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Slovo na úvod

Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už šestnásť rokov
pôsobí medzi inými univerzitnými vedecko-pedagogickými pracoviskami, zameranými na históriu. Pri posudzovaní nášho pracoviska je legitímna zásadná otázka – Čím je naša katedra špecifická? Špecifík máme
niekoľko. Prvým je jej zameranie na problematiku didaktiky dejepisu a regionálne dejiny. Ďalším je osobnostná a odborná zrelosť jej pracovníkov, ktorá sa prejavuje v množstve domácich a zahraničných publikácií, účasti na vedeckých konferenciách a grantových projektoch. Výhodou katedry je zohraný a flexibilný tím pracovníkov. Katedra od svojho založenia v roku 1992 do súčasnosti iniciovala a realizovala týchto šesť grantových projektov: Postavenie Slovenska v integračných a dezintegračných procesoch strednej Európy (VEGA 1994 – 1996), Pramene k štátoprávnemu vývoju Slovenska (VEGA 1997 – 1999), Osobnosti v slovenských dejinách (VEGA 2000 – 2002), Konfesionalizmus a jeho úloha v slovenských dejinách
(VEGA 2004 – 2006), Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže – empirický výskum vnímania
úlohy dejín a funkčnosti dejepisného vzdelávania u stredoškolských študentov (KEGA 2005 – 2006), Ako
učiť o dejinách – slovenské stredné školstvo v európskej dimenzii dejepisného vzdelávania (KEGA 2007
– 2008). Každá z týchto grantových úloh bola ukončená konferenciou, posledné štyri s medzinárodnou
účasťou. Okrem týchto „spoločných“ grantov sa členovia katedry zapojili individuálne do iných grantových projektov. Nemožno nespomenúť výrazný podiel katedry pri tvorbe kvalitných učebníc dejepisu
(svetové a národné dejiny) pre 1. – 3. ročník gymnázií a chronologickej príručky Lexikón slovenských dejín (1997) – vyšiel aj v anglickej, nemeckej a maďarskej jazykovej verzii a Lexikón svetových dejín (1997).
Všetky tieto ukazovatele zaraďujú Katedru histórie medzi najdôležitejšie pracoviská Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského a vôbec medzi najdôležitejšie historické pracoviská na Slovensku s ďalšou dobrou
perspektívou.
Táto prvá ročenka Verbum historiae sa vnútorne člení na dve časti. Prvá je venovaná životnému
jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc., zakladateľa Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK a jej vedúceho v rokoch 1992 – 2004. Sedemdesiate narodeniny prof. PhDr. J. Bartla, CSc. si osobitnými príspevkami pripomenulo viacero významných historikov. Druhá časť ročenky prináša štúdie, ktoré sú výstupmi
z konferencie Konfesionalizmus v slovenských dejinách. Táto konferencia sa konala na pôde Pedagogickej
fakulty UK dňa 24. novembra 2006.
Nie sme prvou ani poslednou katedrou histórie, ktorá prichádza s ambíciou vydávať vlastnú ročenku. Veríme však, že naša ročenka zaplní miesto, ktoré bolo doteraz prázdne, že dokáže otvárať nové
horizonty slovenskej historickej vedy a dávať výrazné impulzy na vecnú odbornú diskusiu.
Editori
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PROF. PHDR. JÚLIUS BARTL, CSC.
Róbert LETZ
Prof. Július Bartl sa narodil 17. mája 1937 v Žiline v učiteľskej rodine. Tu dostal to najdôležitejšie do života – kresťanské hodnoty, vzťah k duševnej práci a lásku k národu. Ako žiak, študent a vedecko-pedagogický pracovník prežil viaceré zmeny politických režimov a s tým súvisiace reformy. Do ľudovej školy začal chodiť v roku 1943 počas Slovenskej republiky v Turčianskom Sv. Martine, pokračoval na
osemročnom gymnáziu v Žiline, potom na nižšej strednej škole, opäť na gymnáziu a nakoniec maturoval
na jedenásťročnej strednej škole v Martine v roku 1954. Láska k histórii a túžba za poznaním ho priviedla
do Bratislavy na Filozofickú fakultu, kde v rokoch 1954 – 1959 študoval históriu a archívnictvo. Tu ho
ovplyvnila najmä osobnosť prof. Alexandra Húščavu.
Ukázalo sa, že študent Bartl dokáže byť verný a rovnako sa venovať archívnictvu i histórii. Ešte
pred ukončením štúdia nastúpil v jeseni 1958 do Štátneho archívu v Bratislave u Jozefa Watzku, kde pracoval s prerušením počas základnej vojenskej služby až do roku 1964 najprv ako referent, potom ako
vedúci oddelenia. Od roku 1964 sa začína nová etapa jeho života, pretože začal pôsobiť na našej alma
mater, ktorej ostal verný prakticky až dodnes. Stal sa zamestnancom Rektorátu UK, kde sa postupne vypracoval na vedúceho Oddelenia propagácie a historickej dokumentácie Rektorátu UK. V skutočnosti vykonával prácu vedúceho Archívu UK.
Prof. Bartl sa podieľal na tvorbe viacerých publikácií k výročiam UK, no vypracoval viacero vedeckých
štúdií a odborných i populárnych článkov. Okrem dejín univerzity sa venoval dejinám vysokého školstva
v širšom kontexte, najmä vo vzťahu k dejinám stredovekej Academie Istropolitany, štúdiu Bratislavčanov
na viedenskej univerzite v 15. stor., ako aj bratislavskému školstvu v predmoháčskom období. Súži mu ku
cti, že v čase ideologických tlakov na historiografiu dokázal písať tak, aby v zásadných veciach ostal verný historickej pravde.
Druhý okruh problémov, ktorý natrvalo zaujal J. Bartla, bola problematika stredovekých dejín
Slovenska. V roku 1962 bol prijatý na externú ašpirantúru do Historického ústavu SAV, ktorú ukončil roku
1968. Kandidátsku dizertačnú prácu na tému: Obchod západoslovenských kráľovských miest v 14. a do polovice 15. storočia, autor využil vo viacerých štúdiách a orientoval sa na problematiku hospodárskych dejín slovenského stredoveku. Boli to napr. dejiny bratislavského obchodu v stredoveku, ďalej obchod Trenčína do konca 16. storočia. Do tohto okruhu patrí aj záujem autora o hospodárske a sociálne otázky vývoja slovenských miest v stredoveku, najmä mestského majetku a hospodárenia, s ktorým súvisí aj problém sociálnej štruktúry. Na tieto výskumy nadväzoval problém kategorizácie našich miest a mestečiek.
Tretím okruhom problémov sú politické dejiny na prelome 14. a 15. stor. a v 15. stor. Možno sem zaradiť problematiku poľsko – uhorských vzťahov v prvej tretine 15. stor., analýzu dekrétov Žigmunda Luxemburského z roku 1405 i štúdiu o úlohe Bratislavy na prelome 14. a 15. storočia. Aj vďaka
jeho erudícii a pracovnému elánu vznikla kolektívna monografia: Prvý cisár na uhorskom tróne. Slovensko
v čase polstoročnej vlády Žigmunda Luxemburského. Ide o edíciu vybraných dokumentov. Autor sa venoval
aj problematike mestských kníh, dokonca sa pokúsil zorganizovať ich súpis, ale táto akcia pre nezáujem
potenciálnych spolupracovníkov nebola úspešná.
Krátko po skončení vysokoškolského štúdia sa J. Bartl vďaka doc. D. Lehotskej zapojil do práce
v Slovenskej historickej spoločnosti (SHS). Najprv pôsobil vo výbore Západoslovenskej pobočky, neskôr
sa stal hospodárom a potom vedeckým tajomníkom SHS. Docentka Lehotská ho zapojila aj do výskumu na
Dejinách Bratislavy, ktorý sa v tom čase rozbiehal a jeho výsledkom bola kolektívna dodnes neprekonaná
monografia, ktorá vyšla až v troch vydaniach. J. Bartl v rámci SHS pracoval vo viacerých sekciách (Sekcia
pre dejiny miest, Sekcia pre hospodárske dejiny a Sekcia pre vyučovanie dejepisu). Znamenalo to sústavnú organizačnú prácu. Od vzniku Historického odboru Matice slovenskej je jeho členom a funkcionárom
výboru.
J. Bartl sa mohol plne vedecky i pedagogicky realizovať až po roku 1989. Krátko externe prednášal na vtedajšej Katedre slovenských dejín a archívnictva FFUK, aby od septembra 1992 založil a vybudoval Katedru slovenských a všeobecných dejín Pedagogickej fakulty UK, ktorú viedol 12 rokov. Prof.
Verbum historiae I.
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Bartl v rokoch 1997 – 2002 externe prednášal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Roku 1994 sa
habilitoval na FFUK v Bratislave prácou: Niektoré problémy Žigmundovej vlády v kontexte slovenských dejín. Keďže bol širší záujem o poznanie osobnosť Žigmunda Luxemburského, vydal monografiu zúženú na
osobný portrét tohto panovníka. Korunou jeho vedecko-pedagogickej dráhy je inaugurácia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2003.
Od 90. rokov sa prof. Bartl s kolektívom spolupracovníkov orientoval na prípravu učebných textov a príručiek, ktorých nedostatok doteraz pociťujeme. Sem patrí učebnica Úvod do štúdia dejepisu, ktorá vyšla v dvoch vydaniach, ale najmä Lexikon slovenských dejín, ktorý sa dočkal až troch vydaní a bol preložený do nemčiny, angličtiny a maďarčiny. Viedol kolektív autorov, ktorý pripravil projekt učebníc dejepisu pre gymnáziá a vydal v spoluautorstve dva zväzky dejepisu pre 1. a 2. ročník gymnázia. Za kvalitné
učebnice dejepisu sa angažoval aj ako člen Ústrednej predmetovej komisie pre vyučovanie dejepisu pri
Štátnom pedagogickom ústave.
V oblasti zahraničnej spolupráce spolupracoval s katedrou histórie na Vyššej pedagogickej škole v Kielcach v Poľsku, s Inštitútom pre rakúske dejiny na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity a
s archívom tejto univerzity. Absolvoval viaceré výskumné pobyty poskytnuté Rakúskym ústavom pre juhovýchodnú Európu, zamerané na vzťahy Bratislavy a Viedne v stredoveku, ďalej spolupracoval s Ústavom dejín a archívom Karlovej univerzity v Prahe a s Katedrou histórie Masarykovej univerzity v Brne.
Prof. PhDr. J. Bartl, CSc. je členom:
- Slovensko-maďarskej historickej komisie pri Komitéte historických vied
- vedeckej archívnej rady pri Ministerstve vnútra SR
- vedeckej rady edície vydávania dokumentov: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov
- redakčnej rady časopisu História
Vo výpočte aktivít a diel prof. J. Bartla môžem ešte dlho pokračovať.
Za svoju prácu bol prof. J. Bartl ocenený viacerými vyznamenaniami. Za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva mu bola udelená pamätná Križkova medaila (1979), ďalej pamätná Sasinkova medaila (1999).
Univerzita Komenského mu udelila bronzovú medailu (1987) za prácu vykonanú v Archíve UK a za výskum
na dejinách UK, ďalej striebornú medailu UK (1997) za výskum v oblasti dejín vysokého školstva ako aj za
pedagogickú činnosť na Pedagogickej fakulte UK. Pri príležitosti 60. výročia vzniku Pedagogickej fakulty
mu bola v decembri 2006 udelená zlatá medaila. Slovenský literárny fond udelil v roku 2002 cenu Mateja
Bela kolektívu vedenému prof. Bartlom za vydanie monografie Prvý cisár na uhorskom tróne.
Dielo prof. J. Bartla výrazne obohacuje slovenskú historickú spisbu. Je dôkazom jeho erudície,
húževnatosti, vitality a systematickosti. Ide o človeka tvorivého a konštruktívneho, spájajúceho.
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Bratislavská zmluva z roku 1515 v sobášnej politike
stredoeurópskych Habsburgovcov1
Jozef BAĎURÍK
V priestore strednej Európy na prelome stredoveku a novoveku prebiehal mocenský a politický
zápas o ovládnutie tohto strategického územia. Hlavnými aktérmi tohto súperenia boli dve dynastie – Jagelovci a Habsburgovci.2 Obe vládnuce dynastie sa netajili tým, že priestor by si radi rozšírili o ďalšie
územia a získali tak rozhodujúci vplyv na chod stredoeurópskych udalostí. Starší a dlhodobejší záujem
Habsburgovcov o Uhorsko,3 dostal nové dimenzie po smrti Mateja Korvína (ten zomrel v apríli 1490 vo
Viedni). Novým mužom v habsburskom rode, ktorý pripravoval stratégiu a taktiku ovládnutia tohto „geopriestoru“ bol Maximilián I. (1459 – 1519). Nadviazal pritom na predchádzajúcu politiku svojho otca
Fridricha III., konkrétne na znenie zmlúv zo Šopronu (1463) a Bratislavy (1491).4
Po období vzájomných kontaktov a hľadaní bol rok 1515 skutočným vyvrcholením habsburskej diplomatickej aktivity v strednej Európe. Týmto rokom sa završuje etapa zvýšeného úsilia a hľadania
politických spojencov prostredníctvom rodinných zväzkov. Toto bol aj hlavný zámer dynastickej politiky
Maximiliána I. na sever a východ od svojich dedičných (rakúskych) krajín.5 Situáciu v habsbursko-jagelovských vzťahoch do istej miery ovplyvňovali zahraničnopolitické otázky na východe Európy – predovšetkým postoj k Moskovskému kniežatstvu,6 ale aj niektoré vnútropolitické problémy stredoeurópskych krajín, najmä Uhorska. Habsburská strana a diplomacia si uvedomovala, že rokovania nebudú jednoduché a zrejme ani skoro ukončené.7 Pokiaľ malo dôjsť k naplneniu zásady „Tu felix Austria nube“ bolo
potrebné ešte veľa vykonať hlavne na diplomatickom poli.
Predohra viedenského „svadobného finále“ – habsbursko-jagelovský summit v Bratislave
Do dejín medzinárodných vzťahov a diplomacie vošlo toto „dedičné“ spojenectvo oboch najvplyvnejších stredoeurópskych dynastií pod názvom prvý „Viedenský kongres”.8 Základom neskoršieho
„viedenského finále” boli rozhovory a udalosti, ktoré sa odohrali v jarných mesiacoch marec – máj 1515
v Bratislave.
Stará Bratislava/Prešporok, mesto ležiace na západných hraniciach Uhorského kráľovstva, sa
tak stala miestom, kde sa kládli piliere budúceho stredoeurópskeho spojenectva.9 Miesto rokovania vy1 Tému nášho príspevku sme zvolili s ohľadom na to, že jubilant sa vo svojich viacerých prácach venoval starším dejinám Bratislavy.
2 Okrem početnej staršej odbornej literatúry upozorníme predovšetkým na dva zaujímavé príspevky profesora histórie Viedenskej

univerzity – KOHLER, A.: Dynastische politik Maximilians I. In: Hispania – Austria. Wien – München : Oldenburg Verlag, 1993, s. 27-37
a ten istý: Von den Jagiellonen zum den Habsburgern. In: Slovensko a habsburská monarchia v 16. a 17. storočí. (Zborník príspevkov
z vedeckého sympózia usporiadaného 22. novembra 1994 na FiF UK v Bratislave), zostavovateľ J. Baďurík. Bratislava : IRIS, 1994, s.
6-15.
3 Porov. bližšie LUKAČKA, J.: Pokusy Habsburgovcov o prienik do Uhorska v období stredoveku. In: Slovensko v habsburskej monarchii
1526 – 1918. (zostavili Jozef Baďurík a Peter Kónya). Bratislava, 2000, s. 15-23.
4 Porov. BAĎURÍK, J.: Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu (1526 – 1532). Bratislava : Mistrál, 1998, s. 10 a n., MRVA,
Ivan: Die Bestrebungen der Habsburger um die Erwerbung der ungarische Krone und Perssburg. In: Städte im Donauraum. Bratislava,
1993, s. 222-223.
5 KOHLER, A.: Dynastische Politik Maximilians I. (1993), s. 27-37.
6 Z novšej literatúry k tejto problematike upozorníme: ANWEIGER, O. (Ed.): Osteuropa und die Deutschen. Berlin, 1990, PICKOVÁ, D.:
Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku (příspěvek k dějinám rusko- habsburských vztahů na přelomě 15. a 16. století). Praha : UK
Nakl. Karolinum, 2002, s. 109-192, ako aj hodnotenia v najnovšej syntéze rakúskych dejín – WINKELBAUER, T.: Österreichische Geschichte 1522 – 1699, Teil 1. (Ständefreiheit und Fürstenmacht). Wien : Ueberreuter Verlag, 2003.
7 Dokazuje to aj frekvencia cestovania, keď jeden z habsburských diplomatov, známy viedenský humanista Ján Cuspinián, počas „nekonečných” predbežných rokovaní cestoval do Uhorska a späť tridsaťdvakrát. VACHA, B. (hrsg.): Die Habsburger /Eine europäische Familiengeschichte). Graz – Wien – Köln : Styria Verlag, 1993 (2. Auflage), s. 105.
8 Z rozsiahlej historickej spisby venovanej tejto udalosti upozorníme na niektoré najdôležitejšie tituly – LISKE, Xaver: De Wiener Congreß von 1515 und die Politik Maximilians I. gegenüber Preussen und Polen. In: Forschungen zur Deutschen Geschichte 7, 1867, s.
445-467, LISKE, X.: Kongres wiedenski w roku 1515. Studie z dzejów wieku XVI. Poznań 1867, ULMANN, H.: Maximilian I. im dem Conflicte zwischen dem deutschen Orden in Preußen und Polen besonders in den Jahren 1513 – 1515. Forschungen zur Deutschen Geschichte 18, 1878, s. 89-109, HERMANN, Z.: Az 1515 évi Habsburg – Jageló szerzödés . (Adalék a habsburgok Magyarországi uralmak elöterténehez. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1961, 47 s., a najmä BACZKOWSKI, K.: Zjazd Wiedenski 1515 (Geneza, przebieg i znaczenie).
Warszawa, 1975, 262 s.
9 Vladislav II. už listom z 31. 1. 1515 nariaďuje predstaviteľom mesta postarať sa o jeho hostí. Archív mesta Bratislavy (ďalej AMB),
listina č. 4550.
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brali zámerne a plne vyhovovalo predstaviteľom všetkých troch zúčastnených strán. Slobodné kráľovské
mesto spolu s kráľovským hradom nad Dunajom bolo ideálnym pre takéto stretnutie na najvyššej úrovni.
Domácim pánom a zároveň hostiteľom bol uhorský a český panovník Vladislav II. Jagelovský, ktorý prišiel na rokovanie so svojimi deťmi.10 Približne po 20. marci sa začali do Bratislavy schádzať účastníci tohto „summitu” na najvyššej stredoeurópskej úrovni. Najpočetnejšie zastúpená bola prirodzene domáca
uhorská strana, ktorú okrem kráľovskej rodiny tvorili významné osobnosti Uhorského kráľovstva, ale aj
zástupcovia stavov z Čiech.11 Habsburská strana bola taktiež zastúpená viacerými významnými osobnosťami. Členom delegácie bol aj markgróf Juraj Brandeburský, vyslanec cisára Maximiliána I. na budínskom
dvore. Jadro delegácie tvorili cisárovi poradcovia a vysokí úradníci a diplomati. Konkrétne to boli kardinál Mathias Lang z Gurku, babenberský prepošt Marquard von Stein, rytier Ján Mrakes, cisárov sekretár
Wolfgang Hammerl. Delegáciu dopĺňal známy humanista a skvelý diplomat Dr. Ján Cuspinián.12 Z poľskej
strany sem prišli najbližší spolupracovníci kráľa Žigmunda I. – najvyšší kráľovskí hodnostári (poľský kancelár a vicekancelár) Krištfof Šidlowieczki, Peter Tomicki a poradca Nikolaj Radziwill.13
Ako vidieť z vyššie načrtnutého zoznamu prítomných, pripravované stretnutie troch stredoeurópskych vladárov sa neuskutočnilo na najvyššej úrovni. Rokovaní sa nezúčastnil Maximilián I. Jeho neúčasť sa tradične vysvetľovala tak, že do Bratislavy príde, až keď budú veci dohodnuté a zmluva sa môže
podpísať. Maximiliánova neprítomnosť na rokovaniach údajne vyvolala značnú nespokojnosť poľského
kráľa, čo vyjadril neskôr aj v liste cisárovi, v ktorom ho žiadal, aby prišiel osobne na rokovania.14 Rokovania začali teda bez cisára. Po uvítacích stretnutiach a prijatiach habsburských diplomatov u oboch
jagelovských panovníkov, začali sa vlastné rokovania 2. apríla .V hlavnej otázke uzavretia svadobného
zväzku panovala zhoda. Problémom boli postoje Maximiliána I. k Rádu nemeckých rytierov a k politike
Moskovského kniežatstva, ako reakcii na uzavretie rusko-habsburskej zmluvy z roku 1514.15 Keďže z jagelovskej strany nešlo len o uzavretie sobáša detí Vladislava II. s vnúčatami cisára, ale o viac – o zásadné
rodinné zblíženie oboch rodov – chceli mať obaja Jagelovci vyriešené všetky zásadné otázky so svojimi
novými príbuznými. Išlo im predovšetkým o jednoznačnú podporu poľských záujmov v konflikte s Rádom
nemeckých rytierov a moskovským kniežaťom Vasilijom III. (najmä po strate Smolenska).16
Po niekoľkých dňoch rokovaní, pre neprítomnosť cisára, si vyžiadala habsburská strana prerušenie, aby kardinál M. Lang mohol odcestovať za svojím panovníkom a informovať ho jednak o začiatku
rokovaní a správnosti svojho postupu. Zároveň niesol spomínaný osobný list od Žigmunda. Prestávka
v rokovaniach trvala približne mesiac.17 Zatiaľ obaja jagelovskí panovníci zostali v Bratislave. Rokovania
sa obnovili až po 12. máji, keď sa večer predtým do Bratislavy vrátil spolu s Jánom Cuspiniánom cisárov
hlavný vyjednávač, kardinál M. Lang. Mal plnú moc a nové dispozície, aby mohol uzavrieť rozhovory so
svojimi partnermi. Prestávka v rozhovoroch vyvolala intenzívnejšie rokovania, ktorých sa v záverečnej
fáze zúčastnili M. Lang, J. Cuspinián, T. Bakóc, J. Satmári, K. Šidlowiecki a P. Tomicki. Popri vyslovení záruk a podpory Jagelovcov v zahraničnej politike, rokovalo sa už konkrétne o poslednej otvorenej otázke,
kto bude snúbencom (budúcim manželským partnerom) Anny Jagelovskej. Po zvážení všetkých okolností
sa napokon habsburská strana rozhodla, aby sa z dvojice cisárových vnukov stal manželom princeznej
10 V liste poslanom z Budína z 10. marca 1515 dáva posledné pokyny Bratislavčanom, aby boli nápomocní trom jeho ľuďom, ktorí mali

zabezpečiť všetko pre jeho príchod do mesta. AMB, listina č. 4551.
11 Prítomní bol napríklad ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakóc, péčsky biskup Juraj Satmári, kaločský arcibiskup Juraj Frangepán,
gróf Juraj Zápoľský, českí páni – Vladislav zo Šternberka (kancelár) a Albrecht z Perštejna. BACZKOWSKI, K.: Zjazd Wiedenski …
(1975), s. 175. V súvislosti s rokovaním v Bratislave, okrem požiaru postihla českú stranu a kráľa Vladislava II. ešte jedna nepríjemná
udalosť – smrť svojho kráľovského českého radcu – kniežaťa Bartolomeja (vnuka Juraja z Poděbrad), ktorý sa utopil v Dunaji pod Hainburgom 3. apríla 1515. MACEK, J.: Tři ženy krále Vladislava. Praha : Mladá fronta (edícia Kolumbus), 1991, s. 208.
12 ANKWICZ-KLEEHOVEN, H.: Der wiener Humanist Johannes Cuspinian. (Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser Maximilians I.). Graz
– Köln : Böhlau, 1959, s. 80. K osobnosti vedúceho delegácie bližšie porov. LEGERS, P.: Kardinal Mattheus Lang . Ein Staatsmann im
Dienste Kaiser Maximilians I. In: Mitteilungen der Gesselschaft für Salzburger Landeskunde, 46, 1906, s. 437-528.
13 BACZKOWSKI, K.: Zjazd Wiedenski… (1975), s. 181.
14 List z 13. apríla 1515 je publikovaný v edícii jeho blízkeho spolupracovníka Petra Tomického. In: Acta Tomiciana III., č. 493, s. 364.
15 K tomu podrobnejšie PICKOVÁ, Dana: c. d., s. 141-163.
16 BACZKOWSKI, K.: Zjazd Wiedenski… (1975), s. 182.
17 Podrobnosti spracoval podľa Cuspiánovho a Ferberovho diára (Ferber bol gdaňským mešťanostom a účastníkom z poľskej strany)
ANKWICZ-KLEEHOVEN, H.: c. d., s. 80-81. Zaujímavé pritom je, že v uhorskom historickom prameni o udalostiach tohto obdobia sa o
bratislavských rokovaniach hovorí len pomerne všeobecne. ISTVÁNFFY, M.: Historia de rebus Hungarici libri XXXIV. (kritický maďarský
preklad od L. Juhásza). Budapest : Magyar Helikón, 1962, s. 72 – 73.
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Anny mladší, teda Ferdinand.18 Týmto rozhodnutím sa vlastne dospelo k vzájomnej dohode vo všetkých
dovtedy ešte otvorených otázkach. Napokon už nič nebránilo podpísaniu záverečného textu zmluvy. Stalo sa tak 20. mája 1515 na Bratislavskom hrade. Zmluvou sa potvrdzovalo rodinné a manželské spojenie
detí Vladislava a vnúčat Maximiliána I. Jej text podpísali obaja jagelovskí panovníci a za habsburskú stranu v zastúpení kardinál Mathias Lang.19
Bratislavská zmluva sa tak stala základom pre uskutočnenie spojenectva oboch stredoeurópskych dynastií, ktoré sa malo onedlho potvrdiť vo Viedni, v sídle rakúskych panovníkov. Maximiliánova
dlhodobo pripravovaná „manželská a spojenecká” politika zasa raz slávila úspech aj v najvýchodnejšej
zóne habsburských záujmov, ktoré sa tiahli od Anglicka až po východ strednej Európy.20
Zmluva obsahovala v desiatich bodoch všetky právne, diplomatické, politické i dynastické záväzky oboch strán. V prvom rade sa deklaroval dôvod, ktorým bolo „postarať sa o dobro, pokoj, oporu
a šírenie kresťanstva a o to, ako premôcť a zničiť neveriacich”. Ďalej sa konkrétne potvrdzovalo spojenie
oboch dynastií nadväzujúc na staršie habsbursko-jagelovské svadobné zmluvy. Išlo o dve skoršie zmluvy medzi oboma dynastiami: prvá z 20. marca 1506 (Wiener Neustadt) a druhá z 21. novembra 1507 (Budín).21 V bratislavskej zmluve cisár potvrdil zasnúbenie pre „verba futuro” a že sám osobne zastúpi Ferdinanda, ktorý má do jedného roka odo dňa zasnúbenia toto osobne alebo v zastúpení potvrdiť.22 V zmluve sa vyjadrilo aj to, aby sa princezná Anna, ako budúca členka rodu, zblížila s rakúskym prostredím. Mala
byť vychovávaná so svojou budúcou švagrinou Máriou Habsburskou v Rakúsku.23 Zmluva podrobne upravovala aj odškodnenie, ak by cisár a jeho strana nedodržala dohodnuté podmienky. Bola to suma 300 000
zlatých, alebo ručenie (celostne) takmer všetkými dedičnými krajinami v hodnote jedného milióna v zlate a v klenotoch.24
Dohodnuté finančné čiastky v zmluve boli pomerne vysoké, ak si uvedomíme, že finančné problémy sprevádzali celú Maximiliánovu vládu a bez Fuggerovcov a ich častých úverov by prakticky nemohol
financovať svoje vojenské aktivity a politické zámery.25 Ďalšie odškodnenie v prípade úmrtia ženícha (cisára ako zástupcu resp. ručiteľa, alebo Ferdinanda) bolo síce nižšie – 100 000 zlatých, ale taktiež potvrdzuje skutočnosť, ako diplomati zúčastnených strán dôkladne premysleli všetky možnosti a úskalia nerealizovania zmluvy. V prípade smrti manželov by obe princezné dostali čiastku 200 000 zlatých.26
Až po podpise tohto dokumentu mohlo prísť k potvrdeniu dohovorov, ktoré vošli do histórie
ako „Viedenský kongres”. Stalo sa tak v dňoch 19. – 29. júla 1515 vo Viedni za účasti veľkého množstva
šľachty, mešťanov, ako aj značného počtu univerzitných študentov. Pred vlastnými sobášnymi obradmi
musel Maximilián rozriešiť ešte posledný problém, keďže chýbal konkrétny (fyzicky prítomný) snúbenec
pre princeznú Annu.27
18 KOHLER, A.: Ferdinand I. (1503 – 1564). Fürst, König und Kaiser. München : C. H. Beck Verlag, 2003, s. 45.
19 Podľa textu záverečného odseku zmluvy z dôvodu lámky ju podpísal Vladislav až na druhý deň. Originál zmluvy sa nachádza v HH-

StA vo Viedni – fond Allgemeine Urkundenreihe. Text zmluvy vydali tlačou viacerí historici, napr. A. F. Kollár , G. Pray, S. Katona a ďalší. V našej interpretácii okrem edovanej podoby E. Frimmovou vychádzame predovšetkým z posledných dvoch kritických vydaní rakúskej historiografie – KLEINDEL, W.: Urkunden dessen… Dokumente zur Geschichte Österreichs 996 – 1955. Wien, 1994, s. 61-66 a 1100
Jahre österreichschen und europäische Geschichte in Urkunden und Dokumenten des Haus- Hof- und Staatarchiv. Wien, 1949, No. 33b,
s. 51-53, ako aj s prihliadnutím na najpoužívanejšie a najprístupnejšie vydanie latinského i nemeckého textu zmluvy – In: BÜSSEN, E.
– NEHER, M.: Arbeitsbuch Geschichte Neuzeit I. (16. – 18. Jahrhundert) – Quellen. München, 1977, s. 154-161. (ďalej len Quellen).
20 Tento termín používa vo svojej viackrát vydanej knihe WANDRUSZKA, A.: Das Haus Habsburg. Die Geschichte einer europäischen Dynastie. Wien – Freiburg – Basel : Herder, 1989 (7. Auflage), s. 94.
21 Porov. WIESFLECKER, H.: Maximilian I. Die Fundamente des habsurgischen Weltreiches. Wien : R. Oldenbourg Verlag, 1991, s. 398399.
22 „In primis… contrahantur sponsalia in utroque matrimonio per verba de futuro..., quod idem Ferdinandus in spacio unius anni proximi a die contractus sponsaliorum personaliter vel per sufficientem procuratorem hanc promissionem suae Cesaree maiestatis ratificahit
et contrahet per verda de presenti.“ Quellen, 154-155.
23 „Quod domina Anna … ad manus Cesaris educanda et nutrienda in Austria, una cum filia Cesaris domina Maria usque ad matrimonii
consumacionem.“ Quellen, s. 156.
24 „…summa trecentorum milium florenorum Hungaricalium, et pro securitate illius pecunie. Cesar nunc in conventu in presencia amborum regum vel deputarorum suorum consignet, impignoret, fere omnia sua iocalia patrimoniala , que secundum iustam … ad valorem
unius milionis auri et depote illa apud proviciales Austrie.“ Tamže.
25 Podľa rakúskych historikov Maximiliánove príjmy z dedičných krajín dosahovali ročne priemerne asi pol milióna zlatých, zatiaľ čo
z (nemeckej) ríše to bolo sotva 30 000 – 50 000 zlatých ročne. WEISSENSTEINER, F. : Velcí panovníci rodu habsburského. (700 let evropské historie). Praha : Ikar, 1996, s.81.
26 „Item quod domine Anne ducenta milia ducatorum … cum domina Maria, summarum huiusmodi duocentorum milium florenorum
persolvere debehit.“ Quellen, s. 158.
27 McGUIGAN, G. D.: Familie Habsburg (1273 – 1918). Wien – München, 1994, s. 95-96.
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Skúsený Maximilián to vyriešil opäť „po svojom” – „lišiacky”. Aby pre neprítomnosť pri obrade neuzavrel manželstvom s Annou cestu do budúcnosti ani jednému z oboch vnukov – Karolovi a Ferdinandovi (hoci počítalo sa s Ferdinandom) – preto pred oltárom svätoštefanského dómu vo Viedni – on
sám (v zastúpení) uzavrel manželstvo s princeznou Annou. Týmto pamätným dňom sa stal 22. júl 1515.
V ten istý deň zúčastnení obradu podpísali svadobné zmluvy.28
Novým momentom v porovnaní s bratislavským textom zmluvy bol fakt, že v svadobných zmluvách podpísaných vo Viedni bolo vyjadrené konkrétne dedenie Jagelovcov po Habsburgovcoch. Cisár Maximilián I. prijal Ľudovíta za svojho tretieho syna do rodiny,29 zabezpečil mu titul „generálneho vikára“
v ríši, ba čo viac, zaručoval mu možnosť v prípade svojej smrti uchádzať sa aj o cisársky majestát v ríši.30
Habsburgovcom naopak svadobné zmluvy potvrdzovali nástupníctvo v Uhorsku, odvolávajúc sa pritom na
už dohodnuté spoločné habsbursko-uhorské zmluvy (z r. 1463, 1491, 1506, ako aj zmluvu z 20. 5. 1515).
Obe strany sa zaviazali v prípade nedodržania záväzkov z týchto zmlúv nahradiť druhej strane odškodné
v sume 200 000 uhorských zlatých.31
Ak by sme chceli hodnotiť výsledky oboch stretnutí – bratislavského i viedenského „kongresu”
– môžeme konštatovať, že viedli Maximiliána I. k pocitu spokojnosti. Rovnako spokojná mohla byť aj jagelovská strana, hoci podľa mienky časti poľskej šľachty nedosiahol kráľ Žigmund veľa. Pritom negatívne
hodnotenie, že vraj predal Habsburgovcom „za misku šošovice dedičstvo jagelovské” si ani on ani poľská
diplomacia rozhodne nezaslúžili.32 Taktiež na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Maximiliánovou aktívnejšou politikou a dynamickejším prístupom vo vzájomnom vzťahu oboch dynastií získali viac Habsburgovci.
Bratislavskou zmluvou a následnými viedenskými sobášnymi zmluvami si zabezpečili predovšetkým mier
v oblasti strednej Európy. Súčasne získali významných rodinných spojencov a právne si do budúcnosti zabezpečili nárok na dedičstvo v dvoch dôležitých stredoeurópskych dŕžavách – v Uhorskom a Českom
kráľovstve. Tieto „zisky” habsburskej politiky dokazujú, že nešlo o hocaký mocenský zámer, ale o viac –
o životne dôležitý záujem zabezpečiť svoje dedičné krajiny a celé rodinné impérium spojenectvom s ďalšou dynastiou s jasným cieľom boja proti osmanskej expanzii. Dôkazom pre toto tvrdenie je zrejme aj využitie adekvátnych prostriedkov – dvojitom poistení záruk (dvojsvadba).33
Rovnako aj Vladislav II. popri rovnakých výhodách – možnosti v prípade vymretia Habsburgovcov etablovať svoju dynastickú líniu na ich územiach – získal omnoho viac ako mohol pôvodne očakávať.
Veď už tým, že sa stal blízkym rodinným spojencom jednej z najvplyvnejších európskych dynastií, posilnil
vplyv a postavenie celého jagelovského rodu v strednej Európe. Spojenectvom s Habsburgovcami mohol
nielen získať väčšiu autoritu vo vnútropolitickom zápase s magnátskymi skupinami v Uhorskom i v Českom
kráľovstve, ale aj vplyvného spojenca pre brata Žigmunda a poľsko-litovský štát na východe jagelovských
dŕžav.
Zaujímavé sú postrehy a hodnotenia, na ktoré upozornil rakúsky znalec tohto obdobia Alfréd
Kohler v ohlase dobového pozorovateľa týchto diplomatických udalostí z roku 1515 – Erazma Rotterdamského. Jeho postrehy predstavovali vecný a triezvy pohľad na sobášnu politiku Habsburgovcov, ale to
nakoniec platí rovnako aj pre Jagelovcov. Erazmus poznal jej úskalia, negatíva i pozitíva, nevyhnutnosť
„obetovania” dcér – princezien pre záujmy dynastie, ale aj často odovzdanosť osudu krajín a národov,
ktorých sa to priamo dotýkalo. Erazmus za prirodzené, dokonca za najsvätejšie pre štát považoval, keď
vládca mal manželského partnera zo svojej krajiny a nebolo treba preto pri jeho hľadaní prekračovať hranice kráľovstva. Ak to bolo nevyhnutné, za prirodzené taktiež pokladal susedné krajiny, schopné verného priateľstva.34 V Erazmovom hodnotení teda nešlo iba o jednoduchú a vypočítavú sobášnu politiku,
28 BUCHOLTZ, F.: Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten. I. Bd. Wien, 1831, s. 151. Viedenské svadobné zmluvy sa nachádzajú
v HHStA Wien, f. Familienurkunde 976 A.
29 Po smrti syna Filipa I. Pekného (26. 9. 1506) považoval Maximilián I. oboch vnukov za svojich synov a nástupcov.
30 BACZKOWSI, K.: Zjazd Wiedenski… (1975), s. 212.
31 BUCHOLTZ, F.: Geschichte der Regierung Ferdinand I., I. Bd. (1831), s. 151.
32 BACZKOWSI, K.: Zjazd Wiedenski… (1975), s. 241.
33 Vzor mali v úspešne uzavretej španielskej dvojsvadbe – k tomu bližšie prorov. WIESFLECKER, H.: Maximilian I. und Habsburgich
– spanichen Heirats – und Bündnisverträge vom 1495/1496. In: MIÖG, 67, 1959, s. 1-52.
34 Porov. KOHLER, A.: Von den Jagiellonen zum den Habsburgern. In: Slovensko a habsburská monarchia v 16. a 17. storočí. (Zborník
príspevkov z vedeckého sympózia uporiadaného 22. novembra 1994 na FiF UK v Bratislave). Zostavovateľ J. Baďurík. Bratislava : IRIS,
1994, s. 6-15.
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z ktorej ťažila len jedna strana a jej nástrojom boli dcéry panovníkov, ale o situáciu, ktorá vychádzala
z jeho predstáv. Išlo teda skôr o uvážené politické dohody, ktoré však, jednoducho povedané, vyhovovali
v prvom rade obom dynastiám a jej „objektom” boli budúci panovníci a až na druhom mieste záujmy jednotlivých krajín.
Z tohto hľadiska sa právom mohli cítiť dotknutí domáci pretendenti o trón. V Uhorsku to bol
predovšetkým Ján Zápoľský, ktorému sa tak do ďalekej budúcnosti odďaľovali vyhliadky na trón.35 Staršia
maďarská historiografia vyslovila v tejto súvislosti hodnotenie považujúce uzavretie tajných viedenských
zmlúv za rozhodnutie troch panovníkov bez Maďarov (Uhrov).36 Aj podľa vtedajších zvyklostí a dobového práva tento argument celkom neobstojí, lebo záujmy Uhorska (rovnako ako Českého kráľovstva) reprezentoval legitímne zvolený a korunovaný kráľ Vladislav Jagelovský a nebolo v oboch týchto krajinách
zvykom, aby kroky kráľa v zahraničnej politike určoval, či vopred schvaľoval snem.
Ak by sme záverom chceli hodnotiť význam oboch rokovaní a ich výsledkov, pričom najmä výsledok vo forme dohovoru podpísaný na hrade v starom Prešporku a výstižne nazvaný ako „bratislavská
predzmluva”, stali sa základom i východiskom udalostí, ktoré sa následne slávnostne potvrdili vo Viedni.
Výsledky rokovaní tohto vrcholného stretnutia hláv stredoeurópskych štátov, ktorí zastupovali obyvateľov uhorských, českých, poľských, rakúskych i nemeckých krajín (Maximilián I. ako cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého) boli dôkazom spoločného záujmu zainteresovaných strán na prahu novoveku.
Jedno bolo zrejmé vtedy a platí to aj dodnes: sobášna politika bola integrálnou súčasťou vtedajšej mocenskej a dynastickej politiky. Nebrala pritom do úvahy záujmy jednotlivcov, či jestvujúcich vrstiev stavovskej spoločnosti a často ani záujmy konkrétnych feudálnych národov. Pri uplatňovaní politických foriem moci ju môžeme považovať za akúsi humánnejšiu formu, lebo jej uskutočňovaním v medzinárodnej
politike sa v prvom momente nemuseli viesť vojny, neprelievala sa zbytočne krv, nemuseli byť obetované
životy mnohých nevinných ľudí. Ak ničím iným, aspoň týmto spomínané udalosti pripravili predpoklady
pre integráciu stredoeurópskeho priestoru a národov v novoveku.
Príloha 1.
Stručné kalendárium bratislavského „summitu“ stredoeurópskych panovníkov v roku 1515
31. januára – kráľ Vladislav II. listom bratislavskému richtárovi a radcom nariadil pripraviť všetko pre
jeho ubytovanie so sprievodom počas rokovaní s poľským kráľom Žigmundom a cisárom Maximiliánom I.
v Bratislave
10. marca – opätovne nariaďuje bratislavskému richtárovi, aby poskytol všestrannú pomoc jeho ľuďom
– Jánovi Zechovi, Ladislavovi Pešténimu a Jánovi Zoltajovi, ktorí zabezpečujú jeho príchod do mesta
18.
marca – prišiel do Bratislavy uhorský a český kráľ Vladislav II. spolu s deťmi Annou a Ľudovítom
23. marca – vedúci habsburskej delegácie kardinál Mathias Lang z Gurku cestou do Bratislavy sa zastavil
vo Viedni
24. marca – prišiel do Bratislavy poľský kráľ Žigmund na čele sprievodu, ktorý prišiel na 1 500 koňoch
(v Trnave ho privítal kancelár Juraj Satmári)
29. marca – pricestoval do Bratislavy kardinál Mathias Lang
30. marca – prvé stretnutie M. Langa s kráľom Žigmundom za účasti Jána Cuspiniána
2. apríla – začala úvodná fáza rokovaní (trvala do 13. apríla 1515)
3. apríla – sa rozšírila zvesť o smrti Vladislavovho poradcu, českého kniežaťa Bartolomeja, ktorého loď
stroskotala na Dunaji pod Hainburgom, pri návrate od Maximiliána I.
11. apríla a 12. apríla – pokračovali rokovania delegácií
13. apríla – M. Lang opustil Bratislavu so svojimi najbližšími poradcami – odišiel na konzultácie s cisárom,
so sebou niesol list Žigmunda Maximiliánovi I., ktorý sa v tom čase zdržiaval v Tirolsku
29. apríla – vypukol rozsiahly požiar a zničil takmer celú jednu tretinu mesta
11. mája – návrat M. Langa s habsburskou delegáciou naspäť vo večerných hodinách do Bratislavy
12. mája – stretnutie M. Langa s Vladislavom II.
35 FELCZAK, W.: Historia Wengier. Warszawa – Wroclaw – Krakow : Ossolineum, 1966, s. 114.
36 „…Magyarország jövendö kormányzásaról Bécsben a Magyarok megkerdése nélkül egyzett meg a három uralkodó.“ SZABÓ, D.: Küz-

delmeink a nemzeti királyságért 1505 – 1526. Budapest : Franklin Társulát, 1917, s. 124.
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14. mája – M. Lang oboznámil rokujúce strany s novými cisárskymi návrhmi
16. mája – stretnutie kardinála M. Langa s kancelárom J. Satmárim, z poľskej strany boli na rokovaní prítomní Š. Šidloviecki a P. Tomicki
18. mája – záverečné rokovania a redakcia textu zmluvy
19. mája – podpis zmluvy na Bratislavskom hrade
20. mája – M. Lang odchádza informovať Maximiliána I. o priebehu a výsledkoch rokovaní v Bratislave
1. júna – Žigmund a Vladislav II. vyslali bratislavského prepošta Hieronyma Balbu k Maximiliánovi I. s úlohou čo najskôr dohodnúť definitívne uzavretie dvojsobáša a podpísanie svadobných zmlúv vo Viedni
Príloha 2.
Text zmluvy podpísanej 20. mája 1515
(Originál sa nachádza v HHStA Wien, f. Familienkunden sign. 974 A, preklad Eva Frimmová. In: LUKAČKA,
J. (zost.): Pod osmanskou hrozbou. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Bratislava : LIC, 2004,
s. 148-151.)
My Vladislav, z Božej milosti kráľ Uhorska a Čiech atď. a my Matej, z Najvyššej Milosti kardinál Svätej stolice, pomocník najsvätejšieho hlavného salzburského miestodržiteľa, ako aj osobitný správca rímskeho
cisára Maximiliána v Itálii, splnomocnení spísať nasledujúce potvrdzujeme a znením tejto listiny verejne
vyhlasujeme, že si želáme postarať sa o dobro, pokoj, oporu a šírenie kresťanstva aj o to, ako premôcť
zničiť neveriacich nepriateľov všade, kde povstanú. Na slávu Všemocného Boha, potom kvôli bezpečnému
mieru a priaznivému stavu našich kráľovstiev, ďalej kvôli príbuzenstvu, priateľstvu a bratskému zväzku vstupujeme svorne do priam neporušiteľného a nerozlučiteľného spojenia podľa nižšie spísaných odsekov obsahujúcich v zmysle nasledujúceho.
Na schôdzke Najvyššieho cisára a Najjasnejších kráľov Uhorska, Česka a Poľska sa ústne uzatvorí pred slávnostným zhromaždením zmluva o zásnubách a budúcom dvojitom manželstve (vnúčat a)
detí cisára a uhorského kráľa v znení listiny inokedy zverejnenej tak, ako sa ukáže, aby obe strany boli zaviazané k vzájomnej a obojstrannej poslušnosti. Za prísne stanovenej náhrady, ako sa dohodne, cisár vyhlasuje verejne tieto zásnuby v mene vnuka pána Ferdinanda s dostatočným a primeraným uistením pre
Annu.
Tenže Ferdinand v rozpätí jedného roka odo dňa uzavretia zásnubnej zmluvy potvrdí tento sľub
cisárskej Vznešenosti prostredníctvom zvoleného zástupcu alebo uzatvorí dohodu osobne.
Cisár sľubuje, že ak sa v sľúbenom termíne neuskutoční toto potvrdenie, ktoré tu teraz jeho
Vznešenosť osobne a vlastným menom uzatvára s dohodnutou princeznou Annou, tak sa dohodnú v rozpätí jedného roka Najjasnejší cisár a kráľ Uhorska a Čiech na uzatvorení zväzku dohodnutého manželstva.
Keď sa toto všetko dohodne a uzatvorí na schôdzke cisára a kráľov, princeznú Annu dajú na výchovu do rúk cisára do Rakúska, kde bude zároveň vyrastať s princeznou Máriou, dcérou (vnučkou) cisára
až do uskutočnenia jej vydaja.
Cisár sa zaväzuje, že ak sa verejne oznámená zmluva v dohodnutom termíne neuskutoční, ako
náhradu uvoľní Vznešenej princeznej Anne a Najjasnejšiemu kráľovi Uhorska a Čiech Vladislavovi a jeho
Vznešenému synovi pánovi Ľudovítovi, kráľom Uhorska a Čiech sumu 300 000 zlatých. Kvôli bezpečnosti
oných peňazí sa teraz na schôdzke cisár zaručuje pred oboma kráľmi a svojimi vyslancami takmer všetkými dedičnými majetkami, ktoré podľa náležitého ohodnotenia dosahujú cenu jedného milióna zlatých,
a potvrdenie opatrené pečaťou ukladá sa u rakúskych provinciálov.
Rakúski provinciáli, ktorým sú oné majetky zverené, dajú spomenutej princeznej Anne, Najjasnejším kráľom a uvedeným kráľovstvám dostatočné písomné záruky a obligácie.
Podľa tejto zmluvy a práva môže cisár i jeho dedičia nahradiť tie isté majetky sumou 300 000
uhorských zlatých, aj keď od nasledujúcej ústnej zmluvy odstúpi a súčasné pohľadávky a náhrada sa zru-
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šia. Týmto verejným vyhlásením sa zaručia svojou cťou preláti, grófi, baróni a slobodní vznešení muži,
všetky mestá a stavy Rakúska k nezrušiteľnej poslušnosti voči tomu záväzku vyplatenia uvedených 300
000 uhorských zlatých prostredníctvom apoštolskej pokladnice, ktorú tento chápe ako dostatočne význačnú a osvedčenú, čo potvrdili prísahou aj jej duchovní cenzori.
Cisár aspoň oslobodí všetky uvedené stavy a triedy v tomto prípade od každého záväzku vernosti a poslušnosti voči sebe a náležite voči svojim dedičom a vyhlási, že budú nezávislí a že sa tak stane kvôli splneniu predpísaného vo všetkých bodoch a odsekoch. Tí istí provinciáli, ak nebudú môcť v priebehu dlhšom ako dva roky zaplatiť 300 000 uhorských zlatých, tak teda po termíne dvoch rokov musia
do mesiaca alebo priniesť 300 000 uhorských zlatých alebo odovzdať samotné dŕžavy v celku a bez akéhokoľvek rozdrobenia do rúk uvedenej Najjasnejšej princeznej Anne a Najjasnejších kráľov Uhorska a Čiech a ich kráľovstiev alebo do rúk iných, prostredníctvom ich Vznešenosti a kráľovstiev dopredu osobitne
určených vyslancov, na Bratislavský hrad a dať si pečaťou potvrdiť ich odovzdanie, aby sa vyhlo akejkoľvek možnosti urobiť podvodom a úkladom nejaké tajné špekulácie.
Podľa spôsobu vyrovnania, ako cisár osobne uzavrie ústne manželskú zmluvu a pred dovŕšením
alebo naplnením manželstva, uvoľní sa princeznej Anne 100 000 uhorských zlatých v priebehu jedného
roka, teda do najbližšieho budúceho. Alebo ak sa vyplatenie v dohodnutom čase neuskutoční, potvrdia sa
princeznej Anne na vyrovnanie určité cisárove majetky v cene 100 000 uhorských zlatých náležite a presne ohodnotených, a to dostatočnou a vhodnou písomnou zárukou tých, ktorým sú zverené majetky cisára. Kvôli presnosti tohto odstavca a zaplateniu sumy 100 000 uhorských zlatých pôvodcu (zmluvy) provinciáli, ktorým sa predtým zverili majetky cisára, sú týmto všetkým zaviazaní, ako je vyššie obšírnejšie
vyhlásené.
V článku, v ktorom (sa hovorí), že podľa rozhodnutia uvedených vladárov musia priviesť princeznú Annu do otcovského sídla v Bratislave alebo v Znojme vo všetkej počestnosti bezpečne so sprievodom a všetkým, čo patrí jej a sprievodcom, treba túto skutočnosť dodržať. Dohodnutú sumu predsa
však v plnej miere v skutku a v predstihu poskytnú na uvedený Bratislavský hrad.
Princeznej Anne sa ako veno pripíše 200 000 zlatých, toto veno sa však v priebehu manželstva
nevyplatí, ale oddiali sa jeho vyplatenie až do toho času, keď pán kráľ Ľudovít si zoberie princeznú Máriu, čím sa veno nahradí venom. A tak sa obe touto zmluvou zrušia, takže ani Uhorské a České kráľovstvo,
ani rakúske panstvo za týchto okolností nebudú musieť zaplatiť sumu 200 000 zlatých. Jednako predsa
len sa vyrovná svadobný dar alebo protiveno, ktoré sa pripíše obom snúbeniciam počas ich života. Na základe tejto zmluvy sa namiesto svadobného daru ako dôchodok pripíše ročne 20 000 alebo 25 000 uhorských zlatých.
Prv než sa zhromaždení zaručili majetkami a predtým než ich pripísali ako svadobný dar, teraz
sa tieto majetky vymenujú. Ide o obce, mestá a iné pozemky, z ktorých suma ročného príjmu môže pochádzať z riadneho a pravidelného dôchodku (úrody).
Rovnako sa počíta ohľadom vena a svadobného daru pri maželstve kráľa Ľudovíta a princeznej
Márie, totiž princeznej Márii sa 200 000 zlatých ako veno zo strany cisára odovzdá, ale vyrovná sa len protiveno ako príjem z príslušných majetkov.
Ak predsa len jedna snúbenica umrie pred druhou predtým, než by sa naplnilo manželstvo, tak
tej, ktorá zostane, a keď sa vydá, budú musieť vyplatiť namiesto vena 200 000 dukátov.
Podobne, ak sa stane, že po svadbe sám manžel zahynie bez dedičov zo strany jednej alebo druhej nevesty, a ak sa pozostalá manželka bude chcieť znova zasnúbiť, aby sa nestalo, že by sa ona mladá
žena z akéhokoľvek dôvodu nemohla vydať za ďalšieho manžela hocakého stavu, ale bezúhonného, tak sa
jej uvoľní ako veno suma predpísaných 200 000 zlatých, aby sa mohla primerane vydať a dôstojne žiť.
Rovnako Najjasnejší kráľ Poľska predostrel listinu spracovanú lepšou formou, kde schválil a potvrdil všetko uvedené inými vhodnými závermi.
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Po zrelej a premyslenej porade s radcami, my menovaný Vladislav, kráľ Uhorska, za nás ako aj
v mene našich detí, a my gurkský kardinál Matej v mene uvedenej cisárskej Milosti za jeho Milosť a jeho
vnúčatá prijímame a schvaľujeme tieto artikuly a potvrdzujeme túto listinu vo všetkých jej bodoch. My
uhorský kráľ Vladislav (ju potvrdzujeme) pri všetkej životnej sile ústne pred prítomnými. Tieto závery sa
ukončili po našej vzájomnej dohode a verejne sa vyhlásili v prítomnosti Najjasnejšieho kniežaťa poľského kráľa Žigmunda, poradcov cisárskej Milosti a našich, t. j. uvedených kráľov Uhorska a Poľska, kvôli ich
záruke a svedectvu.
My, uhorský kráľ Vladislav kvôli lámke zajtra podpíšeme (listinu) rukou uvedenej bratskej Milosti Najjasnejšieho pána poľského kráľa v našej prítomnosti. My, vskutku uvedený gurkský kardinál Matej, vlastnou rukou sme podpísali a zajtra opatríme našou zvyčajnou úradnou pečaťou. Dané v Bratislave
20. mája roku Pána 1515.
Žigmund, kráľ Poľska, v. r.

gurkský kardinál Matej, v. r.

Summary
It happened on the 20th of may 1515 on Bratislava Castle. The treaty confirmed familiar and
marital intercourse of the children of Vladislav II. and the grandchildren of Maximilian I. Its text was signed by both of the Jagellonian rulers and cardinal Mathias Lang signed it on behalf of the Habsburgs.
The Bratislava treaty became the groundwork of the future alliance of both central european dynasties,
which should have been further approved in short time in Vienna in the residence of the Austrian rulers.
Maximilian`s long-prepared „marital and friendly“ politics had become greatly successful even in the
easternmost area of the zone of Habsburg`s interests which extended from England to the eastern part
of central Europe. After signing of this document, the whole thing advanced into approving of the accords, and history remembers this as the „Vienna congress“. It lasted from 19th to 29th of July of 1515
and took place in Vienna. New moment in comparsion to the Bratislava text of the treaty was the fact,
that in the marital agreements, that were signed in Vienna, there was a concrete formulation of hereditary succession of Jagellonien after the Habsburgs. The emperor Maximilian I. accepted Louis II. as his
third son and ensured him a title of „general vicar“ in the monarchy. He even guaranteed him the right to
apply for the emperor`s majesty after his death. On the other hand the treaties confirmed succession in
Hungary, as they were refering to the already settled Habsburg-Hungarian treaties (from the years 1463,
1491, 1506 and the treaty from the 20th of May of 1515).
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Výučba dejepisu ako pedagogický problém
(Pohľad na funkčnosť dejepisného vzdelávania a funkčnosť faktografie)

Anna BOCKOVÁ
„Nejde o štúdium pre štúdium dejepisu, ale o činnosti, ktoré sú v záujme rozvoja študenta ako človeka
a občana. Takýto školský dejepis považujem za užitočný.“
(Peter Rogers)
Starostlivosť o vzdelanie, dobrých učiteľov a žiakov patrí k rozhodujúcim predpokladom a komponentom stálych priorít každej súčasnej – tým skôr vyspelej a „učiacej sa“ spoločnosti. Naše školstvo
prechádza podstatnými zmenami. Nový zákon o výchove a vzdelávaní je najviac očakávanou zmenou v základných a stredných školách. Evidentne sa menia požiadavky na povahu a obsah poznatkov, štruktúru
schopností a zručností, na kvalitu činností učiteľa a žiaka, na modernizáciu učebných metód a stratégií
v edukačnom procese. Hlavnou zásadou školskej reformy, ako sa vyjadril minister školstva, bude úplne
iný prístup k vzdelávaniu. Prioritou je tvorivosť žiakov. Určí sa minimum, čo by mali žiaci vedieť, ale bude
to podstatne menej, ako je dnes, aby sa odbúralo memorovanie. Čiže jedna vec je obsah (bude určovaný
štátom v rozsahu 70% a zvyšok naprojektuje škola) a druhá metodika, spôsob, akým sa učí. (V druhom
prípade dostanú školy pomerne veľkú voľnosť.) Reforma začne platiť od školského roka 2008/2009.1
V dnešnej dobe sú často kritizované výsledky našej školskej praxe so závermi, že príliš mnoho
vecí ovládame a mnohokrát aj bez toho, aby sme rozumeli ich funkcii, fungovaniu. Veľa poznatkov získavame, o mnohých však hlbšie a zmysluplnejšie neuvažujeme. Čítame, ale nie vždy s porozumením. Vedomosti žiakov sú priemerné a školy ich nedokážu pripraviť na život. Takéto vysvedčenie dala slovenským deviatakom OECD.2 Ako vyplynulo z porovnávania výsledkov rozsiahleho medzinárodného výskumu, toto nie je želateľný výsledok školskej praxe. Pritom je jasné, že vzdelanostnú úroveň si musí každá krajina vytvárať sama.
V dnešnom svete už nemožno od školy očakávať plnenie len úzko poňatej „školskej gramotnosti“ – ovládať nemalú sumu informácií súčasného vedeckého poznávania. Ani dobrý učiteľ neučí len
látku nejakého predmetu, ale pomáha žiakom orientovať sa v množstve informácií a uvedomovať si ich význam a osobnú využiteľnosť. Preto zrejme rozhodujúcou ľudskou kvalitou pre tretie tisícročie je „funkčná gramotnosť“. Má pomôcť žiakom orientovať sa v množstve informácií a rozvíjať schopnosť užívať
vzdelanie účelne, tvorivo a zodpovedne. V našom školskom systéme zostáva však stále vzácnou.
Ak si stanovujeme kultiváciu ľudského potenciálu za hlavný cieľ a želateľný jav pedagogického umenia,
tak takýto výsledok pedagogického majstrovstva dosahujú učitelia, ktorí neodovzdávajú len sumy poznatkov, ale ktorí učia svojich žiakov kriticky myslieť, tvoriť a orientovať sa v sume poznatkov. Inak povedané slovami Konfucia: „Múdry človek vyučuje svojich žiakov tak, že ich vedie, ale nevlečie, nabáda ich
vpred, ale netlačí, otvára im cestu, ale neprivádza ich k cieľom... Dobrým učiteľom možno nazvať takého
človeka, ktorý podnecuje svojich žiakov k samostatnému mysleniu.“
S potešením možno priznať, že mnohým pedagógom sú jasné a vlastné takéto úvahy a praktiky, ale zároveň v akomsi protiklade vyznievajú výsledky nedávneho výskumu v oblasti výchovy a vzde-

1 MIKOLAJ, J.: Študenti nemajú vzťah k národu. Rozhovor Z. Petkovej s ministrom školstva o školskej reforme na Slovensku. In: Prav-

da, 7. 6. 2007.
2 Štúdia OECD PISA 2004 o „čitateľskej gramotnosti“ sa zamerala na to, ako sú 15 roční žiaci schopní aplikovať v škole získané úlohy

v reálnom živote, t.j. ako sú schopní použiť, interpretovať a reagovať na napísané. Na testovaní sa zúčastnilo 40 krajín. Národná koordinátorka štúdie OECD Paulína Koršnáková zhodnotila výsledky deviatakov v SR nasledovne: „Slovenské deti majú problém pochopiť
súvislý text, schopnosť čítať má pritom veľký význam.“ Slovensko sa v porozumení čítaného textu ocitlo na 31. mieste, čo je najhoršie
zo všetkých štátov Európskej únie. Ako sa v štúdii ďalej uvádza, z hľadiska komplexného prístupu má na tom svoj výrazný podiel aj
skutočnosť, že Slovensko spolu s Mexikom dáva na vzdelanie najmenej peňazí zo všetkých krajín OECD.
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lávania v školskom prostredí, ktoré nás upozorňujú na pretrvávajúce problémy nášho školstva.3 Výskum
poukazuje na fakt, že i napriek rozšíreniu všeobecného a odborného vzdelania v súčasnosti zostáva stále
vzácna funkčná gramotnosť. Zo zistení medzinárodného výskumu vyplynulo, že na prelome 20. a 21. storočia dochádza u nás i inde vo svete k absurdnej pedagogickej situácii. Absolventov škôl čaká neľútostná
konkurencia a celkové nároky na ich prácu i život nebývalo rastú. Krajnosti autoritatívneho štýlu v školách sa neprekonávajú primerane rýchlo tvorivosťou, demokratizáciou a humanizáciou a nezmyselná kumulácia učebnej látky podporovaná „faktomániou“ zaťažuje žiakov i učiteľov (stále je tým poznačené
školské hodnotenie aj prijímacie testy vysokých škôl). Na začiatku tretieho tisícročia je nanajvýš aktuálne zamýšľať sa nad tým, prečo naši žiaci i učitelia ešte vo veľkej miere zaujímajú k štúdiu tento pragmatický prístup kvôli stále fungujúcemu systému školského hodnotenia. Mnohí učitelia ešte stále vidia
zmysel výučby v príprave na „testy rýchlostného psychopamäťového charakteru“. Táto prax ich stále výrazne zaväzuje.
Aj z analýz vyučovacích hodín uvádzaného výskumu vyplynulo,4 že sa učitelia najviac sústreďujú na obsah učiva (31%) a činnosti učiteľa (31%). Neuvedomujú si, že podstatné sú operacionalizované
ciele pre žiakov. Na vyššom stupni škôl sa ukázala situácia o niečo lepšia, ale napriek tomu neuspokojivá.
V priemere je s operacionalizovanými cieľmi učenia zoznámená len štvrtina žiakov. Nedostatočná žiacka
anticipácia cieľov výučby je najväčšou slabinou súčasnej školskej praxe.
Zaujímali nás aj týmto výskumom sledované aktivity žiakov na vyučovacej hodine. Na strednej škole je najčastejšia frontálna práca žiakov (40%), potom individuálna práca (38%). Pri aktivitách
učiteľov prevažuje všeobecne na strednej škole výklad učiva (32%). Kladenie otázok žiakom tvorí (18%),
zadávanie domácej práce (16%), individuálny prístup a hodnotenie (10%), čítanie textu (4%). Podľa vyjadrenia učiteľov ukazovateľom vydarenej vyučovacej hodiny podľa nich bola väčšinou len spontánna aktivita a radostná nálada žiakov. Stále prevláda zotrvačný verbálny spôsob výučby. Živé problémy a súvislosti skutočného života sú opomenuté. Sprostredkovanie aj detailných poznatkov prebieha knižne a
izolovane podľa vedných špecializácií. Konkrétne dôvody, ktoré učitelia uvádzali, prečo považujú vyučovaciu hodinu za vydarenú boli: žiaci boli aktívni – celkom (33%), na strednej škole (36%); žiaci boli
sústredení na riešenie problémov – celkom (15%), na strednej škole (2%); iné dôvody celkom (23%), na
strednej škole (44%); žiaci samostatne vyriešili problém – celkom (7%), na strednej škole (4%); bol dobrý kontakt so žiakmi – celkom (1%), na strednej škole (2%).
Prečo sa učiteľ skôr nesústredí na rozvoj potenciálu žiaka samostatnejšie sa pripravovať na
jeho ďalšie štúdium? Veď podmienkou úspešnosti študenta nie sú len jeho vedomosti na odškrtávanie
správnych odpovedí testu.5
Aj dejepis je organickou súčasťou tohto stále fungujúceho systému v sústave školských predmetov. Často sa mu vyčítalo a doposiaľ stále vyčíta, že je prevažne faktografický. Dejepis samozrejme
musí istú sumu faktov nevyhnutne prinášať, je to skutočne nevyhnutné. Ale zároveň je takisto dôležité
mať na zreteli, aby sa táto suma faktov vyberala tak, aby bola aj sociálne funkčná. (V tomto smere máme
ešte značné rezervy). Znamená to, že fakty zaraďované do učiva musia vytvárať systémovo vybratý súbor
sociálne potrebných faktografických a terminologických znalostí zo všetkých oblastí života spoločnosti
– sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej. Bez nich nemožno postupne poznávať kontextovú zviazanosť vlastnej pozície mladého človeka so sociokultúrnym prostredím dobovej spoločnosti a aplikovať
3 BLÍŽKOVSKÝ, B., KUČEROVÁ, S., KURELOVÁ, M. a kol.: Středoeuropský učitel. Na prahu učící se společnosti 21. století. Vzdělávací situace, profesní činnosti a podmínky učitelů České, Slovenské a Polské republiky. Brno : Konvoj, 2000.
V medzinárodnom prieskume funkčnej gramotnosti sa ČR, SR a Poľsko umiestnili z 20 krajín na posledných miestach. V množstve poznatkov a v ich numerickom a mechanickom spracovaní sme na poprednom mieste. Ale v nasledovných schopnostiach a zručnostiach
máme čo doháňať. Sú to: funkčná a kreatívna aplikácia, spoľahlivá a rýchla celková orientácia na riešenie problémov, schopnosť učiť
sa; pracovná a technická zdatnosť, odolnosť voči rušivým vplyvom, práca v tíme, vecná medzinárodná komunikácia, kritické myslenie,
samostatné konanie, iniciatíva, uvážené a zodpovedné konanie. (Prameň: SIALS, Second International Adult Literacy Survey, Týden,
18/1999, Ekonom 3/2000.)
4 BLÍŽKOVSKÝ, B., KUČEROVÁ, S., KURELOVÁ, M. a kol.: c. d. Zo 126 respondentov – učiteľov (jazykov, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov, výchov, odborných predmetov) základnej a strednej školy vypracovalo Profesiografický „časový záznam“, t.j.
záznam profesných učiteľských aktivít behom jedného týždňa – metóda autodeskripcie podľa inštrukcií a mali vybrať vyučovaciu hodinu, ktorá bola podľa ich mienky v určenom týždni najvydarenejšia.
5 PEŠEK, J.: Dějepisná periodizace a terminologie jako aktuální pedagogický problém. In: Historické inspirace. Historikové a přírodovědci školnímu dějepisu. Sborník příspěvků k historické terminilogii, periodizaci dějin, vývoji vědy a techniky ve 20. století. Milevsko : ASUD, 2000, s. 61.
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jednotlivé zručnosti a schopnosti a zaujímať postoje. Mladý človek je totiž účastníkom a spolutvorcom sociálnych procesov, a preto potrebuje aj vysvetlenie, ako sa tieto procesy historicky vyvíjali v kontinuite
generácií. Jeho právom je aj manifestovať svoje zopnutie s minulosťou, tak ako prípadne dištancovať sa
od nej.
Teda inými slovami povedané: školský dejepis nemá vychovávať odborníkov. Má vychovávať
k štýlu myslenia potrebného pre porozumenie sociálnej skutočnosti, ktorá má historickú povahu. Dejepis
nie je a ani nemôže byť zaradený do školskej výučby iba preto, aby deti a dospievajúca mládež poznala minulosť, ale preto, aby sa prostredníctvom historických poznatkov a schopností s poznatkami relevantne
zaobchádzať dokázali orientovať v súčasnom dianí a aby si boli vedomí i aspektu diania v budúcnosti,
skrytého v ľudskom rozhodovaní.6
V súčasnosti sme históriu uznali za veľmi dôležitý činiteľ pri formovaní celistvejšieho pohľadu
na utváranie sveta a jeho bezprostredných častí, do ktorých títo ľudia patria. Uvedomujeme si, že sa minulosti nezbavíme, je súčasťou nášho každodenného bytia. Ale vieme aj to, že dejiny sú mohutné a nemôžeme celú minulosť poznať, no môžeme ju poznávať a premýšľať o nej. Nová doba len potvrdila úvahy historikov i pedagógov vyučujúcich dejepis aj o tom, že história nie je len vedou, ale aj kultúrou, kultúrnou disciplínou a tiež aj dejepis ako školský predmet má (či môže mať) výrazný podiel na tvorbe samotnej myšlienkovej kultúry jedinca i spoločnosti. Preto oveľa vážnejšie a intenzívnejšie musíme diskutovať aj o tzv. kultúrnej gramotnosti jedinca. Neznamená to len vymedziť kultúrne gro, čo by sa mal
každý z nás prostredníctvom vzdelávania dozvedieť. Znamená to rozvoj schopnosti populácie nielen prijímať rôzne nové skutočnosti, ale ich vnímať a spracúvať cez prizmu troch základných funkcií histórie,
a to: noetickej (poznávacej), delektornej („zábavnej“ či „relaxačnej“) a edukačnej. Preto dejepisu pripisujeme okrem dnes výrazne vzdelávacích vlastností i výchovné a vôbec spoločenské vlastnosti. Takto sa
otvára oveľa väčší priestor pre rozvoj emocionálnej, intelektuálnej (kognitívnej) i praktickej aktivity študentov.
O emocionálnej aktivite síce v školách všeobecne hovoríme, ale už menej vedieme študentov
k tomu, aby hodnoty dnešné i minulé nielen poznávali, ale aj o svojich pocitoch, empatiách, dojmoch,
skúsenostiach a stanoviskách zainteresovane diskutovali. V súvislosti s intelektuálnou aktivitou sa v školách najčastejšie stretávame s takou podobou, pri ktorej si študent osvojuje učivo sprostredkované učiteľom. Pravda, hodnotnejšie by bolo, ak by študent riešil úlohy, problémy a nastolené otázky nielen s pedagógmi, ale aj so spolužiakmi a takto získaval nové vedomosti. Táto aktivita sa prenáša potom do ďalších
aktivít študenta, do samovzdelávania, do schopností riešiť divergentné úlohy, hľadať logické argumenty,
do schopnosti sledovať dobové súvislosti a uvedomovať si pritom, že tie sú základnou „priadzou“ historickej skutočnosti. Takéto nadväzovanie komunikácie s inými ľuďmi i inými historickými „obdobiami“
môže znamenať rozšírenie vlastnej existencie, otvorenosti voči iným kultúram, hodnotám, motívom a
formám správania sa.
Pri praktickej aktivite (napr. používanie myšlienkových máp, foriem vizualizácie učiva atď.)
vidieť súvislosti s možnosťou riešiť nielen rôzne technické a praktické úlohy spojené napríklad s prezentáciou svojich poznatkov, ale aj napĺňať požiadavku diverzifikácie spôsobov a metód historického vzdelávania a výchovy. Uvedené oblasti aktivít korešpondujú s dominantným cieľom dejepisu – naučiť žiakov,
ako so získanými poznatkami pracovať v zmysle ich použiteľnosti a použitia. Tento podstatný moment
výučby dejepisu možno pomenovať aj ako „stratégia osvojovania si dejín“. Touto väzbou slov zdôrazňujeme dôležitý posun v prioritách vzdelávania (nie len dejepisného, ale všeobecne) – posun od odovzdávania samotných poznatkov žiakom k vedeniu žiakov uvažovať o historických javoch v širších súvislostiach.
Očakávame, že v rámci školskej reformy sa dosiahne evidentný posun v týchto prioritách. Znamená to, že v rámci historického vzdelávania by „učiteľ“ mal vedieť zmysluplne vyberať z „nepreberného“
množstva historickej látky a pritom sa už nepýtať iba čo učiť a následne ako to učiť, ale aj prečo o tom
či onom učiť. Moderný dejepis je predovšetkým o vzťahoch a úspech výučby závisí na tom, či žiak pochopí, prečo sa učí dejepis. Dejepis má ako jeden z mála predmetov niekoľko šancí na toto vysvetlenie.
Ako praktický jediný predmet má v celej štruktúre výučby potenciu zoznamovať žiakov so životom a vý-

6 BENEŠ, Z.: Co se školním dějepisem? In: Historie a škola I. Sborník ze semináře „Ke koncepci výuky dějepisu a občanské výchovy na základní a střední škole“ zorganizovaného MŠMT v Telči ve dnech 11. – 12. dubna 2002.
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vojom spoločnosti v rozsiahlej šírke ich meniacich sa štruktúr, či hodnotových orientácií. Môže deťom a
dospievajúcej mládeži sprostredkovať porozumenie pre utváranie a fungovanie ľudskej spoločnosti – tej,
ku ktorej sami patria a či sa im chce alebo nechce, na nesení praktických dôsledkov (úspechov i nezdarov)
ich dejín sa musia podieľať.
Dejepis má šancu priviesť ľudí k zamysleniu nad tým, čo robia a aká je ich zodpovednosť voči súčasníkom i potomkom, resp. vôbec pripomenúť skutočnosť, že človek môže byť i s dlhým časovým odstupom v určitom napätí konfrontovaný so svojimi činmi a prinajmenšom morálne braný na zodpovednosť.
Z toho vyplýva, že dejepis vytvára šance a priestor pre zložité rozhovory a diskusie o mnohých obrazoch
historicky sa vyvíjajúcej spoločnosti. Tým chceme prízvukovať, že dejepis a ani historická veda nie je len
o produkcii a sprostredkovaní „historických právd“ o minulosti. Ich dôležitou úlohou je predkladať aj návrhy a pozície do diskusie o mnohých, rovnoprávne možných obrazoch minulosti, ktoré nadobúdajú význam len v nepretržitom dialógu. Napríklad D. Třeštík zvýrazňuje práve tento akcent a tvrdí, že história
nie je žiadnym súborom poučiek a poznatkov, existuje len mnohé, rôznorodé a navzájom si konkurujúce
písanie historikov o minulosti alebo – inak povedané – mnoho rôznych textov o stále rovnakých textoch,
ktorými sú historické pramene. To sú dejiny, nič iného nimi nie je, nie sú uložené niekde v minulosti ako
nejaký supertext, ktorý historici po častiach dešifrujú. Dejiny sú len a jedine nikdy nekončiaci dialóg historikov o minulosti, sú uložené v ich knihách, v diskusiách na seminároch a konferenciách.7
Dlhodobejšie sledovanie problémových javov dejepisného vzdelávania v SR vyvolal aktívnu potrebu hľadať odpovede na otázky typu: Aké má mať rozmery výučba dejepisu na našich školách?, Aký má
akčný rádius?, Sú schopní žiaci rozkrývať dimenzie dejepisného vzdelávania alebo nám dejepis „slúži“ len
na to, aby sme formálne poznali, čo nás už vlastne nezaujíma? či Aká je vlastne bilancia súčasného vnímania dejín a funkčnosti dejepisného vyučovania našimi stredoškolákmi?
Široký empirický výskum súčasného historického vedomia stredoškolskej študujúcej mládeže
na Slovensku8 riešiteľskému kolektívu potvrdil, aké zložité je historické vzdelávanie, formovanie historického myslenia a vedomia našej mládeže. Upozorňuje aj na to, že naše dejepisné vyučovanie prechádza
vážnou hoci v istom zmysle pochopiteľnou krízou. Zdanlivo si rieši predovšetkým problém prehlbujúcej sa
dichotómie medzi pribúdajúcim množstvom nových poznatkov a súvislostí, ktoré súčasná historická veda
objavuje a ponúka a časovou dotáciou určenou potrebám dejepisného vzdelávania. V skutočnosti si však
nevie poradiť s prirodzeným napätím medzi cieľmi histórie a dejepisu, s pluralitou historických prístupov, s ktorými sa dejepisné vzdelávanie v našich podmienkach vyrovnáva len veľmi rozpačito (na rozdiel
od vývoja v západoeurópskych krajinách), s požiadavkou, že fakty majú byť prostriedkom k porozumeniu
dejinám a nie predmetom výučby, s ťažkou disproporciou vyučovania a učenia sa. Vybrané výsledky výskumu (pre tento účel uvedené len v percentuálnych hodnotách bez rozdielov pohlavia, ročníkov štúdia
histórie, bydliska atď.) ilustratívne mapujú stav vnímania histórie našou študujúcou mládežou a procesuálnu stránku výučby dejepisu.
Je potešujúce, že študenti otvorene prezentujú pozitívny vzťah k histórii ako takej, prikladajú
jej patričný význam a nevnímajú ju iba cez prizmu školského predmetu. Takýchto študentov je 79%. Prevažná väčšina respondentov (64%) vidí práve prostredníctvom historického vzdelávania možnosť poučiť sa z úspechov a chýb ostatných (17% vyjadruje však nesúhlas a 16% nevie zaujať stanovisko). Skoro približný počet študentov (68%) je presvedčených, že história objasňuje súčasný spôsob života a vysvetľuje dnešné problémy, no 14% opýtaných s tým nesúhlasí a opäť 16% nevie zaujať stanovisko. O tom,
že história prináša množstvo príkladov – čo je správne a nesprávne, dobré, či zlé, je presvedčených 58%
opýtaných, 21% však nevie, čo si myslieť a 18% s touto „ponukou“ histórie nesúhlasí. Históriu ako prostriedok na zlepšenie čisto osobného života chápe už len 39% respondentov a ďalších 37% nevie, či môže

7 TŘEŠTÍK, D.: Dějiny jako dějiny společností nebo jako dějiny kultur? In: Dějiny a současnost 4/2001.
8 V rámci grantovej úlohy KEGA „Súčasné historické vedomie dospievajúcej mládeže na Slovensku“ realizoval riešiteľský kolektív Ka-

tedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pod vedením M. Tonkovej v rokoch 2004 – 2007 výskum vnímania úlohy dejín a
funkčnosti dejepisného vyučovania u stredoškolských študentov na vzorke 1922 respondentov 2. a 3. ročníka z 37 gymnázií na Slovensku. Spracované dáta v rámci širokého empirického výskumu boli čiastkovo prezentované na medzinárodnom pracovnom seminári
v Bratislave (21. – 22. 10. 2005) „Súčasný stav historického vedomia študujúcej mládeže na Slovensku“ a na medzinárodných konferenciách v Trenčianskych Tepliciach (1. – 3. 12. 2006) „Slovensko v Európskej dimenzii dejepisného vyučovania. Ako hovoriť pravdu
o dejinách: historická veda, história vo vzdelávacom procese, historická pamäť a európske historické vedomie slovenskej spoločnosti“
a v Štúrove (20. – 23. 9 .2007) „Moderné dejiny stredoeurópskeho regiónu a ich vyučovanie v krajinách V4“.
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história pozitívne ovplyvniť ich život a 14% o tejto možnosti celkom pochybuje. A o niečo menšie percento respondentov (12%) neváha históriu označiť za niečo mŕtve, minulé a ďalších 10%, proti tomu ani
neprotestuje. O tom, či história znamená pre študenta zdroj dobrodružstva, vzrušenia či stimulu predstavivosti uvažovalo súhlasne 42%, ale opäť pomerne veľké percento opýtaných (21%) nevie, či to tak
je alebo nie a 33% takéto úvahy zamieta. Pozornosť vzbudzuje aj pomerne vysoké percento opýtaných
(35%), ktorí nevedeli, či história znamená akumuláciu krutosti a nešťastia alebo nie, 43% vyjadrilo nesúhlas a 19% súhlas.
O dôležitosti nasledujúcich cieľov v štúdiu histórie pre respondentov: poznanie minulosti, porozumenie súčasnosti, či orientáciu v budúcnosti svedčia nasledujúce ukazovatele. Z odpovedí vyplýva,
že pre nich najdôležitejším cieľom v štúdiu histórie je poznanie minulosti (84%). Už v menšom percentuálnom vyčíslení boli presvedčivé odpovede (66%) o tom, že samotné štúdium histórie im pomôže lepšie porozumieť súčasnosti a ešte nižšiu percentuálnu výpovednú hodnotu (45%) dosiahlo presvedčenie
o tom, že im štúdium histórie pomôže pre orientáciu v budúcnosti.
Posudzovanie významu histórie a jej štúdium sa nezaobíde bez toho, aby si študujúci sám nezhodnotil, aký druh dejepisného výkladu ho zaujíma a zároveň si neodpovedal, ktorému z týchto druhov
dôveruje viac, či menej. Naši študenti zastúpení vzorkou respondentov prejavili v poradí najväčší záujem
o televízny dokumentárny film. Nasledovalo rozprávanie iných dospelých – rodičov, starých rodičov, hrané filmy, múzeá a historické miesta, výklad učiteľa, historický dokument a prameň, historické romány a
na poslednom mieste ich záujmu sa ocitla školská učebnica. Ak sledujeme otázku dôvery v určitý druh dejepisného výkladu, tak sa nám poradie mení a študenti rozlišujú medzi zábavou a dôveryhodnosťou výkladu histórie. Najviac presvedčivými sú pre nich múzeá a historické miesta, potom nasledujú televízne
dokumentárne filmy, historické dokumenty a pramene, výklad učiteľa, školská učebnica, hrané filmy a
nakoniec historické romány.
Ak analyzujeme hodnotenie procesuálnej stránky výučby dejepisu respondentom – čiže, ako
obvykle prebieha vyučovacia hodina dejepisu zisťujeme, že na gymnáziách ešte stále výrazne prevažuje
výkladovo – reproduktívna metóda. Žiak sa v prevažnej miere „pozerá“, ako pracuje učiteľ a počúva učiteľovo rozprávanie o minulosti a o tom, čo bolo dobré a zlé, správne či nesprávne a následne prebieha
opätovná reprodukcia učiva. V oveľa menšej miere sa na vyučovacej hodine používajú učebnice, ešte menej sa diskutuje o rôznych výkladoch udalostí, a študujú sa historické pramene a najmenej priestoru sa
vytvára pre rôzne činnosti žiakov.
Pri analýze zámerov vyučovacích hodín dejepisu (čiže na čo sa zameriavate na vyučovacích hodinách dejepisu) jednoznačne v popredí figuruje položka získavania vedomostí o historických faktoch
(85%). Málo pozornosti sa už venuje posudzovaniu historických udalostí (napr. čo znamenali pre ľudské práva), používaniu dejín na vysvetlenie súčasnej situácie a zisťovanie tendencií zmien. Celkovo je neuspokojivý stav so skutočnosťou, ako málo pozornosti sa venuje učeniu ako chápať tradície, charaktery a
hodnoty spoločnosti a ako hodnotiť ochranu kultúrneho dedičstva.
Táto stručná bilancia nás automaticky nabáda položiť si otázku, 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?
Ešte pred desiatimi rokmi sa didaktika drvivej väčšiny vyučovacích hodín (na výberových školách) hodnotila takto: individuálne alebo frontálne, ústne alebo písomné skúšanie, zamerané úplne na
faktografické vedomosti (neskúmajú a nehodnotia sa zručnosti a schopnosti študentov, historické myslenie, ich hodnotové názory a pod.); výklad nového učiva = diktovanie poznámok, jednostranný tok informácií prerušený občas 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.9
Vychádzajúc z uvedených poznatkov praxe i doteraz platných učebných osnov pre dejepis
z roku 1997 musíme skonštatovať, že sme zrejme nedokázali doposiaľ jasne a zreteľne sformulovať funkcie dejepisného vzdelávania na našich školách. I keď mnohí učitelia už zmenili svoje vyučovacie návyky

9 ALBERTY, J.: Ako vnímam hlavné problémy súčasnej výučby dejepisu na školách v Slovenskej republike. In: Zborník výstupných úloh

z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, č. 4. Banská Bystrica : FHV UMB, 1998.
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a spravili dosť pre „otvorenosť“ výučby, to však samo o sebe nestačí. Pre hlbšie, metodické a metodologické uchopenie dejín sú naši študenti ešte málo pripravení. Prezentuje to i pomerne nízka schopnosť žiakov pracovať s faktami, odpovedať na štruktúrované otázky a diskutovať o nich v širších súvislostiach.
Myslíme si, že tento stav je práve prejavom pomerne nízkeho „vedomia funkčnosti faktografie“, to
znamená, že sa nekladie vyvážený dôraz na poznanie, porozumenie a zdôvodnenie významu podávaných
informácií, na rozvoj schopností žiaka orientovať sa v poznatkoch vied, hlbšie o nich premýšľať, posilňovať intelektuálne a praktické zručnosti a budovať vlastný hodnotový systém. Problematickou sa javí
aj tá skutočnosť, že učiteľ si je často vedomý toho, že žiak nemôže chápať historickú skutočnosť tak, ako
on, historik, tvorca učebníc, a preto dochádza k situáciám, že veľmi často preberá na hodinách iniciatívu
a celú zodpovednosť za výklad a interpretáciu dejín namiesto toho, aby spolu so žiakmi kládol histórii
otázky, hľadal na ne odpovede, diskutoval a zároveň odhaľoval, že prítomnosť i budúcnosť sú historicky
podmienené.
Pre dnešné potreby spoločnosti sa kladú vysoké nároky na procesuálnu stránku výučby, na vyspelosť a kompetencie pracovať s učebným obsahom, či už textom, historickými prameňmi a ďalšími,
často rozmanitými, či kontroverznými informáciami. Dnes sa pri výučbe dejín očakáva oveľa aktívnejší
prístup žiaka k študovanému materiálu i určitá úroveň prezentácie jeho historického vedomia. Zaviesť
moderné vyučovanie metódy a postupy a ich náležité každodenné využívanie má ďaleko širší a hlbší dosah ako strohá, sluchom vnímaná vyučujúcim sprostredkovaná informácia.
„Najvýznamnejším umením učiteľa je prebúdzať u žiakov radosť tvoriť a poznávať“
(Einstein)
Veľký význam vyučovaniu dejepisu v súčasnosti prikladá aj Rada Európy. Vo svojich odporúčaniach na formovanie európskeho modelu školskej historickej výchovy a vzdelávania upozorňuje na množstvo projektov zameraných na skvalitnenie výučby dejepisu, na tréningy učiteľov zamerané na využívanie
rôznych metód, rozmanitých zdrojov, prameňov atď. Dôležitou udalosťou bolo aj ustanovenie Stálej konferencie európskych ministrov školstva venovanej školskej historickej výchove (jún 1997), ktorá predstavila návrh historického vzdelávania v rámci stredného školstva v 21. storočí. Za hlavné ciele stredoškolskej výučby histórie okrem iného pokladá:
- vzbudenie záujmov stredoškolákov o najnovšiu a súčasnú históriu,
- posilnenie dejín 20. storočia a najmä dejín Európy (mení sa tým rovnováha medzi výučbou moderných a
starších dejín, učivo 19. a 20. storočia tvorí v súčasnosti už v mnohých krajinách približne polovicu učebných osnov stredoškolského dejepisu),
- kladenie dôrazu v rámci modernej histórie na výučbu najnovšej súčasnej histórie“ – histórie približne
posledných 25 rokov,
- potrebu postaviť európsku históriu do globálneho kontextu,
- rozšírenie obsahu dejepisu o sociálne, hospodárske a kultúrne dejiny, prípadne o históriu myslenia, politiky a diplomacie, prípadne o históriu rôznych skupín, ako sú ženy, rodiny, deti, migranti, etnické menšiny...,
- kladenie väčšieho dôrazu na témy z oblasti vedy a techniky,
- kladenie väčšieho dôrazu na hodnotenie historických prameňov, ako sú výpovede svedkov, film, spravodajský žurnál, videozáznam,
- venovať pozornosť multikultúrnej výchove, výchove k multiperspektívnosti,
- priblíženie pohľadov na 19. a 20. storočie, ktoré predstavujú veľké „otočné“ body, v ktorých by sme mali
hľadať semienka terajších rozporov.10
V súvislosti s uvedeným je nevyhnutné celkovo modernizovať program historického vzdelávania najmä za
tým účelom, aby umožnil mládeži:
- pochopenie síl, procesov a udalostí, ktoré ovplyvnili podobu Európy a sveta v 20. storočí,
- pochopenie dynamiky zmien a síl, ktoré tieto zmeny spôsobovali,

10 Odporúčania RE ministrom školstva členských krajín RE na rozvoj dejepisného vzdelávania v 21. storočí (2001).
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- poznanie rôznorodosti a rozporov v dejinách,
- akceptácii demokratickej a pluralitnej spoločnosti,
- formovanie a rozvíjanie vedeckých postojov a kritického myslenia, zvlášť schopnosti analýzy prameňov,
a tiež kritického postoja voči propagande.11
Tieto odporúčania sa týkajú skôr tém a javov, než jednotlivých faktov. V tomto smere sa už začali aj aktivity smerujúce k prekonaniu encyklopedizmu, ako vo výbere faktografického materiálu, tak
v didaktickom procese.
Vo vzťahu k súčasnej pedagogickej praxi je dôležité pre výučbu dejepisu upozorniť aj na uplatňovanie takých metód a postupov práce, ktoré by kvalitnejšie rozvíjali aktívnu činnosť žiaka a jeho výraznejšiu participáciu v spolupráci s učiteľom. V súvislosti s tým možno hovoriť aj o potrebe tzv. intelektuálneho a motorického tréningu, bez ktorého by sa „moderné vyučovanie“ ani nedalo dobre realizovať. Intelektuálny nácvik však nemožno realizovať bez súčasného rozvíjania vedomostného fondu
žiakov a aplikácie aj výkladovo-reproduktívnej metódy, ktorá má svoje opodstatnené miesto vo výučbe
(vedomosti sú základom ďalšieho myslenia, tvorenia predstáv, ale aj opačne, intelektuálny tréning pôsobí na zvyšovanie vedomostnej úrovne, na ďalší proces učenia). Vyžaduje si tiež rozvoj mravných, estetických, vôľových a ďalších vlastností žiaka – žiaka schopného prekonávať prekážky a pod. Na proces takéhoto zdokonaľovania vplýva aj precvičovanie, čiže motorický tréning. Ten môže byť zameraný na zdokonaľovanie technických, pohybových, umeleckých zručností – čiže na zlepšenie kvality vykonávaných
činností a odstraňovanie nežiaducich, zbytočných, rušivých činiteľov.
Intelektuálny a motorický tréning možno v dejepisnom vyučovaní efektívne realizovať najmä pri aplikácii
týchto odporúčaných metód a stratégií:
a) Diskusia
Význam diskusie ako aktivizujúcej vyučovacej metódy spočíva v tom, že žiaci niekoľko dní pred
diskusiou zhromažďujú materiál, údaje..., pripravujú sa na diskusiu. Takéto „didaktické spracúvanie“
učiva má nesmierny význam pre jeho pochopenie, pre tvorivé narábanie s ním – žiaci sa radia, polemizujú, počúvajú svojich rovesníkov (nielen učiteľa) a zároveň sa aj „vnútorne“ hodnotia a porovnávajú
s ostatnými. Okrem týchto uvedených významov prináša diskusia aj pravidlá, ktoré si žiaci osvojujú a rešpektujú ich. Platia tak pre učiteľa, ako i pre žiaka.
b) Rozvoj kritického myslenia žiakov
Ak sa máme naučiť kriticky myslieť, musíme najprv poznať časti (zložky) kritického myslenia.
Sú to: zámer myslenia, kladenie otázok, získanie informácií a ich porozumenie, vyvodenie záverov, posúdenie dôsledkov, predpokladanie, nazeranie z určitého uhla pohľadu.
Kritické myslenie sa opiera o argumenty. Argument obsahuje tri základné zložky:
1. Tvrdenie, téza, jadro veci, hlavná myšlienka.
2. Dôvody, zdôvodnenie tvrdenia.
3. Dôkazy na podporu každého z dôvodov. Dôkazmi môžu byť štatistické údaje, miesta v texte, otázky, osobné skúsenosti a pod., ktoré môžu adresáti považovať za validné.12
Na niektorých našich školách (najmä na gymnáziách) sa už niekoľko rokov venuje pozornosť
„tréningu“ kritického myslenia na témach z histórie, náuky o spoločnosti, takže niektorí študenti už majú
niekoľkoročnú prax z absolvovania debát na miestnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovní. Už vedia
uplatňovať určité kritériá kvality kritického myslenia a to sú: jasnosť, pravdivosť, presnosť, určitosť, relevantnosť, vecnosť, hĺbka (zohľadnenie dôležitých okolností, podstata veci), šírka (zohľadnenie iných
názorov na vec), atď.
V praxi (vo vyučovaní) sa kritické myslenie už na prvý pohľad môže prejavovať napríklad počas
ústneho skúšania (keď učiteľ preruší prejav žiakov otázkou vyššej úrovne alebo keď dostane samostatne

11 CENTKOWSKI, J.: O formování evropskeho modelu školní historické výchovy. In: Historie a škola III. Člověk, společnost, dějiny II.
– Jak učit dějiny 20. století. Praha : ÚIV, 2006.
12 TUREK, I.: Kritické myslenie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2003.
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vypracovať nejakú úlohu) tak, že študent, ktorý myslí kriticky:
– rozmýšľa a hľadá odpoveď, – riskuje a povie čo si myslí, – evidentne sa takejto otázke poteší a „vychutná“ svoj vlastný nápad, myšlienku, – pýta sa na podrobnosti, – vyjadruje sa k téme, ak sa mu táto
nepozdáva, snaží sa dohodnúť s učiteľom na jej modifikácii, – diskutuje o téme s ostatnými spolužiakmi.
Študent, ktorý nemyslí kriticky: – sa čuduje, – vyhovára sa, že to nebolo v knihe, ani v poznámkach, – snaží sa získať pomoc od spolužiakov, – jeho mimika hovorí o pohoršení, – tvári sa ľahostajne alebo vyjadruje
nevôľu, – zisťuje, či podobnú úlohu neriešili už spolužiaci, s cieľom odpísať riešenie, – pýta sa, či nájde
riešenie v učebnici a pod.
c) Multiperspektívnosť vo vyučovaní dejepisu
Multiperspektívnosť sa obvykle interpretuje ako proces, stratégia porozumenia, pochopenia,
pri ktorom sa berú na vedomie iné názory než máme sami. Je to zároveň aj schopnosť a ochota posúdiť situáciu z rôznych pohľadov, ochota vidieť veci inými očami. Takýto prístup – štúdium nedávnych
a súčasných udalostí a problémov z množstva rozličných perspektív, poskytuje množstvo materiálu (vo
veľkom množstve ešte nespracovaného) pre ďalšiu analýzu založenú na multiperspektívnosti. Multiperspektívnosť (ako metodika štúdia) závisí od našej schopnosti dať jednotlivé perspektívy do vzájomnej súvislosti.
Multiperspektívnosť v kontexte histórie a vyučovania dejepisu chce dosiahnuť tri základné ciele:
- komplexne a širšie pochopiť historické udalosti a vývoj tak, že do úvahy vezme podobné a rozdielne prvky vo výklade, ako aj rôzne pohľady všetkých zainteresovaných strán;
- hlbšie pochopiť historické vzťahy medzi národmi vo všeobecnosti, medzi navzájom susediacimi národmi
alebo medzi väčšinou a menšinami v rámci jedného štátu;
- získať jasnejší obraz o dynamizme diania cez štúdium vzájomného pôsobenia medzi zainteresovanými
ľuďmi a skupinami a o ich vzájomnej závislosti.
Takisto by multiperspektívnosť mala byť aj integrálnou súčasťou štúdia budúcich historikov a
učiteľov dejepisu. Je to spôsob myslenia, spôsob selekcie, štúdia a používania dôkazového materiálu pochádzajúceho z rôznych zdrojov, čím chceme objasniť komplikovanosť situácie. Pri systematickej práci s multiperspektívnosťou vo vyučovaní dejepisu na stredných školách by sa študenti mali naučiť nasledovné:
- nemusí vždy platiť, že existuje jediná správna verzia historickej udalosti;
- jedna a tá istá historická udalosť sa dá opísať a vysvetliť rôznym spôsobom;
- žiadne historické výklady nie sú definitívne;
- to isté vyhlásenie môže mať aj tak rôzny význam pre ľudí, v závislosti od ich konkrétneho postavenia;
- historické dôkazové pramene sú len zriedka celkom zaujaté;
- poskytuje určitú protiváhu voči príliš zjednodušeným výkladom o vzťahu medzi väčšinami, aké sa často
prezentujú v mnohých učebniciach dejepisu.13
d) Projekty vo výučbe dejepisu
Ďalší zo spôsobov, ako aktivizovať žiakov v samotnom procese výučby je tvorba projektov. V súčasných podmienkach slovenského školstva sa využíva ako doplnok, ktorý umožňuje prehlbovať a zvyšovať kvalitu vyučovania. Význam tvorby projektov spočíva v tom, že vedie žiaka k uvažovaniu o predmetnej veci inak, ako sa dozvedá na vyučovacej hodine. Pritom samozrejme riešením projektov rozvíjame
samostatnú prácu žiaka a schopnosť svoje dosiahnuté výsledky aj odprezentovať rôznou formou. Význam
tvorby projektov spočíva v tom, že: učí tímovej práci a kooperatívnemu rozhodovaniu; zároveň núti k väčšej samostatnosti a zodpovednosti; dáva učeniu zmyselnosť; využíva medzipredmetové vzťahy; učí multidisciplinárnym prístupom; učí pracovať s rôznorodým materiálom a vlastnoručne zozbieranými údajmi;
rozvíja schopnosť identifikovať problémy a spoločne hľadať ich riešenie; učí komunikácii a tvorivej prezentácii výsledkov.
Projekty môžu mať rôznu podobu výstupov, či sú to už písomné práce, výtvarné prezentácie, albumy a fotodokumentačný materiál, postery, portfóliá, elektronické nosiče, videonahrávky atď.

13 STRADLING, R.: Multiperspectivity in History Teaching: a Guide for Teacher. Strasbourg : Council of Europe, 2002.
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e) Problémové vyučovanie
Úlohou žiakov je pochopiť kľúčové historické pojmy odborného textu, ktoré im poskytnú analytický a interpretačný rámec. Oddeliť podstatu ku ktorej sa smeruje, od vysvetlenia, ktorým sa zdôvodňuje. Podľa povahy vysvetlenia môžu byť nápomocné prehľady (tabuľky) či logické reťazce, v ktorých sa
zobrazia jednotlivé fázy vývoja problému v historickom čase a priestore podľa určitého algoritmu, napríklad: príčiny – priebeh – výsledky – dôsledky alebo algoritmus: identifikovanie problému – sledovanie
jeho vývojovej línie – vymedzenie a skúmanie kľúčových historických otázok problému – hľadanie medzinárodných väzieb a súvislostí. Kľúčové pojmy, ktoré sa pri problémovom vyučovaní vymedzujú, sú vlastne
prostriedkom na utrieďovanie vedomostí z histórie, utrieďovanie názorov na históriu, zovšeobecnenie,
hľadanie opakujúcich sa prvkov vo vývoji, hľadanie súvislostí. Pri riešení problémových úloh žiak naráža
na mnohé protirečenia a ich analýzou, riešením formuje svoje kritické myslenie. Problémové úlohy môžu
mať rôznu formu: otázka, zadanie, projekt, grafická úloha, praktická úloha, úloha na aplikáciu už osvojených vedomostí a zručností a pod. Problémová úloha má logicky vyplývať z osvojovaného učiva a má
zodpovedať intelektuálnym možnostiam žiaka. Vo výučbe dejepisu má podľa najnovších požiadaviek problémové vyučovanie prednostné miesto. Dobre sa realizuje pri učive, ktoré obsahuje kauzálne vzťahy.
Takéto vyučovanie však kladie na učiteľa i žiaka vyššie nároky na prípravu a organizovanie priebehu vyučovania.
f) Kontroverznosť vo výučbe dejepisu
Prečo zaradiť kontroverzné otázky do výučby? Prečo študentov s nimi oboznamovať? Aby žiaci lepšie porozumeli svetu, v ktorom žijú, aby poznávali základnú povahu histórie ako disciplíny.14 Kontroverzné otázky v histórii, vo výučbe dejepisu majú najmä pri výučbe dejín 20. storočia svoje miesto.
Tento cieľ vo vyučovaní dejepisu je sám o sebe veľmi hodnotný. Pri tejto príležitosti je možné študentov
naučiť, ako používať isté procesné pracovné postupy a spôsoby nazerania na historickú kontroverziu. Sú
to: kritická analýza dôkazového materiálu, kritická analýza jeho interpretácie, hodnotenie prameňov a
dôkazového materiálu, ktoré si vyžadujú, aby študent pomocou nasledujúcich analytických otázok zistil:
- Aké dôležité informácie boli zamlčané?
- Čomu sa v interpretácii prisudzuje väčší význam a naopak?
- Aké príčiny sa pripisujú danej situácii?
- Aké motívy vedú ľudí, aby zastávali taký názor, stanovisko?
a aby študent:
- pochopil komplexnosť danej problematiky (to znamená, že sa daná problematika nesmie redukovať na
čierno-biele videnie);
- triedil argumenty rôznych skupín a jednotlivcov, ktorí sú do problematiky zainteresovaní (resp. rôznych historikov);
- rozlišoval medzi podstatnými a nepodstatnými doplnkovými informáciami;
- vedel identifikovať potenciálne zdroje informácií;
- objavil prípadné medzery v predkladaných informáciách;
- rozpoznal obmedzenia a nedostatky týchto informácií;
- vedel rozpoznať, či ľudia, ktorí poskytujú informácie, nie sú neobjektívni;
- určil, v čom sa rôzne výklady danej problematiky zhodujú a v čom sa odlišujú;
- vedel narábať s protichodnými pramennými materiálmi alebo výkladmi udalostí.15
g) Myšlienkové mapy, schematické zobrazovanie učiva
Myšlienkové mapy predstavujú vo výučbe také postupy, ktoré znázorňujú myslenie zobrazením. Jeho výsledkom sú mentálne, pojmové vedomostné mapy, sieťové znázornenia, myšlienkové spojnice, štruktúrované prehľady a grafické znázornenia. Podstatou tohto myšlienkového postupu je zvýrazňovanie ich vzájomných vzťahov, väzieb a asociácií medzi novými informáciami a existujúcimi poznatkami. Myšlienkové mapovanie učiva sa považuje za vyučovaciu stratégiu, ktorá výraznou mierou prispieva k rozvoju myslenia a tým následne k samostatnému a účinnému učeniu sa žiaka.
14 BLACK, L.: Teaching materials: Controversial and sensitive issnes, multiperspectivity. Strasbourg : Council of Europe, 2001.
15 STRADLING, R.: Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho storočia. Bratislava : MCMB, 2002.
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Podstata ľudského učenia spočíva vo vytváraní užitočných mentálnych programov t.j. postupnosť krokov na dosiahnutie nejakého cieľa V súčasnosti by sme ani nemali vyučovať a učiť sa bez pokusu
zakresľovať si rôznymi spôsobmi naše myšlienkové postupy pri poznávaní historickej skutočnosti. Takáto
stratégia nám uľahčuje toto poznávanie a zároveň nám triedi poznané, naučené.16
g) Práca so školským historickým prameňom
Východiskovým impulzom akejkoľvek analýzy historického prameňa sa má stať pátranie po jeho
autorovi a okolnostiach jeho vzniku. Každý človek a celá ľudská spoločnosť má určité predstavy o svojej minulosti, ktoré vznikli rôznymi cestami; úlohou histórie ako vedy je na základe vedeckého výskumu
podávať výsledky historického bádania odbornej a laickej verejnosti a následne tak formovať aj historické vedomie obyvateľstva. S odstupom rokov je náročné rekonštruovať priebeh udalostí v historickej
dobe, úlohu osobností v nej, vžiť sa do myslenia, cítenia a dobového poznania ľudí, ktorí stáli v centre
diania.17
Jedným zo špecifík práce s historickým prameňom je:
- opis prameňa (kto napísal tento dokument, kedy a pre koho?)
- interpretácia a závery prameňa (zhrňte hlavné body, ktoré sa autor snaží v texte načrtnúť. Zaraďte dokument do súvislosti s predchádzajúcimi informáciami. Zistite, či sú v dokumente nejaké vyhlásenia, ktoré odhaľujú autorovu predpojatosť).
Historický prameň môžu študenti použiť:
- na zostavenie naratívneho výkladu o tom, čo sa stalo;
- na overovanie tohto výkladu s faktami v odbornej literatúre, učebnici, prípadne v televíznom dokumente;
- pre prácu na projektoch;
- ako východisko pre samostatné štúdium;
- na prípravu do diskusie;
- na vnímanie „inakosti“ spoločných dejín (na hľadanie odpovedí, kto sú a boli tí druhí? Čo si mysleli a
chceli tí druhí? Čo si o nich mysleli ostatní doboví súčasníci a čo si myslíme my o obyvateľoch žijúcich pre
nás v tak neznámom svete? Snažíte sa ich vôbec poznávať a pochopiť?) Takáto interpretácia nemá za cieľ
len kultivovať vedomie rozmanitosti a následne i rešpekt a toleranciu voči inakosti. Má presmerovať bádateľský záujem aj na tú časť minulosti ľudstva, ktorá nebola zastúpená v tzv. veľkých príbehoch, ale len
ako ľudský príbeh s množstvom podôb.
h) Práca s učebnicou, knihou
Práca s knihou nie je len „čítanie a čítanie“, ale aj formovanie istých zručností: členenie textu na logické samostatné časti (mikrotémy); vypisovanie alebo označenie oporných bodov a vyjadriť
ich vlastnými slovami, symbolmi; rozlišovanie podstatného a nepodstatného. Týmto postupom vznikne plán, ktorý má slovnú alebo grafickú podobu, prípadne ich kombináciu. Ak si žiak vyčlenil alebo zapamätal oporné body, vie ich vysvetliť v určitej postupnosti, vie ich naskicovať, graficky zakresliť,
má v hlave logickú schému, ktorú si zapamätá lepšie, ako celý text. Pomocou plánu, ktorý si žiak postupne obohacuje a dotvára, si odpovedá na otázky, prípadne formuluje ďalšie, až dospieva k vlastnej interpretácii a je schopný vysvetliť problém aj tomu, kto text nečítal. Tento postup práce s knihou je súčasne aj istým „metodickým návodom“ pre využívanie ostatných metód samostatnej práce. Nazývame ho
„pružným učením“, pretože si žiak najskôr vytvorí plán, „kostru“, osnovu a potom sa podrobne učí, venuje sa aj detailnejším poznatkom. Vedie k hlbšiemu osvojeniu si učiva, žiak chápe súvislosti aj v rámci
interdisciplinárnych vzťahov, vie učivo aplikovať v rôznych zmenených situáciách a pod.
Rôznymi cestami môžeme študovať, poznávať a chápať dejiny. „Dejiny môžeme chápať ako ľudský príbeh s množstvom podôb a vedieť o nich znamená vnášať do vlastného dielu tohto príbehu i vedomie toho, čo nám bolo odovzdané, zverené, čo nás môže z minulosti zasahovať nepriaznivo, čo nás
naopak pozitívne zaväzuje, čo inšpiruje a orientuje. V dejinách sú otázky večné, je dobré vedieť o nich
a ich historických zodpovedaniach. Odpovede, rovnako ako dejiny vôbec, nie sú na opisovanie, ale pre

16 HART, L. A.: Human Brain and Human Learning. Books for Educators. Longman NY, Inc, 1983.
17 BARTL, J.: Úvod do štúdia dejepisu. Bratislava : UK, 2003.
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orientáciu.“18 História je jednou z ciest, ako informovať ľudí o minulosti a formovať ich kultúrnu identitu. Je určitým paradoxom v súčasnom školstve, že „oživujeme“ a zdôrazňujeme to, čo už bolo v podstate
vyrieknuté pred mnohými rokmi i tisícročiami a malo by byť akousi samozrejmosťou aj dnes. Ale ak chce
naša spoločnosť poznať svoju súčasnosť, svoju súčasnú situáciu, musí ju vidieť v jej vývoji a k tomu jej
môže slúžiť historické vzdelanie. Akú váhu pričíta spoločnosť historickému vzdelaniu svojej mladej generácii – to svedčí o potrebe spoločnosti rozumieť svojej situácii.
Summary
Taking care of education, good teachers and students belongs to the most decisive prequisites
of a developed and „learning“ society.
Nowadays the results of our schooling practice have been criticized. The conclusions of recent
empiric researches have shown that we master too many things without understanding their function. We
obtain a lot of knowledge which we often do not take into account.
However, today a school cannot be expected to fulfill relatively limited ´school literacy´ - to
be able to master rather big deal of information of the current scientific cognition. „The functional iteracy“ is the determining human quality for the third millenium. This is supposed to help students to orientate themselves in too many pieces of information and develop their ability to take advantage of education effectively, creatively and responsibly. Of course, the literacy of this kind still remains a rarity in
our school system.
History as a school subject cannot be included into teaching process only because of the fact
that children and young generation should be acquianted with the past. Through the knowledge of history they should know how to deal with the history facts and manage to orientate themselves in the current developments and predict the future.

