91,8 %, r24g – 83,4 % a o 40 rokov neskôr 71,2 %, r24h –
73,9 % a o 40 rokov neskôr 79,6 %, r24i – 53,8 % a o 40 rokov neskôr 17,6 %,
r24j – 78,0 % a o 40 rokov neskôr 42,8 %, r24k – 61,9 % a o 40 rokov neskôr
53,6 %, r24l – 40,8 % a o 40 rokov neskôr 73,3 %, r24m – 35,3 % a o 40
rokov neskôr 60,6 %, r24n –- 66,8 % a o 40 rokov neskôr 36,7 %, r24o – 94,6
% a o 40 rokov neskôr 76,4 %.
Prečo sme sa vlastne v prieskume (2004/2005) zamerali na
gymnazistov? Pretože sú vhodným monitorovacím subjektom dosiahnutej
úrovne

systematického

inštitucionálneho

historického

vzdelávania

stredoškolskej mládeže. Na gymnáziách je najviac sústredených žiakov
s výrazne kritickým myslením a schopnosťou študovať a ďalej interpretovať
históriu s patričnými zručnosťami a návykmi. Je to skupina mladých ľudí,
ktorá je v našom strednom školstve najsystematickejšie a najkomplexnejšie
vedená historickým vzdelávaním a usmerňovaná pre ďalšie perspektívne
tvorivé možnosti a formy štúdia. Prečo sme si vybrali za respondentov nášho
prieskumu aj vysokoškolákov prijatých na štúdium histórie? Pretože nás
zaujímali názory a postoje mladých ľudí, ktorí sa cielenejšie a profesijne
pripravujú na učiteľské povolanie v študijnom odbore učiteľ histórie
v kombinácii.
Hoci bol medzi naším prieskumom z roku 2004/2005 a 2012 relatívne
malý časový odstup, udiali sa v tomto období výrazné celospoločenské zmeny
i zmeny v oblasti vzdelávania. V roku 2004 vstúpilo Slovensko do EÚ –to
znamená, že naša študujúca mládež mentálne vyrastala v inom prostredí a roku
2008 sa začala realizovať rozsiahla školská reforma. 16 Zaujímalo nás, s akou
16

Školská reforma dôraznejšie požadovala zmeny v povahe a obsahu poznatkov, rozvoji
predmetových kompetencií a výkonových štandardov. Hlavnou zásadou bolo: „úplne

146

Bocková, A.: Ako reflektujú slovenskí študenti dejepis a históriu?

flexibilitou reagovali a reagujú učitelia i študenti na nastolené zmeny a ako
reflektujú

konkrétne

požiadavky

a historického vzdelávania.

modernizácie

dejepisnej

výučby

Podstatným znakom edukačných premien

v dejepise je „stratégia osvojovania si dejín“. Tá si vyžaduje rovnomerné
zastúpenie emocionálnej, intelektuálnej i praktickej aktivity študentov. Ich
rozvíjanie patrí k prioritám historického vzdelávania. O emocionálnej aktivite
síce v školách všeobecne hovoríme, ale už menej vedieme študentov k tomu,
aby hodnoty dnešné i minulé nielen poznávali, ale aj ochraňovali a kultivovali,
aby o svojich pocitoch, empatiách, dojmoch, skúsenostiach a stanoviskách
zainteresovane diskutovali.
V súvislosti s intelektuálnou aktivitou je dôležité vytvárať študentom
širšie prostredie na samostatné alebo kooperatívne riešenie úloh, komplexnejšie
a schematickejšie vnímanie zložitejších problémov a na osvojovanie si
metodologických postupov pri štúdiu histórie. Takáto aktivita sa prenáša potom
do ďalších aktivít študenta, do samovzdelávania, do schopností riešiť
divergentné úlohy, hľadať logické argumenty, sledovať dobové súvislosti
a uvedomovať si ich ako potrebnú „priadzu“ pri chápaní historickej
skutočnosti. Pri praktickej aktivite (napr. práca s mapou, historickými
iný“ prístup k vzdelávaniu. Prioritou sa stala tvorivosť žiakov. Dejepis je v Štátnom
vzdelávacom programe (ŠVP) pre základné školy aj gymnáziá zaradený do vzdelávacej
oblasti Človek a spoločnosť. ŠVP pre druhý stupeň základnej školy ISCED2 – dejepis a
ŠVP pre gymnáziá ISCED3A – dejepis, sú dostupné na internete: www.statpedu.sk
(vzdelávacie programy boli upravené k 1. 9. 2011 a pripravené sú ďalšie úpravy
k septembru 2015). Dejepis na 2. stupni základnej školy bol zredukovaný na 1
vyučovaciu hodinu týždenne, okrem 9. ročníka, v ktorom sa ponechali 2 hodiny
týždenne. Základné školy zároveň dostali 5 disponibilných hodín na ročník, ktoré sa
môžu prideliť niektorým vyučovacím predmetom. ŠVP sú východiskom pre tvorbu
školských vzdelávacích programov. To znamená, že sa štátom určilo rámcové
minimum, čo by mali žiaci vedieť, a zvyšok ostal na projekcii školy.
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prameňmi, používanie myšlienkových máp, foriem vizualizácie učiva,
prezentácie projektov, používanie multimediálnych pomôcok atď.) možno
riešiť nielen rôzne praktické úlohy, ale aj teoretické zadania.

Resume
How do Slovak students reflect on history and historiography?
Anna Bocková
The paper deals with the role of history in the life of nowadays Slovak youth.
It characterises the attitudes that young people have towards studying history
and analyses the nature of teaching history at Slovak schools. The paper takes
note of the topics that best capture the interest of young people. The paper is
based on the years long teaching experience and research conducted by the
author herself. In light of new experience and in the context of new history
education, the author has re-evaluated some of the older research.
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Dejepis na Slovensku v čase kultúrnej transformácie:
problém historickej vedy i problém teórie vyučovania
Mária Tonková
Nasledujúce sondy do problematiky vzťahu historická veda a
dejepisná výučba sú súčasťou širších výskumov, ktoré sa na Slovensku začali
realizovať prostredníctvom spoločného projektu niekoľkých domácich
a zahraničných univerzitných a akademických pracovísk zo stredoeurópskeho
regiónu.1 Zároveň sa však už pokúšajú načrtnúť ďalšie možnosti práce nad
zjavne čoraz potrebnejším zodpovedaním nových špecifickejších otázok
vznikania, formovania, upevňovania i modifikovania identity jednotlivca
a spoločenstva v súčasnom prostredí edukácie a historického vzdelávania.
V období kultúrneho prechodu – ktorým stále môžeme najvšeobecnejšie
charakterizovať súčasný stav slovenskej spoločnosti – sú tieto otázky nielen
aktuálne ale i bolestné a (bolestne) ďalekosiahle zároveň. Pluralita v hodnotení
minulosti zohráva inú rolu v dejepisnom rozprávaní než v historiografickom
bádaní. A spomínané cielené budovanie identity (či identít – národnej, ale aj
identít sociálnych a kultúrnych skupín) pluralita bádania nerieši. Práve pri
týchto otázkach sa v slovenskom vyučovacom prostredí zdá, akoby sa pokus
vysvetliť jej existenciu v historickom výskume, v dejepisných učebniciach


Štúdia vznikla ako súčasť projektu VEGA 1/0603/14 Formovanie identity v čase
a priestore.
1
Projekty Otherness of the Common History and the Presence of Our past – Historical
heritage of Central Europe of the 20th Century as part of the European discussion on
History Teaching.
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napr. zaraďovaním kapitol o metódach odbornej práce historika, minul
účinkom, resp. nebol priveľmi úspešný.
Komparatívne reflektovanie slovenskej situácie vzťahu historická veda
– dejepis so situáciou časti postkomunistických krajín stredoeurópskeho
priestoru nebolo náhodným výberom. Edukačný proces v Európe sa v
posledných desaťročiach 20. storočia veľmi dynamicky menil a zároveň práve
dejiny Európy (presnejšie: akcentácia spoločnej kultúrnej minulosti európskych
krajín) získali v humanitnom vzdelávaní detí a dospievajúcich v takmer
každom európskom štáte dovtedy nezvyklý priestor (i význam). V krajinách
východnej, juhovýchodnej a strednej Európy sa však čoskoro po prijatí
rovnakých vzdelávacích cieľov ukázali mnohé problémy celého trendu.
V pozadí

dôrazu

na

výučbu

európskej

kultúrnohistorickej

problematiky stojí zdanlivo skôr politický (politicko-spoločenský) než odborný
tlak a výsledky vnútorného vývoja vlastnej historickej vedy ako celku – veď ak
nič iného, už samotná škála pozornosti historiografie sa v druhej polovici 20.
storočia viac rozrástla aj do geografickej šírky, než koncentrovala na európske
vývojové fenomény, čoraz výraznejšie sa začala zaujímať o „neeurópske“
pohľady na rozmanité aspekty svetových dejín. Ciele nášho zamyslenia
presahuje podrobnejší rozbor otázok, do akej miery sa na výsledku podpísali a
podpisujú iné – napr. inštitucionálne – činitele – za tie treba považovať napr. už
niekoľko desaťročí trvajúce vzdelávacie aktivity celoeurópskych inštitúcií
a organizácií (podujatia Rady Európy, Euroclia), rovnako zamerané aktivity
viacerých výskumných centier smerované k učiteľom dejepisu, metodikom
výučby i historikom) a aký je pomer ďalších faktorov podieľajúcich sa na
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vytváraní široko presadzovanej „európskej dimenzie“ aktuálneho historického
vzdelávania. Europeizujúca podoba novej náplne dejepisnej výučby sa však ani
v rokoch najväčšieho „boomu“ a vrcholu proeurópsky nastavených a široko
podporovaných dejepisných projektov (za tie považujeme prelom 20. a 21.
storočia) nevyčerpávala len akýmisi „integračnými“ zámermi. Takýto
prvoplánový dojem spôsobovala (okrem niekoľko desaťročí prevládajúcej
euforickej atmosféry z politických úspechov zjednocovania) skôr skutočnosť,
že väčšina vytváraných projektov sa zameriavala predovšetkým na moderné
dejiny, na dejepisné stvárnenie histórie 19. a špecificky 20. storočia. Je však
tiež skutočnosťou, že práve pri tejto konceptualizácii sa vytvorilo niečo, čo sa
stalo akýmsi síce „nepredpísaným“, ale „zdieľaným európskym kurikulom“. 2
Navrhnutých

pätnásť

hlavných

a ďalších

štrnásť

špecializovaných

rozširujúcich tém takéhoto „kurikula“ však podľa nás nielenže reálne postihuje
dominantné javy storočia, zároveň ich prezentuje v politickej, ekonomickej
i sociálnovednej rovine (t. j. na podklade výsledkov všetkých aktuálnych
postupov a trendov historického výskumu). A treba zdôrazniť, že pätnástou
témou hlavného tematického okruhu je „vznik nezávislých demokracií
v strednej a východnej Európe“.3 Množstvo ďalších projektov zároveň začalo
paralelne upozorňovať, že nemožno zanedbávať problematiku vzťahu
integrácia – špecifická (národná) identita.
Na takúto proeurópsky ladenú vlnu dejepisného vzdelávania zakrátko
po roku 1989 s pozitívnymi očakávaniami nastúpilo aj Slovensko, podobne ako
2

3

BENEŠ, Zdeněk. Dějiny 20. století jako didaktická i metodická výzva. In BENEŠ,
Zdeněk (ed.). Historie a škola IV. Praha : MŠMT ČR, 2008, s. 9-17, s. 10.
Štruktúra tém: STRADLING, Robert. Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho
storočia. Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 2002, s. 19-20.
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všetky krajiny bývalého sovietskeho bloku. Najviditeľnejšie sa to prirodzene
opäť odráža v inštitucionálnych krokoch našich štátnych orgánov (formálne
akceptovanie vzdelávacích zámerov Rady Európy, podpisy programových
dokumentov tzv. Stáleho výboru ministrov školstva Rady Európy, aktívnejšia
účasť našich historikov a didaktikov dejepisu na „dejepisných“ podujatiach,
konferenciách resp. projektoch „európskej dimenzie“ – treba však uviesť, že
oveľa

nižšia

než

účasť

špecialistov

z iných

postkomunistických

stredoeurópskych krajín atď.); rovnaká snaha sa rýchlo prejavila na podobe
prvých pracovných materiálov a napokon učebníc vznikajúcich u nás po roku
1989. Podoba nových učebnicových textov, samozrejme, vychádzala
z pripravených

normatívov

nových

štátnych

programov

vzdelávania,

vznikajúce dilemy nad ich konkrétnou funkčnosťou, nad efektivitou ich
aplikácie (odborné historické aj metodické a didaktické) sú však spormi (resp.
nevyjasnenými otázkami) pretrvávajúcimi až do súčasnosti. Zároveň netrvalo
dlho, kým sa zistilo, že klesajúcu funkčnosť našej dejepisnej výučby preberanie
„európskej“ dimenzie vzdelávacích programov nerieši. Odvtedy sa vedú
diskusie, do akej miery za to nesie zodpovednosť práve prispôsobovanie
(neprispôsobovanie) sa proeurópskym programom, zámerom a cieľom
„európskeho“ dejepisu a ktoré iné činitele sa na zhoršujúcich výsledkoch nášho
vzdelávania o minulosti podieľajú.4 Pri rozmanitom pomenúvaní problémov
4

„Europeizácia“ vzdelávania rovnako výrazne zasiahla do ostatných humanitných
predmetov školskej výučby, u nás predovšetkým do podoby občianskej náuky/výchovy,
s ňou spojených tzv. spoločenskovedných seminárov a transformovala i ďalšie predmety.
Kompromitáciu, ktorá sa po roku 1989 najsilnejšie pociťovala práve v širšom
občianskom vzdelávaní a ústila až do návrhov na likvidáciu občianskej výchovy/náuky,
vyradenie predmetu zo systému školských disciplín, mala odstrániť práve proeurópsky
konštruovaná podoba novej výučby. V súčasnosti sa zdá, že aj vyhranené zdôraznenie
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slovenského dejepisu sa veľmi rýchlo objavili aj podobnosti, ktoré – tak vo
vzťahu k európskemu kontextu, ako i k vlastným tradíciám – veľmi špecificky
a výrazne

spájajú

práve

stredoeurópske

krajiny,

dokonca

nielen

postkomunistické, ale aj nekomunistické s postkomunistickými.5 Metodika
dejepisného vyučovania na Slovensku teda prinajmenej navonok rázne
identifikovala dôležitú súčasť svojich potrieb. Poznanie, ktoré o nutnosti
vnímania širšieho stredoeurópskeho a východoeurópskeho kontextu svojich
dejín slovenská historiografia sformulovala v začiatkoch svojej vnútornej
premeny,6 si špecialisti, analyzujúci aktuálnu podobu i historický vývin
problematiky slovenského vyučovania dejepisu overili a začali artikulovať
takmer paralelne, resp. len o niekoľko rokov neskôr.
Slovenský dejepis má aj svoje špecifické problémy výrazne ho
odlišujúce od podoby dejepisu jeho stredoeurópskych susedov. Dlho bol
priamo závislý na československom vzdelávacom systéme a unitárnej
vyučovacej tradícii, podobne ako bola na „československej“ historiografii
závislá

historiografia

slovenská;

je

však

povšimnutiahodné,

ako sa

novobudované slovenské vzdelávacie moduly v (nielen) humanitnom
vzdelávaní vlastne až do súčasnosti inšpirujú reformnými českými modelmi.

5

6

takejto podoby vzdelávacích cieľov pôsobí na prestíž predmetu skôr záporne, možno
ešte zápornejšie než v prípade dejepisu. Je na škodu oboch humanitných predmetov, že
zainteresovaní špecialisti si tieto znaky podobnosti nevšímajú a podrobnejšie
neanalyzujú práve v ich komparácii.
Jeden z programov nášho výskumu to vyjadril názvom Inakosť spoločných dejín. Pozri
BENEŠ, Zdeněk. Jinakost našich společných (nejen?) středoevropských dějin. In HOP.
Historie – Otázky – Problémy. (Jinakost našich společných dějin), 2010, roč. 2, č. 2, s.
11-19, s. 11, 16-19. Časť výstupov výskumu tamže.
AVENARIUS, Alexander: Základné problémy slovenských dejín a historiografie. In
MANNOVÁ, Elena (ed.). Krátke dejiny Slovenska. Bratislava : AEP, 2003, s. 331-339,
s. 335-339.
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Stačí si sústredenejšie prejsť českú a slovenskú podobu a spôsob vytvárania
záväznej štruktúrnej podoby osnov oficiálnych vzdelávacích programov
výučby dejepisu pre jednotlivé ročníky a stupne školského vzdelávania
z posledného desaťročia 20. a prvého desaťročia 21. storočia ( tzv.
„štandardy“) – slovenské moduly vždy nasledovali o niekoľko rokov neskôr.
Nepatríme k zástancom názorov, ktoré túto skutočnosť posudzujú a priori
negatívne, a zároveň musíme zase zdôrazniť, že aj táto problematika si
zasluhuje samostatnú analýzu. Ale štvrťstoročie oddeleného vývoja sa na
konkrétnych potrebách oboch vzdelávacích prostredí práve v dejepisnom
vzdelávaní podpisuje stále viditeľnejšie. Prestávajú tak fungovať aj donedávna
aspoň zdanlivo celkom osvedčené mechanizmy a úspešné modely i moduly
vzdelávacej praxe českého prostredia. Mnohé sa už nedaria, a ani nepodaria,
adaptovať tak jednoducho ako donedávna, aj z čisto praktických dôvodov –
napr. už pre odlišnosti časových dotácií venovaných dejepisu v jednom
a druhom štáte; no zároveň je čoraz zrejmejšie, ako si české prostredie
metodikov a didaktikov dejepisu dejepisnú výučbu pochopiteľne formuje
podľa koncepcií inak a nanovo (pre slovenské prostredie v istom zmysle
„cudzo“) zdôrazňujúcich otázky českého kultúrneho prostredia a českej
spoločnosti.
Je pozoruhodné, ako sa tieto rozdielnosti len zdanlivo nečakane
objavia pri československých dejinách – ešte stále bohatého inšpiratívneho
zdroja didaktických materiálov pre slovenských učiteľov dejepisu. Povedzme
to veľmi zjednodušene: reálny prirodzený rozdiel medzi súčasnou a niekdajšou
českou a československou koncepciou dejinného výkladu narastá vo viacerých
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smeroch (rozdielnosti vo výbere a radení súvislostí, výbere širšieho
historického kontextu a pod.), rozdielnosti vo výklade už nemožno
charakterizovať len niekdajšou známou českou tendenciou „zamieňania
českých a československých dejín“. Preto stále pretrvávajúce využívanie
množstva českých pracovných materiálov zverejňovaných v rôznych formách
(printové i CD materiály, písomné i audiovizuálne pomôcky) je pre
slovenského učiteľa čoraz komplikovanejšie. Klesajúci český záujem
o problematiku slovenských dejín je v istom zmysle pochopiteľný, na tomto
mieste nám ho ani neprináleží hodnotiť, upozorňujeme len na jeho dozvuky v
našej dejepisnej výučbe.7 Na okraj však dodávame, že čoskoro po rozdelení
Československa, teda v doslova v práve zmenenej situácii, zmienený fenomén
zaznamenala a na dosah odlišných postojov k „rovnakým“ skutočnostiam
vývoja československého štátu upozornila napr. štúdia K. Pichlíka. Poukázala
aj na korene prirodzených rozdielov v kolektívnej historickej pamäti Slovákov
a Čechov, a tak aj na rozdielne zdroje sebaidentifikácie národných identít
oboch spoločenstiev.8
Slovenské československé vzdelávacie prostredie pred rokom 1989, na
rozdiel napr. od poľského,9 nedokázalo vyvinúť žiaden systémovejšie
7

8

9

Trend zaznamenávame aj na viacerých zaujímavých internetových portáloch , ktoré sa
v českom prostredí úspešne venujú dejepisným vzdelávacím aktivitám. Využitie
množstva publikovaných pracovných materiálov je pre slovenského učiteľa čoraz
komplikovanejšie dokonca aj v tematike svetových dejín – aj tie celkom logicky
spracúvajú fenomény zaujímavé predovšetkým pre český kontext.
PICHLÍK, Karel. První světová válka v paměti Čechů, zvláště po listopadu 1989. In
Historický časopis, 1995, roč. 43, č. 2, s. 349-354, s. 353-354.
K tomuto bližšie: STINIA, Maria. Edukacja historyczna w Polsce po 1989 roku w
procesie przemian systemu oświaty, 21s., rukopis. Ďakujem autorke za poskytnutie
rukopisu štúdie.

155

Tonková, M.: Dejepis na Slovensku v čase kultúrnej transformácie: problém historickej vedy
i problém teórie vyučovania

formulovaný tlak na odstránenie či zmiernenie čo len parciálnych téz, ktoré sa
pri aplikovaní vo výučbe najvypuklejšie rozchádzali s historickou a
spoločenskou realitou. To zaiste nebol problém len čisto slovenský, pričom aj
väzby medzi podobou národnej historiografie a podobou dejepisných učebníc
príslušného štátu majú v tomto viacero nie úplne priamočiarych súvislostí. Je
podoba poľského dejepisu výsledkom špecifického, samostatnejšieho vývoja
aspoň časti poľskej historickej vedy? Aj slovenský historik nie tak dávno
pripomenul, že miera podriadenosti historickej vedy straníckemu vedeniu bola
v stredoeurópskych štátoch sovietskeho bloku rôzna, pričom poukázal práve na
dlhodobejšiu výnimočnosť poľských podmienok (národných tradícií), a tým
špecifické ťažkosti poľskej marxistickej historickej vedy pri konštruovaní
marxistického „národného príbehu“.10 Na druhej strane slovinskú historiografiu
v čase komunistického systému možno s výnimkou jej prvotného obdobia len
ťažko označiť obyčajným prívlastkom marxistická a hoci najnovšie slovinské
diskusie o jej vtedajšej kvalite nevyznievajú jednoznačne, jej inšpirácie
nemarxistickými prúdmi boli skutočne oveľa zjavnejšie a slobodnejšie a väzby
na historiografiu „juhoslovanskú“ oveľa voľnejšie.11
Najnovšie slovinské dejiny, podobne ako slovenské, takisto zápasili
s dvoma základnými problémami: otázkou demokracie a národnou otázkou,
pričom aj slovinské politické elity (resp. ich prevažná väčšina) „národnú
otázku obvykle stavali do popredia“. Ale slovinská historiografia už výberom
spracúvaných tém i metód ich výskumu akcentovala svoju nezávislosť a
10

11

HUDEK, Adam. Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 – 1968.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 67, 71.
REPE, Božo. Juhoslovanská historiografia do osemdesiatych rokov 20. storočia. In
Historický časopis, 2001, roč. 49, č. 2, s. 294-306.
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stanovisko, že jednotné juhoslovanské dejepisectvo v podstate nikdy
neexistovalo a pretláčané je skôr politicky.12 Slovinské učebnice dejepisu však
ešte v posledných desiatich rokoch komunistickej Juhoslávie, teda aj po smrti
J. B. Tita, a napriek viditeľne a rýchlo sa meniacej realite, nespochybňovali
údajne stále pevný celojuhoslovanský patriotizmus, naopak, zdôrazňovali
bratstvo a jednotu národov jednotlivých juhoslovanských republík.13
Kým však aktuálny slovinský, poľský a v zásade i český diskurz o
komplikovanosti problematiky dejepisného vzdelávania disponuje kvalitným
a rozrastajúcim sa zázemím odbornej literatúry, špecializovaných časopisov,
internetových projektov a portálov a pod., v slovenských podmienkach
rezonuje predovšetkým v diskusiách, z času na čas sa objavujúcich na rôznych
fórach v lepšom prípade ako hlasy praktikov či poučenejších laikov. Ak
nerátame metodické historicko-dejepisné semináre pre historikov a učiteľov
dejepisu poriadané pravidelne niekoľko rokov v rámci spomínaných projektov
stredoeurópskych univerzít, systémovejšie vedené odborné stretnutia nad
„dejepisnými“ problémami u nás vlastne neexistujú, zvyšné ojedinelé potom
len veľmi ťažko môžu čo len načrtnúť a pomenovať, nieto pokryť celú
12

13

Vychádzame napr. z prác: GRANDA, Stane. Revizionizem v sodobnem slovenskem
zgodovinopisju. In Čarnijev zbornik (Zbornik mednarodnih družboslovnih in
humanističnih razprav). Ljubljana : Faculty of Arts in Ljubljana, Department of
Sociology, 1998, s. 286-292; Poročilo predsednika Zveze zgodovinskih društev
Slovenije o delu za obdobje 1996 – 1998 (Granda Stane). In Zgodovinski časopis, 1997,
roč. 52, č. 3, s. 434-436; diskusia k sympóziu Šestdeset let od začetka druge svetovne
vojne na Slovenskem. In Prispevki za novejšo zgodovino. Slovenci in leto 1941.
Znanstveni posvet. Šesdeset let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem, 2001,
roč. 41, č. 2, s. 2 a n.
Por.: REPE, Božo. Slovenci in federacija v času od Titove smrti do plebiscita
o neodvisnosti Slovenije. In Mikužev zbornik. Historia 4. Eds. Zdenko Čepič – Dušan
Nećak – Miroslav Stiplovšek. Ljubljana : Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete,
1999, s. 248, 236.
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obrovskú paletu pálčivých otázok. 14 Ďalším, oveľa horším výsledkom takéhoto
stavu je skutočnosť, že búrlivé hlasy zvyšných fór (ako pravidlo prejavujúce
zásadnú nespokojnosť nad úrovňou dejepisnej výučby) poväčšine banalizujú
podstatnejší problém, alebo ako nóvum prinášajú taký, ktorý má užšia
komunita špecialistov už nejakým spôsobom riešený (priznajme prípadne, že
len teoreticky a na dôslednejšiu zmenu jej chýbajú nástroje). Vo veľmi
všeobecnej rovine sa tak v našom národnom prostredí opäť a opäť vynárajú
a miešajú reálne problémy s umelými pseudoproblémami základných otázok
vzťahu histórie ako vedy a dejepisu ako vzdelávacej disciplíny, pričom na
mnohé upozornili už štúdie z 90. rokov (napr. práce Júliusa Albertyho) a
väčšina z ich zistení zostáva v platnosti; chýbajú však odpovede na mnohé iné
konkrétne výzvy, ktoré vývoj historickej vedy pred dejepis kladie. Výsledkom
sú napr. aj veľmi slabé, resp. takmer žiadne ohlasy historikov na v istom
zmysle najvýraznejší alebo aspoň najviditeľnejší jav nášho dejepisného
vzdelávania a v každom prípade jeden z jeho „najuchopiteľnejších“ fenoménov
– doteraz vydané texty dejepisných učebníc.
Takmer nejestvujúce systémové posudzovanie dejepisných textov
historikmi len kopíruje celkovo slabý záujem našej akademickej sféry o dejepis
ako o organickú súčasť svojej vedy. Nejde len o samotné (neexistujúce)
recenzovanie doteraz vydaných učebných materiálov. Ak si požičiame známe
vyjadrenie o všeobecnej rozšírenosti učebnicovej literatúry, aj my môžeme
vyjadriť skôr údiv nad faktom, ako málo pozornosti slovenskí historici venujú
14

Z takýchto výnimiek pripomíname napr. podujatie Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity: Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť
absolventov odboru história na prax z novembra 2012 v Prešove.
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prácam, ktoré možno považovať za jedny z najobvyklejších, najpoužívanejších,
i „najpopulárnejších“ historických prameňov... Zaiste, že neinformujú o realite
historického vývinu ani o stave poznania v dobe ich vzniku, poskytujú ale
svedectvo o podobe normatívneho historického vedomia príslušnej doby
a o jeho funkciách v danej dobe žiadaných.15 Záujem o výskum dejín (resp.
teoretických otázok výkladu dejín) prostredníctvom analýz slovenských
dejepisných učebníc sa prejavil skôr v zahraničí, resp. u neslovenských autorov
(Zdeněk Beneš, Tomáš Nigrim, Elisabeth Bakkeová a i.).
Je zbytočné očakávať v slovenskom prostredí podobný záujem, aký
prejavovali o spôsob transformácie odborného historického uvažovania v
dejepisnej výučbe a o spätný vplyv tohto procesu na vlastný vývoj historickej
vedy mnohí historici utvárajúci základnú podobu svetovej historiografie 20.
storočia v podmienkach, ktoré považujeme za veľmi podobné našim aktuálnym
– t. j. v čase, keď nielen efektivita, no i samotná funkčnosť dejepisného
vzdelávania boli od základov spochybnené. Jacques Le Goff ani pri neskoršom
ohliadnutí za svojou profesionálnou kariérou nezabudol zdôrazňovať význam
tejto relatívne dlhodobej stránky svojej činnosti (vrátane kritického hodnotenia
vlastných teoretických predstáv i kritického pohľadu na svoje pokusy
o dejepisné učebnice), takisto nezabudol vyzdvihovať dôležitosť aktivít ďalších
kolegov jeho generácie pri konkrétnych reformách francúzskeho školstva a
vyučovania

dejepisu.16

Pripomenul,

15

ako

Marc

Ferro,

v rovnakých

TONKOVÁ, Mária. Systemized Memory of the Central European region – Slovak,
Czech and Slovenian History Textbooks as Historical Sources. Príspevok na konferencii:
Edukacja –kultura – społeczeństwo, Wroclaw 2012, 22 normostrán, v tlači.
16
LE GOFF, Jacques. Život v znamení histórie. Rozhovory s Marcom Heurgonom.
Bratislava : Kalligram, 2003, s. 118-120, 229-238, 250-251.
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podmienkach, v akých sa dnes nachádzame my, práve pomocou analýz
francúzskych a nefrancúzskych školských učebníc dejepisu spochybnil všetky
dobové koncepcie všeobecných dejín.17 Len zdanlivo načierame veľmi hlboko
do minulosti, keď máme na mysli roky celospoločenskej krízy Európy a v
Európe po druhej svetovej vojne, slovenský dejepis je pri hľadaní aktuálnej
funkčnej podoby v podobnej situácii – napokon, otázky, či by nebolo
najrozumnejšie úplne rezignovať na históriu (dejepis), resp. ich hodnoty vo
vzdelávacom systéme, pretrvávajú už niekoľko rokov aj v slovenskej
spoločenskej diskusii.
Pre nás mimoriadne zaujímavý triezvy rozbor dôsledkov meniacej sa
sociálnej štruktúry študentov na podobu vzdelávania (študijné programy)
v historických vedách, spolu s analýzou zostreného problému roly, miesta
a vzájomného pomeru prírodných a humanitných vied vo vzdelávacom
systéme ponúkli nie tak dávno americké autorky J. Applebyová, L. Huntová a
M. Jacobová. So šarmom, vtipne, pritom však uvážlivo a racionálne a pre
dejepis podnetne, podobne ako spomenutí francúzski autori, sa tiež vyrovnali s
postmodernistickou kritikou historickej narácie, aj so známym intelektuálskym
odmietaním histórie v duchu štrukturalizmu.18 V takomto vypočítavaní by sme
mohli pokračovať až k úvahám zahraničných historikov o tom, ako podobu

17

FERRO, Marc. Comment on raconte l´Histoire aux enfants à travers le monde entier.
Paris : Payot, 1981. Citované podľa: LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Praha : Argo,
2007, s. 212.
18
APPLEBYOVÁ, Joyce – HUNTOVÁ, Lynn – JACOBOVÁ Margaret. Jak říkat pravdu
o dějinách. Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké. Brno : Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2002, s. 186-189.
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dejepisnej výučby ovplyvňuje (ovplyvňovať má) jeden z najnovších trendov
historického výskumu – otázky historickej pamäti.
Slovenský

záujem

o teoretickú

interpretáciu

prenosu

väčšiny

aktuálnych fenoménov historického výskumu do dejepisnej praxe je okrajový a
pre nás zdanlivo priveľmi odlišné možnosti práce svetových historiografií
môžeme pritom ponechať bokom: veď i poľská a v posledných rokoch i česká
historická veda si podrobne všíma množstvo konkrétnych aspektov smerovania
domácej dejepisnej výučby z pohľadu vnútorného vývoja svojej historickej
vedy. Dlhodobejší záujem o dejepis sa v poľskej historiografii zaiste odvíja
napr. už od teoretických záverov prác J. Topolského o historickej narácii,
pričom jeho východiská transponovania vedeckého textu na učebnicový možno
objaviť v jeho viacerých starších i novších úvahách – za všetky tak
pripomíname aspoň posmrtne vydaný súbor jeho štúdií a prácu rozoberajúcu
priamy vzťah medzi aktuálnymi premenami teórie histórie a dejepisnou
didaktikou.19 Pre našu situáciu sú podnetné napr. jeho analýzy zdrojov a
mechanizmov

vytvárania

historiografických

mýtov

–

vrátane

mýtov

personálnych v podmienkach totalitného systému až po ich vyústenie do
špecifickej terminológie.20 Na význam historickej terminológie pre texty
učebníc pritom u nás upozornil len v krátkej prednáške Ľ. Lipták.21 Živý
19

TOPOLSKI, Jerzy. Jak siȩ pisze i rozumie historiȩ. Tajemnice narracji historycznej.
Poznań : Wydawnictvo poznańskie, 2008, 350 s.; Ten istý: Rewolucja w filozofii historii
a powstanie nowej sytuacji dydaktycznej. In Wiadomości Historyczne : czasopismo dla
nauczycieli, 1994, roč. 37, č. 1, s. 22-30.
20
TOPOLSKI, Jak siȩ pisze, s. 222-239.
21
LIPTÁK, Ľubomír. Historické pojmy. (Prednáška pre učiteľov dejepisu v Banskej
Bystrice, Žiline a Bratislave 1995). In LIPTÁK, Ľubomír. Storočie dlhšie ako sto rokov.
Bratislava : Kalligram, 1999, s. 245-256.
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poľský záujem o vzťah historická veda – dejepis sa pretavil do viacerých
pozoruhodných prác, ale v posledných rokoch sa ešte zvýšil v súvislosti
s impulzmi prác Pierra Noru.22
Práve výskum „miest pamäti“, ktorý za ostatné roky urobil
v historiografii takú úspešnú „kariéru“, značne modifikuje formulovanie
východísk dejepisného vzdelávania a v súčasnosti už aj formálnu podobu
zahraničných dejepisných učebníc. Nielen norovským poznaním, či tézou, že
„model subjektívnych spomienok“ je z rôznych dôvodov oveľa úspešnejší než
objektívny (či presnejšie: o objektivizáciu usilujúci) model historiografie,23
teda otázkou, do akej miery pamäť skutočne konkuruje histórii a či pamäť
históriu „nenahradí“. Vďaka týmto tézam si dejepisná výučba potrebuje
opätovne ozrejmiť štýl odovzdávania historických poznatkov (t. j. metodiku,
efektívne didaktické transponovanie historickej matérie). Uvedomovaním si
procesu (historického) „zapamätávania“ musí nanovo premýšľať nad
fungovaním staronových „loci communes“ ako symbolov, „hesiel“ či
22

V súvislostiach našej témy odporúčame napr. prácu KUJAWSKA, Maria –
JEWSIEWICKI, Bogumił (eds.). Historia – Pamięć – Tożsamość. Poznań : Instytut historii
UAM, 2006; Zamyslenie nad konkrétnymi vplyvmi viacerých aktuálnych trendov
historického výskumu na podobu poľského dejepisu, ciele poľskej dejepisnej výučby
a teoretické problémy, resp. potreby ich možnej didaktickej transformácie a realizácie
v edukačnom procese: úloha osobnosti v dejinách, vzťah politických a sociálnych dejín,
výskum mentalít, miest pamäti, mýtov a stereotypov, otázky kontrafaktuálnej histórie a pod
tiež: CHORĄŻY, Ewa – KONiECZKA-ŚLIWIŃSKA, Danuta – ROSZAK, Stanisław.
Edukacja historyczna w szkole. Warszawa : Polskie Wydawnictvo Naukowe, 2008, 401 s.;
RONIKIER, Jerzy: Mit i historia. Mitotwórcze funkcje podrȩczników szkolnych . Krakow:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002; HOSZOWSKA, Maria. Kobiety w
edukacji historycznej (uwagi do podrȩcznika). In Wiadomości Historyczne : czasopismo dla
nauczycieli, 2006, roč. 49, č. 4, s. 23-30.
23
Podľa NORA, Pierre. Entre mémoire et Histoire. In Les lieux de mémoire. I. Paris :
Gallimard, 1984, s. XVII a n.
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„sloganov“ spoločných príslušnej komunite s ňou úzko spätých, hesiel
(termínov), na ktoré určitá komunita bezprostredne reaguje. (Problematika
historickej terminológie v dejepisných učebniciach tak nadobúda ďalšiu
dimenziu.) Nad zmysluplnosťou a funkčnosťou dejepisu visol ešte jeden
otáznik. Parafrázovaním slov ďalšieho francúzskeho historika pre dejepis znie:
aké dôsledky vyvodiť z poznania, že „kríza budúcnosti“ (v súčasnom „modeli
historicity“: zhoršujúcich sa možností pre všeobecný konsenzus historikov
o perspektívach dnešnej spoločnosti) sa prezentuje ako zápas o morálku
súčasnosti projektovaný do pohľadov na minulosť (do hodnotenia minulých
javov)?24 Koncentrovať sa na otázku „zabudnutej minulosti“, alebo radšej na
minulosť, ktorá je pálčivo (alebo len prézentisticky?) aktuálna? Vychádzať z
pohľadu Alexisa Tocquevilla, ktorý tézu o „histórii vysvetľujúcej súčasnosť“,
nahradil „tézou o histórii potvrdzujúcej budúcnosť“ (tézou o jej „učiteľskom
poslaní voči budúcnosti“)?25 Obe možnosti, dokonca v zjavne vyhrotenej
podobe, objavíme v prístupe k dejepisnému vyučovaniu aj v stredoeurópskom
priestore – jeden sa v príslušných učebniciach predstavuje zdôrazneným
priraďovaním každej historickej témy k súčasnosti (povedzme, že aj k
„budúcim perspektívam súčasnosti“), druhý sa obmedzuje i jasne vymedzuje
čisto historickou kontextualizáciou popisovaných udalostí. Na príklade textov
aktuálnych českých a nemeckých dejepisných učebníc oba prístupy výstižne
popísal J. Pinkas.26 Jeho príklon k aktualistickému princípu dejepisného
24

HARTOG, Francois. Reżimy historyczności. In KUJAWSKA – JEWSIEWICKI (eds.),
Historia - Pamiȩć –Tożsamość, s. 17-29.
25
Tamže, s. 19, 21-22.
26
PINKAS, Jaroslav. Meziválečné období v německých učebnicích dějepisu. In Československá historická ročenka 2011, 2012, s. 153-159, s. 157-158. V štúdii venovanej
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výkladu (nemeckých učebníc) je po komparácii oboch prístupov zrejmý, je
však jasne zdôvodnený a akceptovateľný o to viac, že upozorňuje aj na jeho
nebezpečenstvá. Na možnú pripomienku, že zámerný aktualistický výklad –
dokonca s vyhraneným zdôrazňovaním „perspektív budúcnosti“ prinášali práve
dejepisné učebnice komunistického obdobia, možno odvetiť poukazom na inú
odlišnosť: nové výklady a ich hodnotové úsudky, alebo presnejšie: didaktické
stvárnenie príslušného odborného výkladu v hlavnom texte nikdy nie sú
popisované ako jedine normatívne, sú otvárané ako problémové otázky
s poukazovaním na dôsledky akceptovania – neakceptovania príslušnej
hodnoty. V prílohe uvádzame príklad takého postupu z textu francúzskej
dejepisnej učebnice.27
Komplikovanejšou súčasťou tohto problému je jeho „praktický“
aspekt: kým historická veda môže, možno síce s povzdychom akceptovať, že
pamäť v mnohom nielenže dopĺňa, ale aj nahrádza tradičné historické naratívy
(ktoré sa so snahami historiografie o objektivizujúci výklad príslušného
problému vôbec nemusia zhodovať), dejepis si oveľa komplikovanejšie
zodpovie všetky úskalia zaradenia takýchto nových historických záverov do
obvyklých školských výkladových rámcov a kánonov: aký hodnotový rebríček
predovšetkým obsahovej analýze aktuálnych nemeckých dejepisných textov pre
medzivojnové obdobie autor poukazuje aj na odlišné východiská, z nich vychádzajúci
odlišný koncept, odlišnú kontextualizáciu i metodiku nemeckých učebných textov
v porovnaní s českými textami spracúvajúcimi rovnaké obdobie. V slovenských učebniciach
možno aktualistický prístup (nie dôsledne aplikovaný) objaviť v didaktickom aparáte sád
dejepisných učebníc pre základnú a strednú školu vydávaných po roku 2008 pod garanciou
R. Letza.
27
Histoire (sous la direction de G. Bourel et M.Chevalier). Paris : Hatier, 2004, časť:
Vysvetlenie dokumentov a Preskúmanie (Pamäť o druhej svetovej vojne vo Francúzsku)
s. 244-245, s. 245.
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vytvorí dejepis z trecích plôch, ktoré sa práve v škole veľmi ľahko vynoria pri
porovnaní dvoch pre historiografiu dnes rovnocenných druhov pamäti:
formálneho a rodinného rozprávania? Jeden typ odpovede ponúka spomenutá
francúzska učebnica. České odborné prostredie sa nad spôsobom riešenia
zamýšľalo najnovšie napr. na podujatí Škola verzus pamäť?/Konflikt, identita,
súžitie (v strednej Európe).28 Značný priestor zaujali tézy, na ktoré sa usilujeme
upozorniť aj v tomto príspevku: dejepis má na formovanie identity národnej
komunity v istom zmysle väčší dosah než výsledky vlastnej historiografie, má
o otázky identity prirodzený iný záujem, obe disciplíny však spolu úzko
súvisia, a ak je subjektívna „prežitá“ história silnejšia než história „naučená“,
tak práve v stredoeurópskom prostredí, v ktorom, slovami nastupujúcej
generácie historikov, sa „zvádzajú súboje o identitu“29, je táto otázka príliš
závažná na to, aby sme ju v dejepisnom vzdelávaní absolutizovali ako
nezávislú hodnotu bez ohľadu na dôsledky, alebo, naopak, zľahčili
poukazovaním na rôzne typy identických „konštruktov“, s ktorými pracuje
akademická veda. V súvislostiach našej témy pripomeňme ešte jedno
spoznanie P. Noru: svoje tézy nevyvodil len z vlastného vnútorného vývoja
historickej vedy, príčiny jej zmien objavuje v širších premenách doby, pričom
tvrdí, že len málo dejinných epoch bolo v takom „zajatí svojej pamäti“ ako
súčasná a zároveň len máloktorá prežívala tak problematicky súvislosť
minulosti a (národnej) kontinuity.30
28
29