18 KVAČEK, R. O hodnotě dějepisu. In: Výuka dějepisu a významná témata historie. Sborník přednášek XVII. Letní škola historie. Pra-

ha : Univerzita Karlova, 2006.
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Štyri neznáme privilégiá
Žigmunda Luxemburského pre Holíč
Ján LUKAČKA
Pramene k dejinám našich miest a mestečiek sú zachované veľmi rôzne. Mnohé archívne fondy
sa zachovali takmer nedotknuté, pri iných máme k dispozícii iba torzá a v mnohých prípadoch nezostalo
do dnešných čias vôbec nič. Toto konštatovanie platilo aj pre Holíč, ktorý sa už od druhej polovice 14.
storočia vyvíjal ako mestečko v rámci Holíčskeho hradného panstva. Autor prvej pomerne stručnej
monografie Holíča Rudolf Irša síce naznačil, že existujú privilégiá kráľa Žigmunda pre Holíč, ale okrem
signatúry neuviedol o nich žiadne podrobnosti. Z toho je celkom zrejmé, že ich nemal k dispozícii.1
Hľadanie konkrétnych údajov k Holíču v edícii Zsigmondkori oklevéltár tiež neprinieslo žiadne nové
poznatky, dokonca existencia akýchkoľvek výsad sa neuvádza ani v novej doplnenej verzii spomínanej
edície, ktorá vyšla v elektronickej podobe.2 O to prekvapujúcejšie bolo, keď nám mladší kolega Peter
Keresteš zo Štátneho archívu v Ivanke pri Nitre poslal celý konvolút dokumentov o spore mestečiek Holíča
a Šaštína s mestom Trnavou, ktorý prepukol v polovici 18. storočia a týkal sa rešpektovania mýtnych
a colných výsad spomínaných záhorských mestečiek. Najcennejšou súčasťou spomínaných archívnych
dokumentov bol prepis privilégia kráľa Žigmunda vydaného v Skalici na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
(15. augusta) roku 1435, ktoré obsahovalo inzerty troch ďalších listín vydaných tým istým panovníkom.3
Aj keď sa predmetná listina zachovala iba v novovekom odpise, vôbec nemožno pochybovať, že ide o pravú
listinu vydanú nemeckým cisárom a uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským. Vnútorná skladba
listiny a jej jednotlivé formulácie zodpovedajú kancelárskemu úzu používanému na konci Žigmundovej
vlády. Úvodné (protokolové) časti sú pomerne stručné a obsahujú iba skrátenú intituláciu a všeobecne
adresovanú promulgáciu. Kontext listiny začína zmienkou o dávnejšom vynesení dekrétu ohľadom
straty tajnej kráľovskej pečate (jeho typária). Po porade s prelátmi a barónmi Uhorského kráľovstva sa
kráľ rozhodol, že všetky listiny spečatené menšou tajnou pečaťou budú musieť predložiť ich majitelia
v priebehu jedného roka na preskúmanie pravosti. V opačnom prípade môžu byť nepreverené listiny
vyhlásené za neplatné. Žigmund sa k tomuto kroku odhodlal preto, lebo v bitke s tureckým sultánom
Bajazidom pri Veľkom Nikopoli (1396) stratil typárium zmienenej tajnej pečate a obával sa jej možného
zneužitia. Predstavitelia mestečka Holíča (richtár Peter, syn Jakuba, a 4 prísažní) až v roku 1435 vyhľadali
Žigmunda, keď sa zdržiaval v Skalici a tu kráľovi vysvetlili, že ich predkovia zrejme z nevedomosti
nesplnili v predpísanej lehote kráľovo nariadenie a s veľkým oneskorením až teraz predložili kráľovi svoje
privilégiá spečatené spomínanou menšou tajnou pečaťou v obavách, aby im z tejto príčiny nevznikli dáke
škody, či nebodaj strata platnosti ich starších privilégií. Po tomto kráľovi predložili tri patentné listiny,
ktoré boli skutočne spečatené zmienenou stratenou tajnou pečaťou. Prvá z nich sa týkala oslobodenia
mešťanov, hostí a obyvateľov mestečka Holíča od platenia kráľovskej dane (lucrum camere), druhou
listinou boli oslobodení od povinnosti platiť tridsiatok, ako aj ostatné mýtne poplatky na kráľovských
vrátane ostatných mýtnych staníc, kde sa vyberá clo a mýto od osôb alebo tovarov. Nakoniec tretia listina
sa týkala udelenia práva každoročne usporadúvať jarmoky na sviatok sv. Havla Vyznávača a na oktávu

1 IRŠA, R.: Holíč – dejiny a súčasnosť. I. časť, dejiny do roku 1918 a pamiatky. Holíč : MsNV, 1990, s. 11-12.
2 MÁLYUSZ, E.: Zsigmondkori oklevéltár I – II. Budapest, 1951, 1956 a 1958.
3 Štátny archív Nitra, ŽN I., kongregačné spisy XXVII 7068, škat. 78. Odpis z r. 1756.
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po Veľkej noci v mestečku Holíči. Keďže k predstaviteľom mestečka sa z neznámeho dôvodu nedostala
informácia o vynesení kráľovského dekrétu o revízii listín spečatených stratenou tajnou pečaťou, kráľ sa
nechal obmäkčiť ich úpenlivými prosbami a milostivo uznal platnosť spomínaných troch listín. Ich znenie
a platnosť potom ráčil potvrdiť osobitnou privilegiálnou listinou opatrenou svojou súčasnou autentickou
dvojstrannou pečaťou. Keďže inzerované listiny nie sú príliš rozsiahle, uvádzame ich „in extenso“. Prvá
z nich nasleduje v tomto znení:
My Žigmund, z Božej milosti kráľ Uhorska atď. Dávame na pamäť znením tejto listiny oznamujúc
všetkým, ktorých sa to týka, že keď sme videli nevýslovnú biedu a skazu, ktorou boli postihnutí naši verní
obyvatelia, mešťania a hostia z Holíča, zo súcitu k nim sme sa z kráľovského milosrdenstva rozhodli natrvalo
oslobodiť ich ako aj všetkých ich potomkov od platenia kráľovskej dane (lucrum camerae). Preto odteraz
ich od tejto povinnosti milostivo oslobodzujeme a znením tejto listiny zároveň prísne nariaďujeme terajším
i budúcim správcom kráľovskej dane, aby sa neopovážili, rešpektujúc udelenú milosť, nikdy požadovať od
spomínaných mešťanov, obyvateľov a hostí z Holíča jej platenie pod hrozbou straty našej milosti. Dané
v Trnave v nedeľu Quasi modo geniti, roku Pána tisíceho tristého deväťdesiateho tretieho.
Znenie druhej listiny je nasledovné:
My Žigmund, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmátska, Chorvátska atď., markgróf brandenburský
atď. Dávame na pamäť znením tejto listiny oznamujúc všetkým, ktorých sa to týka. Z titulu našej kráľovskej
vznešenosti, ku ktorému patrí aj povinnosť starať sa o zachovanie dobrého postavenia našich poddaných,
a ak ich postihne dáke nešťastie, máme im milostivo pomôcť pri obnove predchádzajúceho stavu. Preto sme
sa zo súcitu s našimi vernými mešťanmi, obyvateľmi a hosťami mestečka Nový hrad, inak aj Holíč nazývaným,
ktorých nedávno postihol hrozivý požiar, na príhovor mnohých našich verných barónov a veľmožov, ktorí nás
sprevádzali, rozhodli pomôcť spomínaným mešťanom a obyvateľom tak, že ich oslobodzujeme od platenia
tridsiatku a mýtnych poplatkov kdekoľvek na území nášho kráľovstva, teda na kráľovských tridsiatkových
staniciach a rovnako aj mýtnych staniciach iných feudálov, kde sa zvyknú vyberať tieto poplatky. Od tejto
povinnosti ich na večné časy, a rovnako aj ich potomkov, teraz milostivo oslobodzujeme prostredníctvom
svedectva tejto našej listiny. Z tohto dôvodu prísne nariaďujeme colníkom, ako aj ich zástupcom, rovnako
tiež aj mýtnikom a ich pomocníkom v celom našom kráľovstve, terajším i v budúcnosti ustanoveným,
aby sa v žiadnom prípade neodvážili nútiť spomínaných mešťanov, obyvateľov a hostí z Holíča k plateniu
zmienených poplatkov, ale nechali ich slobodne prechádzať cez colnice a mýtnice spolu so všetkými vecami
a obchodným tovarom. Ak nás o to požiadajú, vystavíme spomínanú listinu aj vo forme nášho privilégia.
Dané v spomínanom Holíči v najbližší piatok po sviatku sv. Jána pred Latinskou bránou, roku Pána 1393.
Znenie tretej listiny nasleduje takto:
My Žigmund, z Božej milosti kráľ Uhorska atď. Dávame na známosť všetkým, že sme sa pre osoh
a úžitok nášho kráľovstva, ale nemenej tiež na základe poníženej prosby nášho verného baróna Stibora zo
Stiboríc, nášho sedmohradského vojvodu a bratislavského župana, ktorého želaním bolo, aby sa počet hostí
a poddaných bývajúcich v jeho mestečku Holíč neustále zväčšoval, a preto nás prosil, aby sme zmienenému
mestečku udelili právo každoročne usporadúvať jarmok alebo výročný trh na sviatok blahoslaveného Havla
Vyznávača, ako aj na oktávu po Veľkej noci, a to v aj v dňoch pred týmito sviatkami i po spomínaných
sviatkoch so všetkými výsadami a oslobodeniami, ako je to obvyklé aj iných našich kráľovských mestách.
Tejto jeho žiadosti sme sa rozhodli láskavo vyhovieť a povoliť konanie spomínaných jarmokov bez poškodenia
práv iných miest, kde sa tiež zvyknú konať trhy. Preto Vás všetkých kupcov a podomových obchodníkov, ako
aj ostatných ľudí zaoberajúcich sa obchodovaním chceme ubezpečiť a potvrdiť, že môžete bez obáv a strachu
prichádzať, teraz i v budúcnosti na jarmoky, ktoré sa budú konať v spomínanom mestečku Holíči a slobodne
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tu predávať i kupovať a po ich skončení sa vracať do svojich domovov alebo na iné trhové miesta so svojimi
tovarmi bez akýchkoľvek obáv, pretože budete pod osobitnou ochranou nášho majestátu. Okrem toho si
želáme, aby toto naše privilégium bolo verejne vyhlásené na všetkých potrebných verejných miestach. Dané
v spomínanom Holíči v stredu pred Turícami, roku Pána tisíceho tristého deväťdesiateho siedmeho.
Kráľ Žigmund teda vyhovel žiadosti richtára Petra a ďalších 4 prísažných z Holíča, uznal
pravosť troch svojich patentných listín, ktoré boli neporušené a s ich textom sa nemanipulovalo, takže
nejestvoval dôvod považovať ich za nepravé. Preto kráľ prikázal prepísať ich znenie „de verbo ad verbum“
so všetkými článkami a formuláciami obsiahnutými v zmienených listinách. Kráľ teda nanovo potvrdil
platnosť oslobodenia od kráľovskej dane, výsadu odpustenia platenia colných a mýtnych poplatkov
nielen na kráľovských, ale aj zemepanských mýtach, ako aj jarmočné výsady udelené mestečku Holíč,
nehľadiac na okolnosť, že predkovia terajších predstaviteľov mestečka trestuhodne zanedbali povinnosť
predložiť spomínané tri listiny na preskúmanie a potvrdenie. Z titulu cisárskeho a kráľovského majestátu
sa Žigmund rozhodol, dúfajúc, že vernosť a oddanosť mešťanov, hostí a obyvateľov Holíča ešte k nemu
vzrastie, potvrdiť trvalú platnosť udelených výsad. Pre lepšiu stálosť a záväznosť spomínaného aktu
prikázal opatriť svoju privilegiálnu listinu privesenou novou dvojstrannou autentickou pečaťou, ktorú
teraz používa ako uhorský kráľ. Listinu datoval v Skalici na ceste do Čiech. Zodpovedajú aj roky panovania.
V Uhorsku to bolo v 49. roku, rímskeho panovania v 25. roku, českého panovania v 16. roku a od cisárskej
korunovácie v 3. roku. Zmienené listiny sú cenné najmä pre poznanie dejín mestečka Holíča, pretože o ich
výsadách sa vôbec nevedelo. Doterajšia spisba evidovala iba skutočnosť, že už pred získaním panstva
Holíč získalo podhradie charakter mestečka.
Nevedno, čo sa stalo začiatkom roku 1393, ale z udelených privilégií je jasné, že Holíč
v tomto čase vyhorel. Keďže nevieme o žiadnych vojenských akciách v najbližšom okolí, zrejme išlo
o náhodný požiar, ktorému padlo za obeť takmer celé mestečko. Predstavitelia Holíča so súhlasom svojho
nového zemepána predstúpili pred kráľa Žigmunda a v mene celej komunity obyvateľov, mešťanov a
hostí žijúcich v Holíči ho požiadali o poskytnutie úľav, aby si mohli znovu postaviť svoje zničené obydlia.
Kráľ milostivo vypočul ich prosby a svojou listinou vydanou v Trnave v nedeľu Quasimodogeniti (13.
apríla 1393) odpustil Holíčanom platenie kráľovskej dane zvanej „lucrum camerae“.4 Zaujímavé je, že
táto sloboda nebola nijako časovo obmedzená. Mala platiť nielen počas Žigmundovej vlády, ale i jeho
nasledovníkov. Išlo o pomerne zriedkavú výsadu, z ktorej Holíčania v nasledujúcich obdobiach zrejme
významným spôsobom profitovali. To však nebolo všetko. Ešte v tom istom roku získali aj ďalšiu významnú
výsadu hospodárskeho charakteru. Pomohla im aj okolnosť, že kráľ v tom čase v piatok po sviatku sv.
Jána pred Latinskou bránou (9. mája 1393) prechádzal so svojím sprievodom cez Holíč a na vlastné oči
videl zničujúce následky požiaru. Holíčania ho opätovne poprosili o poskytnutie ďalších výsad, ktoré im
mali napomôcť pri rýchlejšom obnovení zničených hospodárstiev. K týmto prosbám sa pridali aj uhorskí
baróni a Žigmund sa rozhodol natrvalo oslobodiť obyvateľov a hostí bývajúcich v mestečku od platenia
pohraničného cla zvaného tridsiatok, ako aj všetkých kráľovských a zemepanských mýt v celom Uhorskom
kráľovstve. V listine sa kráľ obracia aj na kráľovských a zemepanských mýtnikov, aby ním udelenú výsadu
rešpektovali a neopovážili sa od Holíčanov vymáhať platenie pohraničného cla ani mýta. Majú ich nechať
voľne prechádzať cez mýtne stanice so svojimi vecami a tovarmi určenými na predaj bez akejkoľvek
prekážky. Aj táto dôležitá výsada mala mať trvalý charakter, čo nepochybne v nasledujúcich rokoch
podnietilo rozmach kupeckého stavu v mestečku.5
4 V preklade znamená zisk kráľovskej komory.
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Veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc a Beckova získal panstvo Holíč do doživotnej
držby roku 1392. Dedičným majiteľom Holíča sa Stibor stal 26. októbra 1395, keď kráľ Žigmund vydal
novú donačnú listinu na Holíčske hradné panstvo, ktoré mu udelil „iure perpetuo“, t. j. na večné časy. To
bolo dôvodom, aby sa 19. marca 1396 uskutočnilo nové vovedenie do držby. Kráľ poveril touto úlohou
Bratislavskú kapitulu a za kráľovho splnomocnenca bol určený šľachtic Ján, syn Jána z Krupej. V písomnej
správe kapituly sa na rozdiel od listiny z roku 1392 uvádza menej lokalít patriacich k panstvu ako bolo
uvedených v kráľovskom mandáte, čo sa dá len ťažko vysvetliť.6 Stibor bol voči svojim poddaným a
mešťanom veľmi prajný a snažil sa pre nich získať všetky možné výhody a výsady. Spomínané tvrdenie
možno veľmi dobre ilustrovať nasledujúcou kráľovskou listinou, ktorú vydal Žigmund Luxemburský
6. júna 1397 v Holíči, keď sa tu zastavil na jednej zo svojich nespočetných ciest. Ako žiadateľ vydania
listiny vystupuje majiteľ panstva sedmohradský vojvoda a bratislavský župan Stibor. Pre svojich hostí
a poddaných bývajúcich v mestečku Holíč v Bratislavskej župe7 žiadal, chcejúc dosiahnuť, aby sa počet
obyvateľov rozmnožoval, udelenie výsady konať výročné trhy (jarmoky) na sviatok sv. Havla Vyznávača
(16. októbra) a na oktávu (týždeň) po Veľkej noci (keďže ide o pohyblivý sviatok, jarmoky sa mohli konať
v priebehu marca alebo apríla). Spomínané jarmoky sa mohli začať konať už týždeň pred uvedenými
sviatkami a mohli trvať aj v týždni nasledujúcom po vyznačených sviatkoch. Návštevníci spomínaných
výročných trhov sa mali tešiť takým istým výhodám a oslobodeniam, ako to bolo obvyklé pri ostatných
kráľovských mestách. V závere privilegiálnej listiny sa kráľ obracia na všetkých kupcov a obchodníkov,
aby bez akejkoľvek prekážky a strachu navštevovali jarmoky v Holíči a slobodne tu predávali svoje tovary.
Pritom im garantuje kráľovskú ochranu a bezpečnosť na cestách. Hoci to v listine nie je uvedené, všetci
jarmočníci boli počas konania jarmoku oslobodení od platenia akýchkoľvek mýtnych poplatkov na
všetkých susedných mýtnych staniciach. V závere sa uvádza, že privilégium má byť verejne prezentované
na všetkých verejných miestach v širšom okolí.8 Tretie privilégium kráľa Žigmunda uzavrelo právny
rámec, ktorý vytváral priaznivé predpoklady pre ďalší hospodársky rozmach Holíča ako privilegovaného
stredovekého mestečka. Z hľadiska miery výsadnosti možno Holíč v tomto čase porovnať s ostatnými
kráľovskými či zemepanskými mestami. Keďže Holíč bol zemepanským mestom, mestská rada na čele
s richtárom disponovala iba nižšou súdnou právomocou. To znamenalo, že závažnejšie delikty a trestné
činy (lúpež, vražda, podpaľačstvo) súdil zemepán, respektíve ním poverený úradník v prítomnosti
holíčskeho richtára.
Uvedené neznáme listiny kráľa Žigmunda zaujímavým spôsobom doplňujú aj itinerár tohto
veľmi zdatného a pohyblivého panovníka. Zapadajú do kontextu už dávnejšie známych skutočností
o vysokej mobilite mladého panovníka a celého jeho dvora, ktorý dokázal v krátkom čase prekonať
pomerne veľké vzdialenosti. Sú svedectvom aj o jeho ľudskom rozmere, pretože ako panovník sa vedel
vcítiť aj do polohy obyčajných poddaných a mešťanov svojho kráľovstva a dokázal na presvedčivé podnety
primerane reagovať.

5 Vďaka výhodnej polohe na hraniciach kráľovstva predpokladáme, že Holíčania začali intenzívnejšie obchodovať so susednou Moravou a Dolným Rakúskom.
6 SNA, Coborovské písomnosti č. 3. Na veľké rozdiely pri vypočítavaní príslušenstiev hradného panstva Holíč v darovacích listinách
z konca 14. storočia upozornil Petrovič, V.: Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč. In: Záhorie 6/1996.
7 Ide o zjavný omyl, pretože Holíč vždy patril do Nitrianskej župy.
8 Štátny archív Nitra, ŽN I., kongregačné spisy XXVII 7068, škat. 78. Odpis z r. 1756.
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Summary
In his contribution. the author is dealing with four previously unknown documents of Žigmund
Luxemburský, that were issued for the town of Holíč. The first of them, issued on the 13th of april 1393, he
freed the townsfolk from paying the tax to the king, in the second one, issued on the 9th of may 1393 he
then gave them the privilege not to pay the tolls and customs at the king´s and landlord´s toll-stations
in the whole Hungarian empire. The third one from the 6th of June 1397, after the request from landlord
Stibor of Stiborice the town of Holíč was given the right to have two markets and finally in the fourth
document from the 15th of august of 1435 he approved the validity of the three previous documents
although there was used an unvalid secret king´s seal, the seal of which the king had lost during the
battle of Nikopoli in 1396.
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K problematike slovenskej
historickej terminológie
Richard MARSINA
Slovenské dejiny ako strechový (pracovný aj oficiálny) názov dejín Slovenska a Slovákov,
zahrnujúci v sebe samozrejme aj dejiny ostatných národností, bývajúcich na území (dnešného)
Slovenska, ako aj Slovákov žijúcich mimo jeho územia, je až z tretieho desaťročia 20. storočia. Navrhol
či presadzoval ho a oprávnenosť jeho vedeckého používania dokázal Daniel Rapant.1 V porovnaní
s našimi susedmi (Maďarmi, Čechmi, Poliakmi) je to pomerne neskoro, no súvisí to s vtedajším politickým
postavením subjektu slovenských dejín, teda Slovákov, či slovenskej pospolitosti alebo národa. V tejto
súvislosti je zaujímavé, ale pre komplikovaný emancipačný vývoj Slovákov charakteristické, že aj po
vedeckom odôvodnení oprávnenosti používania tohto termínu a až potom o niekoľko rokov neskôr po
jeho oficiálnom zaradení do používania, došlo potom neskôr po poldruha desaťročí z politických dôvodov
k jeho oficiálnemu zrušeniu, lebo zrejme sily dúfajúce predsa len v asimiláciu Slovákov ich vtedajším
silnejším partnerom si to presadili. Potom skoro štyri desaťročia nejestvoval samostatný študijný,
vyučovací a výskumnícky odbor tohto názvu,2 čo jednoznačne súviselo s labilným politickým postavením
politickej reprezentácie (predstaviteľov) Slovákov, v rámci ľudovodemokratického Československa
proklamovaných síce za národ, ale v skutočnosti nie plne svojprávnych. Aj z tohto príkladu jasne vidieť,
že realizácia úplnej emancipácie Slovákov ako suverénneho národa po všetkých stránkach bola vlastne
hegemónmi štátu, v ktorom žili Slováci vlastne spochybňovaná,3 čo fakticky trvalo až do 31. decembra
1992, teda do vyhlásenia druhej samostatnej Slovenskej republiky. Došlo tu teda pred polovicou 50. rokov
20. storočia, napriek vedecky vyargumentovanej oprávnenosti koncepcie, k neprirodzenému mocensky
nanútenému zvratu ľuďmi či predstaviteľmi, ktorí fakticky Slovákov vlastne neuznávali za samostatný
subjekt. Povedaným sa chce zdôrazniť, že aj už len postoj k názvu dejín určitého subjektu prezrádza
skutočný názor svojho vyjadrovateľa o príslušnom subjekte, jeho samostatnosti (suverénnosti). Z toho
ale potom vyplýva, že príslušný „vyjadrovateľ“ chápe aj emancipačné snahy tohto subjektu nie ako
prirodzené (samozrejmé), ale prinajmenej otázne.4
Každá ustálená vedná disciplína má vypracovanú terminológiu, ktorá je v jej rámci záväzná.
Terminológia nie je samoúčelom a jej význam je nielen odborný, ale aj jazykový, pretože sa terminológie
spravidla vyvíjajú v národno-jazykovom rámci. Treba otvorene pripustiť, že slovenská historiografia
vlastne doteraz nemá v podrobnostiach pevne ustálenú a jednotne používanú terminológiu, tak pre
staršie ako aj novšie a najnovšie dejiny, čo v takomto zmysle a stupni nemožno konštatovať o našich
susedných historiografiách maďarskej, českej a poľskej (atď.). Týka sa to aj úplne základných pomenovaní
etnika, krajiny a jazyka, ale aj špeciálnych historických termínov z oblasti verejnej správy, hospodárstva a
1 RAPANT, D.: Československé dejiny. Problémy a metody. In: Od pravěku k dnešku. Sborník prací z dějin československých. K 60. narozeninám J. Pekaře. II. Praha, 1930, s. 531-563.
2 MARSINA, R.: Slovenské dejiny 1. (K otázke ich pomenovania). Historický časopis, roč. 38, 1990, č. 5, s. 625-636. Otázke pomenovania (slovenských) dejín sa venoval aj seminár v Hradci Králové 3. novembra 1999 na tému „České, slovenské a československé dějiny“, na ktorom I. Kamenec v závere svojho vystúpenia pokladal dnes už túto otázku „za pseudoproblém“; J. Rychlík zas zdôraznil, že
„československé dejiny existujú, sú to dejiny československého štátu“. Por. Česko-slovenská historická ročenka 2000. Masarykova univerzita v Brně 2000, s. 9-48, najmä s. 18 a 22.
3 V tzv. ľudovodemokratickom období sa používalo takmer výlučne označenie ľud (lid), ktorý bol z hľadiska historického materializmu
kategóriou triednou, nie etnickou; a pri robotníckej triede sa zdôrazňovala jej českosť.
4 To nepochybne prispelo k tomu, že oficiálne označenie „slovenské dejiny“ bolo jednoducho zrušené, pričom navrhovateľmi premenovania odboru boli z oportúnnych dôvodov niektorí slovenskí historici sami.
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sociálnych vzťahov, ktoré sa v priebehu historického diania vyvíjali a podliehali modifikáciám a zmenám.5
Týka sa to aj písania miestnych názvov a najmä osobných mien, ktoré až takmer do 19. storočia zväčša
nemali jednotnú ortografickú formu. Táto pomerná neustálenosť nepochybne súvisí s tým, že na ustálenie
terminológie každého odboru treba určitý čas a z tohto hľadiska je slovenská historiografia v porovnaní
so spomínanými susednými historiografiami pomerne mladou. Používanie ustálenej terminológie
historických termínov nie je dôležité len pre historikov, ale aj pre vydavateľskú knižnú prax, čo má vplyv
aj na širšiu verejnosť.
V minulosti sa podnikali viaceré pokusy o ustálenie slovenskej historickej terminológie,
jestvovali aj na tento účel vytvorené komisie, ktoré však nedospeli k takej konečnej petrifikácii, čo by
bola všeobecnejšie akceptovaná.6 Cieľavedomé pokusy v tomto smere vlastne skončili začiatkom 80.
rokov minulého storočia a intenzívnejšie neboli obnovené, hoc aj pri pláne vydávania prekladových edícií
v 90. rokoch sa opäť pociťovala naliehavá potreba terminológiu aspoň do istej miery ustáliť.7 Naopak,
práve v 90. rokoch došlo k relatívnemu uvoľneniu pri používaní historickej terminológie;8 nepochybne
to súviselo s rozšírenými možnosťami publikovania (bez odborného lektorovania), ako aj s tým, že do
publikačného procesu vstúpilo viacero nie vždy rovnako či primerane erudovaných jedincov.
Pri úvahách o terminológii historiografie nestačí len akceptovať ju v rámci príslušnej
historiografie a jej jazyka, ale treba zohľadňovať aj jej reflektovanie susednými historiografiami a
jazykmi. U starých historiografií, ktorých korene neprerušene, kontinuitne siahajú až do stredoveku, to
spravidla nebýva takým problémom, pretože vzájomné vzťahy sa upravili – ustálili počas viacstoročného
paralelného dejstvovania.9 Mladšie historiografie, akou je aj slovenská, majú s tým neraz problémy,
lebo na historiografickú scénu prichádzajú neskôr, keď historická terminológia ich bezprostredných
susedov býva už prevažne ustálená a prinajmenej sčasti sa ako taká ponúka na (modifikované) prevzatie
a používanie. Veľkú pomoc pri petrifikovaní historickej terminológie poskytuje vlastná štátnosť, ktorú
Slováci v minulosti nemali, aspoň nie v jednoznačne kontinuitnom zmysle, a netvorili ani ako celok
politicko-správnu jednotku. To všetko spôsobuje práve pre najstaršie obdobie – pri snahe o terminologickú
petrifikáciu – veľké problémy, ktoré sa ešte znásobujú, ak príslušný subjekt menil či striedal svoju
štátnu príslušnosť. V tejto súvislosti Slováci a slovenské dejiny, aby sa to povedalo zjednodušene, boli
v historickom období vo veľmi úzkych zväzkoch s Moravanmi (postupne v ďalšom historickom vývoji
deklarovanými etnicky za Čechov) a Maďarmi. Kým pri reflektovaní slovenskej historickej terminológie
Čechmi, českou historiografiou k istým rozdielnostiam dochádza najmä v najstaršom období a potom
v tzv. národnom obrodení, v celkom inej polohe je to s Maďarmi a maďarskou historiografiou.
Je len prirodzené, že slovenská historiografia sa usilovala vytvoriť pre svoj objekt (územie)
vlastný názov – pomenovanie, ktorý priamo nemohla odvodzovať od ustáleného oficiálneho celkového
teritoriálneho názvu (lebo ten nejestvoval), hoc aj najstaršie doklady takéhoto síce nie celkom presne
územne ohraničeného chápania a nie celkom presne geograficky označeného územia jestvujú už
prinajmenej zo začiatku 15. storočia.10 Preto musela slovenská historiografia vychádzať z pomenovania
5 Podrobnejšie sa niektorým problémom slovenskej historickej terminológie venoval odborný vedecký seminár „Slovenská historická

terminológia“, usporiadaný v Bratislave 4. októbra 2001 Bernolákovou spoločnosťou, z ktorého v tomže roku vyšiel zborník „Slovo
o Slove“, zostavený Petrom Mulíkom.
6 Podrobnejšie por. MARSINA, R.: O slovenskej historickej terminológii. In: Slovo o slove, c. d., najmä s. 5-9.
7 Myslí sa tu v prvom rade na edíciu Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I-VII, 1999-2005, kde sa aspoň do istej miery podarilo
rešpektovať jednotné terminologické zásady.
8 Napr. aj to isté periodikum, neraz aj v tom istom čísle sa neusilovalo rešpektovať v príspevkoch jednotlivých autorov jednotnú terminológiu, tá akoby závisela od autorov (?).
9 Treba však zdôrazniť, že aj u dlho sa vyvíjajúcich historiografií došlo k striktnejšiemu ustaľovaniu terminológie až od druhej polovice 19. storočia.
10 Historiograf Kostnického koncilu (1414 – 1418) Ulrich z Richentalu († 1437) hovorí vo svojej kronike, že (v roku 1417) „prišiel do
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svojho subjektu, od ktorého potom odvodzovala aj názov svojho objektu a transponovala ho do najstarších
čias, v ktorých či od ktorých možno predpokladať jestvovanie príslušného subjektu v daných sídlach, na
príslušnom území.11 Jednoducho povedané, slovenská historiografia hovorí o Slovákoch už od najstarších
čias, čo by malo byť vlastne všeobecne akceptovateľné, pretože dnešné obyvateľstvo Slovenska je svojím
spôsobom potomkami či pokračovateľmi tých obyvateľov, čo tu žili už pred vyše tisícročím. Z rovnakých
dôvodov hovorí slovenská historiografia aj už v dávnej minulosti o Slovensku, ktoré sa vlastne pokiaľ ide
o územie presne geograficky definitívne petrifikovalo až v období medzi dvoma svetovými vojnami,12 a
vedeckými predbojovníkmi toho boli vlastne českí profesori, pôsobiaci vtedy na Slovensku.13
Najväčším oponentom práve vyššie naznačeného je maďarská historiografia, ktorá najmä
približne posledných dvadsať rokov veľmi jednoznačne popiera oprávnenosť používania označení
„Slovensko“, „slovenský“ vlastne až do roku 1918 jednoducho preto, lebo dovtedy nejestvovalo
Slovensko ako politicko-administratívna jednotka. Preto podľa týchto názorov o Slovensku do 1918
možno hovoriť len ako o „Felvidéku“, teda hornom kraji, hornom Uhorsku. Z geografického hľadiska je
síce toto označenie (približne) správne, lebo územie dnešného Slovenska tvorilo geograficky severnú,
presnejšie severozápadnú časť Uhorského kráľovstva. No na druhej strane je iste známe, že aj označenie
Horné Uhorsko malo svoj vývoj. V habsburskom mocnárstve sa (najmä v časoch okupácie centrálnej časti
Uhorského kráľovstva Osmanskou ríšou), teda v 16. – 17. storočí, za Dolné Uhorsko pokladalo územie
ležiace v rámci vtedy Habsburgovcami ovládanej časti Uhorského kráľovstva západnejšie, teda bližšie
k Viedni a za Horné Uhorsko sa pokladalo východnejšie ležiace územie, vzdialenejšie od Viedne. Preto sa
napríklad hovorilo o dolnouhorských (či maďarských?) banských mestách na čele s Banskou Štiavnicou
alebo Kremnicou a o hornouhorských banských mestách, ktoré boli v Spišskej a Abovskej stolici.
Intenzívnejšie sa označenie Horné Uhorsko na územie celého Slovenska presadzovalo a uplatňovalo až
od druhej polovice 19. storočia a veľmi výrazne potom po roku 1918, kedy sa tým chcelo zdôrazňovať,
že ide len o časť (pôvodného) celku, ktorým do 1918 bolo Uhorské kráľovstvo. Vážnejšie, ale úplne
nehistorické je, ak sa územie Slovenska v prítomnosti označuje v maďarskej historiografii a publicistike
ako „Felvidék“. V prítomnosti sa u nás v Slovenskej republike vyskytujú aj vyjadrenia, že označenie
Felvidék sa dnes geograficky vzťahuje len na územie, ktoré po Viedenskej arbitráži z 2. novembra 1938
pripadlo horthyovskému Maďarsku (Béla Bugár v televíznom vystúpení).
Pre Slováka a slovenskú historiografiu je označenie „Felvidék“ označením úplne cudzím,
pretože Slováci už skoro 90 rokov žijú na území, ktoré sa oficiálne pokladá za či nazýva Slovensko.
Podstatou svojho významu je označenie Felvidék (Horná zem) označením z pohľadu Maďarov a Maďarska.
Používanie tohto pomenovania sa súčasne zdá naznačovať, že jeho vyjadrovatelia – používatelia dodnes

Kostnice so 120 jazdcami a troma povozmi aj veľmož pán Stibor, pôvodom Poliak. Jeho majetky sa nachádzajú v slovenskej krajine
medzi Moravou a Poľskom, na rieke, ktorá sa nazýva Váh a patrí mu tu päť miest.“ Por. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. BARTL,
J. a kol. (Ed.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2001, s. 294 (editorom príslušného vyjadrenia je J. Lukačka).
11 Tu treba upozorniť, že v historickej učebnicovej praxi a pri syntézach, ale aj všeobecnejšie moderný názov územného či politického
celku, zrejme kvôli zrozumiteľnosti modernému čitateľovi, sa presúva aj do čias, keď ešte tento územný alebo politický celok nejestvoval a nebývalo na ňom ešte ani to etnikum (jeho predkovia), ktoré dnes, čo sa odráža v názvoch vedeckých prác, alebo ich častí, napr.: EISNER, J.: Slovensko v pravěku. Bratislava, 1933; FILIP, J.: Pravěké Československo. Praha, 1948; NEÚSTUPNÝ, E. a J.: Náboženství pravěkého lidstva v Čechách a na Moravě. Praha, 1940; Pravek východného Slovenska, Košice, 1961; FILIP, J.: Popelnicová pole
a počátky železné doby v Čechách. Praha, 1937. Rovnako znejú aj nadpisy jednotlivých kapitol najstaršieho (predmaďarského) obdobia
v poslednej veľkej akademickej syntéze Magyarország története I/1. Budapest : Akadémiai kiadó, 1984, napr. Régibb kökor Magyarországon (Staršia doba kamenná v Maďarsku); A nemzetségi és törzsi társadalom története Magyarországon (Dejiny národnostnej a
kmeňovej spoločnosti v Maďarsku – ide o obdobie od neolilu po neskorú dobu železnú); A népvándorlás kor és a korai középkor története Magyarországon (Obdobie sťahovania národov a dejiny včasného stredoveku v Maďarsku – ide o obdobie do príchodu Maďarov,
kedy tam údajne neboli nijakí Slovania).
12 Slovenskí historici pred 1918 (1920) a Slovákmi obývané územie presnejšie ohraničené ani na juhu, ani na východe.
13 Predovšetkým to bol profesor Václav Chaloupecký, ale samozrejme celá vtedajšia domáca historiografia (aj jej popularizácia).
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vlastne neuznávajú jestvovanie kompaktného územia obývaného Slovákmi (už od dávnych čias, a to už
pred príchodom starých Maďarov) a stále v ňom vidia časť svojho Uhorska, vlastne Maďarska! S týmto
súvisí aj skutočnosť, že používanie označenia Felvidék pre dnešné Slovensko má pre Maďarov aj iný
než len geografický aspekt. V maďarčine nejestvujú dve označenia pre „maďarský“ a „uhorský“, ako to
v prítomnosti (a už asi od 18. storočia) rozlišujeme v slovenčine. Preto pre Maďara „Felsömagyarország“
nie je Horné Uhorsko, ale Horné Maďarsko, čiže v jeho chápaní nejde len o časť niekdajšieho uhorského
štátu (kráľovstva), ale o časť Maďarska, čo už má aj etnický obsah (náplň). Preto azda Maďari chápu
a pociťujú označenie „Felvidék“ ako časť svojho (takmer, akoby) etnicky národného územia, ktorým
prevažná časť dnešného Slovenska nikdy nebola; a možno v tomto rozpore či rozdielnom názore – chápaní
je do istej miery podstata problému.
Podľa nášho názoru územie, na ktorom už vyše 1 000 rokov žijú Slováci (alebo ak chcete ich
predkovia), možno (v prenesenom slova zmysle) označovať – nazývať Slovenskom, hoc aj je nepochybné,
že toto územie bolo od začiatku 11. storočia neprerušene súčasťou Uhorského, či vlastne Maďarského
kráľovstva. Dovoľujem si ale pripomenúť, že návrh na oficiálne označenie (hornouhorské) „Slovenské
okolie“ je už zo začiatku 60. rokov 19. storočia,14 teda spred roku 1918, keď Slovensko bolo súčasťou
Uhorského kráľovstva. A nepodstatné je doslovné znenie Slovenské okolie, pretože z pertraktovaného
hľadiska podstatným je použitie označenia „slovenské“. Pritom stranou ponechávame plány uhorských
jakobínov z 18. storočia, ktorí aj na území Slovenska plánovali vytvoriť osobitnú autonómnu politickú
jednotku, lebo iste videli a vedeli už vtedy koncom 18. storočia, že jestvuje dostatočne veľký (zrejme
zmiešane) etnicko-geografický podklad pre vznik takejto osobitnej autonómnej politickej jednotky.15
Nemožno sa tu podrobnejšie venovať vnútorným ani vonkajším problémom slovenskej
historickej terminológie, na to by bolo treba mnoho času a priestoru. Spomenie sa len jeden terminologický
problém z 19. storočia, v ktorom sa tiež javí rozdielny prístup či hodnotenie. Presnejšie povedané treba
to azda pokladať za vnútorný problém slovenskej historiografie. Ide o „rakúsko-maďarské“ či „rakúskouhorské“ vyrovnanie z roku 1867. Zo slovenského hľadiska, teda z hľadiska slovenskej historickej
terminológie, je v týchto označeniach podstatný rozdiel v ich náplni. V prvom prípade to treba chápať
ako dohodu maďarskej politickej reprezentácie s Viedňou, v druhom prípade by to bola dohoda politickej
reprezentácie Uhorského kráľovstva (ak taká jestvovala) s Viedňou.16 Maďarská historická terminológia
tento problém vôbec nemá, pretože nerozlišuje: maďarské (etnické) je totožné so štátom (v ktorom neboli
výlučnými obyvateľmi etnickí Maďari). Ale z hľadiska Slovákov a slovenskej historiografie to nie je jedno.
Slováci síce v Uhorskom kráľovstve boli menšinou v zmysle menšej početnosti, lebo tvorili iba menšiu
časť obyvateľstva Uhorského kráľovstva, no v Habsburgovcami ovládanej časti Uhorského kráľovstva
v 16. – 17. storočí neboli zanedbateľnou zložkou. Na druhej strane ale Slováci (či ich predkovia) neboli
v Uhorskom kráľovstve menšinou, lebo ako celá pospolitosť či ľud či národ boli príslušníkmi (občanmi)
Uhorského kráľovstva.
Z povedaného je zrejmé, že historická terminológia má v podstate veľmi hlboké korene a súvisí aj
s chápaním a interpretáciou dejín od najstarších čias až do prítomnosti, vrátane z toho vyplývajúcich pohľadov
do budúcnosti. Nič by ale nemalo stáť v ceste tomu, aby sa príslušní maďarskí a slovenskí odborníci ako rovní
s rovnými nemohli stretávať, diskutovať o týchto problémoch a usilovať sa vzájomne si objasniť svoje stanoviská
a z nich vyplývajúce názory a tak prispieť k trvalej harmónii vzájomného susedského spolužitia.17
14
15
16
17

V súvislosti s Memorandom slovenského národa z roku 1861.
Por. k tomu ŠIMONČIČ, J.: Ohlasy francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1982.
MÉSÁROŠ, J.: K termínu „Rakúsko-maďarské vyrovnanie“. In: Slovo o slove, c. d., s. 80-85.
Podstatná časť tohto príspevku odznela na medzinárodnej konferencii „Maďarsko-slovenské terminologické otázky“ v Ostrihome
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Pre historikov je nesporným, že štát, ktorého hegemónom boli Maďari, teda (po slovensky)
Uhorské kráľovstvo, tak v čase svojho vznikania na prelome 10. – 11. storočia, ako aj pred svojim zánikom
na začiatku 20. storočia, bolo štátom, v ktorom jeho hegemón – Maďari, nikdy netvorili väčšinu jeho
obyvateľstva. Preto je iste na mieste otázka, či možno pri spracovávaní dejín tohto štátu správne písať
o jeho minulosti, ak sa zásadne nerozlišuje medzi jeho názvom a pomenovaním jeho hegemóna, ktorý
bol trvale v početne menšinovom postavení. Týmto nerozlišovaním sa akoby predstiera, že hegemón ako
etnikum je tvorcom všetkých hodnôt tohto štátu. Ináč stručne sa azda možno opýtať: je možno správne
napísať dejiny (mnohonárodnostného) Uhorského kráľovstva, keď sa všetko jednoznačne automaticky
či mechanicky pokladá za etnicky maďarské? Takáto interpretácia totiž vyplýva z používanej maďarskej
(historickej) terminológie!
Summary
One of the typical features of the emancipating development of the Slovaks is that even after
scientifical argumentation of the use of the term slovak history, this term could not be fully established.
In the past, there were made some tries to establish slovak historical terminology, there were also
commissions created for this purpose, but they did not come out with the desired goal. This tries did in fact
end in the beginning of the eighties of the 20th century. Then in the nineties the situation did relatively
become more loosen in the usage of historical terminology, which was due to wider range of possibilities
to publicate (without an expert lecturing). When we are thinking about the terminology of historiography
it is not enough just to accept it in the terms of concrete historiography and its language as such, but
we must take into consideration also its corelations with neighbouring histriographies and languages.
A big help in establishing of the slovak historical terminology is the slovak loyalty to the state. Slovak
historiography talks about Slovaks even in the oldest times, which in fact should be widely accepted,
because today´s Slovak people are the descendants or continuants of those people, who lived here more
than thousand years ago. This are also the causes why slovak historiography talks about Slovakia in the
old times, even though its area was geographically established between the two world wars. Historical
terminology has got deep roots and it is closely related to the understanding and interpretation of the
history from the oldest times to present days including the resulting looks to the future.

8. júna 2006.
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Vojensko-reformné úsilie
Žigmunda Luxemburského
Vladimír SEGEŠ
Na sklonku epochy, v ktorej ako duchovná méta dominoval ideál rytierstva, sa na uhorský
trón dostal Žigmund Luxemburský. Obohatil galériu výnimočných osobností ako stelesnená paradigma
stredovekého jánusovského panovníka a zároveň aj ako prototyp novovekého machiavellistického
vladára. Z hľadiska stredovekých uhorských dejín je Žigmund výnimočný aj tým, že bol najdlhšie panujúcim
kráľom (vládol v rokoch 1387 – 1437, čiže 50 rokov) a ďalej aj tým, že ako jediný stredoveký uhorský kráľ
sa stal aj rímsko-nemeckým cisárom.1 Najmä vďaka tejto okolnosti jeho panovanie nadobudlo výrazne
iný, európskejší rozmer. Žigmund nebol dobrým vojvodcom.2 Neúspešnosť na bojovom poli cti a slávy
si však vynahradil mimoriadnou štátnickou a diplomatickou zdatnosťou. Hoci mnohé plány a zámery
sa mu nepodarilo zrealizovať, prejavil sa ako koncepčný reformátor viacerých oblastí spoločenského
a hospodárskeho života v Uhorsku.
Z obdobia Žigmundovej vlády sa zachovalo okolo 25 zásadnejších legislatívno-právnych
normatívov,3 z nich 7 dekrétov z rokov 1403, 1404, 1405, 1411 a 1435 je publikovaných aj v milenárnej
zbierke zákonov.4
Dekrét kráľa Žigmunda z októbra 1397, ktorý bol prijatý na sneme v Temešvári (dnes Timişoara),
len rok po katastrofálnej porážke uhorského a križiackeho vojska pri Nikopoli, predstavuje čo do
závažnosti, ako aj z obsahového hľadiska začiatok kvalitatívne vyššej etapy uhorského zákonodarstva
a súčasne predzvesť ďalšej etapy uhorského vojenstva v období neskorého stredoveku.5 Žigmund v tomto
dekréte síce konfirmoval podstatnú väčšinu ustanovení Zlatej buly z roku 1222 i dekrétu Ľudovíta I.
z roku 1351, avšak bez ustanovenia o práve branného odporu (ius resistendi) voči panovníkovi. Veľká
časť zákonných článkov dekrétu z roku 1397 však nanovo upravovala mnohé skutočnosti.
Organizácii vojenstva sa venuje zák. čl. 6/1397. V jeho úvode sa síce doslova opakuje
ustanovenie zák. čl. 7/1222 zo Zlatej buly, no vzápätí sa vzhľadom na výnimočné ohrozenie Uhorského
kráľovstva nariaďuje, že všetci občania (universi regnicole, čiže vlastne šľachtici) a osobitne baróni „sú
povinní osobne a kedykoľvek povstať“, a to aj vtedy, ak kráľ nie je prítomný na výprave a keď vojsko
vedie palatín. Viacerí bratia – šľachtici žijúci v rámci rodinného nedielu (nerozdeleného majetku) mali
1 O Žigmundovi Luxemburskom, o jeho panovaní a dobe je pomerne veľmi bohatá cudzojazyčná literatúra. Žigmundov biografický
portrét ako jediný na Slovensku monograficky podal BARTL, J.: Žigmund Luxemburský. Budmerice, 1996. Hutný a výstižný medailón
podal BARTL, J.: Vladár mnohých tvárí. In: SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. Bratislava,
2006 (3. vyd.), s. 149-154. Osobitne treba vyzdvihnúť aj slovenskú edíciu Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Prvý cisár na uhorskom tróne (ďalej Pramene V.) Vedecký redaktor: BARTL, J. Bratislava, 2001. České aspekty Žigmundovej vlády najnovšie podal KAVKA,
František: Poslední Lucemburk na českém trůně. Praha, 1998. Z rozsiahlej maďarskej historiografickej produkcie si pozornosť zasluhuje
MÁLYUSZ, E.: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 1984 (tam aj odkazy na početnú literatúru a pramene).
2 Vojenské aspekty Žigmundovej vlády si všíma RÁZSÓ, G.: A Zsigmond-kori Magyarország és a török veszély (1393 – 1437). In: Hadtörténelmi Közlemények, 1973, s. 403-444. Prínosné je aj osobitné číslo Hadtörténelmi Közlemények, 111, 1998, č. 3 s podnázvom Memoria rerum Sigismundi regis, obsahujúce 13 štúdií maďarských a zahraničných historikov o Žigmundovi a o vojensko-historických aspektoch jeho doby.
3 Pozri DÖRY, F. – BÓNIS, G. – BÁCSKAI, V.: Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301 – 1457 (ďalej DRH 1301
– 1457). Budapest, 1976, s. 397-424. Tu treba spomenúť aj impozantnú, zatiaľ 8-zväzkovú pramennú zbierku Zsigmondkori oklevéltár
(ďalej ZsO), I. (1387 –1399), Budapest, 1951; II./1 – 2 (1400 – 1410), Budapest 1956, 1958; III. (1411 – 1412); Budapest 1993; IV.
(1413 – 1414), Budapest 1994; V. (1415 – 1416), Budapest 1997; VI. (1417 – 1418), Budapest 1999; VII. (1419 – 1420), Budapest
2001; VIII. (1421), Budapest 2003; IX. (1422) Budapest 2004. Editorom I. – II. zväzku bol E. Mályusz, po ňom editorstvo prevzal I.
Borsa a od VIII. zväzku je spolueditorom I. Borsu N. C. Tóth.
4 Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000 – 1526. évi törvénycikkek (ďalej CJH 1000 – 1526). Budapest, 1899, s. 196 – 275. Okrem spomínaných 7 dekrétov je tu publikovaný aj vzor Žigmundovej donačnej listiny z roku 1410 (s. 192-197).
5 Regest a text dekrétu pozri DRH 1301 – 1457, s. 157-174.
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vyslať z kúrie spomedzi seba iba jedného, ostatní šľachtici museli narukovať osobne. Ak by ktorýkoľvek
zemepán nemohol z akýchkoľvek dôvodov narukovať do vojska, mal vystrojiť a poslať vojenčiť svojich ľudí
(čiže poddaných alebo familiárov). Od vojenskej služby boli oslobodení drobní šľachtici, čiže zemania bez
poddaných, a to v prípade preukázateľnej nemoci. Ak by sa dáky zemepán nedostavil do vojska, alebo by
sa zdráhal narukovať, mal zaplatiť toľko zlatých (po sto nových denárov 1 zlatý), koľko mal poddaných.
Šľachtici bez poddaných mali v takomto prípade zaplatiť pokutu vo výške troch hrivien denárov (teda
12 zlatých). V záujme rovnomernejšieho rozloženia vojenskej ťarchy sa ďalej nariaďovalo: „ktorýkoľvek
barón a zámožný šľachtic kráľovstva má podľa situácie a svojich majetkových možností, totiž za každých
20 poddaných bojovo vystrojiť jedného tulconoša (čiže lukostrelca – pozn. V. S.) a zobrať ho so sebou do
vojska, aby vojenčil aspoň počas terajšej vojny proti pohanom.“6 V zákone sa však nestanovilo, či vystrojený
lukostrelec má byť poddaný, alebo nie.7 Pre tento druh vojska, pre ktorého postavenie sa v nasledujúcom
období používali rozličné kľúče založené na počte poddaných alebo port, sa až omnoho neskôr zaužíval
názov portálne vojsko (militia portalis).8
Cieľom Žigmundových reformných snáh nebolo prvorado samotné kráľovské vojsko, ale
predovšetkým málo efektívne stoličné vojsko zložené zo šľachticov. Jeho vojenskú kvalitu mali posilniť
a neskôr možno aj nahradiť práve oddiely portálneho vojska predstavujúce vlastne akýsi medzistupeň
medzi platenými plnohodnotnými žoldniermi a šľachticmi bojujúcimi na základe osobnej povinnosti.
Žigmundom osnované portálne vojsko, ktoré tvorila ľahká jazda, podstatne zvýšilo početný stav
uhorských ozbrojených síl, nie však ich charakter. Z ľahkých jazdcov vyzbrojených prevažne lukom či
šabľou sa totiž nevytvárali osobitné jednotky, bojovali skôr jednotlivo ako podpora ťažkého jazdectva
rytierskeho typu.9
Ďalší krok pre posilnenie obranyschopnosti krajiny predstavuje tzv. Malý dekrét kráľa Žigmunda
z 15. apríla 1405.10 Hneď v úvode sa priam programovo vyhlasuje vôľa opevniť a obohnať mestá hradobným
múrom a niektoré slobodné vsi (dediny) alebo mestečká povýšiť na mestá; následne sa zdôrazňuje potreba
a význam opevnenia miest, a to konkrétne v súvislosti s hroziacim tureckým nebezpečenstvom.11 Je
príznačné, že Žigmund zároveň s vydaním dekrétu povýšil viaceré mestečká na slobodné kráľovské mestá:
Šamorín, ktorý dostal bratislavské právo, Žilina, ktorá už užívala krupinské právo, Sabinov, ktorý dostal
košické právo. V privilégiách panovník týmto mestám nariadil, aby sa opevnili hradbami.12 Úsilie kráľa
Žigmunda pri podpore budovania mestských fortifikácií bolo natoľko zjavné, že aj kráľovská kancelária
ho vyjadrila ako jeden z hlavných panovníckych zámerov: kráľovi slúži ku cti a krajine na úžitok, ak sa
6 „...quiuis baronum et nobilium regni nostri possessionatus secundum exigentiam status et possibilitatem virium ipsorum, scilicet de
quibusvis viginti jobagionibus unum pharetrarium more exercituancium promptuare et in ipsum exercitum durante dumtaxat presenti
guerra paganorum secum ducere et exercituare facere teneatur.“ DRH 1301 – 1457, s. 162.
7 Najmä táto skutočnosť, čiže nejednotnosť výkladu príslušného normatívu, sa nedávno stala príčinou ostrej polemiky o portálnom
vojsku medzi Andrásom Borosym a Erzsébet Ladányiovou. Diskusia o portálnom vojsku je vo veľkej miere vlastne polemikou o účasti
a podiele poddaných v uhorských branných silách, ale aj o pomenovaní tohto druhu vojska. Bližšie pozri Hadtörténelmi Közlemények,
113, 2000, č. 1, s. 163-167, aj s odkazom na predchádzajúce stanoviská obidvoch menovaných. Naposledy sa k problematike i polemike vyjadril KUBINYI, A.: Politika és honvédelem a Jagellók Magyarországában. In: Hadtörténelmi Közlemények, 113, 2000, č. 3, s.
411-413.
8 Bližšie pozri BOROSY, A.: A telekkatonaság és a parasztság szerepe a feudális magyar hadszervezetben. Budapest, 1971. RAPANT, D.:
Drobné štúdie k slovenskému stredoveku. IV. Rutheni exercituantes (Bojoví Rusíni). In: Slovenská archivistika, 10, 1975, č. 2, s. 112
– nazýva túto ustanovizeň stoličnou milíciou.
9 MÁLYUSZ, E.: Zsigmond, c. d., s. 109.
10 Bližšie pozri BARTL, J.: Dekréty kráľa Žigmunda z roku 1405 a ich význam pri formovaní meštianskeho stavu v Uhorsku. In: Historický časopis, 40, 1992, č. 3, s. 281-296.
11 „...quasdam civitates, murorum ambitu cindendas, quasdam liberas villas seu oppida, civitatis honore sublimandas..., novissime vero
per Turcos irrogatis solummodo ob muratorum civitatum seu aliarum munitionum...“ DRH 1301 – 1457, s. 191. Slovenský preklad tzv.
Menšieho dekrétu (autor Július Bartl) pozri Pramene V, s. 127-135.
12 Slovenský preklad privilégia pre Žilinu z 15. apríla 1405 pozri tamže, s. 136-143. Ďalej pozri ZsO II./1, č. 4580; MÁLYUSZ, E.: Zsigmond, c. d., s. 168.
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kraje, mestá a mestečká opevňujú hradbami.13 Žigmund sa v mestskej politike usiloval o to, aby mestské
hradby boli základným kritériom pre plné uznanie sídliska za mesto. Rozvinul tak v mestotvornom procese
aspekt budovania pevných hradieb, ktorý už pred ním, lež z iného hľadiska, zakotvil kráľ Ľudovít I., keď
v zák. čl. 6/1351 nariadil, že iba hradbami opevnené mestá (civitates muratae) sú oslobodené od platenia
deviatku zemepánovi.14
Od konca 14. storočia, a najmä po dobytí Konštantínopola roku 1453, sa prvoradým nepriateľom
Uhorska stala Osmanská ríša. Tomu zodpovedalo aj budovanie obrannej línie na južnej hranici Uhorského
kráľovstva. Pozostávala z dvojitej línie hradov a pevností, ktorá sa trvale budovala a udržiavala už za
vlády kráľa Žigmunda, keď sa napríklad len medzi Turnu-Severinom a Belehradom v rokoch 1419 – 1428
vybudovalo 11 nových hradov.15 Podľa smerníc, ktoré možno datovať do obdobia rokov 1415 – 1417,
sa napríklad na obranu južného pohraničia vyčleňovalo spolu 2 200 kopijí,16 ktoré boli povinní dodať
sedmohradský vojvoda Mikuláš Čák – 225 kopijí, sikulský gróf Michal Nádašdy – 125 kopijí, sedmohradský
biskup Štefan Upor – 150 kopijí, temešský župan Pipo z Ozory – 1 200 kopijí, Mikuláš zo Sečian – 250
kopijí a Žigmund (Bánfi) z Lučenca – 250 kopijí. V strednej línii boli okrem toho na obranu a pomoc
určení títo magnáti: palatín Mikuláš Gorjanský – 250 kopijí, krajinský sudca Peter z Perína – 100 kopijí
a Ján (Rozgoň) z Rozhanoviec 100 kopijí. Všetci uvedení veľmoži dostali podľa počtu kopijí príspevok
v peniazoch alebo v naturáliách.17
Svedectvo o regulovaní správania sa a zásobovania príslušníkov vojska poskytuje dekrét kráľa
Žigmunda vydaný 17. marca 1427 v Brašove.18 Možno ho označiť za prvý disciplinárny a sčasti aj logistický
zákonný normatív uhorského vojska vydaný kráľom. Člení sa (podľa neskoršieho edičného spracovania)
na deväť článkov. V arenge a narácii dekrétu kráľ Žigmund uvádza, že dôvodom vydania sú predovšetkým
početné sťažnosti tak cirkevných, ako aj svetských obyvateľov na príkoria, násilia a škody, ktoré na
kráľovských majetkoch páchajú povolaní príslušníci kráľovského vojska, vojská prelátov a barónov, ako
aj šľachtici a familiári počas vojenčenia. V prvých piatich článkoch sa stanovuje pomerne komplikovaný
postup pri vyšetrovaní krádeží a iných prečinov vojska. V zák. čl. 7/1427 je stanovená cenová limitácia
príslušných potravín a krmiva nasledovne: za budínsky gbel ovsa, jačmeňa či pšenice v zime 31 a v lete
25 denárov, za seno pre koňa na dva dni 1 denár, za chlieb na obed pre dvoch mužov 1 denár, za jednu
sliepku 3 denáre, hus 5 denárov, kura 2 denáre, prasiatko 5 denárov, jahniatko 8 denárov. Za 1 denár bolo
osem vajec. Potraviny, za ktoré sa nedá určiť cena kusovo ani jednotlivo, sa mali kupovať podľa akosti
a dobových a miestnych pomerov, vždy však hotovými peniazmi.
Uvedený dekrét z roku 1427 bol prvým z trojice zásadných zákonných normatívov, ktorých cieľom
bolo vybudovanie komplexného obranného systému Uhorska, keď krajinu takmer trvalo ohrozovali z juhu
Osmani, na severozápade husitské vojská a aktuálna bola aj vojna proti Benátskej republike.19 Konkrétnou
reakciou na napätú zahraničnopolitickú situáciu bolo zostavenie smerníc (propozícií) z prelomu rokov
1432/1433, ktoré sa podľa miesta svojho vzniku nazývajú aj Siensky register.20 O dôležitosti, akú
Žigmund pripisoval pripravovanej vojensko-brannej reforme, svedčí aj to, že smernice boli zaslané každej
13
14
15
16

Tamže.
DRH 1301 – 1457, s. 132.
ENGEL, P.: Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. Budapest, 2001, s. 200-201.
Kopija (latinsky lancea, gleve) bola základnou jednotkou jazdeckého vojska rytierskeho typu. Ťažkoodený rytier mal v sprievode 2
– 3, občas však aj 5 pomocníkov. V Uhorsku za Žigmunda žold na kopiju predstavoval okolo 10 zlatých mesačne, vyplácal sa buď v peniazoch alebo naturáliách (soľ, plátno).
17 DRH 1301 – 1457, s. 398-399.
18 Tamže, s. 244-247. Originál listiny je v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, Leleský konvent HM, Fasc. 47, Acta anni 1427,
Nr. 22. Slovenský preklad (autorka Daniela Dvořáková) pozri Pramene V, s. 214-217.
19 O konflikte s Benátskou republikou pozri ŠTEFÁNIK, Martin: Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam. Bratislava, 2004.
20 DRH 1301– 1457, s. 405-424. Propozície vznikli v čase medzi novembrom 1432 až 20. januárom 1433. Tamže, s. 405.
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stolici v Uhorsku s pokynom, aby sa na príslušných stoličných kongregáciách vyjadrili k navrhovaným
opatreniam všetci šľachtici a zemepáni (nobiles et possessionati homines – čl. 16). Smernice nepočítali
s postavením celokrajinskej vojenskej pohotovosti v maximálnom počte. Predpisovali postavenie rámcovo
nelimitovaného počtu vojska, dôraz sa však kládol na jeho dobré vyzbrojenie a vystrojenie. Priam
formou rečníckej otázky sa (v čl. 2) uvádza: „aký osoh pre obranu a ochranu kráľovstva prináša všeobecná
vojenská pohotovosť občanov, keď mnohí z nich buď pre chudobu, buď pre starobu alebo vzhľadom na inú
nemohúcnosť prichádzajú vojenčiť s bakuľami namiesto zbraní, takže sú súcejší na žobrotu, než na boj,“
– preto sa tu vzápätí hovorí, že „treba zariadiť a postarať sa, aby tí, čo idú obraňovať krajinu, neboli
neozbrojení, a aby mali aspoň luky a ďalšie zbrane, ktorými dokážu pri obrane krajiny vzdorovať útočiacim
nepriateľom. Osožnejším sa zdá, aby z každej stolice bol vyslaný istý počet jazdeckých tulconošov, a to
podľa možnosti tej-ktorej stolice, a nech sa žiaden šľachtic nevykrúca a neodťahuje od zodpovednosti za
vystrojenie tulconošov, lebo každý šľachtic musí znášať ťarchy vedno s daným spoločenstvom v tej stolici,
kde má majetky.“21 Akcentovalo sa, že nemajú narukovať tí, čo nie sú schopní vojenskej služby, alebo si
nemôžu z finančných dôvodov zaobstarať primeranú výzbroj a výstroj, čiže išlo vlastne o odbremenenie
najchudobnejších šľachticov. Ich početný úbytok sa mal nahradiť posilnením portálneho vojska.
Podrobnejšie o tom mali rozhodnúť stoličné vrchnosti. Ďalej sa tu opakovalo, ako sa majú rukujúci správať
(čl. 7, 11, 12) a zdôrazňovalo sa, že všetci žoldnieri, bez ohľadu na to, komu slúžia (kráľovi, kráľovnej,
prelátom či barónom), majú dostávať počas vojnovej výpravy rovnaký žold (čl. 8). Dĺžka ich služby sa
nemala obmedzovať na 15 dní čakania na vpád nepriateľa, ale mala byť predĺžená podľa potreby (čl. 5).
Strategickou prioritou a hlavnou úlohou najbližších ťažení bolo dobytie miest a oblastí vtedy obsadených
husitmi, a to najmä Trnavy a Skalice (čl. 14), ako aj obrana južných oblastí ohrozovaných Osmanskou
ríšou (čl. 15). V závere iných častiach smerníc (čl. 21, 22) je konkrétny a pomerne podrobný rozpis počtov
poľných vojsk, ktoré mali byť nasadené proti Turkom a husitom. Z rozpisu vyplýva, že obrana proti Turkom
sa mala organizovať v rámci piatich oblastí: Dalmátsko a Chorvátsko s prímorím (A parte Dalmatie seu
maris et Croatie), oblasť rieky Una (versus fluvium Wn), oblasť Ozory (ad Wzura), oblasť Temeša vrátane
Severínska (versus Temeskeoz usque Zewrenium), oblasť Sedmohradska (versus partes Transsyluanas).
Na obranu južných hraníc Uhorska malo byť nasadených takmer 50 000 mužov celokrajinskej vojenskej
pohotovosti. Proti husitom (contra Hwzitas) sa počítalo s nasadením do 10 000 mužov, a to okrem tých, čo
bránili v hornom Uhorsku husitmi neobsadené hrady a mestá a ich konkrétny počet sa v súpise neuvádza.
Obrana proti husitom sa opierala o vojská z územia dnešného Slovenska a časti Zadunajska. V samotných
smerniciach z roku 1432/1433 sa kvantifikujú vojenské sily len v prípade kráľa, prelátov a väčšiny
veľmožov, no konkrétne počty príslušných stoličných oddielov ani šľachtických kontingentov nie sú
uvedené. Tie sú známe až z neskoršieho odpisu,22 v ktorom sú protihusitské kontingenty stolíc zachytené
nasledovne: Šopronská 100 jazdcov, Jágerská 100, Vesprímska 100, Pilišská 50, Mošonská 25, Nitrianska
a Turčianska spolu 600, Liptovská a Spišská spolu 200, Zemplínska a Boršodská spolu 300, Gemerská
a Hevešská spolu 400, Železnohradská a Stoličnobelehradská spolu 100, Ostrihomská a Komárňanská
spolu 200, Bratislavská, Trenčianska a Oravská spolu 300, Zvolenská, Šarišská a Abovská spolu 600,
21 „...qualis profectus provenerit ex generali exercitu regnicolarum circa defensionem et conservationem regni, cum alii ex eisdem plu-

rimi aut paupertate aut senio aut alia impotentia constricti potius baculis, quam armis fulciti verius mendicitati, quam militie actu vacaverunt disponendum ergo esset et providendum, quod hi, qui irent pro defensione regni, non essent inermes, sed haberent saltem arcus et alia arma, quibus pro defensione regni ad offensam hostium se exponere possint. Videtur utilius, quod de quolibet comitatu mitterentur certo numero pharetrarii equestres secundum facultatem cuiuslibet comitatus, et ab huiusmodi pharetrariorum assignatione
nullus nobilium se excusare et abstrahere possit, sed quilibet nobilis in illo comitatum, in quo possessionem habet, teneatur communiter
cum communitate tale onus portare.“ Tamže, s. 408.
22 Tamže, s. 425-435.
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Tolnianska, Novohradská a Peštianska spolu 100, Hontianska a Tekovská spolu 300 jazdcov. Dovedna 28
stolíc malo teda proti husitom dodať 3 475 jazdcov, v kráľovskom bandériu sa počítalo so 400 jazdcami,
po dve bandériá mali postaviť ostrihomský arcibiskup a jágerský biskup, ako aj Stibor zo Stiboríc, jedno
bandérium vystrojovali grófi (Grófovci) zo Svätého Jura. Napokon to boli oddiely postavené príslušníkmi
vysokej a strednej šľachty v celkovej sile 2 200 jazdcov, a to v počtoch 50, 100 alebo 200 mužov. Najviac,
teda po 200 jazdcov, mali postaviť páni z Humenného, Ján z Perína a páni z Plešivca; po 100 mužov
Imrich Ladislav zo Sečian, z Pavloviec, Frank zo Sečian, Ján (syn) Jakubov, Pavol Kompolt a Mikuláš Bánfi
z Hlohovca. Po 50 ozbrojencov mali postaviť ďalší presne vymenovaní dvadsiati šľachtici.
Významnú úlohu proti husitom mal Bratislavský hrad. Na jeho obranu mal byť určený aj
kontingent 150, respektíve 225 kopijí. Rozdiel v počte spočíva v tom, že podľa zachovaného exemplára
smerníc z roku 1432/1433 mal postaviť rábsky a vesprímsky biskup po 50, pannonhalmský opát a páni
z Héderváru po 25 kopijí, kým spomínaný neskorší odpis určuje pánom z Héderváru až 100 kopijí.23
Obranu bratislavského úseku malo teda zabezpečovať dovedna 600 až 750 (resp. okolo tisíc) bojovníkov,
pričom štvrtina z nich sa mala trvalo zdržiavať na Bratislavskom hrade.
Popri bratislavskej oblasti zohrávalo pri obrane severozápadného pohraničia Uhorského
kráľovstva osobitnú úlohu Považie. Poukazuje na to funkcia a titul capitaneus terre fluvii Wagh, čiže
kapitán Považia. V súvislosti s husitským ohrozením kráľ Žigmund ustanovil do tejto funkcie roku 1421
trenčianskeho župana Mikuláša Perínskeho,24 ktorý vtedy zároveň bol hlavným kráľovským povozníkom
(stajníkom či koniarnikom), a marmarošským županom, neskôr aj zemplínskym (1423 – 1428)
a nitrianskym (1425 – 1428) županom.25 Po Perínskeho skone funkciu kapitána Považia v rokoch 1428 –
1429 zastával nasledujúci trenčiansky župan Stibor zo Stiboríc ml.,26 ktorý bol súčasne aj marmarošským,
nitrianskym a tekovským županom.27 Je povšimnutiahodné, že obidvaja menovaní kapitáni Považia patrili
k najbližším dôverníkom kráľa Žigmunda a že počas výkonu kapitánskej funkcie spravovali zhodne až po
štyri stolice, z toho tri rovnaké (Trenčiansku, Nitriansku, Marmarošskú). Na rozdiel od nich nasledujúci
– a vlastne poslední – považskí kapitáni pochádzali z radov strednej šľachty a patrili do okruhu kráľovnej
Barbory, ktorej vtedy podliehala Trenčianska stolica. Preukázateľne prinajmenej od októbra 142928 do
začiatku roka 143029 pôsobili v tejto funkcii súbežne dvaja trenčianski župani a kapitáni Trenčianskeho
hradu: Ladislav Haďmáš (Hagymás)30 a Štefan Brezovický, zvaný Pohárnik.31 Po roku 1430 sa už funkcia
kapitána Považia nespomína.
O podobe a ďalšej realizácii Žigmundovej vojenskej reformy načrtnutej v Sienskom registri
sa rokovalo na sneme, ktorý kráľ po 38-ročnej pauze zvolal do Bratislavy v marci 1435. Výsledkom
23 Porovnaj tamže, s. 421 a 430.
24 Maďarský krajinský archív Budapešť (ďalej MOL), Dl 43499.
25 Mikuláš Perínsky pochádzal z trebišovskej vetvy pánov z Perína, kariéru začal na kráľovskom dvore ako páža (1409 – 1413) a rytier

(1414 – 1419), zomrel roku 1428. Pozri ENGEL, P.: Magyaroország világi archontológiája 1301 – 1457 (ďalej Archontológia), I.-II. Budapest, 1966, o ňom viď II., s. 189-190.
26 MOL, Dl 95343, Kronikár Richental ho už v čase kostnického koncilu konaného v rokoch 1414 – 1418 označuje ako „grauf Stieborcz
von Stieboricz, herr am Wag“ Cituje ENGEL, P.: Archontológia I., c. d., s. 502.
27 Tamže II., s. 502.
28 MOL, Dl 72894.
29 MOL, Dl 11939.
30 Ladislav Haďmáš, člen šľachtického rodu pochádzajúceho z Temešskej stolice, bol ako rytier kráľovského dvora (1414 – 1418) v Žigmundovom sprievode na koncile v Kostnici, roku 1428 bol kastelánom Belehradu, roku 1435 severinským bánom, 1438 – 1439 temešským županom, roku 1440 sa spomína ako veľmož (barón). Pozri ENGEL, P.: Archontológia II., s. 93.
31 Štefan Brezovický pochádzal zo Šarišskej Brezovice, bol familiárom a pohárnikom kráľovnej Barbory (pred rokom 1422), kastelánom hradu Hajnáčka v Gemeri a hradu Bene v Hevešskej stolici (1424 – 1425), rytier kráľovského dvora (1426 – 1435), v rokoch
1438 – 1439 bol familiárom a zároveň dverníkom (dvormajstrom) kráľovnej Alžbety, ako aj kastelánom viacerých hradov a kapitánom
Zvolenského hradu (1439). Ďalej bol aj sudcom a županom Jásov (1438 – 1443), županom Kumánov (1442), županom Ghevešskej stolice (1442 – 1445), v rokoch 1450 – 1451 sa spomína ako veľmož. Zomrel roku 1460. Pozri ENGEL, P.: Archontológia II., s. 34.
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snemových rokovaní a konsenzu medzi kráľom, šľachtou a zaiste aj kráľovskou radou sa stal dekrét
o úprave vojenského poriadku z 12. marca 1435.32 Je zaujímavé, že hoci tento dekrét bol vydaný po
porážke táborského a sirotského poľného vojska v bitke pri Lipanoch, obrana Uhorska bola stále
zameraná najmä proti husitom. V zák. čl. 1 tohto dekrétu sa hovorilo najmä o obrane severozápadného
pohraničia, konkrétne hradu a mesta Bratislava, hradu Trenčín, miest Trnava a Skalica, ako aj ďalších
pevností a opevnení na Považí a v pohraničí Moravy. Obranu krajiny prvorado zabezpečoval cisár
(Žigmund) vlastnými silami, ak to nepostačovalo, alebo v prípade nepriateľského útoku nastupovali
určení preláti z ohrozených oblastí so svojimi bandériami a oddielmi, zároveň však museli pod kráľovu
zástavu narukovať aj oddiely županov vedno s barónmi, majetnými zemepánmi a šľachticmi z ohrozených
stolíc. V prípade vyhlásenia generálnej mobilizácie sa v zák. čl. 2 nariaďovalo, aby všetci baróni, poprední
a majetní šľachtici narukovali osobne a aby úmerne podľa svojho majetku vystrojili od každých 100
poddaných troch jazdcov, čiže za 33 poddaných sa staval jeden jazdec, ktorý mal byť vyzbrojený lukom,
tulcom so šípmi, mečom a zbraňou označenou ako bicellus, čo môže byť dýka alebo čakan. Zemania bez
poddaných mali (podľa zák. čl. 3) narukovať osobne, a to buď so svojím seniorom, u ktorého boli v službe
ako familiári, alebo pod vedením príslušného župana. Rukovalo sa na základe súpisu, ktorý zostavovali
zvolení príslušníci strednej šľachty spolu so slúžnymi. Podľa zák. čl. 7 citovaného dekrétu sa stanovovalo,
že kto sa vojenskej povinnosti vyhol alebo sa predčasne z výpravy vzdialil, tomu mal byť zhabaný majetok.
V zák. čl. 8 citovaného dekrétu sa stanovovalo, aby sa zvolané vojsko zásobovalo z vlastných zdrojov
a za vlastné prostriedky, pričom bolo zakázané zvyšovanie cien potravín. Pri uplatňovaní sťažností na
spáchané škody sa postupovalo tak, že najskôr ich museli dosvedčiť svedkovia pred županmi, ktorí tieto
sťažnosti postúpili na rozhodnutie kráľovskému súdu. Násilnosti spáchané príslušníkmi vojska mohol
rozsudzovať príslušný župan a slúžni a po schválení palatínom alebo krajinským sudcom sa mohlo
prikročiť až k skonfiškovaniu majetkov vinníkom (zák. čl. 9).
Obsahové porovnanie smerníc z prelomu rokov 1432/1433 a uznesení v dekréte z 12. marca
1435 ukazuje, že Žigmundovi sa na sneme v Bratislave roku 1435 nepodarilo presadiť, aby stavy prijali
všetky pôvodne navrhované opatrenia na reformu vojenstva. Zrealizovali sa síce opatrenia týkajúce
sa portálneho vojska, no ťarcha nákladov na obranu krajiny spočinula predovšetkým na Žigmundovi,
ktorý – ako je známe – sa od začiatku do konca svojho panovania nedokázal vymaniť z finančnej
núdze, a v nemalej miere aj na veľmožoch, ktorých ochota i materiálne či finančné možnosti neboli bez
problémov. Bezprostredne po Žigmundovej smrti sa ukázalo, že polovičaté riešenie vojenskej reformy sa
v značnej miere minulo účinku a viedlo k oslabeniu vojenskej sily Uhorska. Nasledujúci úpadok trvajúci
viac než dve desaťročia sa podarilo zastaviť až Matejovi Korvínovi.33
Summary
At the end of the epoque in which the ideal of knight was dominating as a high spiritual
aim, Sigismund of Luxemburg gained the Hungarian throne. He enriched the gallery of exceptional
individualities as a paradigm of medieval Janus´s ruler and at the same time as a prototype of new
machiavelli-like governor. In the point of view of medieval Hungarian history, Sigismund was not a good
commander. He did compensate his lack of success on the military ground of pride and glory by having
great statesmanlike and diplomatic skills. Even though he failed to accomplish many of his plan, he
expressed himself as a conceptual reformator of several areas of social and economical life in Hungary.
32 Tamže, s. 278 – 282. Slovenský preklad (od Daniely Dvořákovej) pozri Pramene V., s. 265-268.
33 Na tomto mieste chcem poukázať na rozsahom neveľkú, no hutnú a z geopolitického hľadiska invenčnú štúdiu BARTL, J.: Problém

integrácie a dezintegrácie v stredoeurópskom priestore pred vznikom habsburskej monarchie roku 1526. In: Historický časopis, 50,
2002, č. 2, s. 209-224. V neposlednom rade považujem za milú povinnosť vyjadriť hold jubilujúcemu Júliusovi Bartlovi, ktorý ako vedec i pedagóg výrazne obohatil modernú slovenskú historiografiu.
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Decree of king Sigismund from the october of 1397, which was accepted on the assembly in Timisoara,
only a year after a catastrophic defeat of hungarian and crusader troops in Nikopoli, was in regards of
its importance and its content the beginning of the qualitatively higher stage of hungarian legislation
and at the same time portend of the next stage of hungarian military development in late middle ages.
Even though in this decree Sigismund had adopted majority of the regulations of the Golden Bull from
1222 and of the decree of Louis I. from 1351, he did so without adopting the right of armed rebellion
(jus resistendi) against the ruler. The first-rate aim of Sigismund´s reformal efforts was not the king´s
army itself but first of all the less effective districtual army consisting of nobility. Its military quality was
meant to be improved by the portal troops, which can be regarded as a interim between the paid fully
professional mercenaries and nobility that fought on the ground of personal duty.
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Prítomnosť Spoločnosti Ježišovej na území dnešnej
Banskobystrickej diecézy
Jozef ŠIMONČIČ
Niekoľko úvodných poznámok k príchodu jezuitov do Uhorska:
1. Po moháčskej katastrofe a po postupnom obsadzovaní uhorského územia osmanskými armádami až po
Dunaj sa postupne sťahovali centrálne uhorské úrady do Bratislavy a ostrihomský arcibiskup aj s kapitulou
do Trnavy (1543). Z niekdajšieho Uhorského kráľovstva zostal len kúsok nad Dunajom, ktorý takmer cez
200 rokov plnil politické, ekonomické, kultúrne i náboženské funkcie pozostatku okupovaného štátu.
Všetky tieto funkcie sa postupne presťahovali na Slovensko, ešte aj dnes v neslovenskej historiografii
s jasným zámerom nazývaným len ako Horné stolice Uhorska.
Pri Moháči padol uhorský kráľ, mnohí vysokí hodnostári, hierarchia – dvaja arcibiskupi a päť
biskupov, veľa šľachty, rytierov, vojakov. To akoby nestačilo, hneď nato krajinu zmietal boj o trón medzi
Jánom Zápoľským a kráľom Ferdinandom I. V tejto situácii prinášali študenti z nemeckých univerzít
myšlienky reformácie do slovenských miest Spiša, do Bardejova a stredoslovenských banských miest.
Postupne sa tieto myšlienky rozšírili na celé územie Slovenska.
2. S moslimami sa Ignác z Loyoly stretol na svojej púti do Svätej zeme a mal s nimi vlastnú skúsenosť
(ešte pred Montserratom). Jeho Collegium Germanicum (zriadené 1552) malo slúžiť Nemcom, Čechom
i Uhorsku. Keď po zomrelom ostrihomskom arcibiskupovi Pavlovi Várdaiovi, nastúpil roku v 1553 Mikuláš
Oláh, obrátil sa listom na Ignáca a žiadal si jezuitov do Trnavy. Sekretár Spoločnosti P. Polanco zapísal
stanovisko Ignáca: placuit P. Ignatio ungaricum hoc collegium inchoari... Ignác určil pre Trnavu desať
členov Spoločnosti. V roku 1555 sa rozhodol Ignác pre priority: na prvom mieste chcel usadiť Spoločnosť
v Uhorsku, potom v Nemecku, Francúzsku, v Čechách a v Poľsku. Vonkajšie udalosti toto poradie
poprehadzovali.
3. Prítomnosť jezuitov v Trnave v rokoch 1561 (23. apríl) – 1567 (15. september), kde vzniklo prvé jezuitské
kolégium na slovenskej pôde, videl arcibiskup Oláh predovšetkým v polohe organizačnej, pastoračnej
a pedagogickej. Materiálne problémy, nepochopenie farára Mikuláša Telegdiho i kapituly, požiar kolégia,
morová epidémia, smrť rektora, ale aj nedokončená formácia niektorých členov a jazykové problémy boli
príčinou, že generál rádu František Borgia – aj cisár Maximilián i smutný arcibiskup Oláh – dal súhlas
na rozpustenie kolégia v Trnave. Bol potrebný čas k nádychu.
Spoločnosť Ježišova na území Banskobystrickej diecézy
Aby sme sa vyhli anachronizmu, preneseniu súčasných faktov do dávnejšej doby, do ktorej
nepatria, musíme predsa len zopakovať všeobecne známy fakt, že už arcibiskup Peter Pázmaň predložil
svojmu kléru na trnavskej synode roku 1629 projekt rozdelenia svojej rozsiahlej ostrihomskej diecézy na
štyri samostatné diecézy, ktoré by zriadil pápež. Túto myšlienku chcel po ňom realizovať otec Márie Terézie
Karol VI., ale prekazila mu v tom vojna s Turkami.1 Urobila tak cisárovná Mária Terézia (ako Apoštolská
kráľovná Uhorska) a z vlastného rozhodnutia vyčlenila v roku 1776 z Ostrihomskej arcidiecézy tri nové
1 TOMKO, J.: Zriadenie Spišskej, Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, s. 58-59. ISBN 80-7142-026-3
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diecézy: Spišskú, Banskobystrickú a Rožňavskú. Stará Spoločnosť Ježišova (do zrušenia roku 1773) sídlila
v piatich lokalitách Banskobystrickej diecézy: Kláštor pod Znievom, Banská Bystrica, Špania Dolina,
Motyčky, Staré Hory; a obnovená (Piom VII. dňa 7. augusta 1814 bulou Solicitudo omnium Ecclesiarum)
v dvoch: Banská Bystrica – do l950, potom Hájniky a Banská Bystrica (Fončorda).
Kláštor pod Znievom
V apríli – máji 1583 bol v Kláštore pod Znievom vo funkcii pápežského diplomata P. Anton
Possevino SJ a posielal nunciovi Bonomimu posudok o lokalite prepozitúry Panny Márie v Turci. Nebol
si ani vedomý, že napísal nádhernú veľpieseň o Turci. Kláštor pod Znievom pokladal za preslávne
miesto a doslova ideálne – šlo o založenie kolégia SJ v Uhorsku, kde by mohla vzniknúť aj budúca
plánovaná univerzita. Zdôrazňoval, že blízko sú univerzity v Nemecku, Čechách, Poľsku. Toto miesto je
priam predurčené Prozreteľnosťou. Z Kláštora pod Znievom – ak by tu vznikla univerzita – by sa mohla
stať pevnosť viery, ktorá by prúdila do celého Uhorska. Obnovila by sa prastará úcta k Panne Márii,
Bohorodičke, tak vlastná tomuto miestu. Univerzitní študenti, by z mestečka urobili mesto. Turiec
Possevina fascinoval...2
Pôvodný benediktínsky kláštor v Kláštore pod Znievom z 10. storočia, patriaci opátstvu na
Zobore, v rokoch 1248 – 1535 vlastnili pôvodne premonštráti, opát bol aj prepoštom. Po ich odchode za
reformácie sa kláštorných majetkov zmocnili Ňáriovci a Révaiovci. Arcibiskup Mikuláš Oláh ako turčiansky
prepošt sa snažil získať majetky späť, na 16. septembra 1558 zvolal do Znieva diecéznu synodu a pozval
na ňu aj jezuitov. Viedenský rektor P. de Vittoria si prezrel Kláštor pod Znievom 17. marca 1559, ale
rokovalo sa len o trnavskom kolégiu, ktorému by patrili výnosy Kláštora pod Znievom. Až v roku 1586
súhlasil generál rádu so zriadením kolégia v Kláštore pod Znievom pod podmienkou (jezuiti sa poučili
z neúspechu v Trnave), že kolégium sa bude obsadzovať postupne pre nedostatok ľudí, ktorí by ovládali
slovenčinu, maďarčinu a nemčinu. Viedenský rektor, ktorý podával generálovi rádu správu o preberaní
Kláštora pod Znievom, postrehol: „est ibi vere India“. Rektor P. Donius okamžite urobil opatrenia proti
rozkrádaniu majetkov a pastoračne začali pôsobiť v dvoch centrách: v Kláštore pod Znievom a v Šali. Roku
1590 boli v Kláštore pod Znievom už ôsmi jezuiti, šesť kňazov a dvaja bratia. Od roku 1588 už vyučujú na
škole, ba zriadili aj internát. Pedagogickú a pastoračnú činnosť rozvíjali jezuiti za veľmi nepriaznivých
podmienok, ktoré im pripravil župan Révai, turčianski zemania a nahuckaní poddaní. Pri otvorenom útoku
na kolégium roku 1592 bola zničená bohatá knižnica. Jezuiti neodpovedali rovnako, k županovi Révaiovi
sa chovali úctivo, pripravili na jeho počesť dokonca divadlo, ale predsa len začali uvažovať o odchode
z Turca do Šale, nie pre opakované sústredené útoky, ale byť bližšie k pastoračným možnostiam smerom
2 LUKÁCS, L.: Monumenta antiquae Hungariae, II. zv. (1580 – 1586). Romae, 1976, s. 479-480: „Tria sunt, Amplissime Antistes, quae

mihi proprium laturo iudicium de claustro illo thurocensi dicenda occorunt: Primum quidem de loco et gymnasio illic instituendo; secundum de fabrica et restauratione; tertium de modo et ratione scholam constituendi.
1. Principio locus ille praeclarus sane mihi natura sua atque studiis perquam accomodatus videtur, quod quasi in eremo quadam sit, aestivo tempore amoenus, lignis quibus hyems transigatur, abundans, spaciosus, aquis irriguus, vini quo persaepe ingenia praeclara obruuntur, parum ferax. Ad haec, cum non parum ab universitatibus Germaniae, Boemiae atque Poloniae distet, maximum adiumentum afferret universae Pannoniae, Illyriae atque provinciis circumiacentibus, si in commemorato loco academia aliqua optimis legibus, eximiis
studiis, viris cum doctrina tum pietate singularibus institueretur... Inter alia commoda maxima quae hoc consequrentur sanctissimum
institutum, non parva haec essent: Excitaretur primum haud dubie in Ungaria antiquus ille noster religionis fervor, et non modo nativa
sed vere christiana pietas auxilio imprimis divino ac deinde exemplo virtutum, tum vero ope illorum qui ex illo loco tanquam ex equo (ut
aiunt) troiano omnibus et optimis litteris et virtutibus prope divinis apprime instructi prodirent. Restaturaretur merito cultus ille B. Virgini, Dei Matri olim in illo loco adhibitus. Pagus ille qui claustro adiacet, in civitatem profecto frequentia studiosorum excresceret. Esset
schola illa, modo sanctissime instituetur, propugnaculum regni Ungariae atque aliarum circumvicinarum provinciarum adversus hostes
antiquum, haeresum principem, et contra ipsum Thurcam potentissimum et armis et fraudibus illius ministrum aut potius Dei flagellum
adversus non filios sceleratos ac perfidos servos Domini.“
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k oslobodzovanému územiu. Roku 1598 presťahovali kolégium a školy z Kláštora pod Znievom do Šale,
v Kláštore pod Znievom zostala len misia. Za Bočkajovho povstania roku 1605 museli jezuiti opustiť
Uhorsko a opustili aj Kláštor pod Znievom, aby sa sem vrátili až roku 1637. Medzitým arcibiskup Forgáč
vymohol u cisára návrat Turčianskej prepozitúry do cirkevnej správy a po návrate Spoločnosti do Uhorska
do rúk jezuitov s výnosom pre kolégium v Trnave. Nositeľom titulu prepošta turčianskeho konventu sa
stal rektor Trnavskej univerzity, vykonávateľom (vierohodné miesto) superior rezidencie v Kláštore pod
Znievom. Nižšie gymnázium sa tu podarilo obnoviť až roku 1756; zato v rezidencii bola slávna lekáreň
(turčianski olejkári). Jezuiti rozvinuli – napriek tomu, že ich veľmi zaťažovala správa majetkov prepozitúry
– aj veľkú stavebnú činnosť: prestavali gotickú budovu kláštora i kostol, tiež kostol vo Valči, v Svätom
Ďuri (dnes Turčiansky Ďur), nový kostol postavili v Solke a vo Vrícku; pod Znievskym hradom kalváriu
s kostolíkom. Kláštor pod Znievom využívali chorí a prestárli jezuiti aj ako relaxačné centrum. Od roku
1656 pracovala povyše Kláštora pod Znievom papiereň pre univerzitnú tlačiareň v Trnave. Druhú papiereň
si prenajali jezuiti v Svätom Michale na Liptove.
Banská Bystrica
Toto mesto bolo centrum Zväzu siedmich stredoslovenských banských miest s výsadou ťažby
zlata, striebra a medi, sídlo turzovsko-fuggerovskej ťažiarskej spoločnosti medzinárodného významu,
bohatý vlastník desať poddanských dedín. V druhej polovici 16. storočia bolo centrom reformačného
pohybu a prevažne protestantské.
Potrebu rekatolizácie stredoslovenských banských miest zdôrazňoval arcibiskup Peter
Pázmaň. Keď roku 1647 odišiel do Rakúska posledný obetavý kňaz Matúš Schlegel, ktorý pôsobil
v Banskej Bystrici dvadsať rokov pre úradníkov Kráľovskej banskej komory, zostala Banská Bystrica
bez katolíckeho kňaza. Arcibiskup Lipai poslal 1. mája 1648 do Banskej Bystrice dvoch jezuitov,
ktorí sa usadili v dome Kráľovskej banskej komory (Oberhauz) a kázali hneď úradníkom, v meste
i po okolitých dedinách. Verejná mienka s nenávisťou, ohováraním a posmechom, podporovaná
senátom, sa postavila proti nim. Nijako ich to neodradilo, venovali sa najbiednejším, ale bez
veľkých výsledkov. Hneď roku 1648 otvorili školu a na Vianoce ich žiaci zahrali divadelnú hru.
Ľady sa prelomili aj napriek tomu, že senát zakázal posielať chlapcov do ich školy pod pokutou 50
zlatých, posielali ich aj protestanti. Už roku 1664 malo gymnázium všetky triedy. Počet žiakov sa
zvýšil na 2 000. Organizovali aj verejné dišputy s protestantskými učiteľmi, senát ich však zakázal
„ne aperta eorum ignotantia civitati sit rubori“. Už po príchode prevzali vedenie fary – predstavený
domu bol aj mestským farárom – a organizovali procesiu na sviatok Božieho Tela; neskôr sa jej
zúčastňovali aj protestanti. Kým v roku 1655 tu boli len dve konverzie, v roku 1676 ich bolo už
1 519. Každú sobotu spievali študenti na námestí mariánske piesne. Spevy pri bohoslužbách sprevádzali
dychovky. Bystrica sa rekatolizovala... Po roku 1663 postavili jezuiti kalváriu na Urpíne, 1673 získali
katolíci späť v Banskej Bystrici všetky štyri kostoly. Bratstvo Kristovej agónie a Bratstvo kresťanskej
náuky, ktoré jezuiti iniciovali, sa delilo na slovenské a nemecké.
Roku 1712 sa vytvorila pri banskobystrickom kolégiu tretia probácia. Bolo to duchovné
sústredenie novokňazov na jeden rok, „druhý noviciát“, ktorí pochádzali prevažne z uhorskej časti
Provinciae Austriae. V roku otvorenia 1713 si konali tretiu probáciu 12 pátri, v roku zrušenia Spoločnosti
Ježišovej 10 pátri.3 Aj títo pátri sa zúčastňovali pastoračných prác v okolitých poddanských dedinách
3 LUKÁCS, L.: Catalogi personarum... VI (1700 – 1717). Roma, 1993. Str. 681: Collegium Neosoliense. V 3. probácii boli pátri: Andreas
Hodermarsky, Andreas Spengler, Antonius Gastinger, Casparus Janasc, Francissscus Martinek, Gabriel Bakay, Georgius Reigai, Joannes Burchardt, Joannes Endej, Joannes Szendrey, Josephus Wishey, Stephanus Ketskemeti. Inštruktorom probácie bol P. Henricus
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Banskej Bystrice: Kostiviarska, Kynceľová, Majer, Nemce, Rudlová, Sásová, Tajov, Kordíky, Králiky,
Podlavice, Riečka, Ulmanka, Harmanec a Svätý Jakub.
Roku 1688 získalo banskobystrické kolégium majetky prepozitúry v Šahách a jezuiti dostali od
protestantov späť aj farské benefícium. Pozorné a starostlivé hospodárenie s týmito majetkami prinieslo
efekt, jezuiti mohli vypomáhať mestu a jednotlivým mešťanom a pustili sa do stavby trojposchodového
kolégia. Dokončili ho roku 1712 a priľahlý kostol sv. Františka Xaverského (dnešná katedrála) bol
posvätený 24. októbra 1715. Roku 1726 postavili nový dom v záhrade za mestom, pod Urpínom. Budovu
gymnázia s veľkou divadelnou sálou postavili v roku 1765. Roku 1767 postavili murovanú kaplnku sv. Jána
Nepomuckého.
Ako aj v iných slovenských mestách, napriek tomu, že väčšina obyvateľov bola slovenská,
správu mesta mal v rukách nemecký patriciát. Tak tomu bolo aj v Banskej Bystrici; ale okolité dediny
boli čisto slovenské. Roku 1727 pre pastoráciu Slovákov určili predstavení troch pátrov, 1734 päť a 1773
šesť. Rektorom kolégia sa roku 1718 stal Slovák P. Manigai a nemecká mestská rada mu na protest – ako
farárovi – prestala vyplácať farský dôchodok.
Špania Dolina (Vallis dominorum, Herrengrund, Úrvölgy)
Prvý jezuita misionár na Španej Doline bol už roku 1652 P. Leopold Rott, rodák z Viedne
a potom banskobystrický superior. Keď roku 1673 vrátili kostol katolíkom, jezuiti prevzali aj funkciu
farárov. Bývali tu zväčša dvaja pátri. Bola to biedna misia, od obce dostávali pátri 450 zlatých ročne
a 50 pridávala banská komora. Potravinami ich zásobovalo kolégium v Banskej Bystrici. Po zrušení
Spoločnosti Ježišovej páter Ján Lehocký (zomrel l776), Slovák, tam zostal farárom a P. Jozef Krakovicer,
rodák z Třebone, kaplánom. K Španej Doline patrila aj filiálka Piesky a spolu pátri pastorovali 2 350
katolíkov, samých Slovákov. Farská knižnica mala 140 kníh.
Motyčky a Staré Hory
Ako misiu ich spravovali jezuiti zo Španej Doliny; roku 1754 tu zriadili osobitný misijný dom
(dodnes je to nádherná baroková architektúra viditeľná zo štátnej cesty), ktorý mal filiálku na Starých
Horách. Farnosť v Motyčkách roku 1769 mala 2 265 veriacich katolíkov, ale bola veľmi chudobná, hoci
pútnický kostol na Starých Horách dostával od pútnikov väčšie dary. Pôsobili tu traja pátri.
Zrušenie Spoločnosti Ježišovej 1773 a jej obnovenie roku 1814
Ignácov život prebiehal v nekonečných protivenstvách a sám bol nešťastný, keď to tak nebolo
aj s jeho dielom. Predvídavo neočakával, že Spoločnosť bude všade prijímaná s otvoreným náručím.
V druhej polovici 18. storočia sa však proti Spoločnosti sprisahalo všetko. Údery pod pás, vlny odporu,
nenávisti, klamstva, ohovárania naberali obrátky. Bourbonské dvory spustili búrku: roku 1759 bola zrušená
Spoločnosť v Portugalsku, 1764 vo Francúzsku a 1767 v Španielsku. Vtedajší generálny predstavený, P.
Lorenzo Ricci, v poslednom liste napísal všetkým jezuitom: Sme celkom opustení a pozbavení akejkoľvek
ľudskej opory, našou jedinou pomocou je Boh. Neveril, netušil, nepredpokladal, žeby sa Kristov zástupca
vzdal bez vyšetrovania a súdu rehole, ktorá sa tak zaslúžila o Svätú stolicu a cirkev. Predsa sa to stalo,
pápež Klement XIV. brevem Dominus ac Redemptor z 21. júla 1773 zrušil Spoločnosť Ježišovu. Keď breve
Berzevici.
Catalogus personarum... Provinciae Austriae 1773, str. 19-20: Collegium Neosoliense: v 3. probácii boli pátri: David Szabo, Francisus
Borgia Balás, Franciscus Lejer, Gerogius Miski, Ignatius Rauch, Josephus Baros, Phillipus Palles, Ignatius Wödl, Josephus Rienner,
Stephanus Schönvisner. Inštruktorom probácie bol P. Paulus Praicz.
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prečítali P. Riccimu, s krvácajúcim srdcom, ale v dôsledku osobitného sľubu pápežovi, povedal: Čo nariadil
pápež, musí byť každému sväté. A pred smrťou vo väzení v Anjelskom hrade, kde sa s ním tvrdo zachádzalo,
vyhlásil: 1. ako dobre informovaný generálny predstavený vyhlasujem, že Spoločnosť Ježišova nedala
nijaký dôvod na jej zrušenie, 2. sám som nedal najmenší dôvod k svojmu uväzneniu; pokladám to za
potrebné vyhlásiť pred celým svetom pre dobré meno Spoločnosti a vlastné.
Komisári pre zrušenie Spoločnosti Ježišovej (Šimon Fába, ostrihomský kanonik, Karol Benický,
podžupan Zvolenskej stolice, Ján Ürméni, fiškálny úradník Starohorského panstva) pozvali všetkých
členov zo všetkých domov na území terajšej Banskobystrickej diecézy do kolégia v Banskej Bystrici 19.
októbra 1773. Dokonca z majetkov v Šahách prišiel P. Baroš. Šimon Fába prečítal svoj poverovací dekrét,
predniesol exhortu o trpezlivosti a nechal prečítať pápežské breve. Prevzal pečiatky všetkých domov.
Žiadal aj kroniku domu, ale rektor P. Ševčík ju predtým spálil, aby sa nezneužili údaje o jednotlivcoch. Pri
zrušení bolo v banskobystrickom kolégiu 28 pátrov (10 z nich v tretej probácii), 2 magistri, 8 rehoľných
bratov. V Španej Doline boli dvaja pátri, na Motyčkách traja. Všetci zostali zaskočení a prekvapení. Museli
opustiť kolégium, bývať inde a nosiť odev svetských kňazov, alebo úplne svetský. Nesmeli sa ani jeden
druhému spovedať. Pátri požiadali o možnosť zostať v duchovnej správe, či vyučovať. Majetok spísali
a prevzali komisári, záhradu na predmestí dostala fara. Vyučovanie na gymnáziu začalo až 7. decembra,
ale len s 88 žiakmi. Ostatní pre neistotu prešli medzitým na iné školy. Pátri v Španej Doline a na Motyčkách
zostali na svojich miestach ako farári a kapláni. Väčšina jezuitov sa však stráca v anonymite, pretože
o zrušení sa nesmelo hovoriť a písať. Aj sklamanie, rezignácia a symptóm vyhorenia tu urobili svoje.
Komisári v záverečnej správe nemohli menovať jediného člena, ktorému by mohli niečo vyčítať, skôr
zdôraznili vynikajúcu morálnu výšku a vzornú disciplínu, ale nemohli pochopiť, prečo bola Spoločnosť
Ježišova zrušená; bola práve na vrchole svojich úspechov. Veľký majetok banskobystrického kolégia,
ktorý pripadol štátu, sa rýchle roztratil. Prišlo vytriezvenie. Čo dokázali jezuiti svojou skromnosťou,
sporivosťou a precíznym hospodárením – budovať a udržiavať len toľké a také školy – stalo sa príťažou.
Zrušenie Spoločnosti zostalo ako rana, ktorá sa nehojí, ako výčitka v dušiach mnohých ľudí, nielen tých
umlčaných a priamo postihnutých.
Roku 1776 založila Mária Terézia aj banskobystrickú sídelnú kapitulu a za prvého veľprepošta
menovala exjezuitu, bývalého provinciála Provinciae Austriae P. Mikuláša Musku (narodil sa 3. decembra
1713 v Považskej Bystrici). Po vstupe do Spoločnosti Ježišovej vynikal v zbožnosti a v štúdiu. Bol
profesorom filozofie a teológie na univerzitách v Trnave a vo Viedni. Najprv bol generálnym prefektom
klerikov, potom provinciálom. Po zrušení rádu bol menovaný prepoštom. Ako veľprepošt starostlivo
spravoval sídelnú banskobystrickú kapitulu až do smrti 11. novembra 1783. Bol autorom 8 teologických
monografií. Niektoré vyšli v troch vydaniach. Písal prísne vedecky a v elegantnej latinčine.
Druhým vynikajúcim banskobystrickým kanonikom bol Matej Patthy (narodený 2. februára
1725 vo Veľkej Paludzi). Ako doktor teológie prednášal na univerzitách v Košiciach, Trnave a Budíne.
Jedenásť rokov prednášal aj v Jágri. Ako kanonik bol aj turčianskym arcidekanom a direktorom
kráľovského gymnázia, prepoštom „Beatae Mariae Virginis de Liptó“. Bol aj vynikajúcim právnikom. Po
zrušení Spoločnosti Ježišovej bol kráľovským fiškusom nad jej bývalými majetkami. Pri kráľovskej kúrii
zastupoval veci kapituly a biskupstva, v snemovni bol poslancom kapituly. Napísal 4 monografie a dve
básnické skladby. Zomrel v Banskej Bystrici 24. februára 1801.
Ako ďalší veľprepošt pôsobil v Banskej Bystrici aj exjezuita František Valíček (narodený
v Banskej Štiavnici 1743, zomrel v Banskej Bystrici 29. apríla 1828), ktorý sa dožil obnovenia Spoločnosti
pápežom Piom VII. Všetci títo traja exjezuiti darovali svoj majetok na sociálne a kultúrne ciele, na študijné
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štipendiá pre chudobných študentov, na podporovanie sirotincov, starobincov a chudobných ľudí.
Napoleon po neúspešnom ťažení do Ruska a následných ďalších neúspechoch prepustil
pápeža Pia VII. z väzenia a ten po návrate do Ríma obnovil Spoločnosť Ježišovu na celom svete 7. augusta
1814 bulou Solicitudo omnium Ecclesiarum. Ostrihomský arcibiskup Ján Scitovský uviedol tretí raz synov
sv. Ignáca do Trnavy 22. mája 1853, keď už rok predtým nastúpili na arcibiskupské gymnázium v Trnave
traja profesori jezuiti z Haličskej provincie. Arcibiskup im odovzdal bývalý kláštor a kostol zrušenej rehole
trinitárov. Roku 1854 zriadila Spoločnosť v Bratislave Filozofický inštitút ako oddelenie Teologickej fakulty
v Innsbrucku. Po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikla Československá provincia, do ktorej sa prihlásilo 38
členov bývalej Uhorskej provincie. Od roku 1931 existovala Slovenská viceprovincia závislá, v rokoch 1938
– 1950 ako samostatná. Pred likvidáciou kláštorov v Česko-Slovensku mala rehoľa 222 členov v domoch
v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Ružomberku, Spišskej Novej Vsi, Levoči a Košiciach.
Spoločnosť Ježišova v Banskobystrickej diecéze 1941 – 2006
Ako sa dostali jezuiti do Banskobystrickej diecézy druhý raz – po obnovení Spoločnosti?
Štáty zúčastnené v druhej svetovej vojne začínali uzavierať svoje hranice a jezuitskí teológovia, ktorí
dovtedy získavali kvalifikáciu i akademické tituly na zahraničných univerzitách, zostali na Slovensku.
Predstavení predpokladali vznik tejto situácie a dohodli, že česká provincia vybuduje Filozofický inštitút
(Benešov, Brno, Děčín, kde v rokoch 1938 – 1950 študovali aj slovenskí študenti), slovenská provincia
vybuduje Teologický inštitút. Rozpad Česko-Slovenska roku 1939 situáciu ešte viac skomplikoval.
Slovenský provinciál kúpil za 50 000,- Ks starý župný dom v Banskej Bystrici na Lazobnej ulici (Rázusova
9). Predstavení mesta prijali jezuitov radostne a s nádejami. Jezuiti dostali do správy kostol Sv. Kríža
a 5. októbra 1941 celebroval slávnostnú sv. omšu provinciál P. Rudolf Mikuš a 6. októbra 1941 sa začali
prednášky na Teologickom inštitúte sv. Alojza – Alojziane. Prvých poslucháčov Teologického inštitútu
vysvätil banskobystrický biskup Dr. Andrej Škrábik 13. mája 1942 (Ž. Fabián, J. Trnka, J. Kajtár) a 29. júna
1943 ďalších troch. V školskom roku 1943/44 prišlo na Alojzianum študovať aj šesť teológov verbistov a
v školskom roku 1944/45 prišli ďalší štyria. Keďže Banská Bystrica sa v septembri 1944 stala centrom
povstania a povstalecké orgány 14. a 15. septembra 1944 zabrali dom Spoločnosti Ježišovej, teológov
i profesorov prijal do seminára biskup Dr. Andrej Škrábik. Školský rok 1945/46 dokončili teológovia už
v Ružomberku a potom vycestovali na zahraničné teologické fakulty. Bolo to zároveň pokorné priznanie, že
slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej nemá ešte stále dosť kvalifikovaných profesorov ani priestory,
aby mohla zaručiť trvalé a kvalitné vyučovanie teológie. Týchto päť vojnových školských rokov však aj
naznačilo, že je tu nadšenie a schopnosti, talenty a perspektíva. Až politické mrákavy, keď komunistický
štát uzavrel hranice, donútili predstavených zdvihnúť znovu ideu Alojziana – Teologického inštitútu
v školskom roku 1949/50. Tieto politické mrákavy sa však onedlho rozrástli do búrky, ozbrojený prepad
a „barbarská noc“ z 13. na 14. apríla 1950 zlikvidovala kláštory v Československu, vrátane Teologického
inštitútu v Trnave, kde študovalo 20 teológov, z toho 7 z českej provincie. Niektorí z nich si pamätajú
detaily, odnesú si ich poväčšine na večnosť. A tí, ktorí to poznajú len z literatúry, majú šťastie, že ich Pán
tejto noci ušetril.4
Už po polroku v polovici septembra 1950 bola odvelená do Hájnik 5. rota 54. PTP Komárno,
zložená prevažne z bohoslovcov a kňazov. Bola to trestanecká rota (hoci nikto z jej príslušníkov nebol
súdený), ktorej úlohou bola výstavba vojenského letiska Sliač a ďalších vojenských stavieb na okolí:
4 ŠIMONČIČ, J.: Teologický inštitút Spoločnosti Ježišovej sv. Alojza v rokoch 1941 – 1950. In: Šesťdesiat rokov Teologického inštitútu

sv. Alojza 1941 – 2001. Trnava : Dobrá kniha, 2001, s. 37-52.
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vo Zvolene, Banskej Bystrici, Hronseku, Harmanci a Čiernom Balogu. Vo februári 1951 prišla do Hájnik aj
ďalšia rota bohoslovcov a kňazov z Podbořan, kde budovala tankové garáže. Z 283 kňazov a bohoslovcov
bolo 36 jezuitov; z toho 6 pátrov, 15 českých bohoslovcov a 15 slovenských (prevažne poslucháči
Filozofického inštitútu v Děčíne).5 Formy rehoľného života sa prispôsobili väzenskej, trestaneckej
práci. Kňazi po práci celebrovali vo vojenských kufroch. Meditácia, ruženec, duchovné čítanie naberali
novú neformálnu dimenziu. Sanctissimum bolo dostupné každému vo vonkajšom vrecku tretieho
vychádzkového plášťa v šatni, v škatuľke od Nivey. Každá príležitosť na štúdium po práci sa naplno
využívala, skladali sa skúšky z filozofie i teologických disciplín. Pátri si našli kontakty s okolitými kňazmi
a počas vychádzok apoštolovali v susedných dedinách. Zotierali sa dovtedajšie bariéry medzi svetskými
kňazmi i medzi jednotlivými rehoľami. Všetci boli na jednej lodi. Koncom roka 1952 bola časť roty
odvelená do Banskej Bystrice na výstavbu dôstojníckych bytov na Fončorde. Na Nový rok 1954 odchádzali
príslušníci PTP z Hájnik a Fončordy – z Banskobystrickej diecézy do civilu. A v neposlednom hodnotení
treba uviesť skutočnosť, že Banskobystrická diecéza bola vtedy najskúšanejšou diecézou v Československu
a celá komunita v Hájnikoch a Banskej Bystrici bola akoby zápalnou obeťou v nepochopiteľných Božích
plánoch.
Roku 1990 vydala Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej svoj prvý katalóg po páde
totality; uvádza sa v ňom Parochia v Radvani, kde sú 4 pátri. V ďalších katalógoch (do roku 2006) sa
adresa spresňuje na Rímskokatolícky farský úrad Radvaň, Kalinčiakova 8 a katalógy tu vykazujú 3 – 4
pátrov a v rokoch 1999 – 2001 aj jedného magistra. Na tejto fare býval aj Jeho Eminencia biskup Peter
Dubovský SJ, v rokoch 1994 – 1999 generálny vikár diecézy, potom tajomník KBS, v rokoch 2003 – 2005
ako špirituál domu. Katalóg z roku 2006 ho uvádza už v jezuitskom senioráte v Ivanke pri Dunaji.6
P. Ladislav Lukács SJ vydal v Ríme v rokoch 1987/1988 tri veľké biografické katalógy7 starej
Spoločnosti z rokov 1551 – 1773. Každý jezuita je z nich priezračný, vieme, kde sa narodil, kde a kedy
vstúpil do SJ, roky noviciátu, štúdií, jeho zaradenie, miesto pobytu, dátum smrti. Takéto katalógy sú
počítačovou technikou pripravované aj o jezuitoch v obnovenej Spoločnosti. Toto suché vypočítavanie
faktografie aj o prítomnosti jezuitov v Banskobystrickej diecéze – ktorá sa dá o každom na jej území
pôsobiacom jezuitovi presne zmapovať – má averz, druhú odvrátenú tvár. Nepostihnuteľné dianie,
ktoré sa odohráva medzi zasväteným človekom a Bohom prevažne na kľakadlách v celách, kaplnkách
a kostoloch – tiež potrebuje svoje milieu. Tým bola aj Banskobystrická diecéza; transcendentálna
radiácia ju zasahovala spätne.8 Stovky jezuitov, ktorí na jej území prežívali ignácovský ideál homines
mundo crucifixos – ľudí ukrižovaných svetu v službe svojho Pána a Vodcu, boli si vedomí svojej úbohosti, že
Boh nikoho nepotrebuje na uskutočňovanie svojich plánov (čoho si bola najplnšie vedomá komunita 5.
roty PTP v Hájnikoch). Možno metódami historika hodnotiť meditácie tých stoviek jezuitov, ich exameny,
ružence, modlitby breviára, vysluhovanie sviatostí, prípravy na sviatosť manželstva, na konverzie, misie
a exercície, kázne a spovedania, vyučovanie profesorov na gymnáziu, služby bratov kuchárov, stolárov,
krajčírov, lekárnikov a sakristiánov, vrátnikov a zásobovačov, nekonečné cesty za dušami po hrboľatých
cestách Banskobystrickej diecézy...? Archivár terajšej Rakúskej provincie P. Johannes Wrba mi raz vravel,
čo platilo vtedy ako norma, že jezuita v Spoločnosti pred zrušením, ktorý nevykašliaval krv, nebol dobrý
jezuita...
5 Vojenský historický archív v Trnave, 54 PTP Komárno, č. 2200/z 10. 12. 1953: Menný zoznam neprevereného mužstva, ročník 1950.
6 Catalogi Provinciae Slovakiae Societatis Jesu z rokov 1990 – 2006.
7 LUKÁCS, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551 – 1773), Pars I,

II, III. Romae 1987, 1988.
8 ŠIMONČIČ, J.: Jezuiti v Trnave. In: Viera a život 1, 1991, 1, s. 98.
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Sine dolore non vivitur in amore. Láska sa neobíde bez bolesti. Bolesťou lásky je jej
nenásytnosť, že robí vždy málo pre milovaného. Jezuita P. Peter Lippert zakončil svoju knihu Zur
Psychologie des Jesuitenordens (1912) vetou: V duši každého jezuitu žije jediné želanie, ktoré ako zápalná
obeť každé ráno a každý večer stúpa k nebu, aby on sám a jeho rehoľa nestali sa nikdy nehodnými slúžiť
Božskému Majestátu, dokedy sa to bude Jemu páčiť.
Historik stojí niekedy bezmocne a bezradne pred objektom svojho štúdia. Niekedy by svoju
štúdiu najradšej roztrhal, pretože si je vedomý, že nepostihol podstatu, že sa kĺže po povrchu a po
margináliách. Aj keby jeho prípadná monografia o tejto téme mala 500 strán, bol by bližšie k poznaniu
podstaty, alebo by ju ešte viac zahmlil? A preto:
Sume, Domine, et suscipe,
Vezmi, Pane, a prijmi
aj celú históriu Spoločnosti Ježišovej
v Banskobystrickej diecéze,
prijmi, čo bolo na Tvoju česť a spásu ľudí,
odpusť, čo bolo v nej príliš ľudské a hriešne.
Toto všetko vkladáme do Tvojich rúk
a nič iné si nežiadame,
iba Tvoju lásku a milosť.9
Summary
The old Society of Jesus (until its cancellation in 1773) resided in five different places of diocese of
Banská Bystrica : Kláštor pod Znievom, Banská Bystrica, Špania Dolina, Motyčky, Staré Hory. After its reestablishment by Pius VII. on the 7th of august 1814 by the bull Solicitudo omnium Ecclesiarum it resided
in two places : Banská Bystrica – until 1950 and later Hájniky and Banská Bystrica (Fončorda). Jesuits did
develop various religious-missionary, cultural and social activities with the purpose of recatholisation.
The cancellation of Society of Jesus did cause surprise between Jesuits in diocese of Banská Bystrica.
Their property was expropriated, they had to leave the college, live somewhere else and wear the clothing
of the diocesan priests or totally secular clothing. They could not even make confession one to each
other. The clergymen asked about the possibility to remain in clerical administration or to teach. But the
majority of them disappears in anonymity. The renewance of their activities in the area of diocese dates
to the year 1941. Jesuits did get the church of Saint Cross under their administration and they created the
Theological institute of st. Aloisius – Aloisianum. Their activities were interrupted in 1944 and then after
the liquidation of the orders in 1950 it was violently interrupted for a long time.