30

Medzinárodná konferencia Škola vs. paměť, Praha, október 2014.
Termín z: OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Hľadanie spoločného
jazyka o spoločnej minulosti – dialóg mladej generácie slovenských a maďarských
historikov. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2012, 116 s.
NORA, Entre memoire et Histoire , s. XLI.
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A tak už len pripomeňme, že dôležitosť vzťahu a výskumu vzťahu
história ako veda a história ako vzdelávacia disciplína v posledných rokoch
všeobecne vzrástla do takej miery, že rozmanité otázky ich väzieb sa stali aj
významnou zložkou medzinárodných (svetových) historických kongresov.
Možno ešte v poslednom desaťročí 20. storočia boli témy a aspekty
dejepisného vyučovania pričleňované na ich rokovania skôr formálne,
v súčasnosti sa však stali ich integrálnou súčasťou. (Poučný i symbolický
zároveň je príklad kongresu v Sydney (2005), ktorý didaktiku dejepisu zaradil
do svojho programu preto, lebo výučbu svetových dejín zhodnotil ako súčasť
globalizačných znakov súčasných dejín.)
Aj europeizujúce či proeurópske projekty dejepisného vzdelávania a
následne europeizujúce či proeurópske učebnice sú predovšetkým spoločnými
profesionálnymi reakciami didaktikov, metodikov dejepisu i samotných
historikov na otázky, ako sa v dejepisnom vzdelávaní vyrovnať s dôsledkami
obrovskej skepsy historickej vedy voči svojim reálnym možnostiam, voči
možnostiam spoznávania historickej reality, no ešte viac voči skutočnosti,
ktorými vlastná historiografia ovplyvnila spoločenskú realitu mimo rámca
vlastnej vedy. Posmešky laickej verejnosti väčšinou mieria na dosah –
„vydarenosť“ prezentovaných výsledkov – pripusťme, že v istom zmysle
oprávnene, vychádzajú však z chybných premís. Vieme, že takmer každá
príručka moderných dejín si považuje za povinnosť v niektorých pasážach
svojho textu uviesť, že žiadne storočie nezačínalo s takou mimoriadnou
dôverou v perspektívy humanity ako storočie dvadsiate a že žiadne nezažilo
toľko deštrukcie práve v mene zlepšovania ľudského života. George Iggers
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však hovorí o rovnako katastrofických spôsoboch, ktorými na to reagovala
vlastná historiografia, historici, odchovaní modernistickým názorom, že
minulosť je jeden (spoznateľný) kontinuálny proces s relatívne jasným
smerovaním a logickými súvislosťami, a zrazu sa ocitajúci v rôznorodých
táboroch (a Iggers zdôrazňuje, že sa ukázalo, že „chaos z histórie“ a
zneužívanie

histórie

nevyriešila

ani

toľko

vzývaná

profesionalizácia

historického bádania, snahy o odstránenie priamej závislosti tých, ktorí sa
venovali výskumu, na politike a politických inštitúciách).31 Tlak týchto
procesov na prestíž dejepisu si možno ľahko predstaviť. Zložité vlastné
sebapreskúšavanie možnosti a limitov historickej vedy nadobudlo pre značnú
časť verejnosti až absurdné znaky. Didaktikov a metodikov dejepisu však
poznanie, že renomovaní príslušníci jednotlivých historických škôl sa môžu
aktívne začleniť do protikladných politických táborov i poznanie deštrukčných
dôsledkov takéhoto počínania, viedlo k názoru, že dejepisné vzdelávanie si
musí pri stanovovaní svojich cieľov potvrdiť vlastnú autonómiu – pričom
zároveň musí formovať skôr pocity príbuznosti s inými národmi, než
potvrdzovaním vlastnej národnej výlučnosti (veľkosti) utvrdzovať obavy a
pocity nepriateľstva voči iným. Všetky otázniky nad novými spôsobmi
vzdelávania mládeže v historických disciplínach, resp. v dejepise a jemu
príbuzných predmetoch, sa vo väčšine projektov riešili vypracúvaním novej
metodiky a didaktiky dejepisného vyučovania a práve tie, len s istým časovým

31

IGGERS, Georg G. Historiography in the 20th Century. In The Misuse of History.
Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1999, s. 9-22.
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posunom, uviedli aj do praxe dejepisnej výučby poznávacie prístupy, ktoré už
tak či tak zlegitimizovala autonómna historická veda.32
Už prvé europeizujúce projekty dokázali rýchlo reagovať najskôr na výzvy
poukazujúce na ohraničenosť udalostného výkladu dejín a potom na
nasledujúcu krízu sociálnovedných prístupov poznávania minulosti. 33 Zaiste,
zhruba od päťdesiatych rokov 20. storočia sa v tomto prostredí paralelne
debatovalo o možnom zjednotení cieľov, obsahov i poňatia dejín v školách
budúcej únie, vždy sa však zároveň poukazovalo na nebezpečenstvo uniformity
takéhoto prístupu. Tematický záber diskusií je skutočne pozoruhodný. Viaceré
sa napr. zamerali na obraz výučby dejín kresťanstva, pričom na jeho význame
sa zhodli (jeden z hlavných faktorov spoločenského vývoja, a to vo všetkých
etapách minulosti), jeho vynechávanie v učebniciach interpretovali ako
potláčanie pravdivosti výkladu (pri pokračujúcom paralelnom skúmaní
aktuálnych textov školských učebníc európskych štátov sa kriticky vnímalo
32

33

Podrobnejšie: TONKOVÁ, Mária. Prítomnosť minulosti – cesty modernej
historiografie a cesty výučby moderného dejepisu. In HOP/ Historie – Otázky –
Problémy, 2010, roč. 2, č. 2, 2010, s. 21-36.
Upozorňujeme na materiály z európskych konferencií metodikov, didaktikov a učiteľov
dejepisu projektu Learning and Teaching about the History of Europe... poriadaných
Sekciou historického vzdelávania IV. Generálneho direktoriátu Rady Európy
predovšetkým: Towards a pluralist and tolerant approach to teaching history: a range
of sources and new didactics. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1999; History
and History Teaching in South Europe. Athens, 2000;
PINGEL,
Falk.
The
European home: representations of 20th Century Europe in History Textbooks.
Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2000, závery celoeurópskeho Stáleho výboru
pre vzdelávanie ministrov školstva krajín Rady Európy a ďalšie, zo starších prác ešte
pripomeňme SHENNAN, Margaret. Teaching about Europe. London; New York :
Cassel, 1991. Porovnaj tiež PALKIJ, Henryk. Bohaterowie v historii szkolnej – miedzi
pamiecia a zmianami w systemach edukacji w Ewropie, In KUJAWSKA –
JEWSIEWICKI (eds.), Historia – Pamiȩć – Tożsamość, s. 437-443, s. 438.
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predovšetkým nerovnomerné zastúpenie informácií o role náboženstva
v duchovnom svete a kultúre, podľa výsledkov výskumov objavujúce sa tak
v najstaršom predhistorickom období, ako i v učebnicových kapitolách
venujúcich sa obdobiu po roku 1914). Takto by sme pri vyratúvaní
a posudzovaní výsledkov prenosov aktuálneho historického výskumu do
dejepisného vzdelávania mohli pokračovať. Poukážme naň aj z opačnej strany:
v 70. a 80. rokoch 20. storočia sa v celoeurópskych vzdelávacích inštitúciách
rozšíril záujem o akýsi netradičnejší spôsob výučby dejepisu, presnejšie o jeho
prípadné nové zaradenie v školskej sústave vzdelávacích predmetov.
Diskutovalo sa o tom, ako prezentovať v škole sociálne dejiny v ich
interdisciplinárnom poňatí, teda o školskom výklade dejín každodennosti,
ktorý by výsledky dejinného vývoja bežného života ľudí účinne prezentoval
mladej generácii v celej komplexnosti. Hľadanie ciest k vytvoreniu výkladu,
ktorý by pre vzdelávací účel zohľadňoval, resp. v jednom „balíku“ spolu s
históriou interpretoval výsledky viacerých humanitných vied (geografie,
ekonomiky, sociológie) prerušili na prelome 80. a 90. rokov zmeny európskej
politickej situácie. Udalosti v strednej a východnej Európe zvýšili záujem
o samostatný výklad histórie a v 90. rokoch sa uskutočnil rad podujatí, ktoré
túto situáciu vo výučbe prirodzene reflektovali, dejepis aj vďaka politickej
histórii znova zaujal autochtónne špecifické postavenie.34
Takže zjednocovanie európskych krajín skutočne vytváralo len jednu –
hoci navonok viditeľnejšiu – časť výziev novo sa formujúcej „európskej“
34

Podrobnejšie: ČAPEK, Vratislav. Některé mezinárodně diskutované problémy o úloze
historie ve školním vyučování. In Acta Universitatis Carolinae Pragensis – Historia
Universitatis Carolinae Pragensis, 2012, roč. 52, suppl. 1, s. 243-257, konkrétne s. 256.
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historickej edukácie. Ono len do politickej roviny prenieslo a – len zdanlivo
bez súvislosti s vývojom historickej vedy – postupne identifikovalo rad takmer
zhodných

celoeurópskych

modifikujúcich

dovtedajšie

problémov

paralelne

odpovede

o základoch

spochybňujúcich
a princípoch

či

úlohy,

funkčnosti a zároveň aj efektivity dejepisnej výučby. Naše učebné osnovy
dejepisu v roku 1954 (v nadväznosti na školský zákon z predchádzajúceho
roka) formulovali ciele dejepisnej výučby ako „bojový prostriedok pri
budovaní novej socialistickej školy...“, mocnú zbraň, robotníckej triedy
a tábora socializmu, ktorá „povedie k nenávisti a nekompromisnému odporu
voči všetkým vykorisťovateľom“ a v rozsiahlych sprievodných poznámkach do
úplných detailov naordinovali celú „metodológiu“ každej vyučovacej témy.
Opatrné pokusy polovice 60. rokov tlmiť trendy usilujúce o diskvalifikáciu
jedinečnosti dejepisu a trochu špecifickejšie naformulovať princípy jeho
výučby (vrátane modifikovania pohľadu na poznávacie funkcie dejepisu
a úsilia o novú „úctu k historickému faktu“) hneď na začiatku normalizačného
obdobia zmietli rozsiahle inštrukcie nového Ministerstva školstva Slovenskej
socialistickej republiky a napokon potvrdili učebné osnovy pre gymnáziá
z roku 1982. „Vedecký svetonázor“ (marxizmus), socialistické vlastenectvo,
proletársky internacionalizmus, poznávanie minulosti jedine prostredníctvom
triednych stanovísk, marxistickou teóriou a ňou postulovanými kritériami
zákonitostí spoločenského vývoja, ateizmom a bojom proti cirkvám sa
opätovne stali ich nosnými prvkami.35 „Vedeckosť, vedecký svetonázor
35

PÁLOVÁ, Oľga. K vývoju cieľov a obsahu vyučovania dejepisu na základných školách
v rokoch 1945 – 1960. In Universitas Comeniana. Facultas Paedagogica Tyrnaviensis.
Spoločenské vedy. História 6. Bratislava : SPN, 1978, s. 101-127; STOJKA, Ondrej.
K niektorým otázkam tvorby obsahu vyučovania dejepisu na základnej škole. In
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predpokladá, že pri výklade historických javov a faktov sa nemôže zanedbať
ideologické hľadisko“ (sic!), prízvukoval autor odbornej úvahy o historickej
vede a vzdelávaní v dejepise.36 Tomu pritakávala aj historická veda. Na IX.
zjazde Slovenskej historickej spoločnosti v roku 1986 sa v hlavnom referáte
objavila téza, že národná história má nadnárodný charakter, preto je predurčená
na výchovu socialistického internacionalizmu.37
Možno posledné znaky voľnejšieho uvažovania o metódach a cieľoch
slovenského i českého dejepisného vyučovania vrátane vzťahov historická
veda – dejepis nájdeme v spracovaní výskumu úrovne vedomostí z dejepisu
žiakov 9. ročníkov niekdajších základných deväťročných škôl na Slovensku
(uskutočnil sa v apríli 1969). Vo vtedajších podmienkach slovenského dejepisu
však aj on pripomína výskum, ktorý o niečo skôr uskutočnila Katedra histórie
Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity na teritóriu celého štátu. 38 Ale radi by
sme upozornili, že mnohé metodicko-didaktické otázky funkčnosti výučby
formulované v analýze výsledkov toho výskumu sa napodiv podobajú
problémom, ktorým čelí aj dejepisná súčasť aktuálne pripravovaného
elektronického testovania vedomostí slovenských žiakov, projektu riadeného
Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania – NÚCEM (za všetky:
nedostatky, resp. slabiny tzv. zatvorených otázok, zaraďovať či nezaraďovať do

36
37
38

Universitas Comeniana. Facultas Paedagogica Tyrnaviensis. Spoločenské vedy.
História 2. Bratislava : SPN, 1970, s. 117-127; ALBERTY, Július. Dejepis v zajatí
ideológií. In História, 2006, roč. 5, č. 3, s. 46-49.
STOJKA, K niektorým otázkam tvorby, s. 126.
ALBERTY, Dejepis v zajatí, s. 47.
STOJKA, Ondrej – BLAŠKOVIČ, Oskár. Výskum úrovne vedomostí z dejepisu
u žiakov 9. ročníka ZDŠ na Slovensku. In Universitas Comeniana. Facultas
Paedagogica Tyrnaviensis. Spoločenské vedy. História 3. Bratislava : SPN, 1971, s. 155176.
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súboru testovacích otázok znalosť historických pojmov a i.). 39 Ako zdôvodniť
tento paradoxný jav? Jedno z vysvetlení ponúka J. Alberty: didaktika dejepisu
sa v týchto rokoch na jednej strane skutočne vypracovala z aplikovanej
metodiky na teóriu vyučovania dejepisu, na strane druhej „na obsah a cieľ
vyučovania

dejepisu

nielenže

nesiahla“,

ich

naoktrojované

tézy

„zdôvodňovala a didakticky zabezpečovala“. Koncepcia dejepisu 70. – 80
rokov 20. storočia bola metodicky prepracovaná na priamy „scenár
vyučovania“ (a jeho dodržiavanie striktne sledované nielen orgánmi školského
dozoru).40 Dejepisnou metodológiou sa stali Tézy k dejinám Slovenska
vpracované Historickým ústavom SAV v roku 1955. Napriek tomu
historiografia stratila dosah na vyučovanie, didaktika sa ho v 70. rokoch plne
zmocnila.
Kým

otázky

o dostatočnosti

či

nedostatočnosti,

aktuálnosti

a užitočnosti koncepcií dejepisnej výučby (zmyslu a cieľov vyučovania
dejepisu), nadväzujúce na dramatické pochybnosti historiografie o svojich
metódach a cieľoch, sa v krajinách západnej Európy kontinuálne diskutovali od
konca druhej svetovej vojny, situácia postkomunistickej časti strednej Európy
sa pred rokom 1989 vyvíjala navonok nekonfliktne. Po roku 1989 sa za to
„zaplatilo“: radikálne zmeny politickej situácie mimoriadne vyhrotili práve
napätie vzťahu história ako veda – dejepis ako vzdelávacia disciplína. Nielen
obsah a zameranie dejepisu (ktoré tak či tak už dávno pred rokom politického
zlomu prestali byť prijímané nielen žiakmi, ale i širšou populáciou), ale
39

40

Projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania . Osobný archív M. T.
ALBERTY, Dejepis v zajatí, s. 47.
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v najradikálnejších variantoch i nutnosť zachovania dejepisu ako školského
predmetu sa v postkomunistických krajinách začali otriasať v samotných
základoch. V slovenskom podobne ako v podstate celom stredoeurópskom
priestore v krátkom časovom období akoby v jednom „kotle“ sa zároveň
premiešali a nad plameňom vnútropolitických turbulencií spoločne zahrievali
otázky teoretické i didaktické, metodologické i ideologické. Spoločenskopolitickú príťažlivosť alebo jednoducho silný vplyv „západoeurópskych“
výsledkov na všetky krajiny stredoeurópskeho regiónu po roku 1989 dnes
najvýraznejšie dokumentujú práve ich už spomínané viac alebo menej
„europeizované“ texty učebníc: koncepciou, obsahovo a povedzme, že i cieľmi
výučby a nástrojmi na jej dosiahnutie. Otázkou zostáva, do akej miery je tento
obraz prirodzenou odpoveďou nášho vzdelávacieho prostredia.
Navonok najjednoduchšie alebo aspoň najrýchlejšie sa realizovala
naša inštitucionálna reforma. Po formálnej stránke ju takisto možno najviac
pripodobniť

k

všetkým

reformám

dejepisného

vzdelávania

postkomunistických, resp. stredoeurópskych postkomunistických krajín: keďže
reformy všade majú rovnaké dôvody, v zásade vykazujú aj rovnaké tendencie.41
Všetky reformné kroky, a rovnako ako slovenské, už niekoľko rokov stabilne
ohlasujú alebo aspoň deklarujú predovšetkým oslabenie centrálneho určovania
obsahu edukačnej činnosti a vo väčšej či menšej miere tvrdia, že treba
posilňovať právomoci konkrétnej školy pri kreovaní definitívneho obsahu
výučby, keďže tá má zodpovedať regionálnym, odborným a ďalším školským
41

Pozri komparatívnu analýzu reformných programov dejepisného učiva (po roku 1989)
viacerých štátov európskeho regiónu od českej autorky D. Hudecovej: HUDECOVÁ,
Dagmar. Analýza dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných státech Evropy a její
výsledky. Praha: Univerzita Karlova, 2006, 133 s.
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špecifikám a podmienkam. Zdôrazňujú tak dôležitosť variability a modifikácií
schválených

základných

modulov

dejepisného

učiva.

V príslušných

inštitucionálnych dokumentoch sa takmer zhodnými argumentmi zdôvodňuje
aj potreba meniť procesuálnu stránku vzdelávania (vypestovanie „kompetencií
k celoživotnému
zmenami

náplne

vzdelávaniu“
dejepisného

a i.)

a spolu

učiva

s odbornými

i jeho

predpokladajú aj zmeny štýlu pedagogickej práce.

novou

koncepčnými

systemizáciou

sa

42

Už diferencovanejšie – viac alebo menej prehĺbenejšie hoci stále pri
formulovaní v zásade zhodných cieľov – sú v príslušných programových
dokumentoch (či ich už nazývame štátne vzdelávacie programy, učebné osnovy
alebo dostali nejaký iný formálny názov) definované požiadavky na budovanie
historického vedomia žiakov a kritériá na porozumenie vzťahu minulosť –
súčasnosť (vrátane spoznávania a prijímania toho zdanlivo najspornejšieho
faktu: že historiografia (a spoločenské vedy) posudzujú (hodnotia) minulosť
súčasnými očami), nerovnako konkrétne sa identifikujú konkrétne potreby
zaradzovania historických skutočností do komplexných (povedzme že
„nadpredmetových“) súvislostí a veľmi neprecízne sa vysvetľujú potreby
poznávania hraníc vlastného úsudku (predovšetkým posledné dve požiadavky
isteže vždy podľa príslušného vzdelávacieho stupňa). 43 Pravdaže, nie všetko sa
dá porovnávať, reformy jednotlivých krajín sa nachádzajú na rozličných
42

43

Podrobnejšie: HUDECOVÁ, Analýza dějepisných vzdělávacích programů.
Inštitucionálna podoba súčasnej slovenskej reformy podrobnejšie: BOCKOVÁ, Anna.
Slovak Models of History Teaching since 1993, odovzdané ako príspevok pre Prace
historyczne, Kraków, t. 142/ 2015, 21 normostrán, v tlači. Ďakujem autorke za
poskytnutie rukopisu. tiež: JOVANKOVIČ, Samuel. Dejepis v pedagogických
dokumentoch a vo vyučovaní. Bratislava : ŠPÚ, 2012, s. 7-40, 63-94.
HUDECOVÁ, Analýza dějepisných vzdělávacích programů.
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úrovniach realizácie, často sa ich jednotlivé etapy vzájomne prelínajú,
častokrát sa modifikovali, modifikujú, upravovali a upravujú „za pochodu“,
preto aktuálny stav nemožno zachytiť úplne presne.
Prvé údaje z nového komparatívneho prieskumu súčasnej podoby
vysokoškolského učiteľského vzdelávania v dejepise na Slovensku, Česku,
Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Ukrajine, resp. v ďalších
postkomunistických krajinách takisto akoby nepritakávali všeobecnému
názoru, že odbor sa na fakultách zo všetkého najmenej študuje pohľadom,
očami

a potrebami

učiteľa,

skôr

nás

presviedčajú,

že

prinajmenej

v inštitucionálnej rovine by slovenské výsledky prípravy učiteľov na výučbu
dejepisu mali byť kompatibilné s výsledkami iných vyspelých európskych
krajín. Plnú realitu však pravdepodobne odhalia až detailnejšie závery
výskumu a ich zaradenie do kontextu množstva ďalších činiteľov formujúcich
spôsob a úroveň učiteľskej prípravy a následne vyučovania dejepisu na
základných a stredných školách.
Ak si však odmyslíme formálnu stránku všade sa opakujúceho
„povinného“ súhlasného tónu zdôrazňujúceho ich nevyhnutnosť, reálne kroky
reforiem sa neprijímali, resp. neprijímajú s jednotným nadšením – nielen na
Slovensku, ale ani v Poľsku, Maďarsku, Česku či Slovinsku sa objavila
relatívne široká škála názorov tak na meniaci sa obsah výučby, ako i na jej
ciele, a to od radikálne pritakávajúcich cez triezvo kritické až po zásadne
odmietavé. Je tiež zrejmé, že rýchlosť a spôsob akceptácie kurikulárnych
zmien sa v mnohom odvíja od celkových tradícií a predchádzajúceho
charakteru školského systému krajiny.44 Už sme upozornili na jednu z možných
44

Porovnaj: HUDECOVÁ, Analýza dějepisných vzdělávacích programů, s. 3.
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príčin veľkej miery závislosti prvých reformných slovenských vzdelávacích
programov na českej forme podoby programov, len na okraj ešte pripomíname
rozdielnosť slovenského a poľského štrukturálneho modulu: kým na Slovensku
experiment s lineárnym modelom dejepisnej výučby (jeden spoločný blok
výučby začínajúci na základnej škole a končiaci v prvých ročníkoch výberovej
školy) zapadol bez hodnoverných výsledkov ešte v čase komunizmu,
v poľskom prostredí sa naopak udržiava, v ďalších ročníkoch výberovej
strednej školy je doplnený blokom tematického dejepisu. 45 Pri bližšom
posudzovaní konkrétnych tendencií slovenskej reformy by sme zároveň
objavili viacero rozporov medzi jej proklamovanými a reálnymi krokmi.
Hoci základné ciele nového, podľa príslušných programových
dokumentov zodpovedných inštitúcií budovaného „historického vedomia
mladej generácie“ sú navonok jasné, napĺňajú požiadavky na modernú výučbu
a navonok legitimizujú aj najaktuálnejšiu percepciu výsledkov historického
poznania, efektivita a funkčnosť dejepisného vzdelávania sa stabilne zhoršuje a
profanácia dejepisu, začatá ešte pre rokom 1989, naďalej pokračuje. Tlak
vyvíjaný na dejepis je zároveň súčasťou širšieho viac aj menej presne
artikulovaného tlaku verejnosti na celý vzdelávací systém, resp. školstvo,
pričom pre všetky stredoeurópske krajiny, aj keď v nerovnakej miere, platí, že
zároveň došlo nielen k výraznému spoločenskému znižovaniu hodnoty práce
pedagógov, ale predovšetkým hodnôt školskej humanitnej výučby. Slovenské
vzdelávacie prostredie poukazuje na negatívne efekty radikálne zníženého
počtu dejepisných vyučovacích hodín, ukazuje sa však, že ani ich relatívne
vysoký počet nemusí byť pre očakávanú zmenu k lepšiemu určujúci.
45

STINIA, Edukacja historyczna w Polsce.
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Maďarský historik (teda autor z prostredia vyznačujúceho sa špecificky
vysokou týždennou dotáciou hodín určených práve na dejepisnú výučbu) pri
posudzovaní svojich podmienok neváha hovoriť o úplnom štiepení domáceho
vzdelávacieho systému, základných zložiek, ktoré by mali tvoriť jeho
organické súčasti, a zdôrazňuje, že štiepenie sa neblaho prejavuje práve v
dejepisnom vzdelávaní.46 Ako nebezpečnú vníma priepasť roztvárajúcu sa
medzi výsledkami domácej historiografie, proklamovanými normatívnymi
požiadavkami dejepisnej výučby a reálnym stavom – efektivitou a funkčnosťou
normatívov v realite, nástojčivo však poukazuje na skutočnosť, že nový,
navonok jasný vzdelávací systém je v skutočnosti nielenže zastaraný, no
jednotlivé zdanlivo harmonizujúce prvky Národných učebných osnov dejepisu
sa navzájom vylučujú, dejepisná výučba preto jednoducho nemôže naplniť
teoreticky bezchybné proklamované zámery a ciele (škála týchto vzájomne
protikladných prvkov je podľa autora pestrá, siaha od zbytočného
„pedagogizovania“

frontálne

nenaučiteľného

obrovského

množstva

požadovaných vedomostí až po rozmanité reálne modely dejepisného
vzdelávania a organizácie dejepisnej výučby – navonok koexistujúce
v skutočnosti vzájomne sa vylučujúce atď).47
G. Jakab takto zaznamenal asi najzávažnejšie súčasti problémov
aktuálneho dejepisu, ktoré možno priamo vztiahnuť aj na slovenské
podmienky. Parafrázovaním jeho slov: či sa učiteľ dejepisu usiluje
46

47

JAKAB, György. Anomické vzťahy vo vyučovaní dejepisu v Maďarsku. In MICHELA,
Miroslav – VÖRÖS, László et al. Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva.
K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Bratislava : Historický ústav SAV,
2013, s.161-178.
Tamže, s. 161, 166-168, 170.
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predovšetkým o to, aby žiakom odovzdal (tradičnejšie) základy všeobecného
vzdelania prostredníctvom poznávania minulosti, či si myslí, že taký model
v súčasnosti poskytuje skôr „krížovkové znalosti“, a tak sa pokúša, aby si jeho
žiaci aj pomocou dejepisu osvojovali predovšetkým odborné zručnosti a
techniky získavania informácií, alebo si myslí, že spoznávanie (historických)
metód výskumu (t. j. techník získavania informácií) sú znalosti takisto
nepotrebné pre praktický život, a preto by radšej rozvíjal všeobecnejšie
zručnosti: myslenie, komunikáciu, učenie sa, spoluprácu... Nič z toho sa
v súčasnej situácii, v danom školskom rámci, ani u nás „nedá uskutočniť ani
jednotlivo, ani naraz“.48
V slovenských podmienkach pritom taktiež platí poznanie, že
vynútená

koexistencia

uvádzaných

protikladov

vedie

k tzv. zdanlivým

riešeniam a zvyšuje schizofrénny stav celého systému. Ak teda naši historici
a učitelia hovoria o neoprávnene klesajúcom uznaní roly dejepisu ako súčasti
a formy odovzdávania, zachovávania a vytvárania historického vedomia
spoločnosti i jednotlivca, ak tvrdia, že s marginalizáciou dejepisu sa v našom
kultúrnom priestore zmenšuje a znižuje aj význam kultúrnopolitických funkcií
historického vedomia a ak za tento stav vinia predovšetkým klesajúce (resp.
pred pár rokmi prudko poklesnuté) hodinové dotácie dejepisnej výučby, treba
ich upozorňovať na výsledky výskumov celostne sa zaoberajúcich vzdelávacou
problematikou i na skutočnosť, že ich ťažkosti sú už len zdanlivo čisto
pedagogickými problémami. Školské vzdelávanie sa stáva kategóriou tvrdo
zasahujúcou ekonomiku každého štátu, obrovské finančné, materiálové
a ľudské zdroje do neho vkladané spôsobujú, že (nielen u nás) si predovšetkým
48

Tamže, s. 170.
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ekonómovia a politici kladú otázky, do akej miery je veľkosť vkladaných
prostriedkov úmerná kvalite „edukačných produktov“... 49 Na takýto tlak náš
vzdelávací systém odpovedá do značnej miery formálne. Dejepis zaiste
nemôže riešiť celovzdelávaciu problematiku. Odvážime sa však tvrdiť, že nad
jeho postavením sa treba zamýšľať oveľa razantnejšie – i s perspektívou
možnej reštrukturalizácie celého školského systému humanitných predmetov
(napr. neuzatvárať sa vopred pred predstavou dejepisu ako súčasti predmetu
širšieho občianskeho vzdelávania* a pod.) Snahy o razantnejšiu zmenu
koncepcie sú dnes zamieňané skôr volaním po návrate pôvodnej časovej
dotácie dejepisnej výučby. Je faktom, že v celom stredoeurópskom priestore je
skutočne najnižšia. Ako však ukazuje maďarská situácia, zásadné otázky
funkčnosti dejepisu ani zvýšené hodinové dotácie nevyriešia. V. Čapek
pripomenul, že britský výskum už v 90. rokoch zistil, že sedem až deväťroční
žiaci zbierajú historické znalosti na 85 % mimo školu, teda mimo vplyvu
učiteľov, školských dejepisných programov a dejepisných učebníc.50
Aká môže byť realita na Slovensku? Žiaľ, od empirického výskumu
vnímania úlohy dejín a funkčnosti dejepisného vyučovania u stredoškolských
študentov v školskom roku 2004/2005 uskutočneného Katedrou histórie PdF
UK (Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže) sa na Slovensku
nekonal žiadny širší prieskum podrobnejšie mapujúci účinnosť výsledkov našej
reštrukturalizovanej dejepisnej výučby. Otázka položená pri bilancovaní
výučby dejín po prvých rokoch oddeleného vývoja kedysi spoločných kritérií
49

Pozri: PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002, s. 359-360.

* Pod pojmom „občianske“ vzdelávanie samozrejme nemyslíme dnes zaužívané užšie
50

vnímanie predmetov občianskej výchovy a občianskej náuky.
ČAPEK, Některé mezinárodně diskutované problémy, s. 243-257, s. 256.
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a princípov

vysokoškolského

vzdelávania

(či

„nešťastné

ekonomické

podmienky nútia prijímať nešťastné a nedôsledné riešenia, alebo prvotné
nesystémové,

nekoncepčné,

polovičaté

riešenia

sú

len

následne

ospravedlňované nenáležitými ekonomickými možnosťami“) zatiaľ zostala pre
všetky stupne slovenského dejepisného vzdelávania takmer rovnaká. 51
Navyše treba aspoň okrajovo pripomenúť, že celý proces výučby
dejepisu, jeho obsah i jeho usporiadanie a v mnohom i jeho poňatie i celú
dejepisnú prácu zrejme tak či tak zmenia aj ďalšie externé faktory – napr. nové
zdroje

komunikácií.

Slovenské

predstavy

a skúsenosti

s digitalizáciou

dejepisného učiva sú zatiaľ rozpačité, Slovensko všeobecne v tomto kontexte
pôsobí zo stredoeurópskych krajín najváhavejšie. 52 Ojedinelé pokusy
profesionálne metodicky pripraviť aj dejepisnú pomôcku v novej „lingua
franca“ – „desiatej múze“, ktorá v 20. storočí „z Olympu riadi (tradičných)
zvyšných deväť“ (Gore Vidal) – teda napr. dokumentárny film 53 – nestačia.
Učitelia na základných a stredných školách o to viac používajú audiovizuálne
pomôcky, resp. materiály pripravované „metodikou“, ktorú by sme mali skôr
nazvať systémom „do it yourself“. Pokračujúca vizualizácia vnímania (aj
historickej) skutočnosti je v zásade mimo súhlasných či nesúhlasných
51

52

53

TONKOVÁ, Mária. Vysokoškolské všeobecné dejiny 20. storočia v SR a výučba na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. In ASCHENBRENNER, Martin (ed.).
Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem : UJEP, 2006,
s. 63-73, s. 64.
Podrobnejšie: TONKOVÁ, Mária. Predstavy a realita – Skúsenosti s digitalizáciou
dejepisného učiva a dejepisnej výučby v Slovenskej republike. In Sborník prací
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd 25/2011/2. Brno :
Masarykova univerzita, 2011, s. 45-53.
KRATOCHVÍL, Viliam et. al.: Dokumentárny film ako školský historický obrazový
prameň. Metodické podnety. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, 95 s.
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aktívnych zásahov pedagógov. Aj v stredoeurópskych štátoch sa do dejepisnej
výučby začína pretláčať rola počítačov a počítačových hier, didaktická
terminológia si už vytvorila nový termín „historický edutainment“. 54
Napriek všetkému, za najzávažnejší faktor formujúci pozície dejepisu
vo vzdelávacom systéme Slovenskej republiky stále môžeme považovať
vnútorné väzby medzi ním a históriou (profesionálnou historiografiou). V čase
keď celoeurópske a proeurópske kultúrno-vzdelávacie organizácie pragmaticky
hľadali nové ciele i obsahy „európskej dimenzie“ dejepisného vzdávania tak,
aby vyhovovali aj ďalším štátom (komunitám) uchádzajúcim sa o vstup do
európskeho spoločenstva, na Slovensku odbornou verejnosťou priznávaná
(a širšou verejnosťou vysmievaná) zhoršujúca sa efektivita tohto vzdelávania
bola aj dôsledkom skutočnosti, že paralelne začalo pôsobiť niekoľko procesov.
Predovšetkým bolo treba náhle akceptovať stratu niekdajšej normatívnej
funkcie samotnej histórie. Slovensko získalo štátnu samostatnosť a prirodzené,
hoci nie vždy presne a šťastne artikulované očakávania verejnosti inak
systemizovať vlastný obsah dejepisnej výučby, „konečne“ sa v ňom venovať
národným dejinám tak, ako si zaslúžia, sa zrazili s rýchlou globalizáciou
a internacionalizáciou kultúrnych procesov. Bolo (a stále je) treba zamýšľať sa
nad úplne základnými vecami: vzdelávacie programy, dokumenty i učebnice
i pracovné pomôcky (nielen v dejepise ale i príbuzných predmetoch) zrazu
potrebovali vyjadriť, ako posilňovať identitu vlastného národa a neupadnúť
54

Pozri napr. program tohtoročnej V. medzinárodnej vedeckej konferencie Edukacja –
Kultura – Spoleczeństwo Wroclaw 8. – 10. 9. 2014: Historical edutainment – połączenie
edukacji historycznej z rozrywką albo nauka historii przez zabawę. (Archív M. T.)
Novotvar „edutainment vychádza zo slov: „education“ a „entertainment“. (pozn. M. T.)
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pritom do nacionalizmu, oveľa precíznejšie naformulovať, ako v meniacich sa
podmienkach sveta uchovávať vlastnú identitu, tradície, kultúru národa resp.
štátu, ako (akými prvkami) dejepisného vzdelávania zároveň budovať
súdržnosť národnej i nadnárodnej komunity. Pritom ani najznámejšia
a najhlasnejšie vyjadrovaná dobová snaha po „odstraňovaní bielych miest“ sa
prirodzene

plne

nekryla

s pluralitou

výskumu

paralelne

očakávanou

v akademickej historiografii. Konkrétne rozpracovanie všetkých požiadaviek
vyžadovalo oveľa širšie teoretické a pravdu povediac i technické zázemie, než
sme mali k dispozícii.
Otázkou podrobnejšieho výskumu stále zostáva, do akej miery
v týchto podmienkach poznamenala prestíž dejepisu v širšej verejnosti práve
sebareflexia slovenskej historickej vedy. Rozčarovanie verejnosti nad
proklamovanými

ohraničenými

možnosťami

vedeckého

spoznávania

a spoznania sveta, hoci sa týka vedy ako celku, bolo pochopiteľne viditeľnejšie
v humanitných a spoločenských než prírodovedných disciplínach. Takéto
procesy prirodzene poznáme nielen zo Slovenska či postkomunistických krajín.
Ale práve rýchlosť náhrady modernistických konceptov smerovania dejín
propagovaním

plurality

či

postmodernizmu,

v oveľa

kontroverznejšej

atmosfére, než bol relatívne kontinuálnejší spoločenský a vzdelávací kontext
veľkej časti Európy, našu bezradnosť dovŕšila. 55 Ak dejepisné vzdelávanie
55

Podrobnejšie: TONKOVÁ, Prítomnosť minulosti, s. 34-36. Pripomeňme len, že
spomínaná povojnová skepsa nad možnosťami vedy v západnej Európe získavala od 70.
rokov nové impulzy vďaka ďalším nejednoznačným reakciám na celkové výsledky
druhej polovice „veku extrémov“ (postoje k bohatnúcim spoločenstvám, resp. sociálnym
skupinám sprevádzané novou chudobou nielen mimo, ale aj vo vnútri bohatnúcich
spoločenstiev, nové zničujúce nacionálne konflikty napokon vrcholiace vojnovou
zrážkou priamo na európskom území a i.).
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považuje možnosť protirečivého výkladu rozmanitých stránok historického
procesu za prirodzený dôsledok vývoja historickej vedy, alebo aspoň za
skutočnosť, ktorú dokáže absorbovať, ľahšie si formuluje aj vlastné nezávislé
ciele, ktoré hodlá dosiahnuť pri budovaní historického vedomia svojich
respondentov, prirodzenejšie i premyslenejšie reaguje na poznanie, že
strategické ciele dejepisnej výučby môžu byť (sú) vlastne „len“ praktickými či
pragmatickými cieľmi vrátane jeho možných aktualizačných funkcií. (Sú ciele
„európskej

dimenzie“

vzdelávania

doktrinálne

ideologické,

alebo

sú

jednoducho „len“ užitočnými pragmatickými cieľmi?) Inými slovami,
slovenská situácia, resp. verejnosťou v novej situácii pociťovaná zvýšená
citlivosť na otázky ako formulovať ciele „správneho“ historického vedomia
potrebné vštepovať dospievajúcej časti národnej komunity nie je v Európe
žiadnou výnimkou. Výnimočné postavenie jej dodala (a stále dodáva) práve
dynamika spoločenských zmien. Naše špecifiká možno nie sú závažnejšie, ich
aktuálne dôsledky však na náš kontext vplývajú podstatnejšie než všetky
ostatné činitele paralelne pôsobiace aj v širšom (európskom) vzdelávacom
kontexte. Bezradnosť sa dala očakávať práve v krajinách, ktoré pluralitu
(„nejednotnosť“) výkladu dlhodobo odmietali.
Práve

tieto

skutočnosti

nás

nápadne

pripodobnili

situácii

postkomunistických stredoeurópskych krajín. Kým historici s porozumením
prijímajú tézu, že historiografia je „konštruktom svojich čias, ich dobovej
kultúry“,56 pri dejepisnom poznávaní sa tento koncept komplikuje tým viac,
čím viac akceptujeme jeho etické a socializujúce funkcie. Pritom, inak
56

WRZOSEK, Wojciech. Imputacja kulturowa jako fundament myślenia historycznego. In
KUJAWSKA – JEWSIEWICKI (eds.), Historia - Pamiȩć –Tożsamość, s. 35-39, s. 37.
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povedané, ak je historiografia „najpolitickejšou vedou“, podlieha vplyvom
okolitého prostredia vedome aj nevedome a historické myslenie tohto
prostredia následne formuje,57 dejepis musí úplne prirodzene rátať s tým, že
v inom než v najširšom slova zmysle politickom prostredí vlastne stráca
zmysel a práve v takýchto podmienkach reálne výsledky historickej vedy musí
sprostredkovať. Ten „náš“ akoby to „netušil“, presnejšie má s takouto
akceptáciou rozmanité problémy, sčasti pre spomenuté slabšie teoretické
zázemie, ktoré by mapovalo aj spôsob jeho vlastného historického vývoja.
Podrobné systémové porovnanie všetkých konkrétnych súvislostí
medzi vývojom slovenského historického výskumu po roku 1989 a podobou
našich dejepisných naratívov v rovnakom období našej kultúrnej transformácie
si zaslúži samostatný výskum. Pripomeňme aspoň tie väzby, ktoré podľa nás
najkomplikovanejšie zasahujú do podoby učebnicových textov a zároveň
pripomínajú vnútorné „dlhy“ odborného výskumu z jednej i druhej strany.
V novoformulovaných záujmových sférach a trendoch historického výskumu
už neobstojí predstava o učebnicových textoch ako o nižšom druhu historickej
literatúry, naopak, učebnice sa stali dôležitým historickým prameňom,
i primárnym analytickým zdrojom. Tak ako dejepisu samotnému, aj
dejepisným učebniciam sa však na Slovensku stále venujeme skôr
z didaktického než historického pohľadu (známe práce V. Kratochvíla, ale
prirodzene viacero ďalších autorov),58 navyše chýbajú prípadové štúdie
57

HUDEK, Najpolitickejšia veda, s. 7
V súvislostiach našej témy napr.: KRATOCHVÍL, Viliam. Možné modely na výučbu
medzivojnového obdobia ( k problémom tvorby synteticko-analytických učebníc dejepisu.
In Česko-slovenská historická ročenka 2011, 2012, s. 164-172. Na pomedzí historickej a
(viac) didaktickej problematiky osciluje práca: KRATOCHVÍL, Viliam – ULVR, Václav.
Koniec Československa v školskom výklade/ Konec Československa ve školním výkladu. In

58
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spájajúce oba komponenty do jedného celku. Čisto didaktický pohľad presiahli
viaceré práce J. Albertyho. Výnimkou, ktorá presviedča, že stojí za to, aby sa
učebnicové texty viac využívali ako svojrázne historické pramene, je štúdia S.
Otčenášovej charakterizujúca kultúrnopolitickú atmosféru medzivojnového
i povojnového Československa práve prostredníctvom dobových dejepisných
textov. Aj ďalšie štúdie autorky naznačujú možnosti analýz „dejepisných“
zdrojov pri výskume národných kultúrnych dejín.59
Otázky formovania kultúrnej a národnej identity pritom už dlhšie
špecificky čeria hladinu slovenskej historiografie aj ako logický dôsledok
faktu, že náš marxistický národný príbeh prebral väčšinu (ahistorických,
dobovo však podmienených a vysvetliteľných) tradičných medzníkov od
svojich predchodcov60 – aj s jeho „pochmúrnosťou“ v pohľade na údajnú
vlastnú „nevyspelosť“, „nezrelosť“, vlastné možnosti a oneskorené budovanie
vlastnej národnej identity.61 Po roku 1989 sa s opätovnou nástojčivosťou
vynorili a zrazili všetky historiografické i publicistické trendy a predstavy
Česko-slovenská historická ročenka 2002, 2002, s. 187-192.
59
OTČENÁŠOVÁ, Slávka: Schválená minulosť (Kolektívna identita v československých
a slovenských učebniciach dejepisu (1918 – 1989). Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2010,
159 s.; OTČENÁŠOVÁ, Slávka: Obraz Maďarov v československých a slovenských
učebniciach dejepisu pre základné a stredné školy vydávaných v rokoch 1918 – 1989. In
OTČENÁŠOVÁ – ZÁHORÁN (eds.), Hľadanie spoločného jazyka, s. 15-22.
60
HUDEK, Najpolitickejšia veda, s. 154.
61
ŠKVARNA, Dušan. Bremeno Uhorska v našich dejinách. In Impulz, 2012, roč. 8, č. 2,
s. 61-93, s. 84, 86. D. Škvarna tiež upozorňuje, že v slovenskej verejnosti možno doteraz
najznámejšia koncepcia a symbolika zmyslu slovenských dejín Vladimíra Mináča
o plebejskom slovenskom národe je len marxisticky transformovanou modifikáciou
starších autorov a v skutočnosti istého „vykradnutia“ (M. T.) textu Františka
Hrušovského, resp. ešte staršieho konceptu Júliusa Bottu a jeho generačných druhov.
Hrušovského koncept však, podľa nás, môžeme do značnej miery pokladať aj za
prirodzený dôsledok vtedajšieho stupňa slovenského historického výskumu. Por. tamže,
s. 86-87.
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o skutočnom i „skutočnom“ obraze našich dejín. Opätovne stojí za to
zdôrazniť, že komparatívna analýza textov dejepisných učebníc krajín
stredoeurópskeho priestoru poskytuje viaceré špecifické a pre nás zaujímavé
informácie o podobe turbulencií ich národného vývinu i o vývine ich
národných historiografií. Dejepisné texty učebníc postkomunistických krajín
stredoeurópskeho priestoru charakteristicky odrážajú tak špecifické a zároveň
jednoznačne

spoločné

črty

stredoeurópskych

krajín

a ako

i

odlišné

(odbornohistorické i „dejepisné“ – didaktické) prístupy ich riešenia, na
signifikantne, zdanlivo totožne zjednodušujúcom texte si historik môže
potvrdiť

pozoruhodnú

rozmanitosť

niekoľkých

vĺn

spoločného

štátnopolitického i kultúrneho vývoja tohto priestoru, meniace sa akcenty a
názory jednotlivých národných historiografií na tento vývoj, nezastupiteľné
prejavy podobností a zároveň odlišností niekdajších politických režimov týchto
krajín i odlišné nuansy ich hodnotenia v rovnakom čase, pri podrobnejšej
analýze textov teda objavuje svojrázne informácie aj o príslušnom vývine
historiografie.62
Uveďme si to aspoň na spôsobe, akým rezíduá marxistických či skôr
komunistických

národných

naratívov

ovplyvnili

„dejepisnú“

podobu

prezentácie historického vývoja toho-ktorého stredoeurópskeho národa.
Slovenské, české i slovinské učebnice dejepisu do roku 1989 rozvíjali súčasne
československú, juhoslovanskú, slovenskú, českú a slovinskú kolektívnu
identitu. V učebniciach medzivojnového obdobia sa juhoslovanská a
československá identita prezentovali vo forme dvoch (troch) vetiev jednotného
62

Podrobnejšie na príklade komparácie textov o 20. storočí v slovenských, českých
a slovinských dejepisných učebniciach: TONKOVÁ, Systemized memory.
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národa, v období komunistickej Juhoslávie a komunistického Československa
sa jedna i druhá konštrukcia jazykovej a etnickej jednoty príslušných
národných komunít opustila a náhrada sa našla v teóriách o tesných
dlhodobých kultúrnych kontaktoch a tradíciách, pričom, podobne ako
dejepisectvo, aj texty dejepisných učebníc o to viac zdôrazňovali spoločné
kultúrne dedičstvo, o čo viac zamlčiavali národné tradície a kultúrne kontakty
iného typu.
K aspektom zdôrazňujúcim úzku historickú príbuznosť sa zároveň
pridružila triedna či skôr pragmatická triedno-národná klasifikácia utláčajúcich
a utláčaných spoločenstiev, ktorá daný scenár umocňovala. Bizarné črty tohto
procesu formujúceho sa v slovenskej historiografii zhruba od začiatku 50.
rokov,

vrcholiaceho

v pseudomarxistickej

periodizácii

slovenských

československých dejín najnovšie podrobne popísal A. Hudek 63 (ako pars pro
toto: vhodnosť či nevhodnosť, výhodnosť či nevýhodnosť zahrnutia dejín
Veľkej Moravy do obdobia feudalizmu) na príkladoch kľúčových medzníkov,
resp. najcharakteristickejších symbolov našej národnej pamäti (veľkomoravské
obdobie, prvá slovenská republika, rok 1848, SNP...). Komunistické naratívy
jasne predurčili aj formu vzdelávacieho konceptu národných dejín. 64
Pri podrobnejšej analýze slovenskej historiografie by sme modifikácie
komunistického konštruktu „zákonitého spolužitia dvoch národov“ objavili,
predovšetkým v poslednom dvadsaťročí socialistického Československa, ale
jednoznačnejšia kritika tohto ahistorizmu zaznela v historickej obci a medzi
63

HUDEK, Najpolitickejšia veda. O peripetiách hodnotenia „feudálneho“,
„ranofeudálneho“ či „protofeudálneho“ charakteru Veľkomoravskej ríše predovšetkým s.
136-138.
64
Por.: OTČENÁŠOVÁ, Schválená minulosť, s. 106-122.
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intelektuálmi až tesne ku koncu normalizačného obdobia. 65 Pripútanosť
slovenskej

historiografie

k

„československej“

aj

počas

posledného

dvadsaťročia československého štátu našla vo vzdelávaní svoj špecifický
výraz. Hoci isté pragmatické posuny počas jednotlivých desaťročí jestvovali,
slovenskí a českí žiaci a študenti sa stále učili z identických učebníc, ktoré im
v príslušných jazykových mutáciách prezentovali takmer totožný príbeh
národných dejín, alebo ešte presnejšie: kým v historickej spisbe dlhotrvajúce
neprekročiteľné limity nemuseli byť tak viditeľné, vo vizuále našich učebníc
„české dejiny so slovenským apendixom“ 66 sú v celom období takmer
hmatateľné. Odporúčame k tomu pozrieť učebnicu pre tretí ročník gymnázia
vydanú ešte v roku 1987.67 V učebnicových textoch takisto oveľa viac „bili do
očí“

–

teda

zreteľnejšie

na

povrch

vystupovali

najvšeobecnejšie,

najklišéovitejšie vyjadrenia historiografie o triednom boji slovenských
a českých robotníkov ako hybnej sile dejinného vývoja. 68 Zdôrazňovanie
65

RYCHLÍK, Jan. Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989 – 1992.
Bratislava : AEP, 2002, s. 10.
66
ZEMKO, Milan. O podobu národných dejín. In Forum Historiae, 2007, roč. 1, č. 1, s.
21. Dostupné na http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/67648/Zemko.pdf.
67
CAMBEL, Samuel a kol. Dejepis pre tretí ročník gymnázia. Bratislava, 1987, hlavne
kapitoly II. C, III. A.
68
Treba len zdôrazniť hodnotenia A. Hudeka, ktorý pri charakteristike slovenského
dejepisectva v prvom dvadsaťročí komunistického Československa jasne rozlišuje medzi
marxistickou ideológiou a jej pseudomarxistickou komunistickou verziou (pričom
ukazuje, že väčšina prác najmä v 50. rokoch paradoxne nemohla byť ani rigidne
marxistická). HUDEK, Najpolitickejšia veda, s. 63-65. Na realitu takéhoto písania
o dejinách pri charakterizovaní dejepisectva krajín sovietskeho bloku (a jeho rozdielov
v porovnaní s vývojom marxistického dejepisectva na Západe) upozorňuje G. Iggers.
Pripomína, že v komunistických krajinách sa „dejiny robotníctva paradoxne vlastne
priblížili dejinám elít, pretože sa obmedzovali na výskum organizovaného robotníckeho
hnutia a sociálnej demokracie, po r.1917 komunistickej strany“. IGGERS. Georg G.
Dějepisectví ve dvacátem století. Praha : NLN, 2002, s. 76-90, s. 73.
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významu princípov „triedneho boja“ sa v nich definitívne zvrhlo. Namiesto
reálneho opisu ekonomického, sociálneho, kultúrneho postavenia najnižších
vrstiev

učebnicové

„organizovaný

texty

odpor“

zaplavili

robotníckej

šablónovité
triedy

voči

naratívy
svojim

popisujúce
utláčateľom.

Vyzdvihovanie rozmanitých vzbúr a štrajkov však predovšetkým neposkytlo
skutočný obraz o situácii sociálne najnižších vrstiev či o tom, ako títo ľudia
vnímali svoju minulosť.69
Kým však ešte na učebniciach z 80. rokov 20. storočia vidno, ako sa
do slovenských dejín vkladali viaceré momenty z českej histórie, ktoré pre
vlastný slovenský vývoj mali poväčšine okrajový význam, ako sa medzníky
slovenských dejín z rovnakých dôvodov marginalizovali, v súčasných
slovenských dejepisných učebniciach dochádza k opačnému extrému: pre
údajnú snahu odbúravať niekdajšie zveličovanie, české dejiny sa z nich takmer
úplne vytratili. Krátke texty o husitstve a o českom stavovskom povstaní v
pôvodnej verzii rukopisu najnovších slovenských dejepisných učebníc (pre 7.
ročník základnej školy, pre 1. ročník gymnázia) boli napísané ani nie tak na
spoznanie konkrétnych dejín „suseda“, ale na charakterizovanie dobových
fenoménov svetových dejín (reformácia, protireformácia, tridsaťročná vojna)
pomocou bližšej stredoeurópskej reality – t. j. na preklenutie istej bariéry a
nespojitosti, ktorá sa pri doterajších slovenských dejepisných textoch pociťuje
medzi výkladom o vývoji západoeurópskeho priestoru a národným vývinom.

69

Ľ. Lipták mohol ešte roku 1995 s posmešným údivom konštatovať, že po desaťročiach
„dobre dotovanej marxistickej historiografie ... dokonca ani presne nevieme, ako, kedy
a akými cestami sa robotnícka trieda u nás objavila...“ LIPTÁK, Ľubomír. Ľavica na
Slovensku v 20. storočí. In LIPTÁK, Storočie dlhšie, s. 237-238.
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Do publikovanej učebnice však neboli zaradené.70
Ako sme už pripomenuli, slovinská historiografia sa v čase spoločného
juhoslovanského štátu uberala do značnej miery nezávislou cestou, ale na
učebnicových textoch slovinských učebníc z čias komunistickej Juhoslávie sa
jej odlišné vývinové cesty zásadnejším spôsobom neprejavili. Podobne ako
dobové učebnice slovenské a české sa snažili slovinské juhoslovanské učebnice
predovšetkým do jedného zorného uhla vtesnať minulosť všetkých príslušných
národov a etník juhoslovanského štátu. Ba čo viac, pokúšali sa hľadať
„smerovanie minulosti“ – vychádzať z akejsi „juhoslovanskej predhistórie“.71
Autori aktuálnych slovinských učebníc však dokázali možnosť prepojenia
národného a nadnárodného priestoru premyslenejšou štruktúrou textov
aplikovať oveľa presvedčivejšie možno i preto, že dejiny juhoslovanského
štátu neboli nikdy redukované na dejiny Srbska do takej miery ako pomer
českých a slovenských dejín v prospech českých v československom prípade.
Súčasné slovinské učebnice dokážu vytvoriť systematickejší obraz vzťahov
medzi národným a nadnárodným (svetovým) kontextom s jeho organickými
medzistupňami, upozorniť, ako sa tieto medzistupne menili v čase i priestore.
Na väčšine aktuálnych slovinských učebníc 72 treba skutočne oceniť
70

Porovnanie originálnej a konečnej verzie textov najnovších učebníc pre 1. ročník
gymnázií a pre 7. ročník základných škôl – osobný archív M. T.
71
REPE, Juhoslovanská historiografia, s. 304.
72
Vychádzame z učebníc a pracovných pomôcok: REPE, B. Sodobna zgodovina
(Zgodovina za 4. letnik gimnazij). Ljubljana, 1998; CVIRN, J. – HRIBERŠEK, E. B. –
STUDEN, A. Novi vek. Zgodovina za 7. razred osemletke in 8. razred devetletke. Ljubljana,
2000; BERZELAK, S. Srednji in novi vek. Zgodovína za 2. letnik gimnazij. Ljubljana;
Mondrijan, 2008; CVIRN, J. – STUDEN, A. Zgodovina 3 (Učbenik za treti letnik
gimnazije). Ljubljana, 2008; DOLENC, E. – GABRIČ, A. Zgodovina 4 (Učbenik za četrti
letnik gimnazije). Ljubljana, 2002; DOLENC, E. – GABRIČ, A. – RODE, M. 20. stoletje
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predovšetkým prehľadnejšiu a logickejšiu štruktúru synchrónneho výkladu,
pričom pomer výkladu považujeme za prepracovanejší aj v porovnaní s nám
známymi českými učebnicami. České učebnicové texty umiestňujú národný
kontext precízne a premyslene, slovinské však majú aj látku svetových dejín
vnútri jednotlivých tematických celkov pravidelne koncepčne členenú tak, aby
zároveň upozorňovala na dôležitý kontext stredoeurópskeho, resp. i
balkánskeho regiónu. Práve dôsledným mapovaním týchto dvoch regionálnych
priestorov prirodzenejšie pestujú to, čo je (alebo malo by byť) funkciou
dejepisu – hľadanie sebavedomého, ale nenacionalizujúceho, autentického
miesta malého národa vo svetovom vývine. (Môžeme uvažovať, do akej miery
sa na slovenskej situácii podpísal aj fakt, že látka národných a svetových dejín
sa v našich učebniciach synchrónne spracúvala v novej situácii prvýkrát až
v sade učebníc vydávaných po roku 2008 – takisto na rozdiel od slovinských a
českých učebnicových textov.)
Je nepochybné, že všetky reformné slovenské dejepisné učebnice
v reálnom zachytení vlastných národných dejín urobili najvýraznejší posun pri
ich zasadení do uhorského kontextu. Možno to tvrdiť napriek skutočnosti (a či
práve preto), že práve „slovenská otázka“ vo viacnárodnom štáte Uhorska,
habsburskej

monarchie,

Rakúsko-Uhorska

patrí

v našej

historiografii

k najdiskutovanejším, pričom osobitné miesto stabilne zaujímajú otázky
slovensko-maďarských

vzťahov.

Pretrvávajúci

komplikovaný

postoj

(Zgodovina za 9.razred devetletke). Ljubljana, 2008; JANŠA-ZORN, O. – MIHELIČ, D.
Od prazgodovine skozi stari in srednji vek (Učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole).
Ljubljana, 2008; PASTAR, Z. – SOBOTKIEWICZ, J. Zgodovina 4 – Delovni zvezek za
četrti letnik gimnazije. Ljubljana, 2003; BRODNIK, V. et al. Zgodovina. Podosobitve pouka
v gimnazijski praksi. Ljubljana, 2010.
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k susedom (zo slovenskej i maďarskej strany) môže riešiť historiografia, ale
predovšetkým v „dejepisárskom“ prostredí ako stála prekážka očakávaného
porozumenia pôsobí veľmi nízka úroveň znalostí o úrovni dejepisnej produkcie
partnera. Výnimočná štúdia J. Albertyho publikovaná v roku 2004 pritom
presvedčivo ukazuje, že ju v žiadnom prípade nemožno hodnotiť čiernobielo a
„en bloc“, záslužná je už zmieňovaná štúdia S. Otčenášovej o obraze Maďarov
v československých
medzietnických

učebniciach

vzťahov

dejepisu

maďarského

či

autora

komparatívny
Cs.

Záhorana.

výskum
73

Údaje

z najnovšieho obdobia však opätovne chýbajú. (Zistenia J. Albertyho nám
nepriamo potvrdzuje tvrdenie maďarských autorov, že niektoré podstatné body
maďarskej histórie – najmä histórie 20. storočia – sa stali „symbolickými
značkami identity“ pre rozmanité maďarské intelektuálne subkultúry (vrátane
historikov) po roku 1989. 74) Inšpiratívny výskum „obrazov suseda“
v dejepisnom vzdelávaní pritom už dávnejšie spracúva česká historiografia. Na
druhej strane je zbytočné i zavádzajúce hodnotiť výklad kontroverzných tém
vzájomnej minulosti bez poukázania na ich širší „dejepisársky“ kontext a bez
vnímania časopriestorových možností príslušnej učebnice (i časovej dotácie
dejepisu).75
73

74

75

ALBERTY, Július. Slovensko a Slováci v súčasných maďarských učebniciach dejepisu.
In Historický časopis, 2004, roč. 52, č. 1, s. 135-148; OTČENÁŠOVÁ S, Obraz
Maďarov; ZÁHORÁN, Csaba: Strážcovia národa –komparatívny výskum interetnických
vzťahov v Komárne (Slovensko) a Sfântu Gheorghe (Maďarsko). In OTČENÁŠOVÁ –
ZÁHORÁN (eds.), Hľadanie spoločného jazyka, s.107-116.
TRENCSÉNYI, Balász – APOR, Péter. Dvadsať rokov po: Prehľad maďarskej
historiografie po roku 1989. In ZAHORÁN, Csaba – KOLLAI, István –
OTČENÁŠOVÁ, Slávka (eds.). Neznámy sused. Dvadsať rokov Maďarska 1990 – 2010.
Budapest; Bratislava : Talentum, 2011, s. 89-108, s.107.
Rozsiahlejšia štúdia B. Vajdu zaoberajúca sa trianonskou problematikou v slovenských,
resp. československých učebniciach dejepisu napr. tvrdí, že gymnaziálna učebnica
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Historické texty dejepisných učebníc vydaných po osamostatnení
v Česku, na Slovensku i v Slovinsku sa navonok podobajú v zachytení
všetkých moderných historiografických trendov. Hoci podstatnú časť výkladu
stále venujú politickým dejinám, nezabúdajú na sociálne vzťahy, vývin kultúry,
ba dokonca témy spomienkovej kultúry (na druhej strane, práve spracovanie
kultúrnej problematiky v slovenských učebniciach ešte stále nemôže pôsobiť
inak než vo forme, pre ktorú sa vžil síce nevedecký, no o to výstižnejší termín
„telefónny zoznam“; oveľa úspešnejšie, premyslenejšie a dôslednejšie sú
v tomto smere napr. texty slovinských učebníc); viac či menej premyslene je
zaraďovaná aj ženská problematika. (Tá však zase skôr v častiach venovaných
moderným dejinám, kde je jej spracovanie prirodzene evokované nástupom
„ženskej otázky“ a ženského emancipačného hnutia. Texty spracúvajúce staršie
obdobia hovoria o mieste ženy v spoločnosti náhodnejšie a skôr ilustratívne.) V
slovenských učebniciach vzhľadom na oveľa menší rozsah, ktorý v porovnaní
s českými a slovinskými mávajú k dispozícii, sa značná časť týchto tém
spracúva (pokiaľ sa spracúva) len v doplnkových, resp. ikonických
(obrazových) častiach. A samostatnou kapitolou je zaraďovanie náboženskej
dejepisu z roku 2006 (Svetové dejiny pre 3. ročník gymnázia) síce obsahuje správne
vysvetlenie maďarskej traumy z konečných výsledkov Trianonu, zároveň však text
obviňuje z nekorektnosti: relatívne malý priestor, ktorý mohol byť venovaný
medzivojnovému stredoeurópskemu priestoru, považuje za nedostatok empatie voči
vnútropolitickému vývinu a či presnejšie „ľuďom“ – obyvateľom medzivojnového
Maďarska. Z recenzie skutočne ťažko pochopiť, prečo jej autor napr. upozornenia
výkladu na stratu troch štvrtín územia považuje za „priveľmi elegantný text [ktorý] nie
je prejavom historickej empatie, ale slúži na obchádzanie najbolestivejších problémov“.
(To isté platí o nevyhnutných dôsledkoch dejepisného výkladu rozdeleného (napriek
pôvodnému návrhu autorov) v prvej sade reformných gymnaziálnych učebníc na
učebnice národných a svetových dejín. VAJDA, Barnabás. Trianonská problematika a
(česko-)slovenské učebnice dejepisu. In MICHELA – VÖRÖS et al., Rozpad Uhorska, s.
185-201, s. 189.
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problematiky. Nejde len o vyvážené zastúpenie náboženských dejín, ku
ktorému sa už dávnejšie kriticky vyjadrovalo dejepisné vzdelávanie
celoeurópskych projektov. Práve v slovenskom prostredí významne súvisí
s ďalšími staronovými otázkami historiografie – úlohou osobnosti v dejinách,
ale i množstvom ďalších. Depersonalizácia je pritom ďalším špecifickým
fenoménom učebnicového textu. Najsystémovejšie sa ju zatiaľ pokúsili
vyriešiť aktuálne učebnice dejepisu pre 2., ale hlavne 3. ročník gymnázia;
v daných podmienkach (predpísaný objem učiva a vlastná podoba štandardov,
technické možnosti pre finálny tvar učebnice atď) si však opäť vypomáhajú
ikonickými súčasťami výkladového textu a spracovanou formou didaktického
aparátu (okrem iného rubrika: Osobnosť v dejinách).76
Súčasné

stránky

našich

dejepisných

textov

odhaľujú

mnohé

z kľúčových problémov slovenského dejepisu, pričom naznačia aj stav
historiografie. Za spomínanou (dôslednou) českou i slovenskou kontextuálnou
historickou interpretáciou minulosti zaiste stojí predovšetkým pretrvávajúca
obava historikov z manipulácie. Skúsenosti účelového prepisovania dejín, aby
vyhovovali aktuálnej politickej potrebe, ktoré si súčasná staršia generácia
autorov vrchovato užila, vedú „k pozitivistickým popisom, ktoré toto
nebezpečenstvo eliminujú“.77 Tu len z vlastnej skúsenosti autora učebníc
pripomeniem, že aj v prípade, keď sme sa pokúsili podobný prístup vedome
obísť, následne nás „zavrátili“ ďalší historici – odborní recenzenti favorizujúci
odborný diskurz pred pedagogickým. Hoci dikcia slovenských normatívnych
76

77

LETZ, Róbert – TONKOVÁ, Mária – BOCKOVÁ, Anna: Dejepis pre tretí ročník
gymnázií a stredných škôl. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2013, 287 s.
PINKAS, Meziválečné období, s. 157.
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dokumentov

k dejepisným

učebniciam

(štátny

vzdelávací

program)

aktualizačné požiadavky (dnešný vzťah k dedičstvu minulosti, vzdelávanie
k občianskym hodnotám) vyžaduje, do obsahu slovenských učebníc sa zatiaľ
príliš nepremietajú. V podobných súvislostiach by bolo potrebné podrobnejšie
rozobrať tému vzťahu histórie a výučby dejepisu k mýtom. Po druhej svetovej
vojne boli historické mýty v historickom výskume spájané s pokrivenou
optikou komunistickej historiografie, z takéhoto zorného uhla sa odvíjali aj
pokusy o ich odhaľovanie a „demytologizáciu“ historickej vedy – britský
historik E. Hobsbawm ich ešte v roku 1994 hodnotil ako politické zneužívanie
histórie

a

kriticky

zdôrazňoval,

ako

sa

opätovne

rozširujú

v postkomunistických krajinách.78 Na rovnaký kritický trend výskumu
nastúpila v prvej vlne po roku 1989 aj slovenská akademická historiografia
(menujme aspoň známu, inak veľmi podnetnú prácu: Mýty naše slovenské,
Bratislava 2005). V súčasnej diskusii sa začína skôr naznačovať funkcia
symbolov a rituálov modernej spoločnosti, rituálov, ktoré spoločnosť
homogenizujú i mobilizujú v mene ideálu. Naša dejepisná didaktika sa mýtom
v dejepisnom vyučovaní vlastne nevenuje, ak pravda nepripomenieme, že
nepriame, pravdepodobne nechcené dôsledky pôvodnej predstavy širšej
verejnosti prekladajúcej si komplikovaný pojem mýtus, legenda akýmsi
„chybným hodnotením“, omylom či priamo neznalosťou faktov sa napokon
objavili aj v neveľmi vydarenej recenzii na údajné značne „mytologizované
dejepisné učivo“ niektorých slovenských učebníc vydaných po roku 1989. 79
78

79

HOBSBAWM, Eric. Die Erfindung der Vergangenheit. In Der Zeit, č. 37, 19. 9. 1994.
Citované podľa: ČAPEK, Některé mezinárodně, s. 243-257, s. 249.
KLUBERT, Tomáš. Mýty a legendy v slovenských stredoškolských dejepisných
učebniciach. In Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování. Ústí nad Labem : Univerzita
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Autori reformných slovenských dejepisných učebníc sa so všetkými
spomínanými otázkami, zisteniami historikov bezprostredne potýkali (a
potýkajú) bez zodpovedajúceho teoretického zázemia výskumov presnejšie
mapujúcich a interpretujúcich špecifiká slovenského vzdelávacieho kontextu.
Výsledkom je mimo iného napr. skutočnosť, že predstavy posudzovateľov o
podobách učebnicových textov nikdy neriešili problematiku: transformácie
odborných historických poznatkov do dejepisnej podoby, teda spomínaný
vzťah história ako veda, dejepis ako (autonómna) vzdelávacia disciplína,
pričom v zásade rovnaké spektrum argumentov sa opakuje v procese prípravy
a finalizácie učebníc v celom našom postkomunistickom období (a takisto
treba pripomenúť, že nezávisle na osobe posudzovateľov, inými slovami
v argumentáciách recenzentov je poväčšine nadbytočné hľadať aj prípadné
skryté či osobné motívy). Kritické postoje posudzovateľov poväčšine
naznačovali potrebu prehĺbenejšieho faktografického záberu učiva, takmer
žiaden posudok historikov túto otázku neposudzoval v kontexte predpísaných
časových limitov príslušnej výučby, žiaden sa reálne nevenoval otázkam
kvality transponovania odborných poznatkov na vzdelávacie. Posudky
didaktikov sa zase ako pravidlo zamerali len na „technológiu“ didaktického
aparátu učebnice. Ľahko sa dá overiť skutočnosť, že podobný (čisto historický
alebo čisto didaktický) prístup sa zopakoval aj v tých zopár recenziách, ktoré
sa objavili po vydaní učebníc.80
J. E. Purkyně, 2008, s. 125-130. Pritom ani mnohé autorove predstavy o chybách v ním
posudzovanej faktografii učiva sa nezakladajú na realite, nahrádza ich skôr inými
„mýtami“; ďalším problémom je menej zrozumiteľné rozčlenenie jednotlivých
posudzovaných učebníc.
80
(Vychádzame z posudkov týkajúcich sa dvoch sád slovenských reformných učebníc pre
prvé až tretie ročníky gymnázií a stredných škôl pred ich vydaním v SPN v rokoch 2005 –
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V aktuálnych podobách učebníc, resp. vzdelávacích programov
väčšiny európskych štátov dnes možno nájsť čoraz viac odchýlok od podoby
pôvodných „európskych tém“ prezentovaných na prelome storočí R.
Stradlingom. Stále sa však dá hovoriť o „europeizujúcich textoch“. Odvážime
sa to tvrdiť napriek tomu, že v už takmer neprehľadnom množstve
prirodzeným spôsobom stále pribúdajúcich učebníc a pracovných príručiek ku
každému zovšeobecneniu možno nájsť rad výnimiek, preto samotná
komparácia je čoraz problematickejšou. Dejepisné programy (kurikulá) však
pôvodné tematické okruhy len modifikujú, pri zdanlivom vypustení niektorých
tém dokážu premyslenejším spôsobom naplniť to, čo si želali už európske
programy z doby spomenutého „integračného boomu“: všeobecné a európske
dejiny ponúknuť a analyzovať v pomere zodpovedajúcom príslušnej a z
príslušného národného hľadiska, resp. adekvátneho užšieho geopolitického
horizontu, nezanedbávajúc pritom poukázať ani na príčiny rastúcej sily
a vplyvu „neeurópskeho sveta“. Paralelne tým riešia aj mnohé iné odborné
problémy textu i vlastnej funkčnosti učiva. Naše vzdelávacie osnovy akoby sa
podobnou cestou nedokázali uberať. Nie je vinou európskej dimenzie –
zdôrazňovania požiadaviek koncentrujúcich učivo na kultúrnu vzájomnosť
Európy – ak z našich požadovaných normatívov (následne z textov učebníc)
vypadnú aj také neeurópske témy, ktoré vtlačili nezmazateľnú pečať celým
moderným dejinám.81
2006, resp. 2011 – 2013, resp. časti tzv. rovnakej sady učebníc dejepisu pre ZŠ (pre 5., 6.
a 7. ročník). Posudky: osobný archív M.T.
81
Kým slovenská učebnica svetových dejín pre 3. ročník gymnázií (teda pre obdobie 20.
storočia) z roku 2006 venovala špecifický priestor najdôležitejším znakom vzostupu
neeurópskych krajín (s. 75-83, 170-180 a i.) a podobne postupoval text venujúci sa prvej
fáze moderných dejín zaradený v učebnici pre 2. ročník gymnázia z roku 2005, učebnica
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Pripomeňme iný, zdanlivo jednoduchý príklad: takmer všetky už
spomenuté dominujúce činitele dejín 20. storočia (napokon i celých moderných
dejín a novovekých dejín Európy všeobecne) sú faktormi pochádzajúcimi z
prostredia veľkých krajín. V učebniciach týchto štátov teda tvoria súčasť
národných dejín. Už tým vyvolávajú dojem, že práve dejepis veľkých štátov je
výrazne nacionalizujúci a že všeobecné dejiny sú v ich učebniciach spravidla
zastúpené v menšej miere, než je to v učebniciach a dejepise malých národov,
resp. štátov. Hľadanie optimálneho pomeru medzi národnými a svetovými
dejinami je však v skutočnosti komplikovanejšie práve v našom – slovenskom i
stredoeurópskom prostredí. Nemecké dejiny prvej polovice 20. storočia sú –
musia byť – poprednou súčasťou „všeobecných dejín“ v učebnici slovenskej
tak, ako vo väčšine národných kurikúl dejepisu v celej Európe, nemecká
perspektíva je perspektívou svetovou. Kým však v nemeckej učebnici
komplementárnou časťou učiva k vývoju Nemecka je – a skutočne môže – byť
vývoj USA,82 čo má byť takýmto komplementom v našich učebniciach? Môže
to byť práve pozornosť venovaná stredoeurópskemu priestoru. Nebolo by
adekvátne analyzovať dôležité témy (v spomenutej prvej polovici 20. storočia
za všetky: od versaillského usporiadania, národnej a menšinovej otázky cez

82

pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl z roku 2013 musela takýto pohľad vypustiť;
v učebnici pre 2. ročník gymnázia (2012) sa neeurópske aspekty vývoja v 18. – 19.
storočí (mimo USA) museli riešiť niekoľkými zovšeobecňujúcimi vetami o stretnutí
kultúr a civilizácií. Na malom priestore to napokon paradoxne, napriek snahe, zase bol
len „európsky pohľad“. Za jeden z najcharakteristickejších takmer bizarných príkladov
takéhoto výberu tém považujeme zaradenie (resp. nezaradenie) problematiky
historického vývoja Číny. Skôr obe staršie učebnice zaraďujú čínsky vývoj do
celosvetového kontextu tak, aby textom i didaktickým aparátom umožnil študentovi
vnímať činitele meniace Čínu na súčasnú ázijskú veľmoc.
PINKAS, Meziválečné období, s. 154.
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problémy medzivojnových demokracií, a nástup autoritatívnych systémov až
po širšie civilizačné premeny) na jasnejšie vymedzenej širšej problematike,
komparovať národné dejiny s kontextom stredoeurópskych krajín?
Je zrejmé, že tradičný model encyklopedického výkladu v dejepise
a dejepisných učebniciach je spochybnený zo všetkých strán. Pri hľadaní
adekvátnej a funkčnej náhrady však musí rovnakou mierou pomáhať tak
dejepisná didaktika, ako aj akademická historiografia.
Resume
History teaching in Slovakia at the time of cultural transition: the problem of
historiography (history science) and the problem of the teaching theory, as
well.
Mária Tonková
In the last quarter-century, the issues concerning identity shaping of individuals
and communities have become complicated questions of the Slovak educational
process. The study analyzes the extent to which their form in history teaching
(school history) is influenced by the status achieved in the Slovak historiography
and its development and the extent to which they are influenced by the status
achieved or models accepted in the Slovak didactics, respectively. The relationship
between historiography and history teaching is reflected through a comparison of
selected characteristics of the Slovak situation with the situation in the Central
European region countries; in the determination and subsequent qualification of
specific and common features of this development it points out again how the form
of history teaching in each country was affected by turbulence of its national
development and the development of its national historiography. The study also
points out the underused potential of the Slovak historiography to explore
historical issues using the texts of history textbooks as a specific historical source.
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Listy slovenských vojakov z prvej svetovej vojny
Róbert Letz (ed.)
V predchádzajúcom čísle Verbum historiae 1/2014 sme uverejnili prvú
časť listov slovenských vojakov z prvej svetovej vojny. V tomto čísle
pokračujeme v publikovaní druhej časti týchto listov. Ide o listy, ktoré boli
uverejnené na stránkach Národných novín v rokoch 1915, 1916 a Ľudových
novín v roku 1916.

1. List. 1915, 4. máj, Brno. Pozdravný list skupiny slovenských vojakov
rakúsko-uhorskej armády redakcii Národných novín.
Vojaci nám píšu.
Brno, 4/5. 1915.
Veľactená redakcia! Mnoho úprimnej vďaky za váš milý časopis, ktorý
nám pravidelne prichádza, vzdávajú vám ranení a chorí vojaci v nemeckej
technike v Brne.1 Nielen Slováci, ale aj Česi a Poliaci čítajú s radosťou
a netrpelive očakávajú každé číslo. S úprimným pozdravením Joza Garcoviak,
Demeter Hluhoniak, Ján Kollár z Baňskej Bystrice, Ďuro Čijskar, Nitrianska
stolica. Nemecká technika, náhradný špitál. Brno, Nr. 88.
Národnie noviny, roč. 46, 11. 5. 1915, č. 55, s. 3.

1

Nemecká vysoká škola technická v Brne.
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2. List. 1915, 24. november, Taliansko. List slovenského poddôstojníka
z talianskeho frontu redakcii Národných novín. Popisuje zážitky z frontu
a oddychové chvíle.
Humor na bojišti.
S juhu, z talianskej fronty, mladý Turčan písal rodičom:
Je 24. novembra. Bolo 22-ho a bolo i 23. novembra, a ja som ešte živý,
zdravý. Ak niečo div, nuž najprvotriednejší je, že som sa ja vôbec vrátil. Kto
bol okolo mňa, ten bol, ale teraz ho už niet, ani jedného. Mohol som si myslieť,
že sa mňa guľka nechytí, lebo letela veru nejedna na mňa cielená. Ale iste by
ma bol roztrhal ručný granát, ktorý ku mne poslali Taliani a ktorý mi na nohu
padol, lenže som ho stihol chytiť a odhodiť. A v tomto momente sa už
i roztrhol. Koľko guliek mi prebehlo na pár centimetrov okolo ušú, nemožno
povedať, – bolo ich mnoho. Bol som veľmi rád, keď som jedného živého videl.
Teraz sa mám zasa dobre. To jest ja som sa mal i tam dobre.
Nezabudol som si vziať – šnapsu, ktorý mi odohnal ťažké myšlienky, ktorý mi
pomohol jedného mŕtveho ho diť na druhého neživého, aby ma guľka nenašla.
Ona mohla ma síce so strany nájsť, no keď chcela, mohla i obísť – a i obišla.
Teda som živý a neranený, to je náhoda. No, ďakovať Bohu! Mám sa teraz
dobre. Teším sa, tešte sa i Vy.
6. decembra 1915. Sme vraj na oddychu. Pán Boh zaplať! Zvlášte ak
bude dlho trvať. Zíde sa veru trochu oddýchnuť, lebo veď sme boli hodné deti,
držali sme sa znamenite. – Čítali ste niečo? To však, čo ste čítali, je maličkosť.
No a i v tom je rozdiel, že sme tam len my boli, a nie o 20 väčší. Je pravda, že
sme pri tom i hodne schudli. Ale to nerobí nič. Ja sa pamätám, ešte za
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blažených civilných dní poznal som dievčence, ktoré i keď boly hladné,
nejedly – lebo by vraj stučneli, a to že nie je pekné. Ony musia schudnúť, čo by
ich to čo stálo! Ako musím byť ja šťastný, keď som schudol bez všetkého
namáhania!
Sme teda na oddychu. Ja som hneď porozumel vážnosť slova
„oddych“ a uložil som sa hneď. Dosiaľ som už dva i pol dňa a dve noci s veľmi
malými prestávkami prebúval.
7. decembra 1915. Milan, môj dobrý sluha, ma nechal. O čom som Vám 24.
novembra písal, tam sa i on chlapsky držal. Myslel som, že ho už niekde
chytilo, lebo som ho dlhšie nevidel. Až odrazu mi otŕča fľašu, aby som pil.
Odtiaľ celý prišiel, ale to nebolo naše posledné účinkovanie. 3.
decembra trafila ho šrapnelová guľka do chrbta, nie nebezpečne, takzvaná
stotisíc korunová, išiel celkom veselý. Sluhu mám teraz druhého, 43-ročného,
otca piatich driečnych dievčeniec. To som si vybral po mládenecky, čo?...
Národnie noviny, roč. 46, 23. 12. 1915, č. 152, s. 1.