9 KRAPKA, E., MIKULA, V. (Ed.): Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge : Dobrá kniha, 1990, s. 434.
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Slovenská historiografia o úlohe osobnosti
a o osobnostiach v dejinách
Mária TONKOVÁ
Hoci v mnohom možno profesionalizáciu slovenského historického bádania klásť do 19.
storočia, naša historiografia začala žiť plným životom systémovej štruktúry zhruba až v období, keď sa
v celej svetovej historiografii dejiny chápali – povedané slovami Fernanda Braudela – ako „dejiny udalostí,
dejiny politiky a dejiny veľkých mužov“.1 Svetová historiografia odvtedy zažila niekoľko výrazných vĺn
– každá z nich rolu individuality pri posudzovaní historického procesu rozličným spôsobom spochybnila,
odmietla alebo modifikovaným spôsobom odznova obhajovala. Vnímanie úlohy osobnosti v dejinách sa
tak v priebehu 20. storočia niekoľkokrát – ale pre historický výskum vždy životodarne – prehodnotilo.
Slovenskú historickú vedu tieto vlny z rozličných príčin nezasiahli a to, čo ju ovplyvnilo, sa
väčšinou udialo neprirodzenou cestou. V doterajších desaťročiach nášho profesionálneho historického
výskumu možno posudzovanie miesta osobnosti v dejinnom vývine v zásade vymedziť púhymi dvoma
fázami – používaním Braudelom spomínanej tradičnej personalistickej metodológie a metodológie
marxistického tzv. historického materializmu, teda zdôrazňovaním odosobňovaných a v našom prostredí
značne deformovaných sociálnovedných prístupov k historickému výskumu. Dominancia predovšetkým
z politických dôvodov ničím nespochybňovaného marxistického prístupu trvala oveľa dlhšie.
Práve mimovedeckými spôsobmi nanucovaná metodológia marxizmu je tiež príčinou, že
v slovenskom prostredí sa doslova len v posledných rokoch objavujú práce, ktoré sa teoretickým
otázkam vývoja slovenského dejepisectva venujú skutočne do hĺbky. Existujú aj prísnejšie hodnotenia
súčasného stavu: podľa nich táto úloha zostáva skôr deziderátom nielen pre súčasnú, ale asi aj budúcu
generáciu historikov a bude si vyžadovať ďalšiu vrstvu profesionalizácie našej historiografie.2 Tým viac to
samozrejme platí o pohľadoch na špecializovanejšie témy historického výskumu. Ucelenejšie zamyslenie
nad tým, ako rolu osobnosti v dejinnom vývoji riešil náš historický výskum – čo len z pohľadu marxistickej
metodológie – nenájdeme ani v materiáloch zo snemovaní slovenských historikov, teda z fór, ktoré sa
posúdeniu stavu slovenskej historiografie navonok najsystematickejšie venovali. (Ako na istú možnú
výnimku upozorňujeme na staršiu prácu I. Kamenca, no práve na nej si možno overiť charakteristické
limity vtedajšieho slovenského marxistického výskumu v jeho značne schematizovanej podobe.3) Pritom
práve na otázke miesta osobnosti v historickom procese sa v priebehu 20. storočia názorovo trieštili
jednotlivé historické školy – v istom zmysle oveľa radikálnejšie než na našich všeobecne tradovaných
predstavách o zásadných rozdieloch medzi materialistickým a nematerialistickým chápaním dejín.4
Poučení konkrétnymi výsledkami posledného dvadsaťročia slovenskej historiografie si dokonca dovolíme
anticipovať – už prvé práce slovenského nového sociálnovedne orientovaného výskumu v skutočnosti
„vyniesli na povrch“ mnohé, zdanlivo nezaujímavé individuality našich dejín, resp. naznačili, otázky,
1 Fernand Braudel sa takto vyjadril zhruba v 30. rokoch 20. storočia. Historický výskum na Slovensku sa v prvých desaťročiach 20.
storočia nielenže začal výrazne prezentovať, aj jeho ciele sa stali prvotne poznávacími.
2 KOVÁČ, D.: Die slowakische Historiographie nach 1989. Aktiva, Probleme, Perspektiven. In: Bohemia (Zeitschrift fur Geschichte und
Kultur der böhmischen Länder 37, 1996, č. 1, s. 169-174. Tenže: Slovenská historiografia po r. 1989: koncepcie, problémy. In: Česko-slovenská historická ročenka, 2006. Brno, 2006, s. 11-16, s. 13. MANNOVÁ, E.: Clio na slovenský spôsob. Problémy a nové prístupy
historiografie na Slovensku po roku 1989. In: Historický časopis, 52, 2004, č. 2, s. 239-246.
3 KAMENEC, I.: Začiatky marxistického historického myslenia na Slovensku. Bratislava, 1984.
4 V poznámkach tohto príspevku, ktoré si v žiadnom prípade nerobia nároky na úplnosť, uvádzam len podľa môjho názoru najcharakteristickejšie príklady, v žiadnom prípade nie bibliografické súpisy prác vydaných k tej či onej osobnosti. Tie sú už oveľa jednoduchšie
prístupné vo viacerých systematicky spracovaných bibliografických databázach.
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ktorými sa aj politické dejepisectvo bude musieť zaoberať.5
Prvé generácie slovenských profesionálnych historikov až do polovice 20. storočia spôsob
analyzovania historického procesu chápali vcelku prirodzene v podobe, ktorú dnes nazývame tzv.
politickým dejepisectvom.6 To uznávalo a zdôrazňovalo (resp. uznáva a zdôrazňuje) predovšetkým
výnimočnosť a neopakovateľnosť udalostí, a tak aj jednotlivcov, resp. ich konania. Aj títo slovenskí historici
vyzdvihovali predovšetkým jedinečnosť a neopakovateľnosť, aj im bola pri popise historickej reality
zvláštnosť dôležitejšia než všeobecnosť. V takomto rámci sa výnimočné osobnosti stávajú podstatnými
činiteľmi analyzovanej formy historického procesu (a formu historického procesu pritom tvorí príbeh).
Inými slovami, významné osobnosti – a udalosti, ktorých tieto osobnosti boli aktérmi – vytvorili vlastnú
náplň dynamicky sa rozvíjajúceho výskumu slovenských dejín v prvej polovici 20. storočia.
Takmer celá produkcia slovenskej predmarxistickej historiografie je politickými dejinami
a vo vrchovatej miere čisto „udalostnou“ historiografiou. V takomto rámci sa slovenské dejepisectvo
sústredilo na niekoľko osobností, ktoré považovalo za kľúčové z hľadiska slovenského národného vývinu
a emancipácie slovenského národného spoločenstva. (Patrili k nim aj tie, ktoré bolo treba brániť pred
najrôznejšími formami spochybňovania.) Pravdaže, mali by sme pripomenúť, že hodnotenie významu
takýchto osobností nebolo zďaleka jednotné, tak ako nebolo jednoznačné ani hodnotenie smerovania
slovenského národného vývinu.7 Z hľadiska našej témy je však dôležitejšie zdôrazniť iný fakt. Práve
neskoršia tvrdá politická forma dominancie marxistického dejepisectva, s jeho pohŕdavým až nepriateľským
vzťahom k dovtedajším výsledkom výskumu, vytvorila za prispenia ďalších faktorov (tradíciou obranných
i obranárskych úloh historiografie, vymedzovaním sa voči susedným vyspelejším historiografiám) stav,
že zhruba rovnaký okruh osobností sa odznova opakuje v produkcii tzv. historického materializmu.
Zdanlivé rozdielnosti, presnejšie formálne rozšírenie okruhu zaujímavých osobností v etape historického
materializmu spôsobil len fakt, že aj naše dejepisectvo vedené ideologickým diktátom do svojho
výskumného záberu zaradzuje špecifickú novú skupinu – činiteľov tzv. robotníckeho a či komunistického
hnutia. A tá istá situácia – záujem o podobný, relatívne úzky okruh osobností sa zopakoval aj po roku
1989, v istom zmysle však pokračuje až do súčasnosti.
Do roku 1948 v slovenskej historickej produkcii objavujeme najviac príspevkov o osobnostiach
predstavujúcich základné symboly národnej emancipácie. Sú to teda na prvom mieste práce o Jánovi
Kollárovi, Ľudovítovi Štúrovi, Michalovi Miloslavovi Hodžovi, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, resp.
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Značný počet prác sa venuje osobnostiam bernolákovskej a takisto
osobnostiam štúrovskej školy, relatívne početné sú však aj práce o viacerých národných aktivistoch
z cirkevného prostredia – Moyzesovi, Kuzmánym, Radlinskom. Objavíme tiež viacero menších štúdií
venovaných napríklad Štefanovi Markovi Daxnerovi, Mudroňovcom, ale aj ďalším osobnostiam.
Čoskoro po roku 1918 sa však v slovenskom dejepisectve zrodili aj práce o politikoch, ktorí
zohrali aktívnu úlohu pri vzniku ČSR. Tieto práce sú, pravda, skôr publicistického než striktne historického
charakteru, aj ich autormi sú profesionálne neškolení autori alebo autori so vzdelaním skôr z príbuzných
5 Za také pokladáme už prvé štúdie, ktoré príznačne vznikli a sa vydávali v spolupráci so sociológmi. Za všetky spomeniem: MANNOVÁ,
E.: Spolky v období sociálno-politických zmien na Slovensku v r. 1938-1951. In: Občianska spoločnosť na prahu znovuzrodenia. Bratislava, Sociologický ústav SAV 1992; či známy zborník MANNOVÁ, E. (Ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989.
Bratislava : AEP, 1998 a i.
6 Moje širšie chápanie pojmu „politické dejepisectvo“, resp. „politické dejiny“ by mal bližšie ozrejmiť nasledujúci text. Som si samozrejme vedomá istej neujasnenosti a zjednodušenosti týchto termínov, na čo naposledy upozornila napr. DUDEKOVÁ, G.: Problémy
výskumu sociálnych dejín na Slovensku. In: Česko-slovenská historická ročenka, 2006. Brno, 2006, s. 59-72.
7 K medzivojnovej diskusii historiografie o smerovaní slovenského národného vývinu sa precízne vyjadril D. Rapant. RAPANT, D.: Československé dejiny. Problémy a metódy. In: Od pravěku k dnešku II. Praha, 1930, s. 531-563.

60

Verbum historiae I.

odborov než historickým, pripomíname ich však preto, že ich cieľom bol skutočný presah do historickej
vedy.8 Vznikli tak práce o Masarykovi, Štefánikovi, Hlinkovi. V období prvej Slovenskej republiky do tejto
kategórie pribudli historizujúce state o predchádzajúcej činnosti novo nastupujúcej generácie slovenských
politikov. Menej dôležitá je teraz reálna (v skutočnosti kolísavá) úroveň tejto vrstvy prác, oveľa dôležitejší
je iný fakt – predstavujú výrazné svedectvo, že vo vtedajšej slovenskej historiografii významné pozície
si stále udržiaval historizmus. Práve práce venované osobnostiam dosvedčujú, že slovenské dejepisectvo
stále považovalo za potrebné riešiť okrem čisto poznávacích funkcií aj aktuálne problémy prítomnosti. Je
potom len prirodzené, že práve práce tejto kategórie dnes pôsobia najtendenčnejšie a to bez ohľadu na
rozdielnosť ich ideových a politických východísk.9
Celkovo možno povedať, že vyzretejšiu skupinu prác tvorili tie, ktoré sa venovali osobnostiam
starších období. Ako pozoruhodnejšiu však treba označiť inú tendenciu – v slovenskom dejepisectve začali
už v medzivojnovom období vznikať práce, ktoré sa na rolu individuality v historickom procese dokázali
pozrieť značne netradičnými prístupmi. Dokázali totiž využiť podnety novo sa formujúcich odborov.
Profesor aplikovanej sociológie na bratislavskej univerzite Anton Štefánek rovnako novátorsky, ako sú
hospodárske a kultúrne dejiny Slovenska, sociologizujúcimi metódami analyzoval prácu regionálnych
osvietenských činiteľov z malohontského regiónu, rovnakým spôsobom sa pokúsiť zhodnotiť koncepcie
Jána Kollára. Do tejto skupiny prác možno zaradiť aj práce Štefana Janšáka o takých osobnostiach z oblasti
kultúry ako Daniel Lichard, Štefan Fajnor, Andrej Kmeť a Pavol Blaho. Aj týmto štúdiám veľa chýba do
skutočnej zrelosti, ich slabinou je hlavne nedodržiavanie zásad historickej pramennej kritiky a následnej
interpretácie. Upozorňovali však napríklad na to, ako hospodársky život ovplyvňuje politické javy,
sociálny život aj kultúru. Takže slovenská historiografia – v čase, keď je sama stále takmer v začiatkoch
svojej profesionálnej existencie, keď zápasí s mnohými, pre iné historiografie neznámymi problémami,
hoci si ešte stále komplikovane vymedzuje vlastné funkcie a hľadá hranice medzi čisto poznávacími
a obrannými úlohami – predsa len dokázala vnímať a zachytiť aj podobu práve sa formujúcich nových
impulzov a nových smerov historického bádania – tých, ktoré historickú vedu v iných krajinách postupne
doviedli z cesty tradičného dejepisectva na cestu sociálnovedných podôb bádania, k formám, ktoré dnes
označujeme pojmom sociálne dejiny.
Výskum osobností v našom predmarxistickom dejepisectve však výrazne pokročil predovšetkým
nástupom mladšej, povedzme rapantovskej generácie historikov. Takmer všetci bádatelia tejto generácie
venovali mimoriadnu pozornosť rôznym osobnostiam slovenskej histórie. Všetci ich spracúvali na základe
solídnej pramennej základne (jej seriózne využívanie sa práve v tejto dobe stalo charakteristickým
znakom nášho dejepisectva), viacerí z nich poznali trendy a tendencie inonárodných historiografií. Na
tomto mieste by sme už mohli podať obsiahly bibliografický súpis, to však nie je naším zámerom. Za
všetky pripomenieme aspoň niekoľko, podľa nás charakteristických autorov a prác.10
Mária Opočenská Jeršová genealogicky spracovala rod turčianskeho drobného zemianstva
8 Takéto náročné ambície mali napr. práce V. Šrobára o hlasistoch, o Masarykovi, ich chápaní česko-slovenského vzťahu (Česko-slovenská otázka a hlasisti, 1927, Masaryk a Slováci, 1930).
9 Vedúcim politickým osobnostiam doby (Masarykovi, Štefánikovi, Šrobárovi, Hodžovi, Dérerovi, Jurigovi, Sidorovi a dokonca i Štúrovi sa venovali aj historizujúce state vtedajších marxistických (DAV-istických) publicistov. Výber osobností – tak ako aj iných tém a celkovej argumentácie – im však bol len účelovým prostriedkom na vedenie politického boja a samotné práce sú skôr politickými úvahami než odbornými vedeckými štúdiami. Pripomíname ich len preto, že v 60. rokoch v nich slovenská marxistická teória dejín začala
vidieť počiatky budovania slovenskej marxistickej historiografie. Porovnaj: KAMENEC, I.: c. d.
10 Vzhľadom na chronicky známy nedostatok širšie koncipovaných prehľadných prác o našej historiografii, hlavne staršieho obdobia,
odporúčame k detailnejšiemu pohľadu súbornú prácu českého historika J. Kutnara, kde sú kratšie state venované slovenskej historiografii: KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997. V slovenskom prostredí vzniklo
od začiatku 90. rokov 20. storočia viacero čiastkových prehľadných prác. Venujú sa však predovšetkým hodnoteniu marxistického obdobia a novým výskumom po roku 1989.
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(Rod Ivanka z Jordánu a Dražkoviec, 1937), starostlivé štúdium listinného materiálu ju viedlo k úprave
starej romantickej predstavy o územnom rozsahu moci Matúša Čáka (1947). Karol Goláň ešte v roku 1931
starostlivo vydáva listy, denníky a iné písomnosti z činnosti moravského účastníka povstania rokov
1848/1849 Mateja Mikšíčka, v 40. rokoch sa vyjadruje k činnosti Ľudovíta Štúra a jeho spolubojovníkov
z rokov 1848/1849 (poslednú životopisnú monografiu o Štúrovi vydáva v roku 1956), neskôr popularizuje
Kollárove pamäti. Venoval sa aj spomienkam niektorých osobností politického života na školské roky,
tiež však už nesú charakteristické známky vynúteného prechodu na marxistické chápanie dejín (Ako sa
kedysi na Slovensku učilo, 1958). František Bokes venoval životopisnú monografiu osobnosti Viliama
Paulinyho-Tótha, stal sa komentátorom jeho prác, neskôr k nim pridal autobiografie J. Francisciho a
Š. Marka Daxnera. Belo Polla, predtým než sa začal orientovať na archeologický výskum, spracoval
životopis Štefana Moyzesa (1945).
Takto by sme mohli pokračovať ešte ďalej. Pekným príspevkom k dejinám národnej emancipácie
prvej polovice 19. storočia je životopis Jána Čaploviča z pera Vendelína Jankoviča (Ján Čaplovič. Život,
osobnosť a dielo, 1945). Plodný katolícky historik Vojtech Bucko, znalec dramatických cirkevných a
náboženských pomerov Uhorska polovice 16. storočia, vydal zaujímavú prácu o Mikulášovi Oláhovi (Mikuláš
Oláh a jeho doba 1543-1568, 1941). A v týchto súvislostiach pripomeňme, že až do roku 1948 slovenská
historiografia venovala systematickú pozornosť práve cirkevným osobnostiam – a to tak z katolíckej,
ako aj z evanjelickej strany. Výskum osobností evanjelického krídla neustal ani v čase prvej Slovenskej
republiky. Evanjelický historik Samuel Štefan Osuský ešte na prelome 20. a 30. rokov spracoval filozofické
myslenie Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu (1926 – 1932), v práci z roku
1938 zhodnocoval podiel slovenských evanjelikov na národnom hnutí pred rokom 1918. V roku 1943 sa
objavil aj pokus zmapovať historické osobnosti z radov gréckokatolíkov (M. Fillo: Gréckokatolícki Slováci
v minulosti a prítomnosti, Bratislava 1943). O to viac bije do očí takmer úplné vymiznutie osobností
tohto typu z neskoršej marxistickej historiografie. A pretože už medzivojnové slovenské dejepisectvo
presvedčivo dokázalo, že cirkevné osobnosti sú nezastupiteľnými článkami slovenských politických dejín,
marxizmus si v prípadoch, že sa im nedalo vyhnúť, musel vypomáhať rozmanitým obchádzaním, cudným
zastieraním či jednoducho zamlčiavaním tejto ich stránky.
Pre úplnosť ešte dodajme skôr opačnú stránku – slovenská marxistická historiografia
začala zhruba v polovici 60. rokov minulého storočia zdôrazňovať, že v slovenskom dejepisectve
už v medzivojnovom období existovali aj práce písané metódou historického materializmu a že už
z medzivojnového obdobia pochádzajú prvé práce analyzujúce osobnosti slovenských dejín a ich rolu
v dejinách marxistickými kritériami. V polovici 80. rokov 20. storočia takéto myšlienky zarezonovali hlavne
po vyjdení prvého vážnejšieho pokusu teoreticky zovšeobecniť časť vývoja slovenskej historiografie
(spomínaná práca I. Kamenca). Dovtedy sa z rozličných dôvodov akcentovala skôr jej úplná „zaostalosť“
v medzivojnovom období, resp. v období prvej Slovenskej republiky. O kvalite a zaradení takýchto
prác sme sa už zmieňovali, na tomto mieste však treba zdôrazniť, že príslušné bojovné historizujúce
úvahy marxistických publicistov sa samozrejme nezakladali na samostatnom historickom výskume a
faktograficky sa opierali predovšetkým o práce Daniela Rapanta.
Daniel Rapant však nezapôsobil len na marxistických publicistov typu Clementisa či
Novomeského. Hlboko ovplyvnil predovšetkým celé naše personalistické dejepisectvo ako historik, ktorý
sa už nezaoberá púhymi historickými faktami, ale tiež – a predovšetkým – dobovým obsahom pojmov,
historickou teóriou a kladie si provokujúce otázky o metodike historického výskumu. Jeho práca ho
doviedla aj k úvahám o politickej úlohe Antona Bernoláka, štúrovcov a samotného Ľudovíta Štúra. Viac
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než podrobné vyratúvanie všetkých autorov a príspevkov nás o stave a úrovní spracovania historických
osobností v predfebruárovom slovenskom dejepisectve môžu poučiť práve diskusie, ktoré sa vtedy
odohrávali v súvislosti s hodnotením Bernoláka i Štúra, v ktorých má Rapant nezastupiteľné miesto.
Slovenskí historici sa k polemikám nad týmito osobnosťami dostali v rámci dvoch sváriacich sa koncepcií
slovenského národného vývinu. Jedným z prvých závažnejších príspevkov do takejto diskusie sa stal
postoj Milana Hodžu. Predstavil ho ešte v práci Československý rozkol (1920). Hoci je Hodža známym
zástancom československej jednoty, treba mu priznať, že aktivitu Ľ. Štúra nechápal len jednostranne
negatívne. Príčiny kodifikácie spisovnej slovenčiny videl v politických dôvodoch – zdôrazňoval, že
zabránila nebezpečenstvu zosilňujúcej sa maďarizácie a pomáhala slovenskému obyvateľstvu Uhorska
získať mnohé politické atribúty, resp. k národnému hnutiu mohla priviesť zemianstvo. Do hodnotenia
samotného historického procesu však Hodža vnášal apriórnosť – lebo prirodzené zakončenie slovenského
vývinu chápal z pohľadu vtedajšej prítomnosti – t. j. ako vytvorenie jednotného československého národa.
Štúrova činnosť je mu len akousi odbočkou pred dosiahnutím jednoty.
Rapantovo hodnotenie Štúrovej úlohy je o to zaujímavejšie, že aj on sám bol dlhodobo – či
prinajmenej v tejto etape – ako sám povedal, „úprimným stúpencom československej jednoty“. Ako
historik sa však dokázal odosobniť od aktuálneho vývoja spoločnosti, nepovažuje ho za určujúci aspekt,
neverí v predvídanie, pretože si je vedomý limitov vedeckého poznania alebo – zase povedané jeho
vlastnými slovami: „či možno svedomitým vedeckým spôsobom konštatovať viac“ (t. j. akým smerom sa
budú oba národy uberať). Preto je jeho charakteristika Štúra a celého smerovania slovenského vývinu
metodicky oveľa korektnejšia, precíznejšia a nakoniec aj výstižnejšia.
Postoj Hodža – Rapant možno považovať za istý náš symbolický historický spor o zmysel
slovenských dejín, podobný vtedajšiemu, hoci oveľa známejšiemu sporu: Masaryk – Pekař. Aj tu na
jednej strane hrá určujúcu rolu doktrína – ktorej nemožno uprieť isté argumenty (či prinajmenej istú ich
užitočnosť) a na druhej strane vedecké poznávanie vedomé si svojich možností, premyslené, historicky
zdôvodnené, korektné stanovisko historika. Podobne by sa dalo hovoriť o Rapantovom hodnotení
Bernoláka, presnejšie o jeho precíznej obrane pred výčitkami z maďarónstva. Táto Rapantova práca
sa v súčasnosti hodnotí ako pozitivistická práca v čistej korektnej forme – opierajúca sa o premyslené
štúdium prameňov, a tak dosahujúca skvelé výsledky.
Slovenská historiografia už čiastočne upozornila, že niekoľko desaťročí pretrvávajúci záujem
o stále rovnaký okruh osobností nepramení v nedostatku reálne výrazných a vplyvných individualít
národných dejín, ale je dôsledkom ich neustáleho radikálneho prehodnocovania. Práve Štúr a Bernolák
sa v marxistickom dejepisectve niekoľkokrát stali charakteristickým predmetom sporov a takisto
charakteristicky sa meniacich hodnotení. Rapantov pramenný záber a hĺbku uvažovania dlhé roky
z rozličných dôvodov dosiahnuť nemohli, nechceli, či nedokázali. Sľubné náznaky prekonania jeho diela
sa objavujú až v prácach ostatných rokov.
Násilný povojnový nástup marxistickej historiografie znamenal radikálny rozchod so staršími
klasickými tradíciami dejepisnej práce a v súlade s povahou tejto ideológie aj hlučné zavrhnutie
tradičnej personalistickej histórie, zdôrazňujúcej, že tvárnosť historického procesu určujú a formujú
predovšetkým individuality. Okruh skúmaných osobností sa však zdanlivo rozšíril a vzhľadom k tomu,
že za štyri desaťročia sa produkcia marxistickej historiografie nutne rozrástla aj kvantitatívne, zdanlivo
stúpol aj počet prác spracúvajúcich historické osobnosti – hoci v rámci iných kritérií a pohľadov. Nie je
preto možné všetky charakterizovať. Sústredíme sa skôr na naznačenie istých charakteristických znakov
tejto produkcie.
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Ortodoxné marxistické koncepcie o povahe historických procesov individualitu zamenili inými
faktormi: hnacou silou dejín prestali byť ľudia, ich vôľa a idey, stali sa ňou výrobné sily. Slovenská
historická veda takéto názory prebrala bezo zvyšku. Dejiny „nie sú výsledkom vývoja myšlienky, rozumu
alebo činnosti veľkých jednotlivcov“, tvrdil v roku 1959 na III. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti
v hlavnom referáte nazvanom „Poslanie historickej vedy v našej spoločnosti“ Ľudovít Holotík.11 Vyslovil
len to, čo sa po celý čas jednoznačného diktátu marxistickej ideológie stalo určujúcim stavebným
kameňom historických štúdií zaoberajúcich sa hociktorou osobnosťou a vďaka čomu sa celé politické
dejepisectvo v klasickom ponímaní, ale i rozmýšľanie nad reálnou úlohou konkrétnej osobnosti ocitli na
okraji historického výskumu.
Pripomeňme si však, že od politických dejín sa okolo polovice 20. storočia začali jednoznačne
odvracať aj iné národné historiografie. Myšlienky, ktoré Braudel vyslovil už v 30. rokoch, sa teraz stali
určujúcimi metódami historického výskumu vo väčšine vyspelých historiografií. Hoci tradičné vnímanie
úlohy osobnosti v dejinnom vývoji v podstate všade vytvorilo fundament historického bádania, stálo
v jeho úplných počiatkoch a bolo kostrou všetkých jeho úspechov počas dlhých stáročí, hoci tradícia
presvedčenia, že história má popisovať konanie jednotlivcov (ale aj presvedčenia, že ľudské konanie
možno racionálne popísať, pretože vysvetliteľným spôsobom odráža záujmy konajúcich), mala prvoradý
vplyv na najrôznejšie historické školy a kontinuálne sa prejavovala hlboko do 20. storočia, práve toto
obdobie je medzníkom pri definitívnom konštituovaní iných historiografických prístupov.
Problémy nášho dejepisectva nastali vtedy, keď z rozličných príčin nedokázalo dostatočne
zachytiť, akceptovať, pretransformovať a v našich podmienkach využiť iné impulzy historického myslenia
20. storočia. To, poučené a ovplyvnené novými výsledkami iných humanitných disciplín narúšajúcimi
mnohé ustálené predstavy o viacerých skutočnostiach historického procesu, začalo postupne preberať aj
ich postupy. V konečnom výsledku to znamenalo prechod od naratívnych udalostných dejín k iným formám
historického výskumu, k novej podobe písania o dejinách i k novej podobe výsledkov historiografie.
Tradičným prácam personalistického dejepisectva sa v každej historiografii začalo vyčítať,
že nehľadeli, resp. nedostatočne hľadeli na širší kontext skúmaných udalostí. Už nielen F. Braudel
argumentoval, že tým, že sa zameriavali na konanie a zámery jednotlivca („významných mužov“), vzpierali
sa generalizovaniu a akémukoľvek zovšeobecneniu, a tak nedokázali rozpoznávať širší kontext dejinného
vývoja.12 Inými slovami, zmena orientácie historického myslenia zasiahla v podstate všetky historiografie.
Metóda naratívnych a udalostných foriem historického bádania sa v priebehu niekoľkých krátkych
desaťročí začala nahrádzať rôznymi typmi sociálnovedného výskumu (sociologizujúceho, etnologického
kulturologického...) v celom spektre ideologických prístupov – nielen v ľavicovom marxizme. Stúpenci
nových metód začali všeobecne klásť dôraz viac na sociálnu než na politickú oblasť života spoločnosti, viac
na sociálne než politické štruktúry, viac na procesy sociálnych zmien než na procesy zmien politických,
viac na analytické zovšeobecnenie než na popis špecifík. Nielen marxisti spochybnili ďalší zo základných
predpokladov tradičného historického podania založeného na osvetlení úlohy individuality, t. j.
uprednostňovanie jedinečného špecifického, pred všeobecným – takýto postoj („výzva sociálnych vied“)
je v rovnakej dobe ako u nás aj jedným z ťažísk prác strednej generácie francúzskych analistov, nemeckej
historickej sociálnej vedy a ďalších prúdov a škôl.13 Zástancovia sociálnovedných historických metód
dokonca operovali s pojmami spoločenských zákonitostí, tried, konfliktných záujmov tried a pod.14
11
12
13
14

Úlohy slovenskej historickej vedy v období socialistickej výstavby. Bratislava : SAV, 1961, s. 8.
IGGERS, G. G: Dějepisectví ve 20. století. Praha, 2002, s. 13.
Tamže, s. 51 a n.
Tamže.
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Ak teda aj nemarxistických historikov zaujímali podobné výzvy spochybňujúce tradičné
udalostné dejiny ako marxistov, ak sa podobne ako oni odvracali od dejín personálnych, ak volali po
väčšom zohľadnení sociálneho kontextu a sociálnych zmien, je skutočne smutnou iróniou, že v našej,
zdanlivo podobne zameranej historiografii, mala metodológia, prikladajúca hmotným silám väčší význam
než faktorom ľudským, taký zničujúci dôsledok nielen na posudzovanie úlohy osobnosti v dejinách, ale
aj na celú historickú produkciu. Veď vieme, aké zaujímavé výsledky priniesla aplikácia sociálnovedných
prístupov vo výskume v iných historiografiách – a netreba to dokumentovať len výsledkami tradičných
vyspelých historiografií ako bola francúzska či nemecká, britská atď. Radi by sme zdôraznili, že to platí aj
pri kladení nových otázok o úlohe individuality.15
Marxistické dejepisectvo by sme pokojne mohli priradiť do skupiny historických škôl s novými
sociálnovednými prístupmi. Aj v našom výskume mohlo byť množstvo kladených otázok v zásade správnych.
Problémom boli ich dogmatické odpovede. Stupeň demagógie sa zaiste menil, iný bol v 50., inakší v 60.
a opäť iný v 70. rokoch, podľa toho, aká bola sila utilitarity a oportúnnych cieľov, ktoré od historického
výskumu vyžadovala politická moc. Mimovedeckými spôsobmi nanucovaná metodológia znamenala,
že táto fáza sociálnovednej etapy slovenskej historiografie bola nakoniec veľmi zoschematizovaná,
zvulgarizovaná, resp. jednoducho zutilitarizovaná.
Miesto, resp. rola jednotlivých historických osobností boli predurčené predovšetkým ich
sociálnym postavením. Sociálne aspekty, ba vlastne samotná úloha jednotlivca sa hodnotili podľa asi
najznámejšej myšlienky marxizmu – predstavy o objektívnom zákonitom pokroku. Jednotlivci i celé
skupiny ľudí, ktorí v tom – ktorom okamžiku dejinného vývoja nestáli na strane momentálne „pokrokovej“
triedy či jednoducho do nej nepatrili, zostávali v marxistickom výskume takmer bez povšimnutia.
Preferovanie sociálnych aspektov pred inými (napríklad nacionálnymi) hľadiskami a analýza každej
historickej individuality čisto podľa kritérií triedneho boja viedli napríklad k bizarným diskusiám okolo
udalostí rokov 1848/1849, k niekoľkokrát zopakovaným a vo svojej podstate vyprázdneným polemikám
okolo Ľudovíta Štúra a podobne.
Rigidný vylučujúci prístup a sploštené posudzovanie historických osobností posilňovala aj naša
komunistická historizujúca publicistika, ktorá pozitívne vnímala, akcentovala a jednoznačne preferovala
akúsi črtu „plebejskosti“ slovenských dejín. Zdôrazňovali ju však aj viacerí historici. Veľmi úporne
sa udržiavala a dlhodobo opakovala známa téza, že v našich dejinách sa dá hovoriť „skôr o ľude než
o vynikajúcich jednotlivcoch“. Toto vyjadrenie prvýkrát odznelo na spomenutom III. zjazde slovenských
historikov,16 neskôr zaznievalo ešte veľakrát a v rozmanitých variantoch.
Pri hodnotení produkcie našej marxistickej historiografie by sme možno mohli pripustiť,
že dejiny osobností a individualít sa v širokom rámci vtedajšieho výskumu mohli meniť na dejiny ľudí
v širšom zmysle, „dejiny priemerného človeka alebo celej sociálnej skupiny.17 Takýmto spôsobom
postupovali sociálnovednými metódami ovplyvnené iné historické školy. Tým sa však práve preto
podarilo do historického výskumu zahrnúť široké segmenty obyvateľstva a oveľa citlivejšie analyzovať
ich postavenie, ich historickú perspektívu vidieť nielen z akéhosi abstraktného predpokladu o smerovaní
historického vývoja, ale v skutočnej historickej realite.
15 Ako príklad nám môžu poslúžiť výsledky systematického bádania o jednotlivých sociálnych skupinách a vrstvách stredovekej spoločnosti vedené J. Le Goffom. Aktívne a úspešne sa do nich zapájali napr. historici poľskí (B. Geremek a jeho výskumy o „ľuďoch na
okrajoch spoločnosti“. Pozri napr. LE GOFF, J. (Ed): Středověký člověk a jeho svět. Z franc. originálu Praha : Vyšehrad, 1999).
16 Úlohy..., c. d., s. 133.
17 IGGERS, G. G.: c. d., s. 60-61.
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V našom historickom výskume sa však aj výskum dejín robotníckej triedy – teda už aj z formálneho
hľadiska najdôležitejšej a najpreferovanejšej skupiny obyvateľstva zmenil na dejiny organizovaného
robotníckeho hnutia, najskôr sociálnodemokratického, potom komunistického. Menej sa analyzovalo
skutočné postavenie robotníckych más, zato sa popisovala politická úloha jeho organizovaných (často
veľmi malých) skupiniek v jednotlivých štrajkoch a iných tzv. revolučných udalostiach. Navzdory
prehláseniam o dejinách más šlo teda skôr o dejiny politických elít, o dejiny „zhora“. Dejiny „zdola“ sa
našim marxistickým historikom napísať vlastne nepodarilo, kriticky skúmať, ako masy obyčajných ľudí
vnímali každodennú skutočnosť, nedokázali. Hoci tvrdili, že politické udalosti sa dajú správne pochopiť
len v súvislosti s konfliktnými triednymi udalosťami, v ich prácach sú hlavné skupiny týchto tried na okraji
záujmu, ústredné miesto diania v ich textoch zase zaujali politické osobnosti. Príkladom je väčšina prác
profilujúcich historikov tej doby teda M. Gosiorovského, Ľ. Holotíka, M. Kropiláka či V. Plevzu venovaných
tzv. robotníckemu hnutiu. Ich pramenný materiál tvoria stranícke vyhlásenia, rezolúcie a uznesenia
(označované za materiály „strany pracujúceho ľudu“) teda prejavy a úvahy funkcionárov komunistickej
strany, štatistiky, analýzy či iné dokumenty sú zastúpené len minimálne. Tieto skutočnosti niekoľkokrát
trefne glosoval Ľ. Lipták. My preto chceme len zopakovať, že spomínaní historici tak paradoxne obnovili
najkonvenčnejší typ politických dejín. A len na okraj opätovne zdôraznime, že aj na slovenský historický
výskum bezo zvyšku platí, že na najnižšie vrstvy spoločnosti sa v duchu známej Marxovej tézy často
nazeralo ako na opovrhnutia hodný tzv. lumpenproletariát, teda nie ako na skutočných ľudí, z ktorých
každý mal svoju individualitu, hoci by aj patrili k spomínaným „ľuďom na okraji“.
Konštatovanie, že marxistický výskum, abstraktne zdôrazňujúci presne určenú rolu individuality
v skutočnosti takzvane „vyľudnil“ naše dejiny, je v súčasnosti už takmer frázou. Preto treba zdôrazniť,
že sa nedá pripísať vinu len marxistickému dôrazu na to, čo trochu priširoko nazývame sociálnovedný
prístup. Slovenská historiografia jednoducho nevyužila (možno nemohla využiť) tie skutočné podnety
povojnových sociologizujúcich historických trendov výskumu, ktoré svojimi metódami a postupmi mali
s marxizmom veľa spoločného, no na rozdiel od niektorých historiografií iných komunistických štátov
(napr. historiografie poľskej či „juhoslovanskej“) nevyužila ani podnety neortodoxného marxizmu.
Pritom aj ten, hlavne v druhej polovici 20. storočia, zaznamenal v historiografii výrazné výsledky. Podľa
nášho názoru práve potom, keď si začal uvedomovať, nakoľko sa priestor na interpretáciu historických
procesov a úlohu individuality v nich ešte viac zúžil doktrinálnou politickou praxou štátov sovietskeho
komunizmu.
Je na jednej strane ironickým paradoxom a na strane druhej príznačným svedectvom,
že niekoľko etáp zápasu o pravdivejšie zobrazenie historického vývinu sa aj v našej marxistickej
historiografii odohralo práve cez vášnivé (na dané podmienky) diskusie o úlohe historických osobností.
Okrem už spomínaných polemík okolo Ľ. Štúra treba pripomenúť niekoľko diskusií o osobnostiach
Slovenského národného povstania a od začiatku 80. rokov prvé serióznejšie náznaky o vyvolanie diskusie
o osobnostiach viažucich sa k prvej Slovenskej republike. Keďže však skúmanie historických osobností
po celých štyridsať rokov vládnucej podoby marxizmu patrilo napriek všetkému k okrajovým témam,
slovenská historiografia zareagovala veľmi spontánne hlavne po roku 1989. Veľmi rýchlo sa objavil celý
rad biografických príspevkov o slovenských činiteľoch politického, kultúrneho, hospodárskeho, ale aj
cirkevného a vedeckého života.18 Takisto sa v priebehu krátkeho času uskutočnilo viacero vedeckých
konferencií venovaných zabudnutým či vedome zabudnutým osobnostiam. Postupne sa kryštalizovali
18 Podrobné údaje čitateľ nájde v známych bibliografiách: Historiografia na Slovensku 1990-1994. Bratislava : SAV, 1995, 192 s., Slovenská historiografia 1995-1999, výberová bibliografia. Bratislava : SAV, 2000, 324 s., Slovenská historiografia 2000-2004, výberová
bibliografia. Bratislava : SAV, 2006, 422 s.
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približne dva okruhy osobností, o ktoré začal výskum prejavovať systematickejší záujem. Výrazne sa obnovil
záujem o najvýznamnejšie osobnosti národnej emancipácie a moderného národno-identifikačného
procesu (Štúra, Bernoláka, Kollára a príslušníkov ich škôl), o známejších cirkevných reprezentantov
týchto procesov, zvlášť však treba kvitovať, že sa začalo výrazne hovoriť aj o osobnostiach iných
prúdov národno-emancipačných hnutí, o prívržencoch konzervativizmu a pod. To isté možno povedať
aj o skupine osobností zo súčasných dejín. Veľmi rýchlo sa začala prehodnocovať predovšetkým úloha
činiteľov z obdobia prvej Slovenskej republiky (Tiso, Sidor, Sokol a i.), ale tiež medzivojnového obdobia
československého štátu (predovšetkým Andreja Hlinku, pričom pretrvával záujem o M. R. Štefánika,
výrazne rástol záujem o M. Hodžu, ale i Š. Osuského, V. Šrobára, M. Dulu, Stodolovcov, F. Jurigu a i.),
pomalšie, ale predsa, sa začala hodnotiť aj úloha reprezentantov komunistického režimu (G. Husák, väčší
záujem je však o osobnosť A. Dubčeka).19 Rozšírilo aj sa však aj spektrum záujmu o osobnosti našich
starších dejín. Na druhej strane väčšina príspevkov venovaných jednotlivým osobnostiam má len podobu
biografií, niekedy sú kvalitnými portrétmi výrazných osobností, vrátane starostlivo edovaných zbierok
pramenných materiálov, niekedy len menšími medailónikmi. Postupne nás však o tom, že slovenské dejiny
majú dostatok individualít, ktorých spoznávanie poskytuje široké možnosti na posúvanie metód celého
historického výskumu, presvedčujú aj prvé špecializované biografické príručky, slovníky či lexikóny.
Čoskoro začalo byť zrejmé, že k nanovo položenej otázke o úlohe osobnosti v dejinách od
úplného začiatku 90. rokov výrazne prispieva práve výskum venujúci sa cirkevným dejinám. Je to
v mnohom zásluhou mladšej generácie historikov.20 V slovenskom prostredí sú uvedené skutočnosti
nielen pochopiteľné, ľahko vysvetliteľné, aj ale aj prirodzené. Pritom, ako to zaregistrovali už viacerí,
naposledy napr. P. Švorc, ktorý v príslušnom príspevku identifikoval aj základnú príčinu rozdielu medzi
množstvom produkcie venovanej príslušníkom evanjelického a príslušníkom katolíckeho vyznania, ide
najmä o výskum v oblasti cirkevných dejín 20. storočia.21 My by sme však radi podotkli, že pozoruhodné
impulzy prichádzajú z prác a autorov venujúcich sa starším, dokonca raným stredovekým dejinám.22
Ako sme už naznačili, o mnohé osobnosti, do roku 1989 obchádzané z ideologických dôvodov
alebo jednoducho ako nezaujímavé, sa spolu s historikmi začali zaujímať aj iné vedné disciplíny. Ich
otázky dodávali slovenskému historickému výskumu ďalšie impulzy. Okrem už spomínanej sociológie treba
pripomenúť napr. podnety ekonómov a taktiež mnohé menšie i väčšie portréty význačných slovenských
národohospodárov (Zaťko, Karvaš) z pera slovenských historikov nájdeme aj v ich odborných časopisoch
i monotematických publikáciách. Najprínosnejšími príspevkami v tomto smere sú však predovšetkým
práce, ktoré systematickejšie a sústredenejšie skúmajú a do slovenskej reality organicky zasadzujú
osobnosti, ktoré naša historiografia dlhodobo považovala za niečo našim podmienkam vlastne cudzie
– teda osobnosti podnikateľov.23
Pretože slovenská historiografia vo svojom výskume až na malé výnimky nevychádza za rámec
dejín národného spoločenstva, aj osobnosti, ktorým sa venovala, sú zoznamom individualít slovenského
19 Porovnaj: ŠVORC, P.: Historiografia moderných a najnovších dejín Slovenska. In: Česko-slovenská historická ročenka 2006. Brno,
2006, s. 21-39, s. 24-28.
20 Za všetky uvádzame napr. LETZ, R.: Proces s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom.
In: PEŠEK, J. (Ed.): V tieni totality 1948-1953. Bratislava : Historický ústav SAV, 1996, s. 123-136.
21 ŠVORC, P.: c. d., s. 36-37.
22 Pozri napr. práce M. Homzu: HOMZA, M.: The Role of Saint Ludmila, Doubravka, Saint Olga and Adelaide in the conversion of their
Countries (The Problem of Mulieres Suadentes, Persuading Women ). In: URBANCZYK, P. (Ed.): Early Christianity in Central and East Europe. Warszawa : Wydawnicztwo naukowe, 1997, s. 187-202. Ten istý: Pokus o interpretáciu kňažnej Adelaidy v uhorsko-poľskej kronike. In. Historický časopis, 47, 1999, č. 3, s. 357-382 a i., ale tiež: STEINHÜBEL, J.: Svätý Vojtech a Uhorsko, In: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa. Praha : NLN, 1998, s. 122-130.
23 HOLEC, R.: Barón v službách roľníka (Gregor Friesenhof). In: Historické štúdie 34, 1993, s.77-106. Autor navyše patrí k tej malej
skupine slovenských historikov, ktorí tematiku novodobých slovenských dejín dokážu spracovať v širšom stredoeurópskom kontexte.
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pôvodu (či pokladaných za slovenské). V slovenskej historickej produkcii až na výnimky v podstate
nenájdeme práce o osobnostiach inej národnej príslušnosti, a žiaľ dokonca ani z oblastí či tém, ktoré by
mohli byť príspevkom k rozvoju národnej historiografie – myslím napríklad na osobnosti maďarské, ale
i české, poľské – aspoň z obdobia národno-emancipačných procesov a z dejín 20. storočia, resp. dejín
súčasnosti. Stále voláme po odstraňovaní neprirodzenej rozluky národných a svetových dejín. Aj letmé
porovnanie našich predstáv o možnostiach spoznávania historického procesu s historickou produkciou
susedných štátov, ktorá sa venuje rozmanitým historickým osobnostiam, by nám ukázalo, ako zbytočne a
škodlivo sme boli izolovaní od najživotaschopnejších trendov našej vednej disciplíny.
Na prácach venovaných historickým osobnostiam sa asi najviditeľnejšie prejavuje rôznorodosť
názorov súčasných slovenských historikov, pričom môžeme len zopakovať, že ich rozpornosť je
najzrejmejšia pri charakterizovaní takmer všetkých osobností najnovších a súčasných slovenských dejín.
Ak si však odmyslíme časť opätovne čisto schematickej produkcie, resp. ideologizujúci faktor, uvedomíme
si ich najdôležitejšiu stránku – skutočnosť, že znovu objavujú subjektivitu a individualitu skúmaných
mužov (a zdá sa, že v čoraz významnejšej miere aj žien). Slovenská historiografia sa tak znovu včleňuje
do významného prúdu súčasnej historiografie – toho prúdu, ktorý opätovne zavrhol anonymné štruktúry
a prístupy sociálnych vied a vracia sa k presvedčeniu, že historik musí pracovať predovšetkým s konkrétnou
historickou skutočnosťou. A zdá sa, slovenská historiografia súčasnosti chce skôr upozorňovať na
výnimky, než vyvodzovať všeobecné závery.
Pri svojom znovuobjavenom dôraze na úlohu osobnosti sa slovenská historická veda napokon
ocitla tvárou v tvár veľkým zmenám, ktoré od konca 80. rokov vrátili politické dejiny a spolu s nimi aj
úlohu veľkých osobností do centra záujmu historikov. Významná časť svetovej historiografie sa zhruba od
prelomu 70. a 80. rokov popri paralelnom rozvíjaní, resp. modifikovaní rozličných foriem sociálnych dejín
oblúkom vrátila k „rozprávaniu príbehov“, v rámci ktorých majú kľúčové miesto výnimoční jednotlivci.24
Zdá sa teda, že aj napriek primalému a prislabému personálnemu zázemiu sa slovenskému historickému
výskumu darí „chytiť vlak“, resp. reagovať na všetky nové trendy poznávania minulosti. No v čase, keď
sa v historiografii znova zvyšuje podiel „politična“, čoraz viac záleží na tom, ako si historiografia určuje
konkrétne metodologické limity, aby sa nestala čisto vulgárnou podobou politických dejín. Zavrhli sme
marxizmus s jeho malým záujmom o myšlienky, pocity, ambície, snahy a vôľu jednotlivcov. Treba si však
poradiť aj so známym tvrdením R. Arona, že „problém moci je večný a nezáleží na tom, či ľudia o bracajú
hlinu rýľom alebo buldozérom“.25
Summary
The development of historiography in the world had passed through some changes in the 20th century
and the role of individuality in the historical process was either doubted, refused or it was put back into
the center of examination in a different way. Slovak historical science was usually hit by this trends in
an unnatural way. For a long time a theory of historical materialism had dominated and it was not doubted
mainly because of political situation. Almost whole output of pre-marxist historiography is the history
of politics due to contemporary trends in historiography. The key role of individualities was proved by
professionalizing Slovak historiographics. In marxist phase of its development it had adopted the most
24 IGGERS, G.: c. d., s. 126. Pozri tiež Le Goffovu úvahu: Tvoria politické dejiny i dnes os dejín? (jej názov v texte on sám – narážajúc

na svoje postavenie vedúcej osobnosti štrukturalistických sociálnych dejín – mierne ironizuje). In: Le GOFF, J.: Středověká imaginace
(český preklad). Praha : Argo, 1998, s. 313-318.
25 ARON, R.: Thucidide et le récit historique. In: Dimensions de la conscience historique. Paris, 1961, cit. podľa LE GOFF, J.: Tvoria politické...., s. 305.
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orthodox meaning of this thesis – that the main motor of the historical process was not the individual
and his or her will and thesis but rather the manufacturing powers. It is then a paradox why it did not
use similiar methods of those historical schools which had also refused to accept narrative history. The
output of the last two decades had showed great interest in examination of historical individualities. It
is partially an answer to the preceeding artificially regulated development but on the other hand Slovak
historiography is entering the great stream of the historiography of the world which is putting accent on
the political history (and individualities fall under this) once again.
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37. Placetum regium – konflikt svetskej moci a katolíckej cirkvi. In: Národný kalendár 2004. Martin : MS
2003, s. 49-51.
38. Vývoj územia. In: Ottova obrazová encyklopédia. Bratislava 2006, s. 34-37, tiež: Panovníci a prezidenti, tamže s. 50-53.
39. Mária, Karol Malý, Vladár mnohých tvárí (Žigmund). In: Segeš, V. a kol: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov, s. 145-154. Bratislava : SPN – Mladé letá 2006.
40. Doba nepriala jeho zámerom (Žigmund Luxemburský). In: Národný kalendár 2007. Martin : MS 2006,
s. 71-73.
41. Dračí rád – symbol spojenectva Žigmunda s vysokou šľachtou. In: Národný kalendár 2008. Martin :
MS 2007, s. 53-55.
42. Unavení dlhou vojnou - Vestfálsky mier a jeho dôsledky pre strednú Európu. In: Národný kalendár
2008. Martin : MS 2007, s. 77-79.
Populárnovedné články, polemiky, diskusie
1. Niekoľko poznámok k otázkam našej hudobnej historiografie. In: Slovenská hudba 6, 1962, č. 2,
s. 45-46.
- Myška, V. - Nesvadbík, L. - Škorupová, A.: Bibliografie československé historie za roky 1962 - 1963.
Praha 1967, záznam č. 3385.
2. Naša päťaštyridsiatnica (k 45. výročiu UK). In: Práca 19, 1964, č. 152, s. 4 (26. 6. 1964).
3. 17. november a jeho ohlas na Slovensku. In: Smena 18, 1965, č. 275, s. 1 a 5 (17. 11. 1965).
4. Študentská avantgarda, ohlas 17. novembra 1939 na Slovensku. In: Pravda 46, 1965, č. 319, s. 1
(17. 11. 1965).
5. Čo nového okolo Academie Istropolitany. In: Naša univerzita, spravodaj Univerzity Komenského
(ďalej len NU), 12, 1965/66, č. 13, s. 1.
6. Bratislava, mesto na Dunaji. In: Predvoj 2, 1966, č. 29, s. 6-7 (21. 7. 1966).
7. Čo vyšlo v tlači. In: Slávnostné číslo NU 15, 1969, jún s. 45.
8. Univerzita Komenského pred významným jubileom. In: Ročenka UK 1966/67 –1967/68. Bratislava
1970. s. 11-13.
9. Univerzita Komenského a jej päťdesiate výročie. In: Univerzita Komenského v Bratislave, celonárodné
oslavy polstoročnice Univerzity Komenského v Bratislave a poltisícročia Academie Istropolitany, prehľad
činnosti 1968/69. Bratislava 1974, s. 125-130.
10. Pred veľkým výročím (Mikuláš Kopernik 1473 – 1543). In: NU 18, 1972, č. 6, s. 4.
11. Z minulosti Štiavničky. In: NU 18, 1972, č. 9, s. 5.
12. 55 rokov Univerzity Komenského, stredisko vedy a výchovy. In: Sloboda, 29, 1974, č. 26, s. 1 (28. 6. 1974).
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13. I mŕtvi budete nás učiť. In: NU 21, 1974, č. 1, s. 1-2.
14. Dni hrôzy, spomíname na udalosti minulých desaťročí. In: Práca 29, 1974, č. 271, s. 7 (16. 11.
1974).
15. 30 rokov budovania Univerzity Komenského (správa o výstave). In: NU 21, 1974/75, č. 10, s. 6.
16. Päťdesiat rokov Učenej spoločnosti Šafárikovej. In: NU 23, 1976/77, č. 4, s. 6.
17. Univerzita Komenského v minulosti a prítomnosti. In: Informácie o štúdiu na Univerzite Komenského
v Bratislave. Bratislava 1978, s. 5-8.
18. Šesťdesiatročná univerzita. In: Smena na nedeľu 14, 1979, č. 26, s. 6 (29. 6. 1979).
19. Univerzita Komenského šesťdesiatročná. In: Universitní zprávy 1980, marec, č. 6, s. 58-65.
20. Szomolányi, J.: Turistický sprievodca ČSSR, Malé Karpaty. Bratislava : Šport 1981. Z histórie s. 36-52
a heslá o jednotlivých lokalitách. 2. vyd. Bratislava : Šport 1986, paginácia dtto.
21. Linhart, K. a kol.: Turistický sprievodca ČSSR, Nízke Tatry - východ. Bratislava : Šport 1982. Z histórie s. 37-43 a heslá o jednotlivých lokalitách. 2. vyd. Bratislava : Šport 1989, s. 39-43 a heslá o jednotlivých lokalitách.
22. Hochmuth, Z. a kol.: Turistický sprievodca ČSSR., Nízke Tatry - západ. Bratislava : Šport 1982. Z histórie s. 43-52 a heslá o jednotlivých lokalitách. 2. vyd. Bratislava : Šport 1988, s. 44-53 a heslá o jednotlivých lokalitách.
23. Karlova univerzita oslávila 635. výročie založenia. In: NU 29, 1982/83, č. 10, s. 2.
24. K 65. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave. In: Učiteľské noviny 34, 1984, č. 25, s. 2
(21. 6. 1984).
25. Možnosti štúdia na fakultách Univerzity Komenského. In: Vysoké školy v ČSSR 1983, č. 2, s. 14-16.
26. Fašizmus odhalil svoju tvár. Pred polstoročím sa začala občianska vojna v Španielsku. In: Práca 41,
1986, č. 162, s. 7 (12. 7. 1986).
27. Giuseppe Garibaldi – bojovník za zjednotenie Talianska. In: Práca 42, 1987, č. 172, s. 7 (25. 7.
1987).
28. Bitka na Moravskom poli. In: Práca 43, 1988, č. 202, s. 7 (27. 8. 1988).
29. Lipany, súmrak husitstva. In: Práca 44, 1989, č. 123, s. 7 (27. 5. 1989).
30. Na okraj výročia Univerzity Komenského. In: Nové slovo 31, 1989, č. 19, s. 2 (11. 5. 1989).
31. Univerzita Komenského v našich dejinách. In: Práca 44, 1989, č. 153, s. 7 (1. 7. 1989).
32. Poltavská bitka. In: Práca 44, 1989, č. 183, s. 7 (5. 8. 1989).
33. Napoleon Bonaparte. In: Práca 44, 1989, č. 195, s. 7 (19. 8. 1989).
34. Trnavská univerzita v našich dejinách. In: Práca 45, 1990, č. 110, s. 8, (12. 5. 1990).
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35. Thank you Babinský. In: Práca 45, 1990, č. 180, s. 3 (3. 8. 1990).
36. Minulosť nie je čiernobiela (veda a kultúra počas Slovenského štátu). In: Práca 45, 1990, č. 235,
s. 7, (6. 10. 1990).
37. Biela Hora – symbol poroby českého národa. In: Práca 45, 1990, č. 270, s. 4 (17. 11. 1990).
38. Sú páni Dlouhý, Klaus a Čalfa za slovenský štát ? In: Slovenský národ 1, 1990, č. 32, s. 3 (22. 12.
1990).
39. Bitka troch cisárov. In: Práca 46, 1991, č. 4, s. 7 (5. 1. 1991).
40. K aféram starej dámy – Výskum pokročil už ďalej. In: Práca 46, 1991, č. 40, s. 7 (16. 2. 1991).
Polemický článok o archeologickom výskume bratislavského Podhradia).
41. E. Beneš – nacista ? In: Práca 46, 1991, č. 66, s. 3 (19. 3. 1991).
42. K blížiacemu sa výročiu J. A. Komenského. In: Učiteľské noviny 41, 1991, č. 21, s. 2 (23. 5. 1991).
43. Ad. Vzostupy a pády (G. Husák či J. Tiso ?). In: Slobodný piatok 2, 1991, č. 26, s. 8.
44. Opäť nás podviedli (K odvolaniu Mečiara). In: Slovenský národ 2, 1991, č. 20, s. 1 a 9 (10. 5. 1991).
45. Bravó pán Čarnogurský. In: Práca 46, 1991, č. 219, s. 8 (18. 9. 1991).
46. Žigmund Luxemburský. In: Práca 46, 1991, č. 246, s. 7 (19. 10. 1991).
47. Nachádza čas prebudenia. In: Slovenský národ 2, 1991, č. 51, s. 4 (11. 12. 1991).
48. Treba skúsiť referendum. In: Práca 47, 1992, č. 41, s. 4 (18. 2. 1992).
49. Ďakujeme, neprosíme pani Lalumiérová. In: Nový Slovák 1, 1992, č. 88, s. 8 (13. 4. 1992).
50. O SNP trochu inak. In: Nový Slovák 1, 1992, č. 204, s. 12 (29. 8. 1992).
51. Ad: Diabli strašili čertom. In: HR 4, 1993, č. 5, s. 34. (Polemická úvaha o protektorátnej publicistike).
52. Horšie ako za komunistov. In: Práca 48, 1993, č. 224, s.14 ( 25. 9. 1993).
53. Vláda Horného Uhorska neexistovala. In: Práca 49, 1994, č. 57, s. 11 (10. 3. 1994).
54. Slováci mladým národom? In: Literárny týždenník 8, 1995, č. 7, s. 4 (10. 2. 1995).
55. Sú Slováci mladý národ ? In: Nedeľná Pravda 4, 1995, č. 6, s. 16 (10. 2. 1995).
56. Moháčske spresnenia. (Rubrika Hlasy a ohlasy). In: HR 6, 1995, č. 2, s. 40.
57. Po päťdesiatich rokoch na rovnakom mieste. Nestačili nám tie nálepky? In. Slovenská republika 2,
1995, č. 51, s. 11 (2. 3. 1995).
58. Bublina spľasla, ale.. (o čestnom doktoráte V. Tuku na Moskovskej univerzite a o V. Mečiarovi).
In: Slovenská republika 3, 1996, č. 11, s. 8 (15. 1. 1996).
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59. Prečo sú legendy silnejšie ako história – anketa. In: HR 7, 1996, č. 8, s. 25- 26.
60. Úvaha - urobme si jasno. In: HR 8, 1997, č. 1, s. 34. (K používaniu historických pojmov).
61. Ako je to s pravoslávnymi Vianocami. In: HR 9, 1998, č. 5, s. 32.
62. Anketa 1968. In: HR 9, 1998, č. 7, s. 22-23.
63. Poznámka k vzniku názvu Univerzity Komenského. In: NU 46, 1999, č. 2, s. 8.
64. K blížiacemu sa miléniu. In: História, revue 1, 2001, č. 1, s. 28-29.
65. Prijímacie pohovory z dejepisu – pohľad z druhej strany. In: História, revue 1, 2001, č. 4, s. 28.
66. Uhorská vedecká tradícia – vzor pre slovenskú vedu ? In: Forum scientiae et sapientiae, 8, 2001,
č. 1 – 2, s. 38-39.
67. Ad Lajos Kossuth – romantický hrdina a demokrat. In: SME 10, 2002, č. 218, s. 11 (19. 9. 2002).
68. Učitelia sa tešili, ale dejepis...(reakcia na článok J. Horákovej v SME). In: SME 11, 2003, č. 123, s. 8
(30. 5. 2003).
69. Príhovor (editorial) In: História, revue o dejinách spoločnosti 4, 2004, č. 3 – 4, s. 1.
70. Mosty a ich názvy. (K pomenovaniu nového bratislavského mosta). In: Literárny týždenník 17, 2004,
č. 14 – 15, s. 2 (21. 4. 2004).
71. Ad. Prešovské jatky. Plus 7 dní 16, 2006, č. 1, s. 63.
72. Prečo Slováci plačú nad zaniknutým štátom ? In: História, revue o dejinách spoločnosti 6, 2006,
č. 6, s. 19-20.
73. K cyrilometodskému baptistériu. Ad : Karol Androvič, Cyrilometodské baptistérium, LT 21-22/2007.
In: Literárny týždenník, 20, 2007, č. 29 – 30, s. 6 (19. 9. 2007).
Audiovizuálne diela
1. Námet na scenár a odborný poradca filmu: 50 rokov Univerzity Komenského. Štúdio krátkeho filmu
1969.
2. Oslavy 50. výročia UK.
3. Festung Pressburg.
4. Alma mater 60 ročná.
5. Diafilm: Mikuláš Kopernik, Slovenská filmová tvorba 1972.
6. Námet na scenár videofilmu: Univerzita Komenského v dejinách a súčasnosti, 1989.
7. Rozhlasová relácia: Šafárikova učená spoločnosť a Univerzita Komenského, Slovenský rozhlas 1972.
8. Rozhlasová relácia: Mikuláš Kopernik, Slovenský rozhlas 1973.
9. Rozhlasová relácia: Academia Istropolitana, Slovenský rozhlas 18. 12. 1981.
10. Rozhlasová relácia: Stredoveká Bratislava, Slovenský rozhlas 16. 5. 1982.
11. Historický kalendár: Marta Bieliková – Černická, J. G. Tajovský, V. Hugo, I. Bukovčan, Academia Istropolitana, Michail Šolochov. Podklady k televíznemu scenáru STV 1, 19. 5. 1995.
12. Historický kalendár: C. Filčík, I. Stanek, LF Trnavskej univerzity, Otvorenie Národného domu v MarVerbum historiae I.
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tine, Vývoj kalendárov. Podklady k televíznemu scenáru STV 1, 15. 1. 1996.
13. Historia magistra vitae, cyklus 8 rozhlasových relácií na tému: Panovnícke dynastie v slovenských
dejinách. Rádio Devín, relácie: Mojmírovci, Arpádovci, Anjouovci, Luxemburgovci, Huňadovci, Zápoľskí,
Habsburgovci (2000 – 2001).
14. Rozhlasová beseda o vyučovaní dejepisu a o učebniciach dejepisu. Rádio Devín, 8. 2. 2002.
15. Rozhlasová beseda o učebniciach dejepisu. Gymnázium Levice. Rádio Devín 6. 12. 2002.
16. Rozhlasová beseda o učebniciach dejepisu. Rádio Devín 21. 2. 2003 (s. M. Tonkovou).
17. Rozhlasová beseda o úlohe Ferdinanda I. v dejinách. Rádio Devín 24. 3. 2003.
18. Beseda o Lexikóne slovenských dejín. TV JOJ. 10. 9. 2003.
19. Bratislava ako sídelné mesto panovníka. Rozhlasová relácia. Rádio Devín 6. 11. 2003.
Recenzie, referáty, správy, články k jubileám, nekrológy
1. Kočiš Jozef - Oravský kompossesorát - thurzovská korešpondencia 1541 - 1626, inventár. SAS Bratislava 1962 (ako 3. zväzok Inventárov a katalógov fondov Štátneho archívu v Radvani, pob. v Bytči).
Správa in: HČ 11, 1963, č. 3, s. 499-500.
- Myška, V. - Nesvadbík, L. - Škorupová, A.: Bibliografie československé historie za roky 1962 - 1963.
Praha 1967, záznam č. 5066.
2. Lehotská, D., Počiatky v vývoj mestskej listiny a listu na Slovensku do roku 1526. In: Sborník archivních prací 14, 1964, č. 1, s. 88-114. Recenzia in: HČ 13, 1965, č. 1, s. 139-140.
- Myška, V. - Nesvadbík, L. - Škorupová, A.: Bibliografie československé historie za rok 1965. Praha
1972, záznam č. 2084.
3. Krajský seminár o špeciálnych problémoch regionálneho výskumu. Správa in: Slavín 2, Bratislava 1967,
s. 223-224. (Spoluautor L. Hubenák).
4. Slovenská archivistika II, 1967, č. 1. Správa in: HČ 16, 1968, č. 1, s.111-112.
5. K. Lepszy a kol.: Dzieje Universytetu Jagiellonskiego I.- II., Kraków 1964. Správa in: HČ 16, 1968,
č. 2, s. 274-275.
6. Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 54, 1967, Heft 2. Správa in: HČ 16, 1968,
č. 1, s. 114-116.
7. O valnom zhromaždení Slovenskej historickej spoločnosti. In: HČ 17, 1969, č. 2, s. 327-328.
8. Ročenka brněnské university 1964 - 1968, Brno 1969, 750 s. + obrazová príloha. Správa in: HČ 18,
1970, č. 1, s. 133-134.
9. Vývoj univerzít, vysokých škôl a akadémií v zrkadle výskumu dejín vysokých škôl /1960 - 1969/, zost.
Dr. Werner Flaschendräger - Dr. Manfred Straube. Berlin 1970. Správa in: HČ 19, 1971, č. 1, s. 108-111.
10. Správa o činnosti SHS a jej pobočiek za rok 1969. In: HČ 18, 1970, č. 2, s. 330-332.
11. Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti. In: HČ 19, 1971, č. 2, s. 307-309.
- Myška, V. - Nesvadbík, L. - Škorupová, A.: Bibliografie dějin Československa za rok 1971. Praha 1979,
záznam č. 447.
12. 70 rokov prof. Dr. Branislava Varsika, DrSc. In: Naša univerzita, Spravodaj UK, (ďalej len NU) 20,
1973/74, č. 7–8, s. 12.
- Myška, V. - Nesvadbík, L. - Škorupová, A.: Bibliografie dějin Československa za rok 1974. Praha 1986,
záznam č. 442.
13. Alexander Húščava (1906 – 1969), nekrológ. In: Univerzita Komenského v Bratislave, celonárodné
oslavy polstoročnice Univerzity Komenského v Bratislave a poltisícročia Academie Istropolitany, prehľad
činnosti 1968/69. Bratislava 1974, s. 188-189.
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14. Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti za rok 1971. In: HČ 20, 1972, č. 3, s. 484-485.
15. Konferencia Slovenskej historickej spoločnosti. In: HČ 21, 1973, č. 2, s. 328-329.
- Myška, V. - Nesvadbík, L. - Škorupová, A.: Bibliografie dějin Československa za rok 1973. Praha 1983,
záznam č. 505.
16. Konferencia Slovenskej historickej spoločnosti. Podnety k ďalšiemu výskumu. In: Práca 28, 1973,
č. 287 (3. 12. 1973).
17. K činnosti Archívu Univerzity Komenského. In: Slovenská archivistika 8, 1973, č. 2, s. 180-183.
18. Konferencia Slovenskej historickej spoločnosti o aktuálnych otázkach slovenských dejín. In: HČ 22,
1974, č. 2, s. 309-311 (spoluautor M. Podrimavský).
19. Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti. O výsledkoch i perspektívach. In: Práca 30, 1975, č. 134,
s. 2 (10. 6. 1975).
- Myška, V. - Nesvadbík, L. - Škorupová, A.: Bibliografie dějin Československa za rok 1975. Praha 1987,
záznam č. 559.
20. Archív Univerzity Komenského. In: Schwippel, J.: Archivy zvláštního významu v ČSSR. In: Archivní
zprávy ČSAV 7, 1975, s. 108-110.
21. Konferenz der Slowakischen historischen Gesellschaft : Städte in der Slowakei. In: Studia Historica
Slovaca 8, 1975, s. 251-256.
- Kudelásek, M. a kol.: Bibliografie dějin Československa za léta 1976 – 1977.
Praha 1990, záznam č. 371.
22. Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti. In: HČ 24, 1976, č. 4, s. 631-634.
23. Správa o činnosti SHS za rok 1977. In: HČ 26, 1978, č. 3, s. 485-487.
24. Konferencia o dejinách obchodu v Bytči. In: HČ 27, 1979, č. 2, s. 329-330.
25. Jižní Morava. Vlastivedný zborník XII, XIII, Břeclav 1976, 1977. Správa in: HČ 27, 1979, č. 2, s. 314315.
26. Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti roku 1978. In: HČ 27, 1979, č. 3, s. 474-476.
27. Prof. PhDr. Branislav Varsik sedemdesiatpäťročný. In: NU 25, 1978/79, č. 7, s. 7.
- Kudelásek, M. a kol.: Historiografie v Československu 1980 – 1985. Praha 1985, záznam č. 3253.
28. Za Marcelom Svoradom (nekrológ). In: NU 25, 1979, č. 7, s. 8.
29. Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti za rok 1979. In: HČ 28, 1980, č. 3, s. 486-488.
30. Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti za rok 1980. In: HČ 29, 1981, č. 5, s. 781-783.
31. Za Jaroslavom Tichým. In: NU 27, 1981, č. 6, s. 6.
32. Za Dr. Jozefom Malackým. In: NU 27, 1981, č. 6, s. 6.
33. Jubileum Dr. Buraja. In: NU 27, 1981, č. 6, s. 7.
34. Laugaricio, zborník historických štúdií k 1800. výročiu rímskeho nápisu v Trenčíne. Košice 1980, 160
s. Recenzia in: HČ 29, 1981, č. 4, s. 593-594.
35. Za Milanom Bohunickým. In: NU 28, 1981, č. 3, s. 8.
36. K životnému jubileu doc. Dr. Dariny Lehotskej, CSc. In: HČ 30, 1982, č. 2, s. 367-368.
37. Vysoká škola ekonomická v Bratislave 1940 - 1980. Bratislava 1980, 332 s. Správa in: HČ 30, 1982,
č. 6, s. 909-910.
- Arts and Humanities citation Index, vyd. Institute for Scientific Information. Philadelphia USA, 1983,
3. zv. stĺpec č. 519.
38. 20 rokov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Košice 1979, 144 s. Správa in: HČ 30, 1982, č. 6,
s. 910.
- Arts and Humanities citation Index, vyd. Institute for Scientific Information. Philadelphia USA, 1983,
3. zv. stĺpec č. 519.
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39. Přehled dějin Československa I/1 do roku 1526, vydala Academia, vydavateľstvo ČSAV, Praha 1980,
648 s., red. akademik Oldřich Říha, Dr. Jozef Janáček, DrSc., Dr.Richard Marsina, DrSc. Recenzia in: Slovenská archivistika 18, 1983, 1, s. 129-133.
40. Atraktívne i potrebné. Syntetické dielo o vojenských dejinách.
Recenzia in: Práca 41, 1986, č. 126, s. 7 (31. 5. 1986).
41. V službách historickej vedy. K storočnici Štefana Janšáka. In: Práca 41, 1986, č. 222, s. 7 (20. 8.
1986).
42. Š. Mertanová: Ius tavernicale. Štúdie o procese formovania práva taverníckych miest v etapách vývoja taverníckeho súdu v Uhorsku (15. - 17. stor.). Vydalo Vydavateľstvo SAV Veda, Bratislava 1985, 256
s. Recenzia in: Nové obzory 30, 1988, s. 193-194.
43. Mályusz, E., Kaiser Sigismund in Ungarn, 1387 - 1437, Akadémiai Kiadó, Budapest 1990, 422 s. a 36
obrazových príloh. Recenzia in: HČ 40, 1992, č. 2, s. 254-255.
- Arts and Humanities citation Index, vyd. Institute for Scientific Information. Philadelphia USA, 1993,
1. polrok, 2.zv., stĺpec č. 272.
- Current Contents, Art and Humanities 15, 1993, č. 3, s. 96.
44. Špiesz, A., Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu. Bratislava 1992, 195 s. Recenzia in: HČ 41,
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Stavovské povstania uhorskej šľachty proti viedenskému absolutizmu ako konfesionálny problém
Július BARTL
Treba povedať hneď úvodom, že téma konfesionalizmu v uplynulých rokoch socialistického
režimu nebola ani žiaduca, ani frekventovaná. Dôvody sú jasné a netreba ich príliš rozvádzať. Ak sa o tom
hovorilo, tak len v negatívnom slova zmysle ako o brzdiacom a negatívnom prvku v dejinnom pokroku.
Za uplynulých 15 rokov sa obnovil výskum cirkevných dejín, ktorý pred rokom 1948 bol integrálnou
súčasťou našej historiografie a tak isto za socializmu absentoval. Treba však povedať, že cirkevné dejiny
a konfesionalizmus nie sú totožné problémy a ani totožné témy. Na druhej strane však navzájom spolu
súvisia a nemožno ich skúmať izolovane, pretože sa navzájom aj ovplyvňujú.
Téma stavovských povstaní je iba jedným z problémov tejto širokej problematiky, ktorú riešila Katedra
histórie PdF UK v rámci grantovej úlohy č.1/1205/04 v rokoch 2004 – 2006. Vzhľadom na to, že
prednášateľsky a aj bádateľsky boli členovia riešiteľského kolektívu orientovaní na dlhé časové úseky,
nevyhnutne táto tematika zachytáva široké časové spektrum. Na druhej strane tieto časové vzdialenosti
dávajú možnosť komparácie, vytvárania analógií a posudzovania rozdielnych, chronologicky vzdialených
situácií v dejinnom procese.
K oživeniu myšlienky skúmať túto tému prispela aj reedícia rozsahom neveľkej, ale zaujímavej
monografie Antona Augustína Baníka. Autor ju napísal roku 1947, ale ostala v jeho pozostalosti a na
vydanie ju pripravil Augustín Maťovčík z Matice slovenskej.1 Baníkova monografia vznikla tiež za určitých
špecifických podmienok po druhej svetovej vojne. Baník kritizoval konfesionalizmus ako prekážku
národného vývoja Slovákov. Bolo to spôsobené dobovou atmosférou, keď opäť ožili útoky proti katolíckej
cirkvi, ale tie sa časom rozšírili aj na útoky proti evanjelikom. Samozrejme slovenská spoločnosť a najmä
mysliaca intelektuálna menšina nemohla vedieť, čo ju čaká, čo príde po nastolení vlády komunizmu. Je to
historický paradox, ale v dejinách sa to stáva, že k zblíženiu oboch najväčších cirkví na Slovensku prišlo
až potom, keď obe zakúsili, čo to znamená žiť v komunistickom područí.
Napriek frekventovaniu tejto témy v populárnej tlači, ktorá podlieha aj emotívnym názorom
a vyjadreniam, bolo by žiaduce dívať sa na konfesionalizmus ako historický fenomén, ako niečo, čo je
prítomné v našich dejinách od začiatku 16. storočia po rozšírení reformácie až doteraz, čo vplývalo nielen
na cirkevný a duchovný život na oboch stranách spoločenského spektra, ale ovplyvnilo najmä politiku,
sociálne štruktúry, tým samozrejme aj ekonomiku a dokonca aj spôsob života, životný štýl, čiže dotýka sa
to aj etnografie. Zároveň aj konfesionalizmus bol ovplyvňovaný týmito procesmi. Preto dnes by sme ťažko
mohli definovať konfesionalizmus ako niečo totálne negatívne v našich dejinách. Už len taký elementárny
príklad, že bez činnosti podzemnej cirkvi na Slovensku pred novembrom 1989 si ťažko možno predstaviť
sviečkovú manifestáciu rok predtým i oživenie duchovného života v ponovembrovej spoločnosti. Skôr by
sme mohli povedať, že konfesionalizmus zohrával v konkrétnych historických obdobiach svoju úlohu, či
už negatívnu, alebo pozitívnu, ale to bolo vždy dané špecifickou situáciou doby.
Na tému stavovských povstaní bolo už od konca 19. storočia napísané niekoľko desiatok
štúdií a niekoľko monografií. Cieľom tohto príspevku nie je hovoriť o priebehu a udalostiach všetkých
piatich povstaní a jedného sprisahania (Vešeléniho), ale pokúsim sa charakterizovať ich vo všeobecnosti
1 BANÍK, A. A.: O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu. Martin : MS, 2000, edične pripravil a doslov napísal A. MAŤOVČÍK.
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a odpovedať na otázku, nakoľko prispeli k šíreniu reformácie, či naozaj vydobyli náboženskú slobodu,
v akom rozsahu a pre koho, v čom zohrali pozitívnu úlohu a v čom negatívnu, nakoľko sa odrazili
v životných podmienkach obyvateľstva na tomto území. Pochopiteľne, že mnohé z týchto formulácií budú
mať charakter téz, ale takúto veľkú tému nie je možné uchopiť v celej šírke v rozsahu jedného referátu.
Predovšetkým hlavná zásada reformácie: cuius regio – eius religio neznamenala všeobecnú
náboženskú slobodu pre všetkých. Tak ako v Nemecku, aj v Uhorsku a teda na Slovensku sa uplatňovala
pre slobodné obyvateľstvo, to znamená šľachtu a meštianstvo slobodných kráľovských miest.
U mešťanov zemepanských miest a mestečiek sa uplatňovala s istými výhradami tiež, ale títo obyvatelia
boli právne závislí od svojho zemepána a obvykle ani nemali možnosť mu nejako vážne protirečiť. Formálnoprávne boli vlastne poddanými zemepána, i keď s lepším ekonomickým postavením ako poddaní. Takisto
sa nepodarilo vymôcť náboženskú slobodu pre poddaných, aj to iba v istých časových obdobiach (napr.
pri ratifikácii mieru vo Viedni na bratislavskom sneme roku 1608, kde sa sloboda vyznania rozšírila aj na
obyvateľov zemepanských mestečiek a dedín bez ohľadu na vierovyznanie zemepána, ďalej po podpísaní
mieru v Linci roku 1645. Po Tököliho povstaní sa evanjelici museli uspokojiť s tým, čo im cisár sľuboval
na šopronskom sneme roku 1681. Po povstaní Františka II. Rákociho sa už iba všeobecne hovorilo, že
panovník bude chrániť všetky akceptované náboženstvá a to v rozsahu určenom krajinskými zákonmi.
V prípade poddaných sa určovalo, že poddaní, ktorí slúžili v (povstaleckom) vojsku a boli libertínmi, ostal
im tento status, no bez poškodenia zemepanských práv. To ale znamenalo, že sľuby, ktoré Rákoci dával
v priebehu povstania poddaným o oslobodení spod závislosti od zemepánov sa nesplnili, resp. sa splnili
iba u úzkej skupiny účastníkov povstania.2
Treba povedať, že nielen katolícki zemepáni nútili svojich poddaných ku katolicizmu, ale aj
protestantskí k protestantizmu. Mikuláš Oláh už na trnavskej synode katolíckeho duchovenstva roku 1560
určoval zásady, ktorými sa majú kňazi riadiť. Okrem iného pripomenul, že sa kňazi „nemajú báť hrozieb
svetských patrónov“ pri uplatňovaní zásad katolíckej vierouky.3 Kanonické vizitácie z tohto obdobia
nám podávajú pestrý obraz o rozkolísanosti kňazov i veriacich pri uplatňovaní cirkevného učenia, pri
vykonávaní obradov, pričom to boli najčastejšie zemepáni, ktorí nútili kňazov na svojich panstvách
a svojich poddaných k odpadlíctvu od katolíckej cirkvi a k zavádzaniu novôt.4 Čo to znamená? Znamená
to, že nové učenie sa často šírilo nielen kázaním a šírením vierouky, ale aj hrubým nátlakom zo strany
šľachticov. Samozrejme to platí aj opačne. Keď došlo v priebehu 17. storočia k rekatolizácii, dialo sa to
často mocensky a bez ohľadu na skutočné cítenie neslobodného obyvateľstva. Práve okolnosť, že zemepán
bol aj patrónom kostola a cirkvi, cítil sa oprávnený zasahovať aj v cirkevných otázkach. Marxistická
historiografia všeobecne zahrotená proti katolicizmu a Habsburgovcom hovorila o represáliách proti
luteránom, ale to platilo aj opačne. Okrem toho náboženská sloboda, aj keď sa priznala poddaným, bola
iluzórna. Ak zemepán vyhnal kazateľa, odňal luteránom kostol, ako mohli poddaní slobodne vyznávať
svoju vieru? Iba niekde v lesoch a po stodolách. Šľachtic bol na tom nepomerne lepšie, mal svojho
dvorného kazateľa, kaplnku, atď., mohol založiť školu, aj keď ju potom musel financovať.
O tom, že protestanti chápali náboženskú slobodu iba pre seba a nemienili ju dopriať svojim
nepriateľom – katolíkom, svedčia ustanovenia korunovačného snemu z roku 1608. Obmedzovali práva
katolíckej cirkvi i ďalšie snemy roku 1620 v Bratislave a v Banskej Bystrici a vykázali jezuitov a Petra
Pázmáňa z Uhorska, lebo ich považovali za najväčšie nebezpečenstvo pre protestantizmus.5
2
3
4
5

DANGL, V. – KOPČAN, V.: Vojenské dejiny Slovenska II. (1526 – 1711). Bratislava : MO SR, 1995, s. 208.
BUCKO, V.: Mikuláš Oláh a jeho doba 1493 – 1568. Bratislava, 1940, s. 112.
Tamže, s. 116.
KOHÚTOVÁ, M.: Politické pozadie snemu roku 1608. In: Historické štúdie (ďalej len HŠt) 40, 1999, s. 127, tiež MATULA, V. – VOZÁR,
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Situácia obyvateľstva slobodných kráľovských miest bola špecifická. Reformácia od
počiatku budovala svoju ideológiu na popretí superiority pápežstva a cirkevnej hierarchie. Preto si
vytvárala vlastné cirkevné zbory, nezávislé na nejakej duchovnej autorite. Analógiu by sme mohli hľadať
v stredovekej mestskej komunite, založenej na právne rovnocennom postavení mešťanov, ich volených
orgánov (richtára a mestskej rady), ktorí sa každoročne striedali vo funkciách. Aj existencia svetskej
zložky v cirkevnom zbore (volení dozorcovia) má svoj pôvod v stredovekých zvyklostiach. Slobodná voľba
farára, ktorá bola jedným z privilégií slobodných kráľovských miest, bola precedensom pre neskoršie
obdobie reformácie. Habsburgovci boli nútení uznávať a rešpektovať uhorské zákony a výsady šľachty.
Mestá však považovali za svojich poddaných a pomocou patronátneho práva sa nažili uplatniť v mestských
komunitách svoju vôľu. Príkladom môže byť konflikt pri zaberaní košického dómu evanjelikom roku
1604, ktorý bol prvou iskrou pre začiatok Bočkajovho povstania. Násilné zaberanie kostolov, vyháňanie
farárov, učiteľov a zaberanie škôl boli obvyklými praktikami jednej i druhej strany pri víťaznom ťažení
proti nepriateľovi.
Napríklad vo východoslovenských kráľovských mestách, ktoré podrobne zmapoval vo svojich
štúdiách a monografiách P. Kónya, bola aj v dobe medzi jednotlivými povstaniami zložitá situácia a napríklad
v rokoch 1670 – 1678 prešiel Prešov, Bardejov a Sabinov niekoľkokrát z rúk katolíkov do rúk evanjelikov
a naopak.6 Tento scenár sa opakoval aj v priebehu a po potlačení Tököliho povstania. Aj keď je známe, že
východoslovenské kráľovské mestá boli už tradične baštami protestantizmu a protihabs-burských postojov,
samotný P. Kónya pripúšťa, že pre rozhodovanie a orientáciu mestských magistrátov pridať sa k jednej, či
druhej bojujúcej strane nezavážili iba náboženské či ideologické dôvody, ale aj prítomnosť kuruckého či
cisárskeho vojska v meste alebo na jeho okolí a bezprostredné ohrozenie mesta.
Už od začiatku 17. storočia, ale aj neskôr, napríklad po Tököliho povstaní, cisársky dvor vysielal
do miest svojich komisárov, ktorí zasahovali do volieb mestských orgánov, nerešpektovali mestské výsady
a nariaďovali, aby aspoň polovica mestských funkcionárov bolo katolíckeho vierovyznania. Keď však
bol cisársky dvor v defenzíve, bol ústretovejší k požiadavkám protestantov. Napríklad šopronský snem
roku 1681 deklaroval náboženskú slobodu podľa mieru vo Viedni z roku 1606 a umožnil slobodnú voľbu
mestských rád. Artikulárne kostoly však už neboli takou výsadou a Tököli tieto ustanovenia považoval
za nedostatočné a urážlivé pre protestantov. Napriek tomu protestantskí kňazi a učitelia sa mohli vrátiť
z cudziny a pokračovať v pastoračnej práci. Zabrané kostoly, ktoré si postavili evanjelici a kalvíni, im mali
byť vrátené. V župách, kde už protestanti kostoly nemali, mali byť určené dve až tri lokality, kde si mohli
postaviť nové, tzv. artikulárne kostoly.7
Porážka Turkov pri Viedni roku 1683 znamenala aj začiatok konca Tököliho povstania. Roku 1687
uhorský snem, zastrašený víťazstvami cisárskych vojsk, odhlasoval všetky požiadavky viedenského dvora.
V náboženskej oblasti dostali jezuiti v Uhorsku domovské právo a katolícka cirkev sa stala dominantnou
cirkvou. Protestanti dosiahli len všeobecné obnovenie uznesení šopronského snemu z roku 1681, to
znamená, že právo na stavbu chrámov bolo zúžené len na artikulárne miesta. Ani ďalší Leopoldov dekrét
„Explanatio Leopoldina“ (1691) nezlepšil ich postavenie. Protestanti síce mohli vyznávať svoju vieru,
ale len súkromne, verejne len na miestach určených zákonom z roku 1681. Evanjelici boli povinní svätiť

J.: a kol.: Dejiny Slovenska 2. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 1987, s. 157-158.
6 KÓNYA, P.: Vstup východoslovenských miest (Prešova, Bardejova a Sabinova) do protihabsburského odboja v 70. rokoch 17. storočia. In: Slovensko v habsburskej monarchii 1526 – 1918. Bratislava : LANA Prešov pre KSD FiFUK v Bratislave, 2000, s. 52-56 (Prešov),
59-62 (Bardejov), 64-67 (Sabinov).
7 KVAČALA, J.: Dejiny reformácie na Slovensku 1517 – 1711. Liptovský Sv. Mikuláš, 1935, s. 246-247, kde podrobne vyratúva miesta artikulárnych kostolov.
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katolícke sviatky, členovia cechov sa museli zúčastňovať procesií.8 Po Tököliho povstaní boli evanjelici
radi, že si uhájili aspoň to, čo im cisár sľuboval na šopronskom sneme roku 1681. Hoci v náboženskej
oblasti protestanti mnoho stratili, šľachta ako celok nebola poškodená vo svojich právach.
V povstaní Františka II. Rákociho mestá s protestantským obyvateľstvom sympatizovali
s povstalcami, avšak ich postoje neboli vždy jednoznačné. Opäť rozhodovala momentálna vojenskopolitická situácia a prítomnosť vojsk na ich území. Konštatujú to P. Kónya v prípade východoslovenských
miest9 a I. Mrva v západoslovenských stoliciach. Podľa I. Mrvu sa mestá spočiatku stavali k povstaniu
odmietavo a sympatie prejavovali iba protestanti a chudobnejšie vrstvy.10 Sám František II. Rákoci
písal vo svojich pamätiach, že kráľovské mestá sa iba vtedy pripojili k povstaniu, keď kuruci obsadili ich
územie.11
O účasti poddaných v stavovských povstaniach sa hovorí vo viacerých prácach, samostatne
sa tejto problematike venoval P. Horváth.12 Poddaní spočiatku sympatizovali s Bočkajovým povstaním,
pretože očakávali od neho zlepšenie svojho postavenia. Výčiny hajdúchov, ktorí obyvateľstvo nijako
nešetrili, viedli na viacerých miestach k spontánnemu odporu. Bolo to roku 1606 na Orave i v Gemeri,
kde došlo k bojom medzi poddanými a hajdúchmi.13 Počas Betlenovho povstania nevidieť nejakú snahu
zapojiť poddaných do aktívneho boja. Betlen sa opieral o naverbované žoldnierske a hajdúske vojská.
Existujú však doklady, že poddaní, ktorí boli ohrozovaní hajdúchmi, sa miestami postavili na odpor.
Bolo to napríklad na Spiši, v Liptove a Trenčianskej stolici. Na druhej strane povstalci mali aj podporu
miestneho obyvateľstva. Záviselo to od konkrétnej situácie, postojov zemepánov a stoličných vrchností
a náboženského vyznania obyvateľstva.14
Vo vzťahu k Jurajovi I. Rákocimu poddaní spočiatku prejavili snahu podporovať jeho
protihabsburský odboj. Samotný Rákoci nepočítal s podporou poddaných, dokonca krvavo potlačil
povstanie Petra Čására (1632). Preto nemožno predpokladať, že by sa Rákoci zaujímal o osudy roľníctva
alebo že by sa snažil o zlepšenie postavenia poddaných. Pokiaľ sa poddaní postavili na odpor proti
rabujúcim cisárskym vojskám, nebolo to zo sympatií k Rákocimu, ale chceli si uchrániť životy a majetok.
Nakoniec, keď sa presvedčili, že vojsko povstalcov nie je o nič lepšie, obrátili sa proti nemu. V záverečných
fázach povstania v júni a júli 1645 poddaní na viacerých miestach spôsobili ustupujúcim Rákociovcom
väčšie straty a škody ako cisárske vojsko. Bol to nútený priznať sám Juraj I. Rákoci.15
Už niekoľko rokov pred vypuknutím Tököliho povstania i počas neho prichádzali na severné
Slovensko, Spiš, Liptov a Turiec zo Sedmohradska kuruci. Bol to deklasovaný vojensko-drobnošľachtický
element, ku ktorému sa pridávali aj poddaní. Tí vraždili a prepadávali nielen katolíkov, ale aj protestantov,
takže ich cieľom nebol boj o náboženské slobody. Autor nemeckoľupčianskej kroniky, sám evanjelik,
ich označil za „bezbožný ľud.“16 O vzťahu obyvateľov k rabujúcim kurucom ešte na začiatku Tököliho
povstania sa zachovala správa, že roku 1679 časť evanjelickej turčianskej šľachty žiadala cisárskeho
8 ŠPIESZ, A.: Rekatolizácia na Slovensku v mestách v rokoch 1681 – 1781. In: Historický časopis (ďalej len HČ) 39, 1981, č. 6, s. 593.
9 KÓNYA, P.: Úloha východoslovenských miest v povstaní Františka II. Rákociho. In: Dangl, V. – Varga, J. (Eds.): Armáda, mesto, spo-

ločnosť od 15. storočia do roku 1918. Bratislava : VHÚ, 2002, s. 159, 170-171.
10 MRVA, I.: Povstanie Františka II. Rákociho na území západného Slovenska. In: Kónya, P. (Ed.): Povstanie Františka II. Rákociho 1703

– 1711 v novšom priblížení. Prešov : Prešovská univerzita, 2005, s. 70.
11 DANGL, V. – KOPČAN, V.: Vojenské dejiny... s. 210.
12 HORVÁTH, P.: O účasti poddaných v protihabsburských stavovských povstaniach. In: HČ 27, 1979, č. 3, s. 357-368, tiež Hospodársko-spoločenské a právne pomery poddanského obyvateľstva na Slovensku v 16. – 18. storočí. In: HŠt 17, 1972, s. 27-46, tiež jeho
staršia štúdia: Poddanská otázka na Slovensku v období tzv. druhého nevoľníctva. In: HŠt 10, 1965, s. 7-21.
13 HORVÁTH, P.: O účasti poddaných... s. 359, tiež DANGL, V. – KOPČAN, V.: Vojenské dejiny... s. 92.
14 DANGL, V.: Slovensko vo víre stavovských povstaní. Bratislava : SPN, 1986, s. 141.
15 DANGL, V. – KOPČAN, V.: Vojenské dejiny..., s. 149, 151, tiež HORVÁTH, P.: O účasti poddaných..., s. 361.
16 HORVÁTH, P.: c. d., s. 360.
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generála Strassolda, aby zasiahol proti rabujúcim kurucom. Podobne trenčiansky podžupan roku 1680
vyzval slúžnych stolice, aby zmobilizovali poddaných proti kurucom.17
Nemáme doklady, že by v Tököliho povstaní hrala poddanská otázka nejakú úlohu. V tomto
smere sa odlišuje posledné protihabsburské povstanie Františka II. Rákociho od ostatných povstaní. Už
na začiatku povstania si Rákoci získal poddaných heslami boja za slobodu. Dokonca kvôli tomu sa jeho
prvý vpád na východné Slovensko roku 1703 skončil neúspechom, lebo šľachta ho považovala za nejakú
sedliacku vzburu a snažila sa ho v zárodku potlačiť. Rákociho ďalšie kroky presvedčili šľachtu, že jeho
hlavným cieľom nie je oslobodenie poddaných a postupne sa pridávala k povstaniu. František II. Rákoci
však naďalej získaval poddaných sľubmi a dvoma patentmi (1703 a 1704), ktorými sľuboval poddaným
za účasť v jeho vojsku oslobodenie z poddanstva na večné časy,18 nadobudlo jeho povstanie masovú
podporu. Na druhej strane odmietanie poddanských povinností pokladal za neprípustné a stoličným
orgánom dovolil, aby poddaných nútili k plneniu poddanských povinností aj násilím. Hospodárska komisia
Rákociho konfederácie roku 1705 opäť konštatovala, že ak poddaní nechcú plniť svoje povinnosti, treba
ich k tomu donútiť aj ozbrojenou mocou.19
O tom, že počas Rákociho povstania sa medzi pospolitým obyvateľstvom šírili nálady, ktoré si
idealizovali tohto šľachtického vodcu, svedčí aj scéna z potlačenia baníckej vzbury v Banskej Štiavnici
roku 1707, ktorá sa skončila streľbou do štrajkujúcich baníkov. Prv ako došlo k vojenskému zásahu
a streľbe, štrajkujúci baníci sa naivne domnievali, že sa budú môcť sťažovať „kniežaťu“, t. j. Rákocimu,
ktorý nie je informovaný o ich ťažkej situácii a pokúsili sa k nemu vyslať delegáciu.20 Nakoniec František
II. Rákoci svoje sľuby poddaným o oslobodení spod feudálnej závislosti nesplnil a jeho povstanie si ani
nekládlo takéto ciele.
Ďalším problémom, ktorému doterajšia historiografia stavovských povstaní nevenovala
náležitú pozornosť, je vzájomná majetková a rodinná prepojenosť uhorskej šľachty, ktorá bránila tomu,
aby počas stavovských povstaní stála proti sebe v nezmieriteľných táboroch. Pri podrobnej genealogickej
analýze by sme došli k zaujímavým výsledkom. Uvediem len pár príkladov. František Forgáč (1560 –
1615) bol po štúdiách v Ríme zanieteným stúpencom rekatolizácie a dosiahol hodnosť ostrihomského
arcibiskupa (známa je trnavská synoda roku 1611 pod jeho vedením). Možno ešte dodať, že roku 1604
bránil tri mesiace Nitriansky hrad proti Bočkajovcom ako nitriansky župan a biskup. Hrad ale stratil, lebo
posádka prešla na stranu povstalcov.
Jeho brat a neskorší palatín Žigmund Forgáč stál na opačnej strane barikády. Pôvodne bol
evanjelik, potom konvertoval, pričinil sa o mierové rokovania s Bočkajom. Počas Betlenovho povstania
hral dvojakú úlohu. V októbri (14. 10. 1619) vydal povstalcom Bratislavu a odovzdal Gabrielovi Betlenovi
uhorskú kráľovskú korunu uloženú na Bratislavskom hrade. Z príkazu Betlena zvolal snem do Banskej
Bystrice, ale znovu intrigoval proti Betlenovi a chcel prekaziť jeho voľbu za uhorského kráľa. Ešte predtým
dal zatknúť Jána Jessenia, ktorý bol vyslancom českých stavov a vydal ho Viedni. Po roku 1621 viedol
delegáciu povstalcov na mierových rokovaniach v Hainburgu, potom sa priklonil k cisárovi.21
Katolík Pavol Esterházi (1635 – 1713) bol od roku 1681 palatínom a zastupoval cisára Leopolda
I. na šopronskom sneme. Pritom bol švagrom Imricha Tököliho. Esterháziho druhá manželka Eva (1659
– 1716) bola totiž sestrou Tököliho. Esterházi dostal donáciu na skonfiškované majetky svojho ďalšieho
17
18
19
20