3. List. 1916, 25. január, Ukrajina. List skupiny slovenských vojakov
z východného frontu redakcii Národných novín.
Pozdrav s bojišťa.
Svojim milým rodičom, rodine, známym, priateľom, čitateľom
„Národných novín“, redakcií, mladíkom, tiež i známym dievčaťom, s ruského
bojišťa zo dňa 25. januára posielajú srdečný pozdrav a dávajú na vedomie, že
sú ešte zdraví: Štefan Plačko, Štefan Mikulčík, pionírske oddelenie 72. pešieho
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pluku2, a Ján Krutý, 11. Kompánia, z Brezovej, Nitrianska stolica
Národnie noviny, roč. 47, 8. 2. 1916, č. 16, s. 3.

4. List. 1916, 25. jún, Ukrajina. List slovenského vojaka rodičom. Sugestívne
popisuje zážitky z frontu.
Zo zákopy. (List rodičom písaný)
Popoludní o 4. hodine, 25. júna 1916. Drahí rodičia, dnes máme
konečne deň oddychu, ale neviem, či bude celý, nuž prichytil som sa Vám
lístok napísať.
Na fronte je ticho skoro celý deň, nad poliami spieva škovrán, slniečko
tak mile svieti, sedím v zákope, bezpečnej tak pred guľkami. Ale i tak nebolo
by sa treba čoho báť, lebo na pískanie guliek som už dávno zvyknutý, ani
obrvou nepohnem, ani čo by boli zo snehu alebo z blata.
A rôzne to píska, niekedy sa i posmievame, keď niektorá vrní ako
čmeľa, alebo zasa keď dum-dum packajú okolo puk, puk, puk, kryjeme
(dekujeme) sa, ako vieme. Mnohí si i ruku vystrčí, aby sa mu aspoň jedna do
nej chytila, ale veru nechce, potom kľaje, vraj: „Bodaj si zhorela!“ Ani pred
šrapnellom nemáme náležitého rešpektu. To Vám: vzííí-bum-kžííí, ani zlý pes,
keď priletí a chce zubami všetko potrhať a besne vrčí. Zato granát je už
potvora. „Vzííí!“ a mohutné, dunivé, zemou otriasajúce „bum!“, ako od kopyta
obrovského koňa, a potom „dždžíí“ kusisko, čo z neho letí prostred oblaka
2

72. peší pluk vznikol v roku 1860 v Komárne. Jeho sídlom sa stala najprv prechodne,
od roku 1884 definitívne Bratislava. Preto získal prívlastok bratislavský.
Z národnostného hľadiska ho tvorilo 65 % Slovákov.
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dymu a zeme.
Pred 3 dňami boli sme v poriadnej granátovej kanonáde, granáty tak
padaly ani gule z pušiek, krčili sme sa v zákope a čakali, kedy nás so zemou
pomieša! A nikto veru nebol zvedavý, kde to pácka, či bližšie a či ďalej.
Z našej stotiny na šťastie nikoho nezranilo, lebo my sme neboli direktne
bombardovaní. Keď to utíchlo, všetci sme si vydýchli, chleba zajedali a fajčili,
tak čakali, kedy sa to začne znova. Ale už bol pokoj. Dosť toho bolo za dve
hodiny.
Ja som sa nebál nič, bol som úplne pokojný, i keď to blízko
detonovalo, a to veľký kaliber, že kúsky zeme na dne zákopy tancovali. Oprel
som hlavu o pušku a sklonil sa ku stene a čakal: no, kedy mi to do boku vletí!
Napred. Som sa pravda vrúcne pomodlil a na všetkých svojich milých
i ďalších, si spomenul.
Ináč je to pekná vec dívať sa na to zďaleka, a najmä v noci, keď
svetlasté rakétle lietajú, pušky puk-puk, strojovky tak-tak-tak-tak a tam kdesi
z temna kanónové salvy ŕŕŕuum, ŕŕŕuum, ani keby kdesi pri obzore obrovské
šelmy otvárali papule a hrozive rvali. Potom to známe svsvsss, ani krýdla
letiaceho dravca, zatým blesky a o chvíľu búúúm, búúúm! A ozvena poliami
a lesy.
Dosiaľ sme ešte vždycky v rezerve. Najviac kopeme zákopy, a keď by
bolo treba, prispejeme prvej línií na pomoc. Často chodievam pre vodu pár 100
krokov za frontu k malému jazierku v dolinke s jednej strany kroviskami
obklopenému. Predvčerom som tam plné priehrštie jahôdok natrhal, a takých
pekných, veľkých a sladkých. Mal som z nich detinskú radosť môžete si
predstaviť. Vodička z jazierka je nie práve najlepšia, veď v nej žabičky kŕkajú,
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ale to je najmenej, koľko ráz napil by som sa i z kaluže! Včera som dve
studničky tam blízko vykopal, a to je lepšia voda. A ako tak kopem, tu: puk-fízblunk! Bola to dum-dum strela! Tie dum-dum majú totiž napredku kapsľu,
a keď sa udrie trochu hrotom (špicou), kapsľa vystrelí, pravda, pre ranu nie
najlepšie! A tak to každú chvíľu fíka. Ale to sú len také oceľové mušky. Raniť
raní dosť často i z našej stotiny, a tomu ranenému všetci závidia, že vraj ide na
dovolenie, a každý vraví: „Ale má len šťastie! Ja som tu už 8 mesiacov,
a nechce ma trafiť!“
Dokiaľ sme boli v Počajove3, dostávali sme na prídavok lekvár, ale
teraz už nie. Ráno dobrú kávičku, na obed dosiaľ dobrú menáž a ešte dosť
mnoho ráz konzervy, večer rum, sem tam víno, pol chlebíka, ktorý ešte večer
zjem a kávu i dohán. V noci obyčajne robíme na zákopách od 1/ 2 10 do 3.,
kým sa nerozvidní potom spíme s pretrhnutím a oddychujeme do druhej i tretej
popoludní, zasa robota do jedno siedmej a stým obráti sa koleso naspäť.
Prádlo si tu, pravda, nemôžem prať, ani sa veľmi umývať , repa by
často mohla na mojom tele rásť. Dnes akýmsi zázrakom nám prádlo do pratia
vzali. Teraz kdesi hore v diaľke hrmí to, len tak sa ozýva.
Ruky Vám bozkávam, sestričky si bozkávam i tetu, Tilku a Lacka.
Váš vďačný Dušan.
Národnie noviny, roč. 47, 8. 7. 1916, č. 81, s. 2.

3

Počajevo, Почаїв. Západoukrajinské mesto, významné centrum pravoslávneho
kresťanstva.
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5. List. 1916, 15. júl, bez miesta. List slovenského vojaka Alojza Kuchára
redakcii Národných novín. Vyjadruje vernosť slovenskému národu a túžbu po
mieri.
So severo-východného bojišťa, dňa 15. júla.
Srdečný pozdrav posielam našim drahým rodičom, bratom, sestrám,
našim milenkám mojim drahým spolu-vojinom na iných bojištiach. A všetkým
drahým priateľom a čitateľom našich obľúbených „Národných Novín“, prajem
zdravia, duševnej a hmotnej sily. Aby i na ďalej zostali verný svojmu rodu,
a verný národu! My tiež, ktorí tuná v tomto ďalekom vojenskom poli, horko
svoju krv vylievame, pritom ale nezabúdame na svoj národ, a na svoju
materinskú reč. Často sa rozpomínam, či nám už jeden raz vzkvitne radostný
deň mieru, po ktorom tak túžime!
Úfam, že po tomto hroznom krviprelievaní, neostane bez ceny i naša
draho vyliata krv, našich slovenských junákov, a i náš národ neostane bez ceny!
Časy sú teraz kritické. Počujeme len hrozný zvuk diel a padajúci dážď guliek!
No, ale naši slovenskí šuhaji si z toho nič nerobia, hrdo hľadíme v ústrety
každej udalosti.
Keď prestane tento strašný zvuk, bavíme sa čítaním „Národných
Novín“ a slovenskými piesňami. Spomedzi nich si zaspievame:
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Pozdrav milej s bojišťa!
Neuvidím ja viac teba,
milá nikdy už
...jak za tebou
verný, plače milý tvoj.
Darmo meno tvoje vzývam,
nadarmo slzy vylievam,
tu kde živý boj.
Tu ja dakde v cudzej diali
kde nik za mnou nezažiali,
skončím život svoj.
Za hrob nebudem mať
vlastnej zeme ani piaď.
Za podušku podľa tela,
druhov budem mať.
A kde složia mňa mŕtveho,
slza oka ľútostného,
hrob môj nerosí.
Nevylúdi jaro kvieti,
vietor i zem v šíre svety,
so mňa roznosí.
Ľúbil by som milá,
ešte raz pri tebe byť.
Abych hlavu na hruď vernú
mohol ti skloniť.
Rád bych prebdel noc celú,
tvár ti bozkajúc vrelú:
pijúc rozkoš, slasť.
Potom bár bych tu zomreť mal
milá, s radosťou bych skonal,
za teba, za vlasť!

Alojz Kuchár, c.[isársky] a kr.[áľovský] peší poľný pluk, III. poľná komp.
[ánia], čís.[lo] poľnej pošty 59
Národnie noviny, roč. 47, 25. 7. 1916, č. 88, s. 3.
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6. List. 1916, Vianoce. List slovenských vojakov redakcii Slovenských
ľudových novín. Popisuje slávenie vianočných sviatkov na fronte.
Vianočné sviatky našich vojakov na bojišti. List písaný na deň Sv.
Štepána na bojišti. Dolupodpísaní slovenskí vojaci prosíme tento náš dopis
uverejniť v našich milých „Slov.[enských] Ľudových Novinách“. Prajeme Vám
milé manželky, mamičky, tatíčkovia, strýčkovia, sestry, bratia, ďeťušky a
známy, by Vás Boh dobrotivý ochránil a nám bol milostivým sudcom i
pomocníkom v našom postavení. Len malú prosbu k Vám, ktorí povolaní ste
tam doma ku spravovaniu duševného, telesného zaopatrenia naších opustených
jak velkých tak i naších maličkých. Buďte-že im ochrancami, potešiteľmi a
radcami v tejto krvavej dobe, za čo Vám voláme: „Pán Boh zaplať!
Najmilejší!“ Svätý večer slávili sme za hukotu kanónov a treskotu pušiek v
zákopách v dubovom lese. Narúbali sme zelených pniakov, ktoré nám slúžili za
stôl. Na tento stôl postavili sme si fotografie naších milých a tak prvá
spomienka znela Vám všetkým doma. Máme od Vás dopisy, tieto sme si
prečítali v svätý večer narodenia Pána. V modlitbe prosili sme o ochranu Vašu i
našu. Šťastlivejší nový rok prajú Vám: Kanonier Grebčí z Vajnôr, Jozef Štefek
z Dimburgu,4 Zugsführer Buray z Búrsvätého Mikuláša, 5 Feldwebl Andrej
Tománek z Búrsvätého Petra.6
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 14. 1. 1916, č. 3, s. 2.

4

5
6

Suchohrad.
Borský Svätý Mikuláš.
Borský Svätý Peter.
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7. List. 1916, Vianoce. List slovenských vojakov redakcii Slovenských
ľudových novín. Vyjadruje túžbu po mieri.
Lístok z bojišťa. Dôstojný Pane! Dávame Vám na vedomie, že dostaly
sa nám do rúk naše milé „Slov. Ľudové noviny“, ktoré vy píšete a v ktorých
boli uverejnené naše pozdravy na našich milých domácich upravené. Pán Boh
Vám zaplať za to! Bojujeme proti silnému nepriateľovi, zato ale jako pevný
múr tu stojíme s dôverou v pomoc Božiu a dúfame v Boha, že sa jadnúc s
našími domácimi uvidíme. Čo asi robia domáci? Kedy bude mier? Kedy pošle
Boh všemohúci ratolesť mieru národom, ktoré si pokoja zaslúžia? Odpíšte nám
Dôstojný Pane! Je to trochu zima a chladno a mnohí naši kamaráti, ktorí celú
noc stoja na stráži a nesmú oka zažmúriť, po kratučkom oddychu vždy
hovorievajú: Keby sme tak aspoň týždeň mohli pobyť doma, to by sme sa
aspoň vyspali a trochu sa zotavili a si odpočinuli. Pozdravte Dôstojný Pane
naše kraje domáce! Zugfrührer Buray, Zugfrührer Duffek, z Búrsvätého
Mikuláša.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 18. 2. 1916, č. 8, s. 2.
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8. List. 1916, marec. List slovenských vojakov redakcii Slovenských ľudových
novín. Vyzdvihuje dôležitosť Slovenských ľudových novín pre vojakov na
fronte.
Pozdrav zo severného bojišťa. Veľadôstojný Pane Redaktor! Príjmite
týchto pár naších riadkov do Vaších obľúbených novín. Devätnásť mesiacov je
už tomu, čo som časopis Váš naposledy čítal a neprestanem túžiť za ním. Veď
v ňom jedinom útechu nachádzajú naši vojaci, ako nám to zo susedného
oddelenia sdelené bolo, kam novinky Vaše tieto dni prišly a nám požičané boly.
Pán Boh zaplať! Službu vojenskú konáme od počiatku války u 14. Haub. Reg. Feldpost 59. Všetci zasielame srdečné pozdravy našim rodičom, bratom,
sestrám, priateľom a čitateľom „Slov. Ľudových Novín.“
Delostrelec Franc Guček z Letničia, Štefan Matuský z Veľkého Koválova
(stolica nitrianska)
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 14. 3. 1916, č. 12, s. 3.

9. List. 1916, marec, bez miesta. List slovenských vojakov redakcii
Slovenských ľudových novín. Vyzdvihuje dôležitosť viery v Boha aj na fronte.
Lístok z bojišťa. Dôstojný Pane! Príjmite náš srdečný pozdrav! Váš
časopis sme zasa obdržali. Nedovediete si predstaviť, jak je tu milá správa z
kraju nám tak drahého vo chvíľkach hrôzy a duševného napnutia. Nad nami
lietajú aeroplány, kopeme zákopy, štiepeme drevo a pamätáme na našich
domácich. Sme presvedčení, že Božím kvetom na poli války sú modlitby, ktoré
vysielate vy a vysielame my k Bohu všemohúcemu. Tu na bojišti viera v Boha
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nášho poznove ujíma sa v srdciach aj zlých ľudí. Veru, veru, mnoho mužov je
tu, ktorí sa naučili modliť a veriť. Bol tu jeden vojak, – už je nebohý – a
tomuto vojakovi našli v šatách písemko toto: Keď som ležal v zákope a pred
nami horely dediny a kolom hláv lietali gule, vtedy som začal veriť v Boha. I
vyňal som z kase obrázok, svätý obrázok, ktorý mi dala moja mamička pri
lúčení a riekal som modlitbu na jeho zadnej strane vytlačenú. Túto modlitbu
som sa modlil, lebo „Otčenáš“ som už dávno nevedel. Tak si to zapísal onen
náš kamarát, vojak. Modlite sa za nás, bratia, sestry, matky, otcovia a deti naše!
Pozdravujú Vás: Zugführer Anton Baray, Feldwebl Pikálek, Zugsführer Stach,
Zug.[führer] Duffek, kaprál Bízek, Infanterist7Anton Deščik, Feldwebl Franc
Križan zo Zohoru, kaprál Štefan Pavlačič z Hochštettna8, Zugführer A. Ludvig
z Dev.[ínskej] Nov.[ej] Vsi
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 24. 3. 1916, č.13, s. 2.

10. List. 1916, apríl, bez miesta. List slovenských vojakov redakcii
Slovenských ľudových novín. Vyzdvihuje dôležitosť Slovenských ľudových
novín pre vojakov na fronte.
Pozdravy od našich vojakov. Dôstojný Pane! Predne príjmite od nás
srdečný pozdrav z pola válečného, kde s kamarátmi v zákopoch práve čítame
nám milé „Slov.[enské] Ľudové Noviny.“ Príjmite od nás všetkých krajanov
najsrdečnejšie vďaky za to, že tie novinky pre nás i pre našich domácich tak
krásne skladáte. Tie riadky vaše sú jedinou útechou tak nám v boji stojacim,
7
8

Pešiak.
Vysoká pri Morave.
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ako aj našim manželkám a dietkam. Časy sa nám trochu premenili, nastalo
jarné teplo. Prosíme Vás Dôstojný Pane, nezameškajte potešiť naše ženy, naše
deti, našich bratov a sestry, našich otcov a matky. Navrátime-li sa živí k vám,
odmeníme sa vám za vašu dobrotu. S pozdravom vrelým: Zugführer Buray, Zu.
[gführer] Stach, Zu.[gführer] Duffek, Zu.[gführer] Grečka, Feldwehl Tománek,
Korporal Bízek, Infanterist Deščik, Schedivý, Gašpárek, Cintula, Pollák.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 14. 4. 1916, č. 16, s. 2.

11. List. 1916, apríl, Bulharsko. List slovenských vojakov redakcii
Slovenských ľudových novín. Opisuje pomery v krajine a dôležitosť mieru.
Lístok z balkánskeho bojišťa. Blížia sa sviatky veľkonočné, preto
nezabúdame aj my naším milým sdeliť, ako sa nám vodí tu na balkánskom
bojišti. O tom, kde teraz stojíme, písať nemôžeme, len toľko sdeľujeme, že
zem tá, kde stojíme, obkľúčená je morom adriatickým, Tureckom a Gréckom.
Ľudia sú náboženstva väčšinou pohanského a zaoberajú sa obchodom dobrého
tabáku a tak musíme si priznať, že z fajek nám odnáša, lebo tabáku máme
nadostač. Čo sa týka obyvateľstva, je ono priaznivé k vojsku a mlúvia rečou
tureckou. Tu panujú veľké horúčavy, také strašné teplá, aké u nás ani počas
žatvy nebývajú. Stále spomíname na našich domácich. Podnes nám pred očima
smutné lúčenie s našima manželkami, s deťuškami, otcami, matkami, bratmi a
sestrami. Oj to lúčenie bolelo! Bo veď lúčili sme sa tak, že sa už snáď nikdy
neuvidíme, že nám bude ustlano kdesi v ďalekej cudzine. Kto že by nezaplakal
pri takýchto myšlienkach?! A predsa, predsa v Boha dobrotivého dúfame, že sa
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ešte uvidíme. Bože z vysokého neba, popraj nám tejto radosti! Čoskoro 2 roky
budú čo pracujeme v potu tváre za kráľa nášho milého a za vlasť. Mala by byť
tá naša práca nadarmo? Čítali sme vo starom zápise, že keď skončila válka 30
ročná,9 že ľudia od radosti plakali a so slzami v očiach ďakovali Bohu za ten
„milý, zlatý dávno vinšovaný mier.“ Ten mier a pokoj za terajšej války je v
rukách Božích, je to Boží dar. „Pokoj vám!“ pozdravil Pán Ježiš učeníkov po
svojom vzkriesení. My všetci modlíme sa za toto tak vzácne slovíčko: „Pokoj
nám!“ Prosíme Vykupiteľa, od nehož vychádzajú pravé rady a spravodlivé
skutky, aby dal služobníkom svojim ten pokoj, ktorý svet dať nechce, aby sa
nám čoskoro navrátily zase časy pokojné. Modlite sa stále, veď modlitba
všetkých býva vyslyšaná. Dúfame, že naši Najmilejší radi očujú a radi čítať
budú túto našu malú novinku, ktorú im cestou našich milých „Slov.[enských]
Ľudových Novín“ odosielame. Zároveň prajeme naším milým rodičom,
manželkám, deťom, bratom, sestrám, priateľom a priateľkám radostné
„Alleluja!“ Od Infant.[erie]-Batallionu 172. Feldwebel Jozef Mračna Mor.
[avské] Sv. Jány, Zugführer Alfons Masarovič z Hasprunky,10 Korporal Michal
Novomestský, Zu.[gführer] Bordák z Veľkých Levár, Zu.[gführer] J. Jamník,
Fel.[dwebel] Ján Hauer z Holíča, Zu.[gführer] Michal Maček zo Starej Turej.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 28. 4. 1916, č. 18, s. 2.

9
10

Vojnový konflikt, ktorý sa odohral v rokoch 1618 – 1648.
Studienka.
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12.. List. 1916, jún, bez miesta. List slovenských vojakov redakcii
Slovenských ľudových novín. Približuje atmosféru a pocity vojakov na fronte.
Lístok naších vojakov z bojišťa. Dôstojný Pane! O istom kráľovi
vyprávajú dejiny, že mal na svojom štíte napísané heslo: „Slúžim.“ My vojaci
máme to isté napísané. I my slúžime vlasti a Pánu kráľovi. V tejto službe
prestala-li paľba z kanónov a pušiek, kľačíme vo svojich zákopách pred
krížom, ktorý sme si z dreva urobili a modlíme sa za pokoj za seba a za našich
domácich. A večer, keď už slniečko zapadlo, zase tak kľačíme pred krížom a
končíme svoj deň modlitbou. A keď prvá zora svitať začala, ihneď sa dáme do
spevu: Zorička sa ukazuje, skoro ráno uderí. Hor sa, hor sa má mamičko,
chystajte mi snídanečko, kráľ nám chystá večeru!
Nemožno tajiť, že za 20 mesiacov prešli sme tu už cez oheň i vodu,
jedli sme chlieb z pecí rôznych, boli sme v potyku s ľuďmi všeliakými,
preniesli sme smäd, hlad, horko, hrôzu i trápenie. Oh jak dobrý a milostivý je
Pán, že sme ešte posavaď tu a na žive! Za toto dobrodenie ďakujeme Pánu
Bohu, ďakujeme prímluve Marije Matičky Sedmiboľastnej, Patrónky
Slovákov. Naše Slovenky, manželky, modlite sa za mužov, za dietky, za otcov;
matky modlite za synov sv. Ruženec cez celý mesiac Máj. Snáď Marija
neopustí nás, a vyslyší Vás.
Srdečné pozdravy zasielajú svojím milým manželkám, dietkam,
bratom, i sestrám, švagrom i švagrinám i ďalším pokrevným priateľom a
čitateľom „Slov.[enských] Ľudových Novín“ z ruského bojišťa slovenskí
mladomužáci od 72. regimentu prešporského od 20. kompánie: Zugführer
Michal Nemec z Veľkých Šenkvíc, Zu.[gführer] Martin Brazdovič z Horných
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Orešian, Korporal Jozef Mackovič z Dechtíc, Kor.[poral] Cyrill Trandžík zo
Suchej, Gefreiter Jarko Šajda z Dolných Orešian, Ge.[freiter] Jozef Kalnický z
Trnavy, Infanterist Matej Hatala z Horvátskeho Wajzgrúba,11 Infanterist Martin
Sasko z Častej.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 12. 6. 1916, č. 20, s. 2.

13. List. 1916, jún, Taliansko. List slovenských vojakov redakcii Slovenských
ľudových novín. Približuje situáciu na talianskom fronte a vyjadruje túžbu po
rodnom kraji.
Lístok naších vojakov z talianskeho bojišťa. Život náš v zákopoch
Vám nebudeme opisovať, však sa už o ňom veľakrát písalo v našich novinách.
Ačkoľvek veľký rozdiel je: ináč sa žije v zákopoch na rovinách, napríklad na
ruskom bojišti, a ináč tuná, na tých obrovských skaliskách. Díva-li sa kto zo
spodu na ne, ani sa mu nezdá, že by bolo možné tam sa dostať a ono to predsa
ide, totižto teraz v lete áno – i v zime to musí ísť, ovšem, že to ide v zime
veľmi ťažko hlavne pre lavíny, ktoré sa uvoľňujú. P
red tými máme väčší strach, než pred talianskými granátmi. Takýto
granát sa aspoň ohlási svojou muzikou, ale lavíny sú falošné, potuteľné. Na
oko je pokojná, nevinná, ale stačí, aby po nej prebehol kamzík a už sa sype,
najprv pomaly, potom rýchlo s hrozným hukotom do údolia a všetko srovna
zmetie. Dostane-li sa kto do spodných vrstiev, býva umačkaný, zadusený, než
príde pomoc. Stane sa, že musíme cez niektorú takúto lavínu ísť a vtedy
11

Slovenský Grob.
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skúšame, je-li už zralá k chodeniu. To robíme tak, že sa opatrne priblížime až k
nej a za dlhší čas skúšame, či je u zeme uvoľnená, totižto podliata vodou. V
takomto prípade sa jej dá sožrať ručný granát a už aj jede. Nejede-li, to vtedy
nie je bezpečné cez ňu sa pustiť. Vtedy radšej ju obejdeme, ačkolvek si tým
sdlhujeme cestu i osem hodín.
Do polovice mája je to najhoršie. Neskôr zase niečo napíšeme o
takzvaných „windlavinách“12 a „šteinlavinách.“13 V duchu stále zaletujeme k
Vám, k nášemu milému kraju šaštínskemu, ktorý je nám milejší nad krásy
modrého mora, belasých alpských velikášov. Za tieto krásy srdcia naše nebijú,
lež ich jedinou túžbou je ten kraj, to údolie, v ktorom stojí velechrám
pomocnice kresťanov, patrónky Slovákov, Matičky Sedmiboľastnej, Matičky
šaštínskej. Tomuto kraju zasielame my rodní synovia najvrelejšie pozdravy s
láskyplnou rozpomienkou. Nech je Vám tento pozdrav tým milejší, čím s
väčšou láskou s miest snáď najnebezpečnejších je venovaný. Pozdravujeme
naše manželky, naše dietky, našich rodičov.
Pozdravujeme aj našich našich ostatných kamarátov našich
prešporských plukov:13-ho honvédskeho a 72-ho spoločného, povinnosť svoju
na rozličných miestach pánovi kráľovi a vlasti na rozličných miestach
konajúcich. Pracujeme väčšinou stále na vysokých horách v linii, za liniou, ale
najviac v noci. Ztratili sme viac dobrých kamarátov, krajanov. Boh poteš ich
ženy a deti! V mene rodákov od Šaštína: Feldwebel Andrej Tománek.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 22. 6. 1916, č. 23, s. 2.
12
13

Veterné lavíny.
Kamenné lavíny.
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14. List. 1916, august, Ukrajina. List slovenských vojakov redakcii
Slovenských ľudových novín. Reaguje pozitívne na správy o zavedení
slovenčiny ako povinného predmetu na stredných školách.
Ruské bojište, poľná pošta 54. Pochválen buď Ježiš Kristus! Velebný
Pane! Srdečný pozdrav Vám posielame! Tenže pozdrav odovzdajte aj všetkým
naším milým doma, a potom všetkým na bojišti službu konajúcim bratom –
Slovákom. Nemôžeme sa zdržať, aby sme nevyslovili našu vďaku Vám, ktorý
sa nás verejne a nebojácne zastávate. Srdce nám horí od radosti nad tým, čo
čítame v našich Ľudových Novinách a síce v čísle 30-tom, to jest, že sa má
uviesť naša milá reč slovenská do stredných škôl jako povinovatý predmet.
Vítame ťa reč naša my slovenskí bojovníci odtiaľto, kde krv za vlasť
našu milú potokom tečie. Páni naši ministri! Verte nám, že nám na svete neboli
by ste lepšie prikuvali k vlasti našej srdcia naše, ako s tým, že ste reč našu do
života uviedli. Otvorene povieme, že i tí naši padnutí bratia sladko odpočívať
budú v hroboch svojich v širokých poliach a v lesoch ruských, jestli svoj sľub
zadržíte. Dnes už uznať musí každý náš tupiteľ, že sme my boli vlasti našej
verní a že sme ju bránili nehorázne. Vydali nám o tom svedectvo už mnohí
velitelia naši, a veľakrát nám povedali: Vy Slováci ste chrabrí, udatní
bojovníci. Tešte sa bratia, spolubojovníci – Slováci, lebo naša reč slovenská už
z hrobu vstáva. Nehanbí sa už nikto viac za svoju matku, lež jako jej verný syn
pritúľ sa k nej s celým srdcom.
Veľká naša vďaka patrí aj nášmu pánovi ablegátovi Ferdišovi
Jurigovi,14 lebo zmužile volal na sneme, aby reč naša, bola v našej vlasti ctená
14

Ferdinand Juriga (1874 – 1950), slovenský rímskokatolícky kňaz, politik Slovenskej
ľudovej strany, poslanec uhorského snemu 1906 – 1918 a Národného zhromaždenia
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tak, ako sú iné reči. Bože Vám zaplať za to pane ablegáte15! S Bohom!
Kanonier Štefan Drgon z Trakovíc, Vorm. Jozef Pogrón z Pobedíma, Kanonier
Štefan Fekete z Vajnôr.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 11. 8. 1916, č. 33, s. 2 – 3.

15. List. 1916, august, bez miesta. List mŕtveho vojaka matke, obsahujúci
predtuchu blízkej smrti.
Posledný lístok vojaka. Istá mamička doniesla nám posledné riadky
svojho syna, ktorý na severnom bojišti padol. Lístok obsahuje nasledujúce
tklivé riadky: Drahý rodičia a sestry! Čo Vám píšem týchto pár riadkov, som
ešte zdravý, až Vám prídu, potom si na mňa vzpomenťe a príjmite odo mňa
najsrdečnejšie poďakovanie za všetko a odpustite mi, čím som Vám ublížil a
na srdce Vám poslednú prosbu kladiem: milujte sa vospolok a nekvílte za
mnou. Modlite sa za mňa! Ja dúfam, že posledné moje želanie vyplníte. Ešte
raz a naposledy Vás všetkých pozdravujem a zostávam Váš verný syn a brat
Jozef. S Bohom! Posledný pozdrav na rodinu a súsedov! S Bohom buďte a
nezapomínajte na mňa s modlitbou!
Vojak cítil, že pri útoku usmrtený bude a skutočne keď rodičia list
dostali, už bol mŕtvy. Jeho kamarát pripísal na list tieto riadky: Jakožto kamarát
Vášho syna so srdečným pozdravom sdeľujem Vám, že Váš syn Jozef,
hrdinskou smrťou padol dňa 1. júla, jak sme „forikovali“ 30. júna na 1. júla v
tú noc do rána. S pozdravom zostávam jeho bývalý kamarát: František Borový.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 18. 8. 1916, č. 34, s. 2.
15

1918 – 1929.
Poslanec.
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16. List. 1916, august, bez miesta. List vojaka redaktorovi Slovenských
ľudových novín Ferdišovi Jurigovi. Vojak prosí o modlitbu a ďakuje za
modlitebnú knižku.
Lístok z bojišťa. Velebný Pane! Príjmite odo mňa úprimný a láskavý
pozdrav, ktorý Vám jako priateľ a rodák Váš zasielam. Chvála Pánu Bohu
dosiaľ som ešte zdravý aj s niektorými mojími spolukamarátmi. Ale so žiaľom
Vám sdeľujem, že s mnohými s naších rodákov sa stala premena, prosím Vás,
pomodlite sa za nich, aj za nás, ktorí ešte tu, v tomto krutom boji hrdinsky sa
držíme. Ja bych Vám písal, jako nám tu ide, ale však Vy to všetko čujete, jaké
ťažké chvíle prežívať musíme. Nech nám je Boh na pomoci, keď druhý nám
byť nemôže. Pri tom Vám dávam na vedomie, že som Váš láskavý dopis
obdržal; taktiež obdržal som aj modliacu knižôčku, za ktorú Vám mnohokrát
pekne ďakujem. Knižôčka mi spôsobila tisíc radostí. Za Vašu unováciu sa Vám
odmením. Budete-li mať času, nezapomínajte na mňa a pošlite mi niečo na
čítanie, aby mi ten čas smutný lepšie utekal, lebo tu človek nič iného nečuje,
len ten buchot. A teraz lístok môj so srdečným pozdravením zavieram a Bohu
Vás porúčam! Ešte nechám srdečne pozdraviť našich Viedenčanov! Pomodlite
sa za nás všetkých! S Bohom! Zugführer Vincent Sakaláš, Feldpost 59.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 25. 8. 1916 č. 35, s. 2.
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17. List. 1916, august, bez miesta. List slovenských vojakov redakcii
Slovenských ľudových novín. Vyjadruje význam listov od blízkych z domova,
ktoré uľahčujú prežívanie ťažkých pomerov na fronte.
Lístok z bojišťa. Príjmite náš vrúcny pozdrav a daj Boh, aby sme sa
všetci šťastlivo ku svojim domovom navrátili. Musíme sa priznať, že v našom
ťažkom kríži vzpomienky na naších milých rodičov, manželky, dietky, bratov,
sestry a priateľov, že sa za nás modlia, a tie ich vrúcne lístky a dopisy činia
nám povinnosť našu o mnoho snesiteľnejšou. Nie raz sa nám už pozdávalo, že
už klesneme, že už nemôžeme ďalej, ale s pomocou Božou zase sme vytrvali,
čo konáme už dva roky. Pozdravujeme všetkých našich milých! Zostávame
verní rodáci od Skalice: Zugführer Tomáš Kovalovský z Gbelov, Korporal
Matej Kumpan z Petrovej vsi, Korp.[orál] Franc Sloboda z Holíča, Gefr.[eiter]
Štefan Čech z Radošoviec, Gefr.[eiter] Ján Sládeček z Vrboviec, Inft.16 Štefan
Hanečka z Kopčan, Inft. Jakub Hikl zo Šándorfa, Inft. Karol Čechovič z
Pudmeric.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 1. 9. 1916, č. 36, s. 2.

16

Inft. = Infanterist – pešiak.
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18. List. 1916, august, bez miesta. List slovenského vojaka redakcii
Slovenských ľudových novín. Vyzdvihuje význam Slovenských ľudových novín
a karhá Slovákov doma za nedostatočný nezáujem o ne.
Hlas slovenského bojovníka za naše noviny. Pochválen Pán Ježiš
Kristus! Slávna redakcia! Osmeľujem sa napísať niekoľko riadkov, pri písaní
ktorých oči moje sú skropené slzami, keď čítam, že naši ľudia tak málo sa
starajú o naše noviny a nechajú ich zahynúť. Teda noviny naše jediné, ktoré sa
rúbu za slobodu nášho jazyka majú zahynúť? A to sme si my slovenskí
bojovníci zaslúžili od Vás domácich, že nám necháte hynúť noviny, ktoré sú
nám uprostred ohňa v našich zákopách jedinou útechou, noviny, pomocou
ktorých tuná bojujúce rôzne národy nás poznávajú čo životaschopný národ, tie
noviny, ktoré hlásajú, aby sme si milovali svoju materinskú reč! Ó to je
boľastné! Keby ste vedeli, koľkokrát bola nám na pomoci reč naša v tomto boji
i pri zadovažovaní pokrmu a chleba, to vtedy celkom iným okom pozerali by
ste sa na naše Slov.[enské] Ľudové noviny“, ako to teraz činíte, keď ani toľko
svedomia nemáte, že by ste noviny tieto predplatkom podporili. Čo bude z nás
na takýto spôsob? Ztratíme sa vo víre veľkom; nikto o nás vedieť nebude,
nebudú-li v mene našom kričať naše noviny. Porozumej drahý brate a milá
sestro týmto mojím slovám, ktoré ti z krvavého bojišťa píšem a zaplať za
novinky! Bojuj za ne doma tak, ako my tuná bojujeme za našu drahú vlasť a v
nej aj za teba. Prijmite srdečné pozdravy! Jozef Hucovič, Feldkan. - Reg.
[iment] Nr.14, Feldpost 363
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 1. 9. 1916, č. 36, s. 2.
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19. List. 1916, september, Taliansko. List slovenských vojakov redakcii
Slovenských ľudových novín. Prostredníctvom novín pozdravuje slovenských
vojakov na východnom fronte a rodinných príslušníkov doma.
Pozdrav z talianskeho bojišťa. Velebný Pane Redaktor! Predne si Vás
láskave pozdravujeme a prosíme za uverejnenie týchto pár riadkov. Čítali sme
dopis z ruského bojišťa od nášho 72-ho pluku prešporského, v ktorom nás naši
bratia tu na talianskom bojišti pozdravujú. Pán Boh Vám zaplať za pozdrav
bratia naši! Posielame Vám ten istý pozdrav zo srdca aj my a prajeme Vám,
aby ste v tej strašnej hudbe šrapnelov a granátov vydržali zdraví, pamätajúc na
slová Krista Pána, keď apoštolovia volali: Pane zachovaj nás, hynieme! – Čo sa
bojíte vy maloverní? Neviete, že ja som s Vami? A my tu na talianskom bojišti
slovenskí vojaci konajúci ťažkú povinnosť máme dôveru v Boha, že nás bude
chrániť, však denne prosíme ho v modlitbách o záchranu. Rodičov
zarmútených, manželky, dietky, bratov i sestry a všetkých známych; konečne
celý slovenský národ vrele pozdravujeme! My sme u 30-ho pluku ľvovského
(lembergského), sem nás pridelili, lebo že Slováci sa hodia bárs kam. Sme tu
už 18 mesiacov a od tých čias sme doma ešte neboli na urlaube17, čo nás veľmi
bolí. S Bohom! Ambróz Dujsek z Brockého18, Pavel Kubinec z Búr sv. Petra,
R. Palkovič z Kútov a ešte 12 Slovákov z Nitrianskej.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 22. 9. 1916, č. 39, s. 2 – 3.

17
18

Dovolenka.
Brodské.
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20. List. 1916, september, Albánsko. List slovenských vojakov redakcii
Slovenských ľudových novín. Približuje atmosféru na fronte, vyjadruje
nostalgiu za rodinnými príslušníkmi doma a vysoko hodnotí ústupky vo
vyučovaní slovenčiny na školách.
Lístok z Albánie.
Slnko jasné za albánske hory zapadá,
Uhorskí vojaci, slovenskí mládenci rukujú do boja.
Hory-doly aj skaly vysoké, sú naši prátelé,
Tí nám nenavrátia, čo sme radi mali, naše kraje milené.
Takto si spievame my slovenskí vojaci, keď nad hlavou našou hraje
strašná muzika šrapnelov a granátov, ktoré naši kanonieri posielajú Talianom a
Taliani zase nám. Táto muzika nezneje tak pekne, jako nám kedysi strýček
Kabarec hráli so svojou kapelou v Šaštíne pred kláštorom.
Ale na vojne človek všetkému privykne a koná často prácu, o ktorej v
občianskom živote nemal ani zdania.
Len tie stále vzpomienky na domov a našich milých a verných
priateľov sa vracajú stále. Áno, tu na vojne naučíme sa znať to šľachetné, zlaté
srdce milých priateľov, ktorí na nás nezapomínajú. Tu osvedčuje sa tá pravá
láska. Ó kiežby ona aj doma panovala!
Vo vojne tejto zkúsili sme, že nezborila sa žiadna krajina, ktorá v úcte
mala pravú lásku; zkúsili sme, že národy slabšie silnejším len tam sú potlačené,
kde láska táto nepanuje, nepomazanou rukou po náboženstve, jazyku a
národnosti len tam sa siahá, kde láska táto potupená je.
Skúsili sme, že sýty a slávny, v palácoch prebývajúci pán len tam
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pozerá s opovržením na ľud, ktorý ho v potu tváre živí a naňho platy zháňa,
kde iskra pravej lásky vyhasla. A veru nebolo by toľko vzdychov a plaču, keby
jeden každý z nás i zákonodarca i úradník, kňaz i učiteľ, roľník i remeselník,
vždy a všade zmužile hlásali pravú lásku, keby v nás všetkých žil ten mocný a
krásny duch našich predchodcov, prvých kresťanov, ktorí za lásku krev svoju
cedili!
No my ju včul cedíme a veríme, že ona nadarmo vycedená nebude.
Táto krev prinesie ovocie pravej lásky. A my sa tomu i v hrdle smrti radujeme.
Čítali sme v našich novinách o našej slovenčine, že ju naši páni ministri uctili,
a dali jej miesto vo vyšších školách.
Páni naši ministri! Týmto našim skutkom a touto našou dobrou vôľou
pozdvihli ste našu bojovnú zástavu vysoko, a pod ňou tiahnuť chceme do boja
proti nepriateľom s dvojnásobnou zmužilosťou a hrdinskosťou. Učiníme to
preto, lebo vidíme, že dokázali ste lásku aj k nám opusteným Slovákom. Mená
vaše vpíšeme si nesmazateľnými písmenami do srdca!! Vyryjeme tieto mená
do tvrdých skál albánskych, aby ich, jestli my tu za vlasť zahynieme – čítali tí
slovenskí vojaci, ktorí za nami sem prídu a aby sa Vám viac slávy a
vďakočinenia dostalo. Prosíme Vás Páni naši ministri úctive, nezapomínajte
Vášho sľubu, ktorý ste našej milunkej slovenčine dali!
Učiníte-li tak, mená Vaše žiť budú medzi nami so slávou.
Tieto riadky píšeme v zákopách, lebo máme trochu pokoj. Nesmieme
sa príliš ukazovať, lebo nepriateľ, ktorý je vzdialený asi na 200 krokov, by
hneď strieľal. Tie naše zákopy nám pripadajú jako Rímske katakomby, len že
nie sú tak hlboko v zemi. Asi tak, čo vojak môže stať bez toho, že by bol
zbadaný.
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Vzpomíname, koľko ešte tých krásnych sviatkov oslávime tu na tomto
krvavom bojišti? Veď blížia sa už tretie Vianoce. Je tu zapotreby pevnej viery a
pevnej vôle byť lepším. A to je možno, pôjdeme-li za tým, ktorý riekol: „Ja
som cesta, pravda i život.“ Nepomôžu nám však len puhé slová a dobré
predsavzatie, lež skutkami musíme dokázať, že sme pochopili vážnosť terajšej
krvavej doby. A potom môžeme byť istý, že do tých naších chalúp vráti sa opäť
tá pravá láska a svätý pokoj.
V myšlienkach často zablúdime domov, na Slovensko a myslíme aj na
kamarátov vojakov na iných bojištiach bojujúcich, ktorým prajeme trpezlivosť
a vytrvalosť v boji. Ovšem, nezabúdame ani na našich domácich a na našu
budúcu mládež a pekné dievčatá. Srdečne pozdravujú naše verné Slovensko a
domovinu od 72. pluku z poľnej pošty č.9 Slováci: Ferdiš Ovečka, Jozef Baláž
zo Smolinského, Štefan Čulen z Brockého, Ladislav Rusek z Gbelov, chlapci
od Šaštína; J. D. Ján Benda úč.[tovník] Ľud.[ovej] banky Piešťany, Pavel Šalík,
Čáčov; Jozef Lulkovič Voderady; Franc Kormont, Boleráz; Jozef Sprušanský z
Holíča; Jozef Blaško z Kerestúra19; Urban Mrva z Báhoňa; Štefan Janúsek z
Pajštúna; Juraj Paška, Veľká Slatina; Cyrill Smidovič z Linča; Július Špitala z
Holíča; Lenhart Hrica, Zohor; Ján Potoček, Malá Modrovka; Matej Peterský,
Gajar; Ján Ďuriga z Dolnej Súče; Dominik Komarník od 29. p.[ešieho] pluku,
rodák z Čárov, od Šaštína; Pavol Fuksa; Ernest Drdul; Ján Chrenka; J.
Šimončič; Aleksin Pudmarčik; Imrich Kuracina; Jozef Hlavatý; Jozef Žilnay od
2/72. Inf.[anterie]-Bataillonu, Feld Post 319.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 29. 9. 1916, č.10, s. 1.
19

Križovany nad Dudváhom.
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21. List. 1916, september, Rumunsko. List slovenských vojakov redaktorovi
Slovenských ľudových novín Ferdišovi Jurigovi. Približuje atmosféru na
fronte, vyjadruje nostalgiu za rodinnými príslušníkmi doma.
Dopis z uhorsko-rumunského bojišťa. Ctený a milovaný pane
Redaktor! Príjmite srdečný pozdrav od nás Slovákov niže podpísaných. Srdce
nám radosťou plesalo, keď sme prešli cez naše Uhorsko a prišli sme na
rumunské hranice a naďabili sme odrazu na náš milovaný časopis, na „Slov.
[enské] Ľudové Noviny“. Veru jakosi človek hneď okriakne, keď ho prečíta, bo
v ňom číta najčastejšie o právach našej milej materinskej reči. To nás teší a
dodáva sily k vytrvanlivosti v ťažkých krížoch našich. Z hlbín srdca môjho si
žiadam pane Redaktor, ja skladateľ tohto dopisu, aby mi boly sem na bojište
zasielané naše noviny.
Čo sa týka nášho zdravia a šťastia, môžeme Bohu za to ďakovať, že
nám doposávad zdravie praje. Zachoval nás dobrotivý Boh v Srbsku, v
Taliansku, v Rusku a dúfame, že nás zachová i teraz. Tiež niečo pripomeniem
našim ľuďom, ktorí sú vo vnútri vlasti. Nech si nesťažujú na zlé časy, lebo ešte
nevedia, čo sú v pravde zlé časy. Bol som očitým svedkom, jaké chvíle zažil
tunajší na hraniciach žijúci ľud. Keď Rumun dňa 27. augusta opovedal nám
vojnu, veru mnohý od strachu nemal ani času lepšie boty si obuť, ale ušiel v
jakých bol. A tie húfy nevinných detí! Týchto nám bolo najviac ľúto. Nuž týto
ľudia vedia si predstaviť až zo skúsenosti, čo sú zlé časy.
Prijmite srdečné pozdravy otcovia, matky, ženy, dietky, bratia, sestry a
modlite sa za nás, prosiac Matku Božiu, aby nás pod svoj plášť vzdala pred
každým nešťastím. Vďačíme sa s priateľskou i rodáckou (službou) úctou:
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Pavel Deščík z Búr sv. Petra, Vendelín Šišolák z Lakšárskej Novej vsi, Jozef
Moravčík z Jakubova, slúžia u 29. zemebraneckého pluku, poľná pošta 313.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 6. 10. 1916, č. 41, s. 3.

22. List. 1916, október, bez miesta. List slovenského vojaka F. Walachoviča
redaktorovi Slovenských ľudových novín Ferdišovi Jurigovi. Vyjadruje
nostalgiu za domovom a rodinou.
Lístok z bojišťa. Zmenily sa, zmenily časy blaha, spokojnosti a
vzájomnej lásky medzi nami, keď Boh dobrotivý požehnával všetkým ľuďom
dobrej vôle. Už tretie Vianoce budeme sláviť spolu s kamarátmi, tam ďaleko
odlúčení od svojej otčiny a drahých duší. Len bôľne spomienky nemiznú z
pamäti, vyrývajúc sa v citlivé srdce. V pevnej však dôvere a viere trpezlivo
nesieme bremeno osudu na bedrá naše vložené, prosiac Pána Boha o šťastne
jednúc navrátenie a shľadanie s najmilejšími.
S Bohom ženo má milá, Manželko má úprimná; kto vás včul už poteší,
moje drahé deťušky!? Čo som sa ja nastaral; bych Vás dobre vychoval; nikdaj
sa žiadny neptal, zdáliž som Vám chleba dal. Už já musim rukovať; v smútku
vás tu zanechať; Vaše oči a váš hlas nespatrím snáď nikdy viac. Až Vám bude
po rokoch vyprávati mamička; spomeňte si dietky mé, že ste mali tatíčka. Na
deň verných Dušičiak, spomína si celý svet, spomína si synáček, kde sú jeho
Tatíček?! Ó Bože náš Všemohúci, ktorý radíš všetky veci, shliadni na nás s
trónu Svojho; daj nám pokoja svätého! Zastav krviprelievanie, návrať nám
časy pokojné, už dosť smútkov, bedákania, popraj svojho Smilovania! Vám
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Dôstojný Pane Redaktore prajeme veselého a príjemného žitia v stálom zdraví!
S úctou: Zugführer F. Walachovič, Inf.[anterie]-Reg.[iment] 72
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 13. 10. 1916, č. 44, s. 3.

23. List. 1916, október, Rusko. List slovenských vojakov z ruského zajatia
redakcii Slovenských ľudových novín. Slúžil ako informácia, že vojaci sú
nažive.
Pozdravy od naších vojakov zo zajatia. Velebný Pane! Rodáku náš!
Buďte pozdravený od nás Slovákov, ktorý pozdrav sdeľte aj s naším rodičami,
manželkami, dietkami a všetkými príbuznými. Z ruského zajatia dňa 12.
augusta 1916. Feldwebel Štefan Líška z Búr sv. Mikuláša; Zugführer Franc
Soják, Lakšárska nováves; Korporal Pavel Búzek z Búr sv. Mikuláša;
Infanterist Jozef Líška z Búr sv. Mikuláša; Inf.[anterist] Franc Sekáč z Búr sv.
Mikuláša; Inf.[anterist] Pavol Butaš z Búr sv. Mikuláša; Inf.[anterist] Ondrej
Sekáč z Búr sv. Mikuláša; Korp.[orál] Ján Stehlík z Holíča; Zug.[führer] Jozef
Čapka, Horná Krupá; Inf. Michal Bilka, B.-Humenec; Inf. Michal Sekáč, Búr.
[sky] sv. Jur; Korp.[orál] Ján Chrappa, Prešporský sv. Jur; Korp.[orál] Ján
Zemanovič, Dolná Suča.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 3. 11. 1916, č. 15, s. 3.
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24. List. 1916, október, Rusko. List slovenských vojakov z ruského zajatia
redakcii Slovenských ľudových novín. Slúžil ako informácia, že vojaci sú
nažive.
Pozdravy z ruského zajatia. Dôstojný Pane Redaktor! Ráčte uverejniť
v našich milých „Slov. Ľudových Novinách“ vrelé pozdravy vašich krajanov
na naších milých domácich. Sme zdraví a odosielame pozdravy vrúcne: Franc
Soják, Lakšárska Nováves; Martin Sútora, V.[eľké] Kostolany; Franc Baláž,
Alois Baláž, Feliks Bachratý z Majtechova; Franc Burda, Karol Hasík zo
Šartie; Jozef Kyrinovič zo Štefanovej; Ján Duda z Bohuslavíc; Peter Koller,
Biely Kostol; Ján Hajzl, Pernek; Anton Kováčik, Krivá (Orava); Ľudvik Filip,
Kopčany; Ján Hlavatý z Hasprunky; Leop.[old] Gutmann, Bystrica; Imrich
Ivan, Kopčany; Ján Petráš, Gbely; Ján Kubinsky, Častkov; Imrich Korman,
Šaštín; Ján Pýr, Stupava; Michal Kocan, Timot Bohunický, Dolné Dubové;
Cyrill Vlha, Rudolf Machovič, Dolné Radošovce; Franc Drietanský, Jaslovce;
Franc Liďák, Ján Vilém, Štefan Požgai, Bystrica.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 10. 11. 1916, č. 46, s. 2 – 3.

25. List. 1916, 3. október, Rusko. List slovenských vojakov z ruského zajatia
redakcii Slovenských ľudových novín. Slúžil ako informácia, že vojaci sú
nažive.
Pozdravy z Ruska. Odosielame srdečné pozdravy našim drahým
rodičom, manželkám a deťom z ruského zajatia: Zugführer Anton Buray,
Rajmund Bízek, Ján Hasák, Ignác Cintula, Michal Černý, Michal Bulka, Štefan
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Dobiáš, Ján Müller z Búr sv. Mikuláša; Jozef Stach, Jozef Kopáč, Vavrinec
Drmka z Lakšárskej Novej Vsi. Do zajatia dostali sme sa dňa 23. septembra.
Píšte nám, či sú naši domáci zdraví? Prosíme nezapomínať na nás s modlitbou!
Boh s Vami! Russia, dňa 3. októbra r. 1916.
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 17. 11. 1916, č. 47, s. 3.

26. List. 1916, december, Rusko. List slovenských vojakov z ruského zajatia
redakcii Slovenských ľudových novín. Slúžil ako informácia, že vojaci sú
nažive.
Pozdravy z bojišťa! Velebný Pane! Pozdravujeme si Vás srdečne a
prosíme Vás, potešte naším pozdravením naše doma zostávajúce milé rodiny;
rodičov, manželky, dietky aj občanov. Sme zdraví a vinšujeme všetkým
šťastlivé Vianoce! Kiežby Ježiško náš doniesol ten svätý pokoj! Zugführer
Fabian Ribár zo Zohoru, Fraiter Štefan Skala zo Sekul, Ján Polák z Jakubova,
Ján Mader z Mástu, Gábriš Didák zo Zohoru, Gašpar Grošmid, Jozef
Brazdovič z Modry, Korporál Martin Darin z Bogdánoviec (st.[olica]
prešporská)
Slovenské ľudové noviny, roč. 7, 22. 12. 1916, č. 52, s. 3.
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Jozef Agnelli a jeho prínos pre rozvoj šľachtiteľských
metód v poľnohospodárstve so zreteľom na pestovanie
liečivých rastlín
Elena Panáková
Životopis
Jozef Agnelli sa narodil 23. februára 1852 v Skalici. Niektoré zdroje
uvádzajú, že vlastným menom sa volal Baránek, ale počas štúdií si ho
polatinčil,1 iné zdroje poukazujú na to, že už v matrike má zapísané priezvisko
Agnelli.2
Skalica, ležiaca na uhorsko-moravskej hranici, bola vplyvom
vyspelejšej Moravy po kultúrnej aj hospodárskej stránke pokroková. Skalica
síce vznikla ako trhová osada, no jej obyvatelia sa venovali nielen remeselnej
výrobe, ale aj obrábaniu pôdy a predovšetkým vinohradníctvu. Vo väčšom
rozsahu sa tu začali vinohrady vysádzať v druhej polovici 15. storočia a okrem
vína sa v nich pestovalo aj ovocie. Vinohradníctvo začalo upadať od polovice
18. storočia a za Jozefa II. bolo zrušené aj Bratstvo svätého Urbana – akýsi
cech vinohradníkov. Po roku 1918 postihla skalické vinohrady katastrofa –
fyloxéra (škodca viniča vyciciavajúci šťavu z viniča). Neskôr sa tu udomácnila
odolná, tzv. americká podložka a vinohrady sa začali znovu vysádzať
frankovkou.
1

2

BÁBIK, Ivan – TYLLOVÁ, Milada. Jozef Agnelli-Baránek – priekopník pestovania
liečivých rastlín na Slovensku. In Farmaceutický obzor, 1967, roč. 36, s. 176.
TIBENSKÝ, Ján a kol. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 2. Bratislava : Obzor,
1988, s. 574.
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Do osudov Skalice zasahovali nepokoje, boje a vojny, aj keď sa
nemuseli odohrávať priamo v jej blízkosti: husitsko-bratrícka expanzia, turecké
nebezpečenstvo, neskôr stavovské povstania – to všetko zamiešalo etnickú,
konfesionálnu i sociálnu štruktúru mesta. Pribudli do nej chorvátski utečenci,
maďarskí zemania z ohrozených oblastí Uhorska, exulanti z Čiech a Moravy,
po roku 1741 sa tu mohli usádzať aj Židia.
Búrlivé revolučné roky 1848/1849 zasiahli aj Skalicu. V júli roku 1849
prišli do Skalice Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr a Jaroslav Bórik. U
skalického kníhtlačiara Škarnicla dali vytlačiť leták Príhlas ku slovenskému
národu a usporiadali tu ľudové zhromaždenie. Je pochopiteľné, že takéto
udalosti prispeli k formovaniu slovenského povedomia Skaličanov. Druhá
polovica 19. storočia bola však aj tu poznačená silnou maďarizáciou, hoci v
tom čase v meste pôsobili viaceré osobnosti slovenského národného života:
Daniel Lichard, katolícky kňaz Jozef Viktorín, tlačiar Jozef Škarnicl, kaplán
Jozef Holuby, Viliam Paulíny-Tóth – redaktor časopisov Černokňažník a Sokol,
Franko Víťazoslav Sasinek a mnohí ďalší. Hornouhorský maďarský osvetový
spolok FEMKE tu aj preto cielene založil osobitnú materskú školu (1899 –
1900), kde sa deti povinne učili po maďarsky. Napriek silnej maďarizácii
„domorodí Skaličania ostali aj naďalej Slovákmi”.3
Jozef Agnelli pochádzal z poprednej meštianskej rodiny, ktorá bola
známa svojou dobročinnosťou voči chudobným skalickým gymnazistom. Jeho
starý otec z matkinej strany bol vynikajúcim záhradníkom a bol aj úradným
dozorcom nad lesmi a vodami. Otec Ján Agnelli bol zámožným roľníkom
a vinohradníkom, ktorý rád používal nové metódy v poľnohospodárstve.
3

Kol. autorov. Skalica. Bratislava : Obzor, 1992, s. 68.
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Vyznal sa aj v liečivých rastlinách a niektoré aj pestoval. Mal osem hektárov
vinohradov v Líščinách a mal aj tridsaťročné víno. Oberačky boli vždy veľkou
udalosťou, na ktorej nechýbala husacina ani skalická špecialita k vínu –
trdelníky a zázvorníky. Zamestnával robotníkov a ľudia u neho radi pracovali,
pretože bol dobrosrdečný a uznanlivý. Traduje sa príhoda o jednom jeho
robotníkovi, Jánovi Tomíkovi, „...ktorý sa raz na oberačke hneď ráno opil,
prebudil sa napoludnie, znovu si vypil a spal až do večera. Ján Agnelli si to
však ani nevšimol a vyplatil mu mzdu ako ostatným“.4
Takéto prostredie formovalo Jozefa Agnelliho od narodenia, a preto
nie je prekvapujúce, že sa od detstva venoval zanietene poľnohospodárskym
pokusom. Už ako 8 až 10-ročný pestoval jačmeň, pšenicu, raž, kukuricu,
zemiaky, vinič a ďalšie plodiny, rastliny a kvetiny.5 Rodičia mu na tieto jeho
pestovateľské záľuby darovali malý pozemok. Neskôr skúšal rôzne spôsoby
štepenia ovocných stromov a zakoreňovania výhonkov. Tu mal úspech
s morušou čiernou. Choval aj priadku morušovú a kŕmil ju listami ríbezlí
a šalátu. Zámotky mali bielozelenú farbu. Zakoreňoval aj konáre na strome.
Cez dieru ich vsunul do nádoby, ktorú potom naplnil zemou a intenzívne
polieval. Po zakorenení konár v zime alebo na jar odpílil a presadil. Pokusy
robil aj s miešaním pôdy a pridávaním rozličných komponentov. Dosahoval
pekné výsledky, lebo plodiny, ktoré vypestoval, boli krajšie než bežne
pestované.6
4

5
6

BUCHTA, F. J. Agnelli – svetoznámy šľachtiteľ a výskumník. In Hlas ľudu, roč. 29, č.
184 z 6. 8. 1983, s. 5.
TIBENSKÝ a kol., Priekopníci vedy a techniky, s. 575
JURKOVIČ, M. Veľkopestovateľ a šľachtiteľ liečivých rastlín Jozef Agnelli. In Naše
liečivé rastliny, 1967, roč. 4, č. 5, s. 186.
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Po absolvovaní stredoškolských štúdií na gymnáziu v Skalici šiel na
želanie matky študovať teológiu do Ostrihomu, ktorú skončil roku 1876.
V rokoch 1876 – 1877 začal ako kaplán v Lakšárskej Novej Vsi, potom
v Holíči, v druhej polovici roka 1881 bol niekoľko mesiacov administrátorom
fary v Kuklove. Tu sa s ním ako s administrátorom stretávame aj v roku 1883.
Od začiatku nasledujúceho roka bol niekoľko mesiacov administrátorom fary
v Čároch na Záhorí, kde sa v máji roku 1884 stal farárom. V Čároch pôsobil
nasledujúcich tridsať rokov, až do 26. apríla 1914. Potom až do smrti pôsobil
ako farár v Holíči.
Napriek tomu, že v období pôsobenia Jozefa Agnelliho na Záhorí
prebiehalo rušné obdobie našich dejín poznačené národobuditeľskými
aktivitami a maďarizačnými snahami, Jozef Agnelli sa politicky neangažoval,
venoval sa len svojim rastlinám. Hovoril po slovensky, skalickým dialektom,
po nemecky a veľmi zlou maďarčinou. Jeho blízky priateľ P. Koštyal sa napr.
vyjadril o jeho diele Pestovanie liečivých a technických rastlín (A gyógy-és
műszaki nővények termesztése) v tom zmysle, že: „...ako odborná publikácia
je to vynikajúca kniha, ale po jazykovej stránke ako maďarská je veľmi zlá.“ 7
Jozef Agnelli dostal od uhorskej vlády ponuku, aby prevzal vedenie
hospodárstva na obrovskom esterházyovskom majetku pri Šoproni, no on to
odmietol. Podobne to bolo aj roku 1896, keď ho chcela ostrihomská kapitula
poveriť pestovaním liečivých rastlín na svojich rozsiahlych latifundiách, ale
neúspešne.8 Jozef Agnelli bol v prvom rade farárom a poľnohospodárom. Na
všetkých svojich pôsobiskách sa snažil robiť medzi ľuďmi osvetu v
7

8

BÁBIK – TYLLOVÁ, Jozef Agnelli-Baránek, s. 180.
Tamže, s. 181.
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starostlivosti o plodiny, ktoré im zabezpečovali potravu a ich predajom aj
zlepšenie finančnej situácie.
Ako už bolo spomenuté, Jozef Agnelli sa venoval pestovaniu rôznych
plodín, ale najviac ho zaujímalo pestovanie a šľachtenie liečivých rastlín,
zemiakov a viniča. Za víno, ktoré vystavoval v Arrachon les Bains vo
Francúzsku, získal zlatú medailu.
V pestovaní zemiakov dosiahol taktiež veľké úspechy, ale
najväčšie z nich mal v pestovaní liečivých rastlín – bol u nás priekopníkom ich
plantážového pestovania. Kolekcie liečivých rastlín a poľnohospodárskych
plodín

Jozef

Agnelli

často

vystavoval

na

rôznych

európskych

poľnohospodárskych a farmaceutických výstavách, ako napr. v Haagu, kde mu
uhorská vláda postavila zvláštny pavilón, ďalej napr. vo Viedni, v Prahe,
Kodani, Bruseli, v Štokholme, odkiaľ si odniesol veľa cien, medailí a čestných
uznaní.
Najväčšie úspechy dosiahol na výstave v Budapešti usporiadanej
počas milénia roku 1896, kde mu uhorská vláda taktiež zriadila samostatný
veľký pavilón. Na druhej medzinárodnej farmaceutickej výstave v Prahe roku
1896 vyznamenala porota Agnelliho najväčšou poctou – čestným diplomom. 9
Bohaté skúsenosti z pestovania liečivých rastlín zhrnul J. Agnelli v už
spomenutom diele Pestovanie liečivých a technických rastlín. Menej známa je
jeho nemecká publikácia o kultúrach liečivých rastlín Über die Cultur der
Arzneipflanzen.10

9
10

Tamže.
TIBENSKÝ a kol., Priekopníci vedy a techniky, s. 575
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Roku 1914 odišiel Agnelli z Čárov do Holíča. Tam sa už pestovaniu
liečivých rastlín nevenoval. Postupne sa mu zhoršoval zdravotný stav
a nakoniec 6. augusta 1923 (niektoré zdroje uvádzajú 16. augusta 11 alebo 6.
februára12) takmer zabudnutý zomrel.
Šľachtiteľská činnosť – kultúrne a divé rastliny
Kultúrne rastliny sa vyvinuli z divých. Začiatok ich evolúcie
zaraďujeme do prelomu staršej a mladšej doby kamennej. Spočiatku
usmerňoval ich vývoj len prírodný výber, neskôr aj umelý, riadený vôľou
človeka v procese šľachtenia. Evolúcia rastlín je otvorený systém, nekončí, ale
ďalej pokračuje. Je dôkazom platnosti základných princípov Darwinovej
vývojovej teórie a ďalších poznatkov, ktoré s ňou súvisia. Prírodný výber
preferuje formy lepšie prispôsobené prostrediu najmä z hľadiska výživy,
reprodukcie a rezistencie, bez ohľadu na záujmy človeka. Je len náhodné, keď
niektoré vlastnosti (rezistencie, rozmnožovací koeficient atď.) sú výhodné aj
pre ľudí. Umelý výber zohľadňuje požiadavky rastlín aj človeka.13
Evolučné zmeny rastlín je možné najlepšie pozorovať porovnaním
kultúrnej rastliny s jej divými príbuznými. Kultúrne rastliny sa vyznačujú
vyššou produktívnosťou, zmenou habitu (disproporcie rastu orgánov
v prospech žiadúcich), zmenou kvantity úrody, stratou mechanicko-ochranných
orgánov, chemických ochranných látok, stratou alebo veľkým obmedzením
samovýsevu, zmenou v produkcii, zvýšením celkovej variability, znížením
11

BÁBIK – TYLLOVÁ, Jozef Agnelli-Baránek, s. 181.

12

JURKOVIČ, Veľkopestovateľ a šľachtiteľ, s. 188.
ROD, Jan a kol. Šlechtění rostlin. Praha : SZN, 1982, s. 6.

13
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životnosti, znížením rezistencie proti chorobám a niektorým škodcom.14
Pri

divých

druhoch

sa

najčastejšie

stretávame

s vysokým

rozmnožovacím koeficientom, s nízkou hmotnosťou semien, s negatívnym
vzťahom medzi úrodnosťou a kvalitou úrody, často s nízkym obsahom sušiny,
užitočných obsahových látok, s vysokým obsahom jedovatých látok,
s ochrannými orgánmi (tŕne, trichomy atď.), so zariadením na samovýsev
(lámavosť klasového vretena, vypadavosť zrna, pukavosť strukov, výsevné
otvory na zrelých tobolkách atď.), s nevyrovnanosťou rastu, vývoja
(postupnosť kvitnutia, zrenia, klíčenia, vzchádzania) a pod.

Šľachtenie
Šľachtenie rastlín môžeme v širšom zmysle slova definovať ako vedu
a čiastočne aj umenie, pričom jeho zmyslom je zlepšovanie genetického
základu rastlín tak, aby sa zvýšila ich hospodárska aj ekonomická hodnota.
Inými slovami sa dá povedať, že ide o cieľavedomé riadenie vývojového
procesu s cieľom vytvárať formy zodpovedajúce hospodárskym potrebám
človeka. Základom tohto procesu je premenlivosť živých organizmov, ktorú sa
šľachtiteľ snaží usmerniť tak, aby získal skupinu jedincov – rastlín
s premenlivosťou usmernenou do určitých žiadúcich medzí a odpovedajúcej
vytýčenému hospodárskemu cieľu.
Tento cieľ dosiahne šľachtiteľ vtedy, ak sa mu podarí využiť
alebo vhodne ovplyvniť genetický základ príslušného spracovávaného
14

ŠEBÁNEK, Jiří – PODEŠVA, Jaroslav. Botanika: morfologie rostlin. Brno :
VŠZ, 1981, s. 23-24.
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rastlinného materiálu. Za týchto okolností vzniká v podstate jednotný rastlinný
materiál, tzv. odroda, vykazujúca vlastnosti charakteristické z morfologického,
fyziologického, genetického a predovšetkým hospodárskeho hľadiska.15
Ako sme už spomenuli, šľachtenie je okrem vedy aj umením. O umení
hovoríme preto, lebo šľachtiteľ musí byť schopný pozorovať svoj rastlinný
materiál, rozlišovať ho a vyhľadávať v ňom vhodné typy. Podmienkou
úspešnej šľachtiteľskej práce je teda v prvom rade kladný vzťah k rastline,
ktorá je šľachtiteľom tvorivým spôsobom pretváraná. Z dlhodobej histórie
šľachtiteľstva je známe, že najúspešnejšími sú tí šľachtitelia, ktorí sa svojej
práci oddane a so zaujatím venujú, ktorí so „svojimi“ rastlinami žijú
a dôkladne ich poznajú a ich pracovné postupy sú ich osobným a len ťažko
napodobiteľným umením.
Počiatky šľachtenia spadajú do obdobia spred 8 – 10 000 rokov, keď
človek prestal byť len zberateľom a lovcom, ale stal sa pestovateľom
a chovateľom.
Z oblastí pôvodnej domestikácie s migrujúcimi národmi postupovali aj
kultúrne druhy rastlín. Dostávali sa do nových ekologických podmienok, čo
podporilo ďalšiu evolúciu. Šľachtenie ako zámerný evolučný faktor sa začalo
uplatňovať vtedy, keď človek zistil určitú zhodu medzi rastlinou a jej
potomstvom a uvedomil si, že rozmnožovacie orgány lepších rastlín je
výhodnejšie použiť na výsev ako na konzum, prípadne kŕmenie.
Tak bol prírodný výber doplnený umelým výberom, spočiatku
náhodným, neskôr zámerným, ale v primitívno-empirickej forme, pretože
nebol podložený hlbšími biologickými poznatkami. Vystriedal ho zámerný
15

ROD a kol., Šlechtění rostlin, s. 11-12.
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vedecký výber a šľachtiteľský postup, ktorým riadime evolúciu kultúrnych
rastlín smerom k ich vyššej užitočnosti.16
Šľachtiteľské metódy sa vo svojej podstate opierajú o poznatky
genetiky, čo znamená, že všetky šľachtiteľské programy musia byť založené na
genetických princípoch a že pokrok v šľachtení šiel a stále ide ruka v ruke
s pokrokom genetiky. Stav genetiky a jej aplikácií priamo závisel na historicky
sa meniacom systéme poznania. V počiatkoch prevládali morfologické postupy
s formálnymi metódami skúmania. Bola objavená diskrétnosť genetického
základu a formulované zákonitosti štepenia. Na začiatku 20. storočia bola
kvantitatívne analytická metóda doplnená cytologickou analýzou zmien
v chromozómoch.17
Výsledkom šľachtiteľskej práce sú teda nové typy rastlinných
organizmov, ktoré lepšie vyhovujú potrebám človeka než dovtedy používané.
Tieto organizmy, ktoré v rámci určitého rastlinného druhu tvoria vyhranenú
skupinu v medziach danej biologickej premenlivosti a sú kvalifikované ako
odrody, boli vytvorené zámernou šľachtiteľskou prácou a zahŕňajú rozsiahlu
škálu biologických a technických postupov, ktoré označujeme pojmom
novošľachtiteľstvo.18
Odroda, ktorá bola novošľachtením vytvorená, zostáva biologickým
materiálom, ktorý podlieha vplyvu prostredia ako aj mechanickým aj
biologickým zásahom, ktoré môžu charakter odrody meniť. Preto sa musí
odroda v rámci tzv. udržovacieho šľachtenia počas celej doby svojho trvania
16

17
18

KLINOVSKÝ, Milan a kol. Sto rokov šľachtenia rastlín na Slovensku. Bratislava :
Príroda, 1970, s. 7.
BOHÁČ, Jozef a kol. Šľachtenie rastlín a semenárstvo. Bratislava : SVPL, 1967, s. 42.
KOČNAR, Karel. Rostlina ve službách člověka. Praha : Život a práce, 1948, s. 32.
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opätovne zámerne a kontrolovane vytvárať. Vzhľadom na náročnosť týchto
prác plní šľachtiteľ tento zámer len v medziach nutných pre zachovanie
charakteru a výkonnosti odrody. Jej rozmnožovanie v potrebnom rozsahu
zabezpečuje semenárstvo.19

Šľachtenie zemiakov
Ako už bolo spomenuté, Jozef Agnelli sa od detstva venoval rôznym
šľachtiteľským aktivitám. V dospelosti dosiahol najväčšie úspechy v šľachtení
zemiakov, viniča hroznorodého a liečivých rastlín.
Zemiak (Solanum tuberosum) je jednoročná rastlina z čeľade
ľuľkovitých (Solanaceae). Kultúrne formy tejto plodiny pochádzajú z Južnej
Ameriky z dvoch druhov: Solanum tuberosum a Solanum andigenum.20
Zemiak patrí medzi okopaniny a pestuje sa pre hľuzy, ktoré sú
dôležitou potravinou, priemyselnou surovinou a krmivom pre hospodárske
zvieratá. Nadzemná časť pozostáva zo stonky, listov a kvetov, podzemná časť
z koreňov a zo zhrubnutej podzemnej stonky – hľúz. Listy sú stopkaté
nepárnoperovité s 3 – 5 pármi postranných lístkov a jedným lístkom
vrcholovým. Kališné lístky sú zelené, korunné sú svetlofialové, biele alebo
ružové. Kvety sú päťpočetné. Zemiaky sú samoopelivé. Plod je bobuľa so 100
– 200 semenami. Niektoré odrody plody nevytvárajú. Hľuzy sa tvoria na
poplazoch, ktoré vyrastajú zo zhrubnutej podzemnej stonky. 21
Zemiaková hľuza obsahuje v priemere 74 % vody a 26 % sušiny, ktorú
19
20
21

ROD a kol., Šlechtění rostlin, s. 19.
Encyklopédia Slovenska. VI. zväzok T – Ž. Bratislava : VEDA, 1978, s. 560-561.
HRUŠKA, Ladislav. Brambory. Praha : SPN, 1959, s. 349-422.
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tvorí škrob, dusíkaté látky, buničina, cukor, popol a tuky. Zemiaky obsahujú
vitamín C a vitamíny B 1, B2 a B6. Rozmnožujú sa vegetatívne – hľuzami
(bežný spôsob pestovania) alebo semenami (pri šľachtení nových odrôd). Sadia
sa na jar, hneď po obschnutí pôdy. Podľa dĺžky vegetačného obdobia sa
zaraďujú do štyroch skupín: skoré – 100 dní, poloskoré – 120 dní, poloneskoré
– 130 dní, neskoré – 140 dní.
Z rastlinných škodcov škodí zemiakom: ohnica, horčica, loboda,
konopica, pýr, podbeľ, mlieč a bodliak. Zo živočíšnych škodcov im škodí:
pásavka zemiaková a háďatko zemiakové. Z vírusových ochorení sa na
zemiakoch vyskytuje zvinútka, čiarkovitosť, mozaiky, kučeravosť a stolbur.
Z hubových chorôb pleseň zemiaková, rakovina zemiaková, rizoktonia,
černanie bylí, chrastavitosť obyčajná a prašná. Z hnilôb mokrá a fuzariová
hniloba.
Zemiakom najviac vyhovujú ľahšie, kypré a vzdušné pôdy a nižšie
letné teploty. Pre rast a tvorbu úrody je najpriaznivejšia denná teplota 18°C,
preto je ich pestovanie najviac rozšírené v prímorských chladnejších oblastiach
Európy (Holandsko, prímorské oblasti Francúzska, atď.) a vo vnútrozemí
v horských a podhorských oblastiach, kde sú pôdy ľahšie, letné teploty nižšie
a zrážky pravidelnejšie. Typickými zemiakárskymi oblasťami Slovenska sú
Liptov, Spiš a Orava.22
Zemiaky patria medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny. Za
svoju obľubu vďačia nenáročnosti na prírodné podmienky a predovšetkým
mimoriadne vysokým hektárovým výnosom. 23 Ich široké uplatnenie v
22
23
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európskom poľnohospodárstve na začiatku 19. storočia ochránilo Európu od
cyklických hladomorov a „epidémií“ skorbutu. Český botanik a buditeľ Jan
Svatopluk Presl ich vo svojom Rostlinopise považuje za „...najväčší úžitok,
ktorý ľudstvo z objavenia Ameriky malo“.24
Zemiak má dve centrá biodiverzity: tzv. andské centrum v okolí jazera
Titicaca, kde rastú kultivary adaptované na podmienky krátkeho dňa, a chilské
centrum v oblasti okolo 40° južnej šírky s adaptáciou na dlhý deň. Z chilského
centra pravdepodobne pochádzajú predchodcovia európskych kultúrnych
odrôd.
Na

základe

archeologických

nálezov

a

podľa

moderných

molekulárnych metód sa dá usudzovať, že zemiaky boli domestikované v
oblasti dnešného Peru približne pred 4 až 5 000 rokov. V horských
podmienkach, kde sa nedarilo kukurici, bola domestikácia zemiakov
podmienkou vzniku vyspelejšej civilizácie. Prvými pestovateľmi boli Inkovia,
u ktorých boli hlavným zdrojom výživy, ale aj platidlom. Inkovia z nich tiež
vyrábali alkoholický nápoj „chacha“ podobný pivu. Okrem toho sa zemiaky
využívali aj na medicínske účely. Ich dôležitosť v uvedenej kultúre
dokumentuje aj niekoľko zemiakových božstiev.
Keď ríšu Inkov v prvej polovici 16. storočia dobyli Španieli, putovali
do Európy okrem mnohých ton zlata a striebra aj niektoré exotické rastliny,
medzi nimi aj zemiaky. V roku 1565 dostal prvú väčšiu zásielku zemiakov z
Cuzca ako dar španielsky kráľ Filip II. Neskôr začali španielski námorníci
používať zemiaky ako hlavnú potravinu, čo im pomáhalo ako prevencia proti
24

BUFFA, Ferdinand. Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry. Bratislava :
SAV, 1972, s. 138.
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skorbutu. Nezávisle od španielskych dobyvateľov sa zemiaky v roku 1585
dostali do Anglicka na palube slávnej Golden Hind Francisa Drakea. V Británii
a predovšetkým v Írsku, ktoré má podobné prírodné podmienky ako horské
oblasti Peru, sa zemiaky začali bežne pestovať v druhej polovici 17. storočia.
Anglickí a írski kolonisti ich potom so sebou priviezli do Severnej Ameriky.
Zemiaky boli v kontinentálnej Európe spočiatku prijímané so značnou
nedôverou a obavami. Ľudia ich považovali za pohanskú a nekresťanskú
plodinu, za plodinu nečistú a ohrozujúcu zdravie. Prípadne sa používali iba ako
okrasná exotická rastlina na dvoroch veľmožov a v kláštorných záhradách.
Táto nedôvera voči zemiakom trvala takmer dve storočia. Až okolo roku 1740
rozpoznal význam zemiakov pruský kráľ Fridrich I. Veľký a nariadil ich
pestovanie vo vtedajšom Prusku.25
V 18. storočí preniklo ich pestovanie aj na Slovensko – prvá písomná
zmienka o pestovaní zemiakov na Slovensku pochádza z roku 1768 od
Cypriána z Červeného Kláštora v Pojednaní o poľnohospodárstve na Spiši. 26
Iná zmienka z roku 1786 hovorí o tom, že zemiaky na územie Spiša priniesli
tamojší rodáci študujúci na univerzitách v západnej Európe. Tomáš Šváby,
jeden z týchto študentov, nechal zemiaky rozmnožiť vo Veľkej Lesnej. Odtiaľ
potom vzišlo ľudové pomenovanie zemiakov „švábka“, s ktorým sa aj v
súčasnosti ešte môžeme stretnúť. V polovici 18. storočia sa zemiaky začali
pokusne pestovať aj na Liptove. 27 K rozšíreniu pestovania zemiakov prispela
katastrofálna neúroda obilia v rokoch 1771 – 1773. Až nasledujúce
25
26
27
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poľnohospodárske reformy panovníčky Márie Terézie presadili pestovanie
nových plodín – zemiakov, kukurice, tabaku, ďateliny. Rozmach pestovania
zemiakov nastal však až na začiatku 19. storočia v severných oblastiach
Slovenska (ich pestovanie sa rozšírilo hlavne na Orave, Liptove, v Šarišskej,
Spišskej a Trenčianskej stolici), kde chladnejšie podnebie a menej úrodná pôda
nepriali pestovaniu obilia, no zemiakom vyhovovali. Zemiaky sa postupne stali
jednou z hlavných zložiek výživy obyvateľstva a vyslúžili si označenie „druhý
chlieb“. V rokoch 1842 – 1848 došlo k dočasnému útlmu produkcie zemiakov.
Dôvodom bola epidémia plesne zemiakovej šíriaca sa celou Európou.28
Jozef Agnelli sa systematicky zaoberal šľachtením zemiakov. Piesočná
pôda v povodí rieky Moravy je pre zemiaky veľmi vhodná. Ako východiskový
materiál používal aj krajové odrody. Podľa obdobia kvitnutia reguloval termín
výsadby, aby kvitnutie synchronizoval, čo bolo podmienkou šľachtenia. Sadil
ich samostatne do nádob a pri kvitnutí ich ukladal vedľa seba, aby sa vzájomne
opelili. Nespomína však ani kastrovanie, ani usmerňovanie opeľovania. Bobule
so semenami pozbieral, semená dokonale poumýval a vysušil. Už vo februári
ich vysádzal do drevených nádob s pôdou. Semenáče v máji presadil na pole
vo vzdialenosti 70 cm.29 Po dobrých skúsenostiach s týmto spôsobom výsadby
ho odporúčal najmä v rokoch s nedostatkom sadby. Zdôrazňoval však, že je to
spôsob veľmi náročný na prácu. Zaoberal sa aj vegetatívnym krížením
(prenášaním očiek na hľuzy), ale tento namáhavý a neistý spôsob zanechal.30
Východiskový materiál na šľachtenie zemiakov získaval J. Agnelli
28
29

30
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pravidelným výberom pri zbere. Zaoberal sa tvarom zemiakov „…z guľatých
vypestoval podlhovasté, zo žltomäsitých získal biele a ružovomäsité, skúmal,
ako sa dajú donútiť ku kvetu a ako možno z neskorých odrôd vypestovať
skoré”.31 Hodnotil aj konzumnú chuť. Vybrané jedince ďalej krížil. Vyšľachtil
odrody Panónia, Hungária, Uhorský poklad (Klenot), ktorá bola známa
a obľúbená pod názvom „agnellky“. V Nemecku ju poznali pod názvom Juwel.
Bola to stolová odroda, ale pre vysoký obsah škrobu sa hodila aj na
priemyselné spracovanie.32
Profesor Uhorskej kráľovskej hospodárskej školy v Košiciach Gejza
Gerlóczy hodnotil pestovanie tejto odrody na tridsiatich lokalitách z celého
Uhorska. Odporúčal ju na pestovanie.33 Bol to Agnelliho veľký úspech. Sadbu
ponúkal aj v inzerátoch a rozposielal záujemcom. Cenila sa najmä odolnosť
tejto odrody voči plesňovým chorobám. Je pravdepodobné, že J. Agnelli
vyšľachtil aj ďalšie odrody, „…ale tvrdenie, že vyšľachtil až 200 odrôd
zemiakov je nereálne”.34 V súvislosti s Agnelliho pokusmi a výskumami
ochrany zemiakov proti plesni zemiakovej uvádzame ako zaujímavý poznatok
jeho zistenie, že hlboko sadené zemiaky, až do hĺbky 50 cm, nie sú napadnuté
fytoftórou, ale pokusov sa vzdal, lebo zber bol nerealizovateľný.35

31
32
33
34
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Šľachtenie viniča
Vinič hroznorodý patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny. Väčšina
autorov vedeckých publikácií uvádza, že vinič pochádza zo strednej Ázie a z
Kaukazu z oblasti Čierneho a Kaspického mora. Podľa vykopávok archeológov
a nálezov semien viniča sa zistilo, že vinič sa rozšíril ďalej do Egypta, Sýrie,
Babylonie, potom do Číny, Palestíny a Grécka. Z Grécka sa rýchlo rozšíril do
Rímskej ríše a do oblastí, ktoré Rimania pri svojich výbojoch obsadzovali.
Predpokladá sa, že väčšina vinohradníckych oblastí v Európe vznikla na
územiach, ktoré boli obsadené Rimanmi. Tak sa rozšíril vinič do Francúzska,
Portugalska a Španielska, pričom hranica bola na rieke Mosele v dnešnom
Nemecku, a ďalej do Čiech a na Slovensko. Rozšírenie pestovania viniča v
strednom a severnom Taliansku sa pripisuje Etruskom. V hrobkách starých
Etruskov sa našli fresky, ktorých vek sa odhaduje na viac ako 2 500 rokov a
obsahujú výjavy súvisiace s pestovaním viniča a výrobou vína. Našli sa aj
ozdobné poháre a iné nádoby na víno.36
Vinič hroznorodý (Vitis vinifera) je lianovitá rastlina z čeľade
viničovitých (Vitaceae). Má mohutný koreňový systém, drevnatú stonku, ktorej
mladé výhonky sú premenené na úponky. Listy sú striedavé, troj- až
päťlaločnaté, kvety obojpohlavné, päťpočetné, usporiadané v metline. Plodom
je bobuľa. Vinič rastie hlavne na výslnných miestach mierneho pásma. Na
Slovensku poznáme šesť oblastí, v ktorých sa mu darí a má priaznivé
podmienky. Sú to tzv. vinohradnícke oblasti: malokarpatská, južnoslovenská,
nitrianska, stredoslovenská, východoslovenská a Tokaj.37
36
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Pestovanie viniča sa na územie Slovenska dostalo pravdepodobne
v keltskej alebo, ako už bolo spomenuté, v rímskej dobe. V období sťahovania
národov pravdepodobne dočasne zaniklo, archeologickými nálezmi je doložené
v období Veľkej Moravy. Slovanské obyvateľstvo pokračovalo v jeho
pestovaní aj vtedy, keď na územie Slovenska prenikli staromaďarské kmene. 38
Prvé písomné doklady o vinohradníctve zo Slovenska pochádzajú
z 11. storočia (Nitrianska a Tekovská stolica), vinohrady v okolí Nitry
zaznamenal v 12. storočí perzský geograf Idrísí. K rozšíreniu pestovania viniča
prispeli kláštory (mnohí rehoľníci pochádzali z oblastí jeho pestovania), mestá
(bolo výnosným zdrojom príjmov), snaha po sebestačnosti feudálnych panstiev
(viedla k pestovaniu viniča často aj v nevhodných podmienkach) a kolonizácia.
Koncom stredoveku pestovanie vyvrcholilo.
Víno tvorilo už v stredoveku významnú zložku exportu. Vyvážalo sa
do českých krajín, Poľska, Ruska, Rakúska aj Nemecka. Bratislavské víno sa
už v 13. storočí dostalo na kráľovské stoly, výbornú povesť mali aj ďalšie
malokarpatské vína. V 15. storočí bola Bratislava najväčším pestovateľom
viniča hroznorodého v Uhorsku. Význam slovenského vinohradníctva vzrastal
od 16. storočia, keď veľkú časť uhorských vinohradníckych oblastí okupovali
Turci. Prejavilo sa to aj tým, že sa zakladali nové vinice a povýšením
vinohradníckych mestečiek Skalice, Modry, Pezinka a Jura pri Bratislave na
slobodné kráľovské mestá. Súčasne sa však zhoršili podmienky na pestovanie
viniča.39

38
39

Encyklopédia Slovenska VI., s. 319.
www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&ami=8187&smi=8187&llt=1&idp=17737 .