Tamže, s. 360.
MATULA, V. – VOZÁR, J. a kol.: Dejiny Slovenska..., s. 183.
HORVÁTH, P.: c. d., s. 364.
Záznam o priebehu vzbury baníkov publikuje RATKOŠ, P. – BUTVIN, J. – KROPILÁK, M.: Naše dejiny v prameňoch. Bratislava : SPN,
1971, s. 132-133.
21 Slovenský biografický slovník II., Martin : MS, 1987, s. 108 (František Forgáč), s. 111 (Žigmund Forgáč).
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švagra Františka Nádašdyho.22 Podobné situácie nastávali aj neskôr. Maďarská historička Klára Papp
nachádza viacerých Čákiovcov v dobe povstania Františka II. Rákociho tak v cisárskom, ako aj Rákociho
tábore.23
Ak porovnáme situáciu v Uhorsku a v Čechách, vidíme diametrálny rozdiel. Česká šľachta
stratila všetko v jednej bitke na Bielej hore roku 1620. Nastali nielen masové perzekúcie, ale aj masové
vysťahovalectvo a chýbala ďalšia vôľa k odporu. To umožnilo Ferdinandovi II. konfiškovať majetky a nasadiť
tam svojich stúpencov, najmä z radov nemeckej, ale aj talianskej a španielskej šľachty. V Čechách po roku
1620 sa zmenila majetková štruktúra šľachty, čo je dosť podstatné. Na druhej strane v Uhorsku sa prvé
tri stavovské povstania skončili kompromisom, dohodami s cisárskym dvorom a zachovaním šľachtických
výsad a náboženskej slobody. Vešeléniho sprisahanie končilo zatýkaním, represáliami a čiastočne aj
popravami. Bolo to preto, že neprerástlo do otvoreného boja, nemalo podporu Turkov, ktorí odkázali
sprisahancom, že „vtedy ste mali bojovať, keď sme stáli pred Novými Zámkami“ (myslí sa tu rok 1663).
Dokonca aj prezradenie sprisahania prišlo cez rezidentov v Istanbule. Ak by Osmanská ríša vyhrala bitku
o Viedeň roku 1683 a tým aj celú výpravu, bolo by Tököliho povstanie úspešné. Práve na Tököliho povstaní
sa ukázalo, ako boli povstalci spriahnutí s Osmanskou ríšou.
Aj na povstaní Františka II. Rákociho, ktoré bolo snáď najlepšie spracované v doterajšej
historickej literatúre, najmä maďarskej, vidieť jednak prepojenosť uhorskej šľachty navzájom a istú
veľkorysosť voči sebe. Najúspešnejším veliteľom cisárskych vojsk bol Siegbert Heister, ktorý vo viacerých
bitkách porazil povstalcov, preukázal aj značnú bezohľadnosť, keď po bitke pri Trnave (1704) vtiahol
do mesta a tam nechal v nemocniciach povraždiť zranených kurucov.24 Trenčianska bitka (1708) je
jednoznačne jeho osobným víťazstvom, keď proti dvojnásobnej presile zvíťazil. Tým, že ho viedenský dvor
odvolal a hlavné velenie zveril domácemu uhorskému magnátovi Jánovi Pálfimu, došlo k neskoršiemu
zmierneniu bojov medzi kurucmi a cisárskymi a nakoniec k rokovaniam, ktoré viedli k uzavretiu
kompromisného mieru v Satu Mare roku 1711.
Toto sú všeobecne známe fakty, možno však uviesť ešte jednu paralelu. Keď cisársky dvor
nasadil proti povstalcom cudzích dôstojníkov, vrátane hlavných veliteľov, k zmiereniu nemohlo dôjsť.
Na Bielej hore bojovali cisárski generáli Buquoy a Tilly proti českým stavom, zhodou okolností vedeným
Kristiánom z Anhaltu, predstaviteľom nemeckej protestantskej šľachty. Nemožno predpokladať, že
by mohlo dôjsť k dorozumeniu alebo nejakým dohodám medzi bojujúcimi stranami. Cisárski velitelia
v Uhorsku, ktorí nejakým spôsobom zasiahli do stavovských povstaní, ako napríklad Belgiojoso, Basta,
Montecucolli, Špork, Caraffa a spomínaný Heister, nemohli nájsť dorozumenie s uhorskou šľachtou.
Obvykle šlo o nezmieriteľné postoje a krvavé zrážky.
Pokiaľ boli v bojoch zainteresovaní uhorskí šľachtici, prebiehali zo strany na stranu, podľa
toho, ako sa vyvíjala momentálna politicko-vojenská situácia. Vo všeobecnosti im nemožno pripisovať
nejaké nábožensko-ideové, alebo vyššie duchovné pohnútky. Moderným slovníkom by sme mohli povedať,
že boli pragmatickí. Ukázalo sa však, že uhorská šľachta je súdržnejšia v obhajobe svojich stavovských
práv, ako napríklad česká šľachta. Samozrejme, že v stavovských povstaniach hral mimoriadnu úlohu
geopolitický faktor, susedstvo Osmanskej ríše, ktorá poskytovala povstalcom najmä vojenskú pomoc. Po
celé 17. storočie uhorská šľachta hrala s tureckou kartou a využívala ju v boji s Habsburgovcami. Viacerí
22 Tamže, s. 32 (Pavol Esterházi).
23 PAPP, K.: A Csákyak és a Rákóczi szabadságharc. In: Povstanie Františka II. Rákociho... v novšom priblížení... s. 39, 41, 48.
24 DOBROTKOVÁ, M.: Bitka pri Trnave v roku 1704. In: Studia historica Tyrnaviensia I, 2002, s. 146, ďalej: Bitka pri Trnave v roku 1704.
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povstaleckí činitelia i radoví šľachtici si časom uvedomili, že spolupráca s Turkmi je bezperspektívna.
Pociťovali to najmä tí šľachtici, ktorých majetky sa rozprestierali na dotyku s tureckou mocou a ktorých
poddaní boli najviac ohrozovaní. Napríklad známy protiturecký bojovník Mikuláš Zrínsky ešte v polovici
17. storočia presadzoval myšlienku oslobodiť krajinu vlastnými silami, bez pomoci habsburského dvora.25
Treba však jednoznačne povedať, že šľachta bojovala iba za svoje záujmy, záujmy mestského obyvateľstva
ani poddaných nezohľadňovala. Bol to boj za šľachtické slobody, za nezdaniteľnosť šľachty, za udržanie
poddanskej závislosti. Neviedol teda k likvidácii feudalizmu ako systému. Obyvateľstvu Slovenska,
na ktorého území sa tieto povstania väčšinou odohrávali, priniesol iba biedu, zhoršenie sociálneho
postavenia, škody a ničenie.
Na začiatku 18. storočia predstavovala habsburská ríša pre uhorskú šľachtu záruku poriadku
a pokoja, napriek všetkým výhradám proti cisárskemu absolutizmu. Posledné stavovské povstanie
nekládlo na prvé miesto požiadavky náboženskej slobody, ale bolo bojom za zachovanie šľachtických
slobôd a výsad. Uhorská šľachta si tieto výsady nakoniec uhájila a do roku 1848 nedošlo k vážnejšiemu
konfliktu medzi stavmi a cisárskym dvorom. Napríklad v boji s Pruskom sa uhorská šľachta postavila na
stranu Márie Terézie a podporila ju. To bol rozdiel medzi uhorským a českým vývojom, takže uhorskú
šľachtu nečakal podobný osud, ako Biela hora roku 1620 v Čechách.
Turecká okupácia územia obývaného Maďarmi na juhu krajiny mala pozitívny vplyv na rozvoj
slovenského etnika. V okyptenom Uhorskom kráľovstve mali Slováci početnú prevahu, i keď politicky
nemohli nadobudnúť väčší význam, pretože nepatrili k privilegovaným vrstvám. Šľachta bola multietnická
a v mestách mali mocenskú prevahu nemeckí mešťania. Vytvorenie habsburskej ríše malo pre Slovákov
z národnostného hľadiska pozitívny význam. Hoci uhorské a české kráľovstvo boli personálnou úniou už za
Jagelovcov, k rozvoju vzájomných kultúrnych a spoločenských stykov došlo až neskôr. Nie však zásluhou
samotného viedenského dvora, ale tým, že na Slovensku sa udomácnila reformácia, ktorú posilnili českí
a moravskí exulanti po vyhnaní z vlasti. V Uhorsku boli oveľa priaznivejšie politické a náboženské pomery
ako v Českom kráľovstve po Bielej hore. Myšlienky reformácie sa v prostredí slovenských miest, teda miest
s prevahou slovenského etnika ako boli Trenčín, Skalica, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Liptovský Mikuláš
a ďalšie, šírili s pomocou českých a moravských kazateľov. V mestách vznikali cirkevné zbory na etnickom
princípe a niekde boli dva aj tri evanjelické cirkevné zbory (slovenský, nemecký a aj maďarský).26 Práve
preto, že reformácia sa šírila zdola, spontánne, iniciatívou mešťanov a šľachty, nemala direktívne
usmerňovanie, mohla sa vytvoriť takáto situácia.
Keďže Slováci nemali vlastný spisovný jazyk a protestanti používali ako bohoslužobnú reč
češtinu, stávala sa čeština diplomatickou a listinnou rečou šľachty, miest, do ktorej prenikali slovenské
hovorové prvky. Rozbor písomných prameňov ukazuje v 16. a 17. storočí veľký počet slovenských slov,
čeština ostávala ako ustálené formuly v úvodných a záverečných textoch listín a listov.
Na záver by sme si mohli položiť otázku, nakoľko stavovské povstania prispeli k šíreniu
alebo udržaniu reformácie. Je samozrejmé, že prvé tri stavovské povstania vydobyli pre protestantov
náboženské slobody, ktoré boli po prvýkrát zakotvené mierom vo Viedni roku 1606. Tököliho povstanie
nebolo vojensky úspešné, a preto sa protestanti museli uspokojiť s podmienkami, ktoré im zaručoval
šopronský snem (1681). Povstanie Františka II. Rákociho nekládlo na prvé miesto náboženské požiadavky,
ale samotný Rákoci, hoci bol katolíkom, musel rešpektovať požiadavky protestantov. Počas stavovských
povstaní boli argumentom zbrane a nie učené dišputy. Je symptomatické, že o cirkevnú organizáciu
25 MATULA, V. – VOZÁR, J. a kol.: c. d., s. 166.
26 Napr. v Bratislave boli v roku 1613 traja nemeckí evanjelickí kazatelia a jeden spoločný pre Slovákov a Maďarov. KAMENICKÝ, M.:
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uhorských evanjelikov sa zaslúžil Juraj Turzo a nie Štefan Bočkaj, ktorý aktívnym bojom vytvoril pre ňu
podmienky. Stúpenec prohabsburskej politiky Juraj Turzo svojimi cirkevnými, kultúrnymi a mecenášskymi
aktivitami zaiste vykonal pre protestantizmus viac ako Bočkaj. Niektorí vodcovia povstaní prejavovali
hlbokú náboženskú zbožnosť. Napríklad Gabriel Betlen prečítal Bibliu až 26 ráz a kňazi v jeho vojsku mali
každodenne hlásať slovo Božie. Pozoruhodné, že bol tolerantný v náboženských otázkach a napríklad
maďarskému jezuitovi Káldimu dal 1 000 zlatých na preklad Biblie.27 Takisto životopisci Františka II.
Rákociho hovoria o jeho hlbokej zbožnosti, o jeho rozhovoroch s Bohom a presvedčení, že má vyššie
poslanie.28 Na úspech či neúspech jeho povstania to však nemalo podstatný vplyv.
Treba však jednoznačne povedať, že zápas o náboženskú podobu Slovenska, ktoré v tom čase
bolo jediným neokupovaným územím Uhorska (tzv. kráľovské Uhorsko), začal rekatolizačným úsilím
ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmáňa. Ten obrátil zásadu propagovanú protestantmi (cuius regio,
eius religio) proti nim a sústredil sa na získanie najvýznamnejších šľachtických rodov späť do katolíckej
cirkvi. Pod jeho vplyvom konvertovali rodiny Aponi, Bánfi, Baťani, Čáki, Esterházi, Forgáč, Homonnai
(z Humenného), Ilešházi, Károli, Nádašdy, Rákoci, Turzovci, Vešeléni, Zrínsky. S nimi konvertovali
desaťtisíce poddaných.29
Pri konverzii šľachty ku katolicizmu nemožno hľadať iba duchovné motívy. Často šlo
o vypočítavú kalkuláciu s možnosťou získať priazeň habsburského dvora a uplatniť sa v službách štátnej
moci. Prejavovalo sa to v masovom prechode šľachty do habsburského tábora po Tököliho povstaní i po
povstaní Františka II, Rákociho. Nositeľmi duchovného odkazu reformácie boli kňazi, učitelia a svetskí
vzdelanci v mestách, iba ojedinele vzdelaní šľachtici. Šľachta bola iba užívateľom a konzumentom výhod,
ktoré jej priniesla reformácia a sekularizácia cirkevných majetkov. V priebehu stavovských povstaní
sa upevňovali fundamentalistické postoje jednotlivých bojujúcich strán. Diskusia neprebiehala vo
vieroučnej rovine, ale prostredníctvom zbraní. Aj keď nemožno upierať úspechy katolíckym misionárom,
najmä jezuitom, ktorí často s nasadením života pôsobili v nepriateľskom prostredí, rozhodujúcim
faktorom pre úspech rekatolizácie v Uhorsku bol príklon vysokej a pod jej vplyvom aj nižšej šľachty späť
ku katolicizmu. To vplývalo aj na neslobodné zložky obyvateľstva, masy poddaných a na obyvateľov
miest. Nakoniec vojenské víťazstvá viedenského dvora v bojoch proti Turkom a proti Imrichovi Tökölimu
rozhodli o náboženskom obraze Uhorska. Povstanie Františka II. Rákociho na tomto stave už nemohlo
nič podstatného zmeniť.
Summary
Estate rebellions of the hungarian nobility against the court of Vienna in 17th and in the
beginning of the 18th century were the subject of research of both slovak and hungarian historiography.
The first three rebellions of S. Bocskai, G. Bethlen and Georg I. Rákoczi proposed religious liberty, but
this was relative, because it was applying to free people (nobility and townsfolk) and only in certain
periods it applied also to dependents. Even then, they could not apply it in real life. All the rebellions
except that of Francis II. Rákoczi based upon turkish assistance, which was most evident in Thököli´s
rebellion. The defeat of turkish army near Vienna in 1683 was the beginning of the end of Thököli´s
rebellion. Francis II. Rákoczi was not putting accent on the request of religious liberty, he was laying
stress on the wrongdoing of absolutism of the court of Vienna towards Hungary instead.
The base for all of the estate rebellions was Transylvania, from where they were spreading
27 KVAČALA, J.: c. d., s. 183-184.
28 TONHAIZER, I.: II. Rákoczi Ferenc vallásosságának gyökerei. In: Povstanie Františka II. Rákociho... v novšom priblížení... s. 149-159.
29 SZÁNTÓ, K.: A katolikus egyház története 2. Budapest, 1985, s. 165.
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across eastern (and later over the rest) of Slovakia. The attitude of the dependents and townsfolk towards
the rebellions was affected not only by the religious beliefs of the people of certain area, bud also by
religious beliefs of their landlords and their attitudes towards the sides of the conflict as they could and
they did affect the attitudes of their own dependents.
The success of recatholisation was based upon the person of Peter Pázmány, who sold the
majority of the high nobility back on the catholic church and so thousands of dependents and members of
lower and middle nobility had to formally change their religion with them. In comparsion to the resistance
of the czech nobility, that had lost everything after the battle of Bílá hora in 1620, hungarian nobility
showed more consistence in defending their interests and during critical moments it could overcome
personal or confessional disputes.
The outcome of the peace of Satu Mare was a compromise between hungarian nobility and
court of Vienna and it preserved feudalism for next 150 years.
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Formovanie vzťahu československého štátu k trom
cirkvám, pôsobiacim na Slovensku
1

Alena BARTLOVÁ
Slovenská historiografia ostatných desaťročí, ktorá skúmala problematiku medzivojnovej ČSR,
venovala značnú pozornosť politickým stranám. Spektrum politických strán sa v poprevratovom období
na Slovensku v podstate formovalo, a to predovšetkým atomizáciou Slovenskej národnej strany (ktorá
zastrešovala počas 1. svetovej vojny viaceré politické prúdy), obnovením už predvojnovej Slovenskej
ľudovej strany a sociálno-demokratickej strany, ale aj pôsobením celkom nových českých politických
strán, ktoré začali získavať prívržencov medzi obyvateľstvom na Slovensku a začali si vytvárať svoje
„československé filiálky“.
Politické strany, resp. ich vedenia, úzko späté s finančným kapitálom, aj s priemyselnými
a agrárnymi podnikateľmi, získali na pôde medzivojnovej ČSR rozhodujúce pozície v politickom aj
ekonomickom živote. Stali sa základnými opornými piliermi celého československého politického systému.
Vytlačili z prioritného štátnopolitického postavenia bývalé šľachtické a s nimi i ďalšie monarchistické
vrstvy. Už z toho dôvodu bolo pre historikov tohto obdobia zaujímavé sústrediť pozornosť práve na
výskum politických strán ako na rozhodujúceho činiteľa, ktorý formoval politickú aj ekonomickú líniu
štátu. Akosi bokom historického záujmu zostali po niekoľko desaťročí z rôznych príčin iné – a vonkoncom
nie zanedbateľné združenia – ktorým sa pripisoval menší spoločenský význam, resp. sa pokladali
v konkrétnych československých podmienkach za priveľmi späté s monarchiou, a preto nie až také aktuálne.
Medzi nich možno zaradiť aj cirkvi. O historické spracovanie ich dejín a miesta v medzivojnovej spoločnosti
sa intenzívnejšie a z výskumno-bádateľského hľadiska serióznejšie začali historici zaujímať až v ostatných
rokoch. Pritom je evidentné, že cirkvi – na rozdiel od politických strán – mali už v čase vzniku ČSR zväčša
vybudovanú svoju organizačnú štruktúru, budovanú cez celé predchádzajúce stáročia, boli navyše späté
a zväčša i organizované medzinárodne, čiže mohli sa oprieť a čerpať poznatky z koordinácie so svojimi
zahraničnými partnermi a napokon si už v 19. storočí vytvárali svoje politické prúdy, prípadne postupne
cieľavedome prenikali do existujúcich politických strán. V nich obsadili „svojimi ľuďmi“ významné pozície
a ich prostredníctvom prenikali aj na pôdu vlády, parlamentu, záujmovo-profesionálnych združení
a napokon aj miestnych samosprávnych inštitúcií. Bez objasnenia vývoja a významu týchto napohľad
skrytých, ale o to dôležitejších (často i zákulisných) kontaktov by zostali mnohé javy medzivojnového
obdobia v Československu – a tým pochopiteľne i v slovenských dejinách – nevyjasnené.
Podľa prvého kompletného sčítania obyvateľstva, ktoré sa robilo v Československu v roku
1921, žilo na území ČSR 13 613 172 obyvateľov.2 Z nich sa 10 005 734 nachádzalo v českých krajinách,
3 000 870 na Slovensku a 606 568 na Podkarpatskej Rusi. Najväčšie percento obyvateľov sa pri uvedenom
sčítaní hlásilo ku rímskokatolíckej cirkvi: a to v Čechách 74%, na Morave 85% a na Slovensku 71%. Jedine
na Podkarpatskej Rusi prevládalo gréckokatolícke a pravoslávne vierovyznanie, ktoré malo svojich
veriacich aj vo východoslovenských okresoch (6% na východnom Slovensku). Druhú veľkú skupinu
1 Štúdia vznikla na základe projektu APVV-51-017105 „Slovensko v 20. storočí“.
2 Tieto a nasledujúce údaje o obyvateľstve ČSR a Slovenska som čerpala z publikácie Štatistický přehled republiky Československé. Pra-

ha 1930, s. 1-11. O kompletnom sčítaní hovorím preto, že jedno sčítanie sa už na území ČSR konalo predtým, v roku 1919, ale sústredilo
sa maximálne na majetkové podmienky obyvateľstva. Jeho cieľom bolo zaviesť daňové povinnosti obyvateľov, prispôsobené ich aktuálnym a reálnym ekonomickým aktivitám.
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v českých krajinách tvorili veriaci novej, poprevratovej cirkvi československej. Na Slovensku tvorili druhú
najpočetnejšiu skupinu (12,8%) evanjelici augsburského vyznania a v južných okresoch, obývaných
zväčša maďarským menšinovým obyvateľstvom, žili najmä kalvíni. V českých krajinách sa nachádzala
a v podstate tvorila tretiu najmasovejšiu skupinu cirkev českobratská (2,5%). Viac ako 1 % populácie
v rámci celého štátu tvorili obyvatelia izraelského vierovyznania, pričom sa ich početnosť zväčšovala
smerom na východ republiky, čiže v českých krajinách tvorili židia 1,3% obyvateľov, na Slovensku patrilo
do tejto skupiny 4,5% obyvateľov, súčasne na Podkarpatskej Rusi žilo 15,4% prívržencov izraelského
vierovyznania zo všetkých obyvateľov. Výraznú skupinu vytvárali v Čechách, a to najmä v okresoch
s priemyselnými centrami v stredočeských a severných regiónoch obyvatelia bez konfesie (takmer 10%),
ktorých bolo na Morave 2%, ale vo východných oblastiach štátu, čiže na Slovensku a na Podkarpatskej
Rusi, nedosahovala táto skupina obyvateľov ani jedno celé percento.
Každá z uvedených cirkví – a to rovnako duchovenstvo ako ich veriaci – prešli v období
medzivojnového Československa osobitným vývojom. Zápasili s rozdielnymi problémami a dosahovali
tiež rozdielne spoločenské úspechy (získali nerovnaké sympatie či podporu nielen medzi radovým
obyvateľstvom, ale aj vo vzťahu k inštitúciám, politickým stranám a významným osobnostiam politického
či kultúrneho spektra v Československu). Československý štát – a v tom sa prejavila jedna zo stránok
jeho demokratického politického systému – vytváral, alebo sa snažil vytvoriť rovnaké podmienky
pre pôsobnosť cirkví. Ak som spomínala rôznorodosť ich vývoja i za týchto podmienok, jej príčina
spočívala predovšetkým v nasledujúcich momentoch: 1. mimoriadnu úlohu vo vzťahu medzi každou zo
spomínaných cirkví a mladým československým štátom zohrali jej historické korene, 2. dôležitú úlohu
zohrávala v týchto novo vytváraných vzťahoch skutočnosť jednotlivé cirkvi, ich hierarchia, ale napokon
aj to, ako samotní veriaci vnímali a aký postoj zaujali k likvidácii monarchie, aké bolo ich zaradenie do
spoločenských štruktúr pred rokom 1918 a v novej poprevratovej celospoločenskej situácii, čiže nakoľko sa
rozhodli prijať a podporovať vznik a ďalší vývoj československého štátu, jeho politický systém a jeho nové
inštitúcie, 3. aký mala vzťah konkrétna cirkev po roku 1918 k susedným krajinám a vôbec k zahraničiu,
4. v neposlednom rade determinovali vzájomný vzťah každej z cirkví a československého štátu tiež
vnútorné vzťahy v danej cirkvi, napríklad medzi jej hierarchiou a veriacimi. Postupne sa vytvárala celá
škála aj ďalších príčin, ktoré vstúpili a ovplyvnili formovanie kontaktov každej z cirkví, ktoré pôsobili na
území ČSR a československého štátu.
Krátko pred oficiálnym vznikom Československej republiky zverejnili svoju predstavu
budúceho štátu predstavitelia československého zahraničného odboja v dokumente, známom pod
názvom Washingtonská deklarácia. O cirkevnej problematike sa v ňom písalo: „Československý štát bude
republikou. V stálej snahe o pokrok zaručí úplnú slobodu svedomia, náboženstva a vedy, literatúry a
umenia, slova a tlače a práva zhromažďovacieho. C i r k e v b u d e o d l ú č e n á o d š t á t u.3 Naša
demokracia bude spočívať na všeobecnom práve hlasovacom: ženy budú postavené politicky, sociálne a
kultúrne na úroveň mužov.“4
Washingtonská deklarácia jasne naznačovala stanovisko predstaviteľov zahraničného odboja
(ktorí získali rozhodujúci vplyv na vývoj štátu, najmä v jeho prvých rokoch) k postaveniu a budúcnosti
cirkví v republike. Jej význam spočíval najmä v tom, že sa stala štátotvorným dokumentom a s jej
formuláciami sa plne stotožnili aj predstavitelia viacerých politických strán, ktoré sa snažili získať masovú

3 Zdôraznila autorka štúdie.
4 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava, 1998, s. 495.
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podporu najmä v českých krajinách už pred rokom 1918. Stúpenci odluky – medzi ktorých patrili najmä
poslanci socialistických strán – predložili svoj prvý iniciatívny návrh na odluku štátu a cirkví Revolučnému
národnému zhromaždeniu už 20. 3. 1919, čiže v čase, keď ešte len začínali prípravy na tvorbu ústavy ČSR.
S ich podporou počítal pri presadzovaní návrhu o odluke cirkví od štátu aj minister školstva a národnej
osvety – reprezentant Československej sociálnodemokratickej strany – Gustáv Habrman, ktorý zvolal
do Prahy už 2. 10. 1919 poradu o tejto otázke.5 Vládu zastupoval na tejto schôdzi aj štátny tajomník
Dr. Drtina a odborný šéf Dr. Dunovský. K problému mali zaujať stanovisko predovšetkým delegáti
cirkví, ktorých zástupcovia boli na schôdzi prítomní. Zástupcovia katolíckej cirkvi odložili vyjadrenie,
pretože čakali na návrat arcibiskupa Kordača z Vatikánu, ktorý mal z cesty priniesť aj informáciu
o tomto probléme. V mene všetkých slovenských poslancov Národného zhromaždenia sa napokon vyjadril
k problému na schôdzi u ministra Habrmana poslanec Vladimír Čobrda, ktorý medziiným zdôraznil: „Nie
sme proti novému zriadeniu pomeru cirkvi ku štátu, zapríčinenému i potrebnému následkom zmeny
štátoprávneho stavu, ale sme rozhodne proti tomu, aby sa touto otázkou teraz hýbalo.“6 Na záver porady
sa jej účastníci dohodli na tom, že všetky delegácie sumarizujú písomne svoj postoj k odluke. Ministerstvo
ich zozbiera a rozmnožené rozošle všetkým účastníkom, aby sa mohli zoznámiť s názormi a urobiť si
na ich základe definitívny postoj k tomuto vážnemu problému, ktorý mal nesporne vnútropolitický aj
medzinárodný význam. Evanjelické duchovenstvo prerokovalo otázku rozluky čoskoro po pražskej porade
a síce na zhromaždení 20. 10. 1919 v Liptovskom Mikuláši, kde prítomných poslanec Čobrda zoznámil
s výsledkami predchádzajúceho pražského zasadania. Úvahu na túto tému si pripravil a zhromaždeným
prečítal pribylinský farár a známy slovenský spisovateľ Martin Rázus. Po jeho vyjadrení sa účastníci
zhromaždenia uzniesli na tom, že nemôžu byť zásadne proti rozluke cirkví a štátu, žiadali však, aby sa
tento návrh uskutočňoval po dlhšom rokovaní, ktoré by vytvorilo rovnako spravodlivé podmienky pre
všetky konfesie na pôde ČSR.7 Bolo zrejmé, že nielen Slovenský parlamentný klub, ale celé Revolučné
národné zhromaždenie muselo rešpektovať situáciu na Slovensku, ktorá bola ešte natoľko problematická,
že si vyžadovala osobitný prístup.
Poslanci Národného zhromaždenia v jesenných mesiacoch 1919 a v prvých mesiacoch 1920
intenzívne pripravovali návrh československej ústavy a následne sa chystali aj na prvé parlamentné
voľby. Rozluku štátu a cirkví podporil svojím posolstvom, prednesenom na slávnostnej jubilejnej schôdzi
Revolučného národného zhromaždenia 28. októbra 1919, aj prezident republiky T. G. Masaryk.8 Minister
zahraničných vecí Dr. E. Beneš po svojom návrate z Ríma prehlásil, že o odluke rokoval s vatikánskou
diplomaciou a považuje preto túto vec za vyriešenú. Princípy a charakter rôznych materiálov, ktoré
presadzovali rozluku štátu a cirkví ako zásadnú bázu, na ktorej sa mal sformovať vzťah medzi cirkvami
a československým štátom, sumarizovala rozluková komisia, ktorá pracovala v rokoch 1920 – 1921 pod
patronátom československých vlád. Podľa jej písomných materiálov sa odlukou malo docieliť:9 1. aby
štát nemusel rešpektovať a zohľadňovať žiadne cirkevné právne normy, čiže cirkevné ústavy, cirkevné
kompetencie, cirkevnú organizáciu s jej administratívou a necítiť sa viazaným podporovať žiadnu cirkev
ani jej školstvo finančne; 2. súčasne štát sa mal zaviazať, že umožní všetkým svojim občanom, aby sa

5 UHORSKAI, P. a kol.: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002, s. 173.Večerník Práva lidu 3. 10.

1919, r. 28, č. 226 a ďalšia tlač v rovnakom čase.
Tamže.
Tamže, 174.
Národní shromáždění republiky Československé v prvním desítiletí, Praha 1928, s. 919.
Archív ministerstva zahraničných vecí, Praha, Fond: Kabinet ministra, kart. 11, zápisnice zo zasadaní rozlukovej komisie.
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zapájali do života cirkví a zabezpečí bohoslužby svojou ochranou a podľa svetského štátneho práva. Cirkvi
mali byť podľa týchto návrhov iba duchovnými organizáciami. Štát sa však rozlukou mal vzdať akéhokoľvek
práva zasahovať do voľby cirkevných funkcionárov, a tým by musel počítať so skutočnosťou, že do činnosti
cirkví na pôde ČSR mohli zasahovať, resp. ju mohli riadiť i predstavitelia cirkevnej hierarchie, ktorí sa
nachádzali v zahraničí.
Revolučné národné zhromaždenie (november 1918 – apríl 1920) pripravovalo a prijalo Ústavu
ČSR. V tomto, pre charakter štátu a život obyvateľstva najvýznamnejšom štátoprávnom dokumente,
sa musel právne stanoviť aj vzťah štátu k cirkvám. Vláda vymenovala komisiu, ktorá mala navrhnúť
text ústavného zákona o vzťahu štátu k cirkvám. Komisia navrhla text, ktorý mal kodifikovať tento
vzťah formuláciou: „Mezi státem a církví budiž zaveden stav odluky.“10 Proti štylizácii tohto paragrafu
sa postavili jednak predstavitelia cirkví a napokon i časť poslancov, najmä Slovenský klub poslancov.
V jeho mene navrhol poslanec Dr. Dérer iné znenie spomínaného paragrafu a síce: „Rozluku štátu od cirkví
upravia zvláštne zákony.“
Na Slovensku nielen v priamej poprevratovej dobe, ale i v nasledujúcich obdobiach nebol návrh
na odluku cirkvi od štátu populárnym a vláda ani parlament si ho aj preto nemohli dovoliť prijať a zaradiť
medzi zákonné normy ČSR. V mene celého Slovenského parlamentného klubu sa k pripravovanej ústave ČSR
vyjadril poslanec Dr. I. Markovič, a síce v predvečer záverečnej parlamentnej diskusie o návrhu ústavy dňa 27.
2. 1920.11 Tlmočil mienku slovenských poslancov aj o bode, ktorý sa bezprostredne dotýkal cirkevnej otázky.
Vyjadril sa v tomto zmysle: „Klub slovenských poslancov používa príležitosť pred chórom republiky a celého
sveta opakovať, čo pred niekoľkými týždňami v svojej deklarácii vyslovil. Vyhlasujeme, že na Slovensku niet
Slováka, ktorý by chcel Slovensko pripojiť k Maďarsku a ktorý by protestoval proti pripojeniu Slovenska
k štátnej jednote česko-slovenskej... Klub si praje, aby § 123 bol preštylizovaný, alebo úplne vylúčený, lebo
Klub stojí na stanovisku, že odlúčenie cirkvi a štátu má sa prenechať na pozdejší čas a budúcemu Národnému
zhromaždeniu.“12 V ten istý deň sa na pôde parlamentu o probléme odluky rozhovoril sociálnodemokratický
poslanec Dr. Bartošek, ktorý jednoznačne oznámil, že ak poslanci prijmú návrh ústavy bez ukotvenia odluky
cirkví a štátu, bude jeho strana naďalej presadzovať prijatie tohto návrhu ako osobitného zákona.13
Návrh na rozluku cirkví a štátu sa tým aj zásluhou slovenských poslancov nedostal do ústavy ČSR
a to i napriek tomu, že tento návrh presadzovali nielen poslanci socialistických strán, ale aj ďalšie politické
strany celoštátneho charakteru. Vyvíjali maximálny tlak, aby bol bod o rozluke pojatý do ústavného zákona.
Reakciou na tento nátlak bolo rozhorčené memorandum olomouckého arcibiskupa Leva Skrbenského, ktorý
v mene všetkých biskupov napísal priamo prezidentovi T. G. Masarykovi. Odpoveď prezidenta publikovali
viaceré denníky. Hlava štátu v ňom zdôraznila, že má eminentný záujem na spolupráci štátnych inštitúcií
s cirkvami, ale túto spoluprácu si vie najlepšie predstaviť po prijatí zákona o rozluke.14 V odpovedi arcibiskupovi L. Skrbenskému prezident medziiným napísal: „Rakúsko-Uhersko a jeho dynastie zneužívali církve politicky
a právě odsud pošel úpadek, nejen politický ale i mravní. A tato zkušenost s Rakouskem a rozhled po novodobých
demokratických státech, v nichž všude rozluka církve od státu nastala, jest mně pobídkou, abych rozluku
našeho nového státu a církve pokládal za nutnou a sice v zájmu nejen státu, nýbrž i náboženství a mravnosti...
rozluku církve od státu, odpolitizováním nábožensví, chtěl bych dosíci povznesením mravnosti.“15
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Archiv Národního muzea ( ďalej ANM), Fond E. Jelen, kart. 2, rukopis spomienok Dr. E. Jelena, Kapitola II, str. 17.
Slovenský týždenník, 5. 3. 1920, r. 17, č. 10.
Tamže.
Elektronická knihovna, Národní shromáždění československé 1918 – 1920, stenoprotokoly, 125 schôdza, 27. 2. 1920, prejav Dr. Bartoška.
Právo lidu 5. 11. 1919, r. 28, č. 259.
Tamže.
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Vedúci cirkevného odboru na ministerstve zahraničných vecí Dr. E. Jelen, ktorý bol počas celej
medzivojnovej ČSR zasväcovaný do formovania aj konkrétneho riešenia cirkevnej problematiky, zdôvodnil
vo svojich spomienkach neúspech iniciatívy poslancov aj prezidenta Masaryka v presadzovaní rozluky
tým, že vláda mala pri rokovaní o ústave snahu, aby bola ústavná listina prijatá jednomyseľne celým
parlamentom. Uvedomovala si, že vynútenie rozluky proti vôli katolíckej cirkvi by prinieslo rozpútanie
boja s touto cirkvou a to nielen na domácej, ale i zahraničnej pôde. K tomu sa za poprevratovej situácie
ťažko mohla odhodlať hociktorá vláda. Mladá republika potrebovala riešiť závažné problémy s výstavbou
orgánov štátu, so zásobovaním obyvateľstva, s obnovovaním vojnou zničeného hospodárstva a inými
dôležitými otázkami. K tomu potrebovala pokoj a konsolidovanú spoločnosť. Ani vláda, ani ľavicové
politické strany, ktoré mali záujem o presadenie rozluky štátu a cirkví, nemali v danej situácii možnosť
realizovať tento plán a napokon sa dalo predpokladať, že boj za jeho uskutočnenie mohol prispieť aj ku
zahraničnopolitickému oslabeniu pozícií Československa.16
Národné zhromaždenie prijalo 29. februára 1920 ústavu, v ktorej sa vôbec nespomínal problém
rozluky štátu a cirkví a v súvislosti s cirkevnou problematikou sa občanom štátu zaručovali práva,
ktoré boli uvedené v paragrafoch 121 – 124. V nich sa konštatovalo: „Sloboda svedomia a vyznania je
zaručená. Všetci obyvatelia republiky Československej majú v rovnakých medziach ako štátni občania
Republiky československej právo vykonávať verejne i súkromne akékoľvek vyznanie, náboženstvo alebo
vieru, ak výkon ten nie je v protiklade s verejným poriadkom a zriadením alebo s dobrými mravmi. Nikto
nesmie byť ani priamo ani nepriamo nútený k účasti na akomkoľvek náboženskom úkone s výhradou práv
plynúcich z otcovskej alebo poručenskej moci. Všetky náboženské vyznania sú si pred zákonom rovné.“17
Paragrafy ústavy vytvorili základ, na ktorom sa ďalej formovali vzťahy československých štátnych orgánov
s jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Politický systém Československa zaručoval
nielen slobodu náboženského prejavu a výkonu cirkevných obradov, ale aj ekonomicky dotoval platy
duchovenstva, chod teologických fakúlt a finančne podporoval cirkevné školstvo. Malý školský zákon,
ktorý parlament prijal 13. 7. 1922 a v zbierke zákonov bol publikovaný pod číslom 226/1922, stanovil, že
náboženstvo bolo povinným vyučovacím predmetom na ľudových a meštianskych školách. Na Slovensku
– na rozdiel od českých krajín – sa náboženstvo vyučovalo aj na gymnáziách a učiteľských ústavoch. Žiaci
z bezkonfesijných rodín sa tohto vyučovania nemuseli zúčastniť. V rozpočtoch československého štátu,
ktoré každoročne schvaľoval parlament, sa vždy nachádzala aj finančná dotácia určená jednotlivým
cirkvám. Platy, resp. platové triedy a zaraďovanie duchovenstva do štruktúry týchto platových tried, boli
na rovnakej úrovni platov ostatných štátnych zamestnancov.18
Československý štát prevzal rozdelenie cirkví podľa právnych noriem, ktoré platili na pôde
Uhorska. Delil ich na cirkvi recipované, čiže zákonom uznané a zákonom neuznané. Medzi recipované
cirkvi boli zaradené: rímskokatolícka cirkev, katolícka cirkev gréckeho a arménskeho obradu, evanjelická
a. v. cirkev, kalvínska cirkev, pravoslávna cirkev, unitárska cirkev a židovské náboženské obce. V roku
1925 sa k nim priradila ešte československá cirkev a v roku 1928 aj českobratská cirkev. Štátne orgány

16 ANM, Pozostalosť E. Jelena, kart. 2.
17 BROKLOVÁ, E.: První československá ústava. Praha : Ústav pro soudobé dějiny ČAV, 1999, s. 55 n.
18 Napr. v r. 1931 sa platy duchovenstva pohybovali v rozmedzí 9 000 – 18 720 korún (pričom výška platu sa odvodzovala od počtu odpraco-

vaných rokov), platy profesorov na teologických fakultách sa pohybovali v rozmedzí 15 000 – 39 000, k tomu náležalo ešte tzv. činovné v rozmedzí 2 808 – 7 200 korún. Na opravy kostolov sa v rozpočte počítalo so sumou 4 199 200 korún a platy kostolného personálu sa v rozpočte vyčlenili celkovou sumou 292 000 korún. Evidenciu platov malo na starosti cirkevné oddelenie Krajinského úradu, predtým cirkevný referát Ministerstva školstva. ANM, pozostalosť E. Jelena, kart. 12.
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finančne dotovali iba tie cirkvi, ktoré boli štátom uznané a ich hierarchia zložila sľub vernosti republike.
Duchovným všetkých recipovaných cirkví – a v prípade, že mali aj manželky a deti – prispieval finančne
štát zo svojich prostriedkov.19 Najjednoduchšie sa prideľovali dotácie katolíckemu duchovenstvu, ktoré
nemalo vytvorenú konfesijnú autonómiu. Duchovenstvo cirkví, ktoré povoľovali sobáš duchovných a
kňazi mali na fare (v spoločnej domácnosti) aj manželky a deti a ich cirkevné organizácie mali konfesijnú
autonómiu (napr. ev. a. v. cirkev, reformovaná, čiže kalvínska cirkev) dostávali podporu pre ich rodinu
z prostriedkov cirkevných fondov, čiže od veriacich svojej farnosti. Výška platu duchovného (bez ohľadu
na to, ku ktorej cirkvi patril) závisela – podobne ako u iných štátnych zamestnancov – od jeho cirkevnej
funkcie, od veľkosti fary, v ktorej bol farárom a od počtu odpracovaných rokov. Plat farára sa pohyboval
v rokoch 1918 – 1925 v rozmedzí od 3 400 – 4 200 korún ročne, kapláni mali v rovnakom období nárok
na plat 2 000 – 2500 korún ročne, pričom mohli počítať s postupným zvyšovaním o 200 korún ročne.
Okrem toho dostávali tzv. ročný drahotný príplatok vo výške 1 200 korún, nákupný príplatok 500 korún
a prípadne i tzv. núdzovú výpomoc 2 880 korún. Okrem toho samostatní duchovní správcovia dostávali
ešte ročne 1 600 korún a pomocní kňazi 1 000 korún ročne, z ktorých patrilo farárovi 500 korún (ak nemal
kaplána) a ak na farnosti žil a stravoval sa aj kaplán, tak farár dostával opäť ročne ďalších 500 korún.
Samozrejme, návrhy na rozluku medzi štátom a cirkvami neboli jedinou diskutovanou otázkou,
ktorá sa vynorila pri formovaní vzťahu mladého československého štátu k cirkvám. Zákonnou normou,
ktorá sa rovnako dotýkala všetkých cirkví na pôde ČSR, bolo nariadenie z 28. decembra 1918, platné
tiež pre zamestnancov všetkých ministerstiev, samosprávnych a štátnych úradníkov, publikované pod
č. 101 v Zbierke zákonov a nariadení o prísahe štátnych úradníkov, doplnené nariadením z 30. januára
1919 č. 55 Zbierky a zákon č. 74 Zb. zo 7. februára 1919 o preberaní štátnych úradníkov a zriadencov do
služieb československého štátu.20 Podľa týchto zákonných noriem mohli byť do štátnej administratívy a
do samosprávnych inštitúcií prijatí iba tí zamestnanci, ktorí zložili predpísanú tzv. úradnícku prísahu.21
Z iniciatívy ministerstva školstva a národnej osvety sa problematikou skladania sľubu vernosti republike
v prípade predstaviteľov cirkví zaoberala na svojich zasadaniach aj vláda ČSR. Po dlhších konzultáciách
a vyjadrení všetkých ministrov k tejto otázke prijala 7. 12. 1922 uznesenie, podľa ktorého boli
povinní skladať sľub aj vyšší cirkevní hodnostári, čiže napríklad aj biskupi a síce do rúk ministerského
predsedu. Uznesenie predpokladalo v takýchto prípadoch nielen ústny, ale aj písomný sľub cirkevných
hodnostárov.22
Ministerstvo pre správu Slovenska sa problematikou prijímania, resp. preberania štátnych
zamestnancov zaoberalo už na svojej prvej schôdzi 12. decembra 1918 v Žiline a poverilo Dr. Milana Ivanku
zoštylizovaním textu prísahy štátnych zamestnancov, ktorí mali byť zamestnaní v štátnej a samosprávnej
administratíve na slovenskom území.23 Prísahu boli povinní skladať aj duchovní všetkých cirkví, ktorí
pôsobili na Slovensku. Zloženie sľubu vernosti československému štátu bolo prvoradým predpokladom
k tomu, aby štátne inštitúcie akceptovali duchovného, nadviazali s ním písomný či osobný kontakt a
udeľovali mu mzdu zo štátnych financií. Skladanie sľubu sa stalo teda akýmsi „štátnym krstom“, ktorým
muselo prejsť duchovenstvo všetkých štátom akceptovaných cirkví. Zložením sľubu československej

19 Ročenka Československé republiky za rok 1925. Praha, 1926, s. 251-252.
20 Uvádza ŠUCHOVÁ, X.: Problémy organizácie politickej správy na Slovensku v predmníchovskej republike. In: Slovensko v Československu

(1918 – 1939), Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2004, s. 101.
21 O tejto skutočnosti sa zmieňuje aj ŠROBÁR, V.: Oslobodené Slovensko, II., (Reprint) Bratislava, 2004, AEP, s. 28.
22 Slovenský národný archív, Bratislava, Fond: Ministerstvo pre správu Slovenska, kart. 71, č. 3186.
23 Text prísahy bol nasledovný: „Prisahám, že budem zachovávať zákony a nariadenia Československej republiky, verne konať rozkazy vlády a sve-

domite plniť svoje úradné povinnosti.“ ŠROBÁR, V.: Osvobodené Slovensko, I., Praha 1928, s. 375.
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republike sa duchovní v prítomnosti štátnych zástupcov verejne osvedčovali, že sa definitívne rozišli
s bývalou monarchiou, že nie sú ochotní podriadiť sa vedeniu biskupov pôsobiacich mimo hraníc ČSR a
akceptujú spoluprácu s orgánmi Československej republiky. Rozhodnutie zložiť spomínaný sľub nebolo
pre mnohých duchovných vonkoncom jednoduché. Mnohí z nich, práve tak ako bývalí štátni zamestnanci
v iných profesiách, volili radšej odchod do emigrácie z územia Slovenska. Iní so skladaním sľubu váhali
aj niekoľko rokov, a to aj za situácie, že ich rodiny (ak išlo o ženatých kalvínskych kňazov či iných
duchovných) dlhé roky nemali nárok na akýkoľvek finančný príjem od štátu.
Na pôde parlamentu či ministerstva pre správu Slovenska sa už v prvom poprevratovom období
rokovalo o tom, ako a najmä kým majú byť riadené školy a iné kultúrno-osvetové inštitúcie. Rovnako
ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska, Dr. V. Šrobárovi, ako mnohým iným predstaviteľom
slovenskej administratívy išlo v prvom rade o poslovenčenie škôl, o ich demokratizáciu, o zlaicizovanie
školstva a zavedenie jednotného vyučovacieho systému, jednotných školských osnov platných na školách
v celom štáte a v súvislosti s tým aj o to, aby sa rovnaké základné vzdelanie dostalo každému dieťaťu
v školopovinnom veku na území celého Slovenska.24 V tejto súvislosti sa dostal do popredia aj problém
cirkevných škôl a následne vytvorené napätie medzi cirkevnou hierarchiou a štátnymi inštitúciami,
do ktorého razantne vstúpili predstavitelia katolíckych politických strán (Slovenskej ľudovej strany
a Československej lidovej strany), aj priamo rôznych konfesií, ktoré pokladali laicizáciu školstva a
zavádzanie jednotného vyučovacieho systému do škôl za proticirkevný zásah, obmedzujúci vplyv cirkví
na výchovu mládeže. Ešte o to vo väčšej miere sa duchovenstvo bránilo proti zániku cirkevných škôl
(resp. ich preberania do štátnej školskej siete) a to i v tom prípade, keď tieto cirkevné školy boli pred
rokom 1918 jednoznačným nástrojom maďarizácie slovenských detí a ich pedagógovia vonkoncom
neovládali slovenský jazyk. Jedným z prvých signálov tohto zápasu o charakter a vlastníctvo škôl bol
boj o ružomberské gymnázium a meštiansku školu, ktorý vypukol už v decembri 1918 medzi pracovníkmi
ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska a ružomberským katolíckym farárom (súčasne aj
predsedom Slovenskej ľudovej strany a v tom čase tiež predsedom Národnej rady v Ružomberku) Andrejom
Hlinkom.25
Do vývoja školstva na Slovensku na začiatku 20. rokov razantnejšie vstúpil najmä Dr. V. Šrobár,
najskôr ako minister pre správu Slovenska a neskôr (od októbra 1921 do októbra 1922 ) vo funkcii ministra
školstva a národnej osvety vo vláde, ktorá pôsobila na čele s ministerským predsedom Dr. E. Benešom.
Parlament prijal v roku 1922 viaceré zákony, ktoré sa bezprostredne dotýkali školstva, služobných
pomerov učiteľov, ich miezd a pod. Vláda v tom čase predložila parlamentu návrh zákona, podľa ktorého
sa konkretizoval spôsob vyučovania náboženstva na školách. Rodičom školopovinných detí v ňom navrhla
možnosť voľby dvoch rovnocenných predmetov: buď malo ich dieťa navštevovať hodiny náboženstva,
alebo ako alternatívu si mohli pre svoje dieťa zvoliť výučbu občianskej náuky a výchovy, pričom spomínaná
druhá možnosť mala viesť k tomu, aby sa všetci občania poučili o svojich právach a povinnostiach, mala
prispieť k výchove k demokratickému zmýšľaniu, ku vzájomnej tolerancii a pod. Podľa zákona č. 226/1922
Zb. bolo potrebné, aby sa rodičia písomne vyjadrili k tomu, ktorý z dvoch navrhovaných predmetov má
ich dieťa navštevovať. Popri tejto alternatívnej voľbe zmena v školstve nastala i tým, že sa rozvrh hodín

24 Minister Šrobár, rovnako ako jeho referent pre oblasť školstva Dr. Anton Štefánek už na pôde žilinského Ministerstva pre správu Slovenska
prepúšťali zo služieb množstvo pedagógov z cirkevných škôl, ktorí neovládali slovenský jazyk pretože, boli toho názoru, „že tí, ktorí našu
mládež odroďovali, i keď sa naučia slovensky, budú stáť vo službách maďarstva.“ ŠROBÁR, V.: Osvobodené Slovensko, I., Praha, 1928, s. 431.
25 BARTLOVÁ, A.: Andrej Hlinka. Bratislava : Obzor, 1991, s. 56-57, tiež: ŠROBÁR, V.: Osvobodené Slovensko I., Praha 1928, s. 431-432.
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rozšíril o povinný telocvik, ručné práce a ďalšie predmety. Tieto vyučovacie „prírastky“ boli významnými
krokmi na ceste k celoštátnej unifikácii školského systému v ČSR a k zavedeniu povinnej 8-ročnej školskej
dochádzky.
Spor o výchovu a možnosti vplývať na mládež medzi cirkvami a československou štátnou
administratívou pretrvával s rôznymi gradáciami a ústupmi na jednej i druhej strane cez celé medzivojnové
obdobie. Jeho významnou súčasťou bol práve zápas o cirkevné školy a vôbec o charakter školstva.
V súvislosti s cirkevnou problematikou boli dôležité tiež zákonné normy, ktoré určovali
napríklad zápis narodených detí do matrík a určovali spôsob uzatvárania manželstva. Zákony, ktoré pred
rokom 1918 usmerňovali formy uzatvárania manželstva na území rakúskej časti monarchie a podobné
zákony v Uhorsku neboli rovnaké.26 Problém rôznorodosti týchto – pre občanov ČSR významných
zákonných noriem – mali vyriešiť poslanci Revolučného národného zhromaždenia. Od nich sa už čoskoro
po prevrate očakávalo, že prijmú jednotné právne normy, platné na území celého štátu a prispejú tým
k unifikácii sobášnych obradov. Zákon o uzatváraní sobášov prijal parlament pod. č. 320/1919 Zb.
a minister pre správu Slovenska Dr. Vavro Šrobár ho publikoval v Úradných novinách 21. 5. 1920. Na
rozdiel od uhorských zákonov, ktoré ukladali snúbencom povinnosť uzavrieť civilný sobáš, podľa zákona
prijatého československým parlamentom sa mohli snúbenci rozhodnúť, či chcú uzavrieť civilný sobáš
alebo cirkevný.27
Viackrát sa pri rôznych príležitostiach vyjadrovali poslanci parlamentu a predstavitelia
politických strán k pôsobeniu duchovenstva v politickej sfére, napríklad v súvislosti s prijatím tzv.
kazateľnicového zákona, ktorý predložili parlamentu poslanci socialistických strán 10. 12. 1918.28 Písalo
sa v ňom: „Kněz je občanem jako každý jiný, a může pořádati schůze, choditi do schůzí odpůrců, ale
v kostele smí býti jen knězem.“ O tomto návrhu hovoril na parlamentnej pôde dňa 18. 2. 1919 opäť poslanec z Klubu československej strany pokrokovej a predkladateľ tohto návrhu zákona Dr. Václav Bouček.29
Podľa jeho návrhu mal právo každý duchovný všetkých cirkví kázať v kostole o náboženských otázkach či
vykladať dejiny cirkví, ale nesmel sa v žiadnej z kázní zamerať na politické problémy, myšlienky, osoby
či udalosti, nesmel propagovať žiadnu politickú ideológiu, urážať inú politickú stranu a pod. Poslanci
katolíckych politických strán proti Boučkovmu návrhu protestovali. Parlament napokon prijal tento
zákon s tým, že na žiadosť slovenských poslancov sa jeho platnosť nevzťahovala na Slovensko.
Bolo zrejmé, že najväčšiu, resp. očividnú priamu účasť zapájania svojho duchovenstva do
všestrannej politickej činnosti prejavili najmä katolícke strany, ktoré túto svoju prioritu vonkoncom
neskrývali, práve naopak, v tlači, v parlamente i pri iných príležitostiach ju zdôrazňovali. Napr. Andrej
Hlinka v článku, v ktorom hodnotil úspech svojej strany v obecných voľbách v roku 1923 medziiným napísal:
„Vďaka Vám pracovníci. Najkrajšiu odmenu vám dal národ. Kto pilne pracoval, dostal bohatú žatvu. Kde
kňaz aspoň to učinil, že dal ľudu do rúk kandidátku a organizáciu, tam ľud vykonal svoju úlohu, lebo
vedel, že sa jedná o jeho večné statky: o vieru, kostoly, školy, rodiny a reč. Kde zaspal pastier, tam trhal
vlk. Nech si teraz súčtuje so svedomím a večným sudcom. Beda pastierom, ktorí pasú seba a nie stádo!“30
O tom, aby žiadny občan ČSR nepochyboval o priamej angažovanosti väčšiny katolíckeho duchovenstva
na činnosti Slovenskej ľudovej strany, svedčí tiež rezolúcia, ktorú katolícky klérus nitrianskeho regiónu
26 Viac o tomto probléme: BARTLOVÁ, A.: Československý štát – katolícka cirkev – HSĽS. In: Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 – 1945.

Zost. Letz R., Mulík P., Bartlová A. Martin : Matica slovenská, 2006, s. 144.
27 Úradné noviny, 21. 5. 1920, r. 2, č. 14 – 15.
28 Digitálna knižnica, Národné zhromaždenie československé 1918 – 1920 – tisky. Tisk 192, Návrh Dra. Boučka a soudr., aby doplněno bylo

nařízení § 303.tz.z.
29 Zákon č. 111/1919 Zb.
30 Slovák, 21. 9. 1923, r. 5, č. 203.
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prijal a vzápätí v Slováku publikoval (a súčasne poslal biskupskému zboru) vo februári 1926. V nej uviedol:
„Kňazstvo slovenské, vyjmúc malú čiastku, je v strane slov. ľud. zorganizované natoľko, že nepriatelia
pomenovali ju kňazskou, klerikálnou stranou. V tomto zmysle sa rečnilo na zhromaždeniach a písalo sa
v novinách. Vodca tejto strany oslavovaný bol u kat. ľudu, ako borca za práva kat. cirkvi tu na Slovensku.
Kňazstvo i kat. ľud natoľko si osvojilo túto stranu, že i na zhromaždeniach iných kat. spolkov, ako je
mohutný literárny spolok sv. Vojtecha, nechcel do výborov voliť takých, ktorí stáli okrem slov. ľud. strany.
Všetky námahy iných politických strán, keď si aj postavili kňazov za redaktorov a za rečníkov, narazili na
odpor kat. slov. ľudu. Kňaz ťažko sa vedel uplatniť i v pastorácii, keď ľud o ňom zbadal, že bočí od slov.
ľud. strany. Zmýšľanie slov. kat. ľudu v tomto ohľade je známe každému.“31
Každá z cirkví riešila v priebehu medzivojnového obdobia predovšetkým vlastné vnútorné
problémy, i keď jej pochopiteľne nemohli uniknúť ani otázky súvisiace s politickým a ekonomickým
vývojom v štáte, na pôde ktorého budovala a organizovala sieť svojich fár a biskupstiev. Zo strany
československej štátnej administratívy a právneho systému bol – v súvislosti so vzťahom ku všetkým
cirkvám – rozhodujúcim rok 1922. V tomto roku sa postupne uskutočnila centralizácia všetkej štátnej
administratívy. V súvislosti s ňou definitívne zanikli v rámci Ministerstva pre správu Slovenska od
decembra 1918 pôsobiace cirkevné referáty a ich pracovnú náplň a všetky kompetencie prevzal novo
vytvorený referát celoštátneho Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave. V ňom vzniklo aj
oddelenie pre spoluprácu s cirkvami, ktoré viedol Dr. Jozef Folprecht. Do pracovnej náplne nového,
už z Prahy riadeného oddelenia, patrili najmä otázky finančného zabezpečenia činnosti cirkví a platov
duchovných, vyučovania náboženstva a pod. Dôležitú úlohu zohrávalo oddelenie aj pri poslovenčení
cirkevného života. Vytváralo tiež akýsi most medzi cirkevnou hierarchiou všetkých cirkví a ďalšími
štátnymi inštitúciami.
Archívne dokumenty naznačujú, že vo veľmi zložitej situácii sa po vzniku ČSR ocitla najmä
kalvínska cirkev. S jej pôsobnosťou a špecifickými problémami sa zvyčajne v historickej literatúre
nestretáme. Do roku 1918 bola kalvínska cirkev v Uhorsku najväčším zoskupením kalvínskych veriacich
na európskom kontinente. Mala viac než dva a pol milióna veriacich, ktorí boli organizačne rozdelení do
2 098 cirkevných zborov. Na pôde Uhorska pôsobilo päť kalvínskych teologických fakúlt.32 Po prevrate sa
na Slovensku ocitlo 211 cirkevných zborov so 143 950 veriacimi (4,80% obyvateľstva Slovenska).33 Z nich
19 združovalo približne 16 000 slovenských veriacich.
Na území Slovenska nebola po prevrate žiadna kalvínska teologická fakulta. V Uhorsku
mala táto cirkev množstvo stredných škôl a disponovala značnými finančnými prostriedkami. Až na
niekoľko desiatok kalvínskych veriacich, ktorí prejavili súhlas so vznikom ČSR a rozhodli sa prispôsobiť
novej politickej situácii, veľa ďalších kalvínov zaujalo negatívny postoj k československému štátu. Svoj
negatívny postoj prejavili medziiným tým, že sa politicky zapojili a angažovali v opozičných politických
prúdoch maďarskej národnej menšiny. Pri formovaní vzťahu medzi svojou cirkvou a československým
štátom sa snažili zaangažovať anglosaských veriacich, ktorí mali cez zahraničné cirkevné zbory vyvíjať
tlak na československú vládu.
Delegácia predstaviteľov kalvínskej cirkvi, zastupujúca rovnako ich duchovných ako prostých

31 Slovák, 9. 2. 1926, r. 8. č. 31.
32 Ročenka Československé republiky 1924. Praha, 1924, s. 313.
33 RUPPELT, F.: Evanjelická e. v. cirkev na Slovensku. In: Slovensko kedysi a teraz (Politický prehľad). Na vydanie pripravil Dr. Kolísek A.,

Praha, 1931, s. 187.
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veriacich, sa už v roku 1919 prihlásila u ministra Dr. Šrobára, kde si žiadala štátnu finančnú podporu,
čiže pravidelné mzdy, ktoré im maďarská vláda prestala vyplácať. Minister V. Šrobár – po prerokovaní ich
žiadosti s ministrom školstva v Prahe – v podstate súhlasil s finančnými dotáciami aj pre kalvínsku cirkev
s podmienkou, že sa kalvíni jednoznačne vymania spod organizačného zväzku s maďarskou hierarchiou,
zriadia si samostatný slovenský seniorát a duchovenstvo zloží sľub vernosti československej republike.34
Kalvínske duchovenstvo na čele s biskupom Dr. Kolomanom Révészom, ktorý sídlil v Košiciach, so splnením
týchto požiadaviek váhalo.35 Ešte stále bolo presvedčené, že sa situácia zmení a maďarská vláda presadí
pripojenie Slovenska k Maďarsku. Iniciatívy sa chopil minister Šrobár. Rokoval s kalvínskym biskupom
Štefanom Czinkem pôsobiacim v Rimavskej Sobote. Opätovne ho nabádal, aby kalvínske duchovenstvo
urýchlene zložilo sľub vernosti Československej republike. Biskup odpovedal v tom zmysle, že akt sľubu
kalvínski duchovní vykonajú až vtedy, keď sa s definitívnou platnosťou vyrieši na medzinárodnej úrovni
(čiže mierovou zmluvou) teritoriálna pozícia Slovenska. Požiadal československú vládu, „aby láskave
odhliadla od plnenia tejto povinnosti (myslel tým zloženie sľubu republike) reformovanému duchovenstvu
do podpísania mierovej zmluvy a ponechala farárov na ich staniciach a z humánnych dôvodov aby
milostive im naďalej vyplácala rodinné prídavky, ktoré mali poukazované bývalou vládou uhorskou“.36
Ministerstvo vyhovelo tejto žiadosti a vyplácalo farárom kalvínskej cirkvi rodinné prídavky na
deti, nie však mzdu za vykonávanie funkcie duchovných. Ako je známe, mierová zmluva, ktorá s definitívnou
platnosťou mala zlikvidovať všetky otvorené otázky súvisiace s československo-maďarskými hranicami,
a tým aj s hranicami medzi Slovenskom a Maďarskom, bola uzavretá v Trianone 4. júna 1920. Ani táto
významná medzinárodná dohoda nebola pre kalvínske duchovenstvo dostatočným dôvodom k otvoreniu
rokovaní medzi kalvínmi a predstaviteľmi československej administratívy. Naopak, predstavitelia
kalvínskej cirkvi sa ešte i po Trianone obrátili o pomoc do Budapešti a žiadali radu, akým spôsobom by
bolo možné zachovať jednotnú organizáciu uhorskej kalvínskej cirkvi, čiže ich pôsobenie pod patronátom
a vedením budapeštianskej generálnej rady.37 Dňa 16. septembra 1920 na zhromaždení kalvínov
v Rimavskej Sobote demonštrovali účastníci tohto podujatia za to, aby boli naďalej riadení generálnym
konventom v Budapešti. Až keď zistili, že československé orgány skutočne nie sú ochotné akceptovať tieto
podmienky, a bez vykonania sľubu vernosti republike im nedajú mzdy ani finančné podpory pre farnosti,
rozhodli sa konečne veriaci kalvínskej cirkvi pod tlakom najmä nižšieho duchovenstva k rokovaniam so
štátnymi inštitúciami ČSR.
V decembri 1920 sa zišlo kalvínske duchovenstvo v Košiciach a rozhodli sa zmeniť svoj postoj.
Na ich schôdzi sa zúčastnil aj pozvaný zástupca ministerstva pre správu Slovenska, ktorý ich upozornil,
že ak nezložia urýchlene sľub republike, štátne orgány prestanú mať záujem s nimi rokovať. Dňa 19.
februára 1921 uzavreli predstavitelia kalvínskej cirkvi dohodu s ministrom pre správu Slovenska a
sľúbili, že sa vymania spod vplyvu cirkevnej hierarchie v Maďarsku.38 V dohode sa kalvíni zaviazali, že:
1. Kalvínska cirkev sa na Slovensku zriadi ako samostatná, na nikom v zahraničí nezávislá cirkev; 2.
Upraví svoje zákonodarstvo a cirkevnú ústavu predloží na schválenie vláde ČSR; 3. Jej duchovenstvo zloží
sľub vernosti československej republike; 4. Zabezpečí všetky práva v rámci cirkvi slovenským kalvínom;

34 Ročenka Československé republiky 1923. Praha, 1923, s. 380.
35 Slovenský národný archív, Bratislava, Fond Ministerstvo pre správu Slovenska, kart. 143, Rekapitulácia rokovaní ministra Dr. Šrobára

s biskupom K. Révészom.
36 Slovenský denník, 18. 7. 1928, r. 11, č. 162.
37 Tamže.
38 Ročenka Československej republiky pre rok 1923. Praha, 1923, s. 314.
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5. Vláda bude na tomto základe finančne podporovať túto cirkev podľa zákonitých nárokov, rovnako ako
iné cirkvi. Kalvíni si vytvorili v tomto čase dva cirkevné dištrikty: východoslovenský (alebo tiež predtiský)
a západoslovenský (alebo preddunajský). V oboch sídlili kalvínski biskupi, a to buď v Bratislave (v roku
1926 – 1930 biskup Elemér Balogh), alebo vo Veľkých Kapušanoch, resp. v Košiciach (biskup Dr. Sándor
Magda, po ňom Barnabáš Idranyi).
Zakrátko na to delegácia kalvínskych duchovných po veľkých bojoch a pod veľkým tlakom
jednotlivých politických osobností zložila sľub republike do rúk župana Zemplínskej župy, čo znamenalo,
že od týchto čias dostávali rovnako ako duchovenstvo iných cirkví pravidelnú mzdu za svoju činnosť.39
Ďalší kalvínski duchovní k tomuto kroku pristúpili až 20. júna 1921.
Po zasadaní konventu v Bratislave (17. 5. 1922) a v Martine (28. 11. 1922) si kalvíni zvolali
17. 6. 1923 synodu svojej cirkvi do Levíc.40 Vyhlásili svoju cirkev, ktorá sa nachádzala na Slovensku za
samostatnú a nezávislú, vypracovali návrh cirkevnej ústavy, ktorý v júni 1923 predložili na schválenie
československej vláde.41 Podpísal ho biskup Štefan Czinke a za svetských cirkevných predstaviteľov hlavný
kurát Géza Lukács. V roku 1925, po rokovaní s ministrom školstva Dr. Markovičom, si kalvíni sformulovali
nový návrh na svoju cirkevnú ústavu, ktorú predložili na schválenie ministerstvu s plnou mocou pre
správu Slovenska.
Vleklým problémom tejto cirkvi bol nedostatok slovenského (resp. slovensky hovoriaceho)
kňazského dorastu, ktorý sa do roku 1925 pripravoval na teologických fakultách v Maďarsku.
V septembri 1925 si zriadili kalvíni tzv. teologické učilište v Lučenci.42 Pri rokovaní so štátnymi orgánmi
dali predstavitelia kalvínskej cirkvi v roku 1925 prísľub, že cirkev prispôsobí svoju činnosť novým
štátoprávnym podmienkam a bude pravidelne spolupracovať so štátnymi inštitúciami, poverenými
riadením cirkevných otázok. Vytvorili si Zväz slovenských kalvínov. Je zaujímavé, že kalvínska cirkev sa
– zrejme po vzore Vatikánu – snažila zjednotiť svoje národné či štátne cirkevné organizácie a vytvoriť keď
už nie svetové, tak aspoň európske cirkevné hnutie. Akýmsi prirodzeným centrom sa pre kalvínov stali
severské krajiny, v ktorých sa schádzali napríklad aj ich európske kongresy a iné podujatia. Jedným z nich
bolo valné zhromaždenie európskych kalvínov 1. 6. 1926 v Edinburghu,43 aj návšteva zástupcov škótskej
kalvínskej cirkvi na Slovensku.44 Slovenskí kalvíni nevyslali na spomínané edinburské zhromaždenie svoju
delegáciu a neúčasť zdôvodnili tým, že im to vláda zakázala, čo nebola pravda. Krajinský úrad, ktorý sa
dozvedel o tejto kauze, ich prinútil, aby sa v budúcnosti vyhli podobným klamstvám a pod jeho tlakom
si zvolili kalvíni na Slovensku svojho zástupcu pre medzinárodné akcie. Bol ním lučenecký duchovný
Béla Sörös. Spolu s podpredsedom generálneho konventu Dr. Bélom Szilassym rokoval tento delegát
kalvínov aj s predstaviteľmi vlády či iných vnútroštátnych reprezentatívnych orgánov. Po dlhých a takmer
beznádejných prieťahoch kalvíni konečne na svojej synode v januári 1928 súhlasili s tým, že zriadia
pre svojich slovenských veriacich osobitný slovenský seniorát.45 Pre štátne orgány bolo tiež prísľubom
zvolenie biskupa Barnabáša v roku 1933, ktorý sa im javil tolerantnejší a skôr vhodný pre rokovania.
Napriek všetkým spomínaným aktivitám a náznakom pozitívnych postojov sa väčšina
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Tamže.
Slovenský východ, 21. 11. 1922, č. 264.
Slovenský národný archív, Bratislava, Fond Krajinský úrad – predsedníctvo, kart. 70.
Ročenka Československé republiky pre rok 1926. Praha, 1926, 206.
Slovenský národný archív, Bratislava, Fond Krajinský úrad – prez. Kart. 70.
Slovensko v apríli 1933 navštívili kalvínsky duchovný Macdonald Webster a cirkevný dozorca R. Macintosh.
Podľa monografie: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry, zost. UHORSKAI, P. a kol., Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002, s. 177 vznikol
osobitný kalvínsky slovenský seniorát už v r. 1927.
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veriacich kalvínskej cirkvido konca medzivojnovej ČSR nevyrovnala so zánikom monarchie a vytvorením
Československa, kde maďarské obyvateľstvo hralo – na rozdiel od minulosti – „druhé husle“.
Rozdielna situácia sa vytvorila v prostredí veriacich evanjelikov augsburského vierovyznania
na Slovensku. Aj na čele tejto cirkvi pôsobili ešte v roku 1918 traja prouhorsky, resp. promaďarsky
orientovaní biskupi (Dr. F. Baltík, Dr. A. Raffay a H. Geduly) a našlo sa aj niekoľko duchovných, ktorí sa
ťažko lúčili, resp. nemali záujem sa rozlúčiť s bývalou monarchiou.46
Jednou z aktivít promaďarských stúpencov bol napríklad prejav biskupa Dr. Alexandra
Raffaya na zhromaždení evanjelických farárov a dozorcov 28. novembra 1918 v martinskej Tatra banke
(paradoxne presne v miestnosti, kde sa pred necelým mesiacom, čiže 30. októbra zišla slovenská elita
a vydala prehlásenie o vôli Slovákov vstúpiť do spoločného štátneho zväzku s českým národom).47 Na
spomínanom zhromaždení sa biskup pokúšal účastníkov presvedčiť o nevyhnutnosti zachovania integrity
Uhorska a povzbudzoval ich do zápasu za udržanie jednotnej celouhorskej cirkevnej organizácie. Jeho
agitácia nenašla pochopenie u zídených predstaviteľov slovenskej evanjelickej cirkvi, v mene ktorých mu
to na mieste oznámil Dr. Ján Vanovič. Ďalší významný účastník zhromaždenia, Otto Škrovina, biskupovi
tiež zdôraznil, že celkom zbytočne posiela kňazom obežníky o pripravovaných akciách, do ktorých by sa
mali zapájať a svojou aktivitou podporovať ideu jednotnej celouhorskej evanjelickej cirkvi. V rovnakom
znení odpovedali biskupovi Raffayovi aj zídení evanjelickí farári na zhromaždení vo Zvolene. Písomne tiež
odmietli pastiersky list kalvínskeho biskupa, ktorý ich vyzýval k udržaniu jednotnej organizácie evanjelikov
na pôde celého bývalého Uhorska.48 V mimoriadnej poprevratovej situácii bolo pre väčšinu evanjelických
duchovných na Slovensku dôležité, aby sa definitívne rozišli s promaďarskou cirkevnou hierarchiou a
verejne deklarovali svoje rozhodnutie pôsobiť na pôde spoločného štátu s českým národom.
Slovenská evanjelická tlač privítala vznik republiky s určitými obavami, v ktorých redaktori
vyjadrovali pochybnosť, „či bude cirkev naša evanjelická vo všetkom jednako milovaným a rovnoprávnym
dieťaťom spoločnej Československej matky“. Čoskoro redakcia oznámila, že podporuje vytvorenie
spoločného štátu s českým národom, ale súčasne sa osvedčuje „otvorene a verejne, že je rozhodne proti
tomu, aby bola ktorákoľvek z cirkví považovaná za „úradnú“(čiže štátnu – pozn. A. B.) a favorizovanú na
úkor ostatných“.49
V Prahe sa zišiel čoskoro po štátnom prevrate, v dňoch 17. – 18. 12. 1918, všeobecný snem
českých aj moravských evanjelikov a kalvínov. Delegáti týchto cirkevných zborov očakávali, že sa
k zjednocujúcim krokom všetkých protestantských cirkví na území novovytvoreného štátu pridajú aj
evanjelici zo Slovenska. Slovenskí delegáti však usúdili, že situácia na zjednotenie ešte nie je zrelá, boli
síce za maximálne korektné vzájomné vzťahy s českými veriacimi, ale nie za centrálne organizovanie
cirkevného života, resp. za unionizmus.50 V ich mene prehovoril Dr. Jur Janoška, ktorý medziiným
povedal: „...chceme žiť v tom najúprimnejšom duchovnom zväzku... ale nesúhlasíme so zjednocovaním...
len kvôli samotnému zjednoteniu. Lebo v tom by nebolo požehnania...“51
46 V roku 1919 v informácii o národno-politickom zmýšľaní ev. a. v. duchovných sa písalo, že zo všetkých ev. a. v. farárov na Slovensku iba
Gejza Farkas, Arpád Januicek a Štefan Marazi ešte stále „sa klaňajú modle maďarónstva.“ Archív Ev. a. v. cirkvi na Slovensku, Bratislava, Generálny biskupský úrad, kart. 1.
47 ŠKROVINA, O.: K histórii prevratu na Slovensku. In: MEDVECKÝ, K. A.: Slovenský prevrat, IV, Trnava, 1931, s. 235.
48 JANOŠKA, J.: Evanjelická cirkev na Slovensku In: Zlatá kniha Slovenska (1918 – 1928). Bratislava, 1929, s. 281-283.
49 Evanjelický posol spod Tatier, apríl-máj-jún 1919, r. 9., č. 4-6.
50 Zjednotený Zväz evanjelických cirkví v Československu sa vytvoril až 2. 2. 1927. Jeho cieľom bolo spoločne brániť záujmy protestantských
cirkví a ich členov v rámci celej republiky. Do spoločného zväzu vstúpili: Slovenskí evanjelici a. v., Českobratská cirkev, ev. a. v. v Sliezsku,
Jednota bratská, Jednota Chelčického(baptistická) a Evanjelická cirkev maďarská.
51 VESELÝ, D.: Dejiny kresťanstva a reformácie. Knižničný fond Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Bratislava, 1998, s. 110. Rukopis.
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Prerod z cirkvi prouhorskej na cirkev zviazanú s československým štátom prebiehal aj
u slovenských evanjelikov postupne. Zásluhu na tejto premene mali predovšetkým niekoľkí už predvojnoví národne uvedomelí farári, učitelia, advokáti, novinári aj veriaci, ktorí sa priamo už pred rokom 1918
podieľali na rôznych stretnutiach s českými národovcami, aj na prípravách spoločného štátu.
Administrátor biskupského úradu Dr. Jur Janoška zoznámil už na jar 1919 čitateľov Evanjelického
posla spod Tatier s poprevratovou situáciou na Slovensku a pri tej príležitosti im zdôraznil, že „povstal
nový štát, Československá republika a do tohto štátu patrí i územie na ktorom aj oni bývajú“.52 Zoznámil
ich tiež s priebehom a výsledkami rokovania zástupcu československej vlády, ministra pre správu
Slovenska Dr. Šrobára, so zástupcami cirkvi na porade, ktorá sa konala 21. januára 1919 v miestnostiach
žilinského reálneho gymnázia.
Do Žiliny prišlo na pozvanie ministra Dr. Šrobára 70 ev. a. v. farárov, dozorcov a učiteľov.53
Rokovali o cirkevných školách, o zotrvaní cirkevnej autonómie i o príprave memoranda, ktoré hodlali
predložiť vláde. V memorande sa rozhodli požiadať vládu o oficiálne vymenovanie Evanjelickej cirkevnej
rady Slovenska, ktorá mala dočasne miesto generálneho konventu prevziať do rúk organizáciu cirkvi,
aj obhajobu jej záujmov pri rokovaniach so štátnymi predstaviteľmi a riadiť ďalší vývoj cirkvi až do
zhromaždenia zákonodarnej synody. Akceptovali vymenovaného vládneho referenta pre ich cirkev
Jána Šimkovica, ktorého chápali ako sprostredkovateľa medzi cirkvou a vládnymi inštitúciami.54 O ich
tolerantnom vzťahu k menšinovým veriacim svedčila skutočnosť, že sa už v Žiline rozhodli vytvoriť jeden
seniorát pre maďarských veriacich (pričom v tomto tekovskom senioráte žilo okolo 50% slovenských
evanjelikov) a tri nemecké senioráty, taktiež s početnou skupinou slovenských evanjelikov. Akceptovali
tiež pôsobnosť teologickej akadémie v Bratislave (v r. 1923 v nej študovalo 31 slovenských evanjelikov
a 1 budúci kalvínsky duchovný), pričom počítali s tým, že ju čo najskôr zmenia na štátnu protestantskú
teologickú fakultu na Slovensku. Dočasne sa prednášalo v akadémii slovensky aj nemecky, čiastočne
maďarsky.
Čoskoro po schôdzi v Žiline, 28. januára 1919, zvolal J. Šimkovic poradu zástupcov seniorátov.
Zúčastnil sa na nej aj minister Dr. Šrobár.55 Najaktuálnejšou otázkou sa ukázali problémy späté s cirkevnými
školami. Prítomní sa uzniesli na tom, že cirkevné školy naďalej zostanú pod správou cirkvi. Učitelia sa mali
jednoznačne naučiť po slovensky a ak by sa preukázala ich neprispôsobivosť voči novému štátu, alebo by
ignorovali výučbu v slovenskom jazyku, prípadne by nemali dostatočnú kvalifikáciu, mali byť uvoľnení
zo školských služieb. Vyučovacou rečou v cirkevných školách sa mala stať bezvýhradne slovenčina.56 Na
zhromaždení sa tiež konštatovalo, že je nevyhnutné venovať sa aj celému radu problémov, ktoré súviseli
s obnovou a novými stanovami cirkevnej autonómie. Minister Dr. Šrobár prisľúbil, že spolu so svojimi
spolupracovníkmi sformuluje v najbližších dňoch nariadenie o dočasných ustanoveniach pre evanjelickú
cirkev a. v. Predstaviteľom cirkvi odovzdal tento dokument už 30. januára 1919.57 Zabezpečoval pre

52 Evanjelický posol spod Tatier, apríl-máj-jún 1919, r. 9, č. 4-6,
53 ŽILKA, J., Z minulosti Sučian a ev. a. v. cirkvi sučianskej. Sučany, bez udania roku vydania, pravdepodobne 1933, s. 251., Tiež VESELÝ, D.:
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54 Cirkevné listy, február – marec 1919, r. 33, č. 2- 3.
55 ŠROBÁR, V.: Osvobodené Slovensko, I., Praha, 1928, s. 451-452.
56 Cirkevného školstva sa v následných rokoch dotýkali aj ďalšie zákony. Dôležitú úlohu v návšteve detí na hodinách náboženstva zohral napr.
zákon č. 96/1925 Zb. z 23. 4. 1925 „O vzájomných pomeroch náboženských vyznaní“, ktorý mal regulovať účasť detí na hodinách náboženstva.
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57 ŠVORC, P.: Evanjelický biskup Juraj Janoška. In: MAREK, P., HANUŠ, J.: Osobnost v církvi a politice, Čeští a slovenští křesťané ve 20. století.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 242-256.
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evanjelickú cirkev právo samosprávy na prechodnú dobu, čiže do vypracovania a prijatia novej cirkevnej
ústavy. Minister svojím nariadením (č. 875/1919) súčasne zbavil všetkých seniorálnych, dištriktuálnych
a generálnych cirkevných hodnostárov dovtedajších cirkevných hodností a zakázal im vykonávať práva a
povinnosti, spojené s týmito hodnosťami. Toto nariadenie sa nevzťahovalo na činnosť farárov, učiteľov
a kantorov. Jeho represívne obmedzenia boli namierené predovšetkým proti tým hodnostárom, ktorí
emigrovali do Maďarska a odtiaľ sa snažili ovplyvňovať život slovenských evanjelikov, alebo sa ešte
nachádzali na území ČSR, ale odmietli zložiť sľub vernosti ČSR. (Išlo najmä o všetkých troch biskupov.)
V máji 1920, pri prerokovávaní návrhu zákona o odluke štátu a cirkví, ktorý parlamentu predložil poslanec
Teodor Bartošek, poslanci – veriaci ev. a. v. cirkvi zo Slovenska – tento návrh nepodporili. Boli toho
názoru, že vzájomný vzťah medzi všetkými cirkvami a československým štátom sa má formovať postupne
a má sa riešiť dohodami, ktoré by zabezpečili spravodlivosť a rovnoprávnosť všetkých cirkví.58
V prvých poprevratových rokoch mala evanjelická cirkev na Slovensku 313 zborov a 423 filiálok
s 382 823 veriacimi.59 Z nich bolo 326 000 Slovákov, k nemeckej národnosti sa hlásilo 36 000 veriacich
evanjelikov a k maďarskej národnosti 22 000.60 Jej správa sa delila od apríla 1919 na východný dištrikt
so 159 zbormi, 161 farármi a 180 000 veriacimi a západný dištrikt, v ktorom pôsobilo 154 zborov so 160
duchovnými a 220 000 veriacimi. Počet evanjelických veriacich – ako ukazujú štatistické údaje zo sčítania
obyvateľstva v roku 1930 – sa v priebehu 20. rokov takmer nezmenil. Najviac evanjelických veriacich žilo
v župách turčianskej, liptovskej, gemerskej a zvolenskej. Evanjelická cirkev vlastnila koncom 20. rokov
478 základných (ľudových) škôl, päť meštianok (z toho dve nemecké, dve maďarské a jednu slovenskú),
dve dievčenské meštianske školy (v Modre a v Rožňave), prešovské gymnázium a bratislavskú teologickú
akadémiu.61 Spravovala tri sirotince: v Modre, Liptovskom Mikuláši a Rožňave, jeden starobinec, vlastnila
tiež vydavateľstvo Tranoscius. Mimoriadnu zásluhu na výstavbe a pôsobnosti cirkevných sirotincov mal
farár a neskorší biskup Samuel Zoch. Pre opustené deti bol symbolom starostlivého náhradného „otca“,
ku ktorému sa mohli obracať so svojimi starosťami aj v neskorších rokoch, už po opustení brán sirotinca a
po vstupe do bežného života.62 V sirotincoch našli svoj druhý domov predovšetkým deti, ktorých rodičia
zahynuli počas prvej svetovej vojny, tiež deti emigrantov, ktorí pre nedostatok možností nájsť si na
Slovensku zamestnanie, a tým obživu pre mnohodetné rodiny, odišli za prácou do cudziny a zväčša sa už
nikdy nevrátili do svojej rodnej krajiny.
Minister s plnou mocou Dr. Vavro Šrobár splnil želanie predstaviteľov evanjelickej cirkvi a
vymenoval 17. februára 1919 26-člennú generálnu radu evanjelickej cirkvi, ktorú ešte doplnil štyrmi
zástupcami z radov nemeckých a maďarských evanjelikov.63 Generálna rada začala svoju činnosť tým,
že na schôdzi 2. apríla 1919, zvolanej do Bratislavy, vymenovala administrátorov pre oba dištrikty a
senioráty. (Do západoslovenského Dr. S. Zocha a Dr. M. Ivanku, do východoslovenského Dr. J. Janošku
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a J. Ružiaka).64 Prítomní zložili prísahu vernosti republike. V rámci inštrukcií pre jednotlivé senioráty
a dištrikty rada nariadila, aby si tieto zložky zostavili riadny finančný rozpočet. Zvolili si účtovný
a likvidačný výbor, ktorý mal určiť administratívnu, finančnú a vôbec majetkovú rozluku so zbormi
v Maďarsku. Rozhodli sa predložiť žiadosť Národnému zhromaždeniu v Prahe o zriadení teologickej
fakulty v Bratislave. Rada tiež poverila 8-členný prípravný výbor, ktorý mal pripraviť synodu ako najvyšší
orgán evanjelickej cirkvi, aby sformoval pod vedením Samuela Zocha text cirkevnej ústavy. Synodálny
výbor nasledujúce mesiace zbieral materiál potrebný pre definitívny text návrhu ústavy evanjelickej
cirkvi. Prerokovala ho generálna rada, ktorá sa zišla v Martine 30. 9. 1920. Na tomto zasadaní venovala
generálna rada tiež pozornosť návrhu zákona o rozluke štátu a cirkvi, s ktorým sa nestotožnila. Rokovala
aj o ďalšom probléme a síce o maďarskej protičeskoslovenskej propagande. V tejto súvislosti sa na
zasadaní rady hovorilo nasledovné: „Maďarská protestantská propaganda, vedená z Pešti biskupom
Raffayom a bohato financovaná magnátmi maďarskými neustáva a mieni v protestantských krajinách
pracovať proti našej cirkvi na Slovensku. Robila a robí to tým spôsobom, že chce protestantským cirkvám
cudzozemska nadisputovať, že rozdelenie bývalej generálnej cirkve evanjelickej v Uhrách na samostatné
církve v novopovstalých štátoch ohrožuje existenciu nielen evanjelickej cirkve v terajšom Maďarsku,
ale že hrozí skazou evanjeliu na východe vôbec.“65 Rada poverila sučianskeho farára Fedora Ruppeldta,
aby cestoval do Veľkej Británie, do Škótska a do Švajčiarska a objasnil rozdielne postavenie evanjelikov
v Uhorsku a teraz v ČSR. Farár Ruppeldt sa zúčastnil tiež kongresu Svetovej aliancie v Ženeve. Rada
upevnila zahraničné kontakty aj s evanjelikmi v USA, v Juhoslávii a v Rumunsku a najmä v susedných
Čechách. Od Američanov dostali slovenskí evanjelici aj nemalú finančnú podporu.
Po schválení návrhu ústavy sa generálna rada rozhodla požiadať vládu o jeho schválenie a
o určenie definitívneho termínu a miesta zasadania synody. Československá vláda na svojej schôdzi
9. 12. 1920 rokovala o problematike slovenských evanjelikov a rozhodla sa povoliť im zvolanie synody
na 18. 1. 1921 v Trenčianskych Tepliciach.66 Svoje rozhodnutie vláda oznámila Dr. Jurovi Janoškovi,
administrátorovi biskupského úradu, aj Dr. Milanovi Ivankovi, generálnemu inšpektorovi a predsedovi
generálnej rady ev. a. v. cirkvi. Ústavu pripravila, schválila a vláde predostrela synoda evanjelickej cirkvi,
ktorá sa zišla v naplánovanom termíne, čiže 18. januára 1921 v Trenčíne a pokračovala v zasadaní aj
v nasledujúce dni, ale už v Grand hoteli v Trenčianskych Tepliciach. Predsedali jej Dr. J. Janoška a Dr. M.
Ivanka.67 Slávnostný charakter synody narušilo iba vystúpenie delegáta evanjelikov, ktorí zastupoval na
synode veriacich z národnostných menšín. Žiadal rozpustenie synody. Svoje stanovisko zdôvodnil tým,
že sa podľa neho narušili pravidlá cirkevnej autonómie. Vypracovaním odpovede na túto kritickú výzvu
synoda poverila ev. a. v. farára Dr. Ľ. Bazovského. Proti odmietaniu ústavy nemeckými a maďarskými
evanjelikmi sa verejne osvedčil aj pravotár Dr. Emil Stodola. Časť účastníkov synody na čele so Samuelom
Štefanom Osuským sformulovala ešte na synode memorandum, ktoré adresovala vláde a v ňom oboznámila
ministrov s tým, že väčšina kňazov aj laických veriacich sa jednoznačne stotožnila s cirkevnou ústavou
a v žiadnom prípade v nej nevidí obmedzenie cirkevnej autonómie. Spomínaná situácia však naznačila,

64 Zápisnica zo zasadania generálnej rady cirkvi ev. a. v. na Slovensku, ktoré bolo v Bratislave 2. apríla 1919 pod predsedníctvom vládneho referenta pre záležitosti ev. cirkvi Jána Šimkovica, Archív cirkvi ev. a. vyznania na Slovensku, Bratislava, Fond: Zápisnice generálneho
konventu kart. 1.
65 Tamže.
66 Slovenský národný archív, Bratislava, Fond Ministerstvo pre správu Slovenska, kart. 39, spis č. 271/39.
67 Podrobne opisuje priebeh a hodnotí význam synody ŠVORC, P. v štúdii: Evanjelický biskup Juraj Janoška, vznik a prvé roky existencie ČSR.
In: Osobnost v církvi a politice, Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 242-256.

112

Verbum historiae I.

že spolužitie Slovákov a obyvateľov menšinových národností (bez ohľadu na ich vierovyznanie) prinesie
ešte veľa prekvapení.
Plenárne zhromaždenie synody sa zišlo 25. januára a pokračovalo až do 4. februára 1921. Na
rokovaniach predovšetkým pripravovalo definitívne znenie textu Ústavy evanjelickej cirkvi. Konečný kompletný
návrh ústavy predložili na schválenie predstavitelia cirkvi československej vláde a ministrovi pre správu Slovenska
Dr. M. Mičurovi. Ministerstvo pre správu Slovenska ústavu 15. mája 1922 schválilo.68 To však neznamenalo, že sa
s prijatím ústavy zmierili všetci farári a ďalší predstavitelia cirkvi. Napríklad na konvente vo Zvolene, ktorý sa zišiel
o pol roka neskôr (26. 12. 1921) už proti prijatiu ústavy verejne protestoval kurátor Samuel Bulla, ktorý na protest
odmietol vykonávať svoju funkciu.69 Viacerí veriaci na čele so Samuelom Markovichom na tomto konvente žiadali,
aby sa naďalej slúžili služby božie v maďarskom jazyku. Väčšina účastníkov konventu však tieto návrhy odmietla.
Po prijatí ústavy sa rozbehol aj spolkový život v evanjelickej cirkvi. Medziiným vznikol aj Spolok
ev. a. v. kňazov (známy pod názvom SPEVAK), ktorého členmi sa stali evanjelickí duchovní na Slovensku bez
ohľadu na národnosť.70 O niekoľko rokov biskup Samuel Zoch inicioval združenie, v ktorom našli svoje uplatnenie
farárky a manželky evanjelických farárov. Nazývalo sa Spolok ev. a. v. farárok a jeho prvou čestnou predsedníčkou
sa stala známa slovenská spisovateľka Terézia Vansová.
Na žiadosť sekretariátu agrárnej strany vybavil v januári 1922 tajomník prezidentskej kancelárie
Dr. Schiszel prijatie delegácie predstaviteľov evanjelickej cirkvi na Slovensku na audiencii u prezidenta T. G.
Masaryka.71 Delegácia, ktorú tvorili S. Zoch, J. Janoška, M. Ivanka, Ľ. Šimko a J. Vanovič oboznámila prezidenta
so situáciou v zboroch na Slovensku i s plánmi svojej činnosti do budúcnosti. V polovici mája 1922 vyslovila
československá vláda súhlas s Ústavou evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. O niekoľko mesiacov, 22. októbra
1922, boli v Liptovskom Mikuláši oboma konventmi zvolení za biskupov do východného dištriktu Dr. Juraj Janoška
a do západného dištriktu Dr. Samuel Zoch. Generálnym dozorcom sa stal Dr. J. Vanovič. Tento deň sa stal pre
väčšinu veriacich evanjelickej cirkvi symbolom zrodu novej organizačnej siete a konsolidácie cirkevného života
na pôde československého štátu. Postupne sa zjednotila evanjelická cirkev na Slovensku s českými evanjelikmi
a spoločne vytvorili Evanjelickú cirkev a. v. v ČSR, ktorá sa stala v roku 1927 základom pre zoskupenie aj ďalších
evanjelických cirkví do Zväzu evanjelických cirkví v Československu. Jeho prvým predsedom bol Dr. S. Zoch. Po
jeho smrti zaujal predsednícku funkciu senior českobratskej cirkvi Dr. J. Souček.
V 20. rokoch zostali mimo túto celoštátnu cirkevnú organizáciu „nezaradení“ evanjelici
nemeckého seniorátu pre Bratislavu a okolie, ako aj národnostne menšinoví evanjelici cirkevného
zboru v Šamoríne a v Komárne, ktorí si vytvorili svoje autonómne, nikomu nepodliehajúce cirkevné
zbory. Šamorínski evanjelici volili tento spôsob na protest proti tomu, že nadriadené cirkevné inštitúcie
pozbavili fary ich farára Dr. Bélu Halmiho a československé štátne orgány sa ho snažili vyhostiť z územia
ČSR. Príčina týchto represívnych opatrení spočívala v tom, že farár Dr. Halmi provokatívne odmietal zložiť
sľub vernosti republike a začleniť sa aj administratívne medzi ostatných farárov. Jeho veriaci proti jeho
potrestaniu protestovali nielen na domácej pôde, ale s prípadom zoznámili aj zahraničie (s prípadom
písomne zoznámili veľvyslanca Veľkej Británie Herberta Goslinga v Prahe). Československé inštitúcie
po týchto krokoch šamorínskych evanjelikov svoje rozhodnutie zmenili.72 Maďarské cirkevné zbory
v Šamoríne a v Komárne zostali do roku 1923 mimo zväzku generálnej cirkvi. V roku 1923 sa vytvoril
68
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samostatný bratislavský nemecký seniorát.73 Väčšina evanjelikov nemeckej a maďarskej národnosti sa
nezmierila so vznikom Československa a neprijala tiež organizačné zmeny, ktoré súviseli s formovaním
vnútropolitického života v republike. Stali sa – podobne ako veriaci iných cirkví z maďarskej a nemeckej
pospolitosti – základom početných protivládnych menšinových politických prúdov, ktoré pôsobili na
medzivojnovom Slovensku.
V polovici 20. rokov bola ev. a. v. už konsolidovanou cirkvou, ktorá si po vzore západoeurópskych
evanjelikov zakladala rôzne cirkevné spolky.74 Ich cieľom bolo prehĺbiť náboženskú kultúru najmä
v prostredí mladých veriacich. Slovenská evanjelická mládež si zorganizovala v roku 1924 zjazd,
na ktorý pozvala aj delegácie z Čiech a zo zahraničia. Dobré kontakty mali mladí evanjelici najmä so
svojimi vrstovníkmi vo Francúzsku. Iniciatíva cirkevnej hierarchie v tomto období sa sústredila najmä na
rokovania so štátnymi orgánmi o vzniku evanjelickej teologickej fakulty, ktorá mala pôsobiť v Bratislave.
Na propagáciu svojej viery využívali v druhej polovici 20. rokov i také moderné masmediálne prostriedky
ako bol rozhlas. Po prvý raz v rádiu vysielali bohoslužby 7. 10. 1928.
V roku 1927 stratili evanjelici biskupa S. Zocha a po jeho úmrtí si zvolili do modranského
biskupského sídla nového biskupa, spisovateľa Dušana Fajnora, neskôr tiež generálneho biskupa
Slovenska. V roku 1930 došlo aj ku výmene biskupa východného dištriktu. Po úmrtí Dr. J. Janošku obsadil
biskupský post východného dištriktu so sídlom v Prešove liptovský senior Dr. Vladimír Pavol Čobrda.75
V roku 1934 sa stal generálnym biskupom ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Patril medzi prívržencov vládnej
Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. V októbri 1933 prebiehala v Modre
inštalácia biskupa univ. prof. Dr. Štefana Samuela Osuského,76 ktorý prevzal biskupský úrad po úmrtí
biskupa Dr. Dušana Fajnora.
Je zaujímavé, že evanjelici si nevytvorili počas celého medzivojnového obdobia samostatnú
ev. a. v. konfesijnú politickú stranu. Zapojili sa politicky predovšetkým do činnosti Republikánskej
strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (agrárna strana), ktorá tvorila od roku 1925 do
konca medzivojnovej ČSR chrbticu vládnych koalícií. Biskup S. Zoch v liste, adresovanom predstaviteľovi
slovenských agrárnikov Dr. Vavrovi Šrobárovi medziiným napísal, že sa snaží získať veriacich pre
agrárnu stranu, aj aktivizovať evanjelických kňazov a zdôvodnil to tým, že: „naša verejnosť skutočne
už túži za tým, aby kňazstvo i v politike niečo vykonalo a znamenalo“.77 Súčasne sa veriaci evanjelickej
cirkvi zapájali aj do opozičnej autonomistickej Slovenskej národnej strany, ktorú dlhý čas viedol jej
predseda, evanjelický farár a významný slovenský spisovateľ Martin Rázus. Napriek tomu, že počas
celého obdobia medzivojnovej ČSR nevznikla na Slovensku samostatná, na náboženskom princípe
organizovaná ev. a. v. politická strana, aktívni veriaci tejto cirkvi zaujali viaceré ministerské kreslá
v československej vláde (napr. Dr. M. Hodža, Dr. J. Slávik), rozhodujúce posty v administratíve na
Slovensku (kreslá županov, notárov, školských inšpektorov), stali sa poslancami už v Revolučnom
národnom zhromaždení i v ďalších, volebných obdobiach Národného zhromaždenia, boli im zverené
významné ekonomické pozície (napr. v správnych radách nostrifikovaných podnikov a bánk) a tým sa
rozhodujúcou mierou podieľali na formovaní vnútropolitického vývoja nielen na slovenskom území, ale
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aj v celej ČSR.78 Medzi politicky najaktívnejších evanjelických duchovných patrili už spomínaní S. Zoch a
M. Rázus, ale aj V. Čobrda, O. Bella, J. Zeman a ďalší.
Keďže veľa Slovákov – aj evanjelikov pracovalo počas medzivojnového obdobia v zahraničí,
cirkev sa starala o ich duchovné potreby tým, že vysielala na viaceré miesta svojich duchovných, ktorí
tam pravidelne slúžili v slovenskom jazyku služby Božie (napr. od r. 1925 vo Viedni, ďalej v Štrasburgu).
Duchovenstvo i laickí veriaci sa snažili uľahčiť ťažkú ekonomicko-sociálnu situáciu svojim členom tým,
že vyvíjali nielen širokospektrálnu charitatívnu činnosť, ale hneď v poprevratovom období si vytvorili
generálny kňazský penzijný ústav, do ktorého finančne prispievali všetci farári. Stanovili si, že nárok
na penziu (6 000 korún ročne) má farár, ktorý mal odslúžených 40 rokov. Penzia pre biskupov bola
vo výške 12 000 korún ročne. Vdovy a siroty po farároch dostávali 3 000 korún ročne. Problémom
v prvých poprevratových rokoch sa ukázalo nevyplácanie penzií učiteľom – penzistom cirkevných škôl,
aj nízke mzdy farárov. Situáciu platov duchovenstva kladne riešil až tzv. kongruový zákon v roku 1926
(č. 122/1926 Zb). Nazýval sa „Zákon o úprave platov duchovenstva, cirkví a náboženských spoločností,
štátom uznaných“ a vstúpil do platnosti 25. 6. 1926. V štátnom rozpočte sa na realizáciu tohto zákona
zvýšila položka pre všetkých duchovných štátom uznaných cirkví o 35 000 000 korún ročne. Generálny
konvent ev. a. v. cirkvi privítal na svojom zasadaní 12. 11. 1926 v Bratislave tento krok štátnych inštitúcií
ako jeden zo spôsobov upevnenia spolupráce medzi cirkvami a štátom.
Vzťah najpočetnejšej, katolíckej cirkvi k československému štátu sa tiež formoval postupne.
Katolícki veriaci na Slovensku tvorili najmasovejšiu cirkevnú organizáciu na Slovensku, čo súviselo so
sociálnou štruktúrou Slovákov a s ich predchádzajúcim historickým vývojom. Tiež so skutočnosťou, že
prienik moderných duchovných prúdov (najmä katolíckej moderny), ktorý nastolil požiadavku reformy
katolíckej cirkvi a mal po prevrate v roku 1918 výraznú odozvu medzi českými katolíkmi, na Slovensku
takmer nenašiel odozvu.79 V decembri 1930, v čase, keď prebiehalo v ČSR druhé sčítanie obyvateľstva,
sa pohyboval počet katolíkov na Slovensku približne ako pri prvom sčítaní v roku 1921, čiže okolo
71,61%.80
Na slovenskom území sa nachádzalo päť biskupstiev. Každé z nich malo svoj osobitný vývoj,
svoje zvláštne problémy, svoju správu, ktorá tieto ťažkosti riešila. V roku 1918 boli biskupské stolce
katolíckej cirkvi – podobne ako u evanjelikov – obsadené maďarskými biskupmi alebo vikármi, ktorí sa
vonkoncom nemienili zmieriť s myšlienkou zániku Uhorska a začlenenia Slovenska do československého
štátu. V spišskej diecéze bol biskupom Maďar Alexander Párvy, ktorý sa negatívne zapísal do slovenských
dejín udalosťami v súvislosti s vysvätením kostola v Černovej. V nitrianskej diecéze gróf Vilhelm Batthyány
de Németujvár, v banskobystrickej diecéze biskup Farkas Rudnai, v rožňavskej diecéze biskup Lajos Balás
de Sipek a v Košiciach sídlil šľachtic nemecko-maďarského pôvodu Augustín Fischer-Colbrie. Iba posledný

78 Nielen na zasadaniach konventu, ale aj pri iných dôležitých stretnutiach predstaviteľov ev. a. v. cirkvi prítomní konštatovali, že cirkev od
zániku cirkevného referátu na pôde ministerstva pre správu Slovenska pociťuje absenciu svojho stáleho zástupcu, ktorý by vytváral stabilný
„most“ medzi cirkevnou hierarchiou a štátnymi orgánmi. Hovorilo sa o tomto probléme aj na generálnom konvente 13. 11. 1930 v Prešove.
Biskupský tajomník P. Neckár oznámil, že napriek všetkému úsiliu sa nepodarilo presadiť pri ministerstve školstva vznik funkcie osobitného
experta pre ev. cirkev, túto funkciu však zatiaľ celkom supluje minister vnútra, Dr. J. Slávik, ktorý vždy „ochotne zakročil v mnohých veciach
cirkevných“. Zápisnica generálneho konventu ev. a. v. cirkvi na Slovensku, ktorý bol v Prešove dňa 13. novembra 1930 pod patronátom generálneho biskupa Dušana Fajnora a generálneho dozorcu Dr. Jána Vanoviča. Knihtlačiareň Daniela Pažického na Myjave, 1931, s. 59.
79 O úsilí modernizácie katolíckej cirkvi viď viac in KÜNG, H.: Katolícka cirkev. Bratislava 2003, s. 163-182, tiež MAREK, P., SOLTÁN, L.: Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí. Třebíč, 1998. Medzi prívržencov tohoto smeru na Slovensku patril napr. významný politik a duchovný Dr. F. Juriga
80 Statistická ročenka republiky Československé. Praha, 1937, s. 10, Tab. II/9.
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zo spomínaných biskupov odmietal pred prevratom násilnú maďarizáciu duchovenstva svojej diecézy, a
preto mohol zostať na svojom biskupskom stolci až do svojej smrti v polovici 20. rokov. Neskôr, už na
pôde ČSR, označovalo samotné katolícke duchovenstvo jeho činnosť ako „promaďarskú“.81
Prerodu katolíckej cirkvi na Slovensku, čiže medzi iným aj iniciatívy vytvoriť si kontakty
s novým štátom a jeho inštitúciami, sa po októbri 1918 ujalo nižšie duchovenstvo, najmä to, ktoré už
v predvojnových rokoch stálo pri prvých pokusoch o zrod Slovenskej ľudovej strany, čiže ružomberský
farár Andrej Hlinka, vajnorský farár a poslanec uhorského parlamentu Dr. Ferdinand Juriga, Ján
Vojtaššák, Dr. Karol Kmeťko a ďalší. Nepočetná, do verejného života po roku 1918 vstupujúca katolícka
inteligencia sa neorientovala iba na oblasť vysokej politiky (ministri Dr. J. Tiso, Dr. M. Gažík, Dr. Ľ. Labaj
vo vláde v rokoch 1927 – 1929), ale sa aktivizovala aj na pôde kultúrno-osvetových inštitúcií (napr. Matice
slovenskej, Spolku sv. Vojtecha), pri zrode a rozprúdení činnosti orgánov slovenskej administratívy (napr.
Dr. Ľ. Okánik sa stal primátorom mesta Bratislavy), pri vydávaní rôznych novín a ďalších periodík.
Významným impulzom pre vytváranie prajných vzťahov slovenských katolíkov k mladému
Československu bola návšteva vatikánskeho nuncia, pôsobiaceho vo Viedni, Valfre di Bonzo, ktorý rokoval
o existenčných podmienkach katolíckej cirkvi s prezidentom T. G. Masarykom v Prahe 3. 3. 1919.82 O pár
mesiacov, v októbri 1919, navštívil opäť Prahu, aby definitívne doformuloval niektoré otvorené otázky
s československým ministrom zahraničných vecí Dr. Edvardom Benešom o vzťahoch Vatikánu k ČSR ako
jednej z nástupníckych krajín, ktoré vznikli na pôde bývalej monarchie.83 Na toto významné stretnutie
priniesol viedenský nuncius so sebou dokument, ktorým pápežský štát oficiálne uznal Československú
republiku. Nuncia sprevádzal Msgre. Klement Micara, od mája 1920 diplomatický zástupca Vatikánu
v ČSR.
Treba zdôrazniť, že vplyv Vatikánu, jeho koncepcia zahraničnej politiky voči ostatným štátom,
patrila medzi rozhodujúce determinanty aj vo vzťahu českých a slovenských katolíkov ku Československej
republike. Zo strany československého štátu pripadla úloha formovania vzájomných diplomatických
kontaktov medzi ČSR a Vatikánom predovšetkým ministerstvu zahraničných vecí, riadenému Dr. E.
Benešom, a vyslancom vo Vatikáne (v prvom období po prevrate bol touto funkciou poverený Dr. Kamil
Krofta). Je zrejmé, že vzťah Československa a Vatikánu sa nesformoval ani odrazu, ani rýchlo. Vatikán
aj v tomto prípade prejavil svoju známu zdržanlivosť a trpezlivosť. Nechal najmä politické problémy a
úlohy späté s ich riešením dozrieť a až potom sa vyjadroval a konal. Slovenské a české duchovenstvo,
rovnako ako reprezentanti štátnej moci, si od vzniku štátu želali výmenu na biskupských postoch.
Vatikánska diplomacia k tomuto problému definitívne pristúpila až po ukončení mierových rokovaní,
najmä po podpísaní medzinárodnej dohody ČSR s Maďarskom v Trianone. Až potom došlo k zásadnému,
pre slovenských katolíkov rozhodujúcemu kroku a síce ku vysviacke prvých slovenských biskupov
v Nitre 13. februára 1921. Išlo zatiaľ o menovanie iba troch biskupov, a to v biskupstvách, ktoré sa celé
nachádzali na území Slovenska. Na čelo biskupského úradu v Nitre nastúpil Karol Kmeťko (vysvätený

81 Napr. katolícky kňaz, blízky priateľ a spolupracovník A. Hlinku, poslanec Národného zhromaždenia, Štefan Onderčo v liste ministrovi s plnou

mocou pre správu Slovenska zo dňa 1. 9. 1921 napísal, že vonkoncom nesúhlasí s činnosťou biskupa Fischera-Colbrieho, ktorý „vyštval“ zo seminára dvoch národne uvedomelých bohoslovcov – Slovákov. Museli dokončiť štúdium na fakulte v Olomouci. Okrem toho „...slovenskí katolíci
od košického p. biskupa nič prajného očakávať nemôžu.“ Slovenský národný archív, Fond Ministerstvo pre správu Slovenska, kart. 39.
82 Slovenský denník 6. 3. 1919, r. 2, č. 43.
83 Právo lidu, 25. 10. 1919, r. 28, č. 252. Spomínanú aktivitu viedenského nuncia Valfre di Bonza vyvolalo nariadenie pápeža Benedikta
XV., ktorý vyzval po vzniku ČSR viedenského nuncia, aby urýchlene nadviazal kontakty s predstaviteľmi mladého československého štátu a informoval Vatikán o vývoji situácie v krajine. HRABOVEC, E.: Menovanie biskupov v kontexte bilaterálnych vzťahov medzi ČSR a
Svätou stolicou 1918 – 1928. In: Československo 1918 – 1938, Osudy demokracie ve střední Evropě, II.. Editori: Valenta, J. – Voráček, E.
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13. 2. 1921, intronizovaný 1. 3. 1921), biskupský stolec na Spiši obsadil Ján Vojtaššák (vysvätený 13. 2.
1921, intronizovaný 27. 2. 1921) a v Banskej Bystrici Marián Blaha (vysvätený 13. 2. 1921).84 Slovenské
ľudové noviny komentovali túto udalosť nasledovne: „ ...svätá Stolica rímska uznala našu československú
republiku za samostatný, svrchovaný štát a tým priznala nám právo na svojich biskupov. Synovia nášho
drahého slovenského národa sú povýšení na post cirkevný a pomazaní za nástupcov apoštolských.
V nich sám slovenský národ je povýšený a zvlášte slovenská chudoba oslávená, z ktorej oni všetci vyšli.“85
Biskupský zbor na Slovensku sa vysviackou v Trnave 14. 6. 1925 zväčšil o biskupa Jozefa Čárskeho (bol
vysvätený ako titulárny biskup thagorský a menovaný apoštolským administrátorom do Rožňavy, 12.
11. 1925 preložený ako biskup do Košíc) a Pavla Jantauscha (biskup priemsky, apoštolský administrátor
trnavský). Oboch spomínaných nových biskupov v Trnave vysvätil pražský arcibiskup Dr. František Kordač.
Do Rožňavy bol na biskupský stolec vymenovaný biskup Michal Bubnič (v r. 1925 sa stal apoštolským
administrátorom v Rožňave, v r. 1928 biskupom scilitánskym, v r. 1939 biskupom v Rožňave). Všetky
kapituly mali dovedna na začiatku 30. rokov 53 členov, v profesorských zboroch na teologických fakultách
pôsobilo 35 profesorov, ktorí pripravovali do radov duchovenstva 348 teológov.86 Územie Slovenska bolo
rozdelené na 112 dekanátov, 1 033 farností, v ktorých pôsobilo 643 farárov, 323 administrátorov, 231
kaplánov, 94 penzionovaných duchovných. Mimo pastoračnej činnosti bolo vo všetkých slovenských
biskupstvách 33 administrátorov a v zahraničí sa nachádzalo 17 slovenských misionárov.87
Významným medzníkom pri formovaní vzájomného vzťahu katolíckej cirkvi na Slovensku
a inštitúcií československého štátu bolo stretnutie ministra pre správu Slovenska s katolíckym
duchovenstvom v januári 1919 v Žiline. Duchovní pod vedením Andreja Hlinku na tomto zhromaždení
sformovali svoje predstavy a požiadavky o budúcnosti slovenských katolíkov do memoranda, ktoré
odovzdali ministrovi Šrobárovi. Písalo sa v ňom o nevyhnutnosti zmluvy medzi cirkvou a štátom,
o katolíckej cirkevnej autonómii, o riešení problému cirkevných majetkov, o cirkevných školách,
o reholiach i ďalších dôležitých otázkach.
V roku 1919 vznikol pri ministerstve s plnou mocou osobitný referát pre problematiku
katolíckej cirkvi na Slovensku a funkciu referenta prevzal Karol Anton Medvecký. Jeho úloha – ako
sám vo svojich pamätiach neskôr napísal – spočívala v urýchlenom prispôsobení cirkevného života
novým štátnym podmienkam. Medvecký si uvedomoval, že je nevyhnutné odčiniť krivdy, ktoré prinášal
obyvateľom Slovenska a teda aj katolíckym veriacim predchádzajúci štátny režim. Išlo mu predovšetkým
o odmaďarčenie cirkevného života, zabezpečenie chodu cirkevných škôl a aj výchovu nového kňazského
dorastu. Snažil sa nadviazať spolu s ministrom Dr. Šrobárom kontakty s viedenskou nunciatúrou a neskôr
s nunciom v Prahe. Na pôsobnosť Medveckého referátu nadviazalo od roku 1922 v Bratislave cirkevné
oddelenie ministerstva školstva a národnej osvety, ktoré riešilo spolu s cirkevnou hierarchiou všetky
otázky, ktoré sa týkali katolíckeho duchovenstva a cirkevného života.88
Najdôležitejšou udalosťou, ktorá vytvorila štartovaciu plochu pre definitívne zavŕšenie vzťahov
medzi katolíckou cirkvou a československým štátom, bola zmluva, známa pod názvom Modus vivendi,
ktorá bola parafovaná 20. januára 1928. O dohode nerokovalo plénum Národného zhromaždenia, ale
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zahraničné výbory poslaneckej snemovne aj senátu. Jej hlavným bodom bolo ohraničenie cirkevných
diecéz podľa hraníc československého štátu. Dohoda sa rovnako dotýkala riešenia problému cirkevných
majetkov, ktoré boli v roku 1919 vzaté do správy štátnych orgánov, ďalej sa v nej hovorilo o spôsobe
a formách účasti československej vlády na menovaní cirkevných hodnostárov a o tom, že žiaden
slovenský či český kňaz ani rehoľník nemôže byť podriadený biskupovi či predstavenému rádu za
hranicami československého štátu. Periodikum Prúdy komentovalo v jarnom čísle roku 1928 uzavretie
československo-vatikánskej zmluvy a zasadilo ho nasledovne do dobových aktuálnych podmienok
medzinárodných vzťahov ČSR so susednými krajinami: „Jednání o vyřízení sporných otázek a definitívní
úpravu vzájemného poměru medzi státem a církví, které bylo vedeno již delší dobu a s naší strany spočívalo
v obratných rukou vyslance dra Krofty, dospělo v lednu ke konci, s nimž obě strany mohou býti spokojeny,
ale který podle obecného úsudku přátel i nepřátel jeví se zvláště rozhodným úspěchem Československa.
Vatikán jest moc, kterou dosud není radno podceňovati a která vyniká zvláštní houževnatostí v jednání
s mocí světskou, poněvadž dovede uplatniti zásadu, že může čekat. Vztahy medzi našim mladým státem,
který vznikl z revoluce stejně myšlenkové jako vojenské, a římskou kurií, která je reprezentantkou ideje
vlády konservativní, jsou zajisté mnohem delikátnější, než kterékoliv jiné… musíme přiznat, že dosažená
dohoda předstihuje všechno očekávání…V Pešti způsobil tento „druhý Trianon“ pravý poplach, neboť
opravdu v době kampaně rothermerovské a v době velké maďarské iluse o blízkém příští revise hranic, jeví
se pozdní vatikánské uznání mírové smlouvy tím nepříjemnějším překvapením. Právě proto, že Vatikán
deset let váhal, nežli se přizpůsobil novému stavu věcí ve střední Evropě a nežli se definitivně smířil se
zánikem katolické monarchie habsburské a vznikem kacířského státu husitského, jest dnes fakt sám tím
pozoruhodnější a hodnotnější. Ať již soudíme jakkoliv o církvi a papežské politice, tolik jest jisto, že
Řím byl vždycky dobrým pozorovatelem a že by nikdy nesvolil k modus vivendi s námi, zvláště ne za tak
čestných pro republiku podmínek, kdyby mohl jen v nejmenším pochybovati o solidnosti jejich základů a
trvanlivosti nynějšího pořádku. Maďaři tedy právem považují naši dohodu s Vatikánem za svoji porážku
a my můžeme býti z těchto důvodů docela spokojeni.“89 Zdá sa, že redakcia Prúdov síce mimoriadne
kladne prijala uzavretie zmluvy medzi ČSR a Vatikánom, ale nemohla predpokladať, že realizácia tejto
pre slovenských katolíkov i celý československý štát dôležitej zmluvy bude ešte nesmierne zdĺhavá a ku
skutočnému prispôsobeniu hraníc diecéz podľa nových hraníc mladého Československa dôjde až o takmer
10 rokov, keď sa už vyvinie celkom iná medzinárodná situácia, nastoľujúca odlišné aktuálne východiská.
Rovnako problematická a zdĺhavá bola cesta katolíckej hierarchie za splnením jej plánu
o zriadenie osobitnej slovenskej cirkevnej provincie.90 V podstate prebiehala cez celé dvadsaťročie
medzivojnového Československa. Tak, ako Andrej Hlinka a jeho spolustraníci v Slovenskej ľudovej strane
prebojovávali celých dvadsať rokov politickú autonómiu Slovenska v rámci ČSR, tak sa usilovala celá
novovysvätená hierarchia na Slovensku dosiahnuť cirkevné osamostatnenie, vlastnú cirkevnú provinciu,
riadenú slovenským episkopátom na čele s plánovaným arcibiskupom. Zrejmým motívom oboch týchto
emancipačných aktivít bol rozdielny postoj väčšiny českého obyvateľstva k existencii a pôsobnosti
katolíckej cirkvi, ktorý sa od roku 1918 cez celé obdobie medzivojnovej ČSR odlišoval od postoja
89 Prúdy, r. 12, 1928, č. 2 – 3, s. 152-153. Súčasne v ďalšom článku sa v Prúdoch objavila aj kritika zdĺhavého a váhajúceho postupu
oboch partnerov, čiže ČSR a Vatikánu, pri príprave dohody, kde sa konštatovalo: „Dosť pozde, ale predsa prichodí tento obrat v našej štátnej politike i voči Sv. Stolici, jeďte v pomere k iným náboženským spoločenstvám bolo viacej dobrej vôle na oboch stranách, a v tom je i význam konečného skoncovania tejto záležitosti s cirkvou kalvínskou na Slovensku, čím sa dovršilo dobré nažívanie štátu so všetkými cirkvami
a náboženskými spoločnosťami. V tom vidíme vyvrcholenie konsolidácie a preto prajnejšie je aj desaťročné jubileum“ (vzniku ČSR pozn.
A. B.). Prúdy, tamže, s. 65-66.
90 O týchto iniciatívach , ktoré vyvíjala slovenská cirkevná hierarchia, písal Letz R.: Úsilie o vytvorenie slovenskej cirkevnej provincie
v rokoch 1918 – 1938. In zborník: Katolícka cirkev a Slováci. Zostavil Mulík, P., Sereď, rok vydania neuvedený, s. 43-61.
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slovenských katolíkov. A to i napriek tomu, že sa tento vzťah katolíkov na Slovensku tiež nepochybne
menil, predovšetkým vplyvom rozmachu školstva, kultúrno-vzdelávacích inštitúcií, omnoho bohatších
možností poznať situáciu v zahraničí a porovnať ju s životnými podmienkami na Slovensku.
Zdá sa, že vatikánskej diplomacii po zániku veľkej katolíckej dŕžavy v strednej Európe, akou
nesporne bolo Rakúsko-Uhorsko, priveľmi nevyhovovali plány slovenskej hierarchie na ešte ďalšie, čo
aj len organizačné, rozkúskovávanie mladého československého štátu. Práve naopak: boli známe plány
Vatikánu vytvoriť v strednej Európe novú pevnú hrádzu proti prenikaniu pravoslávia a najmä komunistickej
ideológie z východu na západ a rovnako táto hrádza mala byť aj akousi pevnosťou proti prenikaniu
protestantizmu, neskôr Hitlerovho novopohanstva smerom na východ. O pružnosti a prispôsobivosti
vatikánskej diplomacie svedčí skutočnosť, že napriek podpore vladárov rakúsko-uhorskej monarchie
veľmi rýchlo akceptovala povojnové geopolitické usporiadanie v strednej Európe a začala si vytvárať novú
stratégiu, zodpovedajúcu novým podmienkam. Katolicizmu mohlo určite viac prospieť „spojenectvo“
katolíckych štátov, ktoré by sa rozprestieralo ako čiara od Severného mora cez Poľsko, Československo,
Rakúsko, až po Chorvátsko, ležiace na Jadrane. Nie je zanedbateľným faktom, že Vatikán mal záujem
na vytvorení a zosilnení povojnového poľského štátu, ktorý pokladal za akúsi prirodzenú svoju „baštu“
v stredoeurópskom priestore, čo prejavoval najmä pri návštevách poľského politického reprezentanta
I. J. Paderewského, ktorý bol v pápežskom štáte v prvom poprevratovom období častým hosťom.91
Na rozdiel od evanjelickej cirkvi sa katolíci na Slovensku politicky organizovali v obnovenej
Slovenskej ľudovej strane, na čele ktorej cez celé medzivojnové obdobie až do augusta 1938 stál
ružomberský farár Andrej Hlinka. Popri tejto strane bola časť veriacich organizovaná od roku 1925 aj
v Československej ľudovej strane. Oba katolícke prúdy našli podporu aj v radoch slovenského biskupského
zboru. Cieľom nielen slovenskej katolíckej hierarchie, ale aj svetového katolicizmu na čele s Vatikánom
bolo, aby sa angažovali v prospech cirkvi a jej ideológie všetci katolícki veriaci. K tomu mala prispieť tzv.
Katolícka akcia, ktorá mala byť pastoračnou výzvou nielen pre duchovenstvo, ale predovšetkým zapojiť
a aktivizovať laických veriacich na celom svete. Išlo o hnutie, ktoré malo nahradiť misionársku činnosť
v civilizovaných krajinách, malo stáť a aj stálo nad stranami a mimo politických strán. Impulz ku vzniku
Katolíckej akcie vznikol vo Vatikáne a jeho autorom bol pápež Pius XI. Išlo zrejme o to, že predchádzajúca
„sociálna encyklika“, známa pod názvom Rerum novarum, povzbudzovala síce k politickej angažovanosti
veriacich, ale v čase jej vzniku sa sústreďoval politický boj takmer výhradne proti „pokrokárskym“,
t.j. socialistickým prúdom a mal prispieť k udržaniu najmä priemyselných robotníkov v rámci cirkvi.
Katolícka akcia bola výzvou pre všetkých katolíkov, bez ohľadu na ich vek, národnosť, ekonomické
postavenie či profesijnú orientáciu. Mala reagovať na aktuálne potreby celosvetového katolicizmu (napr.
na nedostatok duchovenstva, šírenie liberalistických a iných pre cirkev nevhodných názorov) a súčasne
sa venovať konkrétnym problémom, ktoré sa vyskytovali v jednotlivých krajinách. Z toho dôvodu na jej
čele stáli a rozhodovali o poradí jej konkrétnych priorít pre každú krajinu biskupi v danej krajine. Andrej
Škrábik v periodiku kresťanskej inteligencie Kultúra naznačil úlohy katolíckej akcie nasledovne: „Jej
prvoradou úlohou je zabezpečenie náboženskej výchovy mládeže, v popredí jej úloh stojí tiež propagácia
katolíckej ideológie medzi široké vrstvy pomocou tlače“, čiže šlo o publikovanie a kolportáž najlacnejších
týždenníkov a denníkov. Ďalšie pole katolíckej akcie malo byť riešenie sociálnej otázky podľa katolíckej
91 V správach, ktoré československé vyslanectvo vo Vatikáne adresovalo pražskému ministerstvu zahraničných vecí sa neraz spomínalo,

že Paderewski mal záujem vybudovať v Poľsku štát s jednou, čiže výhradne silnou katolíckou cirkvou a že jeho iniciatíva mala odozvu
v podpore Vatikánu jednak finančnej a jednak na poli zahraničnej politiky. Tento katolícky štát mal byť zrejme pilierom „súručenstva“
katolíckych krajín v strednej Európe. Viď o tom: Archív ministerstva zahraničných vecí, Praha, fond Politické správy z Vatikánu. Správa zo dňa 20. 7. 1920.
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sociálnej vedy. Autor článku v závere zdôrazňoval, že „iba ten smer, ...alebo tá strana má budúcnosť,
ktorá vybuduje robotnícke a hospodárske organizácie“.92
Je zrejmé, že každá z cirkví, ktoré pôsobili na Slovensku v medzivojnovom období, nachádzala
osobitnú cestu k vytváraniu vzájomných kontaktov medzi štátnymi a cirkevnými orgánmi, medzi správnymi
inštitúciami a veriacimi či farnosťami v jednotlivých regiónoch. Z uvedeného textu, z náčrtu udalostí,
ktoré sa vyskytli v dejinách troch najpočetnejších cirkví na Slovensku v medzivojnovom období vyplýva, že
jednou z najdôležitejších úloh, pred ktorou stáli hierarchie uvedených cirkví aj predstavitelia štátnej moci
riešiaci problematiku vzťahu štátu k cirkvám, bola nevyhnutnosť prekonať nánosy minulosti, odmaďarčiť
cirkevný život, a tým vniesť ducha nového štátu do celej spoločnosti. Do formovania vzájomných vzťahov
medzi cirkvami a československým štátom vstupovalo rovnakou mierou politické dianie a osobnosti na
vnútropolitickej domácej pôde, ale ich ovplyvňoval aj medzinárodný vývoj. Už z toho dôvodu je prítomná
štúdia iba jedným z príspevkov ku širokospektrálnej problematike dejín cirkví na pôde medzivojnového
Československa.
Summary
During last years, people have started to show greater interest in history of churches which were acting
in Czechoslovakia between the two world wars. Several important international seminars organized by
the department of politology and european studies at Faculty of Arts of Palackého University in Olomouc
or Department of history of Faculty of Education Comenius University in Bratislava and other academic
workplaces are also a proof of this phenomenon. The work on synthesis „History of Slovakia in 20th
century“, which is one of the key goals of the team of authors at Historical institute of SAV, did also call
for a detailed examination of the history of three churches in Slovakia between two world wars. The
author of this study did not only use literature but she did also make a research in archives in Slovakia and
Prague. She tried to capture and synthetically evaluate continual forming of the relationship between the
representatives and the institutions of state and between the three churches who did play the main role
in slovak history throughout interval between the two world wars. Unconventionally she did focus her
attention on the calvins, which had been the least known in slovak historiography. Next she did focus on
the history of evangelic church of Augsburg confession, which was processed also in the past. The authors
of historical works about evangelic church were usually not historians and they were mainly focusing on
one concrete problem (f.e. problems of culture etc.). The author did also show interest in catholic church
which had the biggest number of believers. She went further since her last study, which aimed only on
relationship between catholic church and state. During comparation of mentioned churches she found
out that these churches were suffering from similar problems : under the „patronate“ of czechoslovak
institutions they were trying to get rid of the stain and habituals which they had acquired in the times of
Austro-Hungarian state, they were trying to find their place in czechoslovak political system and react to
stimuli of actual social life.

92 Kultúra, r. 3., 1931, september, č. 9, s. 625-633.
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Konfesionalizmus v živote a pôsobení
Ľudovíta Bazovského
Angelika DONČOVÁ
Vplyv konfesie na spoločnosť a naopak je integrálnym javom. Na jednej strane náboženská príslušnosť
človeka utvára jeho identitu, morálku a duchovný život, na strane druhej príslušník istého vierovyznania
svojim správaním ovplyvňuje a determinuje politickú, kultúrnu či hospodársku oblasť života danej doby.
Preto, keď sa hovorí o fenoméne konfesionalizmu v dejinách, je potrebné všimnúť si jeho komponenty
ako aj ich tvorcov, čiže jednotlivcov spoločnosti.
Napriek existujúcim odborným prácam týkajúcich sa problematiky konfesionalizmu vo všeobecnosti,
slovenská historiografia ostáva verejnosti dlžná objasnení významu vierovyznania v živote mnohých, viac
či menej známych osobností. Na príklade Ľudovíta Bazovského1 chcem poukázať na skutočnosť, akú úlohu
zohral konfesionalizmus v jeho živote. Tento predprevratový slovenský národovec, člen SNR z roku 1918,
prvý novohradský župan v ČSR, stúpenec centralistickej politiky a neskôr slovenského autonomizmu
popri svojej advokátskej, politickej, podnikateľskej a publicistickej činnosti sa ako evanjelik angažoval
aj v cirkevnej oblasti. Cez priblíženie jeho rodinného zázemia, školských skúseností, duchovného profilu
a cirkevného pôsobenia v radoch evanjelickej a. v. cirkvi sa na nasledujúcich stranách pokúsim zachytiť,
akú úlohu zohrala konfesia pri jeho politických a spoločenských aktivitách v kontexte dejín. Z pohľadu
religiozity budem sledovať prejavy konfesionálnej príslušnosti v jeho verejnom účinkovaní od konca
19. storočia do 30. rokov 20. storočia.
Ľudovít Bazovský sa narodil v roku 1872 v obci Závada v Novohrade v rodine evanjelického učiteľa.
Manželia Bazovskí vychovávali svojich dvoch synov, staršieho Kolomana2 a mladšieho Ľudovíta,
v evanjelickom slovenskom národnom duchu. Ľudovít mal v osobe svojho otca aj učiteľa, ktorý sa mu
počas navštevovania školy v rodnej obci snažil poskytnúť čo najkvalitnejšie vzdelanie.
V štúdiách pokračoval na protestantskom gymnáziu3 v Rimavskej Sobote, pričom jeden školský rok
absolvoval na gymnáziu v Kežmarku. Už od detstva chcel študovať teológiu, a tak počas gymnaziálnych
štúdií aktívne nadväzoval vzťahy s evanjelickými kňazmi a učiteľmi, ktorí ho obohacovali intelektuálnymi
poznatkami i duchovnými hodnotami. Čoskoro sa začal angažovať v cirkevnej oblasti. Podľa vtedajších
zvykov študenti vyšších gymnaziálnych tried boli na sviatky posielaní do rôznych cirkevných zborov,
kde mali kázať. V rámci splnenia svojich školských povinností niekoľkokrát v kostoloch odznela z úst
Bazovského slovenská i maďarská kázeň. Po maďarsky kázal napríklad v Rimavskej Sobote na sviatok

1 Dr. Ľudovít Bazovský (1872 Závada – 1958 Ľubochňa). Biografia Ľudovíta Bazovského ešte nie je dodnes spracovaná. Objasnenie ži-

votných osudov tejto rozporuplnej osoby v slovenských dejinách si zo strany historikov vyžaduje podrobnejší archívny výskum. Doteraz
najucelenejší publikovaný obraz o činnosti Ľudovíta Bazovského podal Roman Holec vo svojej knihe Zabudnuté osudy, Bratislava 2001.
Ďalšie čiastkové zmienky sú z hľadiska spracovania životopisu len fragmentmi (predovšetkým Biografický lexikón Slovenska I., Slovenský
biografický slovník I. alebo regionálna monografia Závada 1393 – 1993 spracovaná Martou Kamasovou). Obvineniu Bazovského z úkladov proti republike a priebehu súdneho procesu s ním a jeho spoločníkmi v 30. rokoch 20. storočia sa venuje publikácia Nech súdi slovenská verejnosť od Jána Ďurčanského z roku 1936.
2 Koloman Bazovský (1866 Závada – 1950 Banská Bystrica) – redaktor, publicista, učiteľ, prekladateľ, otec maliara a grafika, národného umelca Miloša Alexandera Bazovského (1899 Turany – 1968 Trenčín).
3 Protestantské rimavskosobotské gymnázium bolo spojené z bývalého evanjelického gymnázia v Ožďanoch a kalvínskeho gymnázia
v Rimavskej Sobote. Učiteľský zbor tvorila asi polovica evanjelikov a polovica kalvínov. Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine (ďalej ALU SNK), sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský: Životopisné záznamy.
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Nanebovstúpenia Pána v roku 1891.4 Rimavskosobotský evanjelický farár Pavel Glanf5 vtedy odcestoval
a úloha kázať v kostole evanjelickým i kalvínskym veriacim pripadla mladému Bazovskému, rečníkovi
s dobrou povesťou.
Ako vieme, Bazovský už od detstva prejavoval živý a stály záujem o náboženské otázky. V období
dospievania však prešiel etapou pochybností. Po ich prekonaní dozrieval v duchovnej oblasti a jeho viera
v Boha sa upevňovala. Dospel k názoru, že nič sa nedeje samo od seba, všetko má svojho riaditeľa, vrátene
tohto sveta. Je ním Boh a všetko sa deje podľa Božej vôle.6 Jeho životným krédom sa stalo: „Všetko do
času, pán Boh na veky.“7 Napriek tomu sa Bazovský odklonil od pôvodnej teologickej dráhy a rozhodol
sa pre advokátske pôsobenie. Ako sám hovoril, svoj postoj zmenil pod vplyvom niektorých národovcov,
keď videl, ako sa zaobchádzalo s evanjelickými kňazmi a učiteľmi. Predpokladáme, že uprostred 90. rokov
19. storočia mal na mysli uplatňovanie maďarskej odnárodňovacej politiky, ktorá zasiahla aj evanjelické
cirkevné kruhy.8
Po absolvovaní štúdia práva v Budapešti sa v roku 1900 usadil v Lučenci. Za manželku si zobral
sesternicu M. R. Štefánika9 Boženu Fajnorovú, dcéru evanjelického národovca Štefana Fajnora.10 Čoskoro
si otvoril advokátsku kanceláriu, avšak popri právnickej praxi sa zapojil aj do politického diania, rodiaceho
sa sociálneho hnutia a hospodárskeho života regiónu. Uprostred národnostne zmiešaného Novohradu,
odhodlaný svedčiť o svojom národnom cítení i konfesionálnej príslušnosti, sa nedištancoval ani od práce
na cirkevnom poli.
O Bazovského cirkevnom účinkovaní v časoch Rakúsko-Uhorska sa však nezachovalo veľa informácií.
Po príchode do Lučenca ho miestny ev. farár Jozef Margócsi, ktorý od milenárneho roku zrušil slovenské
bohoslužby, dal bez jeho vedomia zvoliť za presbytera. Aký postoj k tomu zaujal mladý Bazovský? Ako
Slovák, na znak protestu proti zrušeniu slovenských bohoslužieb odmietol prijať túto ponuku, kým sa
bohoslužby opäť nezavedú aj v slovenčine. V riešení tohto problému mladý advokát podnikol i ďalšie

4
5
6
7
8

ALU SNK, sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský: Životopisné záznamy.
Neskoršie si svoje meno pomaďarčil na Gyürky Pál.
ALU SNK, sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský: Životopisné záznamy.
ALU SNK, sign. A 64, Ľ. Bazovský J. Chocholovi.
Zásah štátnej moci, uplatňovanie princípov odnárodňovacieho úsilia uhorskej vlády v cirkevných záležitostiach evanj. a. v. cirkvi
v Uhorsku sa aj v Novohrade prejavoval obmedzovaním až utláčaním slovenských národných prejavov. Podľa uznesenia generálneho
konventu z roku 1882 sa panslavizmus považoval za kanonický priestupok a bol volebnou prekážkou pri obsadzovaní cirkevných úradov. Snaha o zjednotenie luteránov s kalvínmi či zmeny v členení dištriktov v roku 1894 (v dôsledku ktorých sa Novohradský seniorát
stal súčasťou Preddunajského dištriktu) mali taktiež prispieť k naplneniu maďarizačných cieľov. V praktickej rovine národne uvedomelí
slovenskí mladí muži mnohokrát neboli pripustení na teológiu či vysvätení za kňazov. Obmedzovali sa i kázne v slovenčine. Vieme, že
v 80. rokoch 19. storočia bývali v Lučenci služby Božie dvakrát v maďarčine a raz v slovenčine. O niekoľko rokov neskôr, podľa evanjelického časopisu Cirkevné listy z roku 1896, lučenecká evanjelická cirkev prispela k oslave milenárneho roku tým, že „konventuálne
uzavrela, že na väčšiu oslavu millenia má prestať kázanie slova Božieho v slovenskej reči, čo sa dosiaľ mesačne raz vykonávalo“. Na regionálnej úrovni sa na realizácii týchto maďarizačných tendencií podieľal Jozef Margócsi, cirkevný historik a ev. farár v Lučenci v rokoch 1880 – 1910. Bližšie pozri: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002. DRENKO, J.: Evanjelický cirkevný zbor v Lučenci. 1. vyd. Lučenec, 1996. 41 s. ISBN 80-967498-2-X; RUPPELDT, F.: Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919 – 1928 (do 1930). Martin, 1930.
9 Bližšie o príbuzenských a priateľských vzťahoch M. R. Štefánika pozri: DEMMEL, J.: Haza és szülőföld antagonizmusa. Milan Rastislav
Štefániknemzeti – társadalmi háttere. In: A múlt feltárása előítéletek nélkül. Budapest : ELTE, 2006. 1. vyd., 190 s. ISBN 963 463 892
9, s. 9-27.
10 Štefan Fajnor (1844 Brezová pod Bradlom – 1909 Viedeň) – advokát, hudobný skladateľ, cirkevný inšpektor. V rokoch 1894-1895
protestoval proti zámerom rozčleniť starý Preddunajský dištrikt (reorganizáciou dištriktov sa mala oslabiť koncentrácia slovenských
evanjelikov v Preddunajskom dištrikte), a preto ho cirkevný súd v Bratislave odsúdil k strate úradu. V dôsledku toho sa zriekol práce na cirkevnom poli a venoval sa drobnej práci medzi ľudom. Ľudovít Bazovský ako koncipient pracoval v jeho právnickej kancelárii,
tu sa spoznal s jeho dcérou Boženou. Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1. A-L 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. 200 s.
ISBN 80-7140-143-9, s. 73 - 74.; MICHÁLEK, S.: Brezová pod Bradlom. Osobnosti (ne)známe. Bratislava : Pozsony/Pressburg/Bratislava,
1999, 284 s. ISBN 80-900497-9-6, s. 65.

122

Verbum historiae I.

kroky. Keď v júni 1900 prišiel ev. biskup Fridrich Baltík11 na dvojdňovú, v dejinách Lučenca v poradí
šiestu kanonickú vizitáciu, niekoľko lučeneckých Slovákov pod vedením Bazovského požiadalo biskupa
o súkromnú audienciu s cieľom predostrieť mu požiadavku obnovenia slovenských bohoslužieb.
K audiencii však kvôli zákroku Margócsiho nedošlo.12 Aj toto bol pokus v spomínanom období
o obmedzenie silnejúceho fenoménu maďarizácie nielen v politike a kultúre, ale aj v cirkvi. V pozadí
jeho verejného i klerikálneho vystupovania môžeme sledovať líniu aktuálnej problematiky vtedajšej
spoločnosti – národnostnú otázku v Uhorsku.
Konfesionálne prejavy Bazovského pred vznikom ČSR priblížim predovšetkým cez jeho osobný
interes v troch činnostiach. Prvú predstavuje Bazovského pôsobenie vo funkcii zborového inšpektora
v obciach Novohradu. Hoci si ho veriaci zvolili za svojho inšpektora vo viacerých cirkevných zboroch,
Bazovský sa kvôli svojim slovenským národným postojom stretol s nesúhlasom seniorálnych cirkevníkov
pri obsadení týchto inšpektorských postov. Údajne, podľa svojich spomienok zo začiatku 50. rokov 20.
storočia, bol už v roku 1900 cirkevným zborom zvolený za inšpektora v Hornom Tisovníku a následne
aj v Ľuboreči a v rodnej obci – v Závade. Členovia novohradského seniorálneho konventu s pobúrením
konštatovali, že takého pansláva, ako ho oni vnímali a označovali, ako je Ľudovít Bazovský, nie je možné
inštalovať do úradu inšpektora.13 Podobne aj neskôr, keď si ho v roku 1909 opäť zvolil za svojho inšpektora
cirkevný zbor v Závade, seniorálny konvent zasadajúci v Lučenci na návrh Alexandra Stranyovszkého14
neakceptoval jeho zvolenie. Miesto toho členovia konventu nariadili závadskému zboru, aby si zvolili
iného inšpektora.15 Napriek všetkému však Bazovského inšpektorské účinkovanie neostalo len pri zvolení
do tohto úradu, ale túto funkciu skutočne vykonával. V archívoch sa zachovalo niekoľko materiálov, ktoré
dokladajú jeho inšpektorské cirkevné pôsobenie v novohradských obciach. Bazovského meno obsahujú
menoslovy cirkevných a svetských funkcionárov ev. a. v. cirkvi v Uhorsku16 z roku 1903 a 1913. V roku
1903 bol Ľudovít Bazovský inšpektorom Horného Tisovníka. O desať rokov neskôr je do tohto zoznamu
opäť zaradený ako inšpektor v Hornom Tisovníku, v Ľuboreči a v Lehôtke.17 Aj v monografii novohradskej

11 Fridrich Baltík (1834 Bagonya – 1919 Balassagyarmat), po teologických štúdiách od roku 1859 pôsobil ako učiteľ na evanjelickom

gymnáziu v Banskej Bystrici, od roku 1870 ako kňaz v Liptovskom Mikuláši a od roku 1895 až do svojej smrti v Balažských Ďarmotách.
Je autorom pomerne bohatej cirkevnej spisby. Väčšinu svojich prác napísal v slovenčine a ako prekladateľ preložil viacero významných
diel do slovenčiny. V roku 1869 vydal v Banskej Bystrici stručné dejiny uhorskej ev. a. v. cirkvi pod názvom A magyar ág. hitv. egyház
rövid története a v slovenčine v roku 1883 v Liptovskom Mikuláši dielo Život doktora Martina Luthera. Mnohé z jeho spomienok, modlitieb, kázní a prekladov vyšli aj v tlači. Új magyar életrajzi lexikon, I., A-Cs. Budapešť : Magyar könyvklub, 2001. Zost. Markó László.
1200 s., ISBN 963 547 4156, s. 361 – 362.
12 Evangélikus országos levéltár (ďalej EOL) (Krajinský evanjelický archív v Budapešti), f. Dunáninneni egyházkerület, Canonica visitatio 1900, Nórgádi egyházmegye, 93. csomó - Losonc. ALU SNK, sign. 16 A 1, Ľ. Bazovský Novohradskému ev. a. v. seniorátu. Nakoľko
Bazovský napísal tento list ako 80-ročný v roku 1952, miestami v ňom neudal časové upresnenie jednotlivých udalostí, niektoré udalosti v nich opisuje pomerne všeobecne a o niektorých dôležitých momentoch sa vôbec nezmieňuje (napr. skutočnosť, že od roku 1929
nemohol v ev. a. v. cirkvi zastávať žiadny cirkevný úrad).
13 ALU SNK, sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský: Životopisné záznamy.
14 V júni 1909 sa v Lučenci konalo zasadanie novohradskej ev. a. v. cirkvi. Už v otváracom príhovore sa objavila požiadavka podniknúť
isté opatrenia proti vzmáhajúcemu sa panslavistickému hnutiu. Po prerokovaní zvyčajných cirkevných záležitostí na podnet dvoch členov zasadania – dr. Sándora Stranyovszkého a Lajosa Scherera voľba Ľudovíta Bazovského za inšpektora v Závade bola vyhlásená za neplatnú. Miestny kňaz Štefan Algőver mal byť pokarhaný, keďže prispel a nezabránil zvoleniu Bazovského za inšpektora. Egyházmegyei
közgyűlés. In: Losoncz és vidéke, roč. 30, 4. 7. 1909, č. 27, s. 1.
15 Stručná politická história Novohradu. In: Národný týždenník, roč.2., 12. 9. 1930, č. 32, s. 3.
16 Menoslovy cirkevných a svetských funkcionárov ev. a. v. cirkvi v Uhorsku (pozri poznámku č. 17) sa nezachovali z každého roku
mnou sledovaného obdobia, preto je možné, že v rokoch 1900 – 1918 Bazovský zastupoval isté cirkevné funkcie aj v iných obciach Novohradu.
17 A magyarországi ág. hitv. evang. keresztény egyház névtára az 1903. évben. Az egyetemes egyházi közgyűlés megbízásából szerkesztette Poszvék Sándor. Sopron, 1903. 421 s., s. 100. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztény egyház egyetemes névtára 1912/1913.
évre. Az egyetemes gyűlés 1910. évi 154. syámu határozat alapján összeálította Hegedűs János. Nagybecskerek : Libertasz nyomda,
1913. 360 s., s. 84, 86.

Verbum historiae I.

123

ev. a. v. cirkvi z roku 191718 sa s menom Bazovského spája funkcia hornotisovského a ľuborečského
inšpektora.
Ďalší okruh, v ktorom Bazovský zasiahol do cirkevných záležitostí, predstavuje otázka kňazských
volieb. Ako inšpektor prejavil slovenské cítenie a uplatnil svoj vplyv pri týchto voľbách, keď sa pričinil
o obsadenie niekoľkých ev. kňazských miest v Novohrade Slovákmi. V januári 1910 novohradská tlač
(Nógrádi és Honti hiradó) upozornila na skutočnosť, že do novohradských, ale aj hontianskych a
zvolenských kňazských volieb zasahuje ruka Ľudovíta Bazovského. Redakcia vyjadrila pohoršenie nad
jeho panslavistickou činnosťou. Pokladala za chybu, že sa dovtedy nepodnikli žiadne úradné opatrenia
na zastavenie jeho činnosti v tomto smere. Keďže v tých dňoch agitačná práca Bazovského a ďalších
aktivistov prebiehala v Ľuboreči, redakcia uverejnila aj anonymný list obyvateľa Ľuboreče. Pisateľ listu
pociťoval voči miestnemu ev. cirkevnému inšpektorovi Bazovskému veľký hnev. Vyčítal mu jeho snahu
presadiť zvolenie kňaza Michala Laciaka so slovenským národným cítením a celkovo jeho propagandu,
ktorú vyvíjal v tomto smere medzi obyvateľstvom.19 Koncom toho istého roku Bazovský informoval
svojho báťu (predpokladáme, že Matúša Dulu) o tom, ako sa mu podarilo interferovať v tejto záležitosti –
v Hornom Tisovníku sa stal farárom slovenský národovec Michal Laciak, v Dolnej Strehovej Pavol Maliarik,
v Hornej Strehovej Gustáv Štollmann a v Ľuboreči Emil Hanes.20 Je otázne, presne do akej miery uplatnil
Bazovský svoj vplyv pri týchto kňazských voľbách. Isté však je, že ako regionálny vodca slovenského etnika
v Novohrade svojimi praktikami a zásahmi do kňazských volieb znepokojoval až iritoval obyvateľstvo
prejavujúce maďarské cítenie a maďarizačne naladené vyššie cirkevné autority.
V máji 1914 sa Bazovský pustil v spolupráci s evanjelickým kňazom Štefanom Algőverom21
a učiteľom Samuelom Sirôtkom22 do boja za zavedenie výučby slovenského jazyka do škôl pre slovenské
deti v Novohrade. Prostredníctvom podpisovej akcie, v mene Slovákov žijúcich v Novohradskej župe,
sa obrátili na uhorský snem a krajinskú vládu s prosbou, aby na všetkých stupňoch, v štátnych, obecných
i cirkevných školách prebiehalo vyučovanie slovenských detí v ich materinskej reči. Hoci petícia bola
kvôli vypuknutiu vojny Bazovským pozastavená, predsa ju stihlo v 38 novohradských obciach podpísať
2 464 Slovákov. Spomínaní organizátori neúspešnej petície boli odsúdení ako „buričskí panslávi“.23
Celá táto akcia predstavuje tretí okruh prejavov Bazovského náboženského cítenia a práce medzi
slovenskými evanjelikmi do roku 1918. Zároveň je aj príkladom prejavu tak náboženského, ako i politického
aspektu vierovyznania v jeho živote.

18 OKOLICSÁNYI, J.: A nógrádi ágostai hitvallásu evangélikus egyháznegye monográphiája. A reformáció negyszázados emlékére kiadja
a nógrádi ág. Hitv. Ev. egyházmegye. Budapest, 1917, s. 169, 203. Rukopis sa nachádza v evanjelickom krajinskom archíve EOL v Budapešti.
19 Pánszlávok az elöljáróságok ellen. In: Nógrádi és Honti hiradó, roč. 5., 26. 1. 1910, č. 4, s. 3.
20 ALU SNK, sign. 16 B 1, Ľ. Bazovský neznámemu z 26. 11. 1910. Ako príklad uvedieme voľbu farára v novohradskej obci Ľuboreč po
smrti tamojšieho kňaza Andreja Gömöryho. Favoritom Slovákov na obsadenie tohto miesta bol Michal Laciak. Potom, ako sa cirkevné
vrchnosti vyslovili, že tento pansláv nemôže byť pripustený ku kandidatúre, Ľudovít Bazovský internoval v jeho záujme u samotného
biskupa Preddunajského dištriktu F. Baltíka. Biskup ho vystrojil radou, aby si miestny zbor našiel iného kandidáta – „roduverného Slováka neexponovaného“. Keď ľuborečský inšpektor Bazovský informoval o tejto návšteve miestne obyvateľstvo, tamojší konvent podporil jeho priebojné aktivity. Nakoniec tento ich „veľký figliar“, ako svojho inšpektora Lajoška nazvali, docielil zvolenie Emila Hanesa,
kaplána z Tisovca, za miestneho kňaza. ALU SNK, sign. 16 A 1, Ľ. Bazovský Novohradskému ev. a. v. seniorátu.
21 Štefan Algőver (21. 10. 1863 Záhorce – 22. 6. 1934 Závada) – prekladateľ, náboženský publicista, evanjelický kňaz. Do roku 1881 ev.
kaplán v Čelovciach, potom farár v Závade. Sústavnú pozornosť venoval potrebe slov. prekladu Biblie a používaniu materinského jazyka
v ev. cirkvi. Biografický lexikón Slovenska I, A-B. Martin : Národný biografický ústav SNK, 2002. 638 s. ISBN 80-89023-16-9, s. 54.
22 Samuel Sirôtka (1879 – 1939), učiteľ v Hornom Tisovníku. Slovenskí národovci do 30. októbra 1918. Zostavil Michal Slávik. 2. vyd.
Trenčín, 1945, 392 s., s. 167.
23 ALU SNK, sign. C 439; MARTULIAK, P.: Hornonovohradská slovenská národná rada v rokoch 1918 – 1919. In: Národná rada v kontexte
slovenských dejín. 1. vyd. Bratislava : Slovenská historická spoločnosť pri SAV, 1999. 162 s., s. 56.
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Začiatkom 20. storočia popri spomenutej náboženskej či teologickej stránke konfesionálnej
príslušnosti veľký význam v spoločenskom dianí novohradského regiónu hral práve aj jej politický aspekt.
Bazovský bol jedným z popredných reprezentantov inteligencie, ktorý prekračujúc rámec lokálneho
pôsobenia bol v kontakte s viacerými slovenskými evanjelickými národovcami, právnikmi, bankármi,
novinármi a pod. Konfesionálna súdržnosť týchto dejateľov znamenala pre nich nielenže motivujúci
impulz v osvetovej práci a spoločenských aktivitách v posledných rokoch dualistického Rakúsko-Uhorska,
ale predovšetkým vzájomnú morálnu oporu, duchovný súlad zastrešujúci a integrujúci individuálne snahy,
vystupovanie a spoločenský prínos jednotlivcov. Aj v prípade Ľudovíta Bazovského, pri jeho ambicióznom
a všestrannom pôsobení, v pozadí jeho konania badať výrazný vplyv a podiel evanjelickej pospolitosti
pri realizácii svojich snáh.
Bol to evanjelický ľud, ktorý stál pri ňom i v časoch nenávistných prejavov zo strany maďarských
kruhov. Boli to evanjelici, pomocou ktorých Bazovský prejavil svoje bankárske a podnikateľské schopnosti,
keď založil v Lučenci prvý slovenský peňažný ústav. To, o čo tridsaťpäťročný Bazovský žiadal svoje okolie
pri prípravách založenia banky, bola dôvera a podpora zo strany svojich evanjelických známych. Svedčí
o tom jeho korešpondencia s Andrejom Halašom24 či jeho zámer zvolať poradu martinských národovcov,
kde by im priblížil svoje plány. Vo februári 1909, pri zrode tejto peňažnej ustanovizne s názvom Všeobecná
banka, sa teda jej predseda Bazovský oprel o pomoc evanjelikov zo svojho okolia i z iných oblastí
Slovenska (Štefan Fajnor, Viliam Paulíny, Matúš Dula, Ľudovít Medvecký, Samuel Daxner, Michal Laciak,
Štefan Algőver, Ján Klč Mikuščák, Ján Valach, Jozef Nosáľ, Samo Juranka, Martin Ďuroš-Kaprál či Ján
Jakubec).25 Reakcia maďarských politických kruhov, tlače i maďarskej pospolitosti v Lučenci na založenie
banky – z ich pohľadu – na vlastizradný krok Bazovského spočívala vo vyhlásení bojkotu. Vylúčili ho
z mestského zastupiteľstva a dokonca ho aj vyháňali z Lučenca. Okrem iného obchodníci boli lučeneckou
elitou vyzvaní, aby Bazovskému nepredávali svoj tovar. Oporu a pomoc mu aj tentoraz poskytli slovenskí
evanjelici.26 Podporovali ho a ženy zásobovali jeho rodinu potrebnými potravinami, čo tiež svedčí o jeho
obľube v evanjelických cirkevných radoch. Na druhej strane je však pravdou aj to, že tento oficiálne
vyhlásený bojkot v praktickom prevedení nesplnil očakávané ciele, Bazovský nebol vystavený totálnej
ignorancii Lučenčanov či úplnej neochote obchodníkov predať mu svoj tovar.
Vplyv religiozity evanjelických Slovákov na politické a spoločenské dianie bol prítomný nielen
v období dualizmu, keď ich konfesia bola poznačená odnárodňovaním a v duchu tejto ideológie sa
utvárala aj ich vlastná identita, ale mal veľký význam i pri vzniku ČSR a v medzivojnovom období, keď
silná evanjelická menšina bola nepochybne dynamizujúcim prvkom spoločenského diania. Bazovský
bol jedným z tých evanjelikov, ktorí boli členmi SNR konštituovanej 30. októbra 1918 v Martine, jedným
z predstaviteľov štátnej moci v ČSR vo funkcii prvého novohradského župana. V tomto období, keď jeho
pôsobenie začalo presahovať regionálny rámec, Bazovský sa pochopiteľne dostával na vyššie pozície
i v hierarchii evanjelickej cirkvi.

24 Andrej Halaša (1852 Dolný Kubín – 1913 Martin) – divadelný organizátor, prekladateľ, redaktor, etnograf a právnik. Slovenský biografický slovník II. E-J. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1987, 592 s. ISBN 095-016-87, s. 270. Korešpondencia Bazovského s Halašom – pozri: ALU SNK, sign. 37 A 20, Ľ. Bazovský A. Halašovi z 10. 10. 1907.
25 Štátny archív v Lučenci, Pamätná kniha mesta Lučenec, s. 460. Új bank Losoncom. In: Losonci Ujság. Roč. 4, 4. 3. 1909, č. 9, s. 4.
26 ALU SNK, sign. 16 A 1, Ľ. Bazovský Novohradskému ev. a. v. seniorátu. Új bank Losoncon. In: Losonci Ujság, roč. 4, 4. 3. 1909,
č. 9, s. 4.
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Skôr, ako sa zastavím pri jeho konkrétnom pôsobení na cirkevnej pôde v období existencie ČSR,
v krátkosti priblížim situáciu evanjelickej cirkvi po štátotvorných zmenách. Vznik ČSR roku 1918 znamenal
pre slovenských evanjelikov veľmi významný prelom. Napriek snahám a výzvam ev. a. v. cirkvi v Uhorsku
o zachovanie integrity nielen Uhorska, ale aj uhorskej evanjelickej cirkvi a. v., sa slovenské evanjelické
duchovenstvo rozhodlo v ČSR osamostatniť. Ako vieme, okolnosti neumožnili naďalej zachovať jednotu
uhorskej evanjelickej cirkvi. Všetci jej biskupi zostali na území Maďarska (biskup Preddunajského dištriktu
Fridrich Baltík ostal vo svojom sídle v Balažských Ďarmotách, biskup Banského dištriktu Alexander Raffay
v Budapešti a biskup Potiského dištriktu Henrich Geduly v Nyíregyháze).27 Z politických a praktických
príčin nebolo možné, aby naďalej uplatňovali svoju autoritu nad cirkevnými zbormi na Slovensku. Územie
niektorých seniorátov (vrátane novohradského) bolo v dôsledku vytýčenia južnej hranice Slovenska
rozdelené medzi Slovensko a Maďarsko. V čase narušenia kontinuity uhorskej evanjelickej cirkvi, vpádu
maďarských vojenských jednotiek na územie Slovenska v prvej polovici roku 1919, prevládajúcich
ekonomických, politických a spoločenských ťažkostí bolo potrebné riešiť situáciu slovenského
evanjelického duchovenstva i školstva urgentnými opatreniami. Slovenskí evanjelici stáli pred úlohou
odpútať sa od uhorskej evanjelickej cirkvi a postupne si vytvoriť novú organizačnú štruktúru.
O formovaní samostatnej ev. a. v. cirkvi na Slovensku sa evanjelici dohodli na porade 4. novembra
1918 v Liptovskom Mikuláši. Na Slovensku chýbala cirkevná vrchnosť, ktorá by disponovala právom zvolať
celocirkevnú poradu. Preto v otázke zvolania porady evanjelických činiteľov z radov duchovenstva i laikov
sa slovenskí evanjelici obrátili na ministra s plnou mocou pre správu Slovensku Vavra Šrobára. Porada sa
zišla 21. januára 1919 v Žiline. Prítomní, asi 70 kňazov, cirkevných dozorcov, učiteľov a svetských laikov,
ustanovili zásady, podľa ktorých, v čase konsolidácie pomerov v republike, mala cirkev spravovať cirkevná
generálna rada. Po vypracovaní memoranda s požiadavkou nenarušiteľnej autonómie evanjelickej cirkvi
30. januára 1919 Vavro Šrobár vydal pod č. 875 nariadenie o dočasných ustanoveniach pre evanjelickú
cirkev na Slovensku. Tým vláda ČSR garantovala samosprávu cirkvi v takom rozsahu, v akom ju mala
v Uhorsku a zároveň mala hlavný dozor nad ev. cirkvou. Neskôr, 17. februára 1919, na základe dočasných
ustanovení Šrobár vymenoval 26-člennú generálnu radu, ktorá mala spravovať evanjelickú cirkev na
Slovensku. Po jej prvom zasadnutí bola doplnená o štyroch ďalších členov maďarského a nemeckého
pôvodu.28
Ako sa postavil k tejto situácii samotný Bazovský a do akej miery sa ho tieto zmeny dotýkali?
Samozrejme, neostal bokom od tohto organizačného diania v evanjelickej cirkvi. Vo februári sa totiž
aj on stal členom generálnej rady (tvorili ju 14 predstavitelia duchovenstva, 14 zo svetského stavu a
dvaja učitelia). Táto skutočnosť ukazuje, že už začiatkom roku 1919 mal Bazovský významné miesto
v radoch slovenských evanjelikov. Naďalej pokračoval v organizačnej práci aj na regionálnej úrovni
v niektorých novohradských obciach. Údajne ako novohradský župan v roku 1919 zvolal poradu do obce
Dolná Strehová, na ktorej určili delegátov na januárovú poradu do Žiliny.29

27 RUPPELDT, F.: The Lutheran Church in Slovakia. Reprint from Slovakia Then and Now. Prague : Orbis Publishing Co., 1931, s. 5.

ŠVORC, P.: Synoda evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ako významný medzník v národnoemancipačných snahách slovenských
evanjelikov. In: KOHÚTOVÁ, M. (Ed.): Kresťanstvo v dejinách Slovenska. Bratislava : Historický ústav SAV, 2003. 179 s. ISBN 80–888
99-02-8, s. 162.
28 JANOŠKA, J.: Sriadenie a vývin cirkvi po roku 1918. In: Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928 (do 1930).
Zost. Ruppeldt Fedor, Martin: 1930, s. 27.
29 DRENKO, J.: Evanjelický cirkevný zbor v Lučenci. Lučenec, 1996, s. 24. Slovo „údajne“ som na začiatku vety použila preto, že autor sa
v texte neodvoláva na študovanú literatúru a pramene. Doteraz nemám túto informáciu z iného zdroja overenú a nie sú mi známe ani
žiadne bližšie informácie o tejto udalosti.
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V tomto prechodnom období formovania sa štruktúry evanjelickej a. v. cirkvi senioráty boli podelené
medzi Západný a Východný dištrikt. Vedením seniorátov boli poverení dvaja dozorcovia: senior – kňaz
a seniorálny dozorca. Seniorský úrad v Novohradskom senioráte obsadil Michal Laciak a za seniorálneho
dozorcu bol zvolený Ľudoví Bazovský.30 Po svojich dlhoročných skúsenostiach vo funkcii zborového
dozorcu v niekoľkých obciach rodného kraja mu teda pripadla zodpovednosť za riadenie cirkevných
záležitostí v celoseniorátnom meradle. Otvárali sa mu oveľa väčšie možnosti na realizáciu osobných
i cirkevných zámerov.
Bazovského prínos a význam práce na poli cirkevného pôsobenia sa výrazne zintenzívnil po
udalostiach, ku ktorým došlo v živote formujúcej sa mladej evanjelickej cirkvi na Slovensku v priebehu
roku 1921. Vtedy sa totiž skončilo spomínané dočasné obdobie a počas neho uplatňovaný výnimočný
stav v evanjelickej cirkvi. Novú kapitolu v dejinách slovenských evanjelikov otvorila 18. januára 1921
synoda evanjelickej cirkvi na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach, ktorá bola ďalším dôležitým krokom
v organizačnej štruktúre ev. cirkvi. Jedným z 59 delegátov synody, popredných osobností cirkevného
a svetského života, bol aj Ľudovít Bazovský.31
Synoda ev. a. v. cirkvi na Slovensku zasadala v dňoch 18. január – 4. február a 23. máj – 24. máj
1921. O jej priebehu verejnosť pravidelne informovali Národnie noviny, keďže mali prevažne evanjelické
redaktorské zázemie. Na ich stránkach Martin Rázus už 13. januára 192132 ohlásil čitateľom deň otvorenia
synody. Okrem objasnenia samotného pojmu synoda vysvetlil aj historickú dôležitosť tej pripravovanej.
Prípravy na konanie synody sa začali viac ako mesiac pred jej začatím. Voľby vyslancov na synodu
prebiehali v polovici decembra 1920. Zúčastnili sa ich takmer všetky cirkevné zbory. Odmietavý postoj
k nim prejavila prešovská maďarská cirkev, ktorá považovala zvolanie synody za predčasné a skupina
novohradských učiteľov, ktorí kritizovali nedostatočné zastúpenie učiteľstva na synode. Z Novohradského
seniorátu boli spolu s Ľudovítom Bazovským vyslaní na synodu ďalší traja delegáti – kňaz v Hornom
Tisovníku Michal Laciak, kňaz v Závade Štefan Algőver a školský dozorca v Lučenci Daniel Bodický.33
V čase konania synody ešte neboli úplne stabilizované pomery ani v štáte, ani v ev. cirkvi. Počas jej
priebehu aktuálnosť národnostnej problematiky nútila členov synody neodkladne riešiť aj požiadavky
evanjelikov z radov národnostných menšín. Ako prvé sa ozvali pohraničné južné oblasti Slovenska.
Evanjelický zbor z Lučenca, ktorý sa považoval za najväčší maďarský na Slovensku, požadoval na území
ČSR zriadenie samostatného maďarského seniorátu, do ktorého by patrili všetky maďarské zbory. Svoju
požiadavku o zriadenie samostatného maďarského seniorátu sformulovala v polovici novembra 1920.
Vieme, že po vynesení tohto uznesenia v mene lučeneckých Slovákov protestovali proti nemu Ľudovít
Bazovský a Daniel Bodický.34
Zástupcovia maďarských a nemeckých evanjelikov neboli prítomní na slávnostnom otvorení
synody. Bol to prejav nesúhlasu a neochoty rokovať so slovenskými cirkevnými činiteľmi. Prišli na
synodu s úmyslom prečítať prítomným svoje spísané požiadavky a následne chceli synodu opustiť. Karol

30 JANOŠKA, J.: Sriadenie a vývin cirkvi po roku 1918. In: Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928 (do 1930),

s. 28-29.
31 Bazovský spolu s ďalšími šiestimi delegátmi mal na starosti verifikovanie poverujúcich listín členov synody. Prvé zasadnutie synody

evanjelickej a. v. cirkve na Slovensku. In: Cirkevné listy, roč. 34, január – marec 1921, č. 1-3, s. 47.
32 Národnie noviny, roč. 52, 13. 1. 1921, č. 9, s. 1.
33 Prvé zasadnutie synody evanjelickej a. v. cirkve na Slovensku. In: Cirkevné listy, roč. 34, január – marec 1921, č. 1-3, s. 43-44.
34 Synoda ev. cirkvi. Čo chce lučenecká ev. cirkev. In: Národnie noviny, roč. 52, 23. 1. 1921, č. 18, s. 2. Ďalej pozri: Evanjelici v dejinách

slovenskej kultúry 3. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2002. 504 s. ISBN 80-7140-175-7, s. 113. ŠVORC, P.: Synoda evanjelickej cirkvi..., s. 166.
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E. Schmidt v mene nemeckých a maďarských delegátov po nemecky oboznámil prítomných so svojimi
požiadavkami obsiahnutými v deklarácii. Touto deklaráciou prezentovali svoju predstavu organizovania
evanjelickej cirkvi na národnostnom princípe. Vystúpenie zástupcu nemeckých evanjelikov vyvolalo
medzi prítomnými členmi synody pobúrenie, keďže zástupcovia nemeckých a maďarských evanjelikov
žiadali, aby synoda protestovala proti porušeniu cirkevnej autonómie a odvolala ministrom Šrobárom
ustanovené nariadenia z 30. januára a 17. februára 1919. Požadovali rozpustenie práve sa začínajúcej
synody, pokračovanie v začatom dialógu len na úrovni slobodného cirkevného zhromaždenia a zároveň
aby prítomné zhromaždenie vyzvalo cirkevné zbory k zvolaniu nového ustanovujúceho snemu.35
Slovenskí evanjelici, napriek nesúhlasu, neodmietli Schmidtom predložené požiadavky. Práve
v riešení tejto otázky vstúpil do diania Ľudovít Bazovský. Čoskoro sa ukázal význam jeho prítomnosti
a práce na synode. Navrhol, aby ich deklarácia najprv dôkladne preštudovala. Až potom malo nasledovať,
aby k nim slovenskí evanjelici na synode vyjadrili svoje stanovisko. Pod Bazovského vedením sa tak
utvoril päťčlenný výbor (tvorili ho Ľudovít Bazovský, Michal Bodický, Ján Ruman, Dušan Fajnor a Vladimír
Čobrda), ktorý bol poverený úlohou vypracovania odpovede Schmidtovi. Komisia mala predložiť plénu
svoj elaborát 25. januára 1919.36
Dôležitosť Bazovského kroku utvorením tejto komisie vnímam aj v tom, že slovenskí evanjelici počas
priebehu synody zaujali nie odmietaví, ale rokovací postoj k požiadavkám nemeckých a maďarských
evanjelikov predložených na synode. Bol to on, kto sa pričinil o pokračovanie dialógu medzi týmito dvoma
stranami, výsledkom ktorého bola výrazná zmena v postoji zástupcov nemeckých a maďarských evanjelikov
k otázke osamostatnenia sa slovenskej evanjelickej cirkvi od uhorskej. Ako vieme, po prečítaní svojej
deklarácie chceli opustiť synodu. Avšak keď účastníci synody okamžite zareagovali a zaujali stanovisko
k ich prosbám, ostali na rokovaní a aktívne sa zapojili do práce v rámci rôznych výboroch synody.
Popri úlohe vypracovať cirkevnú ústavu sa tak počas priebehu synody naďalej venovala pozornosť
i otázke začlenenia nemeckých a maďarských evanjelikov do cirkvi na Slovensku. Už o niekoľko dní od
Schmidtovho vystúpenia – ako bolo vopred avizované – 25. januára 1921 Bazovský predložil a na rokovaní
synody prečítal odpoveď na nemecké a maďarské požiadavky.37 Počas čítania textu odpovede bol viackrát
prerušený súhlasom slovenských členov synody a podľa tlače bol po prečítaní svojho „majstrovského
diela“ odmenený hlučným, dlhotrvajúcim súhlasným potleskom a gratuláciami slovenských synodálov.38
Podľa správy, ktorú uverejnili Národnie noviny, „deň, v ktorom dr. Bazovský prečítal odpoveď na nemeckomaďarskú deklaráciu, bol jeden z najkrajších dní synody, lebo ukázal nefalšovanú objektívnosť slovenskej
myšlienky aj u slovenských evanjelikov, ktorá nesiaha na cudzie, ale káže žiť tak, ako to zásady Kristovej lásky
a zásady bratstva a demokratizmu hlásajú a vyžadujú.“39
Vzhľadom na historický význam tohto dokumentu ho na svojich stránkach Cirkevné listy a aj Národnie
noviny uverejnili v celom znení.40 Odpoveď sa niesla v duchu tolerantnosti a kresťanskej lásky. Členovia
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JANOŠKA, J.: Synoda roku 1921. In: Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928 (do 1930), s. 31-32.
Synoda ev. cirkvi. In: Národnie noviny, roč. 52, 22. 1. 1921, č. 17, s. 3.
Rokovanie synody a výborov v dňoch od 19. jan. do 4. febr. In: Cirkevné listy, roč. 34, január – marec 1921, č. 1-3, s. 51.
Synoda ev. cirkvi na Slovensku. In: Národnie noviny, roč. 52, 27. 1. 1921, č. 17, s. 1. Zo synody ev. cirkvi na Slovensku. Odpoveď
5-členného výboru (dr. Bazovský a spol.) na deklaráciu nemecko-maďarskej menšiny II. In: Národnie noviny, roč. 52, 28. 1. 1921,
č. 22, s. 1-2.
39 Besednica. In: Národnie noviny, roč. 52, 29. 1. 1921, č. 23, s. 2.
40 Celý text dokumentu pozri: Odpoveď synody na osvedčenie nemeckých a maďarských synodárov. In: Cirkevné listy, roč. 34, január
– marec 1921, č. 1-3, s. 38-42. Tiež text aj so súhlasnými reakciami členov synody: Zo synody ev. cirkvi na Slovensku. Odpoveď 5-členného výboru (dr. Bazovský a spol.) na deklaráciu nemecko-maďarskej menšiny I. In: Národnie noviny, roč. 52, 27. 1. 1921, č. 21, s. 5.
Zo synody ev. cirkvi na Slovensku. Odpoveď 5-členného výboru (dr. Bazovský a spol.) na deklaráciu nemecko-maďarskej menšiny II.
In: Národnie noviny, roč. 52, 28. 1. 1921, č. 22, s. 1-2.
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komisie pri jej zostavení vychádzali z toho, že v oblasti administratívy a riadenia je evanjelická cirkev
založená na teritoriálnom systéme. Preto sa slovenskí evanjelici naďalej držali zásady uplatňovanej
aj v Uhorsku, podľa ktorej cirkev je závislá od vlády toho územia, na ktorom sa nachádza. Pri vzniku
nových štátov z územia starého štátneho útvaru prirodzene vyplývalo oprávnenie na nové teritoriálne
i administratívne rozdelenie cirkvi. Okrem iného autori odpovede vyzdvihli význam dočasných nariadení
v čase provizória, zaviazanosť synody voči vláde za zamedzenie anarchie počas absencie právomocí
dozorcov i biskupov po roku 1918 a možnosti o nové autonómne zriadenie ev. cirkvi povolením konania
synody. Upozornili aj na skutočnosť, že nemeckí a maďarskí evanjelici majú v ČSR právo používať materinskú
reč ako bohoslužobný jazyk, používať ju v cirkevných zboroch, v školách, cirkevných konventoch. Znakom
ich tolerantnosti bolo aj akceptovanie Schmidtovho vystúpenia na synode v nemeckom jazyku. Bazovský
a jeho spolupracovníci odôvodnili a opodstatnili pokračovanie synody najmä tým, že prvoradou úlohou
synody je utvoriť nové autonómne zákony, k čomu prispievajú aj zástupcovia nemeckých a maďarských
evanjelikov svojou účasťou na konštituovaní synody, na voľbách jej predsedníctva a funkcionárov a tým,
že všetci bez výnimky sú zadelení do synodálnych výborov, kde chválitebne účinkujú každý vo svojej
rodnej reči. Posledné riadky odpovede jasne vystihujú stanovisko komisie zastupujúce hlas slovenských
evanjelikov k predloženej deklarácii: „Táto synoda odsudzuje a zatracuje nekresťanskú a tyranskú teóriu
panujúcich národov... táto idea sa nezrovnáva s ideológiou tejto synody. Táto idea nevyrástla na našej pôde a
z našich duší. Synoda zatracuje túto ide a jej primeranú ideológiu už i na diplomaticko-politickom poli, – tým
viacej ju odsudzuje na cirkevnom poli, a na cirkevnom poli považuje všetkých spoluveriacich za svobodných,
rovnoprávnych bratov. Preto reassumujeme, že považujeme deklaráciu nemeckých a maďarských bratov
synodálnych vyslancov za nemiestnu, bezpredmetnú a prechádzame ponad ňu na denný poriadok.“41
Keďže odpoveď bola vypracovaná v slovenčine, delegáti synody o nej začali rokovať až o niekoľko dní
neskôr, 2. februára, keď sa preložila do nemčiny a iniciátorom nemeckých a maďarských požiadaviek
bola oficiálne doručená. Podľa Vladimíra Čobrdu, ktorý na rokovaní bližšie oboznámil synodárov
s daným problémom, na synode predložené, v odpovedi uvedené dôvody Bazovského boli natoľko
jasné, že k nim nemal čo dodať. Kto by ich podľa Čobrdu neuznal, tak toho by nepresvedčili, ani keby
predkladatelia odpovede „hovorili jazykmi priamo anjelskými“. Bazovský vo svojom vystúpení odmietol
Schmitove požiadavky na vytvorenie samostatného maďarsko-nemeckého seniorátu42 tým, že na synode
sa nezakladá nová cirkev, a tak sa nepristúpi k novému podeleniu seniorátov. V maďarčine oslovil aj
zástupcov maďarských veriacich, prechod ktorých ku kalvínom by Bazovský považoval za jasné svedectvo
uprednostňovania politických záujmov pred cirkevnými a odporúčal, aby sa návrh prijal v úplnom znení.
Nakoniec návrh Bazovského bol väčšinou hlasov proti štyrom hlasom prijatý. V tomto čase sa
schyľovala ku koncu aj práca jednotlivých komisií synody. Ukončila sa 4. februára 1921.43 Synoda
vypracovala návrh cirkevnej ústavy, ktorá sa však dostala na záverečné čítanie až o štyri mesiace neskôr,
24. mája 1921,44 v deň keď sa začalo 2. zasadanie synody v Trenčianskych Tepliciach.
41 Odpoveď synody na osvedčenie nemeckých a maďarských synodárov. In: Cirkevné listy, roč. 34, január – marec 1921, č. 1-3, s. 41-42.
42 Požiadavke nemeckých evanjelikov o zriadenie vlastného seniorátu bolo vyhovené v roku 1923, keď cirkevné zbory dvoch bra-

tislavských seniorátov (mestský a župný) sa začlenili do Bratislavského slovensko-maďarského a Bratislavského nemeckého seniorátu.
Otázkou zriadenia maďarského seniorátu sa zaoberal konvent Východného dištriktu roku 1928, ktorý ale z praktických príčin a nepreukázanej cirkevno-náboženskej potreby zamietol túto požiadavku rožňavského cirkevného zboru. RUPPELDT, Fedor: Samosprávny
život cirkvi v desaťročí 1919-1928. In: Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928 (do 1930), s. 41.
43 Rokovanie o osvedčení nemeckých a maďarských synodálov. In: Cirkevné listy, roč. 34, apríl 1921, č. 4, s. 88, 93-94.
44 Po schválení textu ústavy členovia synody v Trenčianskych Tepliciach jej návrh predložili na právoplatné schválenie vláde ČSR, ktorá ho na svojom zasadnutí 10. mája 1922 na niektoré menšie návrhy schválila v celom znení a následne 15. mája bola podpísaná ministrom pre správu Slovenska dr. Martinom Mičurom. Uverejnená bola v zbierke zákonov a nariadení pod č. 61 z r. 1923. JANOŠKA,
Synoda roku 1921. In: Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928 (do 1930), s. 32.
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Po vzniku cirkevnej ústavy ev. a. v. cirkvi na Slovensku sa mohlo pristúpiť k riešeniu personálnych
otázok v cirkvi. V roku 1922 okrem vysviacky prvých dvoch evanjelických biskupov (Jur Janoška a Samuel
Zoch) došlo i k voľbám generálnych, dištriktuálnych i seniorálnych funkcionárov. Pred voľbami boli
diskusie o potenciálnych kandidátoch na obsadenie týchto cirkevných postov veľmi aktuálnou témou medzi
evanjelickým duchovenstvom i veriacimi. V Novohradskom senioráte sa 7. júna 1922 konalo zasadnutie
spolku evanjelických kňazov Speváka.45 Ako to vyplýva zo zápisnice tohto zasadnutia, uskutočnilo sa
z dôvodov prerokovania voľby generálneho inšpektora, biskupa a dištriktuálneho dozorcu. Okrem
20 novohradských kňazov sa zasadnutia z radov laikov zúčastnili ako hostia Ľ. Bazovský a D. Bodický.
Prítomní sa jednoznačne dohodli na menách kandidátov na obsadenie spomínaných cirkevných postov
– dr. Jána Vanoviča za generálneho inšpektora, Samuela Zocha za biskupa Západného dištriktu, pod ktorý
zapadal Novohradský seniorát a za dištriktuálneho inšpektora Ľudovíta Bazovského. Účastníci porady sa
vyslovili za Bazovského z toho dôvodu, že ho považovali za významného pracovníka na cirkevnom poli.
Presvedčení o jeho dispozíciách prispieť k dobru a zveľadeniu ev. cirkvi na Slovensku aj týmto spôsobom
chceli odmeniť jeho dovtedajší prínos a zásluhy v cirkvi i v spoločenskom živote. Boli tej mienky, že
„účinkovanie a schopnosti dra Bazovského najširšej ev. slov. verejnosti sú dostatočne známé a dávajú úplnú
garanciu, že túto hodnosť dôstojne zastávať a v nej s voje schopnosti účinlive uplatňavať bude.“46 K tomuto
návrhu sa pripojili aj novohradskí cirkevní inšpektori, ktorí mali poradu v Lučenci v ten istý deň.
Je zaujímavé, že o dva týždne neskôr Bazovský prostredníctvom tlače informoval slovenskú
verejnosť o tom, že sa vzdáva kandidatúry za dištriktuálneho inšpektora. Od kandidatúry odstúpil
poďakovaním sa za prejavenú dôveru. Jeho slovami povedané – nikdy by neprijal túto cirkevnú hodnosť.
Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že novohradskí kňazi a cirkevní inšpektori sa na porade (neudáva na
ktorej porade) dohodli, že ho neodporúčajú za kandidáta na post dištriktuálneho inšpektora. Otázne
je, prečo novohradskí cirkevní predstavitelia zmenili svoj postoj voči Bazovského kandidatúre. Prečo
odvolali rozhodnutie, ktoré spravili len pred niekoľkými dňami. Na základe doterajšieho výskumu na túto
otázku nenachádzam jednoznačnú zodpovedať.
Dôležité je však vedieť, že tento krok neznamenal rozchod či odchod z práce na cirkevnom poli.
I keď sa Bazovský neodhodlal kandidovať na post dištriktuálneho funkcionára, pôsobením vo svojom
rodnom senioráte nepohrdol. Bol typom človeka, ktorého ambiciózne sklony sa prejavovali nielen
v politickom a spoločenskom živote, ale boli vnímateľné aj v jeho konfesionálnom pôsobení. Táto silná
osobnosť vodcovského typu s mnohými charizmami a pevným náboženským presvedčením potrebovala
priestor na realizáciu cirkevných i osobných záujmov. V seniorálnych voľbách v lete 1922 obstál Ľudovít
Bazovský úspešne. On ako seniorálny inšpektor a Michal Laciak ako senior boli poverení vedením a
správou Novohradského seniorátu.47 Podľa ustanovení novej cirkevnej ústavy si senioráty svojich
funkcionárov volili autonómne. Na rozdiel od dištriktuálnych a generálnych funkcionárov neboli volení
doživotne, ale na obdobie šiestich rokov. Bazovský, po opätovnom zvolení do úradu novohradského
seniorálneho inšpektora v roku 1928, pôsobil v tejto funkcii až do roku 1929.48 Počas tohto obdobia
popri inšpektorských povinnostiach celoseniorálneho charakteru účinkoval aj ako inšpektor niektorých
cirkevných zborov v Novohradskom senioráte – od roku 1919 v Cinobani a v Poltári.49
45 Spevák – spolok evanjelických kňazov. Stanovy spolku vypracoval Martin Rázus, Ján Drobný a Ján Lichner a boli schválené ge-

nerálnym konventom v roku 1922 v Martine. Na konferenciách novohradského bratstva 3. marca a 24. apríla 1922 v Lučenci z 30 novohradských kňazov 23 vstúpilo do tohto spolku. Za predsedu Speváka v Novohradskom senioráte bol zvolený Michal Laciak.
Archív Evanjelického cirkevného zboru v Lučenci.
Výsledky volieb zo seniorátov. In: Cirkevné listy, roč. 36, 1. 9. 1922, č. 17, s. 269.
O príčinách ukončenia jeho seniorálneho inšpektorského pôsobenia sa zmienim na inom mieste tejto štúdie.
Cirk. sbory a cirk. správa. In: Almanach cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928 (do 1930), s. 92-95.
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Do seniorálneho inšpektorského úradu Bazovského inaugurovali na jeseň 1922, keď sa v dňoch
4. – 5. októbra konal prvý, na autonómnom základe založený seniorálny konvent Novohradského
seniorátu. Po zložení prísahy seniorálny inšpektor predniesol svoju inauguračnú reč, v ktorej vyzdvihol
dôležitosť práce v cirkvi konanú v súlade rozumu so srdcom a zachovanie mravnej zodpovednosti pred
Bohom i ľuďmi. Zároveň sa stal aj členom seniorálneho súdu.50
Počas svojho novohradského inšpektorského regionálneho pôsobenia prekročil Bazovský hranice
seniorátu viacerými spôsobmi. Jednak sa zapájal do života a riadenia evanjelickej cirkvi na Slovensku
svojimi účasťami na dištriktuálnych konventoch, jednak svoje myšlienky, návrhy, duchovné hodnoty
i kritické postrehy zdieľal so širokou evanjelickou verejnosťou prostredníctvom tlače. V prvom decéniu
existencie novej republiky patril medzi najplodnejších prispievateľov do evanjelickej tlače. Bol známy aj
svojím rečníckym talentom. Jeho slová vítali pri príležitosti konania kňazskej konferencie 7. júla 1921
v Lučenci biskupa Jura Janošku, keď ako seniorálny inšpektor otváral slávnostným príhovorom zasadnutie
novohradskej seniorálnej rady na ďalší deň, 8. júla 1921.51 Príhovor sa dostal do seniorálnej zápisnice
a uverejnila ho aj tlač – evanjelické Cirkevné listy i Národnie noviny. Táto reč mala natoľko oslovujúcu a
prenikavú moc, že novohradské kňazstvo ju chcelo formou traktátov v čo najväčšom počte rozšíriť medzi
veriacimi. Bazovský v ňom okrem iného ubezpečil lučeneckých maďarských evanjelikov, že sa im nesmie
stať nijaká krivda, čo bolo z pohľadu vzájomných slovensko-maďarských vzťahov na cirkevnom poli veľmi
dôležité. Ústredná otázka jeho príhovoru V čo veriť? bola skutočne aktuálna a Bazovským precítene
zodpovedaná. Viaceré z jeho prejavov prednesených na seniorálnych konventoch sa uverejňovali
v evanjelickej tlači.
Jeho články sa objavovali predovšetkým na stránkach Cirkevných listov a Evanjelického posla zpod
Tatier. V nich často spájal, komentoval a analyzoval existujúce pomery v cirkvi i v štáte. Najčastejšími
témami, ktorým sa Bazovský venoval, boli otázky filozofického a teologického charakteru.
Zaoberal sa významom cirkvi, viery, Boha, ktorého považoval za prameň všetkého, za nezmeniteľné
absolútno, živý princíp dobra, krásy, pravdy a lásky. Náboženskú vieru pokladal za základ morálky.
V otázke vzťahu vedy a viery zdôrazňoval nevyhnutnosť ich vzájomného dopĺňania sa. Úlohou vedy je
v jeho ponímaní viesť človeka k Bohu, čo výstižne obsiahol aj vo svojom výroku: „najväčší triummf rozumu
je viera v Boha“.52 Popri potrebe evanjelizácie a lásky prameniacej z Kristovho učenia často pripomínal
veriacim, aby si zachovávali duševný pokoj a rovnováhu, ktorý sa ale mal prejavovať aj v celosvetovom
meradle ako podstata pacifizmu a demokracie. Vo vzťahu cirkvi a štátu vylučoval ich oddeliteľnosť.
Nebolo mu ľahostajné ani riešenie sociálneho postavenia najchudobnejších vrstiev. Pozornosť
si zasluhuje jeho postoj k riešeniu postavenia robotníckych vrstiev v spoločnosti v polovici 20. rokov
20. storočia, keď miesto „rozvráteného socializmu, bezbožného a boľševického komunizmu“ Bazovský

50 Novohrad. In: Stráž na Sione, roč. 30, 1922, č. 12, s. 98-99. Krátko po Bazovského inaugurácii sa členovia seniorálneho predsta-

venstva rozhodli založil seniorálny misijný spolok, ktorý by pod vedením Jána Bienika a Jána Hamara organizoval vonkajšiu i vnútornú
misiu, poučné prednášky pre veriacich a rozširovanie náboženských traktátov medzi ľudom. Po skončení rokovania a slávnostných bohoslužieb sa otvoril banket. Na ňom seniorálny inšpektor vložil do rúk pokladníka 1 000-korunovú základinu, úroky ktorej mali byť poskytnuté tomu študentovi lučeneckej štátnej preparandie, ktorý bude najlepší v cirkevnom speve. Sen. konvent sen. Novohradského.
In: Cirkevné listy, roč. 36, 15. 11. 1922, č. 22, s. 354-355.
51 Novohradský seniorát. In: Cirkevné listy, roč. 35, august – september 1921, č. 8-9, s. 215-217. Celý text Bazovského otváracieho príhovoru pozri: Reč, ktorou dr. Ľudevít Bazovský, sen. inšp. admin. otvoril zasadnutie seniorálnej rady seniorátu novohradského v Lučenci dňa 8. júla 1921. In: Cirkevné listy, roč. 35, júl 1921, č. 7, s. 151-154; Besednica. Reč, ktorou dr. Ľudovít Bazovský, sen. inšpektoradm. otvoril zasadnutie novohradskej sen. rady dňa 8. júla 1921 v Lučenci. In: Národné noviny, roč. 52, 19. 7. 1921, č. 159, s. 2-3.
52 Besednica. Reč, ktorou dr. Ľudovít Bazovský, sen. inšpektor-adm. otvoril zasadnutie novohradskej sen. rady dňa 8. júla 1921 v Lučenci. In: Národné noviny, roč. 52, 19. 7. 1921, č. 159, s. 2-3.
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navrhoval oprieť sa o ideály evanjelia, ideál rovnosti, slobody a spravodlivosti pre chudobných a
utláčaných. Svedčia o tom jeho slová: „Spytujem sa, či delnícke triedy potrebujú lepších zástupcov ako
im je Kristus a jeho apoštolovia? Nie! Netreba ísť za novodobými socialistickými „apoštolmi“, za Marxom,
Lassalom, Engelsom, Leninom a Trockým; ale treba sa vrátiť ku Kristovým apoštolom, vrátiť sa k evanjeliu,
k posolstvu Božiemu, kde nájdeme úplné porozumenie pre krivdy dielnícke a odsúdenie hriešneho
a bezúhonného kapitalizmu.“53
Veľmi citlivo vnímal aj problematiku jednodetných rodín v slovenskej evanjelickej spoločnosti. Podľa
neho tento trend prenikal do evanjelického spoločenstva od maďarských kalvínov. Osobne, ako otec ôsmich
detí, ťažko znášal skutočnosť, že ubúdalo evanjelických a pribúdalo katolíckych detí na Slovensku. Kritizoval
túžbu ľudí po majetku a ich odmietavý postoj k deťom. Za hlavnú príčinu jednodetných a bezdetných rodín
nepovažoval hospodárske pomery, ale pokles mravov v spoločnosti a ľudský egoizmus. Mal pocit, že „väčšia
láska sa vzbudzuje k volom a kravám, ako ku deťom.“ Pociťoval zodpovednosť za budúce generácie, a preto
jasne pomenoval podstatu problému nielen v klerikálnych kruhoch, ale aj na stránkach Národných novín: „...
ženy ľudu slovenského evanjelického s vedomím svojich mužov hubia plody životov svojich a takto hriešne vraždia
pokolenie ľudské, vraždia potomkov našich, vraždia cirkev našu evanjelickú a vraždia národ náš slovenský.“54
Dôraz kládol aj na budovanie dobrých vzťahov medzi cirkevnými predstaviteľmi, kňazmi, učiteľmi a
veriacimi. Do vlastných radov evanjelickej cirkvi si však mnohokrát dovolil nasmerovať aj kritiku – obviňoval
cirkev, že dovoľovala svetu vyhosťovať Boha z ľudských sŕdc, a tak sa stala príčinou ateizmu a sektárstva. Preto
volal po potrebe reformácie, presnejšie samoreformácie, vnútornej obnove jednotlivcov i cirkvi, odstránení
formalizmu v jej radoch a prejavoch, prísnej cirkevnej disciplíne55 a boji proti materializmu. Boli to úlohy,
ktoré ecclesia militans, ako ju on označoval, mala neodkladne uskutočniť.
Hoci nechcel miešať politiku do náboženstva, vo svojej spisbe vyzýval štátnikov a diplomatov, aby sa
v záujme pokoja a šťastia ľudstva opierali pri svojom konaní a rozhodovaní o Sv. Písmo. On sám mnohokrát
aplikoval a problematické otázky svojej doby zodpovedal práve citátmi z Biblie.
Výrazný zlom v cirkevnom pôsobení i v živote Ľudovíta Bazovského priniesol rok 1929. V auguste toho
roku bol totiž Bazovský vypočúvaný ako jeden zo svedkov v politickom procese s Vojtechom Tukom. Jeho
výpoveď šokovala verejnosť. Bazovský v nej potvrdzoval existenciu tajnej klauzuly Martinskej deklarácie.
Tuku nepovažoval za vinného z vlastizrady a v mnohom súhlasil s jeho politikou. Navyše v priebehu
Tukovho procesu jeho korunný svedok Karol Belánsky obvinil samotného Bazovského zo spolupráce
s Maďarmi a poberania od nich finančných prostriedkov za prácu v ich prospech.
Následky týchto udalostí vyvolali celý rad útokov na Bazovského osobu. V očiach centralististov tento
„tukáň“ pošpinil Martinskú deklaráciu a vzhľadom na jeho politickú nestálosť ho označili za politického
chameleóna. Po tom, ako v októbri 1929 Bazovského, člena Slovenskej národnej strany a predsedu jej
novohradskej organizácie, strana kvôli jeho politickému vystupovaniu vylúčila zo svojich radov,56 aj evanjelická
cirkev zaujala stanovisko k tejto záležitosti.
O niekoľko dní neskôr Ján Drobný, predseda spolku evanjelických kňazov Spevák, obvinil v Cirkevných
listoch novohradského seniorálneho inšpektora, že svojimi názormi spôsobil evanjelickej cirkvi hlbokú ranu.
Až takú hlbokú, že kto podľa Drobného „je s Tukom, kto s Tukom stojí a padá, nemá, nemôže mať a nesmie mať
53 Sociálny smysel evanjelia Krtistovho. In: Cirkevné listy, roč. 37, 31. 8. 1924, č. 16 s. 300-301.
54 BAZOVSKÝ, Ľ.: Nákaza jednodetstva vniká i do tela slovenského národa. In: Národné noviny, roč. 60, 5. 7. 1929, č. 79, s. 2.
55 Každému kňazovi odporúčal osobne navštíviť aspoň raz do roka každú domácnosť, porozprávať sa s domácimi a spoločne sa s nimi

pomodliť. Navrhoval aj kontrolu navštevovania služieb Božích. BAZOVSKÝ, Ľ.: Potrebujeme novú reformáciu. In: Cirkevné listy, roč. 37,
31. 10. 1923, č. 20, s. 402-404.
56 VIEST, B.: Ohlas k prívržencom Slovenskej Národnej Strany v Novohrade. In: Národný týždenník, roč. 1, 11. 10. 1929, č. 34, s. 2.
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miesta medzi nami, mal by sám od seba nahliadnuť, že nemôže zastávať nijaký úrad v cirkvi evanjelickej.“57
Bazovskému, ktorý mal byť z cirkvi priam vyobcovaný, Drobného slová spôsobili veľkú urážku a zneuctenie jeho
evanjelického konfesionálneho pôsobenia. Prosil novohradských evanjelikov, aby posúdili, či vystupovanie
Drobného bolo slušným a kresťanským postojom voči nemu. Nevedel prijať fakt, že ho Drobný stredovekou
netolerantnosťou zbavoval inšpektorského pôsobenia, vnášal do cirkevných záležitostí politiku a svoj osobný
hnev voči katolíkom.
Tieto udalosti viedli Ľudovíta Bazovského k tomu, že začiatkom decembra 1929 sa zriekol úradu
seniorálneho inšpektora a všetkých ostatných funkcií, ktoré v evanjelickej cirkvi zastával. Prostredníctvom
lučeneckej tlače informoval o tomto kroku novohradskú verejnosť. Zároveň požiadal miestneho seniora Michala
Laciaka, aby zvolal seniorálne presbytérium, v kompetencii ktorého bolo nariadiť novú voľbu seniorálneho
inšpektora. Došlo k nej 18. decembra 1929 v Lučenci. Presbytérium navrhovalo týchto kandidátov: školského
inšpektora Daniela Bodického, okresného náčelníka v Modrom Kameni Pavla Maliarika a okresného náčelníka
v Lučenci Ivana Čičmanca. Keďže sa na tomto zasadnutí vyzdvihovala práca Bazovského58 na organizovaní
Novohradského seniorátu i tvorbe cirkevných zákonov, niektorí navrhovali, aby novohradské cirkevné zbory
opäť poctili dôverou Bazovského. Napokon sa však členovia rozhodli podporiť kandidatúra Ivana Čičmanca.
Výsledky volieb zo dňa 14. februára 193059 rozhodli, že miesto novohradského seniorálneho inšpektora po
Bazovskom prebral Ivan Čičmanec.
Ukázalo sa, že určiť hranice medzi politikou a konfesionalizmom nebolo v tomto prípade jednoduché.
Bazovský ešte aj niekoľko mesiacov po strate všetkých cirkevných funkcií prostredníctvom tlače obviňoval
evanjelickú cirkev na Slovensku, že žiadala od neho, aby inak vypovedal v Tukovom procese (pokladal to
za znásilňovanie slobody svedomia) a začala proti nemu pohon nie z náboženských, ale politických príčin.
O veciach, ktoré na ňom cirkev spáchala, mienil informovať evanjelickú verejnosť i v zahraničí. Pociťoval ich
ako veľkú krivdu. Bol presvedčený o tom, že príčina celého problému spočíva v tom, že podporil človeka s
inonáboženskou, katolíckou príslušnosťou. Ako evanjelik dožadoval sa práva mať politický názor na katolíka
Tuku.
Domnievam sa, že k tomuto postoju ev. a. v. cirkvi voči Bazovského osobe a k strate všetkých cirkevných
funkcií, ktoré zastával, napomohlo jeho účinkovanie v politickom živote. Ako novohradský župan v rokoch 1919
– 1920 veľmi nadšene podporoval pražskú centralistickú politiku. Po niekoľkých sklamaniach a nenaplnených
očakávaniach sa pridal ku slovenskému autonomistickému hnutiu. Spôsob jeho verejného vystupovania,
veľakrát nesúci v sebe prvky výbušnosti a radikálnej kritiky, Bazovského do značnej miery priviedli do izolácie
v politickej, spoločenskej i náboženskej oblasti. Strácal podporu a dôveru okolia a v neskoršom období jeho
politické vystupovanie výrazne prispelo ku kontroverznému vnímaniu tejto osobnosti.
Cirkevné pôsobenie Ľudovíta Bazovského sa jeho odchodom z pozície seniorálneho inšpektora
definitívne skončilo. Naďalej so záujmom sledoval všetko, čo sa v radoch evanjelickej cirkvi odohrávalo
a mnohokrát diskutoval o náboženských a teologických témach nielen s evanjelikmi, ale i so svojimi
priateľmi z radov katolíkov.60 Obdobie, v ktorom žil a aktivizoval sa v práci pre evanjelickú cirkev, bolo
naozaj bohaté a pestré na politické udalosti, ktoré so sebou prinášali zmeny aj v cirkevnej samospráve
57 Prívet, ktorým predseda Ján Drobný otvoril tohoročné zasadnutie „Speváka“. In: Cirkevné listy, roč. 43, 30. 11. 1929, č. 20-21,

s. 349.
58 Pred voľbou seniorálneho inšpektora In: Národný týždenník, roč. 1, 13. 12. 1929, č. 43, s. 1.

Okolo voľby seniorálneho inšpektora v Novohrade. In: Národný týždenník, roč. 1, 22. 12. 1929, č. 44, s. 2.
59 Voľba seniorálneho dozorcu. In: Cirkevné listy, roč. 44, 1. 3. 1930, č. 4, s. 79.
60 Zdĺhavé rozhovory o religióznych otázkach viedol Bazovský so svojím priateľom katolíkom, jazykovedcom Ľudovítom Novákom v Ľubochni, kde Bazovský mal svoju vilu a často sa tam zdržiaval so svojou rodinou. Oral history: rozhovor s pani Oľgou Novákovou zo dňa
19. 9. 2006 v Ľubochni, dcérou Ľudovíta Nováka, ktorá od svojho detstva osobne poznala Ľudovíta Bazovského.
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evanjelickej cirkvi. Bazovský patril medzi tých cirkevných a zároveň politických aktivistov, ktorí túžili
meniť, dokazovať a napĺňať svoje osobné ambície. Jeho úloha v živote evanjelickej cirkvi bola skutočne
pozoruhodná. Jeho prácu pred vznikom ČSR treba oceniť z pohľadu regionálnych cirkevných dejín
Novohradu, ale aj kvôli jeho snahe zabrániť, respektíve obmedziť skutočnosť, že evanjelická cirkev
v Uhorsku sa snažila vo výraznej miere popri duchovnej práci napomáhať aj šíreniu a presadzovaniu idey
jednotného maďarského národa. Hoci Bazovský sa svojimi všestrannými aktivitami už v časoch RakúskoUhorska predstavil okoliu ako rozhodný a talentovaný muž, po roku 1918 sa výrazne posunul v rebríčku
spoločenského i náboženského pôsobenia. Jeho podiel na organizovaní samostatnej evanjelickej cirkvi
na Slovensku po roku 1918 mu dodala v očiach verejnosti skutočnú prestíž a dôstojnosť. Pochopiteľne,
po tom všetkom, bolo pre neho veľmi náročné akceptovať skutočnosť, že nemohol zastávať žiadny úrad
v evanjelickej cirkvi.
Na príklade tejto nesporne komplikovanej osobnosti slovenskej politickej scény môžeme vidieť,
ako konfesia jednotlivca, v tomto prípade Bazovského, vplývala na jeho zaradenie sa do spoločnosti,
na jeho bohaté národnobuditeľské, politické i hospodárske aktivity. Vzájomný vplyv konfesionalizmu a
politiky bol v jeho živote skutočne evidentný. Nestále politické vystupovanie tohto cirkevného činiteľa
síce spôsobilo jeho odchod z radov evanjelických cirkevných hodnostárov, ale, každopádne, z pohľadu
konfesionálneho významu zásluhy, ktorými sa pričinil o povznesenie evanjelického vierovyznania a
o konsolidáciu cirkevných pomerov v ČSR, stoja za povšimnutie.
Summary
The main focus of this study is to reveal denominational features of Ľudovít Bazovský in his public
activities since the end of the 19th century till the end of 1920´s. To fulfill this aim I deal with three
main issues in this work: description of family and social background of young Bazovský, his activities in
the lutheran church in the region of Novohrad district of south Slovakia and also revealing his spiritual
profile.
Bazovský during his prolific life showned an interest not only in political, economic and social
questions of his time, but as a member of lutheran church had an importan role as an official. He became
the clerical inspektor of the lutheran church district of Novohrad in 1920´s and he contributed in the
process of establishing the lutheran church in Slovakia after the separation from the Hungarian kingdom
in 1918. However, his political acting casused that he was not allowed to work as a church official of the
lutheran church after 1929.
From the political point of view Bazovský belongs to the controversial personalities of Slovak history.
So far his acting in the lutheran church is not known. This study wants to provide at least a brief view of
it and so to help to better understand the role of confesionalism in Slovak history.
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Náboženské pomery maďarskej menšiny
na Slovensku v rokoch 1938 – 1945
Martin HETÉNYI
Mocenské presuny v Európe koncom 30. rokov umožnili Hitlerovi vyriešiť tzv. československú
otázku. Pri tomto riešení mu výrazne asistovali maďarské vládne kruhy svojou permanentnou snahou
o zmenu trianonských hraníc. Výrazné teritoriálne zmeny smerujúce k okliešteniu územia Slovenska
začali arbitrážou nemeckej a talianskej vlády 2. novembra 1938 vo Viedni.1 Hitler o niekoľko mesiacov
definitívne zlikvidoval Česko-Slovenskú republiku, pričom zo zištných dôvodov umožnil vznik Slovenského
štátu (14. marca 1939). Jeho politický systém vytvoril diferencované podmienky na existenciu svojich
národnostných minorít.2
Postavenie maďarskej menšiny bolo špecifické. Jej rozvoj súvisel najmä s celkovým vývojom
spoločnosti, a to najmä s postupným likvidovaním pluralitnej demokracie a korektného vzťahu
k menšinám z politického života Slovenska, ktoré sa spustilo krátko po vyhlásení autonómie Slovenska (6.
októbra 1938). Nedemokratické zásahy proti nej nielenže spadali do politického nacionalizmu Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany (HSĽS), boli determinované i slovensko-maďarskou reláciou. Zreteľné boli totiž
hlboké väzby maďarskej minority na materskú vlasť. Napriek tomu, že Maďarské kráľovstvo bolo od jesene
1940 oficiálne spojencom Slovenského štátu v Trojpakte, vo verejnej mienke slovenskej spoločnosti
podporovanej propagandou slovenskej vlády predstavovalo prízrak s revizionistickými chuťami.3
Po Viedenskej arbitráži sa počet Maďarov na území Slovenska podstatne zmenšil. Podľa sčítania ľudu
z roku 1938 žilo v Slovenskej krajine približne 2 700 000 obyvateľov, z toho 67 tisíc Maďarov (2,5 %).4
Hlavný ostrov Maďarov sa nachádzal v okresoch Nitra a Zlaté Moravce. Ďalšia podstatná koncentrácia
1 Bližšie pozri napríklad ÁDÁM, M. (Ed.): Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936-1945 II. A Müncheni egyezmény
létrejötte és Magyarország külpolitikája 1936-1938. Budapešť, 1965, s. 881-898. ČIERNA-LANTAYOVÁ, D.: Podoby česko-slovensko – maďarského vzťahu 1938-1949. Bratislava, 1992, s. 12. DEÁK, L.: Viedenská arbitráž 2. novembra 1938. Dokumenty I.-III. Martin, 2002
- 2006. EIBEL, J. – VÁVRA, F.: Viedenská arbitráž – dôsledok Mníchova. Bratislava, 1963, s. 16-96. HEYDUK, M. – CHALUPA, A. – KVAČEK, R.: Československý rok 1938. Praha, 1988, s. 241-244. IRMANOVÁ, E.: Maďarsko a versailleský mírový systém. Ústí nad Labem, 2002,
s. 197-280. JANEK, I.: Cseh-szlovák – magyar diplomáciai kapcsolatok és tárgyalások 1938-1939-ben. In: Irodalmi Szemle 48, 2005, 9,
s. 74-89. LIPTÁK, Ľ.: Maďarsko v politike slovenského štátu v rokoch 1939-1943. In: Historický časopis, 15, 1967, 1, s. 3. LIPTÁK, Ľ.: Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. In: Príspevky k dejinám fašizmu v Československu a v Maďarsku. Bratislava, 1969,
s. 189-283. POTEMRA, M.: Politický život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945. In: Slováci v Maďarsku. Bratislava, 1994,
s. 157-182. TILKOVSZKY, L.: Južné Slovensko v rokoch 1938-1945. Bratislava, 1972, s. 36-40. VIETOR, M.: Dejiny okupácie južného Slovenska. Bratislava, 1968, s. 42. ŽUDEL, J.: Zmeny československo-maďarských hraníc v dôsledku Viedenskej arbitráže. In: Slovenská archivistika, 26, 1991, 2, s. 34-43.
2 Bližšie pozri napríklad KOVÁČ, D.: Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871-1945). Bratislava, 1991. PEKÁR, M.: Rusínska
otázka na Slovensku v rokoch 1939-1945 a alternatívy jej riešenia. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica, 2005, s. 292-302. PEKÁR, M.: Základné východiská menšinovej politiky na Slovensku od roku 1918 do súčasnosti. In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Prešov 2005. s. 60. PODOLEC, O.: Postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike
1939-1945. Bratislava 2006. Rukopis. SCHVARC, M.: Organizačná štruktúra Deutsche Partei 1938-1945. In: Slovenská republika 19391945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica, 2005, s. 101-118.
3 Bližšie pozri napríklad HETÉNYI, M.: Ilegálne prechody štátnej hranice v nitrianskom úseku v rokoch 1938-1945. In: Vojenská história, 9, 2005, č. 2, s. 55-71. HETÉNYI, M.: Náčrt problematiky utečencov z Maďarska v okrese Nitra 1938-1945. In: Slovenská republika
1939-1945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica, 2005, s. 429-442. HETÉNYI, M.: K niektorým aspektom situácie na slovenskomaďarskom pohraničí 1938-1945. In: Vojenská história, 10, 2006, č. 3, s. 20-43. PEKÁR, M.: Východné Slovensko v druhej republike
1938-1939. In: Acta historica neosoliensia. Banská Bystrica : Tomus 7, 2004, s. 87-97.
4 ZPRÁVY Štátneho plánovacieho a štatistického úradu, 1, 1946, č. 1, s. 17-18. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív (SNA), fond (f.) Ministerstvo vnútra (MV), škatuľa (šk.) 33, 379/39 prezidiálne (prez.). K problematike príslušnosti k maďarskej alebo slovenskej národnosti obyvateľstva Slovenska bližšie pozri BAČOVÁ, V.: Etnická identita a historické zmeny. Výskum obyvateľov vybraných obcí Slovenska. Bratislava, 1996, s. 10-200. BOBÁK, J.: Poznámky k vývinu a stavu národnostného zloženia obyvateľstva južného Slovenska. In: Historický zborník, 7, 1997, s. 88-105. CSAMPAI, O.: Viharvert nemzet-tudat. Az identitástudás és érzésvilág problemái Zoboralja magyár falaiban. Bratislava, 1994, s. 9-176. ZEĽOVÁ, A.: Etnická identita maďarskej menšiny na Slovensku.
In: PAUKOVIČ, V.: Etnické menšiny na Slovensku. Košice 1991, s. 43-52.
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maďarskej menšiny sa rozprestierala v Bratislave a jej okolí. Väčšina Maďarov z východného Slovenska sa
sústreďovala na Spiši a v okresoch Dobšiná, Gelnica, Michalovce a Trebišov a v meste Prešov.5 Náboženská
orientácia Maďarov na západnom a strednom Slovensku sa v zásade neodlišovala od orientácie slovenskej
väčšiny.6 Maďarská pospolitosť sa tu hlásila väčšinou buď k rímskokatolíckemu alebo evanjelickému
augsburskému vyznaniu (a. v.). Väčšina kalvínov na východnom Slovensku sa hlásila k maďarskej
národnosti. Výnimočne sa Maďari na Slovensku hlásili i k ďalším konfesiám.7
Ústava z 21. júla 1939 deklarovala právo národnostných menšín kultúrne a politicky sa organizovať
pod vlastným vedením, pestovať kultúrne styky so svojím materským národom. Otázka statusu maďarského
obyvateľstva na Slovensku sa však v praxi podmieňovala otázkou právneho postavenia slovenského
obyvateľstva v Maďarsku, t. j. uplatňoval sa recipročný princíp.8 Maďarská menšina sa mohla politicky
a spolkovo združovať, ale na rozdiel od nemeckej komunity len v nesmierne limitujúcich hraniciach,
ktoré plnohodnotnej činnosti v tejto oblasti zamedzili. Jednou z programových úloh Maďarskej strany
na Slovensku, ako aj maďarskej inteligencie napriek mocenským reštrikciám zostával rozvoj kultúrneho
života a pozdvihnutie vzdelanosti maďarskej menšiny.9 Nemalou mierou do vzťahu maďarskej minority a
štátneho aparátu či slovenskej majority prispeli okrem politickej reprezentácie a učiteľstva i ďalšie zložky
maďarskej inteligencie, osobitne v duchovnej sfére. Medzi obyvateľmi Slovenska, medzi inteligenciou a
zvlášť medzi duchovnými kresťanských cirkví sa nezriedka objavovali promaďarské, resp. protislovenské
postoje a nálady.10 Cirkevní činitelia, ktorí pôsobili na území Československa po roku 1918, mali zväčša
maďarskú národnosť, pričom česko-slovenská národnostná politika poskytla cirkevným vrchnostiam
možnosť uplatňovania maďarčiny pri bohoslužbách a sprievodných akciách, ako i svojho promaďarského
zmýšľania na južnom Slovensku.11 Maďarofilné tendencie medzi duchovenstvom pretrvali aj po vzniku
Slovenského štátu. O svoje dobré kontakty s predstavenými na biskupských úradoch sa mohli oprieť
mnohí maďarskí kňazi.