252

Panáková, E.: Jozef Agnelli a jeho prínos pre rozvoj šľachtiteľských metód v poľnohospo dárstve so zreteľom na pestovanie liečivých rastlín

Vinohradníctvu najviac škodili desaťročia trvajúce vojny s Turkami,
stavovské povstania, sústavné pustošenie územia vojskami všetkých bojujúcich
strán. V 18. storočí pestovanie viniča negatívne ovplyvnila strata sliezskeho
trhu a najmä zvýšená konkurencia vína z oblastí oslobodených spod tureckej
nadvlády. Napriek tomu sa víno naďalej vyvážalo do Rakúska a na Moravu.
S rozvojom miest od polovice 19. storočia význam vinohradníckych produktov
vzrástol. Ekonomicko-spoločenské podmienky na Slovensku však neboli
priaznivé. V 80. rokoch 19. storočia sa navyše rozšírila fyloxéra a peronospóra
viniča, ktoré spôsobili v niektorých oblastiach katastrofu. Na odborné ošetrenie
viníc a ich ochranu pred týmito škodcami nemali pestovatelia dosť
prostriedkov, a preto vinice likvidovali, alebo začali pestovať menej kvalitné
odrody viniča, najmä tzv. otelo, ktorú fyloxéra nenapádala. Ďalšie škody
spôsobila prvá svetová vojna. Od roku 1927 nastal postupný vzostup
vinohradníctva u nás.40
Pestovaním viniča sa zaoberal aj Jozef Agnelli. V Skalici vlastnil
rodičovský vinohrad a roku 1881 si kúpil ďalší. Vysadil ho novými sortami
a touto radikálnou zmenou, spolu s hnojením a správnym rezom dosiahol
výborné výsledky.41 V článku Viničiarstvo uverejnenom v časopise Obzor
reaguje na tému, kedy je vhodné rezať vinič, a uvádza: „Poneváč teraz mnohí
vinohradníci režú révy viničné, dobre bude, keď o tomto prehovorím, a síce len
na toľko, či múdro činia tí, čo rezanie vykonávajú teraz na jar? Zkúsenosť mňa
naučila, že jarná rezačka nenie dobrá, a síce z toho ohladu, že keď trochu
neskôr ju prevedieme, mnoho moku z révy vytečie; ba čo ju aj včaššie
40
41
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vykonáme, poneváč sa rana nezacelela, ač v menšej miere, predsa odteká,
odkvapkáva životnú šťavu koreňa viničového, a týmto že sa soslabuje zrast a
úroda jeho, leží na bielom dni. Takéto odtekanie životnej šťavy koreňa vínneho
menujú vinohradníci „plakaním”, plačom viniča. Trefné je toto pomenovanie.
Vinič plače, že sa mu rana zadala. No ranenie nepadne ničomu k osohu a tak
zrejmé je, že jarný rez 1. škodí pňu, bo ho soslabuje, soslabuje ho tak, že sa
následok toho rezu rovná jednomu jarnému zmrznutiu v dobe takej, keď už bol
vinohrad hodné cúny (výhony) vydal; rovná sa tomu soslabeniu, ktoré
nasleduje po privelikej úrode.
Zo soslabenia nasleduje zakrpatenie pňa vínneho, ktorému aby sa
odpomohlo, načím bude vinohrad silno pohnojiť, žeby sa utratená sila
koreňom nahradila. Ale aj rozličné nemoce z častého „plakania” viniča
nasledujú. A čo by práve aj hneď také zakrpatenia alebo nemoce
nenasledovaly, iste neskoršie dostavia sa ony. Dostavivšiu sa slabosť a
chorobu prezrazuje vinič žltnutím listov. Jarný rez 2. škodí i tým, že pri
„plakaní” (a tých sĺz býva až za hoľbu z jednoho pňa), keď je teplé jaro,
vymoknú, zhnijú alebo aspoň zplesnivejú očká prútov i hlavy; keď je ale zima a
mrzne, buď sa rozpráskajú alebo premrznú, ba i celkom vymrznú; čoho
mnohokrát býva ten následok, že peň – nemajúc zdravého, silného očka –
prinútený je buď zo samého dreva, alebo koreňa, alebo letošnieho dreva hnať
slepé očko do zrastu – na vodný prút, ktorý veru málo kedy jedným lebo
chatrnými strapčekami hrozna obrodí.
Peň taký musí zdvojnásobenou silou hnať buď nemocné, buď na
polovicu vymoknuté alebo slepé očká, ktoré len v páde mrazu za zelena boly by
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maly vyhnať, ku zrastu prísť. Že sa činom takýmto soslabuje peň, je zrejmé.
Dôjde-li ešte ku tomuto pozdejší mráz, keď slepé očká už vyhnaly a on tieto
zpálil, tu teprv nastane práca pre peň, zobudiť všetky očká slepé a ku vyhnatiu
jich posledné napružiť sily. Jarné rezanie po 3. škodlivé je konečne samému
ovociu, hroznám, ktoré po ztečení toľkej životnej sily, nemôžu sa krásne
vyvinúť. Toto dokazujú tie vinohrady, ktoré sú vždy len na jare rezané a tie, čo
sa režú výlučne len na podzim. Rozdiel v kráse hrozien je veliký.” 42
Rezaním vínnej révy sa opäť zaoberá aj v inom čísle časopisu Obzor.
Z textu jasne vyplýva, že „náturu” domácich Skaličanov veľmi dobre ovládal.
Podľa jeho vzoru začali aj Skaličania obnovovať svoje vinohrady: „Starí
vincúri nechcejú sa priúčať alebo veľmi pomaly priučujú sa novotám. Ja som
ináč kázal rezať, jako režú starí vincúri. Prvý rok prišli susedia dívať sa na to
moje rezanie i dávali výraz svojho podivenia a pochybovania nasledovne: „No
však uvidíte, že ten vinohrad nebudete dva roky rezať!” Ale teraz, keď videli, že
som mal i mnoho i krásneho hrozna, i to, že sa vinohrad veľmi popravil, teraz
– reku – už ináč smýšľajú a ja s uspokojením a radosťou vidím, že starý spôsob
obrábänia vinohradov opúšťajú. Minulej zimy vo vrchoch skalických temer
každý tretí vinohrad obnovovať započali opatrnejší vincúri.” 43 Ďalej v článku
vytýkal Skaličanom a aj Holíčanom, že sa o vinohrady nestarajú tak dôsledne a
nevenujú im toľkú pozornosť ako svojim poliam: „Skaličania a Holičania
veľmi dobre obrábäjú polia svoje; za čo jím česť patrí. …Veru, jako sú pp.
Skaličania výtečnými roľníkmi, tak opačne nedbalými sú viničiarmi. Keď sa
42
43
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jim domlúva, prečo zanedbávajú svoje vinohrady, rečú: „Prvý je chlieb, potom
víno.” Keď sa pp. Skaličanom vytýka, prečo nehnoja tiež aj vinohrady,
odpovedajú: „však jích Pán Boh sňahom hnojí.” No ale nesmýšľajú takto
všetci; vidieť už radostný pokrok aj v obrábaní vinohradov.”44
Agnelli mal zrejme aj zmysel pre humor, keď v už spomínanom
článku písal: „Hovoril som, že tu máme kraj vinorodý, áno, my tu máme
vinohrady, ktoré menovite v Skalici rodia dobré víno, len toho škoda, že ho
neprajeme svetu, lebo si ho Skaličania sami vypijú.“ 45
Agnelli vo svojom vinohrade, ktorý mal rozlohu 3 katastrálne jutrá,
vysádzal rozličné odrody a využíval ich na kríženie. Zdá sa však, že tu jeho
činnosť nemala jasný šľachtiteľský cieľ a získaval krížence s kurióznymi
vlastnosťami. Za víno, ktoré vystavoval v Arrachon les Bains vo Francúzsku,
získal zlatú medailu.46 Dá sa iba predpokladať, že ju získal za odrodu
Frankovka – Skalický rubín, ktorá je v Skalici veľmi rozšírená a pre túto oblasť
typická. Vyrába sa kupážou Frankovky modrej, Svätovavrineckého a Modrého
Portugalu a je to víno rubínovočervenej farby s typickou trpkosťou a jemne
škoricovou vôňou. Jeho špeciálne podfarbenie a chuť sú dané železitou pôdou
a vhodnými klimatickými podmienkami Skalice.47

44
45
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Liečivé rastliny
Ľudové liečiteľstvo sa postupne vyvíjalo z náhodných a empirických
skúseností celých generácií. Rozvoj a aplikáciu liečivých rastlín nielen u nás,
ale prakticky v celej Európe až do 16. storočia silne ovplyvňovali poznatky
starých, najmä východných kultúr Orientu. Gréci, ktorí mali najbližšie styky
s týmito národmi, výrazne prispeli k vývoju liečiteľstva. Napriek tomu, že
liečenie vykonávali najmä kňazi, už v Grécku sa lekárstvo osamostatnilo
a popri lekároch sa vytvorili špecializovaní odborníci, tzv. rhizotomoi, ktorí
lekárom dodávali drogy. Na prelome tisícročia európske lekárstvo obohatili
najmä Arabi.48
V stredoveku sa poznatky o liečivých rastlinách zhromažďovali do
herbárov. V 19. storočí sa na Slovensku rýchlo vyvíjalo zbieranie liečivých
rastlín vo voľnej prírode. Na Záhorí a na Myjave sa založilo niekoľko
špecializovaných podnikov, ktoré vykupovali, upravovali a vyvážali do
zahraničia liečivé rastliny. Napr. cisársko-kráľovský úrad Spišskej župy
prikázal roku 1855 prešovskému magistrátu, aby nariadil všetkým richtárom
obcí organizovať zber a sušenie liečivých rastlín s ich určením na výkup.
Takéto nariadenie nebolo ojedinelé a zavádzalo sa aj v ďalších oblastiach
Slovenska. V tomto období sa začínajú u nás pestovať viaceré druhy liečivých
rastlín, najmä na cirkevných majetkoch.49
Extrakty z liečivých rastlín sa predávali farmaceutickému priemyslu.
V porovnaní s vyspelými západoeurópskymi štátmi sa vznik priemyselnej
48
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výroby liečiv na území Slovenska veľmi oneskoril. V Uhorsku vznikli prvé
priemyselné podniky na výrobu liečiv a liečivých prípravkov v Budapešti,
ktorá bola strediskom strojárskej a chemickej priemyselnej výroby, v druhej
polovici 19. storočia. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867) podporoval
uhorský štát rôznymi zákonnými nariadeniami industrializáciu krajiny, aby ju
ekonomicky osamostnanil, a tak vymanil spod vplyvu Rakúska. Vzhľadom na
nerovnomerný vývoj jednotlivých častí monarchie rozvoj farmaceutického
priemyslu v Uhorsku v porovnaní s rakúskou časťou ríše zaostal. V druhej
polovici 19. storočia sa tiež začala v Uhorsku rozvíjať farmakológia na
samostatnú vednú disciplínu. Výskum začal v chemických a farmakologických
univerzitných ústavoch na univerzitách v Budapešti, Kľuži, na klinikách a aj
v niektorých lekárňach. O rozvoj chemických liečiv sa zaslúžili aj profesori
chémie na univerzite v Budapešti Karol Than (1834 – 1908), Ľudovít Winkler
(1863 – 1939) a najmä profesor farmakológie Zoltán Vámossy (1868 – 1933),
ktorý skúmal preháňajúci účinok fenolftaleinu a anestetizujúci účinok
trichlórizobutylalkoholu.50
Snahy o realizovanie výroby liečiv existovali v Uhorsku už v prvej
polovici 19. stor. Niektorí lekárnici si uvedomovali vedecko-technický rozvoj
a jeho vplyv na zmeny vo výrobnom procese liečiv. Za prvého priekopníka
v tomto smere môžeme označiť lekárnika Daniela Wagnera (1800 – 1890),
rodáka z Brezna nad Hronom. Študoval farmáciu v Pešti a dosiahol doktorát
chémie na univerzite vo Viedni. Ako lekárnik pôsobil v Bratislave v lekárni U
červeného raka. Neskôr sa presťahoval do Pešti, kde otvoril v roku 1834
50
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lekáreň K palatínovi a v nej zriadil chemické laboratórium. Wagner si bol
vedomý dôležitosti a významu výroby liečiv a liečivých prípravkov, a preto sa
už roku 1839 usiloval o vybudovanie chemicko-farmaceutického podniku na
výrobu liečiv. Založil účastinnú spoločnosť pod názvom „Peštianska
technicko-chemická továreň úč. spol.“, ktorá začala vyrábať v roku 1847
kyselinu sírovú, kyanid draselný, fosfor, sódu, soli kyseliny vínnej a chlorid
draselný. O päť rokov neskôr rozšíril podnik svoju výrobu o ďalšie chemické
zlúčeniny: kyselinu dusičnú, chlórové vápno, síran sodný a ďalšie. V roku
1867 sa stal podnik súčasťou nového, väčšieho podniku, ktorý sa volal
Uhorský

farmaceutický

a technicko-chemický

ústredný

ústav.

K jeho

zakladateľom patrili viacerí známi lekárnici, chemici a lekári, napr. univerzitní
profesori J. Balassa a F. Korányi. Podnik vyrábal viaceré druhy chemických
liečiv a galenických prípravkov. Musel však zápasiť s viacerými problémami
a k jeho ďalšiemu rozvoju neprispievala ani vtedajšia ekonomická a politická
situácia. Po desiatich rokoch prestal vyrábať a z podnikového registra ho
vymazali v roku 1912. K zániku podniku prispela aj nedôvera, ktorú mali
niektorí odborníci voči produktom, ktoré vyrábal.51
Priamo na Slovensku sa taktiež lekárnici pokúšali v laboratóriách
svojich lekární vyrábať liečivé prípravky, ich snahy však boli neúspešné.
Pričinilo sa o to viacero faktorov – výroba bola manufaktúrna a obmedzovala
sa iba na prípravu tzv. domácich lekárenských špecialít a galeník vo vlastnom
lekárenskom laboratóriu. V Bratislave to bola už spomenutá lekáreň U
červeného raka, v ktorej pôsobil D. Wagner a lekáreň U anjela. Úspešnejší bol
kremnický lekárnik Ján Gazdík, ktorému sa podarilo vybudovať a dlhší čas
51
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udržať výrobu malinového sirupu a ďalších rastlinných extraktov v laboratóriu
svojej lekárne. Po určitom čase však táto výroba v kremnickej lekárni
v konkurenčnom boji zanikla.52
V tejto súvislosti treba uviesť skutočnosť, že územie Slovenska, ako to
dokazuje príklad firmy rodiny Spieglerovej v Šaštíne na Záhorí, založenej
v roku 1839, bolo surovinovou základňou pre výrobu liečivých prípravkov
vzhľadom na veľké bohatstvo v prírode sa vyskytujúcich a pestovaných
liečivých rastlín. Firma rodiny Spieglerovej vykupovala tieto rastliny a ako
drogy ich vyvážala prakticky do celého sveta. Medzi jej odberateľov patrili aj
firmy v Severnej Amerike. Táto firma rastliny nielen vykupovala, ale ich aj
upravovala. Z liečivých rastlín sa vyvážali: mäta pieporná, ruta obyčajná, baza
čierna, lipa veľkolistá, repík lekársky a praslička roľná.53
Vývoj vlastného farmaceutického priemyslu v Uhorsku sa dostal do
popredia začiatkom 20. storočia, keď v Budapešti vznikli viaceré podniky
väčšinou v lekárenských laboratóriách. Najstarším podnikom bola firma
založená lekárnikom Gedeonom Richterom v Budapešti v roku 1901. Gedeon
Richter (1872 – 1944) ako vlastník lekárne U orla v Budapešti začal
v lekárenskom laboratóriu výrobu organo-terapeutických preparátov. Po
niekoľkých rokoch musel odčleniť priemyselnú výrobu liečiv od lekárne
a vybudoval výrobnú budovu v Köbányi. Priekopnícka činnosť G. Richtera
urobila jeho podniku dobré meno. Druhým podnikom, ktorý vznikol v roku
1905,
52

53

bola

firma

Galen

farmaceuticko-chemická

spoločnosť,

ktorej
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zakladateľmi boli lekárnik S. Török spolu so svojím švagrom drogistom O.
Seitzom. Vyrábala chemické liečivá, galenické prípravky a liečivé bonbóny.
V roku 1910 zriadili dvaja chemickí inžinieri E. Wolf a G. Kereszty chemickú
továreň Alka, ktorá prijala v roku 1913 názov Chinoin – továreň chemickofarmaceutických prípravkov. Vyrábali sa v nej chemické suroviny potrebné na
prípravu liečiv. V roku 1912 vznikli ešte tri menšie podniky, jeden z nich
v Debrecíne pod názvom „Farmaceuticko-chemická továreň Rex“ a jedna malá
továreň na prípravu očkovacích látok „Phylaxia úč. spol.“. Liečivá a liečivé
prípravky vyrábané v spomenutých podnikoch sa nachádzali v lekárňach na
území celého Slovenska.54

Veľkoplošné pestovanie liečivých rastlín realizované
Jozefom Agnellim
J. Agnelli bol u nás priekopníkom plantážového pestovania liečivých
rastlín. Početné návštevy z Rakúska, Saska, Pruska, z Čiech a z mnohých
ďalších krajín, ktoré si prišli obzrieť jeho pokusné plochy, boli prekvapené
pestovaním liečivých rastlín na veľkých plochách.55 Záujemcom posielal svoje
priesady a ich množstvá boli prekvapujúce. V správe z milenárnej výstavy
v Budapešti roku 1896 sa uvádza, že vypestoval 2 milióny priesad Mentha
piperita, 3 milióny priesad Melissa officinalis, 2 milióny Hyssopus officinalis,
Salvia officinalis, Salvia sclarea a ďalšie. Priesady Mentha piperita expedoval
54
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do všetkých štátov Európy, najmä do Nemecka. Aby priesady pri dlhších
prepravách nezvädli, zaviedol inovatívny spôsob zasielania. Využíval ho
hlavne pri expedovaní do Ameriky.
Pestovateľské výsledky J. Agnelliho boli výborné. Mával až 70 q
mäty, 50 q šalvie, 45 q medovky, 40 q yzopu atď. Pestoval 80 – 150 druhov
liečivých rastlín. V Čároch hospodáril na pozemkoch s rôznymi pôdnymi
pomermi, ktoré vedel dobre využiť pre jednotlivé druhy rastlín. J. Agnelli
zamestnával šesť stálych a do dvadsať sezónnych zamestnancov. Na všetky
práce osobne dozeral a riadil ich. Najznámejší je jeho šľachtenec mäty
piepornej, ktorý mal rýchlejší rast, mohutnejší habitus rastliny, nemal chĺpky
a vynikal výraznou vôňou. Botanik B. Páter však v rokoch 1915 – 1916 zistil
u Agnelliho mäty piepornej známky degenerácie.56
Kolekcie liečivých rastlín Jozef Agnelli často vystavoval na rôznych
európskych výstavách. Na druhej medzinárodnej farmaceutickej výstave
v Prahe roku 1896 vystavoval pred výstavným palácom až 150 liečivých rastlín
v expozícii, sušené drogy a dva modely sušiarní (na sušenie vzduchom aj
teplom). Na tejto výstave J. Agnelli spolupracoval s riaditeľom pražskej
univerzitnej záhrady Wettsteinom. Porota výstavy vyznamenala Agnelliho
najväčšou poctou – čestným diplomom.
Rozsiahle skúsenosti z pestovania liečivých rastlín J. Agnelli zhrnul
v publikácii A gyógy-és műszaki nővények termesztése – Pestovanie liečivých
a priemyslových rastlín. Prvý diel vyšiel roku 1915 v Šoprone, druhý ostal
v rukopise a doteraz sa nenašiel. V úvode knihy Agnelli uvádza, že napísanie
a usporiadanie knihy je úplne samostatné a pôvodné, že bola napísaná iba na
56
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základe vlastných skúseností. Jednotlivé state nie sú roztriedené podľa
botanického systému, ani podľa abecedného poriadku. Agnelli v knihe uvádza,
že pestoval priesady vo veľkom množstve, ročne až niekoľko miliónov kusov,
a že okrem domáceho trhu nimi zásoboval aj Anglicko, Taliansko, Rusko,
Čechy a Moravu, Rakúsko, Nemecko a Ameriku, a to tak inštitúcie, ako aj
súkromníkov. J. Agnelli v knihe píše o výbere vhodnej lokality, orientácii
pozemku, pôdnych pomeroch, predplodine, príprave pôdy, výsadbe priesad,
spôsoboch spracovania, uskladnenia, balenia, sušenia, ochrany proti škodcom
atď. Má 400 strán a je rozdelená do 8 kapitol a 172 článkov. Na základe
vlastných skúseností propagoval aj používanie priemyselných hnojív a závlahy.
Pestovanie a spracovanie opisuje do podrobností, lebo „i zdanlivo nepodstatná
príčina, nedodržanie podmienok môže zapríčiniť neúspech” .57
J. Agnelli hneď v úvode píše: „Pestovanie technických plodín nie je
iné, ako uskutočňovanie pravidelnej práce prijatej z rúk z prírody vloženej do
rúk človeka, založenej na prírodnej báze, pomocou čoho, v rámci normality a
systematickosti sa zabezpečuje zrodenie rastliny na život.” Týmito pár
riadkami veľmi výstižne a „trefne”, ako by on povedal, vyjadril svoj pokorný
vzťah k prírode plný obdivu, vďaky a lásky, ktoré voči nej pociťoval. Lásku k
prírode sa snažil vzbudiť aj v ostatných ľuďoch. Nabádal ich, aby vďaka
pochopeniu prírodných zákonitostí, ktoré má svet od boha, dokázali zlepšiť a
skvalitniť svoj život: „Príroda má dary od boha a my máme dary od prírody.”
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Rozdelenie kapitol:
•

1. Pestovanie technických a liečivých rastlín

•

2. Obrábanie pôdy a jeho zdokonaľovanie

•

3. Umiestnenie plodiny do pôdy a jeho najvhodnejšie spôsoby

•

4. Zasadenie semien – ich „obsadenie” do pôdy

•

5. Konkrétne pestovanie technických a liečivých rastlín

•

6. Cibuľoviny

•

7. Sadenie nie zo semena, ale z planty (predplodiny)

•

8. Pestovanie plánt – škôlky pre planty

Prvá kapitola sa zaoberá vo všeobecnosti pestovaním – rozdelenie pestovania
technických a liečivých rastlín, samotné sadenie, príprava pôdy, závlaha,
starostlivosť o plodinu, čas zberu.
Vytvorenie vhodných podmienok pre rastlinu rozdelil do troch krokov: 58
•

1. výber pôdy;

•

2. obrábanie pôdy (príprava pre konkrétnu plodinu);

•

3. zasadenie rastliny;
Pôdu spracoval veľmi podrobne.59 Člení ju z hľadiska užívateľa,

zaoberá sa jej bonitou. Rozsiahlu časť prvej kapitoly venoval napr. správnemu
výberu pôdy pre konkrétne rastliny:
58
59
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Kategorizácia pôdy podľa J. Agnelliho:60
•

1. pôda úrodná alebo neúrodná

•

2. pôda prirodzene úrodná – či ju treba hnojiť

•

3. pôda piesková alebo hlinitá

•

4. pôda studená – teplá, pôda suchá – mokrá

•

5. horská pôda – vysokopoložená (či má napr. strmý spád)

•

6. pôda kamenistá

•

7. orientácia pôdy – severne alebo južne

•

8. pôda na veternej stráni – erózna činnosť vetra

•

9. výška hladiny spodnej vody

•

10. slnečný svit

•

11. čistota pôdy (napr. či je zaburinená)

•

12. plodiny pestované v danej pôde v predchádzajúcom období –
striedanie plodín
Špeciálne sa venuje humusovým pôdam, vysvetľuje, ako kvalita pôdy

ovplyvňuje kvalitu úrody.61 Navrhuje, čo sa dá robiť s nie príliš výživnou
pôdou. Rozoberá, či môžeme pestovať technické plodiny v pôde, na ktorej boli
predtým pestované liečivé rastliny. Odporúča pesťovateľom, v prípade
nekvalitnejšej pôdy, že sa nemusia báť, môžu ju využiť na pestovanie liečivých
rastlín, stačí pôdu vhodne prihnojiť.62 Jednotlivé liečivé rastliny delí podľa
60
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toho, na akej pôde sa môžu pestovať.63
Na ílovitej pôde odporúča pesťovať (uvádzam v pôvodnej forme, ako ju
použil J. Agnelli v diele):
− cardnus ben. Abrotanum, adonis vernalis, belladonna, cochleria, iva
moschata, marrubium, melissa, melilotus, pulmonaria, rhois (Rhus),
toxidodendis, rubus fruct. spilanthus oler., lavandula, angelica, colchycum,
levistisum, ononidis, valeriana, sem. cardnus marianus, cychoreum,
Lavandula,

salviae

sclareae

Hyosciamus,

Ballota

lanata

sibirica,

Dracumculus, lafela, Lobelia inflata, origanum, apium graveolens.
Na polopiesčitej pôde odporúča pestovať (uvádzam v pôvodnej forme, ako
ju použil J. Agnelli v diele):
− Mellisa, parietaria, aconitum, althea off., althaea rosea nigra, malva
sylvestris, malva vulgaris, mentha piperita, mentha crispa, mentha
pulegium, Rhododendron, chenopodium, convallaria, cynoglossum, hedera
terrestris, fragaria, genepi, grindelia robusta, marrubium album, rumex
acetosa, Hyosciamus, Lavandula, pulmonaria, levisticum, ballota lanata
sibirica, dracunculus, melilotus, angelica, enula, gentiana, isirs, levistici,
liquiritia, ononis spinosa, primula, polygonum aviculare, paeonia,
petroselinum, pyrethrum, Rheum, rubia tinctorum, reseda luteola,
saponaria, taraxacum, anethum, anisum, bardana, cannabis, carvum,
conium, coriandrum, digitalis, sinapis, stramonium, tanacetum, borago,
buxus, papaver, salvia sclarea, salvia hort, cherium, valeriana, bryonia.
63
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Na piesčitej (nespevnenej) pôde odporúča pestovať(uvádzam v pôvodnej
forme, ako ju použil J. Agnelli v diele):
− absynth, herniaria, jacea, gramen, calcatrippa, chamomilla, rutha, elthea off,
calendula, salvia hort. stramonium, artemisia, asclepias, satureja montana,
cerefolium, conium, hysopus, saponaria, verbascum, abrotanum, artemisia,
Enula, eryngium, rheum.
Pri opise kultivácii pôdy zachádza do detailov, keď napr. odporúča aj
hĺbku, do akej treba pôdu prekopať. Upozorňuje, že treba prihliadať aj na to,
do akej hĺbky a šírky sa rastlina rozrastá, a to aj v zemi, aj nad zemou.
Odporúča pôdu okolo rastliny, resp. v mieste, kde je zasadená, prerýľovať do
hĺby 50 cm. V odstupoch medzi rastlinami stačí zájsť do hĺbky približne 20 cm.64
Druhá kapitola sa podrobne venuje technikám kultivácie a úpravy
pôdy. Opisuje rôzne spôsoby skvalitnenia pôdy, napr. v časti o technike
rýľovania pôdy upozorňuje na dôležitosť fázy jej prípravy, ktorú odporúča
nezanedbať, pretože sa to môže negatívne prejaviť na úrode. 65 V tejto časti
navrhuje aj nový spôsob rýľovania, tzv. škridlová strecha, ktorý spočíva v tom,
že sa pôda preorie niekoľkokrát. Daný spôsob je veľmi pedantný a náročnejší
na čas, ale zaručuje dokonalú prípravu pôdy na sadenie. Je založený na tom, že
roľník nekope pôdu na celú šírku rýľa, ale na jeho polovicu, a to do šírky aj
dĺžky. Odporúča pôdu pripraviť približne mesiac pred sadením, potom sa pôda
nechá prevzdušnená „odstáť“ a opäť sa má zľahka prekopať ešte raz pred
samotným sadením.
64
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Ďalej sa zaoberá vplyvom počasia na pôdu, rastliny, a tým aj na
úrodu.66 Napríklad opisuje, aký je nevhodný častý dážď v čase, keď sú rastliny
čerstvo zasadené. Okrem toho, že je pôda mokrá, ťažká a pre vývin rastliny
nepriaznivá, je rastlina ohrozená aj tým, že burina sa rýchlejšie rozšíri než
kultúrna rastlina, a preto jej uberá pôdu a živiny, ktoré sa v nej nachádzajú.67
Ako ďalší spôsob úpravy pôdy odporúča tzv. valcovanie. Opäť
zachádza do detailov, keď píše, že valcovanie nie je rozumné uskutočňovať
skoro ráno, keď sa ešte neodparila rosa, pretože by sa semienka mohli prilepiť
na valec. Výhody valcovania spočívajú v ľahšej úprave pôdy počas sezóny,
napr. v jednoduchom vytvorení úhľadných riadkov a následné ľahšie
zavlažovanie.
V nasledujúcej časti sa zaoberá hnojením menej úrodnej pôdy, pričom
hnojivo opisuje ako zmes „bahna z maštale“.68 Takéto prírodné hnojivo
neznečistí pôdu, a preto je možné v nej pestovať aj liečivé rastliny. Rozoberá aj
otázku, či sa má pôda najprv hnojiť a až potom rýľovať. Agnelli odporúča
hnojivo pridať do pôdy ešte pred sadením a potom aj na zasadené rastliny.
Poukazuje na príklad z prírody, že aj v nej je to tak, že najprv vyrastie rastlina
a až z jej zvyškov sa postupne vytvorí humus.
V tretej až štvtej kapitole sa zaoberá technikami sadenia a vhodným
časom výsadby semien.69 Opisuje tri spôsoby sadenia rastlín, ktoré sa mu
osvedčili najlepšie:
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•