5 Z 2 653 obcí v slovenskom štáte malo 24 väčšinu obyvateľstva maďarskej národnosti. V ďalších 8 obciach žilo viac ako 20% maďarských obyvateľov. V hlavnom meste mala maďarská menšina 10, 85 %-né zastúpenie.
6 Obyvateľstvo Slovenskej republiky sa z náboženskej stránky skladalo zo 73 % rímskych katolíkov, 7 % gréckokatolíkov, 15 % evanjelikov a. v., 0,5 % kalvínov, 0,2 % pravoslávnych, 3 % izraelského vyznania.
7 Z marginálnych dôvodov na život maďarskej menšiny túto oblasť v štúdii neskúmam. Okrem kresťanských cirkví i k židovskej viere.
Bežná realizácia náboženských obradov židovských veriacich však bola postupne od vyhlásenia autonómie Slovenska 6. októbra1938
radikálne obmedzovaná a riešenie židovskej otázky malo vcelku známe tragické dimenzie.
8 Odvetné opatrenia proti maďarskej menšine na Slovensku zahrňujúce jednotlivcov i maďarskú menšinu ako celok podnikala slovenská
vláda v úsilí paralyzovať následky politickej porážky, ktorú utrpela Viedenskou arbitrážou, a takisto útočnosť maďarskej vlády, ktorá
ju zahnala do defenzívy. Vo vnútroštátnej relácii sa uplatňovala zásada reciprocity v rôznych formách, predovšetkým obmedzovaním
činnosti maďarských politických a kultúrnych organizácii. Táto zásada zostala základným politickým nástrojom obrannej politiky proti Maďarsku až do konca vojny. Ľudácka vláda degradovala činnosť maďarskej politickej organizácie na pasívne prizeranie sa až do novembra 1941, keď bola v Maďarsku povolená Strana slovenskej národnej jednoty (bližšie pozri VIETOR, M.: Dejiny..., c. d., s. 54, 92-93,
191-193. SZALATNAI, R.: Memorandum. In: Obžalovaný prehovorí. Bratislava, 1994, s. 163. PODOLEC, O.: Slovensko-maďarské konflikty a ich odraz na pôde slovenského snemu. In: Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí. Bratislava, 2003, s. 182-188.). Okrem ústavy politický život maďarskej minority vymedzoval zákon č. 121 / 1940 Sl. z. o politických stranách národnostných menšín prijatý 15. mája 1940. Esterházy v parlamentnej rozprave o zákone napadol články o reciprocite, pričom vyjadril nespokojnosť s eventuálnym nebezpečenstvom rozpustenia Zjednotenej maďarskej strany, ktoré zákon prinášal (Magyar országos levéltár (MOL), f. Külügyminisztérium, K-63, šk. 458, 2434/40.).
9 Bližšie pozri HETÉNYI, M.: Maďarská menšina v Slovenskej republike v rokoch 1939 – 1945. Vzťahy mocensko-represívneho aparátu a
maďarskej menšiny. Dizertačná práca. Nitra, 2005, s. 118-185. KAMENEC, I.: Osobnosť Jánosa Esterházyho a jej kontroverzné interpretácie. In: Hľadanie a blúdenie v dejinách. Bratislava : Kalligram, 2000, s. 356-362. KOVÁCS, L. G.: A szlovákiai magyarság a második
világháború éveiben 1939-1945. In: Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéböl. Bratislava, 1993, s. 127-155. Magyarok kisebbségben és szórványban. Budapešť, 1995, s. 90-118. MOLNÁR, I.: Esterházy János. Dunaszerdahely 1997, s. 97-218. PEKÁR, M.: Politické
aktivity maďarskej menšiny na východnom Slovensku v rokoch 1939-1944 v zrkadle župnej agendy. In: Ročenka katedry dejín FHPV PU
2003. Prešov, 2003, s. 128-142. SUŠKO, L.: Politik odhodlaný na všetko. In: Pravda, 7, 1997, 148, s. 14. ZELENÁK, P.: Zjednotená krajinská kresťansko-socialistická a maďarská národná strana. In: Politické strany na Slovensku 1860-1989. Bratislava, 1992, s. 213-218.
ZELENÁK, P.: Maďarská strana na Slovensku. In: Politické strany na Slovensku 1860-1989. Bratislava, 1992, s. 241-244.
10 HETÉNYI, M.: Promaďarské duchovenstvo a náboženské pomery na pozadí vzťahu štátneho aparátu a maďarskej menšiny 1938-1945.
In: Studia Historica Nitriensia XII. Nitra, 2005, s. 109-147.
11 BOBÁK, J.: Poznámky..., c. d., s. 94.
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Významnú úlohu vo fungovaní prvej Slovenskej republiky zohrávali kresťanské cirkvi, t. j. katolíci,
protestanti a pravoslávni. Predovšetkým rímskokatolícka cirkev12 bola úzko spätá so štátnymi a straníckymi
štruktúrami – ideologicky i personálne. Desiatky jej kňazov boli aktívnymi funkcionármi HSĽS, cirkevní
hodnostári boli poslancami snemu, ktorí sa hlásili k svojim zásluhám pri vzniku Slovenského štátu a
zostávali jeho spoľahlivou oporou. Vzhľadom k vysokej religiozite slovenského obyvateľstva a autorite
cirkvi takéto postoje podporovali režim.13 Okrem výraznej podpory diecéznej a farnostnej oblasti
usporiadania cirkevnej hierarchie vláda napomáhala i rozvoju náboženských reholí a kongregácií.
Na Slovensku toho času jestvovali štyri katolícke biskupstvá a dve apoštolské administratúry,
samostatná slovenská cirkevná provincia však nevznikla.14 Po územných zmenách, ktoré nastali
v súvislosti s Viedenskou arbitrážou, Vatikán v júli 1939 pristúpil k novému rozhraničeniu diecéz.15 Časti
košického, rožňavského a satmárskeho rímskokatolíckeho biskupstva, ktoré zostali na území Slovenského
štátu, prešli do správy prešovského rímskokatolíckeho biskupa,16 naopak časti na okupovanom území sa
rozčlenili medzi biskupstvá so sídlom v Maďarsku.17
Reakcia duchovenstva na novovznikajúcu situáciu po Viedenskej arbitráži bola rôznorodá – nielen
v radoch katolíckej cirkvi existovala istá diferenciácia k niektorým otázkam spoločenského života.18
Vo všeobecnosti možno povedať, že rímskokatolícka cirkevná vrchnosť si udržala zvrchovanosť nad
záležitosťami s farármi. Nepodľahla ani obmedzujúcim nátlakovým návrhom štátnych orgánov,
argumentujúc, že duchovní sa neprevinili voči cirkevným zákonom. Nitriansky okresný náčelník v správe
z júna 1942 poodhalil postoj správnych orgánov k nezávislosti cirkevných hodnostárov: „…Slováci svojou
kvalitou zatieňujú Maďarov, ktorí po dedinách majú oporu v niektorých vyslúžilých farároch. Bolo by účelné
s biskupskými úradmi sa dohodnúť na väčšej ingerencii politickej správy pri obsadzovaní farských úradov
v pohraničných okresoch. Je nemožný stav, aby v slovenských obciach na pohraničí starí, vyslúžilí farári
ako relikvie bývalého Uhorska ďalej účinkovali bez vnútorného interesu k záujmom Slovenska. Azda vec by
sa dala vyriešiť núteným penzionovaním prestarlých kňazov. V krajoch neprebudených ľud k národnému

12 K rozboru interakcie Slovenského štátu a Vatikánu, či vzostupu slovenského katolicizmu bližšie pozri DOLINSKÝ, J.: Cirkev a štát na

Slovensku v rokoch 1918-1945. Trnava, 1999, s. 67-99. HOFFMANN, G. – HOFFMANN, L.: Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. Partizánske, 1994. Katolícka cirkev na Slovensku 1938-1945 v hodnotení nemeckých diplomatov a tajných agentov. Zost. Ďurica, M. S. Trnava, 2001. MULÍK, P.: Katolícka cirkev a politika Slovenskej republiky 1939-1945. In: Slovenská republika (1939-1945).
Martin, 2000, s. 101-113. MULÍK, P.: Svätá stolica a medzinárodné postavenie Slovenska koncom druhej svetovej vojny. In: Dies ater.
Nešťastný deň. 29. august 1944. Bratislava, 1994, s. 58-62. MULÍK, P.: Vatikán a slovenská štátnosť. In: Slovensko na konci druhej svetovej vojny. Bratislava, 1994, s. 141-147. PETRANSKÝ, I. A.: Katolícka cirkev na Slovensku a povstanie roku 1944. In: Slovenská republika
1939-1945 očami mladých historikov III. Trnava, 2004, s. 49-78. PETRANSKÝ, I. A.: Katolícka cirkev v období prvej Slovenskej republiky.
In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov I. Trnava, 2002, s. 30-49. SIDOR, K.: Šesť rokov pri Vatikáne. Scranton,
1947. SPIŠIAK, P.: Katolícka cirkev a slovenský štát. In: Viera a život, 7, 1997, č. 2, s. 97-107. VAŠKO, V.: Neumlčená. Kronika katolické
církve v Československu po druhé světové válce I. Praha, 1990, s. 61-90. Vatikán a Slovenská republika (1939-1945). Dokumenty. Zost. Kamenec, I. – Prečan, V. – Škorvánek, S. Bratislava, 1992. VILHAN, M.: Postoje katolíckej cirkvi na Slovensku k politickým režimom v rokoch 1939-1951. In: SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Banská Bystrica, 1999, s. 384-405. VNUK, F.: Náčrt dejín katolíckej cirkvi s osobitným zreteľom na dejiny katolicizmu na Slovensku v 20. storočí. Bratislava, 1995, s. 103-111. ZÚBEK, T. J.: Katolícka
cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1948. In: Svedectvo jednej generácie. Cambridge, 1990, s. 131-164.
13 KAMENEC, I.: Slovenský stát 1939-1945. Praha, 1992, s. 34-36.
14 Bližšie pozri MULÍK, P.: Úsilie o zriadenie slovenskej cirkevnej provincie od roku 1939 a jej vývoj po súčasnosť. In: Katolícka cirkev
a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava, 1998, s. 63-85.
15 Podľa stavu z októbra 1943 mala rímskokatolícka cirkev na Slovensku 835 farárov a 363 kaplánov, ďalej 38 reholí a kongregácií. Päť
rokov slovenského školstva 1939-1943. Bratislava, 1944, s. 416-428.
16 Šlo o košického biskupa Jozefa Čárskeho, ktorý sa po provokáciách maďarských úradov po obsadení Košíc presťahoval do Prešova,
ktorý sa stal sídlom apoštolskej administratúry.
17 Vo veci spravovania katolíckych cirkevných majetkov Slovenská republika uzavrela s Maďarským kráľovstvom 3. mája 1941 zmluvu,
podľa ktorej slovenskí beneficiáti, resp. cirkevnoprávne osoby mohli voľne spravovať a užívať svoje benefičné majetky v Maďarsku a naopak. Táto zmluva sa však v praxi realizovala len obmedzene, keďže Vatikán na ňu nereflektoval. Päť..., c. d., s. 395-397.
18 Bližšie pozri VILHAN, M.: Postoje..., c. d., s. 384-405.
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povedomiu prichádza cez oltár svojho kostola a daromná je snaha učiteľov, notárov, keď táto práca na fare je
neutralizovaná.“19 Cirkevní hodnostári zasiahli do pôsobnosti kňazov len výnimočne, pri ostentatívnych
prípadoch, formou poslania kňaza do výslužby,20 preložením na iné pôsobisko, resp. nahradením lojálnou
osobou. Fyzická i mentálna izolácia maďarského duchovného preloženého do slovenského prostredia
zohrala veľmi účinnú a pre štátne úrady osožnú rolu najmenej v troch prípadoch.21 Vidieť v tom pomerne
zriedkavú kooperáciu štátnej moci a cirkevnej biskupskej ustanovizne pri likvidácii promaďarskej
spôsobilosti kňaza.
Len v jednom prípade bol výnos biskupa štátnymi orgánmi zmenený, keď Ústredňa štátnej
bezpečnosti (ÚŠB) v roku 1942 pozastavila povolenie maďarských bohoslužieb v Čeklísi (dnešné
Bernolákovo). Taktiež v Humennom sa úradom úspešne podarilo urobiť opatrenie na rímskokatolíckom
farskom úrade ohľadom zastavenia maďarských bohoslužieb. Voči kňazom ostatných kresťanských cirkví,
ktoré v náboženskom prostredí maďarskej komunity takisto zohrali dôležitú úlohu – evanjelickej a. v.,
reformovanej – kalvínskej, pravoslávnej a gréckokatolíckej, mohol štátny aparát postupovať razantnejšie,
pretože ich spojitosť so štátom nebola natoľko pevná ako v prípade rímskych katolíkov. Preto mohli štátni
funkcionári ľahšie vyvíjať represívny tlak na vrchných predstaviteľov spomenutých konfesií k obmedzeniu
či zakázaniu pôsobenia a aktivít jednotlivých kňazov.
Sídlom gréckokatolíckej eparchie bolo mesto Prešov a prešovskému biskupovi Petrovi Pavlovi
Gojdičovi podliehali veriaci z celého územia Slovenskej republiky (SR).22 Vzťah biskupa Gojdiča a
gréckokatolíkov rusínskej národnosti k Slovenskému štátu bol zaťažený etnickým podtónom. Pokusy
štátnych úradov o slovakizáciu rusínskeho prostredia, a naopak nechuť biskupa k uznaniu emancipačných
práv veriacich slovenskej národnosti,23 viedli k trvalému napätiu medzi štátnym aparátom a rusínskymi
duchovnými, pričom sa neraz zneužívala i maďarská otázka. Zvláštnosťou situácie na východnom
19 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka v Nitre (ŠAP NR), f. Okresný úrad (OÚ) v Nitre (NR), šk. 51, Mesačné situačné
správy/42 prez.
20 Augustín Petrášek, bývalý poslanec Národného zhromaždenia za Zjednotenú maďarskú stranu, rímskokatolícky farár v Jágerseku,
bol už v júni 1939 miestnou žandárskou stanicou zaradený do zoznamu nespokojencov a štváčov. Žandári navrhli jeho preloženie medzi „oduševnených“ Slovákov. Žandárstvom bol pranierovaný za školskú výchovu. Petrášek sa snažil povzbudzovať žiakov a ich rodičov
v maďarskom nacionálnom zmýšľaní. V decembri 1939 sa na neho sťažovali i činovníci Slovenskej Ligy. Konfliktu sa nevyhol ani s cirkevnými predstavenými, keď na sviatok svätých Cyrila a Metoda roku 1941 neospravedlnený a nenahradený neodslúžil svätú omšu. Začiatok slovenských bohoslužieb často menil, čo u obyvateľov vyvolávalo zmätok. Nadriadený cirkevný úrad pragmaticky reagoval až
1. novembra 1941, keď ho poslal do výslužby. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre (ŠA NR), f. Oblastné žandárske veliteľstvo
Nitra (ObŽV NR), šk. 3, 50 a 367/41 dôverné (dôv.). ŠA NR, f. ObŽV NR, šk. 4, 114/42 dôv. ŠAP NR, f. OÚ NR, šk. 51, 150/39 prez.
21 Jozef Tenk, rímskokatolícky kaplán bol z Podunajských Biskupíc premiestnený na stredné Slovensko. V marci 1943 sa prihlásil na
uprázdnenú farnosť vo Veľkej Lehote (okres Nová Baňa), kde v tom čase už dočasne pôsobil. V posudku vypracovanom miestnym žandárstvom v apríli 1943 je uvedené, že počas jeho pôsobenia na lehotskej fare nevyvíjal politickú činnosť a venoval sa len cirkevnej práci, i keď sa doma s rodičmi rozprával len po maďarsky a odoberal maďarské noviny. S miestnou inteligenciou sa vôbec nestýkal, keďže obec bola slovenská (Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Banskej Bystrici (ŠA BB), f. Pohronská župa (PŽ) II., šk. 27, 1233/43
prez.). Svoju cirkevnú vrchnosť nerešpektoval rímskokatolícky farár Rudolf Zachar z Výčap-Opatoviec. V novembri 1939 – na sviatok
Všetkých svätých, keď mal na základe určenia apoštolskej administratúry v Trnave sláviť slovenskú kázeň, prehlásil, že ju odslúži len
v maďarčine. V marci 1940 po prepustení z väzenia v Ilave bol premiestnený na farnosť do Ladíc (okres Zlaté Moravce; ŠA NR, f. ObŽV NR,
šk. 2, 110/40 dôv. ŠA NR, f. ObŽV NR, šk. 3, 41/41 dôv. ŠAP NR, f. OÚ NR, šk. 45, č. 2428 a 2598/39 prez.). Na inú farnosť preložil kňaza tiež gréckokatolícky biskupský ordinariát v Prešove – na jar 1944 Jána Szabóa, farára v Havaji. Stalo sa tak po tom, čo ho Ústredňa
štátnej bezpečnosti obviňovala z maďarofilného zmýšľania a zo snahy o zrušenie slovenskej školy v Bystrom. Okrem toho už v roku 1940
bol trestne stíhaný za rušenie obecného pokoja (SNA, f. Ústredňa štátnej bezpečnosti – č. 209, šk. 554, 1721/44.). Keď kalvínsky farár Andrej Erdélyi z Lastoviec v snahe udržať čisto maďarské bohoslužby v obci vypovedal poslušnosť svojej nadriadenej cirkevnej vrchnosti – slovenskému Ondavsko-toryskému seniorátu z Bánoviec, jeho senior v máji 1944 netradične odporučil proti nemu použiť brachiálnu moc štátu. Problém sa vyriešil až smrťou farára 8. augusta 1944 (SNA, f. 209, šk. 539, 202/44.). Vyskytli sa i ďalšie návrhy úradov a bezpečnostných orgánov preložiť nespokojných kňazov do čisto slovenských obcí.
22 Podľa stavu z októbra 1943 mala gréckokatolícka cirkev na Slovensku 195 farárov a 12 kaplánov, ďalej 4 rehole a kongregácie (Päť...,
c. d., s. 416-417). Bližšie pozri GAJDOŠ, M.: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo vzťahu k súčasnému územnosprávnemu členeniu
Slovenskej republiky. In: Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. Bratislava, 1998, s. 86-93.
23 MULÍK, P.: Katolícka..., c. d., s. 109-110. K rusínskej otázke bližšie pozri napríklad KOVÁČ, A.: Rusíni-Ukrajinci a upevňovanie národnostného súladu v Slovenskej republike. In: Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava, 1991, s.135-139. GAJDOŠ, M.: Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1938-1945 a jej výskum. In: Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava, 1991, s. 140-144.
KONEČNÝ, S.: Rusínska otázka v období prvej Slovenskej republiky. In: Slovenská republika (1939-1945). Martin, 2000, s. 174-181.
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Slovensku bol jav, že keď sa niektorí starší kňazi – odchovanci maďarských škôl, snažili u obyvateľstva
povzniesť rusínske národné povedomie, bezpečnostné orgány sa domnievali, že svojim rusofilstvom
zastierajú svoje „maďarstvo“. Okresné a policajné úrady Šarišsko-zemplínskej župy upozorňovali
nadriadené zložky na zákulisnú agitáciu gréckokatolíckeho duchovenstva vychádzajúcu z rezidencie
biskupa Gojdiča a pozostávajúcu zo snahy o pričlenenie rusínskych krajov k Maďarsku.24 Hlavne v roku
1939 štátna správa obmedzovala takúto agitáciu zatýkaním a uväznením niektorých nespokojencov
v zaisťovacom tábore. Z gréckokatolíckych kňazov úrady považovali za „maďarónov“ až 20 osôb z Prešova, konkrétne z biskupského úradu.25 Väčšina kňazov však postupne (od roku 1940, keď sa relatívne
ustálili pomery na pohraničí a medzinárodné postavenie Slovenska sa stabilizovalo) začala preukazovať
aspoň navonok lojalitu alebo skôr pasivitu voči Slovenskému štátu, čo zaregistrovali i úrady.
Oficiálni predstavitelia evanjelickej cirkvi a. v. zaujali k režimu SR postoj akejsi lojálnej opozície.
V politickom živote boli viac-menej pasívni.26 Z organizačného hľadiska je zaujímavý moment, keď sa
jej spravovanie ako jedinej konfesie na Slovensku v skúmanom období rozdelilo podľa národnostného
princípu. Evanjelici nemeckej národnosti sa cirkevným zákonom, vyneseným synodou evanjelickej cirkvi
na Slovensku 14. júna 1939, vyčlenili z jej zväzku, aby sa mohli organizovať samostatne na základe
národnostného princípu.27 Avšak recipročne28 vládna moc nikdy nepripustila samostatnú správu
maďarskej evanjelickej cirkvi na Slovensku, a Maďarský evanjelický zväz na Slovensku29 podriadila
nemeckej cirkevnej správe. Nemeckí duchovní nemecko-maďarskej evanjelickej cirkvi odmietali priznať
maďarskej časti zodpovedajúce práva na maďarský bohoslužobný jazyk napriek tomu, že spravovali
majetok Maďarského evanjelického zväzu a vyberali od Maďarov cirkevnú daň.30 Maďarskí evanjelici
prejavovali s týmto faktom nespokojnosť a požadovali aspoň to, aby ich evanjelická cirkev zostala
organizovaná v rámci generálnej slovenskej evanjelickej cirkvi, kde stále mali určitý vplyv i promaďarskí
evanjelickí kňazi – najmä zo staršej generácie.31
V pozornosti úradov zostávala i reformovaná – kalvínska cirkev.32 Reformovanú cirkev na Slovensku
pred Viedenskou arbitrážou riadil Vojtech Sörös, biskup Preddunajského dištriktu. Keďže po Viedenskej
arbitráži zostal pôsobiť v Lučenci, rozhodol preniesť svoje biskupské právomoci na cirkevné zbory, ktoré
zostali z jeho dištriktu na území Slovenskej krajiny, respektíve štátu.33 Je však pravdepodobné, že Sörös
si istý vplyv na organizáciu reformovanej cirkvi na Slovensku ponechal.34 Preto bolo snahou slovenskej
24 SNA, f. MV, šk. 16, 7188/39 prez. Meno biskupa Gojdiča sa vyskytlo v úradnej evidencii promaďarsky orientovaných osôb, ktoré poberali príjmy od štátu (december 1941; PEKÁR, M.: Politické aktivity maďarskej menšiny na východnom Slovensku v rokoch 1939-1944
v zrkadle župnej agendy. In: Ročenka katedry dejín FHPV PU 2003. Prešov, 2003, s. 140.).
25 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove (ŠA PO), f. Šarišsko-zemplínska župa (ŠZŽ), šk. 113, 1138-3c/41 ŠB prez.
26 KAMENEC, I.: Slovenský..., c. d., s. 34-36. Bližšie pozri BARANOVÁ, D.: Evanjelická cirkev a. v. v protifašistickom odboji na Slovensku.
In: SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Banská Bystrica, 1999, s. 145-154. ŠMIHULA, V.: Postoj evanjelickej a.v. cirkvi k vojnovému Slovenskému štátu. In: SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Banská Bystrica, 1999, s. 463-467. SUŠKO, L.: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 1938/1939 v zrkadle cirkevnej tlače. In: Historický časopis, 49, 2001,
1, s. 63-84.
27 Podľa stavu z októbra 1943 mala evanjelická a. v. slovenská cirkev 256 farárov a 29 kaplánov, evanjelická a.v. nemecko-maďarská 47
farárov a 5 kaplánov. Päť..., c. d., s. 398 a 416-417.
28 Maďarská vláda nielenže neumožnila slovenským evanjelikom v Maďarsku vlastné riadenie svojich cirkevných záležitostí, ale v roku
1941 – po obsadení časti Juhoslávie Maďarskom – pričlenená ku generálnej evanjelickej a. v. cirkvi v Maďarsku bola aj dovtedy samostatná slovenská evanjelická a. v. cirkev v Báčke a Banáte. SNA, f. Ministerstvo školstva a národnej osvety (MŠNO), šk. 19, 44671/41
prez.
29 Cirkevným predsedom Maďarského evanjelického zväzu na Slovensku, ktorý sa utvoril v roku 1924, bol prešovský farár Viktor Fábry
(zomrel v júni 1940). Spolok mal v roku 1941 neoficiálne asi 1500 členov. SNA, f. MŠNO, šk. 19, 130605/40 prez.
30 Preto Maďari neraz bojkotovali voľby do jednotlivých seniorátov. SNA, f. MŠNO, šk. 19, 130605/40 prez.
31 ŠA BB, f. PŽ II., šk. 4, 1174/40 prez.
32 Podľa stavu z októbra 1943 mali kalvíni na Slovensku 25 farárov a 2 kaplánov. Päť..., c. d., s. 416-417.
33 Bolo ich spolu 24, z nich 15 rázu slovenského a 9 rázu maďarského. Z 11 tisíc kalvínov bolo 39 % Maďarov. SNA, f. MŠNO, šk. 21,
41795/40 prez.
34 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave, pobočka (ŠAP) Modra, f. OÚ v Bratislave (BL), šk. 27, 2659/39 prez. Bližšie pozri Magyarok..., c. d., s. 87-90.
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vlády od počiatku územných zmien obmedziť maďarský vplyv kreovaním nového Organizačného výboru
reformovanej cirkvi v SR, ktorý mal za úlohu skonsolidovať pomery, pripraviť novú cirkevnú ústavu a
následne zvolať synodu.35 Maďarskí kalvíni však autoritu Organizačného výboru neuznávali. Silný
vplyv na veriacich východného Slovenska mal cirkevný zbor v Michalovciach s pobočkami vo Vranove a
v Humennom.36 V náboženskom živote maďarskej minority sa angažovala aj kalvínska cirkev pôsobiaca
na strednom Slovensku37 a v Nitre.38
Obyvatelia maďarskej národnosti mali možnosť navštevovať bohoslužby v maďarskom jazyku,
pričom stav a počet maďarských bohoslužieb sa všeobecne udržal spred roku 1939. Celkovo v 54 obciach
sa na začiatku skúmaného obdobia konali maďarské náboženské obrady. Tam, kde prevládali obyvatelia
iných národností, sa popri maďarských konali bohoslužby v ich jazyku. V 17 obciach s prevládajúcou
maďarskou komunitou v okolí Nitry a Zlatých Moraviec sa väčšinou celebrovali len maďarské omše, ale
po úpravách katolíckych biskupských úradov – prebehli do začiatku roku 1941 – sa v obciach, kde bol
relevantný záujem slovenskej menšiny, konali aj slovenské, a to bez zvláštneho obmedzenia maďarských
bohoslužieb (pozri tabuľku).39 Predovšetkým v obciach, kde bol stav maďarských bohoslužieb z rôznych
príčin narušený, Maďari aktívne a sčasti úspešne žiadali (nielen prostredníctvom slovenských úradov)
o ich opätovné zavedenie. Pokiaľ sa ale snažili získať právo slúžiť nové omše v maďarčine, úrady, majoritná
verejnosť i cirkevná vrchnosť nenachádzala k nemu pochopenie.40
Nacionalistické smerovanie štátneho aparátu, jeho slovakizačný nápor a v nemalej (neraz
podstatnej) miere princíp reciprocity badať v snahe obmedziť konanie maďarských bohoslužieb a pútí.41
Úrady pri povoleniach väčšinou kládli rôzne administratívne prekážky, napríklad pod zámienkou, že by
mohol byť narušený verejný poriadok. Sledovali aj účastníkov svätoštefanských osláv v Maďarsku a bránili
im v prechode cez hranice.42
Viditeľný postoj niektorých zložiek verejného života k problematike maďarských rímskokatolíckych
bohoslužieb sa nachádza v materiáli Štátneho policajného úradu v Michalovciach z 25. septembra
1939 zaslanom prezídiu ministerstva vnútra. Podľa neho maďarské bohoslužby v Michalovciach boli
nevyriešenou otázkou, z ktorej vzklíčili často rôzne spory medzi obyvateľstvom i členmi Hlinkovej gardy.
Tí nabádali políciu k použitiu brachiálnej moci proti ich organizátorom. Ďalej tento materiál informuje,
že organista po prepustení zo zaisťovacieho tábora v Ilave už upustil od účinkovania na maďarských
bohoslužbách. Očakávalo sa, že tento krok bude mementom tiež pre farára, stal sa však opak. Ministerstvo
vnútra následne požiadalo prešovského biskupa Jozefa Čárskeho o preskúmanie, či by vzhľadom na
národnostné rozvrstvenie veriacich v Michalovciach verejné bohoslužby pre maďarských veriacich nemali

35 Organizačný výbor bol vládou uznaný 10. novembra 1939. Synoda sa so súhlasom vlády plánovala zvolať na rok 1944. Päť..., c. d.,

s. 398.
36 Kalvínskym farárom v Prešove sa v septembri 1940 stal Alexander Brányik, ktorý bol súčasne administrátorom reformovaného zboru

v Michalovciach. Brányik sa stal farárom bez vedomia Organizačného výboru reformovanej cirkvi, nemal slovenské štátne občianstvo,
omše slúžil výlučne v maďarskom jazyku a väčšinu svojho platu dostával od Maďarskej strany. PEKÁR, M.: Politické..., c. d., s. 135.
37 Jej farár Štefan Puškáš zo Zvolena slúžil maďarské bohoslužby pre 570 veriacich okrem Zvolena aj v Banskej Bystrici, Vrútkach, Žiline, Liptovskom Mikuláši. Napriek tomu, že Puškáš ovládal slovenčinu slabo, v Dolných Strhároch obriaďoval bohoslužby pre asi 130
veriacich slovenskej národnosti v slovenčine. ŠA BB, f. PŽ II., šk. 27, 703/43 prez.
38 Z 86 nitrianskych kalvínov (rok 1940) sa asi 40 % hlásilo k maďarskej národnosti, medzi nimi i farár Šedivý. ŠAP NR, f. OÚ NR, šk.
50, 738/41 prez.
39 ŠA NR, f. Župný úrad (ŽÚ) III., šk. 59, 547/II-2/ŠB/42 prez. Pri katolíckych obradoch sa toho času v národných jazykoch viedli len
kázne a čítania zo svätého písma, pri ostatných fixných obradných úkonoch sa používala latinčina.
40 PEKÁR, M.: Politické..., c. d., s. 135.
41 Najznámejším pútnickým miestom pre maďarských veriacich bola Marianka (okres Bratislava), kde sa usporiadali maďarské náboženské púte jeden – dvakrát ročne (SNA, f. MV, šk. 16, 8488/39 prez. Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave (ŠA BL), f.
Bratislavská župa (BŽ) III., šk. 28, 352/42 prez.).
42 SNA, f. 209, šk. 518, 33741/43. ŠAP Modra, f. OÚ BL, šk.31, 1200- 4/39 prez.
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byť obmedzené alebo zrušené.43 Triezva, a zároveň obratná apologetická odpoveď biskupa Čárskeho
z 15. decembra 1939 je ideálnou ukážkou reakcií cirkevných hodnostárov na problematiku maďarských
náboženských obradov a promaďarského duchovenstva: „...Nepovažujem za časové a vhodné zrušiť
maďarské bohoslužby v Michalovciach... Je tam niekoľko rodín maďarských a pár remeselníkov, ktorí mali
maďarskú výchovu a tí sú blažení, keď si môžu v kostole zaspievať piesne, ktoré sa kedysi v škole učili. Ich deti
už chodia na slovenskú sv. omšu. Nie je potrebné zakázaním maďarskej bohoslužby roztrpčovať ich na starobu
a odcudzovať náboženstvu. ...účastníkov maďarských bohoslužieb ubúda vždy viac a viac. Zo stanoviska
štátneho HG (Hlinkova garda – M. H.) a policia nemala by robiť prekážky maďarským bohoslužbám, lebo
pre ňu je len dobre, keď vie, kto sa hlási za Maďara, alebo kto sympatizuje s Maďarmi. Tam v kostole ich
má verejne pohromade, vie s kým môže počítať... Farár Otto sympatizuje s maďarskými bohoslužbami, však
sa verejne hlási za Maďara, to mu však neviem zabrániť. Pri tom však tento rok už zredukoval maďarčinu
v kostole... Teraz maďarské bohoslužby v Michalovciach úplne zrušiť neslúžilo by ku konsolidácii pomerov a
mohlo by mať za následok retorzie pre Slovákov-katolíkov v Maďarsku.“44 Biskup pragmaticky poukázal, že
obmedziť bohoslužby v maďarskom jazyku sa dá i inou formou ako úradným zákazom. Čársky nepovažoval
priamu politickú angažovanosť biskupov za vhodnú.45 Zároveň ale vo svojom biskupstve nerád menil
status quo. Preto niet divu , že keď sa v apríli 1941 uskutočnila podpisová akcia za konanie maďarských
rímskokatolíckych bohoslužieb v Humennom,46 biskup ich nepovolil. Úrady sa dokonca pokúsili zastrašiť
nespokojencov domovou prehliadkou u organizátorky petície.47 Obdobná situácia nastala na jar 1942
v Zlatých Moravciach, keď funkcionári Maďarskej strany na Slovensku (MSS) na popud ústredia strany
zbierali podpisy za znovuzavedenie maďarských rímskokatolíckych bohoslužieb. Okresný úrad podpisové
hárky zhabal a na organizátorov podal trestné oznámenie.48
V špecifických recipročných prípadoch sa štátnej byrokracii podarilo vetovať povolenie cirkevnej
vrchnosti na slúženie maďarských rímskokatolíckych bohoslužieb. Trnavský biskupský úrad výnosom zo
17. júla 1942 povolil maďarské bohoslužby v Čeklísi, ktoré sa mali konať každý piaty týždeň.49 Napriek
tomu bol tento výnos štátnym aparátom pozastavený. Iniciátorom výnosu bol generálny sekretariát
HSĽS, ktorý z príkazu generálneho tajomníka Dr. Aladára Kočiša v auguste 1942 požiadal o ich zákaz „hoci
aj z dôvodov bezpečnosti“. Priamy zákaz maďarských bohoslužieb v Čeklísi telefonicky vydal tajomník
ÚŠB Mišica 7. augusta 1942.50 Podobne štátne úrady v septembri 1942 dosiahli zrušenie kalvínskych
bohoslužieb v maďarskom jazyku vo Svinici (okres Trebišov).51

43 Maďarské obyvateľstvo tvorilo 3, 4% (421 ľudí) z celkového počtu občanov Michaloviec. SNA, f. MV, šk. 23, 20081/39 prez.
44 Ďalšie myšlienky z odpovede: Čo sa týka toho, že vraj policia má spory s HG pre maďarské bohoslužby, nemôže prísť do úvahy rozvážitý

člen Gardy; lebo ten, jestli je katolíkom, v náboženských veciach nemal sa hneď obracať k policii, ale mal pýtať informáciu od duchovného
vodcu HG v Michalovciach…a ten by mu celú záležitosť vysvetlil…Není správne, keď iní funkcionári HG, ktorí nevidia do komplexu vecí, sa
miešajú oficiálne do bohoslužieb…Predchádzajúce roky býval v mesiaci októbri dvarazy do týždňa maďarský ruženec, tento rok bol už len
po slovenský. Kázne sú už len zriedka maďarské…A tak po čase všetko maďarské v Michalovciach v katolícko-náboženskom živote zanikne.“
(SNA, f. MV, šk. 23, 24551/39 prez.). Podobne Čársky zareagoval na snahu ÚŠB obmedziť maďarské bohoslužby v Sabinove, pričom ako
dôvod ich ponechania uvádzal, že veriaci by prešli k evanjelickej cirkvi (SNA, f. 209, šk. 400, 1833/43.).
45 MULÍK, P.: Katolícka..., c. d., s. 103.
46 Otcom myšlienky bol pravdepodobne farár a neskorší predseda miestnej organizácie Maďarskej strany na Slovensku Valentín Bélaffy.
V marci 1940 z príkazu župného úradu okresný náčelník urobil opatrenie na rímskokatolíckom farskom úrade ohľadom zastavenia maďarských bohoslužieb v Humennom. ŠA PO, f. ŠZŽ, šk. 108, 230/40 ŠB prez.
47 PEKÁR, M.: Politické..., c. d., s. 135.
48 Petíciu podpísalo 316 osôb, z toho až 22 členov HSĽS. Medzinárodná situácia však v tom čase nedovoľovala pertraktovať túto situáciu na verejnosti, preto minister vnútra osobne vyjadril prianie stiahnuť vec zo súdneho pojednávania. Dátum zrušenia maďarských
omší v Zlatých Moravciach sa mi nepodarilo zistiť, ale na začiatku roku 1940 sa už určite nekonali. ŠA NR, f. ŽÚ III., šk. 63, 82/II-2/
ŠB/43 prez.
49 ŠA BL, f. BŽ III., šk. 4, 655/40 prez. ŠAP Modra, f. OÚ BL, šk. 31, 1065/40 prez. ŠAP Modra, f. OÚ BL, šk. 40, 364/42 prez.
50 Bohoslužobný poriadok sa mal upraviť až po skončení vojny. ŠA BL, f. BŽ III., šk. 28, 352/42 prez.
51 Farár Könyveš (po porade s nadriadenými) musel prehlásiť pred notárom a žandármi, že nebude vykonávať maďarské bohoslužby.
ŠA PO, f. ŠZŽ, šk. 117, 82/3c/42 ŠB prez.
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Novým podnetom zvýšenej aktivity maďarskej menšiny na jar 1941 boli vojenské úspechy
maďarskej armády v Juhoslávii (apríl 1941) i nemecké úspechy na vojnových frontoch. Nárast jej
činnosti a národnostných požiadaviek vidno i v organizácii rôznych duchovných slávností. Môžeme to
dokumentovať na príklade maďarských bohoslužieb a slávností v Pezinku z apríla 1942, ktoré podľa
miestnych orgánov vzbudili u miestneho obyvateľstva slovenskej národnosti rozruch, pohoršenie a
kritiku,52 ako i trojdňových misijných pobožností pre veriacich maďarskej národnosti realizovaných
v Levoči na jar 1943. Ministerstvo vnútra považovalo organizovanie levočských pobožností za pokus
o maďarskú provokáciu, preto musel spišský biskup Ján Vojtaššák dodatočne vysvetľovať, že nešlo
o formálne misie, ale len o duchovnú prípravu maďarských veriacich pred Veľkou nocou.53 K vzostupu
aktivít Maďarov možno zaradiť snahu obvodného sekretariátu Maďarskej strany v Revúcej, ktorý v apríli
1943 požiadal tamojšieho evanjelického farára, aby pre veriacich maďarskej národnosti boli vykonávané
bohoslužby aj v maďarskom jazyku, a to aspoň raz za mesiac. Ministerstvo školstva a národnej osvety
v tomto prípade požiadalo banskobystrického župana o zákrok u príslušných cirkevných vrchností tak,
aby neboli povolené maďarské bohoslužby v Revúcej ani pre evanjelikov, ani pre kalvínov.54
Banskobystrickému županovi sa podarilo dôverne zistiť, že maďarské vyslanectvo na začiatku roku
1943 diplomatickou cestou zakročilo vo Vatikáne v záležitosti maďarských katolíckych bohoslužieb
v Banskej Bystrici.55 Šlo o precedens, keď maďarskí činitelia so žiadosťou o slúženie maďarských omší
obišli slovenské úrady, resp. sa snažili svoju žiadosť podporiť medzinárodnými stykmi. Spomenuté
aktivity v Banskej Bystrici a Revúcej z roku 1943 poukazovali podľa župana na organizovanú akciu
Maďarskej strany: „...dožaduje sa práv, aké jej podľa počtu veriacich nepatria, aby pri ich odmietnutí
mohla poukazovať na údajné krivdy.“ Nepomerne kritickejšie a otvorene sa však o nich vyjadril až článok
v časopise Gardista z 2. júla 1943, v ktorom okrem iného obvinili organizátorov, že do podpisovej
akcie zaradili aj Cigáňov z okolia, cudzincov i nežijúcich. Článok demagogicky obhajoval dovtedajšie
náboženské pozície a bohoslužobný poriadok a kritizoval postup predstaviteľov maďarskej minority,
ktorých zároveň kompromitoval v očiach verejnosti.56
Podľa vtedajších zákonov bolo spievanie maďarskej hymny v kostole prečinom.57 Obyvateľov
Hrnčiaroviec v apríli 1939 vypočúvali četníci, aby sa potvrdilo, či sa v kostole po svätej omši pravidelne
spievala maďarská hymna. Keďže obyvatelia nič také nepotvrdili, vyšetrovanie sa ukončilo, ale jeho účinok
bol napriek tomu jednoznačný – obyvateľstvo maďarskej národnosti i mnohí kňazi zostali v pokusoch
zaradiť do obradov maďarskú hymnu zastrašení.58 Vyskytol sa ešte jeden prípad – za spievanie maďarskej
hymny v kostole v Podunajských Biskupiciach 15. marca 1940 (maďarský štátny sviatok) žandárstvo zatklo
a odovzdalo štátnemu zastupiteľstvu 13 mladých Maďarov.59
52 Maďarských bohoslužieb sa zúčastnilo 250 – 300 osôb predovšetkým z Bratislavy a z okolia Modry. Okresnému náčelníkovi sa zdalo
pravdepodobné, že organizátori nepreviedli akciu kvôli náboženskému presvedčeniu, ale z dôvodu politického, „aby takto dali na javo
svoje maďarské a veľkomaďarské smýšľanie. Ďalej, aby mali príležitosť písať o týchto maďarských bohoslužbách a touto cestou v novinách
nahovoriť verejnosti, že i v Pezinku bývajú Maďari, ktorých tu však niet až na niekoľko pomaďarčených a maďarsky smýšľajúcich Slovákov a
Nemcov.“ Magyar Hírlap, 8. 4. 1942, č. 94, s. 4. ŠA BL, f. BŽ III., šk.21, 31/42 prez. ŠAP Modra, f. OÚ Modra, šk. 54, D1-176/44 prez.
53 SNA, f. MŠNO, šk. 18, 27740/39 prez.
54 Na tento problém znovu reagoval aj okresný náčelník 6. augusta 1943 slovami: „Keď by záležitosť bola predložená aj cirkevnému
prezbyteriu, čo sa nestane, lebo miestny duchovný sám odmietne vec, je postarané, aby tam neprešla a tým menej by vec mohla prejsť na
cirkevnom konvente. Celá cirkev ev.a.v. v Revúcej (až na málo Maďarov) vidí vo veci len politiku...Pokiaľ by sa snáď záležitosť znovu vynorila,
podpísaný berie si za úkol zlikvidovanie záležitosti tak, ako záujem slovenský a štátny vyžaduje.“ ŠA BB, f. PŽ II., šk. 27, 2404/43 prez.
55 Obyvateľstvo maďarskej národnosti v Banskej Bystrici tvorilo podľa sčítania ľudu 2, 58 %, z nich asi polovica katolíkov. ŠA BB, f. PŽ
II., šk. 27, 703/43 prez.
56 ŠA BB, f. PŽ II., šk. 27, 703/43 prez.
57 § 14 zákona 50/1923 Sb.z. a nar., článok 3 zákona 125/1927 Sb.z. a nar.
58 SNA, f. MV, šk. 15, 5189/39 prez. ŠA NR, f. Okresné četnícke veliteľstvo Nitra, šk. 10, 235/39 dôv.
59 ŠA BL, f. BŽ III., šk. 3, 565/40 prez.
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O verejných i súkromných vystúpeniach kňazov podávali hlásenia jednotlivé štátnopolitické
a mocensko-represívne zložky.60 Nacionalistické prejavy vychádzali z radov mnohých promaďarsky
orientovaných farárov a kaplánov, vplývajúcich na podobne orientovaných cirkevníkov, miestnych
učiteľov, žiakov a ich rodičov. Táto iniciatíva a aktivity, podporované miestnymi Maďarmi, a zároveň
s nevôľou pozorované slovenskou majoritou, sa uskutočňovali najmä prostredníctvom verbálnych
vyhlásení kňazov – a to nielen pri bohoslužbách, ale i na iných verejných priestranstvách a v školách –
taktiež aktívnou účasťou na demonštráciách, prostredníctvom písomných žiadostí o pripojenie určitého
územia k Maďarsku, spievania maďarskej hymny, propagovania iredentistických piesní, preferovania
maďarských pozdravov, odmietnutí bohoslužobných úkonov v slovenskom jazyku i finančnou podporou
Maďarskej strany. Slovenské obyvateľstvo v niektorých farnostiach bolo znepokojované predovšetkým
pomerom maďarských a slovenských bohoslužieb a cirkevných slávností, ktorý bol viditeľne a neobjektívne
naklonený v prospech maďarskej menšiny. Výnimkou preto neboli konfliktné situácie s miestnymi
slovenskými učiteľmi, žiakmi a ľudáckymi činiteľmi. Ohniskom konfliktných situácií, ktoré vyvolávali
duchovní, boli nielen obce s prevládajúcou maďarskou komunitou, ale i farnosti, kde prevládali Slováci.
Je nutné poznamenať, že to platilo i naopak, t. j. v niektorých obciach s maďarskou väčšinou pôsobili
farári proslovensky, resp. pronemecky orientovaní, pričom to ale automaticky neznamenalo, že muselo
prichádzať k nepokojom. Ani dobré spolunažívanie medzi kňazmi maďarskej národnosti a Slovákmi
nebolo výnimkou.
Štátny režim musel (i keď obmedzene) reagovať, pokiaľ cirkevná – i katolícka – vrchnosť stratila
kontrolu nad konaním jednotlivých kňazov (predovšetkým v bohoslužobných záležitostiach). Ak ich
činnosť bola provokačná, poprípade porušovala dobové normy, štátne orgány za túto „protištátnu činnosť“
trestali rôznymi metódami, napríklad zatknutím bez obžalovania,61 umiestnením do zaisťovacieho
tábora pre politických väzňov v Ilave,62 zaisťovacou väzbou v iných väzniciach, vypovedaním z územia
Slovenského štátu, finančnou pokutou,63 zastavením platu, tlakom brachiálnej moci na vysťahovanie
sa do Maďarska,64 povolaním do vojska,65 odobratím či neudelením dôležitých dokladov, obmedzením

60 Notárske úrady, žandárske stanice, okresné úrady, župné úrady, centrálne úrady, organizácie HSĽS, zriedkavo aj Slovenská liga; pri

prezídiu ministerstva vnútra bola 30. decembra 1939 zriadená Ústredňa štátnej bezpečnosti, do pôsobnosti ktorej patrili okrem iného
veci štátnej bezpečnosti i politické a menšinové záležitosti.
61 Bližšie pozri RYCHLÍK, J.: Perzekúcia odporcov režimu na Slovensku 1938-1945. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých
historikov IV. Banská Bystrica, 2005, s. 119-134.
62 Bližšie pozri VICEN, J.: Zaisťovací tábor v Ilave 1939-1945. Diplomová práca. Banská Bystrica, 2005, s. 5-69.
63 Augustín Petrášek, rímskokatolícky farár v Jágerseku sa dostal do rozporu so zákonom, keď v marci 1941 pri predriekaní litánií nesprávne pomenoval Pannu Máriu „veľkou pani patrónkou (kráľovnou) Uhorska“. Policajným trestným súdom bol potrestaný 100-korunovou pokutou. ŠA NR, f. OÚ NR, šk. 51, 314/41 prez. ŠA NR, f. ObŽV NR, šk. 3, 119/41 dôv.
64 Zo Štítniku (okres Dobšiná) utiekol v novembri 1938 do Maďarska evanjelický farár Alexander Chovan, pravdepodobne z obavy pred
zatknutím, pretože údajne spolupracoval na organizácii demonštrácie (SNA, f. MV, šk. 20, 82043/39 prez.). Ján Válint, evanjelický farár z Čiernej Lehoty (okres Dobšiná), sa dostal začiatkom roku 1939 do problémov, súvisiacich však už s krokmi slovenskej vlády, ktorá
pristúpila k retorziám voči maďarskej menšine po prvých protislovenských zásahoch maďarských orgánov na okupovanom území. Četníci ho zaistili, pretože pri príležitosti zasadnutia slovenského snemu riadne nevyvesil na budovu fary česko-slovenskú zástavu, ktorá bola špinavá a dotrhaná. Po týždni ho uvoľnili so súhlasom hlavného radcu Izidora Kosa, keďže Válint záväzne sľúbil, že sa do dvoch
mesiacov vysťahuje do Maďarska (SNA, f. MV, šk. 20, č. 3006, 9617, 16218, 70658 a 82043/39 prez.). Trestu kvôli promaďarským aktivitám sa nevyhol ani predstaviteľ pravoslávnej cirkvi. Voči Jánovi Szalkovi, duchovnému z Rebrína (okres Michalovce), bolo od 24.
mája 1939 zavedené trestné stíhanie, a to za rozširovanie nepravdivých správ. Po vyše mesiaci strávenom vo vyšetrovacej väzbe sa po
prepustení vysťahoval s celou rodinou do Maďarska. Na Slovensku v októbri 1943 pôsobilo 10 pravoslávnych farárov (SNA, f. MV, šk.
16, 9236/39 prez.).
65 Na rímskokatolícku farnosť vo Výčapoch-Opatovciach (okres Nitra) bol v júni 1940 pridelený Imrich Reichel. Vo veľmi krátkom čase
si ho obyvatelia maďarskej národnosti obľúbili a podľa hlásenia žandárstva „za slovenskú vec“ pracoval iba tam, kde podľa zákona a cirkevných nariadení musel. V súvislosti s jeho cestami do Maďarska k príbuzným bol označený za podozrivého. V súvislosti s prípravou
Slovenska na vojnu proti Sovietskemu zväzu prišlo k nárastu aktivity bezpečnostného aparátu, čo sa prejavilo aj paralyzovaním Reichela. Je možné domnievať sa, že narukovať k vojsku v júni 1941 farár Reichel musel práve pre svoju činnosť (ŠA NR, f. ObŽV NR, šk. 3,
39 a 246/41 dôv.). Slovenská vláda používala otvorene ako jednu z foriem recipročných opatrení voči Maďarsku vojenské odvody významných predstaviteľov maďarskej menšiny.
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vycestovania66 atď. Praktické zásahy štátnych úradov voči duchovným promaďarskej orientácie mali
skôr individuálny charakter, t. j. nepostupovali podľa určitej šablóny. Aj intenzita trestov bola závislá
na medzinárodných súvislostiach a na vývine slovensko-maďarských vzťahov. Vlastnou agilnosťou a
výbojnosťou sa maďarskí exponenti signovali ako potenciálni kandidáti na individuálne recipročné
opatrenia, a keď k nim prišlo, štát potrestal práve ich. Štátna byrokracia si teda takmer vždy počkala na
vhodný okamih retorzie, aby ich mohla perzekvovať. Na rozdiel od iných skupín perzekvovaných Maďarov
však postup úradov voči maďarským duchovným bol sťažený spomínanou ochranou vplyvných cirkevných
vrchností, ako i nezriedkavou podporou miestnych podnikateľských skupín. Vzájomné väzby obecných
činiteľov s farármi neraz mali ekonomické pozadie (napríklad členovia HSĽS mali od farárov výhodne
prenajaté cirkevné pozemky).67 Z týchto dôvodov počet potrestaných kňazov nedosiahol masívnejšie
rozmery. V rokoch 1938 – 1940 skončilo vo väzniciach minimálne päť duchovných (po skonsolidovaní
pozície Slovenského štátu už neprichádzalo k takým výrazným promaďarským prejavom kňazov), pričom
ani jeden z nich nebol právoplatne odsúdený.68 Spoločným javom denuncianstva bola trestnoprávna
nedokázateľnosť. V rôznych úradných prípisoch badať, ako ľahko sa dali rôznou interpretáciou či nepresným
parafrázovaním upraviť výroky duchovných. Horšia verzia výkladu výrokov sa však v praxi zneužila len
v zriedkavých prípadoch perzekvovania kňazov; ináč nedokázateľné negatívne vyjadrenia nemohli byť
v prípade duchovných osôb štátnymi orgánmi trestané. I trestné stíhania politicky motivovaných prečinov
sa postupne z dôvodu amnestie prerušili.
K uväzneniu prvých dvoch kňazov – evanjelických farárov69 prišlo v období medzi Viedenskou
arbitrážou a kompletným obsadením južných oblastí maďarským vojskom (2. – 10. novembra 1938, doba
stanného práva), pretože štátny aparát nemohol tolerovať prvé radikálne aktivity smerujúce k narúšaniu
integrity štátu (tak či tak už nestabilnej).
Za dramatický zásah do ľudských práv považujem vyhostenie najmenej dvoch kňazov na prelome
rokov 1938/1939, ktoré je nutné vnímať ako recipročné opatrenia – pre slovenské úrady veľmi vhodné.70
Keďže odvetnými opatreniami slovenskej vlády boli postihnutí maďarskí farári i penzionovaní štátni
66 Obmedzenie vycestovania sa udialo najmenej raz – v Baranči (okres Trebišov) netaktne voči Slovákom pôsobil rímskokatolícky farár

Ľudevít Andrašovský, ktorému okresný úrad nechal 29. augusta 1939 odobrať legitimáciu pre stály prechod hraníc, keďže ju zneužíval
k udržiavaniu kontaktov s maďarskou inteligenciou za hranicami. ŠA PO, f. ŠZŽ, šk. 108, 139/40 ŠB prez.
67 Hlásenie obvodného notára v Ašakerti nitrianskemu okresnému náčelníkovi z 30. 8. 1940, v ktorom vyjadril svoje znepokojenie nad
činnosťou rímskokatolíckeho farára: „V obci Ašakert je konsolidácia politických pomerov narušovaná a kalená miestnym r.k. farárom Eugenom Kántorom… Je prepiatym Maďarom...Taktiež je pod jeho vplyvom aj predseda HSĽS František Kopáček, lebo predseda árenduje jeho
cirkevné pozemky - neplatí mu riadnu árendu a on je zhovievavý...“ ŠAP NR, f. OÚ NR, šk. 45, 1423/40 prez.
68 Rudolf Zachar, rímskokatolícky farár z Výčap-Opatoviec, Sátán, rímskokatolícky farár z Prešova, František Farkaš, evanjelický farár
z Polichna (okres Lovinobaňa), Ján Válint, evanjelický farár z Čiernej Lehoty (okres Dobšiná), Ján Szalka, pravoslávny duchovný
z Rebrína (okres Michalovce).
69 Už 3. novembra 1938 četníci zatkli Jána Válinta, evanjelického farára z Čiernej Lehoty. Dôvodom zatknutia bola organizácia demonštrácie za pripojenie k Maďarsku, avšak obžalovaný nebol a 9. decembra ho prepustili z väzby krajského súdu v Levoči (SNA, f. MV, šk.
20, č. 3006, 9617, 16218, 70658 a 82043/39 prez.). Za agitovanie k pripojeniu niektorých prihraničných obcí k Maďarsku strávil vo väznici krajského súdu v Banskej Bystrici najmenej päť dní v novembri 1938 František Farkaš, evanjelický farár z Polichna. Bol okrem iného
tiež podozrivý, že pri mobilizácii vojska nahováral záložníkov z Polichna, aby v prípade vojny nebojovali za Československú republiku.
Okresný náčelník v Lučenci a prednosta okresného súdu 4. novembra 1938 ústne nariadili farára ihneď zatknúť a odovzdať krajskému
súdu v Banskej Bystrici. Farkaš sa dostal aj do väzenia v Ilave – výnosom prezídia MV 23. júla 1939. V roku 1940 už nepôsobil ako farár
(ŠA BB, f. Četnícke a žandárske veliteľstvá, oddelenia a stanice, šk. 4, 569/39 prez. ŠA BB, f. PŽ II., šk. 5, 821/40 prez.).
70 Vyhostenými boli Lehel Schmid, maďarský evanjelický farár z Bardejova (jeseň 1939; v Bardejove fungovali dve evanjelické fary
– slovenská a maďarská. Po vyhostení Schmida ho zastupoval Juraj Raab zo slovenskej fary; ŠA PO, f. ŠZŽ, šk. 108, 139/40 ŠB prez.), Andrej Oremusz, kalvínsky farár z Bidoviec (okres Trebišov) a Jozef Tenk – v rokoch 1938-1940 kaplán v Podunajských Biskupiciach (okres
Bratislava-vidiek). Tenk si postih vyslúžil promaďarskými organizačnými aktivitami v obci, spievaním maďarskej hymny v kostole, atď.
Pre túto činnosť, ktorej sa dopustil ako cudzí štátny príslušník, ale súčasne ako reciprocita za vypovedanie Slovenky Loly Hilmerovej
z Lučenca, bol v máji 1940 na základe nariadenia ÚŠB vyhostený do Maďarska (ŠA BL, f. BŽ III., šk. 20, 871/42 prez. ŠAP Modra, f. OÚ
BL, šk. 28, 13/40 prez. ŠAP Modra, f. OÚ BL, šk. 31, 1200/40 prez. ŠA BB, f. PŽ II., šk. 27, 1233/43 prez.). Oremusz bol v roku 1938 iniciátorom petície za pripojenie Bidoviec k Maďarsku, neskôr v školskom roku 1939/1940 zásluhou jeho iniciatívy prestúpilo 16 detí zo
slovenskej školy do maďarskej. Župan i okresný náčelník viackrát žiadali Ústredňu štátnej bezpečnosti o povolenie jeho vyhostenia. Vyhostený bol 6. júla 1940 (ŠA PO, f. ŠZŽ, šk. 108, 230 a 516/40 ŠB prez. MOL, f. Miniszterelnökség kisebbségi osztály (ME), K-28, fasc.
152, zv. 252, 21979/42.). Uchovaný zostal aj výmer z 21. januára 1939 o zrušení vypovedania z Česko-Slovenska vzťahujúci sa na Červenku, rímskokatolíckeho farára z Veľkých Chyndíc (okres Nitra; ŠAP NR, f. OÚ NR, šk. 358, 944/39 adm.).
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úradníci, ktorých pobyt na Slovensku bol strategickým záujmom Maďarov, začiatkom júna 1940 maďarské
politické vedenie zastavilo vypovedania Slovákov. Následne i slovenské úrady zastavili takýto druh
rezortných opatrení.71
Jednou z metód, ktoré vládne úrady využívali v antidemokratickom potláčaní menšinových názorov
duchovných, bola hrozba obmedzenia prísunu finančných prostriedkov. Kňazi dostávali plat a dôchodok
zo štátneho rozpočtu cez účtovnú položku ministerstva školstva a národnej osvety (odbor štátnej
kultovej správy). Ministerstvo mohlo vo veci odňatia kongruy (príplatku štátu k dôchodkom duchovných)
občanovi SR zakročiť len na základe právoplatného súdneho výroku proti farárovi72 alebo na základe
disciplinárneho výroku príslušnej disciplinárnej vrchnosti, ak ho táto uzná vinným. Toto disciplinárne
konanie sa mohlo zaviesť na základe obžaloby, ktorú mal ministerstvu podať príslušný okresný úrad. Kvôli
tomuto komplikovanému procesu a nevôli cirkevných disciplinárnych komisií zostali mnohé vyhrážky
úradov nesplnené.73 Tento postup sa však netýkal duchovných, ktorí nemali slovenské štátne občianstvo.
Záznamy informujú napríklad o štyroch kalvínskych kňazoch, ktorým bola v roku 1939 zastavená výplata
kongruy.74 Ležérnosť prístupu centrálnych úradov je zrejmá aj zo situácie, keď devätnástim kňazom,
ktorí na základe bilaterálnej zmluvy o riešení štátoobčianskych otázok menšín75 dostali súhlas k udeleniu
slovenského štátneho občianstva, vláda schválila zarátanie služobnej doby od marca 1939 do mája 1941
k vyplácaniu kongruy až v januári 1945.76
Pri žiadostiach o udelenie slovenského štátneho občianstva duchovným, ktorí mali domovské právo
v obciach odstúpených Maďarsku, viedli štátne orgány vyšetrovanie, či je uchádzač spoľahlivý z mravného
i politického ohľadu. Občianstvo nebolo udelené kvôli angažovaniu sa v Maďarskej strane kalvínskym
farárom z okresu Trebišov – Andrejovi Oremuszovi z Bidoviec a Jánovi Šérovi z Hradišťa. Následne to
znamenalo, že od štátu nedostávali žiadny plat.77
Policajný dozor, pod ktorý upadli niektorí čelní zástupcovia Maďarov, sa duchovným vyhol. Najnižším
stupňom trestu možno nazvať aktívne sledovanie kňaza bezpečnostnými zložkami. Pre hodnotenie
kňazov bol podstatný postoj miestnych štátnych úradov, najmä okresných úradov. Štátna správa
vyhotovovala na príkaz Ústredne štátnej bezpečnosti zoznamy maďarských bohoslužieb so stručnou
charakteristikou kňazov, ktorí ich celebrovali, ako aj rôzne iné individuálne charakterizácie a evidencie
kňazov. Koncom roku 1941 na nariadenie ÚŠB prostredníctvom notárskych úradov nechali okresné
úrady vyhotoviť kontrolnú evidenciu kňazov účinkujúcich v maďarských obciach. Zoznam obsahoval aj
kolónky o ich politickej činnosti, spoľahlivosti a zmýšľaní a o ovládaní slovenského jazyka. Charakter
ich vnímania lavíroval od ľahšej formy až po radikálne xenofóbne návrhy. Celkovo vládla nespokojnosť

71 VIETOR, M.: Dejiny…, c. d., s. 94.
72 Na základe zákonov z roku 1898 článok 14, z roku 1909 článok 13, zákona č. 122/1926 Sb. z. a n. a vládneho nariadenia č. 124/1928

Sb. z. a n.
73 Napríklad disciplinárna komisia gréckokatolíckej diecézy v Prešove pravidelne oslobodzovala duchovných obžalovaných štátnou

správou. ŠA PO, f. ŠZŽ, šk. 108, 453/40 ŠB prez. ŠA PO, f. ŠZŽ, šk. 109, 758-608/40 ŠB prez.
74 SNA, f. MŠNO, šk. 21, 41795/40 prez.
75 Po relatívnom upokojení slovensko-maďarského napätia po zmenách v slovenskej vláde bola dňa 5. februára 1941 podpísaná v Budapešti zmluva č. 90/41 Sl. z. medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorá riešila najmä usporiadanie jednotlivých štátoobčianskych otázok, medzi nimi i zisk štátneho občianstva príslušníkov národnostných menšín.
76 Započítanie služobnej doby spred roka 1941 bolo ukotvené v zmluve č. 90/41 Sl. z. Štát kňazom dlhoval takmer 600 tisíc korún. Súhlas vlády bol daný až po urgencii ministra školstva na predsedníctve vlády z 28. októbra 1944, keď musel vyvrátiť neopodstatnené tvrdenia, že niektorí z duchovných sa zapojili do povstania a nemajú teda nárok na štátne peniaze. Vec urgovali aj biskupské ordinariáty a
ministerstvo zahraničných vecí, pretože z maďarskej strany opatrenia v zmysle vzájomnej dohody boli vykonané skôr (v prvej polovici
roku 1944). SNA, f. MŠNO, šk. 12, 42595/42 prez.
77 ŠA PO, f. ŠZŽ, šk. 108, 230 a 516/40 ŠB prez. MOL, f. ME, K-28, fasc. 152, zv. 252, 21979/42.
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nad ich politickým zmýšľaním.78 Ľudácka štátna moc od jesene 1938 celkovo promaďarsky ohodnotila
minimálne 132 kňazov, z nich 53 rímskych katolíkov účinkujúcich prevažne na západnom a strednom
Slovensku, 44 gréckokatolíkov, 18 evanjelikov a. v., 15 kalvínov, 1 pravoslávneho a 1 neuvedeného najmä
z východnej časti Slovenska. Je nutné zmieniť sa, že v inštitucionálnych prameňoch sa spomínajú len
zriedkavo duchovní, ktorí boli členmi reholí a kongregácií. Tí totiž žili viac-menej v uzavretom kolektíve
a verejne vystupovali minimálne.79
Nebolo vôbec výnimočné, že kňazi sa angažovali politicky a spolkovo. V rámci Maďarskej strany na
Slovensku (jedinej povolenej straníckej predstaviteľke maďarskej menšiny) sa exponovali duchovní,
najmä po jej oficiálnom zaregistrovaní v novembri 1941 a jej rozmachu. V rôznych častiach štátu kňazi
pomáhali organizovať obyvateľov maďarskej národnosti do spolkovej činnosti najmä na kultúrnom,
vzdelávacom, športovom a sociálnom poli. V Maďarskej strane sa organizovali i kňazi, ktorých členstvo
možno pokladať za pasívne. Činnosť väčšiny členov Maďarskej strany, medzi nimi i aktívnych kňazov, však
od začiatku roku 1943 upadla dôsledkom medzinárodných udalostí a relatívnej konsolidácii slovenskomaďarských vzťahov do pasivity.80
Maďarská karta sa zneužila taktiež v mocenskom zápase vnútri vládneho tábora. V posalzburskom
období sa na stránkach časopisu Gardista objavili narážky na maďarizáciu duchovenstva, čo bol
nepriamy útok na konzervatívne krídlo reprezentované kňazom a prezidentom Tisom. V decembri
1940 banskobystrický okresný náčelník informoval o znepokojení katolíckeho kňazstva nad článkami
v Gardistovi, konkrétne nad výzvou, aby sa kňazi, ktorí boli predsedami miestnych organizácií HSĽS,
zriekli svojich funkcií. Následne okresný náčelník vyjadril obavu, že časť kňazov, najmä starších,
nepochopí zmenené pomery a v dôsledku svojej výchovy sa priklonia k svätoštefanskej myšlienke.81 Aj
medzi jednotlivými lokálnymi štátnymi úradníkmi a straníckymi funkcionármi, teda i kňazmi politicky
činnými, sporadicky dochádzalo k určitému napätiu v spojitosti s maďarskou menšinou. Buď priamo
maďarská karta vyvolala konflikt, alebo napätie malo pozadie osobného sporu, ktoré pri maďarskej
otázke len vrcholilo.82

78 Napríklad z desiatich kňazov v okrese Nitra osem slovenčinu ovládalo, jeden ju ovládal čiastočne a ďalší hovoril veľmi zle po slovensky. Z týchto kňazov len traja boli vnímaní pozitívne, proslovensky. Hodnotenia ostatných zneli napríklad: „nie je členom HSĽS, je až
nápadne zaujatý proti slovenským veciam a udržuje maďarského ducha na fare…“, „je maďarský šovinista…“, „so slovenskou menšinou zaobchádza netaktne, počas slovenských bohoslužieb robí stále výčitky a posmešky Slovákom.…“, „politickú činnosť neprevádza, v zmýšľaní
je orientovaný maďarsky, ovšem chová sa loyálne…“ a pod. (ŠAP NR, f. OÚ NR, šk. 50, 2064/41 prez.). Typickým bolo i obvinenie zo sympatií kňaza k Židom „ako prívržencom Maďarov“ (ŠA BB, f. PŽ II., šk. 22, 3810/42 prez. ŠAP Modra, f. OÚ BL, šk. 37, 2153/41 prez.).
79 Medzi nimi pôsobilo mnoho kňazov Maďarov, resp. s maďarskou orientáciou.
80 Najmä po páde Talianska, protektora Maďarska, v júli 1943, maďarská menšina strácala nádej na víťazstvo Maďarska vo vojne, a tým
pádom aj na svoje lepšie postavenie.
81 ŠA BB, f. PŽ II., šk. 4, 119/40 prez.
82 ŠA BB, f. PŽ II., šk. 4, 119/1940 prez. Dlhotrvajúci ostrý spor medzi miestnymi ľudáckymi funkcionármi existoval v Dobšinej, kde bol
predsedom miestnej organizácie HSĽS Ján Kontroš, rímskokatolícky dekan. Garidsti i okresný náčelník ho obviňovali z maďarskej propagandy. Zostáva paradoxom, že sa generálny sekretariát HSĽS prípisom z 20. apríla 1943 prihovoril na MŠNO za Kontroša, aby bol dosadený na uprázdnenú farnosť v Hnúšti – buď zlyhala spolupráca okresného náčelníka s predstaviteľmi HSĽS (pravdepodobne v zápase
medzi HSĽS a HG, v ktorom triumfovala HSĽS, si ľudácke vedenie nechcelo diktovať podmienky ani zo strany gardistov, ani od okresného
náčelníka ako Machovho podriadeného) alebo naopak úmyselne po vzájomnej spolupráci sa ho snažili obe zložky z Dobšinej vytlačiť
(ŠA BB, f. PŽ II., šk. 4, 1584 a 1749/1940 prez. ŠA BB, f. PŽ II., šk. 27, 2213/1943 prez.). Pri spore nesúvisiacom s „maďarskou otázkou“
(užívanie školských miestností v Moste na Ostrove, okres Bratislava-vidiek) medzi predstaviteľmi Deutsche Partei a školskou radou na
čele s rímskokatolíckym farárom Kubischom práve duchovného na začiatku roku 1939 neodôvodnene obvinil starosta Štefan Šaghy, že
sa snaží o pomaďarčenie obyvateľstva v obci (ŠAP Modra, f. OÚ BL, šk. 40, 364/1942 prez.). MV bolo upozornené, že rímskokatolícky
farár Doliak – predseda miestnej organizácie HSĽS v Spišských Vlachoch (okres Spišská Nová Ves) udržiaval styky s maďarskými agentmi (duchovný dochádzal každý rok dvakrát do Budapešti na esperantský zjazd). Miestni četníci toto obvinenie vyvrátili. Aj tento kňaz
sa zrejme dostal do zákulisných hier v boji o stranícke pozície (SNA, f. MV, šk. 15, 5592/1939 prez.). Narážky štátnych úradníkov na politickú činnosť duchovných pokračovali aj v neskoršom období. Revúcky okresný náčelník ohodnotil v hlásení z 18. marca 1943 rímskokatolíckeho farára z Rákoša Jozefa Soltésza, člena HSĽS, maďarskej národnosti, že má maďarské zmýšľanie, je štátne nespoľahlivý, dokonale neovláda slovenčinu, do HSĽS vstúpil len z vypočítavosti: „...v r.1938 bol aj miestnym veliteľom HG v Rákoši, avšak tejto funkcie sa
vzdal keď videl, žeby musel pracovať v prospech slovenskej veci a prípadne aj proti maďarskému kapitálu firmy Rimamuráň, ktorá má v okolí
železné bane, s ktorej maďarským úradníctvom najradšej sa stýka, s týmito sympatizuje...“ (ŠA BB, f. PŽ II., šk. 27, 703/1943 prez.).
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Po vojne sa v slovensko-maďarskej rovine vynoril jeden z problémov – otázka národnostných menšín
na Slovensku, resp. v Československu. Zmena politického systému priniesla nielen odlišné chápanie
postavenia maďarskej menšiny založené na princípe kolektívnej viny,83 ale i nové pozičné oslabenie
kresťanských konfesií v úlohe spoločnosti i štátu.
Na záver môžeme zhrnúť charakteristické prvky náboženských pomerov maďarskej menšiny na Slovensku
v rokoch 1938 – 1945. Po Viedenskej arbitráži sa počet Maďarov na území zredukovaného Slovenska
podstatne zmenšil na cca 67 tisíc Maďarov. Náboženská orientácia maďarskej menšiny sa odlišovala
od slovenskej majority jedine na východnom Slovensku, kde sa väčšina kalvínov hlásila k maďarskej
národnosti. Obyvatelia maďarskej národnosti mali možnosť navštevovať bohoslužby v maďarskom jazyku,
pričom bohoslužobný poriadok sa všeobecne udržal spred roku 1939. Maďarské náboženské obrady sa na
začiatku skúmaného obdobia konali v 54 obciach. Tam, kde bol stav maďarských bohoslužieb z rôznych
príčin narušený, Maďari aktívne a sčasti úspešne žiadali o ich opätovné zavedenie. Pokiaľ sa ale snažili
získať právo slúžiť nové omše v maďarčine, úrady, majoritná verejnosť i cirkevná vrchnosť nenachádzala
k nemu porozumenie. Nárast činnosti a národnostných požiadaviek maďarskej menšiny po vojenských
úspechoch nemeckej i maďarskej armády od jari 1941 vidno tiež v organizácii rôznych duchovných
slávností. Obranný princíp reciprocity i nacionalistický nápor štátneho aparátu badať v snahe konanie
maďarských bohoslužieb a pútí obmedziť.
Otázka statusu maďarského obyvateľstva na Slovensku sa v praxi podmieňovala otázkou právneho
postavenia slovenského obyvateľstva v Maďarsku. Maďarská menšina sa mohla politicky a spolkovo
združovať, i keď len v limitujúcich hraniciach. Jednou z programových úloh maďarskej inteligencie
napriek mocenským reštrikciám zostával rozvoj kultúrneho a telovýchovného života a pozdvihnutie
vzdelanosti maďarskej menšiny. Nemalou mierou k tomu prispelo maďarské duchovenstvo pôsobiace
v kresťanských cirkvách na Slovensku. Medzi maďarskými veriacimi i mnohými duchovnými, ktorí sa
mohli oprieť o svoje dobré kontakty s predstavenými na biskupských úradoch, sa nezriedka objavovali
promaďarské, resp. protislovenské postoje a nálady. Rímskokatolícka cirkevná vrchnosť si celkove
udržala zvrchovanosť nad záležitosťami s farármi. Nepodľahla ani obmedzujúcim nátlakovým návrhom
štátnych orgánov. Cirkevní hodnostári zasiahli do pôsobnosti kňazov len výnimočne, pri ostentatívnych
prípadoch, formou poslania kňaza do výslužby, preložením na iné pôsobisko, respektíve nahradením
lojálnou osobou. Len výnimočne bolo rozhodnutie rímskokatolíckeho biskupa týkajúce sa bohoslužobného
poriadku štátnymi orgánmi zmenené, a to v neprospech maďarských obradov. Voči kňazom ostatných
kresťanských cirkví, ktoré v náboženskom prostredí maďarskej komunity takisto zohrali dôležitú úlohu,
mohol štátny aparát postupovať razantnejšie, pretože ich spojitosť so štátom nebola natoľko pevná ako
v prípade rímskych katolíkov. Štátne úrady rázne stíhali údajnú zákulisnú agitáciu gréckokatolíckeho
duchovenstva smerujúcu k pričleneniu rusínskych oblastí k Maďarsku. Maďarský evanjelický zväz a. v.
na Slovensku vládna moc podriadila nemeckej cirkevnej správe. Prinášalo to napätie, pretože nemeckí
predstavitelia nemecko-maďarskej evanjelickej cirkvi odmietali priznať maďarskej časti zodpovedajúce
práva na maďarský bohoslužobný jazyk. Snahou slovenskej vlády bolo tiež obmedziť maďarský vplyv
medzi kalvínmi kreovaním nového Organizačného výboru reformovanej cirkvi v SR. Maďarskí kalvíni žijúci
hlavne vo východnej časti štátu však autoritu Organizačného výboru neuznávali.
83 Bližšie pozri BOBÁK, J.: Maďarská otázka v Československu (1944-1948). Martin, 1996, s. 28-147. ČIERNA-LANTAYOVÁ, D.: Otázka
národnostných menšín vo vzťahu medzi Česko-slovenskom a Maďarskom 1944-1948. In: Národnosti na Slovensku. Bratislava, 1993,
s. 19-25. ŠUTAJ, Š.: Akcia juh. In: Národnosti na Slovensku. Bratislava, 1993, s.107-114. ŠUTAJ, Š.: Maďarská menšina na Slovensku
v rokoch 1945-1948. Bratislava, 1993, s. 19-131. VADKERTY, K.: Maďarská otázka v Československu 1945-1948. Dekréty prezidenta Beneša
a ich dôsledky na deportácie a reslovakizáciu. Bratislava, 2002, s. 29-708.
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Promaďarské nacionalistické prejavy niektorých kňazov, vyúsťujúce neraz do konfliktných situácií
so slovenskou väčšinou, sa uskutočňovali rôznymi formami. Pokiaľ cirkevná vrchnosť stratila kontrolu
nad konaním jednotlivých kňazov, musela reagovať štátna moc. Praktické zásahy štátnych úradov voči
duchovným promaďarskej orientácie boli teda skôr individuálne mierené. Aj intenzita trestov (zatknutie
bez obžalovania, vypovedanie z územia Slovenského štátu, finančná pokuta, zastavenie platu, nátlak
na vysťahovanie sa do Maďarska, povolanie do vojska, odobratie či neudelenie dôležitých dokladov,
obmedzenie vycestovania, atď.) bola závislá na medzinárodných súvislostiach a na vývine slovenskomaďarských vzťahov. Z dôvodu ochrany vplyvných cirkevných vrchností i podpory vplyvných miestnych
skupín však počet potrestaných kňazov nedosiahol masívnejšie rozmery. Vo väzniciach skončilo minimálne
päť duchovných, a to bez odsúdenia. Ľudácka štátna moc od jesene 1938 celkovo promaďarským
politickým zmýšľaním posúdila minimálne 132 kňazov, z nich 53 rímskych katolíkov, 44 gréckokatolíkov,
18 evanjelikov a. v., 15 kalvínov a 1 pravoslávneho.

Tabuľka: Bohoslužby v maďarskom jazyku v rokoch 1938 – 1945
Obec
P.Biskupice, okres (o.)
Bratislava

Slúženie maďarských bohoslužieb

Poznámka

rímskokatolícke (r.k.) pravidelne

aj slovenské omše

Čeklís, o. Bratislava

r.k. veľká omša každú poslednú
nedeľu v mesiaci; druhý deň
cirkevných sviatkov

aj slovenské (v r.
1943 len slovenské)

Prievoz, o. Bratislava

r.k. každú druhú nedeľu v mesiaci

kaplnka, aj
slovenské

Mischdorf, o. Bratislava

r.k. 1-krát mesačne
r.k. bohoslužby v rámci púte 1-krát

Marianka, o. Bratislava
Komárov, o. Bratislava
Verekne, o. Bratislava

ročne
r.k. 1-krát mesačne
r.k. 20-25-krát ročne

Schildern

r.k. tiché pravidelne

Bratislava

nezistené
r.k. 1-krát denne ráno, litánie
s kázňou každú nedeľu

Trnava

duchovní sa každý
rok striedajú
len maďarské
len maďarské
nemecké omše
hlavné
kostol sv. Heleny,
kňazi sa striedajú

evanjelické (ev.) a. v. 1-krát mesačne
r.k. pravidelne

Nitra
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v troch kostoloch

Jágersek, o. Nitra

r.k. pravidelne

aj slovenské omše od
r. 1941

Výčapy-Opatovce, o. Nitra

r.k. 3 nedele mesačne

aj slovenské omše od
r. 1941

Babindol, o. Nitra

r.k. sporadicky

Čechynce, o. Nitra

r.k. pravidelne

Branč, o. Nitra

r.k. pravidelne

Pohranice, o. Nitra
Gesť, o. Nitra
D. Obdokovce, o. Nitra
Salakúzy, o. Nitra
Bádice, o. Nitra
Mechenice, o. Nitra

r.k. pravidelne
r.k. pravidelne
r.k. pravidelne
r.k. pravidelne
r.k. raz ročne na hody
r.k. každú 3. nedeľu

Hrnčiarovce, o. Nitra

r.k. pravidelne

D. Štitáre, o. Nitra
Močenok, o. Nitra (aj pre
veriacich z H. Kráľovej)

r.k. pravidelne

aj slovenské omše od
r. 1941
len maďarské
len maďarské
len maďarské
aj slovenské omše
len maďarské
len maďarské
aj slovenské omše od
r. 1941
len maďarské

r.k. pravidelne

aj slovenské omše

Zlaté Moravce

r.k. každú 4. nedeľu a sviatok

Gýmeš, o. Z. Moravce
Žirany, o. Z. Moravce

r.k. pravidelne
r.k. pravidelne

Kolíňany, o. Z. Moravce

r.k. pravidelne

Banská Bystrica

aj slovenské omše od
r. 1941

r. 1939, aj slovenské
omše
aj slovenské omše
len maďarské
aj slovenské omše od
r. 1941

r.k. každú prvú nedeľu v mesiaci
a počas sviatkov
ev. a. v. 3-krát mesačne; v advente
1-krát týždenne; počas veľkého pôstu
1-krát okrem nedele

v obci žije cca.
200 maďarských
evanjelikov

kalvíni, 1-krát mesačne v nedeľu
Zvolen

detto

40 veriacich

Vrútky, o. Martin

detto

Žilina
Liptovský Sv. Mikuláš

detto
detto

Banská Štiavnica

ev. a. v. 3-krát mesačne

účasť – 24 osôb (4
nevedia slovensky)

Hrachov, o. Hnúšťa

ev. a. v. bohoslužby 4-krát ročne – na
Zelený štvrtok, v nedeľu po Turícach,
počas adventu a veľkého pôstu

len pre rodinu
Okolicsányiovcov – 7
osôb

Dobšiná

r.k. kázeň každú prvú nedeľu
v mesiaci, každú nedeľu spievaná
počas slovenskej omše 1 maďarská
pieseň
ev. a. v. na Vianoce a druhý
veľkonočný sviatok

obrady navštevujú i
Slováci
namiesto nemeckých
bohoslužieb
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r.k. každú druhú nedeľu ráno
a i popoludní
Štítnik, o. Dobšiná
ev. a. v. každú nedeľu spoľahlivý

jednu nedeľu
ráno maďarsky
a popoludní
slovensky,
nasledujúcu nedeľu
opačne

Rákoš, o. Revúca

r.k. slovensko-maďarské každú nedeľu

Sirk, osada Sircký
Železník, o. Revúca

r.k. slovensko-maďarské 4-krát ročne
(Veľkonočný pondelok, Svätodušný
pondelok, 15. augusta, sviatok sv.
Petra a Pavla)

kaplnka

r.k. pravidelne

aj slovenské

Sabinov

ev. a. v.
r.k. pravidelne

aj slovenské

ev. a.v. pravidelne

ev.fary maďarská i
slovenská

r.k. pravidelne

aj slovenské

Humenné

kalvíni len maďarské obrady každú 2.
nedeľu

dochádzajú
duchovní zo
Zemplínu

Palín, o. Michalovce

kalvíni každú 3. nedeľu

len do októbra 1939

Bardejov

Stretava, o. Michalovce

kalvíni každú 3. nedeľu

Malčice, o. Michalovce

kalvíni 1-krát mesačne

Lastomír, o. Michalovce

kalvíni 1. nedeľu v mesiaci

Vajkovce, o. Prešov

kalvíni každú 2. nedeľu

Vranov n. T.

kalvínske 6-8-krát ročne

Prešov

r.k. každú nedeľu 2-krát

vo farskom i františkánskom kostole

ev. a. v. každú nedeľu okrem
poslednej v mesiaci

posledná nedeľa
nemecká bohoslužba

kalvíni 1-krát mesačne

v evanjelickom
kostole

r.k. pravidelne

Michalovce

kalvíni každú 3. nedeľu
Hardište, o. Trebišov

kalvíni pravidelne

Uhorský Žipov, o. Trebišov

kalvíni každú 2. nedeľu

Čelovce, o. Trebišov

kalvíni každú 3. nedeľu

Svinica, o. Trebišov

kalvíni
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do septembra 1942

Z výkazov župných a okresných úradov.84
Summary
One area of activities of the unpopulous hungarian minority in Slovak state was certainly the religious
sphere. The religious beliefs of Hungarians were only slightly different to those of the Slovak majority,
yet there were different approaches towards confessional issues of hungarian people, and they were
caused by contemporary unhealthy interrelations between Slovak people and Hungarians. In clerical
sphere there was also present the priciple of reciprocity. Important is the conflictful approach of the
state apparatus or the majority of population towards performing divine services in hungarian language.
In this contribution I am following the attitudes and reactions of lower clergy and also the clerical
authorities towards sovereignty over pro-hungarian clergy. The findings arosed mainly on the grounds
of examnation of archival documents of institutional origin and national security agenda and also
examination of contemporary press.

84 ŠA BL, f. BŽ III., šk. 4, 655/40 prez. ŠA NR, f. ŽÚ III., šk. 63, 257/II-2/ŠB/43 prez. ŠA BB, f. PŽ II., šk. 27, 703/43 prez. ŠAP Mod-

ra, f. OÚ BL, šk. 44, 125/43 prez.
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Konfesionálne problémy v Trenčianskej župe
a spôsoby ich riešenia v rokoch 1940 – 1943
Karol JANAS
Konfesionalizmus a konfesionálne problémy sa Slovensku nevyhýbali ani v prvej polovici 20. storočia.
Výnimkou nebolo ani obdobie rokov 1939 – 1945, v ktorom existoval slovenský štát. Po vzniku slovenského
štátu sa opäť otvorila otázka územnosprávneho členenia. Krajinské zriadenie bolo i v minulosti brané
ako kompromis, ktorý v skutočnosti nevyhovoval. Navyše mnohé územia, ktoré do Slovenskej krajiny
patrili, boli po Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži odtrhnuté. Mnoho okresných úradov ostalo
na obsadenom území a mnohé okresy boli novými hranicami rozdelené. Pred najvyššími predstaviteľmi
nového štátu tak stála úloha vytvoriť nové územnosprávne usporiadanie. Bolo potrebné vytvoriť orgány
územnej samosprávy, ako aj orgány štátnej správy.
Vcelku hladko sa presadila myšlienka obnovenia žúp, o ktorej sa uvažovalo už počas autonómie.
Diskusie o obnovení župného zriadenia sa viedli v tlači už od januára 1939. Odmietnuté boli veľké župy,
ako aj krajinské zriadenie, ktoré sa neosvedčili. Neprešla ani koncepcia malých žúp, ktoré mali pôvod
v rakúsko-uhorskom správnom systéme. V tomto prípade sa navrhovalo zníženie právomocí okresných
úradov asi na úroveň niekdajších slúžnovských úradov. Problémom však bolo množstvo bezvýznamných
záležitostí, ktoré by zavalili ministerstvá, ak by boli 2. inštanciou. Nakoniec sa presadilo kompromisné
riešenie presadzované aj v Trenčíne. Vznikli stredné župy a vytvoril sa trojstupňový systém štátnej správy:
ministerstvo – župa – okres. Nová organizácia verejnej správy bola definitívne upravená osobitným
zákonom,1 ktorý zrušil krajinské zriadenie a ustanovil župy a okresy. Vzniklo šesť žúp: Bratislavská,
Nitrianska, Trenčianska, Pohronská, Tatranská a Šarišsko-zemplínska. Reforma verejnej správy vstúpila
do platnosti od 1. januára 1940.
V Trenčianskej župe, podobne ako v iných častiach štátu, dominovali po konfesionálnej stránke
katolíci. Druhou najväčšou cirkvou bolo evanjelická a. v. cirkev. Ich spolunažívanie nebolo bez problémov
a najmä členovia evanjelickej cirkvi sa často sťažovali na viac-menej skutočné príkoria od väčšinových
katolíkov. No sťažnosti boli aj z katolíckej strany.2 V Trenčianskej župe žila početná menšina evanjelikov.
Zastrešoval ich Trenčiansky seniorát a podľa jeho údajov sa k evanjelickej a. v. cirkvi hlásilo cca 33 000
ľudí.3 Seniorom bol Ján Zeman. Trenčiansky seniorát mal pod sebou zbory: Beckov, Horné Ozorovce,
Kochanovce, Kšinná, Lazy, Malé Stankovce, Moravské Lieskové, Podlužany, Púchov, Slatina, Súľov, Trenčín,
Uhrovec, Zárieč, Zemianske Podhradie, Žilina. Najmä v prvých mesiacoch nebolo spolužitie evanjelikov
s katolíkmi ideálne. Množili sa sťažnosti, ktoré podávala evanjelická menšina na katolíkov. Tí sa snažili
využiť vtedajšiu situáciu a pozície, ktoré získala katolícka cirkev v novom štáte, a tým aj v Trenčianskej
župe. Katolíci sa v mnohých prípadoch správali veľmi netolerantne. Dá sa povedať, že na povrch vyrazila
možno mnohogeneračná nevraživosť a tá sa prejavila aj v politickom a spoločenskom živote.
Najväčšie spory sa odohrali v prvých dvoch rokoch existencie župy. Obe strany akoby skúšali svoje
možnosti a po zistení, kam až môžu zájsť, sa nezhody medzi nimi stlmili a neskôr takmer úplne zanikli.
Vznikli ojedinelé spory, ktoré však nikdy neprerástli do otvoreného nepriateľstva. Evanjelici obviňovali

1 Slovenský zákonník, 1939, zákon č. 190/1939 Sl. z., § 7, 8, 9.
2 Štátny archív Bytča (ŠA Bytča), f. Trenčianske župa (TŽ), šk. č. 3, č. j. 855/1940 prez.
3 Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany (ŠAP Topoľčany), f. Trenčiansky seniorát, i. č. 587/1943.
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katolícku väčšinu z protežovania v zamestnaní, katolíci sa v niektorých prípadoch správali povýšenecky.4
Postupne sa situácia upokojila a od roka 1941 hlásili notárske úrady utíchnutie náboženských treníc.
Napriek tomu niektoré prípady vzbudili všeobecnú pozornosť. Seniorský úrad Trenčianskeho seniorátu
evanjelickej a. v. cirkvi sa tak 4. decembra 1940 sťažoval u župana Kállaya na núteného správcu veľkostatku
Mikuláša Zaya v Uhrovci p. Koreszku, ktorý chcel vrátiť z novopostaveného evanjelického a. v. kostola
v Uhrovci do starého kostola na veľkostatok organ, oltár a chrámové zariadenie. Organ, oltár a chrámové
zariadenie boli vlastníctvom evanjelickej a. v. cirkvi. I keď zariadenie pochádzalo z kostola v kaštieli,
správca sa správal urážlivo, čo možno pokladať za nevedomosť alebo provokáciu. Navyše sa táto udalosť
odohrala za asistencie žandárstva. Župan Kállay v snahe o utlmenie konfesionálnych problémov nariadil
vyšetrovanie incidentu. Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou v liste županovi zo 17. decembra 1940
incident priznal, no poprel účasť žandárov na akcii.5
Na vypuknutie konfesionálnych sporov mali veľký dosah aj necitlivé zásahy ústredných orgánov, ktoré sa
automaticky preniesli do regiónov. Za veľkú krivdu považovali evanjelici – a nielen v Trenčianskej župe
– zastavenie vydávania časopisu Stráž na Sione. Rovnako reforma ľudového školstva bola vnímaná ako
„pohroma pre evanjelické školstvo“.6 Vyskytli sa aj drobné krivdy, ktoré však mali široký ohlas. V Lazoch
dal na cintoríne postaviť Pavel Hletko pomník s katolíckymi znakmi (Panna Mária – pozn. K. J.) a hoci to
miestny evanjelický farár hlásil na okrese a žiadal jeho odstránenie, náprava nenastala.7 V Piešťanoch sa
katolíci rozhodli železným plotom rozdeliť spoločný cintorín.8 Napätie vyvolala aj razia u evanjelického a.
v. farára v Púchove v roku 1941. Bezpečnostné zložky sa na fare zaujímali o zoznamy ľudí, ktorí prestúpili
z katolicizmu. Miestneho farára Škodáčka obvinili, že evanjelikom sľubuje miesta v považskobystrickej
zbrojovke.9 Napätie spôsobilo aj zisťovanie úradov, v ktorých obciach sú starostovia evanjelici a koľko
úradníkov je evanjelikov.10 Zisťovalo sa aj, v ktorých obciach žila väčšina evanjelikov. Podobné skutky
vnímali evanjelici s veľkým nepochopením a odmietavo na ne reagovali aj najvyšší cirkevní predstavitelia.
Seniorálny konvent evanjelickej a. v. cirkvi uisťoval o neochvejnej oddanosti a lojalite slovenskému štátu,
ale zároveň podal na Ministerstvo vnútra oznámenie. Písalo sa v ňom, že „...v slovenskom štáte niektoré
administratívne úrady si počínajú protizákonne vo veciach týkajúcich sa kultúrnych otázok celého
evanjelictva. Spôsobuje to roztrpčenie a otriasa dôverou nielen k úradom, ale i k vláde.“11
Objektívne však treba povedať, že predstavitelia župného úradu a najmä župan sa snažili napätie čo
najviac zmierňovať. Župan Kállay sa napätie medzi oboma cirkvami snažil riešiť diplomaticky a v sporoch sa
neprikláňal na žiadnu stranu.12 Zamestnanci úradu sa pri všetkých slávnostiach zúčastňovali aj evanjelických
bohoslužieb. Prítomní boli na všetkých významnejších akciách organizovaných evanjelickými predstaviteľmi a
tieto akcie často podporili aj finančne. Predstavitelia úradu boli napríklad prítomní na slávnostnom odhalení

4 Štátny archív v Bytči, pobočka Považská Bystrica (ŠAP Považská Bystrica), f. Obvodný notársky úrad (ONÚ) v Lazoch pod Makytou,
šk. 13, č. j. 16/1941.
5 ŠAP Topoľčany, f. Trenčiansky seniorát, nesignovaný materiál.
6 ŠAP Topoľčany, f. Trenčiansky seniorát, Správa generálneho biskupa Dr. Vladimíra Čobrdu na generálnom konvente evanjelickej
a. v. cirkvi v Bratislave 21. novembra 1940, nesignovaný materiál.
7 ŠAP Topoľčany, f. Trenčiansky seniorát, Zápisnica zo zasadania seniorálneho presbytéria seniorátu trenčianskeho konaného dňa
2. júla 1941, nesignovaný materiál.
8 Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava, f. ONÚ Piešťany, šk. 27, č. j. 11941/1940.
9 ŠAP Topoľčany, f. Trenčiansky seniorát, i. č. 712/1941.
10 ŠA Bytča, f. TŽ, šk. 8, č. j. 1574/1940 prez. V župe boli evanjelickí starostovia v Nimnici, Dubkovej, Hoštinnej, Lazoch, Mestečku, Mostišti, Vieske – Bezdedov, Vydrnej, Záriečí, Zbore, (okres Púchov); v celom Myjavskom okrese s výnimkou Hrachovišťa, v Dežericiach (okres
Bánovce); Súľove, Hradnej (okres Bytča), Orechovej, Zlatovciach, Chocholnej, Veľkej, Adamovciach – Malom Bierove (okres Trenčín).
11 ŠAP Topoľčany, f. Trenčiansky seniorát, nesignovaný materiál.
12 Ako príklad môžu slúžiť oslavy vzniku Slovenskej republiky v roku 1940. Povinne sa ich zúčastnili všetci zamestnanci Župného úradu
v Trenčíne a najvyšší predstavitelia (župan, jeho zástupcovia a vedúci oddelení). Z príkazu župana sa zúčastnili v rovnakom počte katolíckych aj evanjelických bohoslužieb. Pozri ŠA Bytča, f. TŽ, šk. 2, č. j. 485/1940 prez.
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pomníka M. R. Štefánika. Uskutočnilo sa v Považskej Bystrici 5. apríla 1940. Hostia sa zišli už deň dopredu a
združenie evanjelickej mládeže pre nich pripravilo divadelnú hru Monarchisti. Na druhý deň sa slávnosť začala
na ihrisku AC Sparta nástupom okresných HG. O 9.00 hod. bolo vítanie hostí, o 9.30 hod. bola prehliadka
nastúpených formácií HG z Trenčína, Žiliny, Veľkej Bytče, Púchova, Ilavy a Považskej Bystrice. O 9.50 hod. sa
začali rímskokatolícka poľná omša a evanjelické a. v. služby Božie. Po fanfárach mali príhovory župan Kállay
a hlavný veliteľ HG Čunderlík. Samotné odhalenie sa uskutočnilo o 11.00 hod. Po odhalení pomníka spevokol
zaspieval „Bože, čos ráčil“, nasledovalo dekorovanie zaslúžilých gardistov, pieseň „Kto za pravdu horí“, defilé
a obed v spoločenskom dome zbrojovky. Večer sa ešte uskutočnila akadémia Združenia evanjelickej mládeže.13
V podobnom duchu sa nieslo aj verejné zhromaždenie mládeže Trenčianskeho seniorátu evanjelickej a. v., ktoré
sa uskutočnilo 2. júna 1940 v Púchove. Zhromaždenie sa konalo na priestranstve pred sociálnym a zdravotným
domom po skončení evanjelických bohoslužieb o 12.00 hod. Prítomní boli Peter Škodáček, evanjelický
a. v. farár v Púchove, Ján Zeman, evanjelický a. v. senior v Trenčíne a Ján Štrba, generálny tajomník zväzu
združení evanjelickej a. v. mládeže. Zúčastnilo sa ho asi 1 500 osôb za asistencie šiestich žandárov. Pracovná
zložka zjazdu a divadelné predstavenie sa konalo v hoteli Kanada.14 Župa podporila aj stavbu zborového domu
v Považskej Bystrici, ktorý otvorili v roku 1943.15
Celkovo možno zhodnotiť, že napätie medzi katolíkmi a evanjelikmi existovalo, no po počiatočnom
stupňovaní sa aj zásluhou predstaviteľov Župného úradu v Trenčíne zmiernilo a nepredstavovalo vážny
problém. Konfesionálne nedorozumenia, ktoré sa odohrali v prvých rokoch existencie župy, sa postupne
zmierňovali a nakoniec úplne zmizli. Vyskytli sa síce drobné spory, ale tie vznikali väčšinou zásluhou
konfesionálnej netolerancie jednotlivcov. Župný úrad sa ich snažil už v zárodku vyšetriť a potlačiť.
Samotný župan Kállay sa celou váhou svojej osobnosti postavil proti rozdúchavaniu konfesionálnej
nevraživosti a je aj jeho veľkou zásluhou, že v Trenčianskej župe nikdy neprišlo k vážnejším prípadom
konfesionálneho napätia a náboženskej neznášanlivosti.
Summary
In Trenčín Self Governing Region were alike as in the other places in Slovakia the Catholics – the majority
religion. The large minority of the Protestants lives here too. In the first years of existence of Self
Governing Region there were the confessional conflicts between them. It was causes by the Catholics,
which felt the support in the state power. The more important conflicts originated in Uhrovec, Lazy pod
Makytou and Púchov. Management of the Trenčín Self Governing Region had no interest in confessional
conflicts, therefore they pressed these conflicts very strictly. Mainly due to gown Kállay, the confessional
strain in the Self Governing Region lost intensity and changed to the correct coexistence.

13 ŠAP Považská Bystrica f. Okresný úrad (OÚ) Považská Bystrica, šk. 437, č. j. 391/1940.
14 ŠAP Považská Bystrica, f. OÚ Púchov, šk. 456, č. j. 6592/1940 .
15 ŠAP Topoľčany, f. Trenčiansky seniorát, i. č. 289/1943.
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Konfesionálna otázka v národnom hnutí v 60. a 70.
rokoch 19. storočia
Ľuboš KAČÍREK
Anton Baník vo svojej štúdii O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu za jeden z troch
hlavných prameňov „celonárodných, akoby dedičných zmätkov a bied, ktorými trpí slovenský život
doma už od veľmi dávna“ uvádza na prvom mieste konfesionalizmus, ktorý definuje ako „obojstranná,
evanjelicko-katolícka cirkevnícka nedôvera, spoločenská uzavretosť a kultúrno-historická žiarlivosť na
národné zásluhy. Prejavuje sa medzi Slovákmi obidvoch vierovyznaní už od stáročí, zasahuje do všetkých
spoločenských vrstiev národa a uplatňuje sa v súkromnom i verejnom živote ako pocit stiesnenosti vo
vzájomnom osobnom styku.“ Usiluje sa o prehodnotenie konfesionalizmu „na pozitívnu konštruktívnu
silu slovenského národného pokroku“.1 Touto problematikou sa zaoberal aj Vendelín Jankovič, ktorý sa
vo svojej úvahe Historicky o našich konfesiách2 zamýšľa nad národným vývojom Slovákov a všíma si prínos
slovenských katolíkov a evanjelikov v jednotlivých historických obdobiach. Práve štúrovské a matičné
obdobie hodnotí ako „plod ovzdušia bratskej tolerancie a vzájomnej úcty“, práca ako celok však čiastočne
vyznieva ako obrana katolíkov, snaha vyrovnať sa s problémom, že zastúpenie slovenskej katolíckej
inteligencie na národnom hnutí v 19. storočí nezodpovedá ich pomernému zastúpeniu medzi Slovákmi.
Upozorňuje tiež na problém promaďarského postoja slovenskej katolíckej inteligencie v protiklade
s česko-slovenskou orientáciou slovenských evanjelikov.3
Náboženská príslušnosť pochopiteľne zohrávala svoju rolu pri formovaní postoja a národnopolitickej činnosti reprezentantov národného hnutia. Vo svojom príspevku sa zameriavam na priblíženie
názorov niektorých príslušníkov národného hnutia v 60. a 70. rokoch 19. storočia, ktorí sa pokúšali
prekonať vzájomné rozpory medzi oboma konfesiami, lebo si uvedomovali, že zbytočne zaťažujú národné
hnutie dovnútra, miesto toho, aby svoje pôsobenie sústredili na jeho rozvoj. Toto obdobie, keď rozdielne
politické názory slovenskej inteligencie viedli z utvoreniu dvoch politických prúdov – Starej školy (neskôr
SNS) a Novej školy viedli niektorých prívržencov Novej školy k úvahám o vytvorenie slovenskej politickej
katolíckej strany, ktorý sa však napokon nerealizoval. V tretej oblasti venovanej konfesionálnej otázke
približujem názory dvoch príslušníkov národného hnutia – každého inej konfesionálnej príslušnosti. Aj
keď boli vyjadrené privátne, dokumentujú určité stereotypné vnímanie tejto problematiky u niektorých
jej príslušníkov. Tento príspevok je potrebné vnímať ako sondu k uvedenej problematike, rozhodne si
nečiní nároky na jej komplexné a vyčerpávajúce hodnotenie.
Ponechajme bokom celý rad problémov, akými prechádzalo v tomto období národné hnutie a
sústreďme sa aspoň na ilustráciu niektorých názorov predstaviteľov národného hnutia z pohľadu predmetu
našej témy. Politické uvoľnenie po páde absolutizmu podnietilo väčšiu aktivizáciu aj slovenského
národného hnutia. Spoluprácu predstaviteľov oboch konfesií – katolíckej i evanjelickej – v prospech
ďalšieho rozvoja národného hnutia si uvedomovala väčšina ich predstaviteľov. Nie je to prvá spolupráca,

1 BANÍK, A. A.: O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu. Martin : Matica slovenská, 2000, s. 7 a 9.
2 JANKOVIČ, V.: Historicky o našich konfesiách. Ružomberok : Obroda, 1944. 2. zv. edície Časové úvahy, 30 s. postoj, účinkovanie
3 „...V dôsledku niekoľkostoročných determinácií v katolíckom tábore bol uhorskejší, v tábore evanjelickom československejší. Poukázali by

sme tu na činnosť Bobulovu a Ľudovej strany v jej prvej fáze, na druhej strane na Hurbanovo gesto so siedmym ročníkom Nitry, na pražského
Detvana, na činnosť Masarykovu a jeho slovenských nasledovníkov.“ In: JANKOVIČ, V.: c. d., s. 27. Toto Jankovičovo členenie je príliš zjednodušené; ideovo-politické rozvrstvenie slovenskej inteligencie nie je identické s náboženskou príslušnosťou jej stúpencov.
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ale nová kvalitatívna fáza. Myšlienky predstaviteľov národného hnutia v celej slovenskej spoločnosti mal
hájiť celonárodný politický časopis – ideový pokračovateľ Slovenských národných novín – Pešťbudínske
vedomosti. Časopis vznikol ako konzorcium, na vydávanie ktorého prispeli viaceré osobnosti z oboch,
resp. troch konfesií.4 Katolícki predstavitelia napríklad vložili do konzorcia sumu, určenú na utvorenie
pripravovaného slovenského katolíckeho spolku – Spolku sv. Vojtecha. Aj keď sa náboženské rozdiely
medzi Slovákmi podarilo prekonať pri založení celonárodného kultúrneho spolku Matice slovenskej, kde
sa prihliadalo na proporčné zastúpenie oboch konfesií vo vedení spolku, pocity ukrivdenosti či menšiny
v rámci slovenskej inteligencie naďalej pretrvávali a objavovali sa s menšou či väčšou intenzitou, súkromne i verejne. Takéto „nedocenenie“ či „odstrkovanie“ sa vnímalo predovšetkým v katolíckom prostredí,
najmä ak sa porovnávala početnosť slovenských katolíkov a slovenských evanjelikov so zastúpením jej
inteligencie v relevantných celonárodných inštitúciách.
Časť slovenskej katolíckej verejnosti pokladala Pešťbudínske vedomosti za jednostranné,
uprednostňujúce evanjelikov. V roku 1865 sa J. Palárik, jeden zo spoluzakladateľov Pešťbudínskych
vedomostí, sťažuje Viktorinovi: „Tých blúznivých článkov v Pešťbud. Vedomostiach „Jaká zásada“ a
„Kresťanská zásada“ pôvodcom zdá sa mi byť Hurban; aspoň je to jeho tón. Tí ľudia ozaj začínajú už
besneť! A potom vraj aby sme boli jednomyselní a svorní! – Už náš teraz verejne do boja vyvolávajú tí
luteranskí Jezovíti! – Len škoda, že sme kat. kňazi, a nemôžeme celkom otvorene proti nim vystúpiť.
Teraz však je najsvrchovanejšia potreba, nejaký nový – už akýkoľvek – časopis slovenský k zastávaniu
liberalních zásad založiť: neverím, že by rozumnejší Slováci od toho Hurbana s ošklivením sa neodvrátili,
a k naším zásadám nepristúpili. Je to hrozná vec, čo sa deje na našom Slovensku!“5 Bolo to tým, že
redaktori uprednostňovali príspevky od evanjelických dopisovateľov? Alebo skôr jednoducho preto, že
katolíci písali radšej do iných časopisov? Dominanciu evanjelikov v novinách si uvedomovali aj samotní
redaktori. V. Pauliny-Tóth v nedatovanom liste J. M. Hurbanovi, z obdobia ešte pred vznikom Matice
slovenskej, prosí J. M. Hurbana, aby v Pešťbudínskych vedomostiach uverejňoval články s náboženskou
tematikou, „ale ako katolík, kde by si Luteránov vždycky per »bratia evanjelici« titulovať musel“ a
podpísal ako „jeden katolícky kňaz“. A ďalej poukazuje na problémy národného hnutia, vychádzajúce
z katolícko-evanjelického napätia (z náboženských problémov): „Neveril bys, brat drahý, ako mrzia sa
katolíci, že sú časopisy naše pri=luteránske; preto nám už napotom tejto taktiky použiť nádobno. Aby
tie noviny čo najkatolíckejšie vyzerali, lebo jedine tí sú v stave udržať ich. Keby si aj Vedomostiam i pár
dopisov v spôsobe takomto písal, už či z pod Machnáča či od Torysy všetko jedno, len podpis nech je »x. y.
katol. učiteľ« atď. bo toto hrozne potrebujeme. A niet nikde katolíckeho dopisovateľa. To ti je bieda! Takí
polovičiaci, už i na Maticu vravia, že to bude luteránsky spolok. ...teraz katolíci už do Cyrila a Methoda
dopisujú, a Vedomosti by vlastne nemali byť ani katolícke ani luteránske, ale iba kresťanské; ale keď sa
už raz veľa o luteránstve v nich popísalo, treba to dajako napraviť. A preto prosím Ťa, rob čo môžeš.“6
Napriek pretrvávajúcemu napätiu a občasným vzájomným nedorozumeniam Pešťbudínske vedomosti
vystupovali ako celonárodný politický časopis a „Národná strana“ združená okolo časopisu ako politická
reprezentantka hájaca záujmy slovenského národa.

4 Medzi prispievateľmi nachádzame napr. aj Adolfa Dobrianskeho, ktorý v 60. rokoch hájil slovenské požiadavky na pôde uhorského
snemu.
5 List – J. Palárik J. Viktorinovi. Majcichov 6. 4. 1865. In: Slovenská národná knižnica v Martine – Archív literatúry a umenia (ďalej
SNK-ALU), sg. 25 C 26.
6 List – V. Pauliny-Tóth J. M. Hurbanovi. Nedat. [1862]. In: SNK-ALU, sg. A/1171.

156

Verbum historiae I.

Z vtedajších osobností národného hnutia, ktorí si uvedomovali nutnosť spolupráce medzi slovenskými
katolíkmi a evanjelikmi na vybudovaní silného národného hnutia spomeňme aspoň Jozefa Hložanského,
stojaceho na okraji dominantného prúdu. Hložanský, v zmysle svojich historicko-politických názorov
o Bielom Uhorsku s centrom v Nitre, sa usiloval vybudovať z Nitry národné centrum. Uvedomoval si, že
Nitra je chápaná ako katolícke kultúrne centrum, sídlo katolíckeho biskupstva. Preto oslovil aj viacerých
národne uvedomelých slovenských evanjelikov, aby sa ak nie do Nitry presídlili, aspoň v ňom sídlili aj
evanjelické cirkevné inštitúcie. So svojimi názormi najprv oboznámil ev. farára v Hodruši Pavla Hečka,
ktorý s ním spolupracoval pri vydávaní Bieleho Uhorska: „V Nitre nech sa pomaly zozbiera inteligencia.
Ďalej, aby aj evanjelický element bol zastúpený, potreba, aby remeselníci, kupci a napospol evanjelické
v Nitre sa rozmnožovalo. Potom nech sa tam založí cirkev, škola a gymnázium národné evanjelické.
...Nemohli by ste nejakého čestného bohatšieho evanjelika, pritom národného človeka prehovoriť, aby sa
usadil v Nitre?“7 Pre myšlienku „učiniť z Nitry národné centrum“ sa Hložanský pokúšal získať aj najväčšiu
autoritu slovenských evanjelikov J. M. Hurbana: „A tu je potrebná cirkev evanjelická... Vys. Pane, či by
ste nemohli nejaké počiatky k tomu nejako položiť, nejaký komitét utvoriť, presídliť niektoré evanjelické
rodiny, kapitál pre cirkev atď.“8 Tento Hložanského zámer, podobne ako historicko-politický koncept,
nenašiel odozvu v národnom hnutí.9
Politická situácia spôsobená vytvorením dualizmu prispela k rozpadu aspoň formálne jednotného
slovenského politického prúdu okolo Pešťbudínskych vedomostí a k vzniku nového politického prúdu –
Novej školy, združenej okolo novovzniknutého časopisu Slovenské noviny. Nová škola vznikla ako opozícia
voči politike Pešťbudínskych vedomostí a jej hlavným programom bolo spoluprácou s predstaviteľmi
maďarských politických strán získať ústupky v prospech národného hnutia. Z toho vyplývala aj čiastočná
úprava memorandových požiadaviek, keď z nich vynechali bod žiadajúci utvorenie Okolia. Konfesionálna
otázka na stránkach novín nevystupuje ako rozhodujúci faktor pri vzniku strany, aj keď Slovenské noviny
už od svojho vzniku otvorili svoje stránky pre uverejňovanie článkov venovaných katolíckej problematike.
Noviny v podstate vyplnili prázdny priestor, pretože v roku 1868 nemali slovenskí katolíci svoj cirkevný
časopis, kde by mohli uverejňovať svoje národno-cirkevné názory. Časopis Cyrill a Method prestal
vychádzať v roku 1865 a svoju činnosť obnovil až v roku 1869. Katolícke noviny, ako orgán Spolku sv.
Vojtecha, začali vychádzať až od leta 1870. Slovenské noviny hneď od začiatku vychádzania venovali veľkú
pozornosť prepojeniu národných požiadaviek s náboženskými. Práve na stránkach Slovenských novín sa
otvorila požiadavka na založenie v poradí tretieho patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Toto
gymnázium považovala Nová škola za svoje „politické dieťa“, keďže sa nepodarilo naplniť jej politickú
ambíciu – na základe rokovaní s uhorskou vládou založiť 6 slovenských a 5 čiastočne slovenských štátnych
gymnázií. Na konci roku 1869, pod vplyvom uzavretí zasadnutia Katolíckeho autonómneho kongresu
(1868/9), vznikol katolícky Spolok sv. Vojtecha.
Už v čase utvárania sa Novej školy vnímali vtedajší predstavitelia národného hnutia (neskoršej
Starej školy) úsilie časti slovenskej inteligencie o vytvorenie nového slovenského politického prúdu
ako pokus ctižiadostivejších slovenských katolíkov o naplnenie ich vlastných politických ambícií, ako to
expresis verbis napísal Ján Francisci M. F. Rajevskému: „... [od roku 1868] začal nejaký neskúsený mladík,
ctižiadostivý nevedomec, človek bez príjmov, pritom slovenskému národu oddaný, ctižiadostivejší katolík
menom Ján Bobula vydávať Slovenské noviny. Nikto nepochyboval o tom, že Bobula je len zásterka,
7 List – J. Hložanský P. Hečkovi. Nedat. [prelom 1868/69]. In: SNK-ALU, sg. M 89 F 17.
8 List – J. Hložanský J. M. Hurbanovi. Nedat. [máj 1869?]. In: SNK-ALU, sg. M 23 B 56.
9 Bližšie napríklad: MACHO, P.: Prečo slovenská verejnosť neprijala koncepciu Bieleho Uhorska? In: Text. Revue pre humanitné vedy.

1994, č. 3-4, s. 74-77.
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v priebehu krátkeho času sa ukázalo, že jeho hlavní spolupracovníci, dokonca aj súčasný redaktor
– všetko bezvýznamní –, dosiaľ dobrí národní dejatelia, ale ctižiadostiví katolíci.“ Podľa J. Francisciho
vydavatelia Slovenských novín „otvorene napísali na svoj prápor spoločným duchom národa urobiť stranu
a zrejme uvažovali Slovenské noviny urobiť orgánom strany Slovákov-katolíkov.“10 Konfesionálny rozmer
však nebol pre stúpencov Novej školy dominantný, veď stranu nezakladali len katolíci (z evanjelikov tu
nachádzame napr. Adolfa a Martina Sentivániho, Jána Nemešániho, Mórica Philadelphiho či Ladislava
Jesenského, neskôr Kolomana Banšela); primárne boli politické názory.
Aj niektorí slovenskí katolíci vnímali utvárajúcu sa Novú školu okolo Slovenských novín ako
„prokatolícku“, resp. tieto noviny ako ústretovejšie k požiadavkám slovenských katolíkov. Na otázku
A. Kmeťa kladenú J. Mallému, prečo slovenskí katolíci nemajú svoj cirkevný časopis, Mallý odpovedal:
„Teraz, tieto dva roky, treba všetku silu obrátiť na pozdvihnutie „Slovenských novín“ vydávaných v Pešti
od Janka Bobuly – predplaťte sa neomylne na ne, a kedy tedy niečo o vašom okolí a jeho ľudu napíšte.
Verbujte im predplatiteľov. Sú to noviny v katolíckych rukách. Keď tieto utvrdíme, pomyslíme potom na
cirkevnie.11
Pokus o pretvorenie Novej školy na slovenskú katolícku politickú stranu (jar – jeseň 1871)
Podnetom na transformovanie Novej školy na slovenskú katolícku politickú stranu bolo jej
nedostatočné politické zázemie po utvorení SNS na 10. výročie prijatia Memoranda. Nová škola pôvodne
predpokladala, že na martinskej schôdzke vznikne len celoslovenský volebný výbor zastupujúci obe frakcie
národného hnutia. Nová škola sa však na schôdzke odmietla zúčastniť, lebo 7. decembra 1870 publikovala
svoj nový národno-politický program, zameraný na hospodárske a sociálne podchytenie ľudových vrstiev.
Súčasťou programu bolo aj odmietnutie účasti na najbližších voľbách. Aktivity transformujúcej sa Starej
školy ju však donútili k zmene pôvodných zámerov.
Na stránkach novín môžeme v tomto období pozorovať oveľa väčšie útoky proti katolíckym
prívržencom Starej školy, najmä proti M. Čulenovi a F. V. Sasinkovi, ako proti V. Pauliny-Tóthovi, Š. M.
Ferienčíkovi či J. Franciscimu. K vytvoreniu slovenskej katolíckej politickej strany malo pravdepodobne
dôjsť na druhom valnom zhromaždení Spolku sv. Vojtecha dňa 27. septembra 1871 v Nitre. Presný proces
tohto pokusu môžeme čiastočne rekonštruovať podľa niekoľkých zachovaných zmienok a náznakov.
Samotný Bobula bol spočiatku k možnosti vytvorenia slovenskej katolíckej strany skeptický,
ako sa zdôveruje začiatkom apríla 1871 v liste F. Slámovi: „...I dekují vám za zdelení mne rozhovoru
s R.[iegrem], chtí vás jenom na to upozornit, aby ste budoucně pri daných priležitostech nerekli „že
jistí páni dělají katolické a luteranské strany.“ S touhle věci se má tak, že takové strany se delají samy
v nynejší době; ostatně, že by nejakého výsledku mely v budoucnosti, já pochybují.“12 Postupne sa Bobulov názor menil a v júni sa už usiloval, aby sa na valnom zhromaždení Spolku sv. Vojtecha v Nitre zúčastnilo čo najviac sympatizantov Novej školy: „Naša bieda je to, že sa málo spolu schodíme; protivnej strany
muži sa každú chvíľu schodia a my nič,“ písal Bobula A. Kmeťovi a vyzýval ho, aby sa určite na valnom
zhromaždení spolku zúčastnil: „Hľaď na každý pád prísť na svätovojtešské zhromaždenie. Po tieto dni
som bol v Ostrihome a vo Viedni. Bol so mnou i Havlíček. Ten Ti bude písať v istých veciach. Upozorňujem
Ťa ale, aby ste boli obozretní v dopisovaní. Neni radno všetko písať, čo sa má vykonať.“13 Vo Viedni sa
10 List – J. Francisci M. F. Rajevskému. V. Revúca 20. 1. 1869. In: ELIÁŠ, M. (Ed.): Listy Jána Francisciho 2 (1851 – 1902). Martin : Ma-

tica slovenská, 2004, s. 384.
11 List – J. Mallý A. Kmeťovi. Nedat. [1868]. In: Archív Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine (ďalej AMSS), Fond Andrej Kmeť.
12 List – J. N. Bobula F. Slámovi. Pešť 11. 4. 1871. In: Zemský archiv Opava, Fond František Sláma, kartón 1, zložka 3.
13 List – J. N. Bobula A. Kmeťovi. Pešť 10. 6. 1871. In: AMSS, Fond Andrej Kmeť (list je nekompletný).
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J. N. Bobula a V. Havlíček stretli aj s J. Mallým14 a Bobula sa zúčastnil aj na zasadnutí Tatranu, spolku
slovenských vysokoškolákov. K tejto téme sa Bobula vrátil aj v liste o týždeň neskôr: „Na koľko možno
my sa zriaďujeme. Želateľno je, aby sa naši ...zhromaždili. To je jediný spôsob, kde sa môžu kat. Slováci
zhromažďovať a to je hlavná vec, bo listovne človek nič nevykoná.“15 „Ohľadom ďalšieho účinkovania
máme vyrobený istý plán. Musíš dojsť na Vojtešské zhromaždenie, bo s tou príležitosťou sa chceme dajak
dohovoriť.“16
Druhé valné zhromaždenie spolku sa konalo, resp. malo konať, 27. septembra 1871 v Nitre. Počas
zhromaždenia prišlo k napadnutiu členov spolku od miestnych protivníkov spolku, čím bolo zmarené konanie
valného zhromaždenia. Už pred jeho konaním prenikli informácie o možnom napadnutí zúčastnených.17
Znemožnenie konania valného zhromaždenia teda pravdepodobne zabránilo pokusu katolíckych prívržencov
Novej školy získať členov spolku pre politiku Novej školy a „kontrolu“ spolku Novou školou.
Vnímanie Matice slovenskej ako evanjelického a Spolku sv. Vojtecha ako katolíckeho spolku prerástlo
až do hrozby nového jazykovo-náboženského rozpoltenia Slovákov. Viaceré katolícke dekanáty žiadali, aby
spolok zaviedol používanie bernolákovčiny. Vedenie Spolku sv. Vojtecha sa usilovalo o čiastočnú úpravu
slovenského pravopisu, ale bez spolupráce s Maticou slovenskou. Návrh jazykových úprav zostavil J. Slota.18
Toto nebezpečenstvo si jasne uvedomil aj Bobula a snažil sa mu zabrániť: „Ja som nijako nie proti reformovaniu
reči, bo zrovna to za potrebné pokladám; len nech sa táto reforma prevedie svojou cestou. Tá cesta, ale ktorú
vy chcete nastúpiť, sa mi nezdá korektnou. Je pravda, že túto reformu by previedol zbor = Spolok sv. vojtešský;
ale kto vám ručí za to, že sa tomuto uzavretiu podrobia všetci spisovatelia? A nám práve na tom má záležať
– nadovšetko v terajších okolnostiach – aby sme, keď chceme a keď je to potrebné... reformy v reči spisovnej
ako tak ustálenej, zavádzať, držali sa všetci tejto reformy. Jestli vy ale prevediete tak šuchom opravy, budú
to predsa len opravy a jednota spisovnej reči že bude rušená, to je bez otázky, a boj je skrze to vypovedaný a
keď sa ten začne, nech potom nebesá pomáhajú! I vykántrime sa v tom boji. Už dnes až tak vrie, že chceme
katolícku stranu tvoriť súkromne sa agituje; a keď to Spolok vojt. prevedie, bude prvé čo nám na oči vyhodia,
že sme potrhali Slovákov na katolíkov a luteránov. O tomto budeme mať mnoho čo hovoriť...“19 Bobula žiadal
Slotu o odloženie tohto rozhodnutia, osobne sa chcel o tejto snahe porozprávať nielen s J. Slotom, ale s
celým vedením spolku a upozorniť na všetky riziká, ktoré z toho plynuli: „Jestli by ste túto moju radu neprijali
alebo jestli by už ...vo veci bolo riešené, tak ovšem sme v najväčšom kvase. „Slovenské nov.“ Uložíte takým
krokom do hrobu, či ale na výhodu alebo škodu slovenského katolíctva, to sami budete znať tiež posúdiť. Že
v tomto páde protivná strana bude proti vám stáť, o tom ani reči neni. My by sme sa museli vysloviť za jedno
alebo druhé; vyslovíme-li sa proti vám, budeme váš spolok kaziť a prívrženci spolku odpadnú od Slovenských
[novín]; vyslovíme-li sa za vás, to nám odpadnú tých reči prívrženci a je zrejmý boj náboženský. V jednom
alebo druhom páde je to hrob pre Slovenské [noviny]. Neutralitu zachovať toľko značí ako vám prisviečať; to
by každé decko vedelo.“20 Napokon sa vedenie spolku rozhodlo odstúpiť od týchto snáh a slovenská katolícka
inteligencia rešpektovala autoritu Matice slovenskej, veď takmer všetci boli jej členovia, a jazykovedného
odboru, ktorý mal v kompetencii riešenie úprav spisovnej normy. A ani po zatvorení Matice slovenskej už
nemalo vedenie Spolku sv. Vojtecha ambíciu zasahovať do úpravy pravopisu.
14
15
16
17

List – V. Havlíček A. Kmeťovi. Komjatice 4. 6. 1871. In: AMSS, Fond Andrej Kmeť.
List – J. N. Bobula A. Kmeťovi. Pešť 17. 6. 1871. In: AMSS, Fond Andrej Kmeť.
List – J. N. Bobula A. Kmeťovi. Pešť 4. 6. 1871. In: AMSS, Fond Andrej Kmeť.
„...dostal som dva súkromné listy toho obsahu, v ktorých sa vyslovuje, aby sa nám vraj v Nitre len škandál nestal...“ In: List – J. N. Bobula J. Slotovi. Pešť 9. 8. 1871. In: ASSV, fasc. 43, č. 10. Viacerí členovia spolku kritizovali práve Slotu, ktorý ako jeho správca nedokázal
situácii zabrániť, aj keď o prípravách odporcov vedel.
18 List – J. N. Bobula J. Mallému. Pešť 9. 7. 1871. Cit. z: ČULEN, K.: Novinár a pedagóg, s. 261.
19 List – J. N. Bobula J. Slotovi. Pešť 21. 6. 1871. In: ASSV, fasc. 43, č. 8.
20 Tamže.
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Aj po zániku Novej školy a zachovaní Slovenskej národnej strany ako jedinej politickej reprezentantky
Slovákov pretrvávali napätia medzi slovenskými katolíkmi a evanjelikmi. Nad prínosom katolíckej a evanjelickej
zložky pri rozvoji slovenského národa sa pravidelne zamýšľali jednotliví národní predstavitelia. Niektoré boli
vyslovené verejne v periodikách, iné súkromne pri vzájomných osobných debatách alebo v listoch či len
formou poznámok v zachovaných poznámok vo svojich zápisníkoch. Tie oscilovali od negovania prínosu druhej
konfesie, resp. nedocenenia prínosu vlastnej konfesie (dominantné u časti katolíckej inteligencie) až po snahu
o hľadanie možností, ako prispieť k rozšíreniu bázy národného hnutia z vlastných radov. Snahy o vytvorenie
slovenskej katolíckej politickej strany aj naďalej rezonovali u časti inteligencie aj naďalej. Vplývalo na to
i ozajstné či domnelé nedocenenie vlastnej osobnosti niektorých slovenských katolíckych osobností mimo
T. Sv. Martina zo strany vedenia Slovenskej národnej strany. Preto nie je ojedinelé vnímanie vedenia SNS zo
strany Novej školy ako „luteránskej kliky“, hoci v jej vedení boli zastúpení predstavitelia oboch konfesií. akú
„silu“ môžeme pripisovať týmto názorom, či vyjadrujú len osobný názor alebo mienku širšieho publika.
Ako príklad dvoch rozdielnych názorov na prínos katolíkov a evanjelikov v prospech národného hnutia
môžeme uviesť názory dvoch výrazných, ale marginálnych osobností – A. Kabinom a S. Štefanovičom,
ktorých možnosť ovplyvňovania verejnej mienky u slovenskej spoločnosti bola len okrajová. Každá
z osobností prešla inou historickou skúsenosťou, medzi Š. Štefanovičom a A. Kabinom je generačný rozdiel
– S. Štefanovič patrí k štúrovskej generácii, kým A. Kabina vstupuje do národného hnutia v 60. rokoch.
F. Kabina si do svojho zápisníka niekedy medzi rokmi 1878 – 1883 zapísal na túto tému niekoľko poznámok.
Myslel si, že protikatolícke postoje vedenia SNS vyplývali z úsilia niektorých slovenských katolíckych
kňazov o pomaďarčenie slovenských katolíkov, len aby ich „zachránili“ pred panslavizmom, prenikajúcim
od slovenských evanjelikov. „Tento vplyv luteránskej kliky je tak zlý, že katolícke kňazstvo radšej dopúšťa
ľud náš odnárodňovať, len aby účinkovaním zaň v slovenskom smere do podozrenia panslavizmu neupadlo
a sám do panslavizmu, a tak od znekatolíčtenia sa zachránilo, keďže včil len N. N. a ten vykričaný tábor
spravuje tak národných vecí, pred ktorého spoločnosťou sa slovenský katolík, vlastenec chráni ako čert
svätej vody.“21 Táto jeho predstava prechádzala až do fóbie – obviňovania SNS, že sa vedome usilovali
likvidovať slovenskú katolícku inteligenciu. A práve tu videl Kabina úlohu slovenskej katolíckej politickej
strany. V jeho názore si nemôžeme nevšimnúť aj silné uhrofilské zameranie. Je „...zrejmé, že kolo
nich sústredenej luteránskej strany je každý katolík, čo by v národe slovenskom vyčnieval tŕňom v oku.
A z tej zášti vyjdúc, zničila tá klika Palárika, Viktorina, Mallého, Trúchleho, Kmeťa a i mňa, následkom toho
je treba biskupov primäť, aby katolícke slovenské kňazstvo ku politicko-národnej akcii povzbudili, žeby tak
katolícka strana navrch prísť mohla. Týmto cieľom je treba v B[uda]pešti sa zísť, vysloviť program politickonárodnej činnosti, založiť katolícke učené družstvo slovenské v B[uda]pešti a slovenský katolícky denník. Ku
tej schôdzke treba by bolo povolať jedným (vyhlásením) v maďarských katolíckych novinách uverejneným.
Jestli budem prinútený v maďarských novinách na obranu svoju vystúpiť, v tomto smere budem robotovať
– bo mi to i Viktorin raz pripomnel, taktiež i Mallý. Áno, pôjdem na každý pád i ku primášovi skoz tejto veci,
i ku Ipolyimu.“22
Podobne negatívny názor, ale z „druhého brehu“ mal S. Štefanovič: „Katolicizmus ako konfesia je doprosta
negácia osvety, pravdy a slobody, tam nehľadám ničoho. O národovcoch katolíckych teda nechcem preriecť ani
slova, lebo ačkoľvek tu i tam zjavili sa aj pekné osobnosti na Slovensku, napr. Čulen, Závodník, Sasinek etc. etc.,
bolo to zavše náteru hrubo konfesionálneho. Národ slovanský je národ pravdy a slobody; pravda ale, nielen že
21 Zápisník Franka Kabinu. Nedat. [medzi 1878 – 1883?]. In: SNK-ALU, sg. C 103. Je pravdepodobné, že na základe týchto názorov
vydával F. Kabina v roku 1883 časopis Uhorské noviny.
22 Tamže.
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nevytvára voľnosť pochopu a vyviňovania sa, ale práve nakladá a požaduje skúmať a dvíhať ju na površie svetla.
Národ slov.[anský] je národ vzájomnosti, teda nie výsady a kasty. Poľsko zaniknúť, Chorvátsko zakrpatieť, Česko
a Slovensko udusiť sa muselo konfesiou katolicizmu, ktorá z jednej strany neohraničenú autoritu, panstvo,
vládu, z druhej strany zase bezvýnimočnú podriadenosť, slepú vieru a poslušnosť reprezentuje. Katolicizmus
je rak na tele Slovanstva!“23 O pohnútkach, prečo dospeli obaja predstavitelia národného hnutia k takýmto
názorom, môžeme len uvažovať. Tieto svoje názory vyslovovali súkromne, nie na verejnosti. U Štefanoviča je
zrejmé „tradičné“ negatívne chápanie katolicizmu u evanjelikov, vyplývajúce z historickej skúsenosti obdobia
rekatolizácie v 17. storočí spojeného predovšetkým s pôsobením jezuitov.
Utvorenie národných strán založených na konfesionálnom základe sa v druhej polovici 19. storočia
nerealizoval, aj keď združovanie slovenskej inteligencie na konfesionálnom základe naďalej pokračovalo.
K opätovnému oživeniu týchto snáh dochádza od polovice 90. rokov po prijatí cirkevno-politických zákonov
uhorským snemom a vzniku Katolíckej ľudovej strany. Spočiatku sa tieto problémy riešili v rámci Slovenskej
národnej strany rozšírením predsedníctva strany o nových katolíckych členov. K definitívnemu rozčleneniu
dochádza až na začiatku 20. storočia, najmä po známom škandále okolo prijímania finančných podpôr pre
Slovenské ľudové noviny od uhorskej vlády, z ktorej slovenských katolíkov obvinili Národné noviny. Napriek
snahe vedenia SNS o udržanie jednoty strany, napokon jej katolícki predstavitelia v júni 1913 v Žiline utvorili
samostatnú Slovenskú ľudovú stranu, združujúcu slovenských katolíkov.24 Nech už boli príčiny rozkolu
akékoľvek, dôležité je, že v rozhodujúcom okamihu v čase rozpadu monarchie sa dokázali opäť spojiť a prispieť
k vymaneniu sa Slovákov z monarchie.
Summary
The correlative „competition“ of the slovak catholic and evangelic man by the expansion of the
national movement was expressed even in 2nd half of 19th century in specific forms despite of ambition
of propotional representation of both confessions in nationwide institutions (f. e. Matica slovenská). The
Austrian-hungarian satisfaction contributed to the formation of two political streams (Old School and
New School). A part of the slovak public noticed already at the time of the formation of this school as
a part of slovak catholics, the representatives of the New School remitted about dominant settlement
of evangelics in the Old School, or SNS. The formation of the nonconfessional Slovak national part (SNS)
in 1871 forced the head representatives of the New School to the hunting of possibilities for expansion
its backround about members of the new composed catholic institution Spolok sv. Vojtecha (SSV). At last
this labour did not treat behalf defeat of policy of the general assembly, what unabled the New School
to purchase members of the society for own political schedule.
The perception of Matica slovenská as an evangelic organisation and perception of the institution
Spolok sv. Vojtecha as a catholic institution menaced to grow throught to a language separation, when
a part of the members of the society of Spolok sv. Vojtecha asked for using as the official language of the
society the language established by a slovak man Anton Bernolák. In the submission there is devoted
Hložanský‘s force – J. Hložanský effort the formation of a national center for Slovak people in Nitra,
where had both confessions their representation and a fears of two representatives from both confessions
(A. Kabina, S. Štefanovič), too, a negative valuationed proposition of the representatives of the opozite
confessions to the expansion of the slovak national movement.
23 List – S. Štefanovič J. M. Hurbanovi. Zvolen 4. 5. 1877. In: SNK-ALU, sg. A 1511.
24 Podrobnejšie napr. KOVÁČ, D. (zost.): Slovensko v 20. storočí. 1. zv. Na začiatku storočia (1901 – 1914). Bratislava : Veda, 2004,
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Konfesionalizácia – paradigma
zo 70. rokov 20. storočia
Miroslav KAMENICKÝ
Nadväzujúc na výskum a tvorbu starších historikov o vytvorení konfesií, vyvinuli nemeckí historici
Wolfgang Reinhard a Heinz Schilling pre 16. a 17. storočie spojujúci pojem „Konfesionalisierung“, čiže
konfesionalizácia.1 Ide tu o jednotnú paradigmu s meniacim sa obsahom pre katolícku, luteránsku
i kalvínsku konfesiu. Konfesionalizácia znamená „spoločensko-historickú fundamentálnu vývojovú
zmenu, ktorá zahŕňa zmeny cirkevné, zmenu mentality a zmenu kultúrnu, ako aj zmeny štátno-politické
a sociálne“.2
K dimenziám konfesionalizácie patrí inovácia všetkých oblastí spoločenského života. Konkrétnymi
formami týchto inovácií sú 1. jasne formulované vyznanie viery, ohraničené od iných konfesií;
2. monopolizácia vzdelávania; 3. dôraz na rozdiely v rituáloch a 4. v oblasti inštitucionálnej nové, resp.
obnovené formy cirkevnej organizácie, konfesionálno-špecifické vzdelávacie inštitúcie, kontrolný systém
a symbióza cirkvi so štátnou mocou. Dôsledkom tohto všetkého bol pôvodne nezamýšľaný príspevok
k vzrastu štátnej moci a modernizácii štátu a spoločnosti.3
Nástup a vývoj reformačných hnutí, katolícke reformné impulzy a protireformačné akcie sú elementmi
jednotného konfesionalizačného procesu. Aj keď konfesionálna paradigma je podrobovaná väčšej či
menšej kritike, je jej metodologický základ recipovaný aj medzinárodne. Konfesionálna paradigma môže
v každom prípade lepšie uchopiť komplexné dianie formovania konfesií v 16./17. storočí ako izolované
úvahy o reformácii na jednej strane a katolíckej reformy a protireformácie na strane druhej.
Konfesionalizačná paradigma bola vyvinutá v 70. rokoch 20. storočia vo vtedajšej Nemeckej spolkovej
republike za podmienok permanentnej ideologickej konfrontácie s marxistickou historiografiou.
Zo známych dôvodov nezmieriteľných ideologických rozporov nebola marxistickou historiografiou
recipovaná. Istá informačná bariéra, ktorá vtedy vznikla, však pretrváva dodnes. Svedčí o tom aj zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa, ktorý sa snažil túto
bariéru prekonať.4

1 REINHARD, Wolfgang: Was ist katholische Konfessionalisierung? In: REINHARD, W. – SCHILLING, H.(Hg.): Die katholische Konfesio-

nalisierung. Wissenschaftliches Symposium der Gesellscheft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte. (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, 198). Gütersloh 1995, s. 419-452.
2 Lexikon für Theologie und Kirche. Sechster Band. Freiburg – Basel – Rom – Wien: Herder, 1997, s. 235-236.
3 SCHILLING, H.: Die Konfesionalisierung von Kirche, Staat und Geselscheft – Profil, Leistung, Defizite und Perspektiven eines geschichtswissenschaftliches Paradigmas. In: REINHARD, W. – SCHILLING, H.(Hg.): Die katholische Konfesionalisierung. Wissenschaftliches Symposium der Gesellscheft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte. (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, 198). Gütersloh, 1995, s. 3-49.
4 Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur
(Hg. Von Joachim Bahlcke und Arne Strohmayer). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999. Z obsahu: Heinz Schilling: Das konfessionelle
Europa. Die Konfessionalisierung der europäischen Länder seit Mitte des 16. Jahrhunderts und ihre Folgen für Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultr (s. 13-62), Luise Schorn-Schütte: Konfessionalisierung als wissenschaftliches Paradigma? (s. 63-78). Wolfgang Reinhard: „Konfessionalisierung“ auf dem Prüfestand (s. 79-88), Winfried Eberhard: Voraussetzung und strukturelle Grundlage der Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa (s. 89-104), Petr Vorel: Die Aussenbeziehungen der böhmischen Städte um die Mitte des 16. Jahrhunderts und das Problem der Konfessionalisierung (s. 169-178), István György Tóth: Die Beziehungen der katholischen Kirche zum
Staat in Türkische-Ungarn im 17. Jahrhundert (s. 211- 218), Thomas Winkelbauer: Grundherrschaft, Sozialdisziplinierung und Konfessionalisierung in Böhmen, Mähren und Österreich unter der Enns im 16. und 17. Jahrhundert (s. 307-318). Eva Kowalská: Die ungarische Stände und das Problem der Konfessionalisierung aus kulturhistorischer Sicht. In: Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa
(s. 351-356). Robert J. W. Evans: Die Grenzen der Konfessionalisierung. Die Folgen der Gegenreformation für die Habsburgerländer
(1650 – 1781) (s. 395-410).
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Paradigmu konfesionalizácie predchádzal iný výskumný koncept, ktorý sformuloval v roku
1958 nemecký katolícky historik Ernst Walter Zeeden.5 Bol to koncept tzv. tvorenia konfesií (die
Konfessionsbildung). Zeeden zdôrazňoval paralelný vývoj všetkých ranonovovekých konfesií a
konfesijných cirkví. Zeedenov koncept bol ďalšou generáciou historikov – koncom 70. a začiatkom 80.
rokov rozšírený do historicko-spoločenskej paradigmy, konfesionalizácie. Pôvodné výskumné záujmy
oboch tvorcov tohto konceptu, Heinza Schillinga a Wolfganga Reinharda, boli tak z konfesijného, ako
aj geografického hľadiska spočiatku dosť vzdialené. Wolfgang Reinhard bol historikom, ktorý vyšiel
z katolíckeho prostredia. Zaoberal sa ranonovovekým katolicizmom vo Francúzsku a v Ríme. Heinz
Schilling bol zasa historikom evanjelického pôvodu. Zaoberal sa najmä dejinami reformácie a nemeckým
podielom na formovaní kalvinizmu. Ku konceptu konfesionalizácie sa dopracovali vlastne nezávisle, pri
skúmaní úplne odlišných databáz prameňov.6
Obaja predmetní historici sa usilovali prekonať izolované úvahy o reformácii na jednej strane
a katolíckej reformy a protireformácie na druhej strane. Snažili sa tiež uchopiť otázku dejín cirkví a
konfesií z celospoločenského hľadiska. Rozšírením Zeedenom rozvinutého konceptu zdôraznili Reinhard
a Schilling konfesionalizáciu nielen v časovej a vecnej mnohorakosti tvorby konfesií. Snažili sa tiež
o previazanosť ranomodernej tvorby štátu a procesu sociálnej disciplinizácie.
Reinhard a Schilling vychádzajúc z vecne a časovo paralelného vývoja konfesionalizácie u katolíkov,
luteránov a reformovaných, dosiahli požadovanú pojmovú jednotu. Namiesto pojmov protireformácia,
luteránska ortodoxia a druhá reformácia zaviedli pojmy katolícka, luteránska a reformovaná či kalvínska
konfesionalizácia.7 Zeedenovu teóriu teda prepojili s teóriou tvorby a rastu ranonovovekej štátnosti, ako
aj s tézou o sociálnej disciplinizácii Gerharda Oestreicha. Tým vytvorili nový koncept tzv. konfesionalizácie.
Tento koncept sa snaží štruktúrovane vysvetliť celé obdobie od 20. rokov 16. storočia až po koniec
18. storočia. Raný novovek vysvetľuje ako predstupeň moderných dejín 19. a 20. storočia.8
Pristavme sa teraz pri spomenutej sociálnej disciplinizácii. Teória sociálnej disciplinizácie bola
vyvinutá nemeckým historikom Gerhardom Oestreichom (1910 – 1978).9 Potom, čo sa Oestreich dlho
zaoberal politickými aspektmi ranonovovekého vládnutia, postavil si otázku: Aké následky mala
prenikavá intenzifikácia vlády v ranom novoveku na život ľudí? Tento proces, ktorý sa viaže s pojmom
absolutizmus, má tiež vnútornú stránku: sociálnu disciplinizáciu celej ranonovovekej Európy.10 Pod
sociálnou disciplinizáciou rozumel Oestreich proces, ktorý prebudováva základné politické a spoločenské
štruktúry. Znamená aj dlhodobé zmeny sociálnych vzťahov, noriem a spôsobov chovania. Oestreich
5 EHRENPREIS, Stefan – LOTZ-HEUMANN, Ute: Reformation und konfessionelles Zeitalter. Darmstadt : Wissenschftliche Buchgesellscheft, 2002, s. 63.
6 SCHÜTTE-SCHORN, Luise: Konfessionalisierung als wissenschaftliches Paradigma? In: Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa...,
s. 64-69.
7 Tamže, s. 67.
8 SCHMIDT, Heinrich Richard: Konfessionalisierung im 16. Jahrhundert. München, 1992, s. 88.
9 Gerhard Oestreich (1910-1978). V rokoch 1959-62 bol profesorom na univerzite v Berlíne, 1962-66 v Hamburgu, potom v Marburgu.
Neue Deutsche Biographie, Band 19. Berlin, 1999, s. 463-465. – OESTREICH, Gerhard: Strukturprobleme der frühen Neuzeit. Ausgewählte
Aufsätze. Hrsg. Von Brigitta Oestreich. Berlin 1980. - EHRENPREIS, Stefan. – LOTZ-HEUMANN: Reformation und konfessionelles Zeitalter.
Darmstadt: Wissenschftliche Buchgesellscheft, 2002, s. 63. – SCHÜTTE-SCHORN, Luise: Konfessionalisierung als wissenschaftliches
Paradigma? In: Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa..., s. 64-69.
10 OESTREICH, Gerhard: Strukturprobleme des europäischen Absolutismus. In: OESTREICH, Gerhard: Geist und Gestalt des frühmodernen
Staaates. Ausgewählte Aufsätze. Berlin, 1969, s. 179-197. – WINKELBAUER, Thomas: Sozialdisziplinierung und Konfessionalisierung
durch Grundherrren in den österreichischen und böhmischen Ländern im 16. und 17. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Historische Forschung, 1992, 19, s. 317-339. – WILLOWEIT, Dietmar: Katholische Reform und Disziplinierung als Element der Staats- und Gesellschaftsorganisation. In: Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubensbekenntnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit.
Hg. Von Paolo Prodi. München, 1993, s. 113-132. – PRINZ, Michael: Sozialdisziplinierung und Konfesionalisierung. Neuere Fragestellungen in der Sozialgeschichte der frühen Neuzeit. In: Westfälische Forschungen, 42, 1992, s. 2-25. – SCHMIDT, Heinrich Richard: Sozialdisziplinierung? Ein Plädoyer für das Ende des Etatismus in der Konfesionalisierungsforchung. In: Historische Zeitschrift, 265, 1997,
s. 639-682. – HÄRTER, Karl: Sozialdisziplinierung. In: VÖLKER-RASOR, Anette (Hg.): Frühe Neuzeit. München, 2000, s. 294-312.
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tvrdil, že sa človek disciplinizoval vo svojom chovaní, prejavoch i požiadavkách.11 A keďže to platí nielen
pre jednotlivých ľudí, ale pre celú spoločnosť, videl v procese sociálnej disciplinizácie fundamentálny
proces ranonovovekých dejín. Hybnou silou tohto procesu, vychovávajúceho ľudí k usilovnosti,
poslušnosti i k tomu, aby boli mravnými poddanými štátu, bola svetská vrchnosť. Svoj cieľ dosahovala
použitím celého arzenálu inštrumentov: napríklad cez vrchnostenské výnosy a policajné poriadky boli
presadzované nové normy správania. Sledovalo sa každé pochybenie. Vojsko, cirkev, školstvo, ale tiež
starostlivosť o chudobných, ba i manufaktúry – boli zamerané na výchovu ľudí v požadovanom smere. Na
konci tohto procesu, ktorý trval počas celého raného novoveku, bola jednotná masa poddaných, ktorá
v Oestreichových očiach bola zrelá na ďalší krok historického vývoja: fundamentálna disciplinizácia viedla
v 19. storočí k fundamentálnej demokratizácii.12
Z hľadiska konfesionálnej paradigmy prepojenej s konceptom disciplinizácie boli poddaní
vychovávaní nielen k tomu, aby boli dobrými kresťanmi ich vlastnej konfesie, ale aj poriadnymi
poddanými. Tento proces viedol aj ku vzrastu štátnej moci. Ranonovoveký štát zažil v 16. storočí vývojový
posun, ktorý sa navonok prejavil rozšírením štátneho mocenského monopolu, vzmáhaním profesionálnej
správnej činnosti a finančnej zvrchovanosti. S tým však bola spojená tiež intenzifikácia vojen medzi
štátmi. Profesionálne vojenstvo viedlo k budovaniu štruktúr vojenského vzdelávania. Vytvára sa moderný
európsky systém štátov s myšlienkami udržiavania rovnováhy a medzinárodného práva.13
V ekonomickom ohľade sa tento proces prejavil ako tzv. raný kapitalizmus. Rozvíja sa úverové
hospodárstvo. Jednotlivé bankové a podnikateľské domy akumulujú pozoruhodný kapitál. Nebývalé
možnosti sa otvárajú pre diaľkový obchod. Začína proces protoindustrializácie, ktorá sa prejavuje
najprv v prebudovávaní remeselnej výroby v oblasti textilnej produkcie. Veľké zámorské objavy viedli
k europeizácii a pokresťančovaniu sveta. Európska expanzia mala hlboké dôsledky aj v oblasti hospodárstva
(pestovanie nových plodín, napr. zemiakov). Mala dôsledky aj v zmene pohľadu na svet. Pohľad na svet sa
mení nielen v súvislosti s rozštiepením cirkvi ma jednotlivé konfesie a s veľkými zámorskými objavmi, ale
aj na základe vývoja moderných prírodných vied s ich experimentálnym charakterom.14
Prevrat na základe Kopernikového učenia o obehu Zeme okolo Slnka bol len prvým krokom na tejto
ceste. Médium, ktoré začalo rozširovať tieto poznatky, bola kníhtlač. Objav kníhtlače v 15. storočí viedol
k mediálnej revolúcii, ktorá je v tomto smere porovnateľná len s objavom písma. Kníhtlač pomohla nielen
rozširovaniu reformácie. Viedla aj k postupnému odstraňovaniu analfabetizácie a vo svojich budúcich
dôsledkoch napokon k vzniku novej formy verejnosti.
Aktuálnou otázkou slovenskej ranonovovekej historiografie je platnosť konfesionalizačného
konceptu v slovenských, respektíve uhorských pomeroch 16. – 18. storočia. Tieto pomery boli veľmi
špecifické. Je známe, že veľká časť Uhorska bola v 16. a 17. storočí v područí Osmanov. Na území
Slovenska sa najprv presadzoval luteranizmus, v Zadunajsku kalvinizmus. Až procesom konfesionalizácie
a disciplinizácie sformovaný katolícky habsburský štát sa dokázal vážnejšie presadzovať proti týmto
„nepriateľským“ konfesiám. Bol to dlhotrvajúci proces spojený s budovaním stálej žoldnierskej armády,
poslušnej profesionálne zdatnej byrokracie i zreformovanej katolíckej cirkvi. Mieša sa tu starý problém
11 OESTREICH, Gerhard: Strukturprobleme des europäischen Absolutismus. In: Oestreich, Gerhard: Geist und Gestalt des frühmodernen

Staaates. Ausgewählte Aufsätze. Berlin, 1969, s. 190.
12 OESTREICH, Gerhard: Strukturprobleme..., s. 265-302. – SCHULZE, Winfried: Gerhard Oestreich Begriff „Sozialdisziplinierung in der

frühen Neuzeit“. In: Zeitschrift für Historische Forschung, 14, 1987, s. 265-302.
13 SCHÜTTE-SCHORN, Luise: Konfessionalisierung als wissenschaftliches Paradigma? In: Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa...,

s. 64-69. - EHRENPREIS, Stefan – LOTZ-HEUMANN: Reformation und konfessionelles Zeitalter. Darmstadt : Wissenschftliche Buchgesellscheft, 2002, s. 63-74.
14 SCHÜTTE-SCHORN, Luise: c. d., s. 64-69; EHRENPREIS, Stefan – LOTZ-HEUMANN: c. d., s. 63-74.
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existencie či neexistencie tzv. druhého nevoľníctva. Proces disciplinizácie tu prebiehal prostredníctvom
budovania školstva všetkými konfesiami.15 Najvážnejšie sa presadzovali jezuiti s rozpracovaným
edukačným systémom. Buduje sa však aj dievčenské vzdelávanie.16
V roku 1999 publikoval známy slovenský historik Ivan Chalupecký štúdiu s názvom Protireformácia
alebo rekatolizácia?17 Zamýšľa sa tu nad používaním danej terminológie. V závere uvádza, že by
sa namiesto v súčasnosti často používanému termínu „protireformácia“ mal radšej používať pojem
„rekatolizácia“. Z textu môjho príspevku však vyplýva, že európska historiografia je už niekde inde.
Samozrejme, každý si môže používať takú terminológiu, akú považuje za najvhodnejšiu. Predsa však
poznanie najmä metodologických konceptov západoeurópskej historiografie môže byť pre našu
historiografiu veľmi podnetné. Dané metodologické konštrukty však treba konfrontovať s pomermi
v ranonovovekom Uhorsku. A vlastne aj sám pojem raný novovek sa len pomaly dostáva do našej odbornej
terminológie a zďaleka nie je všetkými slovenskými historikmi akceptovaný.
Summary
The paradigm of confessionalization was developed in the seventies of the 20th century by german
historics Wolfgang Reinhard and Heinz Shilling. It is a unified paradigm with changing contents for
catholic, lutheran and calvinistic confession. One of the dimensions of confessionalization is inovation of
all the areas of social life. Concrete forms of these inovations are then straight formulations of religious
beliefs, monopolization of education, emphasising of the differences in rituals and also a symbiosis of
church and state authority. The results were unprecendented rise of state authority and modernization
of state and society. The concept of confessionalization is linked with another noteworthy theory of the
so-called social disciplination.

15 EHRENPREIS, Stefan: Erziehungs- und Schulwesen zwischen Konfessionalisierung und Säkularisierung. In: SCHILLING, Heinz
– EHRENPREIS, Stefan (Hrsg.) unter redaktioneller Mitarbeit von Christian Jaser: Erziehung und Schulwesen zwischen Konfessionalisierung und Säkularisierung. Münster : Waxmann Verlag, 2003, s. 19-49.
16 CONRAD, Anne: Mit Klugheit, Mut und Zuversicht. Angela Merici und die Ursulinen. Mainz : Matthias-Grünewald-Verlag, 1994, s. 23.
– TICHONOVÁ, Marie-Claire: Peter Fourier. Svätec pre všetkých. Bratislava : Lúč, 1997, 286 s. – KAMENICKÝ, Miroslav: Počiatky uršulínskej
rehole a jej príchod do Bratislavy. In: Kresťanstvo v dejinách Slovenska. Editor: Mária Kohútová. Bratislava : Universum, 2003, s. 79-83.
– Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg – Basel – Rom – Wien : Herder, 2001, 10. zväzok, s. 490. – Vatikánsky tajný archív, Congr.
Vescovi e Regolari, Istituti Femminili, Busta Nr. 5.
17 CHALUPECKÝ, Ivan: Protireformácia alebo rekatolizácia? In: Historické štúdie, 40, 1999, s. 131-140.
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Konfesionalizmus ako statický a dynamický prvok
v moderných slovenských dejinách (1918 – 1948)
Róbert LETZ
Názov príspevku naznačuje, že pojem konfesionalizmus treba aj v 20. storočí chápať dialekticky.
Teda dynamickému prvku nemožno automaticky pripisovať pozitívny a statickému zasa negatívny význam.
Každá konfesionalita sa utvára a napreduje v dejinách, v čase v jednote dynamického a statického prvku.
Oba tieto prvky sú potrebné pre identitu konfesie vo vzťahu k nej samej i vo vzťahu k iným konfesiám. Pre
slovenské dejiny nie sú dôležité iba napätia a revolučné zvraty, ale aj dlhé evolučné obdobia budovania
a tvorenia. Vo vzťahu dvoch základných konfesií – katolíkov a evanjelikov sa ukazuje, že dynamickejším
prvkom je práve evanjelická konfesia. Zdrojom jej dynamizmu je psychológia menšiny, ktorá vytvára pocit
súdržnosti v prostredí katolíckej väčšiny – tento pocit má blízko k pocitu ohrozenia – , vierouka, ktorá
dáva väčší dôraz na slobodu jednotlivca a cirkevné usporiadanie, založené na voľbe a kontrole. Katolícka
konfesia zohráva v interkonfesionálnom vzťahu viac pasívnu úlohu. To však neznamená, že v nej nepôsobí
vnútorný dynamický princíp, nie je však taký výrazný ako u evanjelickej konfesie. Dôvodom je psychológia
väčšiny, ktorá vytvára pocit supremácie, sily a bezpečnosti, no nevedie vplyvom vonkajšieho tlaku k takým
formám súdržnosti ako pri menšine. Vierouka zdôrazňuje hierarchický princíp, učiteľský úrad, záväznosť
tradície.
Je zaujímavé, že v priebehu 19. storočia sa našlo pomerne veľa predstaviteľov evanjelickej
i katolíckej inteligencie, ktorí prejavili veľkú dávku vzájomnej ústretovosti a boli ochotní vzájomne si
uznať kultúrny prínos oboch konfesií a komunikovať i o takých veciach, ako je zjednotenie cirkví, pričom
táto skutočnosť sa ani zďaleka nedá považovať iba za dôsledok snáh o národné zjednotenie. Pozorujeme,
akoby sa prejavovalo striedanie, vzájomná výmena oboch konfesií v podobe striedania dynamického a
statického prvku.1 Dynamický prvok u katolíkov prevládal v bernolákovskom hnutí, u evanjelikov neskôr
v hnutí štúrovcov, u katolíkov zasa v ľudáckom hnutí. Práve v spojitosti so slovenskou národnou myšlienkou
a nástupom štúrovskej generácie nadobúda konfesionálna dialektika formu „... ušľachtilého závodenia
o prvenstvo slovenských evanjelikov a katolíkov v práci a zásluhách o pozdvihnutie slovenského národa,
až toto vedomie vyúsťuje do najvyrovnanejšej dosiaľ formy slovenskonárodnej jednoty, k matičným časom
moysesovsko-kuzmányovskej zhody.“2 Pre slovenský národ nepriaznivé vonkajšie podmienky posledných
troch dekád 19. storočia priniesli namiesto zúročenia predchádzajúcich snáh spoločenský a kultúrny
úpadok. Bolo to obdobie depresie a izolácie. Navyše pred novými politickými liberálnymi a socialistickými
prúdmi a postupujúcim procesom sekularizácie sa protestantizmus i katolicizmus uzatvárajú do seba,
reagujú apologeticky a negatívne sa vymedzujú. Stávajú sa viac konzervatívne. Nastáva obdobie útechy
z tradície a minulosti, boja o zachovanie tradície, o zachovanie dedičstva otcov. Toto vzájomné
vymedzovanie je typické aj pre vzťah konfesií, ktoré v snahe utvrdiť vlastnú identitu si prestávajú rozumieť,
namiesto dialógu vedú polemiky, alebo opúšťajúc pôvodnú konfesionalitu nepovažujú svoju konfesionálnu
príslušnosť za dôležitú a určujúcu. Preto sú cesty k vzájomnému porozumeniu a dorozumeniu čoraz ťažšie.
Objavuje sa čoraz menej styčných bodov, o to viac konfrontácií. Tento trend potvrdila prvá ČSR. Navonok
väčšinou katolícke Slovensko sa tu spojilo s väčšinou katolíckym Českom. Realita tohto spojenia však bola
1 Pozri: RAPANT, D.: Vývin slovenskej národnej pospolitosti. In: Historický sborník, roč. 1946, s. 269.
2 BANÍK, A. A.: O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu. Martin : Matica slovenská, 2000, s. 37.
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oveľa zložitejšia. Zatiaľ čo na Slovensku nedošlo k masovému vystupovaniu z katolíckej cirkvi, v Česku
nadobudlo práve takéto rozmery, a to či už smerom k úplnej bezkofesijnosti, alebo k novým cirkevným
štruktúram či existujúcim štruktúram evanjelických cirkví. Dominantná česká osvietenecká a obrodenecká
tradícia vychádzajúca z Palackého dejín a z Jiráskových románov bola liberálno-protestantská a výrazne
protikatolícka. Slovenská tradícia takýto osteň neobsahovala.
Po vzniku ČSR katolíci väčšinou neboli pripustení k rozhodujúcim pozíciám v štáte, často pod
zámienkou ich údajnej nespoľahlivosti a spätosti s bývalou habsburskou monarchiou. Platilo to o českej
i o slovenskej časti štátu. Tak sa nevyužila konštruktívna sila katolicizmu, ktorý sa po tomto počiatočnom
šoku v politike vyvíjal dvoma smermi: 1. v úplnej zhode s koaličnou vládnou politikou (český politický
katolicizmus lidovej strany), 2. v ostrej opozícii k vládnej politike (slovenský politický katolicizmus
ľudovej strany). Známy slovenský novinár, katolícky kňaz Jur Koza-Matejov v súvislosti s postavením
katolicizmu v ČSR napísal: „Katolicizmus znamená 80 percentov tohoto štátu. A pápežský nuncius v mene
týchto 80 percentov je tu... Predsa len nemožno až do nekonečnosti trpieť, aby 10-20 percentov obyvateľstva,
by vlastne niekoľko vládnych ľudí vytvorilo si tu akúsi zvláštnu oligarchiu, vyhlásili seba za všemohúci štát
a tých ostatných potom i terorizovali i v právach obkrádali.“3 Konfesionálne pomery na Slovensku sa
nerešpektovali. Vláda v Prahe a jej predĺžená ruka, prvý minister s plnou mocou pre správu Slovenska
Vavro Šrobár, vyberali do rozhodujúcich funkcií väčšinou evanjelikov, alebo liberálne zmýšľajúcich
katolíkov z okruhu prispievateľov revue Hlas, ktorí brali svoju príslušnosť k cirkvi skôr formálne. Úplne
obídený bol A. Hlinka a vôbec aktivisti Slovenskej ľudovej strany, činní ešte za Uhorska. To bol jeden
z hlavných dôvodov obnovenia Slovenskej ľudovej strany, ktorá sa profilovala viac konfesionálne. Tento
moment veľmi presne vystihol český novinár Ferdinand Peroutka: „Předně byl jmenován plnomocný ministr
pro Slovensko a jeho referenti, a slovenským katolíkům nebyla lepší pozice než českým v pražské vládě, totiž
skoro žádná... Hlinkovi druhové sdíleli s ním tyto hořké nálady. Také oni byli ovládáni dojmem odstrčenosti.
Bylo jim pozorovat, že jsou pokládáni národně za méně spolehlivé, a že nesrovnatelně větší cena jest
přikládána úsudku pokrokářů a evangelíků.“4 Typickým príkladom, ktorý sa dobovo zvykol uvádzať, bolo
konfesionálne rozloženie Slovenského klubu v Národnom zhromaždení v Prahe začiatkom roka 1919:
„Slovenských poslancov je spolu 40. Z týchto 40-tich poslancov je 10 katolíkov a 30 evanjelikov vzdor tomu,
že na Slovensku je len 20% evanjelikov a 80% katolíkov.“5 Podobne sa postupovalo pri menovaní županov a
administratívnych výborov žúp. Spomedzi 17 vymenovaných slovenských županov bolo iba 5 katolíkov. Zo
14 referentov v rámci Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska bolo 7 evanjelikov. Prvý prezident
ČSR Tomáš Garrigue Masaryk bol zástancom preferovania slovenských evanjelikov v novom štáte. Príčiny
jeho postoja treba hľadať v jeho kritickom a odmietavom postoji ku katolicizmu, ktorý hodnotil ako
absolutistický a zmyslový, pričom súčasne vyzdvihoval väčšiu demokratickosť evanjelikov.6 S odstupom
času prezident Edvard Beneš charakterizoval politiku uprednostňovania ako nesprávnu: „My dělali
chybu; Slovensko se stalo majetkem 20. rodin, každý se hrnul jen za zlaťáky a karierou a v tom prostředí měl
Hlinka dobrou půdu.“7 Podobne sa vyjadril prezident Emil Hácha: „Čechové měli vztah jen ke slovenským
protestantům, zatím co odmítali katolíky.“8
3
4
5
6

KOZA-MATEJOV, J.: Oligarchia. In: Slovák, roč. 6, 11. 7. 1924, č. 156, s. 1.
PEROUTKA, F.: Budování státu. Praha : F. Borový, 1933, zv. 1, s. 450, 452.
Boromejský (KMEŤKO, Karol): Zastúpenie Slovenskej ľudovej strany na sneme česko-slovenskom. In: Slovák, roč. 1, 6. 2. 1919, č. 4, s. 4.
PECHÁČEK, J.: Masaryk – Beneš – Hrad. Mníchov : České slovo, 1984, s. 38; GAŠPARÍKOVÁ-HORÁKOVÁ, A.: U Masarykovcov. Bratislava
: AEP, 1995, s. 196, 228.
7 OTÁHALOVÁ, L. – ČERVINKOVÁ, M. (Ed.): Dokumenty z historie československé politiky 1939 – 1943. Praha : Academia, 1966, zv. 2,
s. 719. Záznam z rozhovoru E. Beneša s J. Smutným. Londýn 20. 7. 1943.
8 Československo a norimberský proces : hlavní dokumenty norimberského procesu o zločinech nacistů proti Československu. Praha : Ministerstvo informací, 1946, s. 326. Protokol o návštěvě dr. E. Háchy u Hitlera 15. 3. 1939.
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Slovenskí evanjelici sa pomerne rýchlo adaptovali a zorientovali v nových pomeroch. České
myšlienkové a kultúrne prostredie im bolo bližšie ako slovenským katolíkom. Zásahy proti katolíckej cirkvi,
jej sviatkom, postaveniu, majetkom, školám, nepociťovali ako svoju ujmu. Do prázdneho priestoru, tam,
kde opozičnosť zväzovala slovenským katolíkom ruky, prichádzali slovenskí evanjelici. Slovenskí evanjelici
boli sústredení prevažne v centralistických československých stranách, najmä v agrárnej strane. Ich
konzervatívnejšia národne uvedomelejšia časť sa sústredila v Slovenskej národnej strane, ktorá od roku
1921 viedla opozičnú politiku s programom autonómie Slovenska. Vedúci slovenskí evanjelickí činitelia
priznávali, že evanjelici obsadzovali významné funkcie, no na druhej strane však zdôrazňovali, že „...
veliká čiastka našich evanjelikov práve po dosiahnutí svojej kariéry stala sa úplne indiferentnou proti svojej
cirkvi. Slovenské evanjelictvo muselo znášať pre nich odium, ale osohu, výhod z tohoto priaznivého procenta
veruže skromne malo.“9 Nový spoločenský status, zmena prostredia a lepšie materiálne podmienky viedli
k urýchleniu sekularizácie u slovenských evanjelikov.
Slabá komunikácia oboch konfesií v kultúre i v politike bola slovenskou achillovou pätou. Obe
žili čoraz viac vedľa seba, priepasť a nedôvera sa prehlbovali, a to práve v čase, keď bolo potrebné
konštruktívne riešiť slovenskú otázku. Konfesionálna príslušnosť sa často chápala determinujúco a
výlučne, pričom si vyhradzovala právo určovať výšku národného povedomia. Skutočne dobrý Slovák
môže byť u katolíkov len katolík, u evanjelikov zasa evanjelik. Pritom každá konfesia dokazovala svoje
prioritné zásluhy pre rozvoj národa, akoby si chcela privlastniť národnú myšlienku. Na tieto neprirodzené
zjavy otvorene poukazoval evanjelický kňaz a politik Martin Rázus: „Slovenskú otázku bez kooperácie
slovenských evanjelikov s katolíkmi je iste veľmi ťažko riešiť, ak je vôbec i možné. Dom rozdvojený padá.
A jed je už vstreknutý do slovenskej krvi.“10 Podľa Rázusa vzájomná spolupráca je možná nie na základe
konfesionálnej, ale národnej politiky. Konfesionálna politika u katolíkov je odôvodnená smerom
k centralistickej vláde, no nie smerom k slovenským evanjelikom. Inak sa národná politika stáva
nemožnou. Rázus súčasne vyslovil obavu v súvislosti s determináciou slovenskej katolíckej politiky
prostredníctvom Svätej stolice: „... slovenská autonomisticko-katolícka politika ukazuje sa, práve pre svoju
konfesionálnu vyhranenosť, proste miestnym prúdom svetovej katolíckej politiky. Obava je o to, že v súťaži
dvoch princípov – slovakizmu a katolicizmu – posledný je a bude vždy silnejší.“11 Tento názor vychádzal
z nesprávneho tvrdenia o úplnej podriadenosti katolíckej konfesionálnej politiky vatikánskemu centru.
Práve Svätá stolica dávala lokálnej politike potrebný univerzálny rozmer a princípy a ponechávala jej
dosť veľkú voľnosť. Práve tieto univerzálne princípy nedovoľovali postaviť sa proti prirodzeným právam
národov a súčasne bránili, aby bol záujem národa povýšený nad univerzálne kresťanské hodnoty.
Vstup do desiateho roka trvania ČSR považoval Rázus za vhodné obdobie bilancovať vzťah vládnych
centralistických politických strán k slovenským evanjelikom a vzájomný vzťah katolíkov a evanjelikov.
Vo svojej zásadnej úvahe dospel k záveru, že vládne strany iba využívali evanjelikov ako prostriedok
na dosiahnutie svojich politických cieľov a nikdy im nešlo o obrodu a záujmy evanjelictva. Preto je ich
politika nebezpečná pre slovenských evanjelikov i katolíkov, teda útoky proti katolíkom sú aj útokmi proti
evanjelikom. „Ten takzv. boj proti Rímu – zvláštny to boj i o politickú moc a hmotné výhody zainteresovaných
– tento boj úfal práve v slovenskom evanjelictve nájsť pevnú bázis. Cieľ jeho bol náboženský, ale i viac
národný, lebo nábožensky rozorvané a rozhuckané Slovensko sľubovalo byť najvhodnejšou pôdou pre

9 ŠENŠEL, Ľ.: V nových pomeroch. In: Cirkevné listy, roč. 52, 14. 10. 1938, č. 21, s. 391.
10 RÁZUS, M.: Kooperácia slov. evanjelikov s katolíkmi. In: Národnie noviny, roč. 55, 3. 8. 1924, č. 61, s. 1.
11 Tamže.
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bezohľadný centralizmus. S jednotným Slovenskom, povedomým svojich národných práv, by si tento smer
nebol vedel a nebol vládal čo počať. Dobre premyslené výpočty sa však nesplnili v očakávanej miere. Príčinu
môžeme nájsť v silnom slovenskom národnom cite, ale iste viac v beznáboženskom zafarbení boja proti
Rímu. Výpad proti cirkvi katolíckej totiž vždy rovnako trafil i cirkev evanjelickú... Nám sa vytýkalo neraz,
najmä na generálnych konventoch, že svojou opozičnosťou nerobíme osoh cirkevnej politike... Ev. cirkev
dostala sa týmto na rozcestie: ako ďalej? Prosiť, slúžiť – za čo?... Prestane prosiť a kolenkovať, oprie sa
ona o svoje mravné i hoci chatrné hmotné sily a pretvorí sa v cirkev slovenskej chudoby.“12 Išlo o náročný projekt vnútornej mravnej obrody a očistenia, čomu nepriala doba. Samotný Rázus ostával
nedostatočne pochopený veľkou časťou slovenského evanjelictva, ale i katolíctva. Akoby napriek
Rázusovej koncepcii spolupráce konfesií paradoxne práve v roku 1928 prepukli konfesionálne spory
medzi slovenskými katolíkmi s novou intenzitou. Na stránkach denníka HSĽS Slovák sa objavilo niekoľko
článkov, kritizujúcich neúčasť evanjelikov na cyrilometodských oslavách na Devíne a uprednostnenie
zjazdu protestanstských cirkví. Užší dialóg evanjelických cirkví sa tu zjednodušene chápal ako strata
zmyslu pre spoločnú národnú prácu.13
To, že sa neviedol reálny dialóg a ústretové kroky medzi katolíkmi a evanjelikmi boli zriedkavou
výnimkou, v praktickej politike sa zákonite prejavil konfesionalizmus práve u tých strán, ktoré sa hlásili
k náboženským a národným hodnotám. Takáto konfesionálna politika zasa spätne neumožňovala, ba
vylučovala dialóg a viedla ku konfrontácii. Jediným vhodným prostredím, kde sa aspoň do istej miery
darilo prekonávať, alebo skôr potláčať konfesionalizmus, boli spolky Matica slovenská a Slovenská liga
na Slovensku. Aj tu však niekedy vznikali konfesionálne spory. Ukázalo sa to napríklad pri matičných
národných slávnostiach, ktoré sa konali v Martine 18. a 19. augusta 1928. Predseda Matice slovenskej,
evanjelický biskup Jur Janoška,14 sa cítil urazený výrokmi niektorých politikov Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany a oplácal to urážkou katolíkov na národných slávnostiach. Vo svojom prejave 18.
augusta pri odhaľovaní pamätnej tabule Matúšovi Dulovi sa vyjadril, že „... pri národnostnom procese
ružomberských katolíkov bránili traja evanjelickí advokáti, traja rumunskí pravoslávni, ba dvaja Židia, kto
tam nebol, netreba povedať.“15 Tým vlastne chcel poukázať na to, že v známom ružomberskom procese
katolíckych Slovákov nebránili slovenskí katolícki advokáti.16 Pri výbere advokátov však rozhodovali
primárne praktické dôvody, ako ich konfesionálna príslušnosť. Tak to bolo aj v prípade ružomberského
procesu. Janoškova poznámka bola nevhodná. Preto katolícka delegácia, vedená trnavským apoštolským
administrátorom biskupom Pavlom Jantauschom, okamžite opustila slávnosti, odcestovala do Žiliny,
odkiaľ do Martina predsedovi Matice katolíckemu biskupovi Marianovi Blahovi poslala telegram tohto
znenia: „Holdujúc veľkým myšlienkam národných slávností a národného múzea, ktorého základným
kameňom je vlastne katolícky farár Andrej Kmeť, ľutujeme, že ďalšiu osobnú prítomnosť na matičných
slávnostiach nám znemožnila urážka katolíkov zo strany pána predsedu Matice Janošku v jeho včerajšej

12 RÁZUS, M.: Ev. cirkev na rozcestí. In: Národnie noviny, roč. 59, 18. 1. 1928, č. 8, s. 1.
13 Slovák, roč. 10, 15. 7. 1928, č. 152, s. 1. Výroky J. Slávika na konvente ev. a. v. cirkvi v Liptovskom Mikuláši 25. a 16. 7. 1928 o tom,

že je potrebné pozerať sa na iných protestantov nielen národnostnou, ale aj konfesionálnou optikou, podráždili A. Hlinku, ktorý proti
tejto „národu škodiacej fronte“ navrhol vybudovať „mocnú frontu vo viere, nacionalizme a republikanizme zjednotených slovenských katolíkov.“ Slovák, roč. 10, 31. 7. 1928, č. 170, s. 1.
14 Funkcia predsedu Matice slovenskej mala čestný charakter. Matica mala v roku 1928 troch predsedov: Vavra Šrobára, Jura Janošku
a Mariana Blahu.
15 KRČMÉRY, Š.: Buďme rozumní. In: Národnie noviny, roč. 59, 22. 8. 1928, č. 97, s. 3.
16 Ružomberský proces sa konal od 26. 11. 1907 do 6. 12. 1906 v Ružomberku. Pre údajné poburovanie a nevhodnú predvolebnú agitáciu odsúdil A. Hlinku na 2 roky väzenia, V. Šrobára na 1 rok väzenia. Okrem nich boli odsúdených ďalších 11 osôb. Celková výška trestu u všetkých odsúdených bola 5 rokov, 8 mesiacov a 4 100 korún pokuty.
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reči. Dr. Jantausch biskup, Dr. Okánik kanonik, Raška krajinský starosta Orla, Dr. Körper sekretár.“17 Tak sa
katolícka delegácia nezúčastnila na hlavnom dni národných slávností 19. augusta 1928, keď sa kládol
základný kameň novej budovy Slovenského národného múzea. Správca Matice slovenskej J. Škultéty
a matičný tajomník Štefan Krčméry odpovedali na Jantauschov telegram listom: „Neprichodí nám
hovoriť úsudok o výroku p. biskupa Janošku, ktorý je jedným z predsedov Matice slovenskej, ale ľúto nám
je v zvrchovanej miere, akou pôsobil na Vás urážlive. Prosíme ho povážiť láskave i o tej stránky, že ozval
sa v ňom človek v svojej národnej i cirkevnej hrdosti práve v posledných dňoch zurážaný a zrozumieť túto
ľudskú stránku.“18 Biskup P. Jantausch sa k celej veci ešte vrátil v odpovedi na tento list: „Po reči pána
predsedu – prepáčte drastický výraz – som sa cítil ,ochmeleným‘... Verte mi, milerád by som rozjatrené rany
a zvlášť túto zahojil. Bez zadosťučinenia zo strany pána predsedu neviem, či sa to podarí. Že jeho osobu iní
zurážali, či my môžeme za to? Či spôsob, ktorým hľadal regres, bol primeraný, šťastlivý a v duchu evanjelia?
Myslím, že z katolíckej strany ani najturbulentnejší rečník by na celonárodnej slávnosti ničoho podobného
nepovedal, nezdôrazňoval – a nie tak ironicky a vyzývave.“19 Aféra okolo národných slávností v Martine
naplnila stĺpce tlače. Š. Krčméry sa na stránkach Národných novín usiloval brániť J. Janošku tak, že
interpretoval jeho výrok ako namierený proti tým advokátom, ktorí „... sa dnes ukazujú možno lepšími
Slovákmi i od biskupa Janošku, ktorí z katolíckeho ľudu ružomberského žili, možno bohatli, ale v národnej
krivde sa ho nezastali.“20 Súčasne však priznal, že ho to zabolelo „... ako nás bolí všetko, čo ruší mocného
jednotiaceho ducha národných slávností.“ Na Janoškove výroky reagoval podráždeným tónom denník
HSĽS Slovák: „Chválením evanjelických, pravoslávnych a židovských pravotárov chcel pohaniť celú tú gardu
pracovitých kňazov a laikov slovenských, ktorí robotili nezištne i pred vojnou i po vojne za národ slovenský.“21
A. Hlinka reagoval osobitným článkom na prvej strane Slováka. Význam Janoškovho ironického výroku
„kto tam nebol“ obrátil: „Koľko ráz ste sa pomodlili na hroboch černovských mučeníkov? Koľko ráz ste ich
navštívili? Koľko obetovali na ich pomník? Odpoveď snadná: nič – lebo sú to hlinkovci, tukáni, kožárovci,
slovom katolíci. Títo krvou svojou vykúpili a stvorili republiku, z ktorej vy žijete a sa obohacujete. Kde ste boli
vtedy vy?! Vaša z Nemecka sem dovedená konfesia vykope hrob česko-slovenskej republike!“22
V tom istom roku musela Matica slovenská riešiť ďalší prípad prerážajúceho konfesionalizmu.
Synovec spisovateľa Martina Kukučína v roku 1928 odmietal inštalovanie pamätnej tabule na rodnom
dome svojho strýka v Jasenovej preto, že konvertoval do katolíckej cirkvi. Na tento nesúhlas reagoval
listom správca Matice slovenskej Jozef Škultéty, ktorý napísal Kukučínovmu synovcovi ako evanjelik
evanjelikovi: „Nemôžem si vysvetliť, ako Vy, pán Bencúr, môžete hovoriť v tomto prípade o zneuctení. Tá
tabuľa ani nechce ani nemôže odcudziť Vášho domu, ona hlásať môže len toľko, že v ňom, v tom Vašom
dome, sa narodil Váš strýc, ktorého si ctí, ako spisovateľa celé Slovensko, ba aj iné národy... My evanjelici
môžeme mať ťažké srdce naňho i preto, že prestúpil do cirkvi katolíckej. Ale ja viem, že ho i do toho prinútilo
nešťastie a i preto on veľmi trpel v duši svojej... Proti Vašej vôli zaiste nik nebude chcieť klásť pamätník na
Váš dom, ale zaiste i Vy len v rozhorčení mohli ste tak písať, že by ste tabuľu zbúrali a hodili do vody a tak
zneuctili pamiatku svojho strýka a nášho veľkého spisovateľa.“23 Sila konfesionalizmu však v tomto prípade

17 Archív Matice slovenskej (AMS), fond: Správa Matice slovenskej inv. č. 599, kartón č. 93. Telegram P. Jantauscha M. Blahovi.
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ustúpila. Na rodnom dome M. Kukučína visí pamätná tabuľa, odhalená v roku 1928, v dome je zriadená
pamätná izba a pred domom stojí pomník M. Kukučína. Ostal však spor o Kukučína, o jeho konverziu.
Pre jednu cirkev bola nepríjemná, ďalšia ju chápala ako svoj triumf. Svedčí to tom polemika, ktorá sa
rozprúdila po vyjdení nekrológu za M. Kukučínom od Jozefa Siváka v denníku HSĽS Slovák.24
Konfesionalizmus otvorene prerážal pri rôznych krízových politických udalostiach. Napríklad
na margo procesu s V. Tukom a spol. sa Hlinka vyjadril: „Spor je komplotom slovenských protestantov
proti slovenským katolíkom. Protestanti, tí odstránili už všetky nepohodlné osobnosti, ktoré vo svornosti
s ľudákmi lúštili národné otázky, a teraz nastal posledný útok na Hlinku a ľudové vedenie. Proces s Tukom
mal byť hrobom ľudovej strany.“25 Krátko na to Hlinka ešte pritvrdil svoje výroky: „Prvá kvalifikácia je
Rodný list na luteránskej fare vystavený, alebo apostáza od katolicizmu. Voľby roku 1925 trochu zatriasli
ich postavením. Vstupom ľudákov do vlády sa dostalo kde-tu miestečko aj katolíkom, prišiel k úradu aj
katolík; preto oznove s heslom ,Christianos ad leones – katolíkov vyžeňme‘, lebo sú protičeskí a nepriatelia
republiky.“26 Ak pripustíme, že existoval skupinový záujem evanjelikov presadzovať a pomáhať uplatniť
sa príslušníkom svojej cirkvi, nemusel to byť ešte dôvod na Hlinkov tvrdý verbálny útok. Na Hlinkove
výroky reagovali evanjelickí cirkevní činitelia. Zaoberal sa nimi generálny dozorca evanjelickej cirkvi a. v.
Ján Vanovič na generálnom konvente, ktorý sa konal 17. 10. 1929 v Novom Meste nad Váhom. Vanovič „...
čo najenergickejšie odmietol nízke upodozrievanie A. Hlinku, že proces vlastizradcu Tuku nie je ničím iným,
ako pohonom evanjelikov proti katolíkom. Štít evanjelikov je čistý i v tomto procese, ale i v ich láske k vlasti.
Ba sami evanjelici bránia katolicizmu v tom ohľade, že nevyhlasujú proces Tukov za proces katolicizmu a
Tukovu zradu za špinu katolíckeho náboženstva. Tak nízko nikdy evanjelici nezmýšľali o katolíkoch, lebo vedia
rozlišovať... Evanjelici i naďalej budú pracovať proti náboženskej neznášanlivosti a nenávisti a ohradzujú sa
jednak proti tomu, aby pri politických úradoch rozhodovalo sa len dľa náboženskej a cirkevnej príslušnosti
a nie dľa schopnosti a mravných kvalít patričného ako to Hlinkova strana najnovšie praktikuje.“27 Toto
stanovisko jednoznačne považuje Tuku za vlastizradcu, čiže plne uznáva legitimitu rozsudku. Zároveň
Hlinkove výroky umožnili zaujať postoj odmietajúci konfesionálnu neznášanlivosť z pozície tolerancie,
hoci i na strane evanjelikov boli v tejto oblasti ešte veľké rezervy. Hlinka, hoci bol silne konfesionálne
vyhranený, súčasne si jasne uvedomoval škodlivosť negatívneho konfesionalizmu pre slovenský národ.
Tento vnútorný rozpor medzi jeho konfesionálnou vyhranenosťou a potrebou zjednotenia slovenského
národa v sebe nedokázal uspokojivo vyriešiť.
Istú nádej na spoluprácu katolíkov a evanjelikov v prospech slovenskej národnej myšlienky ponúkol
autonomistický blok, ktorého chrbtovou kosťou bolo spojenectvo HSĽS a SNS. Katolícko-evanjelická
svornosť v záujme slovenskej národnej politiky bola deklarovaná dňa 16. októbra 1932 na zhromaždení
vo Zvolene. Spoločne tu vystúpili a symbolicky si podali ruky A. Hlinka a M. Rázus. Bánovský farár J. Tiso
tu vyhlásil, že slovenský evanjelik je mu bližší ako český katolík. Za tento výrok ho politickí protivníci
udali jeho cirkevnej vrchnosti.28 Spoluprácu dvoch autonomistických strán sa podarilo rozleptať
Hodžovým agrárnikom po voľbách v roku 1935. Svoje zohrala aj pretrvávajúca vzájomná nedôvera a
podozrievanie. Trvala teda necelé tri roky. V roku 1936 Rázus vydáva román Odkaz mŕtvych, ktorý má
24 Sivák, Jozef: Za Martinom Kukučínom. In: Slovák, roč. 10, 31. 5. 1928. Na tento článok odpovedal časopis Cirkevné listy, roč. 42,

1928, s. 154 – 155. Polemika týkajúca sa Kukučínovej konverzie sa neuzavrela. Pokračovala aj v 80. rokoch 20. storočia, no na slobodnej
pôde, mimo vtedajšieho sovietskeho bloku a postupne sa z nej vytrácal konfesionálny osteň. Pozri: SKALICKÝ, V. (KOVÁR, Viliam): Kukučínova konverzia. In: Slovak Studies, XVIII., Cleveland, Rome, 1987, s. 203 – 216; ŽELIAR, Michal (LOŠONSKÝ, Michal): Kukučín nekonvertoval. In: Horizont, roč. 17, 1987, č. 79, s. 11.
25 Slovák, roč. 11, 19. 9. 1929, č. 213, s. 3.
26 Slovák, roč. 11, 21. 9. 1929, č. 215, s. 6.
27 Slovenský denník, roč. 12, 20. 10. 1929, č. 242 a, s. 3.
28 Zamlčaná pravda o Slovensku. Dr. Jozef Tiso o sebe. Bratislava : SGT Plus, 1996, 2. diel, s. 102 – 103.
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podľa neho plniť funkciu literárneho diela, zameraného „proti náboženskej neznášanlivosti, čoho vystríhať
je na Slovensku dosť aktuálne.“ Katolícki literárni kritici prijali tento historický román ako tendenčný a
zameraný protikatolícky. Rázusov román ako odkaz potreby vzájomnej tolerancie a podmienky ďalšieho
národného napredovania ostal najmä na katolíckej strane nepochopený. Rázus ešte v roku 1937 zomrel.
Konfesionálne podfarbené články ďalej zapĺňali články slovenskej tlače. K najvyhranenejším patril
anonymný článok v časopise radikálnych slovenských autonomistov Nástup. Autor sa podpísal iba
značkou Jo. Nástupista z Gemera. Išlo o pomerne narýchlo sformulovanú úvahu s často protirečiacimi a
zjednodušujúcimi tvrdeniami, ktorá mala za cieľ ukázať evanjelikov ako retardačný činiteľ v slovenskom
národnom živote. Pisateľ konštatoval, že „... živel evanjelický, jak predprevratový tak poprevratový sa
javí ako retardačná sila v národnom, politickom, kultúrnom a hospodárskom rozmachu Slovenska. Toto je
určené i bytostnou konzervatívnosťou evanjelikov. Katolíci v otázkach národných, politických boli omnoho
jednoznačnejší a rozhodnejší.“29 Pisateľ dal do kontrastu väčšiu sebadôveru slovenských katolíkov vo
vlastné sily s nesamostatnosťou slovenských evanjelikov, zvyknutých vyhľadávať a opierať sa o pomoc
iných. Práve vďaka evanjelikom sa podľa autora podarilo udržiavať ideológiu čechoslovakizmu: „Im je
daná úloha okrikovať ohromnú väčšinu národa z maďarónstva vtedy, keď sa sami vzdali svojej národnosti
slovenskej.“30 Práve zvýraznenie konfesionálnych kontrastov bolo lacným, ale pomerne pôsobivým a
účinným prostriedkom, ako získať popularitu a presvedčiť ľudí o pravde pravej konfesie. V evanjelickom
časopise sa predstavoval tento kontrast nasledovne: „Na jednej strane panovačnosť ducha, výbojnosť,
skoro teror, na druhej strane pokora, trpiteľstvo a hlboká viera cestou evanjelia a pravdy slova Božieho.
Na jednej strane mohutnosť organizácie, železnej disciplíny a skostnatenosť pýchy hierarchickej. Na druhej
strane však láska, húževnatá pracovitosť za čistotu viery. Na jednej strane výbojná smelosť za konečným
víťazstvom, na druhej strane dôvera nekonečná v pravde slova Božieho.“31 Vatikán sa pod vplyvom tohto
myslenia často vykladal ako svetové mocenské centrum, dokonca ako príčina vojen a násilia: „Rím aby
ešte ratoval, čo sa ešte ratovať dá, zorganizoval povstanie proti vláde na čele s Frankom, a vyžobral si za
ústupky politicko-mocenské a teritoriálne pomoc Talianska a Nemecka a uviedol do Španielska ad maiorem
Dei gloriam ešte aj dnes zúriacu bratovražednú vojnu.“32 Konfesionálny kontrast sa ukazoval aj pri
hodnotení A. Hlinku a M. Rázusa ako dvoch vodcov slovenského autonomistického hnutia. Na jednej
strane sa vyzdvihovala výnimočnosť, obetavosť a iniciatíva A. Hlinku a podceňovala sa činnosť M. Rázusa:
„Je to znakom politickej nesamostatnosti a nedostatočnosti sebavedomia národného, keď vodca slovenskej
strany s autonomistickým programom, je hospitantom strany českej buržoázie.“33 Na druhej strane sa
naopak vyzdvihovalo Rázusovo silnejšie a pôvodnejšie národovectvo na rozdiel od Hlinku: „Hlinka bol
najprv Riman a len potom Slovák, kdežto Rázusovi jeho slovenskosť v ničom neprekážala jeho evanjelictvu a
Rázusovo evanjelictvo iba posilňovalo jeho slovenskosť. A práve v tomto Rázus vysoko prevyšuje Hlinku!“34
Po vyhlásení autonómie Slovenska 6. 10. 1938 prešla politická moc na Slovensku do rúk HSĽS.
HSĽS si pribrala prívlastok Strana slovenskej národnej jednoty, no bola to stále tá istá strana, ktorá
nedokázala ani pri dobrej vôli prekročiť vžité stereotypy. Popularizácia a rozšírenie symbolov vlastných
HSĽS a ľudáckemu hnutiu, z ktorých mnohé boli katolícke, nekonvenovala väčšine evanjelikov. Navyše
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Jo. Nástupista z Gemera: Večný slovenský problém. In: Nástup, roč. 5, 1937, č. 9, s. 82.
Tamže, s. 83.
V.: Začarovanosť slovenskej evanj. inteligencie. In: Cirkevné listy, roč. 52, 4. 3. 1938, č. 5, s. 2.
LINCZÉNYI, Ľ.: Spoločná fronta evanjelikov a katolíkov. In: Cirkevné listy, roč. 52, 13. 5. 1938, č. 10, s. 182.
Jo. Nástupista z Gemera: Večný slovenský problém. In: Nástup, roč. 5, 1937, č. 9, s. 82. M. Rázus bol v rokoch 1929 – 1932
hospitantom poslaneckého klubu Čs. národných demokratov.
34 TOMKO, P.: Martin Rázus – Andrej Hlinka. In: Cirkevné listy, roč. 52, 16. 9. 1938, č. 19, s. 359.
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predsedom vlády bol katolícky kňaz J. Tiso. Väčšia časť evanjelikov prejavovala nedôveru k symbolom,
organizáciám a hnutiu, ktoré nevychádzali z ich tradície. Prvá väčšia polemika vznikla z otázky aktívneho
zapojenia evanjelických učiteľov do Hlinkovej gardy. Evanjelický senior Ľ. Šenšel vydal 9. 12. 1938
obežník, v ktorom vyhlásil, že proti vstupu do HG nemožno v zásade nič namietať, ale vytýčenie cieľa HG
– usmernenie slovenského života v Hlinkovom duchu je nejasné: „Hlinka bol reprezentantom slovenského
nacionalizmu, ale ten istý Hlinka bol ten, ktorý vyhlasoval luteránstvo za kliatbu Slovenska, ktorý sa vyslovil,
že chce mať Slovensko samostatné a katolícke, a že jeho snahou je vyhubiť luteránstvo na Slovensku a že
Republika musí byť katolícka alebo žiadna. A z dosavádnych prejavov nikde nevidieť, či Hlinkova garda má
usmerňovať život slovenský v duchu nacionálneho Hlinku a či v duchu ultramontánneho Hlinku.“35 Denník
HSĽS Slovák v tom videl formalizmus, za ktorým sa skrýva neochota niektorých skupín z radov slovenských
evanjelikov prispôsobiť sa novým pomerom: „Ich hlava bola natoľko pomútená straníckosťou, familiárnymi
výhodami a náklonnosťou ku korupcii, že ťažko od nich očakávať rýchle, úprimné a statočné preorientovanie.
Pán senior Šenšel napríklad vydal úpravy ako sa majú evanjelickí učitelia zachovať k Hlinkovým gardám...
Hľadá ultramontanizmus tam, kde ho niet, ale nehľadal, aspoň nie radikálne, uprednostňovanie jednotlivých
prívržencov národa podľa toho, či títo boli vo vleku českého bratstva, alebo jeho odnoží.“36 Zavádzanie
autoritatívneho systému evanjelici často vnímali zjednodušene ako útok katolíkov na ich cirkevnú
autonómiu a náboženskú identitu. V skutočnosti bol problém zložitejší, pretože zasahoval aj katolícku
cirkev. Aj katolíci museli zápasiť o vlastnú mládežnícku organizáciu, o systemizáciu kaplánskych a
farárskych miest, o majetkové práva, borili sa s cenzúrou a pod.
Dňa 14. 3. 1939 vzniká Slovenská republika a nastúpený trend pokračuje. V psychológii evanjelickej
menšiny je dôležité, že stráca bezprostredný kontakt s českým prostredím. Zaujíma často pasívny alebo
skryte nesúhlasný postoj, vytvára pôdu pre opozičné politické aktivity smerujúce k odboju a obnoveniu
ČSR. Evanjelický konfesionálne vyhranený postoj vníma Slovenskú republiku ako katolícky štát, ktorý
krivdí evanjelikom. Oficiálni politickí predstavitelia Slovenskej republiky zasa deklarovali, že zastupujú
záujmy všetkých konfesií, no v praktickom živote sa často pohybovali v zaužívaných stereotypoch
a nedokázali nájsť uspokojivé riešenie vzťahov katolíkov a evanjelikov. Zásahy politického režimu
Slovenskej republiky do vnútornej autonómie evanjelickej cirkvi a. v. boli rozsiahle. Odmietanie uznania
cirkevnej ústavy, hoci nemeckí evanjelici, ktorí sa vyčlenili z predtým spoločnej cirkevnej organizácie,
potvrdenie ústavy bez problémov dosiahli, nepotvrdenie Veľkého piatku ako štátneho sviatku Slovenskej
republiky, úsilie predsedu vlády V. Tuku presadiť rezignáciu evanjelických biskupov a štátnu kontrolu
pri ich voľbe, zatvorenie spolku Tranoscius, vyšetrovanie a väznenie duchovných a biskupov, zákaz
rôznych akcií, zastavovanie cirkevných časopisov. Veľkú nevôľu vyvolalo vo vedení evanjelickej cirkvi
a. v. prijatie zákona č. 308/1940 o ľudovom školstve z 26. 11. 1940. Už v stanovisku k osnove tohto
zákona evanjelická Generálna školská rada a po nej aj Generálny konvent upozorňovali, že nový zákon
krivdí evanjelickej cirkvi, existenčne ohrozuje evanjelické učiteľstvo a rozbíja slovenský národ – žiaci
vychovávaní na školách oddelených podľa konfesie nemôžu byť vychovávaní v duchu národnej jednoty.
Aj keď ministerstvo školstva prijalo takmer všetky konkrétne pripomienky, zásadný protest proti prijatiu
zákona nebralo do úvahy. Podľa štatistických údajov sa po prijatí školského zákona 28% evanjelických
žiakov dostalo mimo evanjelickej školy, pričom u katolíkov to boli 4%.37 V podstate celé slovenské ľudové

35 ŠENŠEL, Ľ.: História jedného obežníka. In: Cirkevné listy, roč. 52, 23. 12. 1938, č. 26, s. 480.
36 Slovák, 15. 12. 1938.
37 ŠENŠEL, Ľ.: Kde je krivda? In: Cirkevné listy, roč. 56, 10. 12. 1943, č. 23, s. 488 – 489.
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školstvo bolo premenené na cirkevné, pričom tzv. obecné školy ostali v menšine.38 Je zaujímavé, že proti
koncepcii nového zákona a pocirkevneniu štátneho školstva sa stavalo v tom čase najmä radikálne krídlo
slovenskej politiky, reprezentované Vojtechom Tukom a Alexandrom Machom. K otázke diskriminácie
evanjelickej cirkvi a. v. počas prvej Slovenskej republiky sa počas výsluchov po skončení vojny všeobecne
vyjadril bývalý prezident tohto štátneho útvaru J. Tiso. Podľa neho: „... sa evanjelikom v Slovenskom štáte
nekrivdilo a najmä nebolo takého úmyslu, aby sa im krivdilo. Ako som vypozoroval, najväčšou ich bolesťou
bolo, že sa po odhlasovaní nového školského zákona vysoký počet evanjelického učiteľstva v plnej miere
nemohol sa umiestniť na ľudových školách po ich scirkevnení... Mne sa zdalo, že všetky ich bolesti pramenili
v tom, že nemali moc v rukách, ale keď som ich vyzýval hneď na začiatku k spolupráci a zodpovednosti,
vtedy ohlas u nich bol slabý. V hospodárskych veciach každý zjavne mohol vidieť, že nielen že sa im nedeje
krivda, ale že priam oni tam vedú. Veľmi mi evanjelici zazlievali, že som nepodpísal zákon o Veľkom Piatku
ako sviatku snemom už odhlasovaný. Ja som to neurobil z dôvodov nejakej zaujatosti proti evanjelikom, ale
z toho istého hľadiska, aké mala voľakedy Praha k tejto otázke, nechcel som, aby sa kopili štyri sviatočné dni
vedľa seba idúce, lebo na štyri dni vypnúť štátny aparát pre štát znamená veľkú stratu.“39
V období Slovenskej republiky sa konfesionálny spor vyostril a prehĺbil, no predsa existoval –
i keď veľmi zúžený – mediálny priestor v tlači, kde bolo možné aj napriek cenzúre vyjadriť vlastný názor.
Séria polemických článkov s konfesionálnym pozadím vychádza v jednotlivých periodikách. Typickým
príkladom sú polemiky medzi Slovákom a Národnými novinami, Katolíckymi novinami a Cirkevnými listami.
Z publicistov sa na týchto polemikách výrazne z katolíckej strany podieľal J. Koza-Matejov a zo strany
evanjelikov Ľ. Šenšel. Konfesionálne pozadie a úmysly sa často hľadali aj tam, kde neboli. Vznikli diskusie
o vhodnosti vydávania niektorých literárnych diel, okrem iného o novom vydaní Rázusovho Odkazu
mŕtvych. Evanjelický literárny kritik Andrej Mráz venoval interpretácii Odkazu mŕtvych celé dielo.40
Otázka interpretácie Rázusovho románu ostala živá aj po skončení vojny.41 Svedčí to o skutočnosti,
ako hlboko sa toto dielo dotklo citlivého konfesionálneho problému. Filozof a teológ Ladislav Hanus
charakterizoval obdobie Slovenskej republiky ako „... roky sporov a zvád, krížom-krážom všetkých proti
všetkým. Obraz života bol: spor katolíkov s evanjelikmi, evanjelikov s katolíkmi. SSV kontra Matica.“42 Táto
výstižná charakteristika ukazuje na kontinuitu konfesionálnych rozporov. Podobne ako počas prvej ČSR,
aj v období prvej Slovenskej republiky zasahovali konfesionálne hľadiská aj do celonárodných inštitúcií.
Jozef Jánoš, katolícky farár vo Veľkých Brestovanoch v Trnavskej apoštolskej administratúre, poslal
16. 10. 1941 z poverenia 24 ďalších katolíckych kňazov list z ich zhromaždenia v Trnave. V liste sa píše:
„Popri svojej pre národ a štát veľmi záslužnej vedeckej a literárnej činnosti Matice, za ktorú sme jej zo srdca
povďační, vydala i tieto knihy protikatolícke: Jége, Adam Šangala, ako povinné čítanie pre meštianske školy.
Kniha oslavujúca protestantizmus, tupiaca katolicizmus a na posledných stranách hlásajúca ateizmus.
Martáková: Jánošík. Dostojevský: Veľký inkvizítor. A najnovšie a najškandálnejší román: Via Mala. Via
Mala je klasický román slobodomurársky. Hlása voľnú lásku, abortus, prostitúciu, posmech z Boha, Krista,
z katolíckeho kňazstva, z rodiny; hlása husitský adamizmus, kult nahoty, tramping, slovom, mravnú

38 Pred prijatím zákona č. 308/1940 Sl. z. bolo na Slovensku 1220 štátnych, 233 obecných a 1588 cirkevných ľudových škôl.

Po prijatí tohto zákona bolo 2593 cirkevných a 324 obecných ľudových škôl. Pozri: Päť rokov slovenského školstva. Bratislava : Štátne
nakladateľstvo, 1944, s. 78 – 81.
39 SNA Bratislava, fond: Národný súd, Tnľud 6/46, J. Tiso, kartón č. 51. Zápisnica napísaná v dňoch od 8. 3. 1946 vo väznici Krajského
súdu v Bratislave v trestnej veci proti dr. J. Tisovi. Časť: Sťažnosti evanjelíkov.
40 MRÁZ, A.: Rázusov Odkaz mŕtvych. Liptovský Sv. Mikuláš : Tranoscius, 1942, 99 s.
41 Katolícky Teológ a filozof L. Hanus mu vytkol, že „... nevie riešiť problém kresťanskej tolerancie zo svojej viery, iba na podklade číro ľudskej postati.“ HANUS, L.: Kresťan a dejiny. In: Verbum, roč. 2, 1947, č. 5, s. 215.
42 HANUS, L.: Ferko Skyčák. Cambridge, Ontario : Slovenskí jezuiti, 1982, s. 70.
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anarchiu a mravný nihilizmus... Ľúto nám je, že Matica sa dostala na túto bludnú cestu. Chceme, aby na
tejto národu slovenskému škodlivej ceste nezostala; nech vyhodí zo svojho lona tých sabotážnikov, ktorí
stoja v protislovenských, slobodomurárskych službách.“43 V priebehu ďalších dní sa pod výzvu podpísali
ďalší kňazi, takže ich počet čoskoro dosiahol 344.44 Správa Matice slovenskej reagovala na túto iniciatívu
obežníkom, v ktorom sa vyjadrila: „... polemizovať s takýmito výrazmi nebolo by dôstojné pre Maticu
slovenskú... Oznamujeme, že doteraz sme mali iba štyri prípady vystúpenia z matičného členstva v súvise
s celou touto akciou, a to troch pánov farárov a jedného pána učiteľa. Vyhrážali sa však vystúpením i takí,
čo vystúpiť vôbec nemôžu, lebo nie sú členmi Matice slovenskej a ani nikdy neboli...“45 Vec sa preniesla na
biskupskú úroveň, pričom sa rokovania zúžili na román švajčiarskeho spisovateľa Johna Knittla. Riešenie
sa našlo v tom, že Matica slovenská sa zaviazala vo svojom úradnom časopise Slovensko uverejniť text,
v ktorom oznámila, že inkriminovaným obežníkom nechcela nabádať členstvo k nedisciplinovanosti
k cirkevnej vrchnosti a od januára 1942 už Knittlov román nekolportuje a zastavila jeho ďalšiu tlač.
Predseda biskupskej konferencie nitriansky biskup K. Kmeťko z poverenia biskupskej konferencie
uverejnil v Katolíckych novinách vyhlásenie, v ktorom oznamoval, že biskupi dali Knittlov román na index
v záujme ochrany viery a mravov, pričom odsúdili román a jeho propagovanie, ale neposudzovali inú
činnosť Matice slovenskej.46
Konfesionálny moment naplno zaznel aj v povstaní z roku 1944. Politicky bola príprava povstania
najmä vecou bývalých agrárnikov a komunistov. Opozičná skupina ľudákov z okolia K. Sidora a vôbec
akýkoľvek činitelia z radov HSĽS boli z príprav vylúčení, a tým sa vylúčila aj akákoľvek kontinuita
s programom, kde by sa angažovali v popredí aj presvedčení slovenskí katolíci. Motiváciou aktívnej účasti
na povstaní sa popri ozbrojenom odpore proti prichádzajúcej nemeckej armáde a politickému režimu
Slovenskej republiky stala aj konfesionálna príslušnosť. Z tohto hľadiska pre evanjelikov neznamenalo
väčší problém obnovenie ČSR na povstaleckom území, veď Slovenskú republiku považovali za katolícky
štát krivdiaci evanjelikom. Svoju úlohu zohral u nich aj ich československý sentiment a idea slovanskej
spolupatričnosti stotožňujúca Sovietsky zväz s predstavou nositeľa slovanskej myšlienky. Naopak, veľká
časť katolíkov sa s povstaním vnútorne nedokázala stotožniť, lebo sa v ňom necítila politicky zastúpená a
považovala ho za protikatolícke. Navyše ústavné orgány Slovenskej republiky ďalej úradovali v Bratislave.
Jednou z prvých zákonných noriem prijatých povstaleckou SNR bolo nariadenie č. 5/1944 Zb. o poštátnení
školstva na Slovensku. Toto nariadenie SNR neumožnilo ani v obmedzenej miere cirkvám ponechať ich
školy. Možno ho považovať za neprimeranú reakciu na zákon č. 308/1940 Sl. z. V tomto bode sa zhodli
komunisti s demokratmi. V tom čase bol povereníkom školstva Jozef Lettrich. Model poštátneného
školstva sa preniesol na Slovensko aj po obnovení ČSR. Hoci cirkevné školy stratili katolíci i evanjelici,
tento zásah sa väčšmi dotkol katolíckej cirkvi, ktorá to dávala najavo v početných protestných akciách.
Po obnovení ČSR v roku 1945 ostáva otázka dôležitosti konfesionálneho momentu nezmenšená.
Evanjelická cirkev vstupuje do obnoveného štátu s devízou prenasledovanej inštitúcie. Jej časopisy
napĺňajú články, ktoré spájajú víťazstvo Červenej armády a spojencov s víťaznou myšlienkou tejto cirkvi.
Pritom sa používala aj lacná politická frazeológia: „Dovalila sa vlna čierna, reakcionárska. Prišli k slovu
tukovci a tisovci a nastolili dobu temna. Pod rúškom národovectva zaviedli vládu klerikalizmu, pod maskou
národnej samostatnosti nastolili vazalstvo germánskemu fašizmu, hlásali slobodu, uskutočňovali tyranstvo,
43 ELIÁŠ, M. – ŠARLUŠKA, V.: Národná svetlica. Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej. Martin : Matica slovenská, 1988, s. 175.
44 Tamže, s. 176.
45 Tamže, s. 176.
46 Archív rímskokatolíckeho biskupského úradu v Nitre, fond: Curia episcopalis, kartón č. 62, č. 847/1942. Zápisnica napísaná v Žiline
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národ zjednocovali a dokonale ho rozdvojili na konfesie. Boli to veru tvrdé časy: vlny klerikalizmu, vazalstva,
fašizmu a tyranie otriasali lodičkou cirkvi evanjelickej. Búrka prešla, jej hromy sa odrazili na bajonetoch
víťaznej Červenej armády, jej blesky sa zachytili na oceľových vozoch spojeneckých vojsk – a znovu svieti slnko
slobody.“47 V povojnovom období vzniklo niekoľko diel, ktoré zdôrazňovali jedinečnosť a výnimočnosť
evanjelikov v slovenskom národnom živote v porovnaní s katolíkmi.48 Na rozdiel od evanjelickej
inteligencie veľká časť významných predstaviteľov slovenskej katolíckej inteligencie sa rozhodla
v roku 1945 pre exil na Západe z dôvodu svojho zásadného protikomunistického postoja a obavy pred
perzekúciami novým režimom. To do značnej miery oslabilo kultúrny základ katolíckej inteligencie na
Slovensku. Evanjelická inteligencia, ktorá ostala na Slovensku, sa pomerne rýchlo prispôsobila a zaujala
rozhodujúce postavenie v kultúrnych inštitúciách.
O dôležitosti konfesionálnej otázky v obnovenej ČSR svedčí fakt, že ju riešil slovenský katolícky
episkopát. Predmetom bolo paušálne odsudzovanie katolíkov, ich odstraňovanie z rôznych úradov pod
zámienkou kolaborácie s režimom prvej Slovenskej republiky a nerovnaký meter pri posudzovaní katolíkov
a evanjelikov pri perzekúciách zo strany štátnych orgánov. Na pokyn nitrianskeho biskupa K. Kmeťka
sa vytvorili štatistiky z jednotlivých diecéz, ktoré uvádzali výšku trestu a konfesionálnu príslušnosť
postihnutých. Po tomto prieskume posiela 8. 10. 1945 v mene katolíckych biskupov Predsedníctvu SNR
memorandum, v ktorom konštatuje: „Predsa badať, že sa šíri a uplatňuje protikatolícka mentalita natoľko,
že ľud si povráva o „prenasledovaní katolíkov“ a preto je krajne znepokojený. Časopisy uverejňujú z pera
štátnych činiteľov útočné články, založené na mýlnych informáciách. Katolíci sú odstavovaní z úradníckych
miest, a to najmä z vedúcich, pre príčiny, a či prečiny, ktoré sa nachádzajú aj u nekatolíkov ponechaných
alebo aj povyšovaných v štátnych úradoch. Podobne je to aj so zatváraním občanov. Na stá katolíkov je
zaistených pre viny, ktoré v podobnej alebo aj vo väčšej miere možno nájsť u prívržencov iných vierovyznaní,
ktorí sú ponechaní predsa na slobode. Uráža najmä početné zaisťovanie katolíckych duchovných na
jednoduché, často z osobnej pomsty pochádzajúce udanie nezodpovedných ľudí.“49 Tlak na katolícku cirkev
nechával mnohých evanjelikov ľahostajnými, no prezieravejšie osobnosti si uvedomovali, podobne ako
pred nimi M. Rázus, že útoky na katolíkov sú zároveň aj útokmi proti evanjelikom. Evanjelický biskup
V. P. Čobrda sa na generálnom konvente v roku 1946 vyslovil: „Sme sklamaní, sme opustení, nik sa o nás
nestará, nikomu na nás nezáleží, nik sa nás nezastane. Veď čo im – katolíkom – vzali, berú i nám, čo im
nechcú dať, nedajú ani nám... Väznia, súdia a odsúdili aj našich, i farára i cirkevného hodnostára... U nás
sa cirkev pri všetkom obchádza a jej vplyv je vyradený na celej čiare. A všetko sa deje bez jej vedomia
a súhlasu... Osvedčujeme, že ak a nakoľko sa im – katolíkom skutočne krivda deje a pášu sa nespravodlivosti, to veľmi rozhodne odsudzujeme a zatracujeme.“50
V búrlivej povojnovej atmosfére sa začali objavovať náznaky triezveho hodnotenia katolíckoevanjelických vzťahov, prijateľné pre obe strany. Zdá sa, že tieto iniciatívy prišli už oneskorene, ale
nepochybne mali svoj význam. Takáto iniciatíva sa zrodila na pôde Matice slovenskej v Martine. Archivár

43 ELIÁŠ, M. – ŠARLUŠKA, V.: Národná svetlica. Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej. Martin : Matica slovenská, 1988, s. 175.
44 Tamže, s. 176.
45 Tamže, s. 176.
46 Archív rímskokatolíckeho biskupského úradu v Nitre, fond: Curia episcopalis, kartón č. 62, č. 847/1942. Zápisnica napísaná v Žiline

dňa 23. apríla 1942 na konferencii biskupov Slovenskej republiky.
47 ŠENŠEL, Ľ.: Na nových vlnách. In: Cirkevné listy, roč. 58, 12. 7. 1945, č. 1, s. 7.
48 OSUSKÝ, S. Š. (zost.): Služba národu II. Tranoscius : Liptovský Mikuláš, 1947, 416 s.; SLÁVIK, Michal: Slovenskí národovci do 30. ok-

tóbra 1918. Trenčín, 1945, 390 s.
49 ARKBÚ Nitra, f. Pastierske listy a obežníky. Acta curiae episcopalis Nitriensis – ciculares 1945 – 1946.
50 Slovenský hlásnik 9. 1. 1947, Jednota 19. 2. 1947.

176

Verbum historiae I.

a bibliotekár Anton Augustín Baník na návrh interných vedeckých pracovísk Matice slovenskej zo dňa
16. 9. 1947 a následne z poverenia Správy Matice slovenskej zo dňa 25. 9. 1947 vypracoval „kultúrnohistorický náčrt“ o vzájomnom pomere katolíkov a evanjelikov. Predniesol ho 18. 10. 1947 na plenárnom
zasadnutí matičných vedeckých a umeleckých odborov v Martine, ktoré sa zišlo pri príležitosti 150. výročia
narodenia Štefana Moysesa. Odozva bola pozitívna na katolíckej i evanjelickej strane.51
Zaujímavý pokus vyrovnať sa s konfesionalizmom v politike predstavuje tzv. Aprílová dohoda z roku
1946. Prevažne evanjelické vedenie Demokratickej strany sa pod tlakom blížiacich sa parlamentných
volieb dohodlo s katolíckou opozíciou vo vlastných radoch, aby nezakladali vlastnú politickú stranu,
ale ostali v rámci DS. Aprílová dohoda jasne deklarovala obnovenie moysesovsko-kuzmányovského
ducha spolupráce, nahradenie konfesionálne neznášanlivých osôb a presne stavila kľúč pri rozdeľovaní
straníckych a politických funkcií. S Aprílovou dohodou nesúhlasilo celé vedenie DS, rovnako výhrady mali
aj niektorí katolícki aktivisti, ktorí neverili v jej skutočnú realizáciu. Počiatočný optimizmus, ktorý vyústil
do úspechu DS v parlamentných voľbách v roku 1946 – DS získala 62 % hlasov – vystriedala postupne
dezilúzia a pocity bezmocnosti. KSČ, KSS spoločne s českými občianskymi stranami prostredníctvom tzv.
tretej pražskej dohody úplne obmedzili kompetencie slovenských národných orgánov, a tým znemožnili
DS, aby zúročila svoje víťazstvo na Slovensku. Pre agresívny nátlak komunistickej strany, ktorý vyústil
do vyvolania politickej krízy na jeseň 1947, však ani Aprílová dohoda nemala potrebný čas ujať sa a
dozrieť. Aprílová dohoda a s ňou i katolícke krídlo DS boli obetované v mocenskom zápase. Jeden
z predstaviteľov tohto krídla, bývalý povereník zdravotníctva Emanuel Böhm, ktorému sa po februári
1948 podarilo emigrovať, v liste písanom už v emigrácii o situácii na povojnovom Slovensku napísal:
„Celá moc na Slovensku sa sústredila v rukách evanjelikov, lettrichovcov, komunistov... Všetky výnosné
miesta vo verejnom živote obsadili evanjelici, iba omrvinky zverili katolíkom, ktorých dodatočne, postupne
odstraňovali. Lettrich nesledoval záujmy väčšiny národa, ale záujmy niekoľkých slovenských evanjelických
rodín.“52 Jasná konfesionálne vyhranená dikcia tohto listu zrejme pramenila nielen v konfesionálnej
vyhranenosti autora, ale aj v tom, že jeho adresátom boli americké katolícke spolky.
Nástup komunistického režimu vo februári 1948 spojený s protináboženským ťažením a štátnym
dozorom nad všetkými cirkvami a náboženskými spoločnosťami navonok potlačil konfesionálny problém,
nemohol však znamenať jeho demokratické a dialogické riešenie. Skôr umožnil, aby rezíduá prekonaných
foriem negatívneho konfesionalizmu ďalej v skrytosti prežívali. Vážnejšie bol poškodený slovenský
katolicizmus, ktorý ako väčšmi spätý s „nepriateľským zahraničím“ – bol považovaný za ideologicky
i politicky nebezpečnejšieho nepriateľa než evanjelická cirkev a. v. „Lojalita k štátnemu zriadeniu bola
pre slovenských evanjelikov zvlášť významná v období komunistického režimu, za ktorého mali evanjelici
proporcionálne nadštandardné zastúpenie v štruktúrach elít.“53 Spišský biskup Ján Vojtaššák bol práve
kvôli pozitívnemu postoju veľkej časti evanjelikov voči komunistickému režimu skeptický voči vzájomnému
zblíženiu slovenských katolíkov, a to v rovine náboženskej i národnej: „Ak náboženský princíp nezblížil
evanjelikov s katolíkmi, prvok národný ich nezblíži, lebo evanjelici prepadli už vo voľbách r. 1946 komunizmu
a potom r. 1948, a dnes sú v ňom po uši.“54 Podstatu slovenského katolicizmu vážne zasiahla likvidácia
mužských a ženských komunít, násilný prechod gréckokatolíkov na pravoslávie, sústreďovanie tzv.
51 MAŤOVČÍK, A.: Na margo Baníkových úvah o slovenskom konfesionalizme. In: BANÍK, Anton Augustín: O dialektickej podstate slo-
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53 BUZALKA, J.: Konfesionalizmus a politický vývoj Slovenska. In: OS, roč. 4, 2000, č. 1, s. 23.
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reakčných kňazov, likvidácia diecéznych seminárov, ale aj umelé obmedzovania tradičných a hlboko
zakorenených prejavov vonkajšej ľudovej zbožnosti mimo kostolov – púte, birmovky, sprievody Božieho
Tela, kňazské a biskupské vysviacky atď.
Hektické obdobie prvej polovice 20. storočia potvrdilo existenciu konfesionalizmu ako spoločenskej
reality. Tento jav, ak bol zdrojom šírenia konfliktov, nepriateľstva, podceňovania a urážania, nadobudol
charakter nekultúrnej a retardačnej sily, ktorá oslabovala kultúrny a spoločenský rozvoj slovenského
národa. Na druhej strane ak viedol k hlbšiemu historickému a spoločenskému poznaniu, k dialógu oboch
konfesií a k ich spolupráci. Tento jav však bol zriedkavejší. Plne sa potvrdilo, že politika nebola vždy tým
najvhodnejším prostredím, ktoré by dokázalo vytvoriť trvalejšie podmienky pre vzájomné porozumenie
konfesií. Práve v skúmanom období sa prejavoval čoraz nástojčivejšie sekulárny tlak štátu, ktorý
nedokázalo zastaviť obdobie prvej Slovenskej republiky. Cirkvi v konfrontácii s moderným svetom sa
často uzatvárali do vlastných štruktúr a málo reflektovali problémy doby. I to bolo zdrojom negatívneho
konfesionalizmu, ktorý sa usiloval potvrdiť vlastnú identitu útokmi na inú konfesiu.
Summary
The hectic times of the first half of the 20th century had proved the existence of confessionalizm
as a social fact in Slovakia. We can understand this phenomenon as a negative one if it was a source
of spreading of conflicts or hostility. On the other hand it can be understood as positive in regards of
bringing us to deeper historical and social knowledge, dialogue between both confessions and their
cooperation. Confessional dynamics in slovak history brought us both forms of relationships. Either it
pointed to a capability or an incapability of dialogue or it showed its borders. Confessionalizm was also
present in political life, which was an anachronizm but at the same time it was typical for Slovakia. Time
proved that politics were not the ideal environment for creation of long-lasting mutual understanding.
The alliances between catholics and protestants in political sphere were those of short duration although
they were supported by the idea of national interest. In this time, there was present secular pressure of
the state. The churches in confrontation with the modern world had often isolated theirselves in their
own structures and they did not respond to the problems of the modern world very much. This was also
the source of negative confessionalizm, that was often trying to confirm and determine its own identity
by attacking the other confession.
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Konfesionalizmus a koncepcie slovenských dejín
Peter MULÍK
Moderná západná spoločnosť je dedičkou anticko-kresťanskej civilizácie, ktorá sa vyvinula v oblasti
Stredomoria a nesie v sebe ako prazáklad civilizačné posolstvo starých civilizácií Egypta a Mezopotámie
sprostredkované cez židovský monoteizmus, rozvinutý kresťanským mesianizmom, gnózou, gréckou
filozofiou a rímskym právom. Židovsko-kresťanská diaspóra, rozšírená po celom Rímskom impériu,
zložená z gramotných a agilných šíriteľov myšlienky o Kristovom zmŕtvychvstaní a nutnosti morálnej
obnovy, vytvorila po viacerých vlnách prenasledovania základňu, ktorá pre svoje mravné a intelektuálne
kvality musela byť nielen tolerovaná (Konštantínov edikt roku 313), ale aj vhodne využitá. Cisár
Teodózius I. v roku 380 zákonom nariadil prijať náboženstvo, „ktoré Rimanom odovzdal sv. apoštol Peter
a ktorého sa pridŕžal pápež Damas v Ríme a biskup Alexander v Alexandrii“. O rok neskôr (381) sa však
už stanovilo, že prestup k pohanstvu sa stal trestným činom a rímsky senát sa musel (382) verejnou
prísahou zrieknuť starého rímskeho kultu. Konštituovanie kresťanstva ako náboženstva a cirkvi sa spája
s aktivitou rímskeho štátu, respektíve cisára. Ten bol nielen iniciátorom prvých cirkevných koncilov
(nicejský, konštantinopolský, efezský atď.), ktoré riešili základné vieroučné otázky kresťanstva, ale vo
veľkej miere ovplyvnili aj štruktúru a pôsobenie cirkvi (diecézy, biskupi). Ustálili uctievanie Ježiša Krista
ako bohočloveka, jeho matky Márie ako Bohorodičky a definovali Svätú Trojicu. Odsúdili iné interpretácie
evanjelia (arianizmus, nestorianizmus, monofyzitizmus atď.). Tento prirodzený vymedzovací proces
konštituovania nového náboženstva nesie však v sebe celé dejiny kresťanstva prítomný prvok intolerancie.
Odvtedy sa pravovernosť (orthodoxia), ktorá je zárukou večnej spásy ale aj štátnou ideológiou, striktne
vymedzuje, definuje sa vo vyznaní (symbolum, confessio) a odchýlky od neho stíhajú nielen cirkevné, ale
aj svetské autority.1
Pojem konfesionalizmus je odvodený od slova konfesia (lat. confessio), ktoré znamená
vierovyznanie, resp. samotnú formuláciu vyznania viery. V západnej (najmä nemeckej) historiografii sa
pod konfesionalizmom chápe aj prílišné zdôrazňovanie odlišnosti svojej konfesie medzi protestantskými
denomináciami a za obdobie konfesionalizácie považujú poreformačnú dobu, keď sa jednotlivé nové
reformačné prúdenia vieroučne definovali.2 Všeobecne však konfesionalizmus označuje spôsob myslenia,
konania podmienený konkrétnym vierovyznaním a vzťah k iným konfesiám. Pod pojmom slovenský
konfesionalizmus ide najmä o vzťah katolíkov a evanjelikov, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil slovenské

1 Harvardský historik práva Harold Berman napísal: „V protiklade k moderným predstavám o odluke štátu a cirkvi, cirkev okolo roku 1000
sa nepovažovala za viditeľný, inštitucionálny, právne definovaný útvar, stojaci proti politickej moci. Cirkev – ecclesia, sa skôr považovala za
kresťanský ľud – populus christianus, vedený svetskými ako aj duchovnými vládcami.“ Regnum a sacerdotium slúžili teda jednej Božej ríši,
ktorej prvoradou úlohou bolo chrániť a rozširovať vieru. Pozri: BERMAN, H. J.: Recht und Revolution – Die Bildung der westlichen Rechtstradition. Frankfurt a. M., 1991, s. 156.
2 Pojmom konfesionalizmus sa niekedy nevhodne označujú aj medzináboženské vzťahy, napr. úsilie o dominanciu islamu v Bosne, alebo jeho emancipačné úsilia v západnej Európe sa označujú za islamský konfesionalizmus. Na druhej strane konfesionálne vojny v 16.
a 17. storočí sa v historiografii nesprávne označujú ako „náboženské vojny“. V rámci kresťanských konfesií nedochádza ku konfliktu
náboženstiev.
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dejiny. Skúmať obsah a charakter slovenského konfesionalizmu je preto predovšetkým povinnosťou
historikov, tak profánnych ako aj cirkevných dejín, ale aj teológov, sociológov, politológov, publicistov a
žurnalistov.3
Konfesia ako identifikačný prvok
Moderná historiografia akosi automaticky berie za premisu svojich uvažovaní skutočnosť, že národné povedomie, resp. vedomie národnej spolupatričnosti stojí vyššie ako konfesionálna súdržnosť.4
V dejinách však často platila chronologická postupnosť: konfesia – národ – štát.5 Potom, ako sa reformáciou
narušila jednota Európy latinskej kultúry a civilizácie, pôsobilo stredoveké dedičstvo ešte určitý čas ďalej,
ale v zmysle „cuius regio est eius et religio“ sa konfesia stávala ideológiou konfesionálnych štátov, ktoré
ju rozvíjali a bránili. Takmer všade sa konfesia – katolícka, evanjelická, respektíve kalvínska – zaviedla
ako štátna konfesia.
Konfesionalizácia priniesla však európskym štátnym útvarom aj tragickú skúsenosť konfesionálnych
(nie náboženských!) vojen. Garantom nastolenia mieru sa stala práve panovnícka štátna moc. Konfesionálny absolutistický štát, v postupnosti: konfesia – štát – národ, pôsobil na vznik etnického
povedomia Prusov, Meklenburčanov, Sasov, Bavorov, Würtenburčanov atď, ktoré sa stráca v novodobej
myšlienke nemeckej národnej jednoty, ale aj Holanďanov, Švajčiarov, Rakúšanov a Luxemburčanov,
ktorých primárne konfesionálne vymedzenie bolo silnejšie ako ideológia moderného nacionalizmu
19. storočia.6
Priorita konfesie nad etnicitou charakterizovala aj stav v Uhorsku. Slovenskému katolíkovi bol
bližší maďarský katolík ako slovenský luterán alebo maďarský kalvín. Túto tendenciu potvrdzuje vývoj
u východných Slovákov, vyznávajúcich gréckokatolícku vieru, ktorí v 18. storočí kolonizovali Dolnú zem
(Báčka, Sriem), kde stratili pocit príslušnosti k národu a vytvorili národné spoločenstvo (Kerestúrskych)
Rusínov na princípe konfesie. Na území Slovenska tento stav neskôr vyústil do trendu, ktorý vystihol
D. Rapant ako konfesionálne diferencovanie slavizmu a hungarizmu.
Konfesionálne vnímanie dejín
Ak budeme uvažovať o konfesionalizme v slovenských dejinách, musíme sa zamerať na dve úrovne,
na ktorých sa prejavovala odlišná koncepcia pohľadu na dejiny. V prvom prípade ide o vnímanie
významných zlomových udalostí v dejinách celou slovenskou spoločnosťou a v druhom prípade ide
o koncepcie slovenských dejín v historickej vede. Toto rozdelenie je dôležité, lebo vedecké koncepcie
dejín, ktoré rozoberieme neskôr a kde počítame už národné apológie a historické syntézy 18. storočia,
3 Sú tu kompetentné aj cirkvi, najmä katolícka a evanjelická a. v., ktoré by mali byť schopné urobiť sebareflexiu svojho pôsobenia
v národných dejinách za posledné štyri storočia tak, aby sa im podarilo odtrhnúť od väzieb na vlastnú konfesiu a charakterizovať také
komplikované javy, ako sú vzťahy medzi katolíckym kresťanským univerzalizmom, protestantskou evanjeliovou slobodou, národným
jazykom, filozofickým nacionalizmom a politickými dejinami. Hoci II. vatikánsky koncil prevratným spôsobom zmenil vzťah katolíkov
k iným konfesiám a rozvíja sa obrovské ekumenické hnutie všetkých kresťanských cirkví, konfesionalizmus na Slovensku stále z podhubia pôsobí ako živá súčasť našej každodennej reality.
4 BANÍK, A. A.: O dialektickej podstate slovenského konfesionalizmu. Martin : Matica slovenská, 2000, 79 s.
5 Vidno to napríklad na Balkáne, kde moslimskí Bosniaci necítia nijakú spolupatričnosť ani s kresťanskými slovanskými Srbmi, ba ani
s Chorvátmi, hoci ich s nimi spája spoločný ijekavský typ jazyka, ba to isté spoločenstvo jazyka neprevážilo konfesionálnu odlišnosť pravoslávnych Černohorcov a katolíckych Chorvátov. Konfesionálne rozdelenie Flámov spôsobilo v roku 1830 vznik Belgicka a u Írov rozdelenie Írska (1922). Z celosvetového hľadiska sa tento trend po druhej svetovej vojne prejavil pri rozdelení Britskej Indie (moslimský
Pakistan a hindustická India), vytvorením štátu Izrael (na princípe náboženstva a rasy), permanentným konfliktom v Severnom Írsku,
rozdelením Cypru, vytvorením islamského štátu v Iráne, atď. Z tohto vyplýva, že v mnohých prípadoch sa konfesionalizmus sa vyvíja
paralelne s nacionalizmom, ba ho predchádza.
6 Vytváranie národných štátov v Nemecku a Taliansku bolo procesom integrácie suverénnych štátov. V časti Európy smerom na východ
od tých integrovaných celkov vznikali národné štáty dezintegráciou veľkých multietnických dŕžav (habsburská monarchia, Osmanská
a Ruská ríša).
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ale najmä bottovskú, sasinkovskú a rapantovskú koncepciu dejín, neprenikli do vedomia národa po
svojom koncipovaní, ale iba postupne a čiastočne ho ovplyvňovali, lebo boli známe iba úzkemu okruhu
intelektuálov. Budem sa najprv venovať spoločenskej koncepcii dejín
Najprv sa pokúsime charakterizovať tie najvýznamnejšie „kamene úrazu“ nášho dejinného vývoja,
pri hodnotení a posudzovaní ktorých sa slovenskí katolíci a evanjelici rozchádzali a často aj doteraz
rozchádzajú.
Hodnotenie reformácie
Je prirodzené, že hodnotenie reformácie je základným deliacim kritériom. Reformácia ako proces
v dejinách cirkvi, v európskych dejinách, je aj v dejinách Uhorska kľúčovým bodom, od ktorého sa
fakticky odvíjajú dve odlišné koncepcie vnímania dejín. Pokým protestantské kultúrne spoločenstvá
a jej historiografia ju vnímajú ako nutnú renováciu kresťanstva (oslobodenie z babylonského zajatia)
a návrat k pôvodnej čistote viery, katolícke spoločenstvá ju vnímali ako neúspešný a nekompetentný
pokus o reformu (za tú uznávajú Tridentský koncil), zneužitý z politických a ekonomických dôvodov,
ktorý spôsobil rozdelenie západného kresťanstva.7 V slovenských podmienkach však tento historický
medzník predchádzajú udalosti súvisiace s husitským hnutím, jeho vplyvom a pôsobením na Slovensku.
Do evanjelickej koncepcie dejín sa husitizmus dostal až v čase rekatolizácie, ako potrebný argument proti
majetkovej reštitúcii pôvodných cirkevných majetkov v prospech katolíckej cirkvi.8 Zdrojmi tejto koncepcie
bolo používanie biblickej češtiny a prílev moravských českých exulantov po Bielej hore do Uhorska,
kde z veľkej časti splynuli so slovenskými evanjelikmi. Rozdielne hodnotenie husitizmu oboma našimi
konfesiami sa tiahne našimi dejinami až takmer do súčasnosti, pričom pod vplyvom českej a marxistickej
historiografie sa jeho kladné hodnotenie stalo na takmer 70 rokov prevládajúcou interpretáciou dejín, a
to nielen v historiografii, ale aj v publicistike a umení, ba v takejto podobe sa zafixovalo aj v historickom
vedomí národa.
Ak postupujeme chronologicky po reformácii, jave ktorého jednotnú interpretáciu nenachádzame
ani v svetových dejinách a už nehovoriac o cirkevných dejinách a národných historiografiách strednej
Európy, prichádzame k poreformačnému obdobiu, ktoré nazývame rekatolizáciou alebo protireformáciou.
Už samotný tento terminologický rozdiel má v sebe konfesionálne napätie. Aj jeden a aj druhý termín
je logicky správny, avšak použitý z odlišných konfesionálnych hľadísk. Termín protireformácia vystihuje
protestantský pohľad a termín rekatolizácia zasa katolícke vnímanie tejto fázy dejín.
Nazdávam sa, že jeho používanie treba hodnotiť v závislosti od jeho výsledného efektu. Ak by sa
reformovaný smer kresťanstva na Slovensku s jeho pôvodným majoritným postavením bol zachoval aj
po pokuse o obnovu pôvodného statu quo pred reformáciou, mohli by sme hovoriť o protireformácii ako
o krátkodobom a neúspešnom jave. Ak však tento proces, podporovaný vládnucou dynastiou a štátnymi
inštitúciami, bol úspešný a podstatným spôsobom zmenil konfesionálnu mapu Slovenska (Slovákov dnes
zvonku vnímajú ako katolícky národ), treba hovoriť o rekatolizácii ako dlhodobom procese s dosiahnutím
cieľového stavu.