1. voľným rozhadzovaním

•

2. do riadkov

•

3. do „hniezda“ (čiže do pripravenej jamy)
Opäť zachádza do najmenších detailov, keď pestovateľom radí, že by

mali pri voľnom rozhadzovaní semien postupovať z ľava do prava
v polkruhu.70 V nasledujúcich riadkoch upozorňuje na fakt, ktorý pestovateľ
nesmie opomenúť a to, že musí pri výsadbe myslieť na rozsah plochy, ktorú
rastlina

zaberá

v dospelosti,

a to

v podzemnej aj nadzemnej časti.71

V záverečnej časti sumarizuje poznatky, ktoré k tejto problematike uviedol.72
V piatej až šiestej kapitole sa zaoberá pestovaním liečivých rastlín
v konkrétnych podmienkach, opäť upozorňuje na dôležitosť vhodného výberu
pôdy, jej úpravy, časom sadenia a časom zberu. Informuje aj o rastlinách, ktoré
patria do skupiny cibuľovín a aké špecifiká sadenia z toho vyplývajú.73
V siedmej a v záverečnej ôsmej kapitole sa sústreďuje na rastliny,
ktoré sa vysádzajú z plánt. Navrhuje svoje osvedčené spôsoby takéhoto
sadenia, poúča, prečo je dôležité určité rastliny nesadiť priamo zo semena, ale
z pripravených plánt. Pestovateľa informuje o vhodnom čase sadenia
z hľadiska kvitnutia jednotlivých rastlín, opisuje spôsob prípravy malých
nádob pre planty, v akom časovom horizonte ich treba vhodne upraviť pre
zasadenie rastliny, aby mala jej planta vhodné podmienky aj priestor na vývin.
70
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Pokračuje prípravou kvalitnej pôdy na vysadenie plánt, na čo treba dávať
pozor, aké rozostupy medzi jednotlivými kusmi treba dodržať.74
Zaoberá sa aj tým, aký je rozdiel medzi vytvorením priestoru pre
planty a pre semená.75 Píše aj o úprave pôdy, na ktorej boli predtým zasadené
rastliny zo semien a na ktorú sa potom vysádzajú rastliny z planty a, naopak,
úprava pôdy po plantách pre semená.76 Ďalej vymenúva pozitíva v sadení plánt
viacročných plodín sadených na jeseň, 77 porovnáva rozdiely v sadení plánt na
jar a na jeseň.78 Opisuje úpravu pôdy tesne po zasadení planty a nazýva ju
„posteľ“. Je to vlastne udupaná zem okolo plánt a odporúča dodržiavať 30
centimetrové rozostupy medzi jednotlivými kusmi.79
Aby pestovateľ nemusel prácne vymeriavať 30 cm, navrhuje používať
špagát alebo drevenú latku narezanú v danej dĺžke. Opisuje aj tzv. studenú
posteľ pre liečivé aj technické rastliny – je to pripravená, ale zatiaľ nevyužitá
pôda.80 V ďalšej časti Agnelli píše o tzv. škôlkach pre planty81 a vysvetľuje,
prečo je pre ne najvhodnejšia piesčitá pôda. V závere knihy sa ešte zaoberá
vhodným zavlažovaním rastlín – akým spôsobom ich zavlažovať, napr.
priamym zalievaním, striekaním, ďalej akú kvalitu musí mať voda použitá na
zavlažovanie, v akom množstve zalievať a kedy – napr. nie napoludnie, za
silného slnečného žiarenia.82
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Jozef Agnelli v celom diele veľmi detailne rozoberá všetky aspekty
týkajúce sa pestovania liečivých a technických plodín. Z daného diela vidieť,
že J. Agnelli bol veľký perfekcionista, ktorý nechcel nechať nič na náhodu. Vo
svojom diele chcel podať detailný rozbor problematiky pestovania a to sa mu aj
podarilo.
Menej známa je nemecká publikácia J. Agnelliho o kultúrach liečivých
rastlín Über die Cultur der Arzneipflanzen, ktorá vyšla roku 1893 údajne
v Skalici.83 V publikácii uvádza: „Pestujem liečivé rastliny na veľkých
plochách a získavám každoročne cenné skúsenosti a môžem tvrdiť, že ma moja
vytrvalosť a láska k veci priviedli k vedeckému zdokonaleniu pri pestovaní
liečivých rastlín. Myslel som, že sa o moju činnosť nikto nebude zaujímať.
Zmýlil som sa. Zo všetkých strán Európy a Ameriky prichádzajú listy
a návštevy s dopytmi. Dostávam aj veľa ďakovných listov a vedomie toho, že
vykonávam prospešnú prácu pre chorých a trpiacich, ma v mojej práci len
povzbudzuje.“84 V Časopise českého lekárnictva, ktorý v ročníku 1896 venoval
Agnellimu a jeho práci veľa miesta, sa uvádza: „Farář z Csári v Uhrách, J.
Agnelli obmyslil výstavu skutečně vzácnými a bohatými exposicemi. Jeho živé
byliny léčivé před palácem průmyslovým byly obléhány denně obecentstvem
a těšily se vedle oněch z universitní botanické zahrady, zasloužené pozornosti
a chvále, jmenovitě odborníku. V paláci průmyslovém pak v levém křídle
umístěná exposice velmi pečlivě sušených květů, listí, kořenů, semen atd. vedle
dvou modelů sušíren a několika lahví vín, nevyrovná se žádné druhé. Pan farář
83
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pěstuje byliny léčivé ve velkém a pilní jeho osadníci všeobecně příkladu svého
duchovního pastýře následují, čímž celé farnosti vzniká značný zdroj příjmů.
Nadšený vystavovatel daroval celou svoji bohatou a cennou exposici
farmaceutické společnosti.“85
Jeho expozície všade vzbudzovali veľký záujem a zahraničné odborné
časopisy, ako napr.: Pharmazeutische Post, Wiener Landwirtschaftliche
Zeitung, Leipziger Drogisten Zeitung, Magyar gazdák lapja, Juournal
pharmaceutigue, Generalanzieger a ďalšie vysoko hodnotili výsledky jeho
práce. Parížska L´Encyclopédie contemporaine napísala: „Čárske plodiny
možno nazvať najpozoruhodnejšími a najlepšie chápanými na celom svete
vôbec...Ročná úroda (napr. mäty) dosahuje vyše milióna rastlín.“86
V pestovaní liečivých rastlín J. Agnelli nadväzoval na tradíciu, ktorá
mala na Záhorí dlhodobú históriu, najmä čo sa týka zberu divorastúcich rastlín.
Tradíciu pestovania liečivých rastlín tu založili v 19. storočí šaštínski lekárnici
Skrowanek a Anton Mika. Tento kraj bol dodávateľom veľkého množstva drog
a pôsobilo tu niekoľko zberní, ktoré vykupovali nazbierané rastliny a po úprave
a spracovaní ich vyvážali najmä do Budapešti a do Viedne.
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Dvadsaťpäť od Nežnej (rozhovor o udalostiach z roku 1989)
František Strapek
Rok 2014 sa stal rokom veľkého spomínania. Pripomenuli sme si ním
viaceré udalosti, ktoré sa výrazne zapísali do našej histórie. Nežná revolúcia
z roku 1989 bola jednou z nich. S odstupom času, po dvadsiatich piatich
rokoch, sa o novembri 1989 dozvedáme čoraz viac informácií. Záleží len na
nás, ako s nimi naložíme. Rozhodnutie uskutočniť interview s ľuďmi, ktorí
zažili Nežnú revolúciu na vlastnej koži, prišlo ako nápad poskytnúť mladšej
generácii rôzne pohľady na danú tému. V rámci zachovania objektivity sme
oslovili troch ľudí, ktorí sa vzájomne nepoznajú a ich profesie sa výrazne
odlišujú. Otázky sme položili každému zvlášť, pričom dôraz sme kládli na
subjektívny pohľad jednotlivých osôb. Medzi opýtanými boli Ľubomír Huďo –
novinár a zahraničnopolitický komentátor, Antonín Willy Klein – dôchodca
a bývalý člen KSČ pôsobiaci v zahraničí, a Róbert Letz – historik a profesor.
Po skompletizovaní všetkých odpovedí sa vytvorila pestrá škála názorov.
Každý rozhovor priniesol veľa zaujímavých poznatkov a vytvoril priestor na
zamyslenie.
V čom bol podľa vás rok 1989 iný ako rok 1968 v rámci dejín ČSR?
Ľ. Huďo: Snahu o zmenu v spoločnosti z roku 1968 považujem za
spontánnu, bez geostrategických kalkulácií a navyše mimo plánov Moskvy
a Washingtonu, preto bola ich reakcia taká, aká bola. Moskva zasiahla silovo,
pretože išlo o jej teritórium dohodnuté na Jalte v roku 1945 pri delení Európy
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medzi veľmocami. Washington nepohol ani prstom, pretože nemohol vojensky
zvládnuť jadrovú veľmoc, akou bol ZSSR. Sily boli vyrovnané a medzi
veľmocami neexistoval kompromis v otázke ďalšieho vývoja v ČSR. Česi
a Slováci za to zaplatili nástupom normalizačného komunistického režimu
s jediným povoleným oficiálnym názorom a odstavením každého, kto
oponoval. Zamatovo nežná fraška v roku 1989 bola iným druhom spoločenskej
zmeny – nepísaná dohoda medzi Moskvou a Washingtonom vstúpila do
platnosti, komunisti pustili moc z rúk (okrem Číny) a nastúpili disidenti,
ktorým nehrozilo, že skončia v gulagoch alebo v mučiarňach komunistickej
tajnej polície. Boľševik sa objal s disidentom a nastolili tzv. trhový
a demokratický systém, na ktorom zbohatli jedni aj druhí, pričom verejnosť
odsúdili do pozície poslušných pracovných síl, ktoré si túžbu po slobode môžu
ventilovať materiálnym konzumom, sexualitou a živočíšnymi pudmi. Zdravý
konkurenčný boj, súboj myšlienok a ideí nahradil diktát finančných skupín,
ich politických figúrok a zmanipulovaného mediálne masírovaného davu.
A. W. Klein: V roku 1968 som bol na povinnej vojenskej službe.
Denné správy a mítingy, ktoré sme mali možnosť počúvať, určovali nové
smerovanie ČSR v oblasti ekonomiky či zahraničnej politiky, no predovšetkým
nastoľovali možnosť „tretej cesty“ v živote spoločnosti na celom svete. Podľa
môjho názoru sa tejto cesty momentálne drží Čína. Bohužiaľ, všetci dobre
vieme, čo sa následne stalo v ČSR, aj keď vtedy asi nikto netušil, že to bude
mať až taký dopad na celú spoločnosť. Ja osobne som privítal zmeny v rámci
organizácie ČSM (Československý svaz mládeže) a založenie nových
mládežníckych organizácií – Vojenský svaz mládeže, Svaz středoškolské
mládeže a pod. Mnohé tieto organizácie mohli v tom čase konať kultúrne
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a športové akcie podľa vlastného gusta. Rok 1989 by som charakterizoval
slovami – študentské nepokoje, veľké chyby v komunikácii s čelnými
predstaviteľmi, násilie proti demonštrantom a „ukradnutá revolúcia“. Tieto
akcie boli zneužité ľuďmi, ktorí boli odtrhnutí od reality skutočného života
našej spoločnosti. Prejavy na námestiach, ktoré boli vedené spôsobom – všetko
je zlé, my chceme demokraciu, lásku a novú spoločnosť, sa stali iba snom.
Dočkali sme sa toho, že dnes sú na uliciach žobráci a bezdomovci, veľa ľudí
hľadá prácu, ktorú aj tak nenájde z tých alebo oných dôvodov. Keď teda
porovnám rok 1968, ktorý znamenal diskusie, vysvetľovanie a komunikáciu
s ľuďmi, rok 1989 predstavoval rokovania, prehlásenia a následne chyby
v zahraničnej politike a ekonomickej sfére.
R. Letz: Rok 1968 bol pokusom o reformu komunistického systému,
ktorý udusila vojenská intervencia vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy. Rok
1989 bol rokom pádu komunistických systémov v strednej Európe v priebehu
polroka. Spočiatku sa veľká časť obyvateľstva nazdávala, že ide o reprízu roka
1968, ale nová politická scéna a vývoj v ďalších mesiacoch po novembri 1989
to nepotvrdil.
Ako ste vnímali prelomový rok 1989 vy a kde ste v tom čase pôsobili?
Ľ. Huďo: V novembri 1989 som pracoval ako zahraničnopolitický
redaktor v denníku ĽUD a mal som už pred novembrom problémy
s cenzorským úradom SÚTI (Slovenský úrad pre tlač a informácie) pre
vyjadrenia v článku o situácii v Maďarsku. Šéfoval mi našťastie chápavý
šéfredaktor, v denníku nepracovali komunisti a v rámci možností sme mali
kolegiálnu atmosféru bez karieristov. Už s prvými demonštráciami v novembri
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bola v celej redakcii opozičná nálada a denník spôsobom informovania
obhajoval dianie na ulici, teda protikomunistické protesty. Pre mňa osobne to
znamenalo vytúženú zmenu v zmysle kvalitatívneho prevratu v uvažovaní
a spôsobe života. Tú zmenu nemali predstavovať iba rakúske výplaty, nemecké
dôchodky a tzv. americký sen. November 1989 prinášal víziu duchovne
vyspelej a kultivovanej spoločnosti bez stupídneho diktátu v myslení,
poznávaní a hľadaní odpovedí na riešenie spoločenských problémov.
A. W. Klein: V roku 1989 som pracoval ako obchodník v jednej
leteckej spoločnosti, ktorá mala cca 1 600 zamestnancov a nadšenie ľudí pre
novú spoločnosť bolo cítiť aj na pracovisku. Avšak neskôr bolo všetko úplne
inak a odniesli si to obyčajní ľudia, ktorí dovtedy mali prácu a bývanie. Ja som
mal skôr strach, že si veľa ľudí bude medzi sebou vybavovať svoje osobné účty
z minulosti.
R. Letz: Rok 1989 som prežil naplno ako študent tretieho ročníka
histórie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Atmosféra sa postupne
uvoľňovala už od polovice 80. rokov a najmä medzi študentmi rýchle padali
zábrany. S daným stavom neslobody sme sa nemohli zmieriť. Vytvárali sme
priestor, kde sa môžeme stretnúť a diskutovať o pálčivých problémoch. Či už
to boli náboženské krúžky a púte alebo ochranárske aktivity, ktoré zastrešoval
vtedajší Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Bratislave. Objavovali
sme svet, seba, hodnoty a vymedzovali sa k jestvujúcemu stavu, ktorý sme
chceli v pozitívnom zmysle zmeniť. Začali sme podpisovať petície, nazbierali
sme odvahu polemizovať s vyučujúcimi a ich výkladom histórie, najmä tej
najnovšej. Veľa sme sa venovali samoštúdiu, neuspokojili sme sa s tým, čo sa
nám ponúkalo.
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Pamätáte sa ako opisovala udalosti vtedajšia komunistická i západná tlač?
Ľ. Huďo: Komunistická tlač už nemala mediálny vplyv a bez
mocenského pozadia s bezpečnostným aparátom na potláčanie nepriateľov
režimu strácala svoju pozíciu a jej propagandu málokto bral vážne. Západná
tlač chrlila euforické ódy a s nadšením opisovala trhové zajtrajšky strednej
a východnej Európy, ktoré každú chvíľu dobehnú Západ a splynú v jednu
rodinu v raji vysokej životnej úrovne a materiálneho hýrenia. Všade zneli
pojmy ako sloboda, demokracia, ľudské práva, voľný trh a nekonečné
možnosti sebarealizácie – magické termíny, ktoré nás sprevádzali nasledujúce
roky a mali sa stať realitou pre každého jedinca.
A. W. Klein: Pozorne som sledoval dennú tlač, televízne správy a
rozhlas, najviac však „Slobodnú Európu“, kde som zistil, že sú nám podávané
skreslené správy a pohľad na naše média bol žalostný. Veľa ľudí všetko
popieralo, ale mnohí sa diania v Prahe obávali.
R. Letz: Je zaujímavé, že priamo v dôsledku novembrových udalostí
nezanikol ani jeden komunistický denník. Z vtedajšej komunistickej tlače sa
toho sprvoti veľa nedalo vyčítať. Stavala sa najprv proti manifestujúcim
občanom, potom sa spôsob jej písania postupne zneutralizoval. Bratislavských
vysokoškolákov najviac oslovovali prvé nezávislé noviny Zmena, ktoré začali
vydávať ešte v novembri 1989 študenti žurnalistiky. Až potom začali
vychádzať niektoré nové stranícke denníky ako Verejnosť, či Slovenský denník.
Západná tlač sa dala v novembri 1989 získať veľmi ťažko. Predávala sa iba vo
veľmi obmedzenom množstve a v zvláštnej predajni zahraničnej tlače v centre
Bratislavy, aj to iba vybrané tituly. Ľudia však mali dosť informácií o tom, čo
si Západ myslí z vysielania rozhlasových staníc, ktoré už nerušili komunistické
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rušičky – Slobodná Európa, Hlas Ameriky. Kto vedel cudzie jazyky, mohol
počúvať západné rozhlasové stanice. Navyše v Bratislave sa dala pozerať
viedenská televízia. Pohľad západných médií jednoznačne sympatizoval
s nezávislými iniciatívami vo vtedajšej ČSSR.
Čo viete o VPN a jej čelných predstaviteľoch?
Ľ. Huďo: Dnes, s odstupom času, je už ľahšie napísať, či povedať, kto
vo vedení VPN od Koordinačného centra v Bratislave až po VPNkárov na
okresoch, v mestách a podnikoch bol len účelovým karieristom, pragmatickým
špekulantom alebo nadšeným idealistom. Drvivú väčšinu z nich zomleli
výhody, prosperita, predajnosť a prisluhovanie mocným tohto sveta a finančne
silným v našej krajine. Hlavní protagonisti novembra 1989 upadli do
politikárčenia a zabezpečovania vlastnej rodiny a rodinných klanov na úkor
všetkých ostatných a ideály vymenili za osobnú prosperitu.
A. W. Klein: Na Slovensku bolo VPN a v Česku OF (Občanské
fórum). Pamätám si na pána Čarnogurského, M. Kňažka, F. Gála a V. Mečiara.
R. Letz: VPN predstavovala na Slovensku prvotnú silu, ktorá sa
sformovala ako rôznorodý konglomerát jednotlivcov a skupín z disentu aj
mimo

neho,

aby

vytvorila

partnera

pre

rokovanie

s predstaviteľmi

komunistického režimu. V podstate presadzovala vytvorenie parlamentnej
demokracie, čoho dôkazom malo byť odstránenie článku o vedúcej úlohe
Komunistickej strany v ústave a slobodné voľby. VPN síce mala ambíciu
udržať sa ako politická sila po voľbách, ale vývoj politickej scény bol veľmi
prudký. Jej rôznorodosť a vnútorné spory viedli k jej rozpadu.
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Ako hodnotíte pôsobenie Václava Havla počas Nežnej revolúcie a následne
jeho prvé kroky ako prezidenta ČSR?
Ľ. Huďo: Václav Havel ma osobne sklamal. V začiatkoch
novembrových udalostí až do jari nasledujúceho roku som naivne veril, že
tomuto človeku skutočne ide o to, čo hlása. S pribúdajúcimi skúsenosťami
a informáciami som zisťoval, že Václav Havel je stelesnením falošných
sľubov,

zavádzania,

klamstva,

manipulácie

a servilného

prisluhovania

Veľkému bratovi spoza Atlantiku. Tak ako červení súdruhovia slúžili
mocipánom v Kremli, on nahradil generálneho tajomníka strany neomylným
vodcom sveta – americkým prezidentom. Služba strane či Bielemu domu za
akýchkoľvek okolností je podľa mňa kvalitatívne to isté, nech by frázy z úst
dramatika – disidenta zneli akokoľvek príťažlivo. Havlovmu falošnému
moralizovaniu protirečili jeho činy a spôsob zabezpečovania kamarátov
z mokrej štvrte v rámci politických postov a materiálnych výhod. Má veľký
podiel viny na zdiskreditovaní ideálov novembra a ich popretí v praxi.
A. W. Klein: Václav Havel bol pripravený v roku 1968 a samozrejme
aj v roku 1989. Bol to prezieravý a veľký humanista, ktorý mnohé nasľuboval,
ale konal inak než mal. Po jeho zvolení za prezidenta, veľa občanov vkladalo
nádej do novej spoločnosti európskeho modelu. Kupónová privatizácia však
priviedla túto zem a samotného prezidenta do nemilosti mnohých ľudí.
R. Letz: Václav Havel sa stal symbolom novembrových udalostí
v ČSSR. Stalo sa to však nie naraz, ale postupne a nie bezproblémovo. Pre
väčšinu ľudí bol neznámy, no príťažlivo pôsobilo najmä to, že on, ale aj ľudia
z disentu pôsobili inak ako dovtedajší komunistickí politici. To, že sa stal
prezidentom, bol výsledok tvrdého zákulisného zápasu, kto z koho – Havel
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alebo Dubček. Dubček ustúpil a uspokojil sa s funkciou predsedu Federálneho
zhromaždenia. Tak sa stal Havel ešte koncom decembra 1989 prezidentom.
Jeho neformálnosť bola pre mnohých imponujúca, iných dráždila. V snahe
o poľudštenie verejného života sa však dopúšťal aj viacerých chýb. Jednou
z nich bola napríklad rozsiahla prezidentská amnestia. Bolo cítiť, že chce riešiť
aj slovenskú otázku, ktorá zákonite vyskočila ako jeden z kardinálnych
problémov

po

novembri

1989.

Z tohto

hľadiska

patril

rozhodne

k umiernenejším českým politikom. Na druhej strane proces transformácie
ekonomiky zasiahol viac Slovensko, kde rástla nespokojnosť, ktorá sa
výraznejšie prejavila aj smerom k prezidentovi. Havel kandidoval ako jediný
kandidát na prezidenta v júli 1992, ale zvolený nebol slovenskými hlasmi
v Snemovni národov Federálneho zhromaždenia. Potom sa už prezidenta
Česko-Slovenska nepodarilo zvoliť až do zániku tohto štátu.
Čo dnes viete o smrti študenta Martina Šmída, ktorý mal zomrieť na
následky zásahu VB na známej Národní tříde v Prahe?
Ľ. Huďo: Už raz som v tomto rozhovore použil termín zamatovo
nežná fraška – študent Šmíd, ktorý nezomrel a vlastne neexistoval, pretože ho
dojímavo zahral príslušník komunistickej tajnej polície ŠtB Ludvík Zifčák, je
ukážkou toho, aké predstavenie zahrali boľševici a disidenti pred verejnosťou.
Zdramatizovanie udalostí počas protestov malo prebrať ľudí z letargie, ale len
preto, aby sa vývoj uberal takým smerom, aký si stanovili starí a noví
mocipáni, aby zo zamatového novembra vytĺkli politický a ekonomický kapitál
pre nástup do nových riadiacich funkcií a na finančne výhodné posty.
A. W. Klein: Všetko bol podvrh a výmysel. Už od prvej správy
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v rozhlase…
R. Letz: Správa o úmrtí študenta Šmída pri zásahu poriadkových síl na
pražskej

Národnej

triede

pôsobila

elektrizujúco

a bola

zrejme

tým

rozhodujúcim momentom, ktorý vyvolal vlnu odporu a dostal ľudí na námestia.
Spomínam si, že asi tak o mesiac-dva po tejto udalosti sa šírili zvesti, že išlo
o agenta komunistickej Štátnej bezpečnosti. To sa neskôr potvrdilo. Preto je aj
dnes na mieste otázka, či aj v komunistickom vedení boli sily, ktoré hľadali z
danej situácie východisko a potrebovali zmenu. Veď ČSSR bola v tom čase
poslednou krajinou v strednej Európe, kde ešte ostala komunistická vláda.
Aký postoj ste zaujali voči demonštráciám? Zúčastnili ste sa nejakej?
Ľ. Huďo: Bol som už na prvej demonštrácii na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave. Až neskôr, vzhľadom na pribúdajúci počet účastníkov,
pokračovali demonštrácie na námestí SNP. Chodil som na každý protest
a napriek obavám niektorých skeptikov, že ešte sa to môže zvrtnúť, keď to
komunistické bezpečnostné zložky potlačia a budú účtovať s oponentmi ako
počas normalizácie v 70. rokoch, som si vôbec nepripúšťal prehru.
Pripomeniem, že v tom čase som nemal rovnako ako mnoho ďalších
ľudí informácie, že ide už o zohraté divadielko a návrat „ortodoxných
boľševikov“ nehrozí. Bol som presvedčený, aj s vedomím rizika a možných
následkov, že ide o správnu vec a nemôžem pri nej chýbať, lebo práve toto je
historická chvíľa kolosálnych spoločenských zmien. O to horšie bolo
precitnutie a spoznanie pozadia udalosti, ktorá dnes vyústila do zamatovo
nežnej tyranie, kde sľubovanú pravdu a lásku nahradili lož a poslušnosť.
A. W. Klein: Ľutoval som hlavne študentov v Prahe, ktorí chceli to, čo
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my v roku 1968.
R. Letz: Ako študent tretieho ročníka histórie som sa zúčastnil
demonštrácie bratislavských vysokoškolákov ešte vo štvrtok 16. novembra
1989. Bolo nás vyše 200. Na vtedajšom Mierovom námestí sme vytvorili kruh
a spievali najprv slovenskú časť česko-slovenskej hymny a potom českú časť.
Kráčali sme rýchlym krokom a niekedy aj behom, držiac sa za ruky cez staré
mesto, Vajanského nábrežie (tu bol komunistickými činiteľmi ešte koncom
októbra 1989 odhalený lev zo súsošia Štefánika ako pomník čs. štátnosti),
Šafárikovo námestie (na schodoch univerzity sme položili kvety na počesť
Danky Košanovej, zastrelenej sovietskymi vojakmi v roku 1968) až k budove
ministerstva školstva na Dobrovičovej ulici, kde sme viedli na ulici prvý
verejný dialóg s predstaviteľmi moci. Polícia uzavrela ulicu z oboch strán, ale
nakoniec nezasiahla. My sme sa potom rozrušení rozišli domov. Sledovali sme,
čo sa udialo v Prahe.
Víkend rýchlo ubehol a pri príchode do budovy univerzity na
Šafárikovom námestí už bolo ako v úli. Diskutovali sme a namiesto klasickej
prednášky sme sa zhromaždili v aule. Zúčastnil som sa aj na prvej veľkej
verejnej manifestácii na Hviezdoslavovom námestí, kde vystúpil Jozef
Dubníček. Keď sa po jeho vystúpení ozývali výkriky Dubček – Dubníček,
ľudia kričiacich napomínali, aby náhodou nezasiahla bezpečnosť. Potom sa
dianie presunulo na námestie SNP, kam som tiež chodieval tak poctivo, že som
v decembri 1989 dostal zápal priedušiek. Účasť na zhromaždeniach som
považoval za morálnu povinnosť a pôsobila na mňa oslobodzujúco.
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S akými očakávaniami ste vítali nový režim a nakoľko sa stretli s realitou
súčasnej doby?
Ľ. Huďo: V predchádzajúcich odpovediach som vlastne naznačil
odpoveď. Nadšenie a predstavu o novej spoločnosti a systéme s dôrazom na
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti vystriedala realita súčasného hyenizmu.
Bezohľadné a egoistické monštrá požierajú všetko a všetkých naokolo. Diktujú
svoju vôľu ostatným a majú tú drzosť tvrdiť, že nežijeme vo finančno-trhovej
džungli horšej ako prírodná džungľa s nepísanými prírodnými zákonmi, ale
v demokratickej spoločnosti, ktorej kvality a princípy nemajú obdobu a nič
lepšie neexistuje. Preto čušte, konzumujte a podporujte existenciu chorej
spoločnosti.
A. W. Klein: Mal som veľké obavy ohľadnom nevysporiadaných
reštitúcií, spôsobu vyrovnania sa s minulosťou u politických väzňov a s novým
ekonomickým smerovaním. Máme síce demokraciu, môžeme do všetkého
„kecať“, založiť si hocijakú stranu alebo hnutie, vybrať si štúdium na
ktorejkoľvek škole či ísť kdekoľvek na dovolenku, ale na to všetko musíme
mať peniaze, ktoré inak nezískame, pokiaľ nemáme prácu.
R. Letz: Očakávania a ideály boli veľké. Rečníci VPN z tribún
hovorili, že dobehneme Západ asi o 20 rokov. Uvedomujem si rozdiel medzi
ideálom a jeho uskutočnením. Očakával som, že Slovensko sa stane
dynamickou krajinou, ktorá si však dokáže vážiť svoje staré tradície a dokáže
na nich stavať. Veľmi som bol sklamaný z toho, že otázka novembra a jeho
ideálov sa rýchlo redukovala na otázku vnútorného politického boja
a ekonomiky. Ako by išlo iba o to, kto sa zmocní zdrojov krajiny, kto si
doslova uchmatne kus majetku a pozície. Komunistický režim sa dopustil
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krádeže jednostranným poštátnením. Privatizačný proces bol dosť nešťastne
vedený a vyvolal v mnohých občanoch základné pochybnosti. Slovensko
muselo po novembri 1989 prejsť veľmi ťažkú cestu. Ekonomická
transformácia, založenie a etablovanie vlastného štátu, vstup do Európskej únie
a NATO,

to

stálo

veľmi

veľa

síl

a energie.

Máme

veľmi

veľa

apatických, frustrovaných a sklamaných ľudí, veľký nezáujem o verejné veci.
Nevyhnutnou misiou súčasnosti je vrátiť ľuďom dôveru a nádej. Samotné
nostalgické spomienky na november nepomôžu.
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TIBENSKÝ, Martin. Červenokamenské panstvo v stredoveku. Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Spolok Slovákov v Poľsku, 2011,
215 s., ISBN 9788374904421.
Monika Tihányiová (rec.)
Recenzovaná monografia prináša vôbec prvé spracovanie najstarších
dejín panstva Červený Kameň. Autor nadväzuje na svoje doterajšie bádanie
zamerané na regionálne dejiny Trnavy a jej okolia. Jadro práce tvorí opis
vývoja majetkových pomerov na panstve a opis jeho hospodárskeho
fungovania. Okrem toho sa autor snažil rôznymi historickými metódami
zrekonštruovať najstaršie sídelné formy a ich transformáciu v skúmanej oblasti,
cirkevnú štruktúru na území panstva, vzťah panstva k okolitým sídelným
jednotkám a v neposlednom rade aj stavebný vývoj pôvodného stredovekého
hradu Červený Kameň.
Úvodná

kapitola

Historické

východiská

pre

vznik

panstva

chronologicky vychádza z obdobia existencie Veľkej Moravy, keď na
skúmanom území vznikali sídliskové štruktúry, tvoriace neskôr skúmané
panstvo. Autor sa zaoberá tiež otázkou úlohy daného územia v tomto období,
pričom vychádza z výskumu včasnostredovekých hradísk v oblasti Malých
Karpát. Popri opevnenom sídlisku v Bratislave v polohe Hrad, ktoré malo
centrálne postavenie, spomína aj ďalšie hradiská, ktoré mali strážne úlohy. Pri
výpočte týchto hradísk by bolo možné spomenúť ešte sídliskovú aglomeráciu
Devín, ktorú okrem otvorených sídlisk a v práci spomínaných dvoch hradísk
tvorilo centrálne hradisko nad sútokom Moravy a Dunaja. Cieľom tohto opisu
bolo zistiť, z ktorého hradiska bolo spravované územie neskoršieho panstva.
Autor uvažuje nad Neštichom alebo Zámčiskom pri Bolerázi.
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Pri opise obdobia po vpáde starých Maďarov do Karpatskej kotliny sa
autor zameriava na doklady o príslušnosti skúmaného územia k Bratislavskému
hradu. Poukazuje na roztrúsenú sieť sídel jeho služobníkov v priestoroch
neskoršieho Červenokamenského panstva, ktoré je možné sledovať ešte aj v
13. a 14. storočí.
Jadro práce tvorí kapitola Dejiny panstva v 13. a 14. storočí. Keďže
išlo o dosiaľ najslabšie prebádané obdobie, bolo potrebné vysporiadať sa s
viacerými nejasnými skutočnosťami z dejín panstva. Prvou z nich sa stala
hodnovernosť údajov z Pulkavovej kroniky českej o kráľovnej Konštancii ako
zakladateľky hradu Červený Kameň. Časté omyly v časových údajoch kroniky
sa stali základom spochybnenia tohto údaju. Na základe vymedzenia
majetkového

komplexu

kráľovnej

v

malokarpatskom

regióne

autor

predpokladá, že územie, kde bol vybudovaný hrad Červený Kameň, patrilo v
tom čase pod správu Bratislavského hradu. Poukazuje na rozpredávanie
kráľovniných majetkov počnúc rokom 1230, ktorý sa stáva pre autora
hraničným, v prípade, že by sa predsa len prijala teória o Konštancii ako
staviteľky Červeného Kameňa.
Ďalšou z dosiaľ bližšie neobjasnených etáp z dejín Červeného Kameňa
sa stalo obdobie, keď bol hrad v rukách rodu Tiburcia, ktorého rodová
príslušnosť sa sama stala predmetom výskumu. Podľa menej známej zmienky z
kroniky Continuatio claustroneoburgensis sexta, ktorá hovorí o dobytí hradu
Tyburtzpurch v roku 1273, dokladá autor držbu hradu Tiburciovým rodom
dávno pred týmto rokom, čím vyvrátil doterajšie datovanie do obdobia po
vpádoch Přemysla Otakara II. na juhozápadné Slovensko. Názov hradu
Tyburtzpurch mohol byť podľa M. Tibenského pôvodným názvom, ktorý sa len
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skomolením zmenil na Pibersburg, doložený v neskorších prameňoch. Išlo by
o zaujímavý doklad toho, že Tiburcius bol nielen prvým hodnoverne
doloženým držiteľom hradu, ale zároveň aj jeho staviteľom. Tento autorov
predpoklad uvádza vo svojej práci ako samozrejmý aj P. Engel.
Pri otázke rodovej príslušnosti Tiburcia sa kľúčovým stal Kláštor
svätého Spasiteľa na ostrove pri Szentendre, ktorý založil Tiburciov starý otec
Tiburcius Veľký a ktorého patrónmi boli aj synovia Tiburcia, vlastníci
Červeného Kameňa v roku 1296. Tu, ako aj na iných miestach práce, by bolo
vhodné aspoň župnou príslušnosťou lokalizovať miestny názov. Tiež by bolo
zaujímavé na základe genealógie Tiburciovho rodu pouvažovať, za akých
okolností sa rod mohol dostať k držbe Červeného Kameňa. Autor uvažuje, že
to bolo niekedy pred rokom 1244. Opiera sa pritom o listinu hlásiacu sa k
tomuto roku, ktorá dokladá Tiburcia ako vlastníka dnešného Vištuku a Báhoňa.
Hoci ide o doložené falzum spísané niekedy pred rokom 1364, zakladá sa
podľa autora na pravdivej tradícii. Uvedený predpoklad by bolo možné doplniť
aj údajmi z osobitnej štúdie o tejto listine, publikovanej v roku 1940 v časopise
Turul – A Kápolnai-család hamis oklevelei od maďarského autora Jozefa
Herzoga.
Kapitola Dejiny panstva v časoch Wolfurtovcov a grófov zo Svätého
Jura a Pezinka sleduje dejiny panstva od roku 1364 do začiatku 16. storočia.
Autor za pomoci početných písomných prameňov sleduje všetky zmeny v
majetkových pomeroch panstva. Dozvedáme sa, že hrad a panstvo mali vo
svojich rukách krátky čas aj Štefan a Ákoš, synovia bána Mikča. Len doplním,
že títo boli príslušníkmi starobylého rodu Ákošovcov. V rokoch 1385 – 1390
mali obsadené panstvo moravskí markgrófi Prokop a Jošt. Autor bližšie
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predstavuje rod Wolfurtovcov, predovšetkým Ulricha, počas ktorého zažil hrad
i panstvo najmarkantnejší rast. Autor však nepíše nič o jeho hodnostiach na
kráľovskom dvore, ktoré patrili zaiste k tým dôležitejším. Vyzdvihnúť treba
detailné sledovanie početných sporov o majetkové právo nad skúmaným
panstvom po vymretí Wolfurtovcov zo strany viacerých šľachtických rodov.
Jeden z týchto sporov rozhodoval krajinský sudca Ladislav z Pavloviec (maď.
Palóc, Užšská ž., dnešné Pavlovce nad Uhom) a nie z Paloče (s. 79). Opis tohto
sporu, ako aj rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorý z neho vyšiel ako
víťazný, by bolo možné doplniť ešte aj prácou Bálinta Ilu: A szentgyörgyi és
bazini grófok birtokainak kialakulása (Turul 1927, 2, s. 37-71).
Mnohé zaujímavé údaje prináša podkapitola Panstvo Červený Kameň
vo vzájomných interakciách s okolitými mestami. Celkom isto namáhavý
archívny výskum priniesol úspešné výsledky v podobe viacerých detailných
informácií predovšetkým z hospodárskeho a cirkevného života panstva. Autor
sa zameral na kontakty s Modrou, Bratislavou a Trnavou. Ešte by sa mohli
doplniť kontakty panstva so Svätým Jurom a Pezinkom, najmä v období, keď
mali spoločného majiteľa.
Kapitola Hospodárstvo a systém správy na panstve Červený Kameň
opisuje ekonomické príjmy panstva, ktoré boli najmä z vína a chronologicky
sleduje kastelánov, vicekastelánov a rôznych úradníkov, ktorí pôsobili na hrade
v službách panstva. Nasleduje kapitola Správa v poddanských obciach panstva,
ktorá prináša údaje aj z dosiaľ nespracovaných archívnych dokumentov.
Zmienky o richtároch a prísažných sa v zachovaných prameňoch objavujú až
od začiatku 15. storočia. Obsahovo obšírnejšia je kapitola Cirkevná správa na
území panstva Červený Kameň. Okrem dokladov o prvom písomnom doložení
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kostola v príslušnej obci panstva obsahuje aj zmienky o farároch v období
stredoveku. V niektorých prípadoch chýba zmienka o patrocíniu daného
kostola. Pri datovaní sakrálnych objektov autor vychádza výlučne zo Súpisu
pamiatok na Slovensku. Určite by bolo vhodné doplniť či korigovať tieto údaje
aj z novších výskumov a štúdií, ktoré sa týmto objektom od čias vydania
Súpisu (1967) venovali.
Predposlednú kapitolu, ktorá by bola vhodná skôr na začiatok práce,
tvorí Historicko-geografický opis regiónu. Autor sa v nej najprv zameral na
pôvodné prvky krajiny, na pohoria a lesy, na lúky a vodstvo. V rámci kultúrnej
krajiny si všímal existenciu mýtnych staníc na panstve, cestnú sieť, vinice a
viničné vrchy, polia, mlyny a majere. Údaje v tejto prínosnej kapitole by mohli
byť ešte doplnené informáciami zo zachovaných urbárov panstva zo 16.
storočia. Opis prechodu cez Malé Karpaty z obce Píla do Sološnice vyznieva
trochu zmätočne, keďže obec Píla v období stredoveku ešte neexistovala.
Naviac skôr mohlo ísť o spojnicu údolia Píly a Kuchyne.
Záver práce tvorí kapitola Stavebný vývoj hradu. Autor tu zopakoval
svoje dovtedajšie úvahy o výstavbe hradu v polovici 13. storočia a o úlohe
tohto objektu. Touto bolo podľa autora nielen strážiť okolité komunikácie, ale
tiež plniť funkciu centra formujúceho sa panstva. V rade početných odborných
prác zaoberajúcich sa touto otázkou chýba práca Erika Fügediho (Vár és
tarsádalom), ktorá pripisuje hradu úlohu refúgia. Pomocou správ z
archeologických výskumov, ako aj pomocou zachovaných písomných
prameňov rekonštruuje autor jednotlivé stavebné etapy. Pre ich bližšie
datovanie mohol využiť svoje poznatky o majetkových pomeroch na hrade a
vyvodiť z nich okolnosti jednotlivých stavebných zásahov.
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Na záver treba skonštatovať, že monografia Martina Tibenského
dosiahla svoj pôvodný cieľ, vytvoriť komplexný obraz o vzniku a stredovekých
dejinách Červenokamenského panstva. Okrem toho, že na jedno miesto
sústreďuje všetky dosiaľ známe údaje o dejinách panstva, prináša vo viacerých
momentoch nielen korekciu starších názorov, ale aj predstavenie ďalších,
dosiaľ neznámych prameňov. Z formálneho hľadiska treba práci vytknúť
nejednotný poznámkový aparát. Taktiež by na niektorých miestach bolo
vhodné uviesť signatúru použitého prameňa, hoci ho aj autor čerpal z inej
odbornej práce.
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MATULA, Pavol. Čechoslovakizmus na slovenských
stredných školách 1918 – 1938. Bratislava : Goralinga, 2013,
111 s., ISBN 978-80-89601-03-5.
Jarmila Zacharová (rec.)

V roku 2013 vydalo vydavateľstvo Goralinga v Bratislave monografiu
Pavla Matulu pod názvom Čechoslovakizmus na slovenských stredných
školách 1918 – 1938, ktorá sa zaoberá problematikou implementácie
čechoslovakizmu

ako

oficiálnej

štátnej

politiky

a

ideológie

prvej

Československej republiky v prostredí a v podmienkach stredných škôl. Ide
o ojedinelú publikáciu, ktorá prezentuje problematiku čechoslovakizmu
v odbornej literatúre histórie pedagogiky a školstva.
Publikácia je koncipovaná do troch kapitol v rozsahu 111 strán. Jej
predmetom je reflektovanie stavu na stredných školách v perióde rokov 1918 –
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1938

v kontexte

uplatňovania,

resp.

neuplatňovania

idey

jednotného

československého národa na Slovensku, keď jeden z najdôležitejších činiteľov
pri presadzovaní oficiálnej štátnej doktríny bola škola, pričom autor
vyprofiloval ako kľúčový moment pri ideologickej indoktrinácii postavenie
strednej školy. V rámci jednotlivých kapitol sústredil pozornosť na tieto
vybrané oblasti, a to pedagógovia, vyučovací jazyk a učebnice.
Prvá kapitola pod názvom Pedagógovia naznačuje význam pedagóga ako
dominantného činiteľa, ktorý „uvádzal do života“ školy oficiálnu štátnu
i školskú politiku. Autor zmapoval príchod českých pedagógov na Slovensko,
ich životné podmienky v novom prostredí, citlivú konfesionálnu otázku,
osvetovú činnosť a vzťahy s obyvateľstvom, pričom sa nevyhýbal naznačiť
existenciu nepriateľských postojov slovenského obyvateľstva voči českým
stredoškolským profesorom, ktoré sa prejavovali v spornom vzťahu českých
profesorov k náboženským otázkam či v nastavení nejednotných pravidiel
v odmeňovaní medzi Čechmi a Slovákmi, čo v konečnom dôsledku prispievalo
k oslabovaniu idey jednotného československého národa na Slovensku.
Druhá kapitola pod názvom Vyučovací jazyk naznačuje dôležitú úlohu pri
presadzovaní idey jednotného československého národa z pohľadu jazykovej
otázky. V roku 1920 bol schválený jazykový zákon, podľa ktorého úradným
jazykom v Československej republike bol československý jazyk, pričom v
českých krajoch sa malo úradovať spravidla česky a na Slovensku spravidla
slovensky. Čiže takéto znenie nevylučovalo možnosť používania češtiny na
Slovensku, čo sa neskôr objavilo ako vážny problém v edukačnej realite,
napríklad v rozdvojených osnovách, v potrebe ich následnej unifikácie, či
tvorbe nových pravidiel slovenského pravopisu alebo rozpačitým vzťahom
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niektorých českých pedagógov k slovenčine, čoho dôsledkom bolo silné
emocionálne vrenie v spoločnosti.
Tretia kapitola pod názvom Učebnice premieta vplyv učebníc na
formovanie kolektívnej národnej identity slovenských stredoškolákov v duchu
idey čechoslovakizmu, a to najmä učebných textov humanitných predmetov
s dôrazom na dejepis v ľudových a v stredných školách. Autor na základe
komparatívnej analýzy vybraných textov učebníc dejepisu poukázal na vplyv
dobovej spoločensko-ekonomickej situácie na ich obsah. Sústredil pozornosť
na dominujúce témy, a to vznik národa, prvý spoločný štát – Veľká Morava,
duchovný odkaz husitov, reformáciu, zrod moderných národov a československý rozkol, priatelia – nepriatelia, osobnosti národa a kultúrna
nadradenosť. Dotkol sa i citlivých miest v koncipovaní obsahu učebníc
dejepisu, kde sa slovenské dejiny považovali za doplnok českých dejín, pričom
termín český bol chápaný v zmysle československý.
Idea jednotného československého národa patrila ku kľúčovým faktorom
ovplyvňujúcim dejiny Slovákov a Čechov v 19. a v 20. storočí. Významné
rozmery dosiahla najmä v druhej dekáde 20. storočia, keď na základe
koncepcie čechoslovakizmu bola založená Československá republika, ktorá
vznikla ako nový štátny útvar po rozpade Rakúsko-Uhorska s jednotným
československým národom. V počiatočnej fáze vzniku nového štátu zohrávala
pozitívnu úlohu, najmä obrannú a stabilizačnú, pretože Československá
republika

sa

ešte

len

začala

etablovať

v stredoeurópskom

priestore

a československý národ bol vnímaný ako fiktívny, umelo vytvorený.
Orientovala sa predovšetkým na kultúrnu úroveň, významne posilňovala
formovanie slovenského národného vedomia a jeho emancipačný proces, avšak
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neskôr predstavovala účelový politický program vládnej koncepcie jednotného
československého národa, ktorá sa stala zdrojom vážnych rozporov v štáte,
a preto sa stala citlivou v čase existencie prvého spoločného štátneho útvaru
Čechov a Slovákov. K formovaniu jednotného československého národa v
spoločnom štáte Čechov a Slovákov mala prispievať aj škola, a to
prostredníctvom výchovy k občianstvu. Čechoslovakizmus, ktorého cieľom v
počiatkoch mladého štátu nebolo priame podporovanie slovenského a českého
dualizmu v školách, v 30. rokoch 20. storočia sa ukázal ako zaťažujúci, čo sa
prejavilo i vo svetle historických udalostí tejto doby.
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Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách od
stredoveku do roku 1945
Monika Tihányiová
Problematika dejín školstva patrí dlhodobo k popredným témam
výskumu členov Katedry histórie PdF UK. Intenzívnejšie sa jej venujú od roku
2013 v rámci riešenia grantového projektu VEGA s názvom Študenti zo
Slovenska na zahraničných univerzitách od stredoveku do roku 1945. Pre
hlbšie preniknutie do danej problematiky sa riešitelia projektu zameriavajú na
územie bývalej Bratislavskej župy. Okrem sledovania peregrinácie študentov z
tejto župy na zahraničných univerzitách v sledovanom období je dôležitým
cieľom projektu zachytenie dejín školstva vybranej župy. Na základe vývoja
škôl na našom území je možné sledovať dôvody, prečo domáci študenti
odchádzali na školy do zahraničia, a tiež aký vplyv mal vznik vyšších škôl na
našom území na počty odchádzajúcich študentov. V neposlednom rade
riešitelia projektu sledujú odkiaľ predmetní študenti najčastejšie pochádzali, z
ktorej spoločenskej vrstvy a ako svoje získané vedomosti zúžitkovali po
návrate zo zahraničia.
Spomenuté ciele projektu tvorili hlavnú osnovu odborného seminára
konaného 16. 12. 2014 na Katedre histórie PdF UK. Odzneli na ňom príspevky
venujúce sa dejinám školstva Bratislavskej župy v jednotlivých obdobiach, ako
aj príspevky, sledujúce životné dráhy významných absolventov zahraničných
univerzít, pôvodom z Bratislavskej župy.
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Ako prvý zaznel príspevok Prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc. s názvom
Bratislavské školstvo v predmoháčskom období. Na úvod v krátkosti predstavil
počiatky školstva na Slovensku. Následne si všimol cirkevné, kapitulné a
kláštorné školy v Bratislave v 14. a 15. storočí. Dotkol sa aj existencie
Academie Istropolitany a vyzdvihol jej význam pre slovenské a uhorské dejiny.
Svoju pozornosť zameral aj na významné osobnosti žijúce a pôsobiace v
Bratislave. Ostatnému územiu Bratislavskej župy v období stredoveku sa
venovala Mgr. Monika Tihányiová, PhD. vo svojom príspevku Stredoveké
školstvo Bratislavskej župy a štúdium na Viedenskej univerzite. Na základe
údajov z matriky Viedenskej univerzity sa podarilo zistiť, že v období
stredoveku tu študovalo viac ako 300 študentov z 22 lokalít Bratislavskej župy.
Presný počet študentov nie je možné stanoviť pre lokality Svätý Jur,
Modra, Dunajská Streda a Šamorín, u ktorých nie vždy vieme bezpečne
potvrdiť, či súvisia s lokalitami na našom území. Okrem nich v období
stredoveku navštevovali Viedenskú univerzitu aj študenti z Bratislavy, Trnavy,
Pezinka, Senca, z Budmeríc, Čakan, Častej, z Čentefy, Devína, Doľan,
Dunajskej Stredy, Hamuliakova, Jaslovských Bohuníc, Kátloviec, z Lúča na
Ostrove, Rohoviec, Ružinova a z Vajnor. Toto poznanie významne napomáha
pri výskume dejín školstva v týchto lokalitách, keďže u viacerých z nich je
škola prvýkrát doložená až v 16. alebo 17. storočí, v niektorých prípadoch aj
neskôr. Z absolventov Viedenskej univerzity si osobitne všimla Urbana z
Veľkej Lúče (dnes súčasť Lúče na Ostrove), významného cirkevného a
svetského hodnostára v období vlády kráľa Mateja Korvína, a jeho synovca
Štefana Fodora zo Šamorína, rovnako úspešne pôsobiaceho v cirkevnej správe,
ako aj na dvore uhorského panovníka.

298

Tihányiová, M.: Študenti zo Slovenska na zahraničných. univerzitách od stredoveku do roku 1945

V poradí tretí príspevok odprednášal doc. PhDr. Miroslav Kamenický,
CSc. na tému Školstvo v Bratislave a Bratislavskej stolici v rokoch 1526 –
1700. Skonštatoval, že bratislavské školstvo na začiatku novoveku upadalo.
Nebola obnovená činnosti Academie Istropolitany a upadalo aj nižšie školstvo.
Spolu s predmestskými kostolmi svätého Michala, svätého Vavrinca a svätého
Mikuláša zbúrali aj školy pri týchto kostoloch. Zo zachovaných škôl v meste
prvé miesto zaujímala latinská škola pri Kostole svätého Martina. Okrem nej
pôsobila v Bratislave aj nemecká škola. V polovici 16. storočia tu na krátku
dobu vzniklo gymnázium. Významnú rolu v dejinách školstva Bratislavy a
Bratislavskej stolice zohral ostrihomský arcibiskup Peter Pázmáň, ktorý v roku
1626 založil v Bratislave jezuitské gymnázium a v roku 1635 v Trnave
jezuitskú univerzitu. Paralelne s katolíckym školstvo sa v tomto období
rozvíjalo aj evanjelické školstvo. V roku 1607 bolo v Bratislave založené
evanjelické gymnázium, neskôr pretvorené na lýceum. M. Kamenický mal
slovo aj v ďalšom príspevku na tému Študenti z Bratislavy a Bratislavskej
stolice na univerzite Altdorf v rokoch 1575 – 1799. Hovoril o vzniku akadémie
ríšskeho mesta Norimberg v roku 1575, ktorá bola v roku 1622 povýšená na
univerzitu. V rokoch 1575 – 1799 na nej študovalo 41 študentov
z Bratislavskej stolice, z toho 32 študentov pochádzalo priamo z Bratislavy. M.
Kamenický si všimol aj

najvýznamnejších študentov, ktorí tu študovali.

Osobitne sa venoval významnému reformovanému teológovi a jazykovedcovi
Albertovi Szenči Molnárovi, ktorý pochádzal zo Senca.
Osud bratislavského školstva koncom 18. a v prvej polovici 19.
storočia sledoval doc. Mgr. Pavol Matula, PhD. vo svojom príspevku Stredné
školstvo v Bratislave v rokoch 1780 – 1848. Sledoval v ňom prerod
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evanjelického lýcea na šesťtriedne kolégium, ktoré tvorili tri relatívne
samostatné skupiny: základná škola, stredná škola a akademické oddelenie.
Poukázal na rozvoj akademickej súčasti kolégia po tom, čo cisár vydal zákaz
navštevovať zahraničné univerzity. Osobitne si všímal úlohu tejto školy v
slovenských národných dejinách. Rovnako sledoval aj osud jezuitského
gymnázia, založeného P. Pázmaňom. Po zrušení jezuitskej rehole (1773) prešlo
gymnázium pod štátnu správu a bolo premenované na katolícke gymnázium. K
jeho najvýznamnejším absolventom patrí A. Bernolák. Priblížil okolnosti
vzniku generálneho seminára na Bratislavskom hrade v roku 1784, ako aj jeho
krátke dejiny. Rovnako jeho pozornosti neušlo ani pôsobenie kráľovskej
akadémie, ktorá sa v prvej polovici 19. storočia stala významnou vedeckou
inštitúciou v rámci Uhorska. Popri dejinách týchto inštitúcií sa zameral aj na
zmeny v jazykoch výučby. Na jeho príspevok nadviazala Mgr. Miriam
Viršinská, PhD. s príspevkom Školstvo v Bratislavskej stolici v rokoch 1848 –
1890 a študenti na nemeckých univerzitách. Príspevok sa zameral na vývoj
školstva v Bratislavskej župe po revolúcii 1848/49. Pozornosť venovala
bratislavským stredným školám, osobitne s dôrazom na evanjelické lýceum, na
to, akú úlohu zohralo pri výchove mladej slovenskej inteligencie. Predstavitelia
slovenského národného hnutia na čele so Štúrom, Hodžom i Hurbanom na
začiatku nastupujúceho neoabsolutizmu vyslovili požiadavku, aby bolo
bratislavské

lýceum

zorganizované

na

vyššie

gymnázium

s troma

rovnocennými vyučovacími jazykmi: nemeckým, slovenským a maďarským.
Podobne v centre ich pozornosti stálo aj nižšie evanjelické lýceum v Modre,
kde sa usilovali uskutočniť reorganizáciu školy, zmeniť ju na osemtriedne
gymnázium s bohosloveckým ústavom, čím sa malo stať hlavnou národnou
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výchovno-vzdelávacou ustanovizňou slovenských evanjelikov. Tieto idey sa im
napokon nepodarilo zrealizovať. V ďalšej časti príspevku si autorka všímala
štúdium

slovenských

študentov

Bratislavskej

stolice

na

nemeckých

univerzitách.
Záver seminára patril prof. PhDr. Róbertovi Letzovi, PhD. a jeho
príspevku Viedenské Pazmáneum a študenti zo Slovenska. Zdôraznil, že
Viedenská univerzita ako najbližšia univerzita k slovenskému územiu mala
hneď od svojho vzniku mimoriadny význam pri formovaní slovenskej
intelektuálnej elity. Osobitnú pozornosť venoval jej teologickej fakulte. Časť z
jej študentov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska bývala a formovala
sa v seminári Pázmaneum, ktorý založil v roku 1623 ostrihomský arcibiskup
Peter Pázmaň. Upozornil na viacerých významných chovancov Pázmanea,
medzi ktorých patril napr. Ján Baltazár Magin, Jozef Ignác Bajza, Anton
Bernolák, Juraj Palkovič, Martin Hattala, Michal Chrástek, Michal Kmoško,
Ferdinand Juriga, Pavol Jantausch, Jozef Tiso, Michal Buzalka a mnohí iní.
Každá z týchto osobností zaujala neskôr dôležité miesto v cirkevnom,
verejnom alebo vedeckom živote. Na záver zdôraznil, že najviac chovancov
Pázmanea z celého vtedajšieho Uhorska pochádzalo práve z územia Slovenska.
Seminár uzavrel doc. PhDr. M. Kamenický, CSc. s nádejou vydania
kolektívnej monografie

o dejinách školstva Bratislavskej stolice, o

peregrinácii z nej a o jej najvýznamnejších absolventoch zahraničných
univerzít.
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Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia
Monika Tihányiová
Dňa 8. decembra 2015 sa na Katedre histórie PdF UK uskutočnil
odborný seminár, ktorý zavŕšil druhý rok riešenia grantového projektu VEGA s
názvom Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia. Okrem
príspevkov z radov riešiteľského kolektívu, ktorý tvoria viacerí členovia
Katedry histórie, bol na seminár prizvaný aj jeden hosť, doc. PhDr. Ivan Mrva,
CSc., vedúci Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v
Trnave.
Príspevky boli zamerané na problém definície pojmu slovenského
územia v minulosti. Jednotliví prednášatelia sledovali vývoj tohto pojmu a
hľadali súvislosti medzi ním a kultúrnymi, sociálnymi, hospodárskymi a
politickými skutočnosťami. Hľadali entitu (kultúrnu, historickú, sociálnu),
ktorá pri pohľade „zvnútra“ i pri pozorovaní „zvonka“ vyčleňovala územie
Slovenska ako osobitné teritórium. Cieľom seminára bolo zároveň stanoviť
štruktúru a podklady pripravovanej kolektívnej monografie o vývoji pojmu
slovenského územia.
Úvodnou prednáškou Mgr. Pavla Makynu, PhD. O pojme kultúrna
krajina boli načrtnuté základné aspekty a dimenzie, ktoré pôsobia a formujú
kultúrnu krajinu ako základný pojem skúmaný množstvom vedeckých smerov
a odborov. Nasledoval príspevok Územie Slovenska v najstarších prameňoch
prof. Júliusa Bartla, CSc. Hneď na úvod upozornil, že územie Slovenska
nemožno skúmať iba v úzkom rámci. S týmto problémom neodmysliteľne
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súvisí aj otázka obyvateľstva, ktoré toto územie obývalo a následne aj
pomenovalo. Hovoril o tom, že hoci sa Slovensko (slovenské územie)
vyskytuje v prameňoch pomerne neskoro a ojedinele, neznamená to, že by
Slováci a ich územie neexistovali. Túto problematiku si všímal už od
včasnostredovekého obdobia, kedy ešte neexistovali pevné hranice, ktoré by
vymedzovali územie jednotlivých štátnych útvarov. Následne si všímal
formovanie západných a severných hraníc počas prvých storočí existencie
Uhorského kráľovstva. Južné hranice Slovenska neboli po zániku Nitrianskeho
vojvodstva nijako definované a v prameňoch sa stretávame iba s pojmom
„partes superiores.“ V tejto súvislosti poukázal na existenciu samostatného
erbu horných zemí v podobe dvojkríža s tromi vrchmi, ktorá je trvale prítomná
v uhorskej heraldike až do novoveku. Na toto úzko nadviazala Mgr. Monika
Tihányiová, PhD. so svojím príspevkom Pomenovania slovenského územia v
čase existencie stredovekého Uhorského kráľovstva. Zaoberala sa obdobím,
kedy sa vôbec prvýkrát stretávame v písomných prameňoch s istým územným
vymedzením dnešného Slovenska, ktoré bolo

aj pomenované. V období

stredovekého Uhorského kráľovstva sa stretávame s pojmami „Nitriensis
teritorium“ (územie Nitrianskeho vojvodstva, ktoré je historickým počiatkom
Slovenska), „terra Mathei“, „Windeschen landen (Winderland, Windenland)“,
„Sklavínia“ a „partes superiores“. Cieľom príspevku bolo zhromaždiť čo
najväčší počet zmienok na tieto termíny v stredovekých prameňoch, zistiť, za
akých okolností sa tieto termíny dostali do písomných dokumentov a v akých
súvislostiach sa spomínajú. Súčasne M. Tihányiová skúmala obsah týchto
termínov v dobovom chápaní. Všimla si rozsah Nitrianskeho údelného
vojvodstva, rozsah územia, ktoré na začiatku 14. storočia neoprávnene
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okupoval Matúš Čák Trenčiansky, rozsah majetkov v Slovenskej zemi
(Winderland) Stibora zo Stiboríc a jeho syna, rozsah územia, ktorým sa od 15.
storočia označujú horné časti Uhorského kráľovstva.
Druhý blok prednášok tvorili príspevky, sledujúce pojem slovenského
územia v období novoveku. Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. opísal Historický a
geografický pojem Slovenska v období novoveku do začiatku 19. storočia.
Potvrdil, že aj v ranonovovekých prameňoch Slovensko vystupuje ako osobitné
územie v rámci Uhorska. Všimol si aj turecké pramene, v ktorých je naše
územie niekedy označované ako „tót vijálet“. Pripomenul titul slovenského
kráľa, ktorým bol v prameňoch označovaný Imrich Tököly, jeden z vodcov
stavovských povstaní. V 16. storočí sa začína používať pre oblasť západného a
stredného Slovenska pojem „Dolné Uhorsko“, pre východné Slovensko pojem
„Horné Uhorsko“. Išlo o označenia z pohľadu Viedne. Takéto pomenovania sa
používali až do 18. storočia. Pohľad na stanovenú problematiku „z vonku“
skúmal vo svojom príspevku Slovensko v cestopisnej literatúre 16. – 18.
storočia doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. Upozornil na to, že pojem
„Slováky“ sa v tomto druhu prameňov začína objavovať už od konca 15.
storočia. Skúmané pramene sú predovšetkým hlavným zdrojom informácií o
živote slovenského obyvateľstva, o ich zvykoch, oblečení… Podrobnejšie sa
M. Kamenický venoval cestopisu Gottfrieda von Rotenstein Poznámky o zemi
Slovákov.

Pod týmto termínom rozumel autor spisu územie, kde väčšina

obyvateľstva sú Slováci, a teda územie od Trnavy až po Žilinu.
Tretí blok prednášok sa venoval tvorbe a obsahu pojmu Slovenska v
moderných dejinách. Otvorila ho Mgr. Miriam Viršinská, PhD., ktorá sa
venovala Reflexii územia Slovenska v 19. storočí. Práve v 19. storočí, v období
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formovania moderného slovenského národa, sa otázka územia obývaného
Slovákmi

stáva

súčasťou

slovenských

národnopolitických

programov.

Vymedzovaním etnických hraníc územia Slovákov sa v tomto období zaoberá
viacero vzdelancov. Osobitne rozsah tohto územia sa venoval na svojej
národnostnej mape Ján Čaplovič, v práci Slovanský národopis sa otázkou
územia Slovákov zaoberal P. J. Šafárik. V polovici 19. storočia sa požiadavka
uznania Slovákov za osobitný národ spájala s vlastným jazykom, územím,
povedomím, kultúrou i vlastnými dejinami. Generácia štúrovcov premietla
svoje predstavy do politických programov slovenského národného hnutia.
Konkrétnu definíciu slovenského územia napokon podáva Memorandum
národa slovenského z roku 1861, ktoré zostalo slovenským politickým
programom Slovenskej národnej strany až do prvej svetovej vojny. Obdobie
prvej svetovej vojny a otázku vývoja pojmu Slovenska krátko po vzniku prvej
Československej republiky riešil vo svojom príspevku Historické aspekty
vytvárania pojmu Slovenska v rokoch 1914 až 1920 doc. Pavol Matula, PhD.
Zameral sa na vnímanie pojmu slovenského územia z pohľadu krajanov v USA
a Rusku, ako aj zahraničného a domáceho odboja v čase I. svetovej vojny a
tesne pred ňou. Osobitne upozornil na projekt nezávislého Slovenska, ktorý
vypracoval Adalbert Tholt Veľkoštiavnický. Za slovenský životný priestor
považoval „územie od Bratislavy po Užhorod a od haličskej hranice až po
Matru.“ Po mierových rokovaniach s Maďarskom v roku 1920 bola čiastočne
modifikovaná iba hraničná čiara od Ipľa na východ. Severné hranice Slovenska
sa stanovili podľa uhorských hraníc, iba spišská a oravská časť sa z poľskej
iniciatívy po komplikovaných rokovaniach určila južnejšie od starej hranice.
Slovensko tak prišlo o 25 obcí.
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Tematicky aj chronologicky na túto tému úzko nadviazal prof. PhDr.
Róbert Letz, PhD. v príspevku Vývoj pojmu slovenského územia v 20. storočí.
(Od teoretickej k praktickej ustálenosti). Pojem slovenského územia v
sledovanom období bol ovplyvnený turbulentným vývojom a viacnásobnými
zmenami štátnych útvarov a s tým súvisiacich štátnych hraníc. Slovensko po
prvý raz tvorilo administratívny celok v období prvej ČSR, keď zákonom č.
125/1927 Zb. dostalo vlastnú krajinskú správu. Následne si otázku slovenského
územia všímal po roku 1938 v súvislosti s posunmi štátnych hraníc (Viedenská
arbitráž), vyhlásením autonómie Slovenska a samostatnosti Slovenska.
Sledoval snahy slovenských vládnych kruhov nájsť kompenzáciu za slovenské
územné straty v prospech Maďarska. Týmto sa stalo územie severného Spiša a
hornej Oravy. Po roku 1945 sa fixoval pojem slovenského územia pod
vplyvom nových štátnych hraníc, ktoré s určitými zmenami (odstúpenie
severného Spiša a hornej Oravy Poľsku, zisk bratislavského predmostia, strata
obcí v prospech ZSSR) platia až dodnes.
Súčasťou projektu je aj obsiahnutie stanovenej témy v rámci didaktiky
dejepisu. Z tohto pohľadu si ju všimla PhDr. Anna Bocková, PhD. s Mgr.
Pavlom Makynom, PhD. vo svojom spoločnom príspevku Obraz slovenského
územia v učebniciach vlastivedy a dejepisu analyzovali problém vnímania,
vymedzovania a interpretácie pojmu slovenské územie v „priestorovej
perspektíve“. Predstavili kľúčové princípy, ktoré sa stali východiskom pre
analýzu

vytipovaných

učebníc

vlastivedy

a dejepisu

maďarských, československých). V nich sa zamerali na

(slovenských,
vykresľovanie

„obrazu“ slovenského územia, na jeho terminologické vymedzenia, čo sčasti
odkrýva aj edukačné zámery inštitucionálneho historického vzdelávania mladej
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generácie.
Seminár uzavrela svojím príspevkom Územie "Slovinska" a vytváranie
slovinských juhoslovanských hraníc 1918 – spory o legitimitu PhDr. Mária
Tonková, CSc. Sústredila sa v ňom na analýzu problémov súvisiacich
s kodifikovaním územia Slovinska v čase štátnopolitických zmien po prvej
svetovej vojne. Upozornila na to, že aj v chronologicky starších obdobiach
medzi

dobovo

slovinskej

historicky zdôvodňovanými predstavami o špecifickej

príslušnosti ( etnickej – jazykovej) a ich

spätosťou s otázkou

určenia územia tejto komunity možno nájsť veľa impulzov, ktorých
komparácia so slovenským vývinom by mohla napomôcť precizovať mnohé
teoretické otázky okolo vývoja pojmu slovenského územia.
Na záver vedúci projektu prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. zhodnotil
prínos prednesených príspevkov, ktoré na seba vhodne nadväzovali, a tak
vytvorili ucelený obraz na stanovenú problematiku.
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Dejepis ako výzva pre historikov, moderné trendy historiografie
ako výzva pre učiteľov dejepisu (Správa z XXIV. ročníka
Libereckého seminára: Česko-slovenské – Slovensko-české
vzťahy, Liberec, 21. – 22. 8. 2014)
Mária Tonková
V tradičnom termíne záverečných dní letných prázdnin a v réžii
tradičných usporiadateľov a gestorov (Katedra histórie Fakulty prírodovednohumanitnej a pedagogickej Technickej univerzity v Liberci, Ústav pre štúdium
totalitných režimov Praha, Česko-slovenská komisia historikov, Ústav pro
soudobé dějiny Akadémie vied ČR, Ústav politických vied SAV a Vzdelávacia
nadácia Jana Husa) sa v priestoroch dekanátu organizátorskej fakulty
Libereckej univerzity uskutočnil už 24. ročník seminára, ktorý dlhodobo,
z rozmanitých

aspektov,

predovšetkým

však

v kontexte

problematiky

niekdajšieho spoločného štátneho útvaru dvoch národov analyzuje súčasné
vnímanie ich národnej minulosti. Zo svojho terajšieho širšieho päťročného
bloku venovaného skúmaniu obdobia komunistického Československa si
tentoraz zvolil tému: Každodenný život v Československu v rokoch 1945/1948
– 1989. Už takisto viac-menej pravidelne dodržiavaný dvojdenný program
seminára nie je posledným znakom, pri ktorom sa priam núka opäť zopakovať
slovo – tradičný. V pravom slova zmysle pracovné stretnutia akademických
historikov, metodikov a didaktikov dejepisu a širšieho auditória českých
a slovenských učiteľov dejepisu na základných a stredných školách si totiž ako
najdôležitejšiu črtu takisto už niekoľko rokov udržiavajú vzácny jav –
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schopnosť nazrieť na rozmanité otázky minulosti a interpretácie minulosti
rovnocenne z dvoch strán: pohľadom histórie ako profesionálnej bádateľskej
disciplíny i dejepisu – profesionálnej disciplíny historického vzdelávania.
Pravda, poznanie, že historická veda a „dejepis“ (teda výskum dejín
a teória vyučovania dejín) sú v súčasnosti dva nielen úzko prepojené, ale
zároveň autonómne odbory, za posledné štvrťstoročie formálne akceptovala aj
slovenská historická obec (v tomto prípade na ňu myslíme ako na širšiu
komunitu – spolu s bádateľmi do nej zaraďujeme aj všetkých, čo sa podieľajú
na „historickom“, resp. „dejepisnom“ vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl).
Ale na druhej strane, hoci treba priznať, že v dejepisnom vzdelávaní aj
v súčasnosti súperia dva trendy – jeden preferuje dejepis bezprostredne
založený na teórii a metodológii histórie, druhý je za skôr subjektívnejšie
poňatie výučby o minulosti v jej širšom kultúrnom kontexte a predovšetkým
kultúrny kontext pomáhajúce formovať, v slovenskej akademickej praxi
v skutočnosti

stále

akoby

pretrvával

pocit,

že

dejepis

je

púhym

(zjednodušeným) variantom histórie, a tým i nezáujem bližšie spoznávať túto
simplifikovanú „odvodeninu“. Neľahkosť konkrétnej aplikácie formálne
uznaného vzťahu spojitosti i autonómnosti histórie a dejepisu, konkrétneho
artikulovania prístupu, ktorými sa historické poznatky do historického
vzdelávania transformujú v príslušnej parciálnej tematike, vytvára ďalšiu
rovinu problémov. Napokon, dokazuje to i rozmanitý priebeh minulých
ročníkov libereckého seminára. Mnohé inak vydarené témy uplynulých rokov
priniesli množstvo zaujímavých diskusií pre obec aktívnych historikov,
atraktívne

odborné

otázky

historiografie
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dejepisných didaktikov a učiteľov základných i stredných škôl častokrát
zostávali „visieť vo vzduchu“, keďže program sa dostatočne nezamýšľal nad
ich funkčnosťou v historickom vzdelávaní, nad metódami ich transponovania
do dejepisu či už v českých alebo slovenských vzdelávacích rámcoch. Seminár
si len postupne hľadal formy napĺňajúce požiadavky jednej i druhej strany.
Program tohtoročného podujatia dokázal nájsť vyváženú cestu medzi
očakávaniami oboch disciplín. Potvrdil to pritom na špecifickej tematike,
ukázal, že sociálna stránka dejín socializmu je stále témou prinášajúcou
historiografii nové inšpirácie (v tejto oblasti má aj slovenské dejepisectvo už
viacero presvedčivých dôkazov), zároveň však presvedčil, že i vzdelávacia
stránka problematiky každodennosti v čase socializmu môže byť pre dejepisnú
výučbu široko rezonujúcou a vďačnou témou – a to dokonca i v slovenských
podmienkach a napriek všetkým už chronicky známym problémom našej
školskej výučby dejín dvadsiateho storočia.
Prvú časť úspešne koncipovaného programu, po vždy vďačne
prijímanom vstupnom zamyslení Roberta Kvačka (TUL Liberec), vytvoril blok
historických referátov rozoberajúcich podobnosti a rozdielnosti socialistickej
každodennosti

Československa.

Nastupujúcu

a prehlbujúcu

uniformitu,

unifikáciu, šedosť i šedivosť života širokých vrstiev spoločnosti v prvých
dvoch desaťročiach komunistického života analyzoval Martin Franc (Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR) a jeho obnovujúcu sa i modifikovanú podobu v čase
normalizácie Jan Rychlík (za Katedru histórie FP-H TUL). Prvý referát, spolu
s upozornením na faktory, ktoré paralelne mohli pôsobiť (resp. vnímali sa) ako
znaky zlepšujúcej sa životnej úrovne, zároveň kládol podnetné otázky, aký
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mali tieto faktory dosah na meniacu sa civilizačnú podobu spoločnosti, na
zánik niektorých sociálnych vrstiev s ich kultúrnosťou. Druhý analyzoval
komplikovanosť i bizarnosť nového obdobia nehybnosti a stagnácie, ktoré
nastúpilo po násilnom prerušení všetkých miernych pokusov o politické
reformy na rozmanitom (a pre dejepisnú výučbu mimoriadne výpovednom)
materiáli sociálno-kultúrnej povahy. Nasledujúci blok referátov už priamo
rozoberal rozmanité aspekty československej socialistickej (či komunistickej)
„každodennej“ kultúry v jej inštitucionálnej i neinštitucionálnej forme: dobovú
podobu médií (Petr Bednařík, ÚSD AV ČR), formovanie nového druhu a typu
sviatočných dní a rituálov (Zuzana Beňušková, Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre), systémovo organizovanú podobu trávenia voľného času,
resp. dovoleniek (odborové rekreácie v prvom dvadsaťročí komunizmu,
Alžbeta Čornejová, Všeodborový archiv ČMKOS) i oficiálne a neoficiálne
kultúrne aktivity mládeže v normalizačnom období (Miroslav Vaněk, ÚSD AV
ČR). Zmeny (resp. dôsledky zmien) kultúrnych vzorcov (vzorcov správania) sú
pritom našimi najaktuálnejšími základnými otázkami výučby dejín (nielen
dvadsiateho storočia), bezprostredne sa týkajú konceptov hľadajúcich odpoveď
na funkčnejšiu formu sprístupňovania minulosti zároveň s otázkou úlohy
etického rozmeru jej spoznávania (vrátane zdanlivo demagogického problému:
ktorá zo súčastí oboch stránok problému je dôležitejšia).
Otázky

životného

štýlu

obyvateľstva

Československa

v čase

komunizmu transponované do teoretických pedagogických, didaktických
a širších spoločenských (spoločenskovedných) súvislostí dejepisnej výučby
moderných dejín, resp. dejín 20. storočia tvorili nasledujúci, rovnako dôležitý
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blok referátov, mediálnych a didaktických prezentácií a okrúhleho stola
českých a slovenských špecialistov diskutujúcich o otázkach zastúpenia
problematiky dejín socializmu vo výučbe na českých i slovenských školách.
Celý blok garantoval pražský Ústav pro studium totalitních režimů a ním
pripravená koncepcia ukázala, že toto pracovisko sa kryštalizuje aj ako ďalšie
výrazné

české

centrum

teoretického

výskumu

dejepisnej

výučby.

Predovšetkým jeho pracovníci (Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, Petr Kopal,
Vojtěch Ripka) predstavili výsledky svojho výskumu nad možnosťami
„dejepisnej“ interpretácie premien životného štýlu v čase komunizmu v dvoch
rovinách:

jednak

využitím

aktuálnych

digitálnych

prostriedkov

a

multimediálnych prezentácií dobových materiálov vo výučbe (dobové filmové
a televízne programy ...), ale zároveň zamýšľaním sa nad širším dosahom
takéhoto spôsobu výučby na formovanie historického vedomia dospievajúcej
generácie. Nezvykle účinnou prezentáciou možností využitia dobových
propagačných materiálov z vtedajšieho „druhého brehu“ železnej opony
doplnil tento blok Michal Ulvr z TUL Liberec (reklamné spoty televízií USA
v 50. – 60. rokoch 20. storočia vrátane postupnej premeny ich predstáv o
cieľovom respondentovi reklamy a jeho vlastnostiach). Snahy slovenských
historikov i metodikov dejepisu zaradiť (sociálne) dejiny komunistického
socializmu na adekvátne miesto slovenskej dejepisnej výučby a aktuálne limity
možností priblížiť dospievajúcej generácii realitu komunistického socializmu
i jeho každodennosť v adekvátnejšej „stráviteľnejšej“ či „použiteľnejšej“
predovšetkým však potrebnejšej podobe charakterizoval príspevok Márie
Tonkovej.

Nespochybniteľne

nepriaznivejšie
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slovenská dejepisná výučba na základných a stredných školách uskutočňuje,
modernosť jej podoby, samozrejme, bezprostredne ovplyvňujú, našou
základnou otázkou a problémom je však skôr zakrývanie si očí pred čoraz
priepastnejším rozdielom medzi faktickým stavom a formálne dosahovaným
plnením požiadaviek výučby. Niektoré úspešné príklady školských prezentácií
vyučovania „socialistickej každodennosti“ nemôžu nahradiť skutočnosť, že
celé obdobie československého komunistického socializmu (predovšetkým na
stredných školách) sa takmer nevyučuje (navyše mnohé z foriem prezentovania
každodennosti sa jednostranne zameriavajú skôr na „zábavnejšie“ aspekty jej,
zaiste, v mnohom bizarných vonkajších foriem).
Slovenský a český kontext „socialistického vývoja“ druhej polovice
20. dvadsiateho storočia má pri množstve podobností rovnako tak aj množstvo
odlišností. Aj prehĺbenejší historický výskum spôsobil, že úspešné dejepisné
didaktické programy českého prostredia už zďaleka nemožno tak priamočiaro
adaptovať na slovenské podmienky, ako tomu z rôznych dôvodov bolo ešte
v prvom desaťročí po vzniku dvoch samostatných štátov. Jednotlivé referáty
seminára priamo i nepriamo upozornili na viaceré otázky, ktoré sa tak vynárajú
pred slovenskými teoretikmi dejepisnej výučby. Panelová diskusia „Životný
štýl komunistického Československa v škole: príležitosti a výzvy“ (V. Ripka,
K. Činátl, M. Tonková, Zdeněk Beneš – FF Karlovej univerzity) si dala ako
cieľ ujasniť si ich a precíznejšie naformulovať v oboch prostrediach.
Z viacerých teoretických i praktických aspektov celej problematiky, ktoré
v diskusii zazneli, treba upozorniť aspoň na zaujímavý problém politické
dejiny verzus každodennosť, či individuálne príbehy verzus každodennosť
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(miesto jednotlivca v dejinách, miesto jednotlivca v každodennosti, jeho miesto
v každodennosti socializmu.
Rámcové perspektívy dejepisného vzdelávania blízkej budúcnosti sa
zdajú byť v oboch prostrediach v mnohom čoraz odlišnejšie. Vzájomné
porovnávanie

a konfrontácia

odovzdávania

a

zároveň

vytvárania

i zachovávania historického vedomia (teda i interpretovania historickej
skutočnosti) v jednej i druhej komunite však možno práve preto zostávajú
(začínajú) byť čoraz užitočnejšie a zaujímavejšie pre obe strany.

314

Viršinská, M.: Medzinárodné sympózium Die literarische Transfer zwischen den slawischen
Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770 – 1850)

Medzinárodné sympózium Die literarische Transfer zwischen den
slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im
Zeitalter der Weltliteratur (1770 – 1850)
Miriam Viršinská
V dňoch 3. – 6. novembra 2014 sa v priestoroch Českého
veľvyslanectva v Rakúskej republike vo Viedni uskutočnilo medzinárodné
sympózium zaoberajúce sa problematikou literárneho transferu medzi
slovanskou kultúrou a nemecky hovoriacim priestorom v rokoch 1770 – 1850.
Hlavným organizátorom podujatia bol Inštitút pre kultúrne dejiny a dejiny
divadla Rakúskej akadémie vied, ďalej na jeho príprave participovali
Spoločnosť pre knižný výskum v Rakúsku, Veľvyslanectvo Českej republiky
v Rakúsku, České centrum vo Viedni a Slovenský inštitút vo Viedni. Po
slávnostnom otvorení sympózia 4. novembra 2014, predstavení organizátorov,
privítaní všetkých hostí, prednášajúcich, ako aj poslucháčov z radov literárnych
vedcov i historikov sa pristúpilo k pracovnému rokovaniu.
Trojdňové sympózium bolo obsahovo rozčlenené do niekoľkých
tematických blokov. Prvý blok konferencie otvoril Wolfgang Eismann z Grazu
s príspevkom Slavónsky osvietenec v službách monarchie, prekladateľská
činnosť Matiju A. Relkovića, v ktorom priblížil literárnu, jazykovednú, ale
predovšetkým prekladateľskú činnosť dôstojníka v službách habsburskej
monarchie. Nasledoval príspevok Wladimira Fischera z Viedne Z dreva, zo
železa a z kameňa... Infraštruktúra transferu textov na príklade srbských médií
vo Viedni v roku 1800. Autor sa zaoberal tým, akým spôsobom sa uskutočňoval
transfer srbských médií vo Viedni v roku 1880. V ďalšom príspevku Eva-Maria
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Hüttl-Hubert z Viedne hovorila o Inštitúciách ako o „agentoch transferu“ na
príklade Viedenskej dvorskej knižnice. Vo svojom referáte sledovala kultúrny
a literárny transfer v habsburských krajinách od konca 18. storočia do prvej
polovice 19. storočia s dôrazom na úlohu viedenskej knižnice v ňom.
Nasledoval príspevok Philippa Hofenedera z Viedne Medzi mnohorečovosťou
a viacrečovosťou, preklady medzi Poliakmi, Ukrajincami a Nemcami v 19.
storočí.
Popoludní pokračovalo podujatie referátom Miriam Viršinskej
z Bratislavy o Ľvovskom okruhu grófa A. J. Rościszewského, mecénovi
Slovanov, v ktorom sa zaoberal rozsiahlou činnosťou ľvovského vzdelanca,
slovanského mecenáša A. J. Rościszewského na poli slovanskej vzájomnosti.
V ďalšom príspevku Tatiana Ivantyšynová z Bratislavy priblížila

Poľské

kontakty Jána Kollára. Konštatovala, že poľská kultúra poslúžila Jánovi
Kollárovi ako bohatý zdroj inšpirácií jeho tvorby. Blok s kollárovskou
tematikou pokračoval príspevkom Róberta Kissa Szemána z Budapešti
o Nemcoch v slovanskom pekle v Kollárovej Slávy dcére. Text analyzoval
Kollárovu báseň s dôrazom na vykreslenie obrazu Nemcov v Kollárovom
slovanskom pekle. Nasledovala prednáška Renaty Hansen-Kokorus z Grazu
o Ženskom aspekte v srbských piesňach a ich recepcii v období romantizmu.
Prvý rokovací konferencie uzatvoril Dalibor Tureček z Českých Budějovíc
príspevkom O českých prekladoch Srbských hrdinských spevov od Václava
Hanku. V referáte hovoril o pôsobení Václava Hanku vo Viedni, o jeho
oboznámení sa s poéziou srbských básnikov, čo stálo na začiatku českého
záujmu o južných Slovanov, predovšetkým o ich literatúru a maliarstvo.
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Nasledujúci deň konferencie ako prvý vystúpil Dalibor Dobiáš z Prahy
s prednáškou Česká literatúra v zrkadle pražskej a viedenskej kritiky do roku
1806. Sympózium pokračovalo príspevkom Petra Drewsa z Freiburgu
o Propagácii českej národnej literatúry od rukopisných fálz cez ľudové piesne
k Čelakovskému Ohlasu, v ktorom sa zameral na rozšírenie českej literatúry
a jej prekladov v nemeckom prostredí v prvej polovici 19. storočia. Osobnosť
českého básnika Karla A. Schneidera predstavil Václav Petrbok z Prahy vo
svojom príspevku s názvom Od Karla Agnela Schneidera ku Karlovi
Sudimírovi Šnajdrovi: český básnik medzi dvoma rečovými svetmi. Nasledujúci
príspevok Steffana Höhna z Weimaru sa venoval počiatkom pražskej esejistiky
po roku 1800. Michael Wögerbauer z Prahy vo svojom referáte prezentoval
výsledky svojich výskumov a editorskú činnosť ako pracovník Ústavu pre
výskum českej literatúry AV ČR. Zaujímavej téme – obrazu včely
v slovanských národných romantických literatúrach sa v príspevku venoval
Peter Deutschmann zo Salzburgu. Alena Jakubcová z Prahy sa zaoberala
zbierkami českej poézie prvej polovice 19. storočia v nemeckom preklade
známej ako Kvety novočeskej poézie. Nasledoval príspevok Zuzany Urválkovej
z Brna o knižničnom albume nemeckých originálnych románov s názvom
Album pre svet a život, ktorý vydával v rokoch 1847 – 1848 pražský vydavateľ
Ignác Leopold Kober. O nemeckých prekladoch slovinskej literatúry hovoril
a slovinských literárnych témach z rokov 1780 – 1848 hovoril Erwin Köstler
z Viedne. Druhý konferenčný deň uzatvorila Marlis Lami z Viedne svojím
referátom o Adamovi Mickiewiczovi a jeho prednáškach o slovanskej literatúre
počas jeho pôsobenia na univerzite v Paríži v rokoch 1840 – 1844.
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Záverečný deň medzinárodného sympózia odzneli tri prednášky.
V prvej z nich Josef Schiffer z Grazu priblížil nové metódy a techniky
spracovania prameňov k českým kultúrnym dejinám prvej polovice 19.
storočia po zavedení digitalizácie. Moritz Csáky z Viedne sa zameral na
strednú Európu v danom období a na to, aké možnosti ponúkala na poli
kultúrnej spolupráce. Sympózium zavŕšil referát Michaela Rössnera z Viedne
o kultúrnych prekladoch ako motívoch vedeckého výskumu.
Na záver vystúpili organizátori podujatia, ktorí sa poďakovali
účastníkom sympózia za ich aktívnu účasť a zhodnotili sympózium ako
úspešné v priblížení tejto zaujímavej problematiky. Príspevky zo sympózia
budú uverejnené v pripravovanom zborníku.

318

Autori:
Mgr. Michal Babál
Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PhDr. Anna Bocková, PhD.
Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Branislav Krasnovský, PhD.
Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Juraj Kríž
Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Lenka Panáková
Bc. František Strapek
Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PhDr. Mária Tonková, CSc.
Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Monika Tihányiová, PhD.
Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Miriam Viršinská, PhD.
Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.
Katedra pedagogických štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v
Žiline

319