7 Katolícke hodnotenia reformácie vo vedeckej historiografii nikdy neprevládali, lebo počnúc Veľkou francúzskou revolúciou sa vedecká
obec pod vplyvom racionalizmu a neskôr aj liberalizmu viac prikláňala k protestantskej interpretácii reformácie.
8 OSTROVSKÁ, S.: Předehry k velkému zápasu aneb cestami 16. a 17. století. Praha, 2001, s. 10n.
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Ideologická podstata konfesionalizmu
Ideologickou podstatou konfesionálneho napätia medzi Slovákmi po rekatolizácii boli vieroučné
(dogmatické) rozdiely oboch konfesií. Tieto rozdiely by však neboli napätím, keby tu neexistovala
tendencia pokladať náboženský obsah svojho svetonázoru za lepší a správnejší než je u príslušníkov
inej konfesie. Táto abstraktne, alebo konkrétne chápaná superiorita spôsobuje v konečnom dôsledku
neznášanlivosť. Nazdávam sa, že na Slovensku ide viac o otázku kulturologickú, spôsobenú celkom
odlišným vývojom vzťahov uhorských protestantov a katolíkov, aký bol v Nemecku alebo v Čechách.
Konfesionálny zmier v Augsburgu (1555) a potom aj Vestfálsky mier (1648) umožnili nastoliť politickú
stabilitu, ale zároveň vytvorili pre katolíkov a protestantov v Svätej ríši rímskej nemeckého národa
presne definované právne inštitúcie (buď úplne katolícke, alebo úplne protestantské), ktoré na princípe
konfesionálneho regionalizmu celkom dobre fungovali až do začiatku 19. storočia.
Sústavné súperenie medzi uhorskými protestantmi a katolíkmi, hoci nakoniec dostalo právnu formu
tolerancie, v podstate však spôsobilo silné napätie medzi vyznávačmi jednotlivých konfesií, prejavujúce
sa v nútenej symbióze protestantov a katolíkov v krajine, v mestách a v dedinách. Zvlášť slovenský
vidiek so svojou typickou hlbokou ľudovou zbožnosťou, kde v podstate celá kultúra bola orientovaná
nábožensky, cítil konfesionálne rozdiely ako hlboký antagonizmus. Išlo najmä o formálne vonkajškové
rozdielnosti, ako neexistencia omše, uznávanie iba dvoch sviatostí, nevera v pomoc dušiam zomrelých
u protestantov a na druhej strane prílišná úcta svätých, nedostatočné poznanie Svätého písma
u katolíkov. Najpodstatnejším rozdielom sa však stala úcta k Panne Márii. Táto úcta k Bohorodičke, súdiac
podľa množstva pútnických miest, bola zrejme veľmi silná aj pred reformáciou a u katolíkov sa premietla
do ľudovej kultúry, umenia, ba vyústila do takého subtílneho vzťahu, že Sedembolestnú Pannu Máriu
začali uctievať ako patrónku slovenského národa (!).9 Tieto rozdiely boli také veľké, že slovenskí katolíci
a evanjelici v priebehu štyroch storočí vytvorili dva odlišné národopisné celky, s odlišným kalendárom,
spôsobom slávenia sviatkov a zvykoslovia, ktoré sa premietali z cirkevnej sféry aj do rodinného a širšieho
spoločenského života. Väčšina z týchto ostrých vyhrotení sa čiastočne, alebo celkom, otupila v 20. storočí
a najmä v dôsledku ekumenického impulzu II. vatikánskeho koncilu stratila opodstatnenie.
Dôležitým prvkom konfesionálnej koncepcie dejín je vnímanie politickej reality, v ktorej Slováci žili.
V tejto súvislosti ide aj o lojalitu k štátu a k vládnucej dynastii. Keďže v našich podmienkach štátna moc
nikdy nebola otvorene naklonená protestantom, hoci často garantovala podmienky rozsiahlej tolerancie
nekatolíkov, zatláčala protestantské osobnosti do pozície disidentov, ktorí sa pri obhajovaní svojej
pravdy veľakrát spoliehali viac na pomoc zo zahraničia ako na vlastné sily. Toto vedomie nelojálnosti,
ba tendencie k protištátnej aktivite voči štátnej moci, sa ťažko znášalo a maskovalo, čo sa prejavilo aj
v pohľade na dejiny. Uhorskí protestanti hľadali vo svojej núdzi proti zákonnej moci katolíckych panovníkov
pomoc nielen v protestantskom Švédsku, ale aj u nepriateľov kresťanstva, akými boli Turci. Uhorskí
katolíci, cítiac za sebou autoritu katolíckeho panovníka a viedenského dvora, sa často dostávali do
pozície denunciantov, konjunkturalistov a zradcov záujmov uhorskej vlasti o jej práva. Aj to prispelo
k obojstrannej zatrpknutosti katolíkov a evanjelikov, v ktorej zrejme korení vnútorný rozkol v slovenskom
národe.

9 FRICKÁ-VAVROVÁ, E.: Mária. Rozprávanie o najobľúbenejšom ženskom mene. Bratislava : Práca, 1992.
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Stavovské povstania
Veľmi zložitým dejinným obdobím s podstatným vplyvom na vnímanie dejín sú stavovské povstania.
Hoci ich konfesionálne motívy boli spravidla prekryté heslami za záujmy a slobodu krajiny, ostávali ich
ústredným hybným prvkom. Významný podiel stredoslovenského meštianstva a zemianstva v stavovských
povstaniach má tiež konfesionálne dôvody a vplývalo to na interpretáciu dejín.10 Prvky slovenského
konfesionálneho vnímania stavovských povstaní boli v 19. storočí pod vplyvom uhorskej štátnej ideológie
maďarskej historiografie transformované do polohy uhorského patriotizmu a nacionalizmu. Ovplyvnilo to
však iba elity. V historickom vedomí slovenského ľudu, dedín a mestečiek sa víťazstvá, porážky, krivdy a
úspechy povstalcov hodnotili z konfesionálnych hľadísk.
Autonómnosť slovenčiny
Mohlo by sa zdať, že otázka spisovného jazyka patrí výlučne do kompetencie jazykovedy. Samotné
posúdenie konfesionalizmu ako javu si vyžaduje interdisciplinárny prístup tak z hľadiska jazykovedy a
literárnej vedy, ako aj histórie a politológie. Zvlášť preto, že slovenčina sa stala jedným zo základných
konštitutívnych prvkov slovenského národa. Konfesionálne koncepcie, týkajúce sa autonómnosti
slovenčiny, formy jazyka, ktoré možno nazvať z hľadiska vývoja našej reči slovenčinou, ale najmä času a
spôsobu kodifikácie, sú platné dodnes, aj keď sa za konfesionálne nepovažujú.
Pri posudzovaní konfesionálnych stanovísk k slovenčine nemôžeme obísť podstatnú skutočnosť, že
slovenskí evanjelici považovali češtinu za svoj literárny jazyk, ale označovali ju za slovenčinu.11 Zreteľne
sa to prejavilo v patentálnych bojoch, kde sa bibličtina jednoznačne označuje ako slovenčina.12 Jazykové
obranárske tendencie voči maďarčine na pôde cirkvi boli u slovenských evanjelikov jedným z významných
podnetov k uvedomeniu si potreby národnej emancipácie. Slovenskí katolíci pred kodifikáciou slovenčiny
tiež používali slovakizovanú češtinu ako literárny a liturgický jazyk (homílie, cirkevné piesne, ľudové
pobožnosti), ale ich väzba na bibličtinu bola oveľa slabšia ako u evanjelikov, preto práve u nich existovalo
vedomie odlišnosti slovenčiny a češtiny oveľa jasnejšie.
Je možné uznávať v národných dejinách dve kodifikácie slovenčiny? Kodifikácia slovenčiny
Antonom Bernolákom, ako kultúrno-spoločenský medzník, znamenala nielen jazykovedné vymedzenie
samostatného slovanského jazyka, ale bola predpokladom rozvinutia teórie samostatného národa.
Z tohto hľadiska sa nám javia ostatné úpravy spisovnej slovenčiny ako rekodifikácie.13
Hoci roku 1787 Bernolákom kodifikovaná spisovná slovenčina14 mala užšiu spoločenskú bázu
ako potom po jej štúrovskej a hodžovsko-hattalovskej úprave, mala solídny územný rozsah a zahŕňala
10 GOGOLÁK, Ludwig von: Beiträge zur Geschichte des slowakischen Volkes. I. Die Nationwerdung der Slowaken und die Anfänge der

tschechoslowakischen Frage (1526 – 1790). Mníchov : Verlag R. Oldenburg, 1963, s. 122n.

11 Daniel Krman sa v spise Rudimenta gramaticae Slavicae (1704) pokúsil a Pavel Doležal v diele Gramatica-Slavico-Bohemica (1746)

aj ako jazykovú normu kodifikoval češtinu ako jazyk evanjelických Slovákov. Pozri: KAČALA, J. – KRAJČOVIČ, R.: Prehľad dejín spisovnej
slovenčiny. Martin : Matica slovenská, 2006, s. 36n.

12 Tento pohyb smerom k češtine nadobudol masovú podobu v liturgickej praxi evanjelickej cirkvi v Uhorsku až po Bielej hore a je pod-

mienený českými intelektuálmi z radov exulantov. Lexikálna závislosť na češtine však bola zreteľná už v období pred reformáciou a ľudový jazyk, ktorý sa na Slovensku používal pri evanjelizácii, pastorácii, katechéze a vysluhovaní niektorých sviatosti, už oveľa skôr čerpal z náboženskej terminológie češtiny. Používanie ľudového jazyka bolo nutné aj pred reformáciou, pretože bez úplného porozumenia
obsahu sviatosti krstu, spovede a manželstva, nemohli byť platne vyslúžené. Aj v homiletike, ktorá patrila od 14. storočia k charizme
niektorých reholí (františkáni, dominikáni), sa určite používal ľudový jazyk. V ľudovom jazyku nepretržite existovali základné modlitby
(Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha, spovedná formula atď.).
13 Štúrovská, hodžovsko-hattalovská, cambelovská rekodifikácia.
14 Termín „bernolákovčina“ má v sebe pejoratívny náboj, ako keby šlo o nedokonalý pokus a menejcenné dielo. Ku kodifikácii spisovnej
slovenskej reči neprikročil Bernolák náhodne a účelovo, ale po dobrej príprave a najmä s jasným ideovým zámerom. Jeho gramatika je
synchrónna, deskriptívna a normatívna. Celé jeho jazykovedné dielo je kompletným spracovaním spisovnej normy slovenčiny. Doteraz
pretrváva terminologická nejasnosť, keď sa Bernolákom kodifikovaná slovenčina označuje za „kultúrnu západoslovenčinu“, hoci išlo
o pokus integrovať do tejto normy javy všetkých nárečí a za spisovnú sa považovala mäkka výslovnosť de, te, ne, a používalo sa ľ, ktoré
„Ludevít“ Štúr vo svojej norme zásadne odmietal.
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územie, kde žili a pôsobili Slováci, a to aj vrátane území s východoslovenským a goralským nárečím. Dosah
tohto faktu je v odbornej literatúre málo zohľadnený, lebo diela vydávané v Bernolákom formovanej
slovenčine, najmä homiletické práce sa podceňujú. A práve tieto práce stoviek slovenských katolíckych
kňazov boli prostriedkom pokojného, ale intenzívneho prebúdzania slovenského národného povedomia
nielen slovenského východu, ale aj hornej Oravy a Zamaguria.15
Slovenská národná identita
Existovali skutočne dve vlny národného obrodenia, či skôr šlo o plynulý vývoj bez výrazných
ruptúr? Nazdávam sa, že teória dvoch vĺn ma tiež konfesionálny podtón. Druhá, takmer samostatná
vlna národného obrodenia s vlastnou kodifikáciou zodpovedá skutočne potrebe etnicko-konfesionálnej
emancipácie slovenských evanjelikov.
Konfesionalizmus vo vzťahu k idey národa má tiež rôzne podoby. Od vysoko konštruktívnej až
konštitutívnej, keď sa národ vytvára na pôde konfesie, až po krajne deštruktívnu, keď národy zanikajú
pod vplyvom konfesionálnej nadradenosti. Hoci D. Rapant hovorí iba o odlišných národotvorných úlohách
slovenských evanjelikov a katolíkov, v podstate silná kultúrna, jazyková a historicko-politická závislosť
(husitizmus, slavizmus) slovenských evanjelikov na českom elemente smerovala z dlhodobého hľadiska a
za určitej politickej konštelácie k zániku jazykovej individuality slovenského národa.16 Ak však apriórne
uznávame právo na národnú identitu Slovákov, musíme priznať práve katolíckym Slovákom, že sa
zásadovejšie držali národno-vývojovej a aj národno-emancipačnej línie vývoja, pretože napriek jazykovej
blízkosti a kultúrnej vyspelosti češtiny zväčša nepochybovali o nutnosti jazykovej a neskôr aj politickej
samostatnosti slovenského národa.
Vedcov čaká úloha objektívne charakterizovať ideovú náplň, filozofickú a sociologickú typológiu
evanjelického a katolíckeho konfesionalizmu. Pretože v korelácii oboch konfesionalizmov nie je ani
tak podstatné ich striedanie v národnom vývoji Slovákov, ako ich obsah. Nazdávam sa, že od počiatkov
orientácie slovenských evanjelikov na češtinu, ako bohoslužobný a literárny jazyk, sa stretávali dve
koncepcie možnej existencie Slovákov. Jedna predpokladala existenciu slovenského národa na báze
spoločného jazyka s Čechmi a Moravanmi, druhá samostatnú jazykovú individualitu Slovákov. Na príklade

15 Existujú viaceré typológie spisovných jazykov. Bernolákom kodifikovaný jazyk niektorý označujú z hľadiska aktívnych a pasívnych použí-

vateľov za integračný typ s univerzalistickými tendenciami. Jeho integračnosť spočíva v úsilí zjednotiť používateľov spisovného jazyka v rámci
kodifikovanej formy a univerzalizmus súvisí s prejavmi ľudovej osvety, ako spoločenskej potreby osvietenstva na šírenie nových progresívnych
myšlienok. Ak by sme porovnávali motívy záujmu o ľudový jazyk u Antona Bernoláka a bernolákovcov s Ľudovítom Štúrom a štúrovcami, našli
by sme viacero podstatných odlišností. Chcel by som spomenúť aspoň niektoré. Podstatným rozdielom je pôvod ich protagonistov. Bernolák
patril k privilegovanej spoločenskej vrstve, a to dokonca dvojnásobne. Bol príslušníkom nižšej šľachty a zároveň katolíckym duchovným. Štúr
bol bez privilégií a patril ku konfesionálnej menšine, iba pred krátkym časom emancipovanej. Tento moment veľmi ovplyvňoval ich postoj k
dobovému spoločensko-politickému dianiu. Bernolák patril k umierneným stúpencom jozefínskych reforiem, ale v mnohých smeroch bol skôr
konzervatívny. Štúr bol v politických otázkach svojej doby veľmi progresívny, ale nie radikál. Šesťdesiat rokov, ktoré delili oboch velikánov národa, spôsobili odlišnosti v chápaní štátu, ale najmä národa. Bernolákov motív pre kodifikáciu bola predovšetkým komunikácia: v rámci národa, v rámci štátu (Uhorska) ale aj v rámci habsburskej monarchie. Hoci Bernolák urobil rozhodujúci krok k národnej identite nie celkom zámerne. Jeho cieľ bol zvýrazniť jazykovú odlišnosť Slovákov a ich kultúrnu vyspelosť. Štúrov postoj k jazyku bol už zámerne politický. Jazyk chápal ako najdôležitejší prejav národnej podstaty. Jazyk už nie je iba prostriedkom komunikácie, ale jeho sebaidentifikácie. Národný jazyk bol u
Bernoláka otvoreným systémom; u Štúra bol chápaný ako prvok, ktorý národ oddeľoval od ostatných národov, preto bolo treba zvýrazniť čím
viac jazykových javov, ktoré ho odlišovali aj od ostatných Slovanov. Toto nebolo pochopené pri hodžovsko-hattalovskej reforme.
16 To však neznamená, že tento trend treba považovať za úplne negatívny. Integračné úsilia rozdrobených nemeckých a talianskych štátov
hodnotíme predsa pozitívne. Mohli sa teda aj u Slovanov, zvlášť u južných a západných vyskytnúť analogické procesy. Východní Slovania boli
zjednotení v jednom štátnom útvare – v Rusku.
Termín „bernolákovčina“ má v sebe pejoratívny náboj, ako keby šlo o nedokonalý pokus a menejcenné dielo. Ku kodifikácii spisovnej slovenskej reči neprikročil Bernolák náhodne a účelovo, ale po dobrej príprave a najmä s jasným ideovým zámerom. Jeho gramatika je synchrónna, deskriptívna a normatívna. Celé jeho jazykovedné dielo je kompletným spracovaním spisovnej normy slovenčiny. Doteraz pretrváva
terminologická nejasnosť, keď sa Bernolákom kodifikovaná slovenčina označuje za „kultúrnu západoslovenčinu“, hoci išlo o pokus integrovať
do tejto normy javy všetkých nárečí a za spisovnú sa považovala mäkka výslovnosť de, te, ne, a používalo sa ľ, ktoré „Ludevít“ Štúr vo svojej
norme zásadne odmietal.
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Srbov a Chorvátov vidíme, že prvá koncepcia bola, v konkrétnych politických konšteláciách, v konečnom
dôsledku tiež možná. Pri jej uplatnení existovalo však riziko, že sa stratí nielen slovenská jazyková
individualita, ale aj národná samostatnosť. Tento moment si viac uvedomovali slovenskí katolíci. Ani
elity evanjelických Slovákov však nepochybovali o etnickej odlišnosti Slovákov od Čechov, ale inklinovali
k presvedčeniu, že kultúrne a literárne tvoríme s nimi jednotu a jej rozštiepenie by poškodilo Slovákov.
Túto schému videnia evanjelických elít (živá do konca 50. rokov 19. storočia) kolektívne nezdieľali
masy prostých evanjelikov, ktorí sa otčenáš modlili po česky, ale tento archaický jazyk považovali iba za
súčasť náboženskej sféry svojho života, lebo živým jazykom komunikácie, folklóru a ľudovej tvorby bola
slovenčina.
V spojitosti s etnodiferenciačným procesom národný jazyk postupne zatláčal primárnu úlohu
konfesie. Dá sa to sledovať na aj príklade konfesionálnych vzťahov slovenských katolíkov latinského a
byzantského obradu. Slováci východného obradu mali ešte aj v 19. storočí tendenciu považovať sa za
„Rusnákov“.17 V tomto povedomí ich utvrdzoval liturgický jazyk spoločný s Rusínmi, Ukrajincami a Rusmi.
Gréckokatolícke duchovenstvo bolo väčšinou rusínskeho pôvodu a rusínskeho povedomia a nemalo
záujem podporovať proces emancipácie Slovákov a slovenčiny v tejto cirkvi. Naopak, pokúšalo sa tento
proces tlmiť a pribrzdiť. Robilo to tak, že presviedčalo svojich slovenských veriacich o tom, že hoci ich
materčina je slovenský jazyk, národne ako veriaci „ruskej viery“ patrí k „Rusom“, t. j. k Rusínom. S týmto
zámerom im ponúkali „ruskú“ modlitebnú knižku, „ruské“ náboženské učebnice, „ruské“ časopisy, a tak
vytvárali kultúrno-duchovnú sféru rusinizmu u východných Slovákov.18
Odnárodňovanie
Zvyčajne si slovenskí evanjelici a katolíci, popri vyzdvihovaní svojich zásluh, najviac vytýkali
odrodilectvo. Pokým do roku 1918 túto výčitku adresovali evanjelici katolíkom pre ich uhorské
vlastenectvo a ich citový vzťah k „regnum Marianum“, po vzniku Č-SR opäť katolíci upozorňovali na
vážne nebezpečenstvo denacionalizácie Slovákov splynutím s Čechmi v duchu kultúrneho a politického
čechoslovakizmu. A. Baník túto našu národnú traumu nazýva „psychózou nacionálnej vlažnosti“.19 Podľa
neho to spôsobila skutočnosť, že „evanjelici tvoria menšinu v slovenskom národe, ktorá má oveľa užšie
a hlbšie tradičné vzťahy k českej duchovnosti než katolícka väčšina“. Slovenskí evanjelici v obave pred
možnou majorizáciou zo strany slovenských katolíkov hľadali ochranu a protiváhu u Čechov, pyšných na
svoju protikatolícku kultúrnu a historickú tradíciu. Vlny intolerancie voči uhorským (resp. slovenským)
protestantom spôsobili, že ich obranné reakcie v 17. storočí boli nadmieru silné. Ich vieroučný
protikatolícky radikalizmus, ale aj pročeská orientácia bola posilnená príchodom exulantov z Čiech
a Moravy po Bielej hore (1621). Po ustálení hraníc konfesionálnych záujmov sa katolícko-evanjelický
spor čoraz viacej prenášal na súťaž o národnú prestíž. Išlo o dokazovanie zásluh jednotlivých konfesií
o historický rozvoj slovenského národného života. Robí sa to dodnes a to z dobromyseľných, žiarlivostných alebo nenávistných pohnútok. Táto črta môže smerovať až k národnému pohŕdaniu oponenta a

17 Indiferentný a nejasný obraz o východných Slovákoch nezávisle od ich konfesie mali dokonca aj niektorí štúrovci (M. M. Hodža – „poľský kmeň Slovjaci“), ale aj Štefan Miššík (Slovenské pohľady, 1895, s. 576), ktorý žil na Spiši a považoval ich za Rusov. Pozri: HALAGA, O. R.: Východoslovenský slovník. Historický dokumentovaný (921-1918); paralely české, slovenské ekvivalenty. I. diel A-O.
Košice – Prešov : Universum, 2002, s. 8. Významný slovenský jazykovedec S. Czambel nepovažoval východoslovenské nárečia systémovo
za slovenské.
18 MURÍN, J.: Kultúrne snahy východoslovenských gréckokatolíkov. In: Svojina, roč. I. (1946-47), s. 131-132.
19 BANÍK, A: c. d., s. 27.
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popieraniu jeho duchovnej progresivity. Pre tento syndróm je typické, že si evanjelici a katolíci vzájomne
zľahčujú svoju kultúrnu vyspelosť, čo plodí veľmi nebezpečnú netolerantnosť.
Existovala skutočne nerovnaká historická angažovanosť katolíckych a evanjelických Slovákov
za národnú vec? Katolícka cirkev v Uhorsku má zásluhu, že cez latinčinu neutralizovala expanzívnosť
dominantného maďarského etnického elementu a nemeckého meštianstva na slovenských územiach.
Evanjelickej cirkvi vďačí slovenský národ za prebudenie zmyslu pre ľudský a národný individualizmus.
Veľký význam malo nemecké luteránske meštianstvo, ktoré okrem toho, že bolo k svojim slovenským
súvercom po jazykovej stránke tolerantné (slovenské kostoly a slovenskí kazatelia), zároveň im začalo
priznávať meštianske práva, čím sa dvíhal ich spoločenský status.
Na druhej strane katolícka reforma zapríčinila úpadok nemeckého, prevažne protestantského,
elementu v Karpatoch, čím prispela k poslovenčeniu väčšiny stredoslovenských a východoslovenských
miest. To nepriamo potvrdzuje, že katolícka reforma (rekatolizácia) bola skorou vlnou slovakizácie
v našich dejinách, pretože prijatím Lutherovej reformácie sa nemecký charakter miest ešte viac utužil.
Odlišnosťou tejto rekatolizačnej slovakizácie, tiež používajúcej upravenú češtinu (hoci už roku 1625
používa Ostrihomský rituál stredoslovenčinu), od evanjelickej reformácie bola absencia vedomej českej
orientácie. Napriek tomu, že slovenskí evanjelici, ako napríklad D. S. Horčička, Fischer, M. Bel, Doležal,
preukazujú veľmi bohatú kultúrno-literárnu tvorbu, ale ich povedomie je „nadreálne, československé,
slovanské“.20 Katolíci, ako bol Sölöši, Sentiváni, Máčaj, Magin, Timon, Adam Kollár, Papánek, Sklenár, stoja
na slovenskom etnickom povedomí a cez „historizujúce rozpomienky“ obraňujú v konkrétnej politickej
forme národné práva Slovákov.
Ideový, ideologický a politický čechoslovakizmus
Veľkou prekážkou jednotného historického vedomia nášho národa je čechoslovakizmus, ktorý tiež
súvisí s konfesionalizmom. Anton Baník ho definuje ako „prílišnú, až devótnu, ústupčivosť Slovákov
voči českonacionálnym názorom a nárokom”. Konfesionálny rozmer čechoslovakizmu nemožno zúžiť
iba na evanjelikov, kde svedčí o ustrnutej, nesebavedomej závislosti od českých protestantských tradícií
(husitizmus, jednota českobratská, Kralická biblia), ale treba ho vidieť aj tradícií katolíckych Slovákov
(svätovojtešská, kult sv. Jána Nepomuckého atď.).21 K českému pôvodu viacerých kultúrno-historických
tradícií treba poznamenať, že s veľkou pravdepodobnosťou aj cyrilo-metodská tradícia u uhorských
Slovákov má pôvod, alebo prinajmenšom čerpala silné impulzy z Moravy.22 Ideologickú podobu nadobudol
čechoslovakizmus u prevažne evanjelických hlasistov a politickú formu po vzniku Česko-slovenskej
republiky v roku 1918. Jeho konfesionálny náboj sa spočiatku prejavoval aj odpadom od katolicizmu u jeho
hlavných protagonistov (T. G. Masaryk, V. Šrobár), skoro však stratil výlučne konfesionálny charakter.

20 Tamže, s. 45.
21 Tamže, s. 45n.
22 Prirodzene, môžeme podstatnú časť Moravy považovať za autochtónne územie naddunajských Slovenov-Slovákov. Intenzita cyrilo-

metodskej tradície stúpala po dôležitých cirkevnoprávnych úpravách, ako bolo zriadenie olomouckého biskupstva, jeho povýšenie na
arcibiskupstvo a zriadenie brnianskeho biskupstva.
Zaslúžil sa o to však aj barokový slavizmus – apologetická ideológia slovenských učencov ( Ján Jakobeus, Martin Sentiváni, Matej Bel,
Samuel Timon, Ján Baltazár Magin) v 17. a 18. storočí, obhajujúca starobylosť Slovanov a autochtónnosť Slovákov v Karpatskej kotline. Zdôrazňovali veľkú rozšírenosť Slovanov, vzájomnú zrozumiteľnosť slovanských jazykov, ako aj ich civilizačnú a kultúrnu vyspelosť
(bohoslužobná a literárna reč). Impulz tomuto ideologickému prúdu dal profesor Trnavskej univerzity M. Čeleš z Ružindolu, ktorý
r. 1694 objavil v rímskych archívoch dokumenty o počiatkoch slov. dejín (cyrilo-metodská misia).
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Z pôvodnej starej evanjelickej koncepcie československej jazykovej a kultúrnej jednoty sa aj do 20.
storočia preniesol jej významný prvok, ktorý spočíval v presvedčení, že slovenská kultúra a identita
je akoby podkultúrou, podidentitou vyššej a dokonalejšej československej kultúry a identity, ktorá jej
slovenskú časť nijako neohrozuje, ale trvalo a intenzívne rozvíja a posilňuje. Tento prvok sa výrazne
posilnil po vzniku československého štátu a pretrval aj po jeho dvojnásobnom zániku. Prejavuje sa tým,
že Slováci (bez rozdielu konfesie) vnímajú českú kultúru a jazyk ako súčasť svojej identity.23 Tento prvok
evanjelickej koncepcie dejín sa stal u Slovákov takmer celonárodným javom.
Podobne aj pôvodne katolícky slovenský autonomizmus rozšíril svoju bázu aj na evanjelickú základňu,
najmä na pôde Matice slovenskej a Slovenskej národnej strany. Ani toto konfesionálne prelínanie však
nedokázalo celkom zastrieť evanjelicko-katolícke napätie vo vzťahu k idey a realite slovenskej štátnej
samostatnosti.24
Postoj k prvej Slovenskej republike
Vznik a existenciu samostatného slovenského štátu považovali evanjelické elity za prejav
supremácie katolíckej väčšiny národa. Evanjelici sa cítili zatláčaní, ba utláčaní, hoci katolícke elity
deklarovali konfesionálne porozumenie, zvýrazňovali podiel evanjelictva na národnom vývoji (Ľ. Štúr,
M. R. Štefánik) a umožnili aj primerané zastúpenie evanjelikov v politických a štátnych štruktúrach.
Matica slovenská ako nekonfesionálna národná inštitúcia s významným podielom evanjelikov videla
v slovenskom štáte zavŕšenie svojich úsilí od svojho vzniku, ba od prvých politických programov slovenského
národa (1848, 1861), z ktorých vyrástla. V tomto duchu sa nesie ohlas Matice slovenskej.25 Napriek tomu
u časti vtedajších predstaviteľov MS (zvlášť evanjelikov) existoval po vzniku Slovenského štátu určitý
osobnostný rozpor. Jeho vznik prijali ako významný historický fakt, ale na svojom svetonázore a programe
nehodlali nič zmeniť. To viedlo k abdikáciám daktorých z nich (Ország, Vanovič).26 Ešte v zložitejšej dileme
sa ocitli slovenskí evanjelici, ktorí sa politicky stotožňovali s ideológiou čechoslovakizmu.
Ideologická interpretácia druhej svetovej vojny a jej výsledkov umožnila slovenskej historiografii
a žurnalistike takmer otvorene formulovať myšlienku o reakčných katolíkoch (rozbitie republiky,
ľudáctvo, klerikalizmus, rasová perzekúcia) a pokrokových evanjelikoch (protifašistický postoj, príprava
a uskutočnenie povstania). Zvŕšením tohto traumatického obdobia slovenských dejín bola poprava
prezidenta prvej Slovenskej republiky J. Tisa, jeho doznievaním pokus o manipuláciu slovenských
katolíkov v Demokratickej strane. Aprílová dohoda je klasickým príkladom neúspešných pokusov
o katolícko-evanjelickú politickú dohodu.27 Po nastolení komunizmu sa konfesionálne napätia nestratili,
iba sa v latentnej podobe fixovali a pôsobili pri delení moci v štáte, aj v aparáte komunistickej strany.

23 Je to kultúrna anomália, ktorá sa v obmedzenejšej miere vyskytuje iba na Ukrajine (ukrajinsko-ruské kultúrne väzby), ale vedome
sa stratil v pobaltských krajinách (litovsko-ruské, lotyšsko-ruské, estónsko-ruské väzby) a je nemysliteľný v Chorvátsku, kde exitovala
„srbsko-chorvátska“ jazyková jednota.
24 Platilo to aj vo vzťahu k terajšej slovenskej štátnosti, kde možno za zástupcov duchovných a civilných evanjelických elít považovať
generálneho biskupa evanjelickej cirkvi a. v. P. Uhorskaia a predsedu čsl. parlamentu A. Dubčeka, ktorí ju neboli ochotní podporiť.
25 AMS, 1939,1/41. „Pozdravujeme štátnu samostatnosť slovenskú v celom jej historickom význame. Podľa tlkotu našich sŕdc kráčajú dnes
Slovenskom naše dejiny, naša sláva i utrpenie, i naše víťazstvo! Kráčajú okolo nás dejiny tisícročia a v našich tvárach zračí sa smelosť, odhodlanie, viera a vytrvalosť i nezlomnosť vôle ozrutnej, čo značí, že v tomto kroku našich dejín vidíme výsledky nášho boja až do tej chvíle
vedeného bez oddychu, bez ohľadu na obete i na smrť jednotlivých bojovníkov.“
26 ROSENBAUM, Karol.: Zápas dvoch prúdov o Maticu slovenskú za druhej svetovej vojny. In: Matica slovenská v našich dejinách. Zborník statí. Bratislava : SAV, 1963, s. 309.
27 Patrí tam aj Zvolenský manifest a Žilinský manifest.
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Postoj k slovenskému a československému exilu
Koniec vojny a zánik prvej Slovenskej republiky spôsobil vlnu emigrácie, v drvivej väčšine
katolíckych intelektuálov – stúpencov národno-štátnej doktríny. Po komunistickom prevrate v roku 1948
sa vytvoril československý exil verní myšlienke československej jednoty, v rámci ktorého bol veľký podiel
evanjelických Slovákov. Výsledky druhej svetovej im umožnili vystupovať ako obhajcom demokracie.
Katolíci v pofebruárovej emigrácii z väčšej časti splynuli so starým slovensko-štátnym exilom a ich trvalé
prepojenie na katolícke duchovenstvo a amerických Slovákov sa prejavilo nakoniec aj vznikom Svetového
kongresu Slovákov a k spresneniu programu samostatnej štátnosti Slovákov. V súvislosti s chápaním a
prijímaním koncepcie dejín je dôležité zdôrazniť, že do exilu musel odísť aj historik František Hrušovský,
jeden z tvorcov novodobej vedeckej koncepcie slovenských dejín. Hodnotenie slovenského exilu má
dodnes výrazný konfesionálny podtext, hoci v žurnalistike a možno aj v historiografii neuvedomený.
Hodnotenie historických osobností slovenskej literatúry, kultúry, umenia a politiky
Kultúra, osveta a vzdelávanie od prvej Česko-slovenskej republiky neboli z viacerých dôvodov
naklonené katolíckej väčšine. Príčiny treba hľadať v druhej polovici 19. storočia. Slovenskí katolíci
v Uhorsku, vychádzajúc z povahy katolíckeho univerzalizmu, zväčša nemali zreteľné etnicko-konfesionálne vedomie, aké evanjelici vo farárskych rodinách živili a pestovali, a tak získali prevahu v slovenskej
literatúre a umení. Dojem, že ich výrazne väčší podiel v týchto doménach je podmienený ich konfesiou,
viedol k vedomej kultúrnej nadradenosti, načas utlmenej za Slovenského štátu, ale oživenej po druhej
svetovej vojne. Ako na náhodné symptómy tohto javu poukážem na učebnice slovenskej literatúry, na
pomenovanie ulíc a námestí po osobnostiach, ale najmarkantnejším je aj pomenovanie slovenských
univerzít, z ktorých ani jedna nenesie meno katolíckej osobnosti, zato nesú mená nekatolíkov J. A.
Komenského, P. J. Šafárika, M. Bela, A. Dubčeka.28 Nastolenie komunistickej diktatúry prehĺbilo traumu
konfesionálnych napätí. Po nadobudnutí slobody (1989) sa rivalita oboch konfesií neobnovila, jednak
pre všeobecné oslabenie cirkvi, ale aj pre zmenu v ekumenických vzťahoch, čo sa prejavilo väčšou
ústretovosťou. Obavy slovenských protestantov, vyplývajúce z ich minoritného postavenia, sa dostávali
opäť do určitej politickej roviny. Prejavilo sa to napr. protestom proti svätorečeniu troch košických
mučeníkov (1995), odmietavým postojom k zmluve Slovenskej republiky s Vatikánom (1995 – 1999)
a pod.
Vedecké koncepcie dejín a ich konfesionálny aspekt
V historických koncepciách dejín sa nedá vždy celkom jednoznačne identifikovať konfesionálny
prístup ich tvorcov (s výnimkou cirkevných dejín, písaných pre konkrétne konfesie), ale konfesionálny
aspekt možno odhaliť vo východiskách a v prístupoch k zásadným koncepčným otázkam. Je to vplyv, ktorí
si autori často ani neuvedomovali, lebo boli determinovaní prostredím a výchovou svojej konfesie, čo
ovplyvnilo aj ich vnímanie dejín a všetkých spoločenských pohybov.
Vnímanie uhorských dejín je podmienené multietnickým charakterom krajiny, kde natio hungarica
tvorili iba privilegované vrstvy uhorského štátu s podielom na správe a moci. Maďarsky cítiaca časť
uhorskej šľachty a inteligencie v duchu podmaniteľských teórií stredovekých kroník (Anonymus, Šimon

28 Je to symptomatické, lebo ani jedna z týchto osobnosti nemala jednoznačne pozitívny názor na národnú a štátnu identitu Slovákov,
ktorá sa realizuje v podmienkach exitujúcej Slovenskej republiky.
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z Kézy) v období prebudenia moderných národov stotožnila výsadnú natio hungarica s etnickým
maďarským národom a v zajatí historizmu 19. storočia jej pripisovala zásluhu na vytvorení a zachovaní
Uhorska.
V zmysle idey svätoštefanskej koruny však natio hungarica nebola etnicky vymedzená a hungarizmus
uhorskej šľachty (vrátane etnických Slovákov) sa považoval za prirodzený uhorský patriotizmus. Slovenská
šľachta a zemianstvo sa usilovalo apologeticky obhájiť svoje právo byť súčasťou natio hungarica (S. Ti-mon,
J. B. Magin, J. Papánek, J. Sklenár), preto zastávali pohostinskú teóriu vytvorenia uhorského štátu, podľa
ktorej Slováci, ako pôvodní obyvatelia tejto krajiny, pohostinne prijali Maďarov a na princípe aliancie spolu
vytvorili štát. Jezuita Samuel Timon29 ako prvý spomína zmluvnú teóriu vzniku uhorského štátu. Či je on
jej tvorcom možno pochybovať, lebo medzi starými Slovákmi zrejme existovalo stále historické vedomie
transformácie starej Svätoplukovej ríše do Svätoštefanského kráľovstva.30 Je celkom možné, že práve
Anonymova kronika vznikla ako vedomá reakcia na vtedy tradované podanie o vzniku Uhorska.
Možno na tomto mieste je dobre zamyslieť sa nad dôležitou metodologickou otázkou, kto môže byť
subjektom dejín a na základe akých predpokladov možno robiť vedecké závery o konkrétnych historických
procesoch. Neujasnenosť chápania nositeľa-tvorcu dejín v slovenských dejinách spôsobila a pôsobí
ťažkosti v ich interpretácii.31 Vychádzajúc z istoty slovenského zemianstva, že sú subjektom dejín,
vyplýva, že subjektom dejín nemusí byť iba národ, alebo etnikum, ale môže nim byť aj indivíduá a elity,
ktoré sú subjektom práva v čase, keď národ vlastnú právnu subjektivitu nemá. Pri používaní vedeckých
metód skúmania sa aj historici vždy opierali primárne o pramene, kombinácia predpokladov a overiteľných
indícií je však tiež možná.32 Moderná veda však čoraz viac používa aj metódu vedeckej dedukcie, ktorá
siaha po širších interdisciplinárnych poznatkoch, a tak dochádza ku komplexnejšiemu obrazu minulosti
než poskytuje iba sumár overených dokumentov. Aj u prvej generácie slovenských historikov nachádzame
smelé vedecké dedukcie, ktoré pozitivisti neskôr nazvali romantizmom.
Pohostinská teória bola prirodzene bližšia nielen emancipačným záujmom slovenského zemianstva,
ale v užšom zmysle aj katolíckej konfesii, lebo v mariánskom Uhorskom kráľovstve dominoval katolicizmus,
kult uhorských svätých kráľov (sv. Štefan, sv. Imrich, sv. Ladislav a celá kultúrna sféra života spoločnosti
bola presiaknutá katolicizmom. Po porážke Turkov pri Viedni (1683) a po satmárskom mieri (1711)
nastal nebývalý rozvoj reholí, cirkevného školstva, vznikli tri nové rímskokatolícke biskupstvá s úplne
(Banskobystrické a Spišské) alebo prevažne (Rožňavské) slovenským obyvateľstvom, čo viedlo k nárastu
duchovných povolaní medzi katolíckymi Slovákmi a čo vyústilo do kodifikácie slovenčiny, ktorá vyšla
z pôdy bratislavského generálneho seminára a z popudu samotného panovníka. Zdalo sa, ako keby tento
trend štát podporoval. Slovenský katolík vtedy nemal dôvod na negatívny vzťah k uhorskému štátu.
Slováci ako spolutvorcovia uhorských dejín
Katolícky farár z Dubnice nad Váhom Ján Baltázar Magin vo svojej Apológii tvrdí, „že Slováci sú
príslušníkmi toho istého národa ako Maďari“, myslí tým pravda natio hungarica, ale definuje národ ako
skupinu ľudí, ktorí sa narodili a žijú v jednej krajine.33

29 Vo svojom diele Obraz starého Uhorska (1733) píše, že bieleho koňa poslali Slováci Maďarom na znak spojenectva.
30 Archeológia a lingvistika svedčia skôr o právnej, kultúrnej a náboženskej kontinuite v tomto priestore. Platí, že historické vedomie

určuje náplň dejín. Tento paradox si všimol aj Daniel Rapant (Československé dejiny. problémy a metódy). Pozri: MARSINA, Richard:
Slovenské dejiny. 1. K otázke pomenovania. In: Historický časopis, roč. 38, č. 5, 1990, s. 629.
31 MARSINA, Richard: c. d., s. 626.
32 MARSINA, Richard: O začiatkoch slovenských dejín. In: Historický zborník, 6, 1996, s. 18.
33 Dejiny Slovenska II. Bratislava : Veda, 1987, s. 416.
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Ako príklad historickej koncepcie so zdôraznením štátotvorného prvku Slovákov možno spomenúť
historickú prácu Juraja Sklenára Najstaršia poloha Veľkej Moravy a prvý vstup a vpád Uhrov do nej
(Vetustissimus Magnae Moraviae situs et primus in eam Hungarorum ingressus et incursus).34 Okolnosti
príchodu starých Maďarov do priestoru Dunajskej kotliny považoval Sklenár za také dôležité, že im venoval
takmer celý druhý diel svojho dvojzväzkového diela. Spochybňuje Anonymovu kroniku a nesúhlasí,
že Maďari prišli do Dunajskej kotliny cez východokarpatské priesmyky a dokazuje, že prišli cez dnešné
Valašsko pozdĺž Dunaja a najskôr sa usídlili na juhu neskoršieho Uhorska. Táto argumentácia mu umožnila
vytvoriť hypotézu, že Slováci na sever od Dunaja neboli starými Maďarmi nikdy podmanení, a preto mohli
s nimi v pokojnej „symbióze“ vytvoriť uhorský štát. Logicky sa však žiadalo vysvetliť Anonymom opisované
dobytie rozdelenej Svätoplukovej ríše. Sklenár dokazoval, že tento slovanský štátny útvar bol na srbskej
rieke Morave, na juh od Dunaja.35
Evanjelik Matej Bel tiež nepopieral autochtónnosť Slovákov v tomto priestore, ale slovenskú
historiografiu ovplyvnil svojim tvrdením, že zásluhu na posilnení slovenského etnika majú husitskí Česi,
ktorí tu po ich porážke (myslí asi aj bratríkov) splynuli so Slovákmi.36
Sasinkova územno-etnická koncepcia dejín
V týchto schémach myslenia pokračovali aj slovenskí historici 19. a 20. storočia. Na príklade
vedeckého diela katolíckeho kňaza Franka Víťazoslava Sasinka vidno, ako sa postupne prepracovával od
koncepcie dejín slovenského národa v uhorskom rámci ku koncepcii dejín slovenského emancipačného
procesu.
F. V. Sasinek svojimi prácami Dejiny drievnych národov na území terajšieho Uhorska (1867), Dejiny
počiatkov terajšieho Uhorska (1868) a Dejiny kráľovstva uhorského 1 - 2 (1869 – 1871) predstavuje zavŕšenie
tradičnej línie slovenskej historiografie, ktorá dejiny Slovákov situovala do integrálnych dejín Uhorska.
Sasinkova územná koncepcia sa neopierala o slovenské územie ako o celok, ale jej platformou bolo
teritórium poznačené aktivitou Slovákov. Preto sa jeho etnicko-historická koncepcia začína už tézami
o pravlasti Slovanov, počiatkami štátneho života starých Slovákov nad stredným Dunajom a dejinami
Uhorska, ktorého dejiny Slováci, hoci nie ako subjekt práva ale reálne, tvorili. Jeho prístup preto možno
nazvať aj územno-etnickým.
F. V. Sasinek bol najvýraznejším predstaviteľom tejto skupiny historikov a zároveň najproduktívnejším
slovenským historikom druhej polovice 19. storočia. Jeho koncepcia slovenských národných dejín nebola
zložitá a v dobe písania jeho ťažiskových prác logická, ba politicky žiaduca. Sasinkovou axiómou je téza,
že Slováci sú v priestore Karpatskej kotliny autochtónnym, ba možno najstarším žijúcim národom. Ich
prednosťou je , že na tomto území vytvorili štátne spoločenstvo dávno pred príchodom starých Maďarov.
V podstate bol zástancom pohostinskej teórie a prechod od Veľkej Moravy do Uhorska chápal plynulejšie
ako zástancovia nacionálnej maďarskej a nacionálnej slovenskej koncepcie dejín. Slováci boli podľa neho
rovnako tvorcami dejín Uhorska ako Maďari a ostatné národy. Dejiny Slovákov sú podľa neho vlastne
súčasťou dejín Uhorska, len na rozdiel od vtedajšej maďarskej historiografie sa nazdával, že treba
podiel Slovákov v nich náležité zdokumentovať a vyzdvihnúť. Túto koncepciu vo svojich prácach, najmä

34 Vyšlo v Bratislave u tlačiara Jána Michala Landerera roku 1784.
35 MARSINA, R.: O začiatkoch..., c. d.: „Stará Morava sa rozkladala v Mézii a v južnej Panónii (dnes Srbsko), odtiaľ sa vraj rozšírila do Dá-

cie (dnes západná časť Rumunska) a potom na územie Metanastázskych Jazygov (t. j. na územie na východ od Dunaja, vrátane Potisia)
a až potom sa rozšírila moc jej vládcu na územie od Hrona až po moravsko-české hranice.“
36 Dejiny Slovenska II. Bratislava : Veda, 1987, s. 419.
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v Dejinách kráľovstva uhorského, aj dôsledné uplatňoval. Postupne však dospieval k pojmu slovenské
dejiny na etnickom princípe.
Sasinek sa pri interpretácii historických javov a súvislostí staval na stranu Habsburgovcov, čo mohlo
byť aj konfesionálne podmienené. Pri interpretácii dejín ako keby vedome skĺzal na úroveň nekritického
národného romantizmu. Treba však chápať jeho úsilie začleniť Slovákov medzi „historické národy“
Uhorska, v dobe, keď lojalita k vládnucej dynastii tomu mohla iba pomôcť a zároveň jeho správny postreh,
že národné povedomie širokých más nevytvárajú kritické práce historikov, ale zjednodušené, niekedy aj
polopravdivé populistické tézy o slávnej národnej minulosti.
Aj v historickom diele Jonáša Záborského Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do čias
Žigmundových možno vidieť pokus o koncepciu slovenských dejín a nájsť konfesionálne prístupy k ich
skúmaniu.37 V odbornom posudku tejto Záborského syntézy, ktorú chcel vydať v Matici slovenskej,
S. Zachej napísal, že vydanie „ináč síce dobrého, v mnohom ohľade dôkladného diela“ zamieta, lebo
„početní, zvlášte duchovnieho stavu katolícki členovia matiční vo svojich náboženských citoch mohli
by sa cítiť urazenými“.38 V tom prípade nešlo o katolícko-evanjelické vzťahy, ako o negatívne postoje
k „latinizácii“ Uhorska, a teda aj Slovákov. Tento aspekt konfesionálneho vnímania slovenských dejín
sa hlbšie nerozvádza, hoci s ním súvisí interpretácia kľúčového obdobia slovenských dejín – cyrilometodskej misie a tradície.
Mravná a politická individualita národa v koncepcii J. Bottu
Od Sasinka o jednu generáciu mladší evanjelik Július Botto, ako angažovaný národný dejateľ
a publicista, vnímal slovenské dejiny predovšetkým ako slovenský národný pohyb. Slobodný rozvoj
evanjelikov sa v Uhorsku začal po roku 1781. Boj za autonómiu slovenských evanjelikov v rámci uhorskej
cirkvi priamo podnietil aj ich politické národno-obranné hnutie, v ktorom videli počiatok slovenských
národných dejín. Táto koncepcia nemohla celkom zrozumiteľne interpretovať dlhé periódy našich
dejín, ktoré sa organicky prelínajú s dejinami stredovekého Uhorska a stavovských povstaní. Aj prvú
fázu národného obrodenia spojenú, s kodifikáciou slovenčiny (1787) a vznikom Slovenského učeného
tovarišstva, chápal iba ako literárny pokus a nie ako základ jazykového vymedzenia etnickej identity
Slovákov. Pojmová nejasnosť medzi češtinou, českoslovenčinou a slovenčinou, ktorá bola typická pre
väčšinu evanjelických Slovákov,39 zahmlieva zreteľné vymedzenie pojmu slovenského národa, hoci v nim
zverejnených dokumentoch tento pojem má teritoriálne aj etnické vymedzenie. Je veľmi ťažko preniknúť
do konfesionálnych schém myslenia evanjelických Slovákov (Jan Kollár, Pavel Josef Šafařík a i.) ktorých
predstaviteľom v historiografii je Július Botto, lebo v ich pevných ideových štruktúrach slovanstva,
čechoslovanstva a československej kultúrnej a jazykovej identity viac-menej zreteľne presvitá aj vedomie
slovenskej jazykovej a národnej identity. Významný posun v tejto oblasti nastal u štúrovcov a vo vedeckej
koncepcii dejín Botto vnímal dejiny cez súvislú reťaz krívd páchaných na Slovákoch peštianskym režimom
a jeho mocenskými prostriedkami.
Obrana územnej cirkevnej autonómie, ale najmä úsilie za zachovanie kralickej češtiny (bibličtiny)
ako bohoslužobného jazyka sa u slovenských evanjelikov transformovali do boja o slovenčinu a neskôr

37 Definitívna verzia tohto rukopisu má vyše 1 600 strán, vrátane skoro 2 500 poznámok, čo spolu predstavuje asi 1 200 normalizova-

ných strán rukopisu.

38 MARSINA, R.: Jonáš Záborský – historik (1812 – 1876) . K 125. výročiu úmrtia. In: Historický zborník 11, č. 1/2001. s. 243.
39 V literárnej vede a historiografii takmer do súčasnosti vládne neistota pri posudzovaní diel niektorých autorov, ktorí vedome ozna-

čovali češtinu, resp. cirkevný jazyk slovenských evanjelikov (kralickú češtinu resp. bibličtinu) za slovenčinu.
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aj národné práva Slovákov. Tento národný program sa v podstatných črtách výrazne nezmenil ani v 19.
a 20. storočí, pričom si ho osvojili aj katolícki Slováci a ich maximálne politické požiadavky sa sústredili
iba na jazykové práva a obmedzenú územnú politickú autonómiu.40 Botto pochopil, že sa v Uhorsku chýli
na prelome storočia k rozhodujúcej zrážke pri riešení jeho novodobou históriou nakopených problémov,
Predovšetkým však národnostnej otázky.41 Národnostný útlak Slovákov koncom 19. storočia bol
u slovenských evanjelikov zosilnený pocitom konfesionálnej intolerancie a útlaku zo strany štátnej moci
a katolíckej väčšiny počas celých predchádzajúcich troch storočí. Slovenské dejiny boli v ich očiach
takmer iba dejinami útlaku Slovákov.
Bottovo poňatie predmetu slovenských národných dejín potom v podstatnej miere determinovalo
autora pri koncipovaní diela. V Bottovej koncepcii je predmetom dejín slovenský národ ako mravná a
politická individualita. Za takúto individualitu pokladá národ len v tých etapách historického vývinu,
v ktorých vystupuje za sebarealizáciu ako uvedomelý dejinotvorný faktor.42 Táto koncepcia dejín,
rozvinutá Danielom Rapantom, sa v zásadných bodoch prijíma dodnes. Riešil aj vzťah národa a dejín.43
Nazdával sa, že vznik národa je dlhodobý proces, ktorý musí prebiehať za vhodných podmienok a národná
tradícia sa môže rozvinúť iba súbežne so vzrastom spoločného a jednotného národného povedomia.
Boli Slováci ako moderný národ subjektom uhorských dejín? Ak uznáme, že aj etnické elity môžu byť
subjektom dejín, tak ním bol. Zložitejšie je túto otázku zodpovedať v kontexte existencie spoločného
česko-slovenského štátu. Boli sme subjektmi československých aj slovenských dejín. V oboch polohách to
bola reálna právna subjektivita. Aké dejiny sme tvorili?44
Slovenské národné dejiny F. Hrušovského
S prvkami syntézy sasinkovskej a bottovskej koncepcie dejín sa stretávame v diele katolíckeho
historika Františka Hrušovského. Jeho vydanie na prahu vzniku prvej Slovenskej republiky malo
mimoriadny ideologický a národno-štátny význam. Uvedomoval si, že pre každý vzdelaný národ majú
jeho vlastné národné dejiny kľúčový význam.45
Podľa Hrušovského slovenské dejiny skúmajú osudy slovenského územia, lebo krajina už dávno
pred príchodom Slovákov mala svoje dejiny. Slovenskými dejinami, podobne ako u Sasinka, sú aj dejiny
rozličných etník, ktoré sa tu osádzali na kratší alebo dlhší čas, pričom niektoré obývali územie Slovenska
dlhé storočia, „pomenovali hory a rieky, využívali prírodné bohatstvo tohto územia, pestovali rozličné
remeslá, kupčili s národmi susedných krajín a zanechali na území našej vlasti mnoho pamiatok... Cez
územie Slovenska viedli dôležité cesty, ktoré i v dnešných časoch spojujú jednotlivé slovenské kraje a
našu vlasť so susednými krajinami. Niekedy tu bol pokoj a kvitla vzdelanosť, niekedy zúrili divé vojny,
ktoré pustošili územie našej vlasti.“ Všetko to, v duchu Hrušovského koncepcie dejín, patrí k slovenským
dejinám, lebo všetko to odohrávalo sa na území našej vlasti.46
Čerpajúc z Bottovej koncepcie dejín Hrušovský zdôraznil, že: „...slovenské dejiny sú predovšetkým
dejiny slovenského národa, ktorý na území Slovenskej krajiny založil svoju trvalú vlasť. Všetky národy,
40 TISO, Jozef: Ideológia slovenskej ľudovej strany. Bratislava, 1930, s. 6n.
41 Na posilnenie sebavedomia utláčaného národa i na podporu predstaviteľov národného hnutia sa J. Botto pokúsil zhrnúť poznatky

o národnom pohybe. Podľa neho bolo hlavným zmyslom jeho diela ukázať, že slovenský národ má svoju vlastnú históriu a že ako svojbytná etnická mravná bytosť má nezadateľné právo organizovať si samostatne svoj národný a štátny život.
42 BOTTO, Július: Slováci, vývin ich národného povedomia. Bratislava : Tatran, 1970. Úvod od Júliusa Mésároša, s. 13.
43 RAPANT, Daniel: Národ a dejiny. Prúdy, roč. VIII, 1924, s. 470-477.
44 MARSINA, Richard: Historický časopis. citovaná štúdia, s. 625n.
45 HRUŠOVSKÝ, F.: Slovenské dejiny. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská, 1939, s. 11: „Je povinnosťou každého národa, aby svoju minulosť čím lepšie poznal. Len zaostalé národy nemajú záujem o svoju minulosť a nestarajú sa o svoje dejiny. Slovenský národ, ktorého
krásna vlasť leží v samom srdci Európy, musí poznať svoju históriu, aby sa právom mohol počítať medzi kultúrne národy.“
46 Tamže, s 12.
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ktoré obývali Slovensko pred príchodom Slovákov, opustili toto územie, sťahovali sa ďalej, len Slováci
osadili sa trvale a obývajú túto krajinu vyše tisíc rokov.“ Pozoruhodne zdôvodňuje právo Slovákov na zem,
na ktorej žijú: „Pretože Slováci žili na tomto území nepretržite dlhé storočia, majú na túto krajinu historické
právo. Všetko, čo slovenský národ v svojej slovenskej vlasti prežil, skúsil, pretrpel a utvoril, je obsahom
slovenských dejín.“
Dosiaľ nedocenenou súčasťou Hrušovského koncepcie dejín je vnímanie slovenského elementu mimo
vlasti: „...slovenský národ už oddávna musel opúšťať svoju rodnú zem a hľadať si novú vlasť v cudzom svete.
Tak ako týchto Slovákov, roztratených po celom svete, ktorí tvoria celu tretinu nášho národa, pokladáme za
príslušníkov slovenského národa, tak všetko, čo prežili za hranicami Slovenskej krajiny, čo vykonali svojou
prácou pre seba alebo i pre cudzie národy, zahrnujeme do slovenských dejín.“
Silne ovplyvnený sebaurčovacím právom národa, Hrušovský vníma Slovákov ako plebejský národ a
vedome sa necháva vydediť z dejín, ktoré sme reálne a prínosne tvorili a boli ich neodlučiteľnou súčasťou,
hoci sme nemali kolektívne etnické povedomie. Zastáva názor, že: „...dlhé storočia svojich dejín prežil
náš národ v cudzom štáte, pod vládou neslovenských panovníkov. Slovenské dejiny teda nie sú dejinami
vladárskych rodov, ani dejinami slávnych veľmožov, víťazných vojen a ťažkých porážok. Slovenské dejiny, to
sú dejiny slovenského ľudu a jeho tisícročného života v Slovenskej krajine. Slovenský národ za dlhé storočia
nemal svojho štátu, nemal svojich panovníkov, ba často ani slobody ani práv.“ Podľa Hrušovského sú
slovenské dejiny pochopením zázraku, „ako mohol malý slovenský národ prežiť všetky búrky dlhých storočí
a zachovať svoju vieru v svoju národnú budúcnosť“.47
Aj keď sa v moderných koncepciách slovenských dejín rešpektuje aj „územný faktor“, podľa ktorého
súčasťou slovenských dejín je všetko, čo sa odohralo na našom území, v porovnaní s historiografiami
okolitých národov (Čechov, Poliakov, Maďarov, Nemcov), ktorých národné dejiny sa striktne držia línie
dejín ich štátnosti a práva a stotožňujú sa s nimi, čo im umožňuje pochopiť prirodzenú kontinuitu
ich národa a ich individualitu ako moderného národa, Slováci vo vnímaní svojich dejín stále zápasia
s prijateľnou, vyváženou ale zároveň dostatočnou implementáciou uhorského a československého
právneho rámca našich dejín.
Slovenskí historici v období existencie československého štátu museli, podobne ako slovenskí
historici v Uhorsku, vyriešiť vzťah medzi slovenskou a československou históriou. Bola to však zložitejšia
úloha ako v prípade zdokumentovania podielu Slovákov na uhorských dejinách, lebo v Česko-Slovensku
boli Slováci (aj keď nie vždy jednoznačne) predsa len subjektom vlastných dejín a teda dá sa povedať, že
tvorili celkom vedome spoločné dejiny s českým národom. V tomto kontexte na koncepciu slovenských
dejín číhalo nebezpečenstvo ešte väčšie ako v nesvojprávnom postavení Slovákov v Uhorsku. To sa
znásobilo po roku 1948, keď pod vplyvom marxistickej ideológie sa aj slovenská historiografia musela
hlásiť v duchu proletárskeho internacionalizmu viac k triednym ako národným kritériám skúmania dejín,
ba dokonca k myšlienke splývania národov a kultúr.
Moderná slovenská historiografia nepociťuje konfesionálne podfarbenie spomenutých koncepcii
dejín, ale ich chápe ako individuálne pokusy historikov interpretovať históriu. Vníma nanajvýš
spoločenské a ideologické zázemie ich tvorcov. Pri pozornejšom posudzovaní však vidíme, že evanjelický
konfesionálny prístup viac vyzdvihoval obdobie národného obrodenia, katolícky prístup sa hlbšie vnáral
do uhorských dejín, bez traumatických spomienok na poreformačné obdobie a stavovské povstania.

47 Tamže, s 13.
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Vysoko pozitívne hodnotenia československého štátu zo strany evanjelických historikov nezdieľa v takej
miere väčšina katolíckych historikov, nehovoriac o katolíckych exilových historikoch.
Je konfesionalizmus, ktorý v našich podmienkach spôsobila reformácia, niečím negatívnym? Je
pravdou, že slovenský konfesionalizmus je mimoriadnym javom, pretože spomedzi Slovanov, neberúc
do úvahy Lužických Srbov, sme Slováci jediným národom s pomerne početnou a intelektuálne silnou
protestantskou menšinou. Dejiny slovenského národa fungujú na striedaní dominantných pozícií oboch
konfesií. „Po jednorazovom, alebo opakovanom katolícko-nacionálnom, kolektivistickom ideovom
impulze nasleduje spravidla vždy zodpovedajúci jednorazový, alebo opakovaný evanjelicko-nacionálny,
individualistický, kultúrny elán a toto periodické, vlnivé pulzovanie dvoch základných duchovných síl
splýva zakaždým do syntézy slovenského národného pokroku.“
V konečnom dôsledku táto „objavená“ zákonitosť sa nám javí ako niečo prirodzené, ba v určitom
zmysle pozitívne, hoci bola nábožensko-cirkevná rozdielnosť Slovákov zdrojom napätí, dáva vývoju
dynamiku. Z dejín vidíme, že Slováci to takto chápali dávno. Na čele Spolku milovníkov reči a literatúry
(Budín 1834), založenom katolíkmi, stál evanjelický duchovný Ján Kollár. Na druhej strane štúrovci
vzdávali hold katolíckemu kňazovi Jánovi Hollému, lebo „on ich priviedol k viere vo vlastnú, osobitnú,
slovenskú národnú budúcnosť“. A opäť katolícky kňaz Andrej Radlinský v roku 1859 s praktickým úsilím
rozhodol o trvalej záväznosti jednotnej spisovnej normy. Najvyšší ideál konfesionálnej a národnej zhody
predstavuje matičné obdobie 1863 – 1875. Fakt, že konfesionálne obranárstvo bolo často zatienené
národným záujmom, nemožno pripísať iba vlne nacionalizmu 19. storočia. Ten zasiahol aj Lužických
Srbov, napriek tomu však doteraz používajú dva konfesionálne ohraničené jazyky. U Slovákov tu muselo
byť staré vedomie etnickej súdržnosti, ktoré sa do reformácie tak utužilo, že vieroučný konfesionalizmus
ho nemohol rozbiť.
Summary
Slovak confessionalizm is charecterized by interrelations between the catholics and the lutherans,
which did infuence slovak history in a great way. The study is analyzing the acceptance of the key
events in history by the whole society and on the other hand the acceptance of the concept of slovak
history in historical science. The ideological source of a confessional tension between Slovak people
after recatholization were the dogmatic differences between the both confessions, that changed into
a tension when one conception of the world was trying to consider itself to be better and more correct
than the one of the people of other confession. Confessionalizm in a relation to an idea of a nation has
many faces. From the highly constructive one, when a nation is created on the grounds of confession,
to the highly destructive one, when the nations are destroyed under the influence of confessional
superiority. A great obstacle in unite historical knowledge of our nation is czechoslovakizm, which is also
related to confessionalizm. Modern slovak historiography is not feeling the confessional background of
the concept of history, but regards it as individual efforts of historics to interprete history. It regards
only the social and ideological background of the authors. After a closer look, we can see that lutheran
confessional attitude was more promoting the slovak national revival, the catholic attitude went deeper
into Hungarian history without traumatical memories of the time after reformation or estate rebellions.
Lutheran historics also view czechoslovak state very positively, which can not be generally told about the
majority of catholic historics.
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Konverze volyňských Čechů k pravoslaví
v 80. letech 19. století1
Jaroslav VACULÍK
Podle ruských zákonů z 10. července 1864 a 10. prosince 1865, vydaných po neúspěšném polském
povstání v roce 1863, nesměli polští katolíci kupovat půdu v Jihozápadním kraji, tj. v Kyjevské, Volyňské
a Podolské gubernii. S ohledem na platné zákony vznikla mezi českými přistěhovalci na Volyň nálada, že
vlastně nejsou katolíky, ačkoliv jimi většinou alespoň formálně byli, ale husity, kteří ve vlasti byli údajně
nuceni skrývat svou víru před rakouskou vládou, která jim prý nutila katolicismus. Podle českých mluvčích
imigranti přicházeli do Ruska „najít uprostřed bratrského ruského národa svobodu pro svou víru, která
je blízkou pravoslaví a zde, na Volyni, brzo přivede všechny Čechy do lůna pravoslavné církve“.2 Ve
skutečnosti přesídlenci o husitství věděli velmi málo a v Rusku žádné takové náboženství ani povoleno
nebylo. Nicméně předáci volyňských Čechů viděli v samostatné husitské církvi ochranu své národnosti
před asimilací v cizím prostředí. Katolicismus by podle nich znamenal popolštění, zatímco přechod
k pravoslaví poruštění. Podle jednoho z předáků sedmadvacetiletého V. Oliče postavení Čechů na Volyni
bylo výhodné, neboť Poláci i Rusové byli slabší svým hospodářským rozvojem a nemohli Čechy ohrozit.3
Na českou žádost byl na Volyň, k vyšetření poměrů ve společnosti zabývající se prodejem půdy,
vyslán generálním gubernátorem v Kyjevě knížetem Dondukovem-Korsakovem úředník s plnou mocí plk.
Gresser. Ten ve své zprávě generálnímu gubernátorovi z 5. února 1870 psal: „...Z prosté aféry vyzískat
peníze v Rusku vznikla politická záležitost vyžadující zvláštní péče ze strany vlády.“4 Od této chvíle se
Češi na Volyni octli ve středu pozornosti vyšších vládnoucích kruhů Jihozápadního kraje a od té doby
začalo jejich organizování tak, aby mohli sehrát na Volyni „nábožensko-politickou roli ve směru oslabení
polonismu a katolicismu v této oblasti“.5
Podle Gressera ruské rolnictvo bylo příliš málo rozvinuto, aby mohlo ovlivňovat české přesídlence.
Zato pravoslavné duchovenstvo mohlo mít nepochybně ohromný vliv na poruštění Čechů, ale „bohužel
buď provádí věc příliš otevřeně, neopatrně a dává pouze důvod katolickým kněžím působit ilegálně se
zřetelem na své zájmy, v čemž ovšem uspějí, nebo nezapomínaje na své materiální zájmy je připraveno
podnítit Čechy proti sobě“.6 Gresser předložil plán přechodu Čechů k pravoslaví prostřednictvím
husitství. Tvrdil, že „přesídlivší Češi... jsou všichni následovníci Husa a viditelně jsou velmi daleci pravého
katolicismu“.7
Generální gubernátor kníže Dondukov-Korsakov na základě Gresserových sdělení adresoval 24. února
1870 dopis ministru vnitra L. S. Makovovi, v němž rozvinul ideje svého podřízeného do určité politické
myšlenky, která měla závažné důsledky, a to jak pro volyňské Čechy, tak pro celou Volyň. Psal, že Češi se
odlišují od místního obyvatelstva „pozoruhodnou pracovitostí, úctou k vládě, nejpřísnější čestností a
příkladnou mravností“.8 Obracel zájem vlády na politický význam husitství, od kterého očekával velké
1
2
3
4
5

Studie byla vypracována s podporou projektu GAČR č. 409/04/0562.
KRYŽANOVSKIJ, Je. M.: Čechi na Volyni. Sankt Petěrburg 1887, s. 10.
Tamtéž, s. 11.
PUŠKAREVIČ, K. A.: Čechi v Rosii. (Doktorská disertace.) Leningrad, LSU, 1940, s. 16.
Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij archiv Sankt Petěrburg (dále jen RGIA), f. Ministerstvo vnitra, oddělení všeobecných záležitostí, č. 172/3, záznam o zahraničních kolonistech.
6 KRYŽANOVSKIJ, Je. M.: c. d.
7 Tamtéž, s. 17.
8 Tamtéž, s. 19.
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možnosti pro řešení tzv. polsko-katolické otázky v Rusku: „Kdo ví, jaké bude mít následky a nebude-li
česká věc prvním krokem k vytvoření na Římu nezávislé a protilidových snah oproštěné katolické církve
v Rusku?“ Generální gubernátor vyjadřoval naději, že poté otázka úplného splynutí Čechů s ruským
lidem a pravoslavím se stane pouze otázkou času. V dopisu ministra vnitra Makova generálnímu gubernátorovi z 11. března 1870 je vyjádřena pouze obava, kde se budou brát noví kněží husitské církve, která
nemá biskupa.9
Projekt samostatné husitské církve však narazil na odpor volyňského pravoslavného arcibiskupa
Agafangela, který se vyslovil proti pozvání kněží z Čech. Vyslal své zástupce do českých osad a ti mu
hlásili, že Češi nejsou žádní husité, ale katolíci. Žitomirský katedrální protojerej Ovsjankin neviděl mezi
Čechy husity, ale pouze určitý počet lidí volně myslících o věcech víry. Dospěl k závěru, že „Češi nejsou
nepřátelé pravoslaví a ruské národnosti, přejí si být v jednotě s námi, ale jakoby se sami ještě báli tohoto
přání a vyjadřují jej nerozhodně a ne dosti jasně“.10 Žádal jmenovat pro volyňské Čechy opatrovníka
z řad vyšších úředníků ruského původu a pravoslavné víry, který by pod vedením vrchního prokurátora
Nejsvětějšího synodu měl bezprostřední styk s generálním gubernátorem Jihozápadního kraje, aby
záměry pravoslavné církve nemohly rušit místní zájmy nebo intriky.
Tyto návrhy předložil volyňský arcibiskup Agafangel vrchnímu prokurátorovi Nejsvětějšího synodu
hraběti D. A. Tolstému a generálnímu gubernátorovi. Zároveň byla zahájena kampaň, která měla ideově
odůvodnit nezbytnost „sjednocení“ volyňských Čechů s pravoslavím. Kyjevský deník Kijevljanin otiskl na
jaře 1870 dopis volyňských Čechů, kteří uváděli, že „v Rusku jsme získali novou vlast. Není nic divného
na tom, že znovu svobodně dýcháme ve velkém slovanském státě, směřujeme do něho v tisících a cítíme
se v něm šťastni. Zde jsme našli učení našich bratří Cyrila a Metoděje, za jejichž uznání jsme u nás museli
bojovat, zde jsme našli tu náboženskou svobodu, o kterou jsme usilovali a kterou ovšem neproměníme za
ústavní svobody Rakouska.“11
Propaganda pravoslaví byla ulehčena opozicí mnohých katolíků vůči závěrům vatikánského koncilu,
který uznal papežskou neomylnost ve věcech víry a morálky. Češi žijící v hlavním městě Sankt Petěrburgu
poslali listu Golos sdělení, ve kterém uváděli: „...odříkáme se Říma, jeho učení a jeho církve, v jejímž čele
stojí Bůh, vytvořený lidmi... přistupujeme z plného srdce k národní pravoslavné církvi.“12 Také volyňští
Češi přijali rezoluci, kterou podepsalo 300 účastníků a v níž považovali za nutné „vyjasnit našim ruským
bratřím, kteří nás radostně přijali mezi sebe, naše postavení v křesťanském světě, abychom předešli
nedorozuměním, která by byla spojena s naším jménem. Obvykle nás považují za katolíky – takto nás
nazvala ta moc, která drží ve svých sítích naši vlast. My jsme žáky apoštolů Cyrila a Metoděje, hlásajících
jak v Rusku (sic!), tak i u nás slovo Boží. Sémě, jimi zasazené, vzešlo. Naši nepřátelé chtěli vykořenit toto
sémě, ale ono vyrostlo pod jasnými paprsky Jana Husa. Kostnický oheň dal jistotu duším miliónů Čechů
a od těch dob, bez ohledu na úsilí nepřátel, duch nezemřel, protože je nesmrtelný. Národ málem vymřel,
z pěti miliónů zůstalo po bělohorské bitvě pouze 500 tisíc (sic!); ... tuto naši víru ... najdeme u velikého
a mohutného slovanského národa.“13
Plukovník Gresser hlásil 9. (21.) července 1870 generálnímu gubernátorovi, že volyňští Češi
v souvislosti s prohlášením dogmat o papežské neomylnosti chtějí podat arcibiskupovi Agafangelovi

9 Tamtéž, s. 21.
10 Tamtéž, s. 24.
11 Kijevljanin, 1870, č. 43.
12 Volynskije eparchialnyje vedomosti (dále jen VEV), 1870, s. 600-602.
13 Tamtéž, s. 633-634. V roce 1650 žily v českých zemích asi 2 mil. obyvatel.
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adresu proti papeži a pro pravoslavnou církev, kde budou žádat o její ochranu. Ministerstvo vnitra
souhlasilo s názorem generálního gubernátora, že podobná akce není časově vhodná, protože by
nepřinesla ten výsledek, který byl očekáván od rozkolu katolicismu v Rusku.
„Husitství, podle názoru některých vědců,“ psal 24. února 1870 generální gubernátor DondukovKorsakov ministru vnitra, „se příliš neodlišuje od pravoslaví, v každém případě bohoslužby husitů
jsou blízké pravoslavným. Jestli zdejší Češi uspějí ustavit starou husitskou církev, pak se přiblíží pouze
k pravoslaví.“14 Dondukov-Korsakov dále psal, že „povolením českých kněží, kteří opustili zásady
římskokatolické církve, dojde k rozkolu, který může mít vliv na naše římskokatolické duchovenstvo
a rozšířit se mezi ruskými katolíky ... z politického hlediska objevení se takového rozkolu vláda pouze
uvítá“.
Představitelé českých kolonistů chápali nevýhodu toho, že obyvatelstvem Volyně a místní
administrativou jsou považováni za katolíky, tj. element nespolehlivý, schopný podrývat „základy“ ruské
státnosti v Jihozápadním kraji. Vytvoření zvláštní národní české církve – husitství, kterou slavjanofilské
kruhy považovaly za přechodný stupeň k pravoslaví, bylo proto pro volyňské Čechy cestou, jak uchránit
českou národnost a zároveň se stát státotvorným živlem.
Pravoslavné duchovenstvo, když se seznámilo se záměrem vlády vytvořit zvláštní národní církev na
Volyni, projevilo obavy a volyňský arcibiskup Agafangel začal vyvíjet v této věci svými hlášeními nátlak
na Nejsvětější synod. Generální gubernátor byl nucen objasňovat arcibiskupovi v důvěrném dopisu
z 21. února 1870 politický význam vládních opatření.15 Poukazoval na skutečnost, že úsilí volyňských
Čechů oddělit se od římskokatolictví připravuje pro budoucnost úplné splynutí s pravoslavím a
přesvědčoval arcibiskupa, aby neprotestoval proti husitství. Generální gubernátor obracel pozornost
mj. na to, že někteří pravoslavní kněží využili důvěry Čechů a jejich neznalosti ruských zákonů a při
obchodních jednáních o nákupu půdy „působili velmi nepěkně“.
V roce 1870 byla pro posouzení otázek spojených s přesídlením Čechů na Volyň ustavena zvláštní
komise, která se vyjádřila v tom smyslu, že „přesídlení Čechů, zvláště za podmínek jejich odpadnutí od
římskokatolické církve, v oblastech s převládajícím fanatickým polským duchovenstvem a šlechtou, může
mít blahodárný účinek“.16 Ministerstvo vnitra sestavilo zprávu pro cara, ve které uvádělo, že „přesídlení
Čechů na území Ruska představuje blahodárný jev jak v politickém, tak i hospodářském ohledu, nesmí mu
být bráněno, ale zároveň s tím musí být ponecháno přirozenému průběhu bez jakýchkoliv výzev ze strany
vlády. Současné postavení Čechů plně odpovídá pohledu vlády a může v budoucnosti zabezpečit splynutí
Čechů s původním ruským obyvatelstvem kraje.“17
Ministerská komise, kterou tvořili ministr vnitra L. S. Makov, vedoucí oddělení duchovních
záležitostí ministerstva vnitra hrabě Sivers, za ministerstvo zahraničních věcí Kumani a za Nejsvětější
synod protojerej Vasiljev, rozhodla 4. listopadu 1870, že dojde k oddělení Čechů od římskokatolické
církve a pověřila ministerstvo vnitra zřízením farností nové tzv. husitské církve. Ve zprávě ministerstva
vnitra ze 17. prosince 1870 se uvádělo, že „nemožnost modlit se dle svého obřadu, bylo by znásilněním
jejich svědomí, což by bylo v protikladu s duchem pravoslavné církve, a mohlo by vést k následkům úplně
opačným, tj. k jejich sblížení se s latinským duchovenstvem, od kterého se oddalují“.18 Ministr dokazoval,
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že uspokojení náboženských potřeb českých přesídlenců může sloužit v budoucnosti ke sblížení Čechů
s pravoslavím. Požadoval nevměšovat se do samotné záležitosti odpadávání Čechů od katolické církve
a pouze se omezit na posílení nového náboženství jako hotového faktu.
Na základě povolení generálního gubernátora odcestovali počátkem roku 1871 do Čech čeští
zplnomocněnci Přibyl a Olič, kteří obdrželi 600 rublů na cestovní výdaje, aby zde získali kněze pro
schválenou husitskou církev. V únoru 1871 se vrátili na Volyň se dvěma českými kněžími, Janem Saskou
a Václavem Hrdličkou, kterým rakouská vláda odmítla vydat pasy, takže po rozhodnutí generálního
gubernátora byli do Ruska vpuštěni bez pasů pod zárukou dvou Čechů s ruským občanstvím. Oba kněží
předložili dokumenty o ukončení katolického bohosloveckého studia, o kněžském svěcení a délce služby
v různých místech Čech.
„Husitští“ kněží objížděli české osady a uskutečňovali slavnostní bohoslužby, přičemž podávali
Čechům pod obojí způsobou. Z každého shromáždění odesílali telegramy náčelníkovi Jihozápadního kraje,
ve kterých vyjadřovali nekonečné díky vládě za udělení svobody víry. Ministerstvo vnitra obdrželo žádost
volyňských Čechů, kteří sdělovali, že „vědomi si odkazu učení, které Čechům odkázal slavný Jan Hus, jež
bylo potvrzeno jeho mučednickou smrtí, před tváří Boží slavnostně slibují svatě a neodchylně a navěky
společně se svým potomstvem ctít vybranou církev s duchovními představiteli a prosí o potvrzení jimi
vybraných kněží“.19 Ministerstvo vnitra vyjádřilo souhlas s vytvořením českých „husitských“ farností.
V dopise ministru vnitra L. S. Makovovi generální gubernátor psal, že vyslal Gressera do Počajeva,
aby objasnil Agafangelovi stav českých záležitostí a uklidnil jej ohledně všech nepříznivých pověstí,
vzbuzovaných „hrabivostí našich kněží a protičeskými intrikami některých osobností“. Generální
gubernátor tvrdil, že po setkání s Gresserem arcibiskup získal „jasný náhled na věc a přesvědčil se,
že čeští kněží nejen nejsou překážkou k obrácení Čechů k pravoslaví, ale spíše přispějí jejich sblížení
s naší církví, zčásti ze své sympatie k tomuto sblížení a z druhé strany pro jejich izolované postavení a
nedostatek prostředků pro vytvoření nového husitského náboženství, nemajícího nikde ani hierarchie,
ani určité formy. ... Nelze při tom nepoznat, že námi vybraná cesta je nejspolehlivější a nejpraktičtější:
námi projevená náboženská snášenlivost, samotné pozvání českých kněží a nevměšování do jejich
náboženských záležitostí vedou k mnohem rychlejšímu a více uspokojujícímu výsledku, než jakákoliv
násilná opatření nebo neobratná propaganda našich kněží.“20
V ministerstvu vnitra byla sestavena vedoucím oddělení duchovních záležitostí hrabětem
Siversem úřední zpráva, která měla orientovat místní úřady ve vztahu k náboženskému zřízení českého
obyvatelstva na Volyni. Ve zprávě se sdělovalo, že pozvání kněží z Čech vyvolalo zvláštní sympatie
ministerstva vnitra, neboť mohlo vést k myšlence o uvedení do stavu římskokatolického duchovenstva
v Rusku nepolského elementu a následně k depolonizaci římskokatolické církve. Ale záležitost vzala jiný
obrat, když Češi vyjádřili přání utvořit zvláštní národní církev: „Jde o ustavení zvláštní sekty, odtržené
od římskokatolické církve. I když toto východisko náboženské otázky přesídlených Čechů neodpovídá
našim původním pohledům na Čechy ve smyslu depolonizace našeho římskokatolického duchovenstva,
samotný fakt odtržení dosti značného počtu farníků může mít velmi důležitý význam ve smyslu celkového
oslabení ultramontanismu našich katolíků a vlivu římskokatolického duchovenstva na obyvatelstvo.“21
Podle Siverse bohoslužby v národním jazyce mohou přivést k novému učení i část místního katolického
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obyvatelstva a vyvolat v něm přání slyšet kázání a bohoslužby v rodném jazyce. Úřední zpráva končila
závěrem, že „vláda nemá důvod k nepřipuštění husitství jako samostatné církve, ... tím spíše, že toto učení
obsahuje v sobě sblížení s pravoslavím“. Boj s katolicismem vyvolaný snahou o rusifikaci pohraničních
krajů, zabezpečení „pravých“ ruských základů v Jihozápadním kraji, strategicky velmi důležitém, vedly
vládu k zavírání očí před stížnostmi pravoslavného duchovenstva.
Generální gubernátor Čortkov vyslal v polovině 70. let na Volyň V. Voronina, který obdržel politické
instrukce a shromáždil příslušný podkladový materiál. Podle jeho zprávy „husitské farnosti, založené
za účasti vlády, se rychle rozpadají a katolicismus mezitím mezi osídlenci sílí.“22 Jako příčiny tohoto
stavu viděl: 1) nedostatek organizace, neboť každý z kněží jednal samostatně a nezávisle na druhém a
řídil se pouze vlastním chápáním idejí Jana Husa a osobními názory na záležitosti Čechů; 2) rozlehlost
husitských farností; 3) nedostatečné prostředky českých kněží a málo sympatií ze strany místního ruského
obyvatelstva; 4) příliv nových kolonistů z Čech, kteří se necítili povinni podřizovat se duchovní nadvládě
českých kněží.
Podle Voronina ve třech husitských farnostech byly 52 osady a žilo zde 3 258 českých rodin.
Z nich se 1 943 rodiny považovaly za katolické, 1 231 rodina se hlásila k českému učení hlásanému třemi
„husitskými“ kněžími, 149 rodin byli luteráni a jen 18 rodin bylo pravoslavných. Nové osady zakládané vně
těchto farností byly složeny výlučně z katolíků, kteří se připojovali ke katolickým farnostem, zvětšovali
tak katolický element v kraji, a tím kredit a prostředky katolické církve. Takových osad bylo ve Volyňské
gubernii (Novohradvolyňský, Ovručský a Žitomirský újezd) jedenáct s více než 1 100 osobami, které
vlastnily 3 800 desjatin půdy.
Po obdržení zpráv o stavu českých husitských farností generální gubernátor sděloval ministerstvu
vnitra: „Ponechávat dále takový stav záležitosti v českých osadách svěřeného mně kraje považuji za
nemožné. Nejen není v souladu s těmi cíli a nadějemi, jaké jsme měli na mysli v roce 1870, když jsme
souhlasili a podporovali přesídlení Čechů do Volyňské gubernie, ale je i v protikladu se státními zájmy
kraje. ... usídlení ve značné míře ve zdejším kraji Čechů – katolíků ne jako pracovní síly, ale jako vlastníků
půdy s privilegii, poskytnutými v tomto kraji ruským autochtonům, s cílem poruštění země, takové
usídlování nemůže zůstat bez škodlivých politických následků. ... česká katolická kolonizace v kraji
přirozeně musí sloužit k zesílení zdejšího polského zemědělského vlastnictví, tak jako, jestli ne nynější
kolonisté, cizí katolického fanatismu, pak následující pokolení, vychované polským duchovenstvem,
v budoucnosti nepochybně se přimkne k polskému a ne ruskému elementu v kraji.“23
Generální gubernátor se rozhodl povolat do Kyjeva všechny tři české kněze, aby si osobně ujasnil
náboženskou otázku českých přesídlenců na Volyni. Kněží mu sdělili, že nelze počítat s přechodem
k pravoslaví nejen u Čechů – katolíků a evangelíků, ale ani husitů, a to z mnoha příčin, z nichž
nejdůležitější místo měl vliv polských kněží a úplný úpadek vlivu pravoslavných kněží na usídlence; čeští
kněží ale doufali, že udrží usídlence od dalšího odpadávání ke katolictví a časem shromáždí všechny pod
jedním náboženským praporem, pokud vláda podpoří organizaci husitského učení, které s cílem sblížení
husitství s pravoslavnou církví jsou připraveni založit na pravoslavných dogmatech.
Po poradách s pravoslavnými teology v Kyjevě tři čeští husitští kněží podali 28. listopadu 1878 žádost
generálnímu gubernátorovi, ve které vyložili základy husitské církve, které ji měly sblížit s pravoslavím:
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„Aby Češi jak katolické, tak evangelické víry se těsněji přimkli k ruskému lidu ... rozhodli jsme se sjednotit
obě víry v jednu národní husitsko-českou církev, která oslabuje kontrasty mezi učením římskokatolickým
a evangelickým, silou národní myšlenky by sjednotila Čechy pod jasným žezlem velkého všeruského
imperátora ... na následujících základech:
1) Nejvyšší moc nad církví patří carovi.
2) Přijmout dogmata původní křesťanské církve do rozdělení a apoštolský symbol víry a jako učebnici
náboženství používat pravoslavný katechismus.
3) Liturgii uskutečňovat v českém jazyce podle obřadů původní církve s uchováním zpěvu.
4) Při stavbě kostelů respektovat podobu původních křesťanských chrámů, ve vnitřním uspořádání se
přidržovat řádu přijatého v pravoslavné církvi.“24
Petenti žádali, aby husitská církev obdržela stejná práva jako ostatní v Rusku trpěná náboženství,
ochranu ze strany vlády, vytvoření církevní rady z českých kněží, nové rozdělení českých farností, zřízení
tří nových farností pro nové české osady vně obvodu dosavadních farností, pozvání nových kněží z Čech,
vynětí nynějších českých kněží z rolnického stavu, zvýšení platů duchovenstva, právo dozoru nad českými
školami, poskytnutí státní podpory při stavbě husitských kostelů a zejména povolení nabývání vlastnictví
půdy pouze pod podmínkou připojení se k pravoslaví nebo husitství. Jeden z kněží měl být pověřen misijní
činností v nových osadách, které nebyly součástí českých farností.
Generální gubernátor navrhoval 27. srpna 1879 ministerstvu vnitra v souvislosti se žádostí českých
kněží, aby „vláda aktivněji napomáhala při realizaci nejvyššího rozkazu z 18. května 1873 o poskytnutí
Čechům – katolíkům privilegií při získávání zemědělského vlastnictví v kraji, a to pod jedinou podmínkou
přijetí ruského občanství; právo na to ponechat pouze těm Čechům, kteří se nezvratně zřeknou katolicismu
přijetím pravoslaví nebo husitského učení“.25
Generální gubernátor obdržel pokyny ministra vnitra L. S. Makova z 18. května 1879, podle kterých
„z pohledu vlády nelze předpokládat bezprostřední přechod Čechů k pravoslaví a při současném stavu
římskokatolické otázky v Jihozápadním kraji pro vládu není tak důležité připojení k pravoslaví desítky
tisíc jinověrců, jako vnesení tam základů příbuzných katolictví, ale ostře se odlišujících od něho jmenovitě
v těch rysech, jejichž zničení nebo alespoň oslabení představuje přímý zájem vlády“.26 Podle pokynů
ministra vnitra čeští kněží se měli starat o to, aby uchránili husitskou církev od myšlenky zavést do ní
základy pravoslavné víry. Ministr vnitra zastával názor, že „pro vládu v daném případě je zvláště důležité
vytvořit jádro, ze kterého se musí rozvinout a rozšiřovat husitské učení, pro které je nutné, aby jeho
stoupenci byli přesvědčeni, že vláda jim dává plnou svobodu svědomí a nezištně jim poskytuje podporu.
... Není třeba dávat nepříznivý význam sdělení českých kněží, že nyní nelze očekávat přijetí pravoslaví
jejich farníky, je potřeba omezit se pouze na jejich sdělení o možnosti odvrácení usídlenců od splynutí
s místními katolíky.“ Podle ministra bylo nezbytné vštípit Čechům, že „vláda je daleka myšlenky jakkoliv
omezovat jejich svobodu přesvědčení a sdělit jim, že ... v každém případě mohou počítat s plnou podporou
vlády ve všem, co se týká zabezpečení jejich svobody vyznávat svou víru a s materiálními prostředky
k postavení bohoslužebných budov a na platy kněží“. Teprve v posouzení těchto otázek samotnými Čechy
viděl ministr Makov předpoklad projednání práv husitské církve.
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Po desetiměsíční přípravě se sešlo 14. srpna 1880 v Kvasilově v Rovenském újezdu církevní
shromáždění představitelů českého obyvatelstva na Volyni. Tohoto „koncilu“ husitské církve pořádaného
„z iniciativy české inteligence“ se zúčastnili tři čeští husitští kněží, čtyři čeští učitelé (z 26) a 53 delegáti
z 27 českých osad (ze 61 existujících).
Kvasilovského „koncilu“ se tedy nezúčastnila více než polovina českých osad, které se z větší
části hlásily ke katolicismu, v menší k protestantismu. V čele pořádající české inteligence stál Přibylův
spolupracovník Olič, který pronesl hlavní řeč, ve které vyjádřil přání Čechů ustavit jednu národní českou
církev. Po Oličovi hovořil farář Hrdlička, který byl jednomyslně zvolen za předsedu shromáždění. Vyložil
hlavní zásady české církve na Volyni, která měla přijmout závěry obsažené v bratrské konfesi z roku 1535.
Kněz Saska radil shromáždění nezacházet v náboženské reformě tak daleko. Poukázal na starokatolictví
jako nejvhodnější formu víry pro volyňské Čechy.
Kvasilovské shromáždění neuspokojilo ani carskou administrativu. Velká část českých osad nevyslala
své představitele a mezi českými kněžími narůstaly neshody, hrozící zničit všechno úsilí úřadů a vlivných
českých osobností o vytvoření národní české církve. Ministr vnitra L. S. Makov sdělil 5. listopadu 1880
generálnímu gubernátorovi, že vzhledem k nepřítomnosti delegátů z většiny českých osad nemůže být
shromáždění považováno za řádné. Bylo rozhodnuto konat shromáždění znovu, a to v Kvasilově 16. září
1881. Mezitím hlavní zastánce husitské církve ministr vnitra L. S. Makov v březnu 1881 opustil svůj úřad,
což značně oslabilo pozice stoupenců husitského směru.
Po celoroční agitaci se 16. září 1881 v Kvasilově sešli delegáti z 26 osad (48 osob), 43 jednotlivci, tři
kněží a představitel Čechů Kyjevské gubernie. Předsedou sjezdu byl opětovně jednomyslně vybrán kněz
Hrdlička, na jehož návrh byl přečten a schválen protokol předchozího shromáždění. Většina delegátů
sdílela reformační ideje Hrdličky, který usiloval o ustavení české národní církve. Tuto myšlenku podporovali
především čeští předáci. Bylo dokonce schváleno, že čeští katolíci se mohou svobodně řídit svou vírou,
a to uvnitř ustanovené husitské (českobratrské) církve. Nejprve tajným, později otevřeným odpůrcem
Hrdličky byl farář Saska, který se snažil získat Čechy pro starokatolictví s tím, že z českých osad v Rusku
vytvoří zvláštní starokatolické biskupství a stane se biskupem. Avšak ani jeden delegát se nevyslovil pro
Sasku, starokatolictví bylo označeno za „učení Němců“. Všechny jeho návrhy byly vyslechnuty chladně.
Disgustovaný Saska odmítl opět podepsat protokol a hned po skončení schůze odjel z Kvasilova.
Mezitím komise ustavená na prvním kvasilovském shromáždění začala usilovně sestavovat statut
Českobratrské církve v Ruské říši, který v roce 1883 předložila ke schválení ministerstvu vnitra a o kterém
úředník Nejsvětějšího synodu Je. M. Kryžanovskij napsal: „Čtenář neví, čemu se má divit víc, či smělým až
naivním náboženským a národním snahám nebo neuctivému poučování pravoslavné církve nebo konečně
bezprecedentním požadavkům prostředků od vlády na upevnění a rozkvět českobratrství na Volyni.“27
Informace o českých záležitostech na Volyni směřující do Synodu vzbudily zájem nového vrchního
prokurátora Synodu, kterým byl od roku 1880 K. P. Pobědonoscev, jenž od počátku přistoupil k rozhodnému
boji se vším, co by jen v malé míře neodpovídalo triádě „absolutismus, pravoslaví, nacionalismus“. Podle
příkazu Synodu z 24. listopadu 1881 bylo pravoslavným duchovním dovoleno oddávat české starokatolíky
bez jejich předchozího přestupu k pravoslaví.
Už ve zprávě o kvasilovském sjezdu 16. září 1881 položil generální gubernátor Drenteln přímou
otázku ministerstvu vnitra, zda „je v zájmu ruského státu poskytovat podporu jakémukoliv náboženství,

27 KRYŽANOVSKIJ, Je. M.: c. d., s. 79-80.

Verbum historiae I.

201

které vytvoří čeští rozkolníci. ... Přesvědčil jsem se, že pokračovat v politice mých předchůdců podporou
slavnostně oznámených českých snah, z jedné strany odstoupit od římského katolicismu a z druhé strany
vytvořit v Rusku samostatnou církev na zapomenutých nyní i v samých Čechách husitských základech,
nepředstavuje dostatečný základ. ... V současnosti lze těžko počítat s nějakým zaujetím záležitostmi víry
v takové míře, abychom mohli očekávat skutečné náboženské hnutí v mase Čechů.“28
Ani vládou podporované husitství, ani starokatolictví nepřivedly k těm výsledkům, které vláda od
Čechů osídlených na Volyni očekávala. Drenteln se domníval, že českobratrské náboženství „nesjednotí
Čechy, cizí původnímu obyvatelstvu i obyčeji i názory, s ruským obyvatelstvem ani v náboženském ohledu,
a tím samým nemůže přispět k semknutí pohraničního obyvatelstva v jednu pevnou sjednocenou masu,
představující hráz proti cizozemcům“. Podpora starokatolictví by mohla podle jeho názoru vést, pod
vlivem propagandy polských kněží, spíše ke sblížení s katolictvím, než s pravoslavím: „V současné době si
dovolím konstatovat pouze ten, už dostatečně vyjasněný, fakt, že Češi nesplňují naděje vlády a neposkytli
ten prospěch, který byl od nich v politickém ohledu očekáván.“ Kladl otázku, jestli byly dostatečné důvody
vyčleňovat Čechy z ostatní masy cizích přesídlenců, v tak značném množství osídlujících pohraniční ruské
gubernie Jihozápadního kraje, a pokračovat v úlevách, které Češi obdrželi 10. července 1870 a 18. března
1873: „Zdá se mi, že za celou dobu svého života v kraji Češi nedali ani k tomu ani onomu přesvědčivých
důkazů.“ Následně považoval za nutné ohraničit přístup do Jihozápadního kraje českým katolíkům, kteří
dostali úlevy jen proto, že byli Češi, a tím zákon z 18. března 1873 sloužil k cílům, které byly v rozporu
se zájmy vlády. Sděloval, že pozastavil výdej potvrzení na právo koupě půdy katolickým Čechům, a prosil
o další pokyny.
Slavjanofilsky orientovaný ministr vnitra hrabě N. P. Ignaťjev v odpovědi generálnímu gubernátorovi
Drentelnovi na jeho zprávu o kvasilovském sjezdu psal: „...plně souhlasím s vašimi názory v této věci a
považuji za užitečné zdržet se aktivní účasti na uspořádání náboženského života českých osídlenců.“29
V květnu 1882 hrabě N. P. Ignaťjev podal demisi z funkce ministra vnitra a jeho místo zaujal hrabě
D. A. Tolstoj, bývalý vrchní prokurátor Synodu a ministr lidové osvěty v letech 1865 – 1880. Hybnou silou
vládní politiky se stala ochrana „pravých ruských základů – pravoslaví, samovlády a národnosti“, úsilí
zničit vše, co by mohlo připomínat liberální reformy předchozí vlády.
Ministerstvo vnitra dalo generálnímu gubernátorovi k dispozici ministerského úředníka
Dobrjanského, který ovládal češtinu a měl objet nejdůležitější české osady a pomocí osobních rozhovorů
zjistit, jak podle názoru Čechů co nejrychleji uspořádat jejich náboženský život a zjistit jejich vztah
k tomu či onomu mezi nimi existujícímu náboženství. Dobrjanskij si vybral jako středisko svých pozorování
Dubno a Zdolbunov. Odtud uskutečňoval výjezdy do všech důležitějších českých kolonií Dubenského,
Luckého, Rovenského, Ostrožského a Vladimirvolyňského újezdu. Zde se setkal se všemi významnějšími
osobnostmi české Volyně i velkým množstvím řadových obyvatel. Za hlavní předmět svého zkoumání
vydával sledování materiálního života kolonistů. Jeho znalost českého jazyka a života rolníků v Čechách
mu ulehčila navázání kontaktů s kolonisty. Touto cestou se mu podařilo získat obsáhlý materiál pro
charakteristiku náboženských názorů, snah a přání různých vrstev českého obyvatelstva. Dobrjanskij se
skepticky stavěl ke tvrzení slavjanofilských kruhů o jakési blízkosti Čechů k pravoslaví: „V Rusku zveličují
obyčejně blízkost Čechů k pravoslaví, odvolávajíce se na příslušnost starých Čech k řecko-slovanské
církvi, na její stopy v husitství a na vyjadřovaných sympatiích k pravoslavnému Rusku a vůbec k ideji

28 PUŠKAREVIČ, K. A.: c. d., s. 60-61.
29 RGIA, f. 1282, oddělení duchovních záležitostí cizích vyznání, č. 163 I.
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slovanské jednoty ze strany některých českých vůdců, publicistů a činitelů. Ve skutečnosti z tohoto
staročeského pravoslaví nezůstaly žádné stopy ani v lidové tradici, ani ve způsobu života, ani ve vědomí.
Dokonce i husitství je nyní umělou knižní restaurací, nemající půdu v názorech a snahách lidových
mas. ... Českobratrská církev dávno splynula s protestantskými sektami a nepřátelství k pravoslaví není
v Čechách proto, protože tam pravoslaví není. ... Těžkosti bezprostředního přechodu Čechů k pravoslaví
jsou vidět na tom, že nehledě na patnáctiletou existenci ruského chrámu v Praze, došlo pouze k jednomu
případu přechodu Čecha k pravoslaví, objasňovanému ani ne tak náboženskými, jako politickými cíli.
Jak známo Sladkovský byl jedním z politických koryfejů současných Čech a přesto jeho příklad nevedl
k napodobení, nehledě na velmi silné rozšíření v Čechách náboženského indiferentismu ve vzdělaných,
zvláště městských třídách obyvatelstva Čech.“30
Při svých návštěvách českých vesnic se Dobrjanskij dostával do styku také s názory místního
pravoslavného duchovenstva, které se klonilo k nutnosti podporovat mezi Čechy starokatolicismus,
jako přechodný stupeň k pravoslaví. Podle Dobrjanského je „z církevní historie dostatečně známo, že
k převratům v náboženských náladách lidových mas může docházet lehce bez otřesu a bez pokušení jen
tehdy, když se uskutečňují v podobě neviditelného pohybu, skrze řadu přechodných forem. Přechod
od latinství ke kalvinismu nebo od kalvinismu k pravoslaví není pro nikoho lehký. Naopak, bylo by to
podobné přeskakování propastí, přes které mohou být překlenuty pouze fantastické mosty. Jiný případ
je starokatolictví. To představuje ve skutečnosti téměř nepozorovatelný most pro obyvatelstvo od církve
latinské k řecko-slovanské. Lidové masy žijí v náboženské oblasti ne dogmaty, ale obřady. ... Sám název
starokatolický je nutno zaměnit slovem česko-katolický, což bude více přijatelné, neboť starokatolictví
vzbuzuje u mnohých českých vlastenců nedůvěru, připomíná německý původ tohoto náboženství. ...
A jestli by Nejsvětější synod nakonec souhlasil s uznáním starokatolíků jako stejnověrců, pak přechod
starokatolíků k pravoslaví by byl pouze otázkou času.“
Dobrjanskij varoval generálního gubernátora, že na Volyni brzo k otázce polské, židovské a německé
přibude otázka česká, což může vládě způsobit velké obtíže. Požadoval věnovat zvláštní pozornost
náboženské a školské problematice volyňských Čechů: „Církevní desorganizace, kdyby pokračovala ještě
dál, může mít velmi demoralizující vliv i na okolní ruské obyvatelstvo, vzbuzujíc v něm dojem, že člověk a
dokonce celá obec se mohou obejít bez uspokojování náboženských potřeb.“
Zprávu Dobrjanského odeslal generální gubernátor Drenteln ministerstvu vnitra, a to s vlastním
komentářem, ve kterém vyjádřil názor, že se Češi nesbližují s místním obyvatelstvem ani obyčeji, ani
mravy: „...přistěhovalý a pro Rusy cizí element ovládl značné množství půdy v oblastech, hraničících
s předchozí vlastí emigrantů. Tento element pouhým přesídlením se nezměnil, ukázal se nedostatečně
silný pro roli, která mu byla určena a nepřinesl v politickém vztahu žádného užitku, dalším osídlováním
pohraničí nepochybně přinese skutečnou škodu, neboť se usídluje v místech, která pro případ střetu se
sousedními státy se musí nacházet především ve vlastnictví ruského lidu.“
Ministerstvo vnitra souhlasilo s názorem generálního gubernátora, že je nezbytné přerušit
jakoukoliv pomoc Čechům ze strany vlády a katolické Čechy zahrnout do stejných omezení v náboženských
a občanských vztazích, která se vztahovala na Poláky. Generální gubernátor považoval za svou povinnost
požádat o zrušení Čechům darovaných práv a úlev v zemědělství Jihozápadního kraje. Nejvyšší nařízení
v této věci následovalo 27. prosince 1884.
Myšlenka zvláštní národní české církve, jejíž vytvoření našlo podporu v byrokratických sférách Sankt

30 PUŠKAREVIČ, K. A.: c. d., s. 64.
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Petěrburgu, jako jednoho z prostředků boje s katolictvím, s příchodem k moci vrchního prokurátora
Synodu K. P. Pobědonosceva nemohla počítat s podporou ze strany vládnoucích kruhů, protože
kolidovala s celkovým směrem církevní politiky, kterou neústupně prováděl Synod. Podporu jiného
náboženského učení než pravoslaví vylučoval systém vzájemných vztahů mezi církví a státem, neúnavně
prosazovaný Pobědonoscevem. Čeští předáci na Volyni se dožadovali potvrzení stanov českobratrské
církve a usnesení kvasilovských porad. Generální gubernátor však mlčel a sděloval ministerstvu vnitra, že
českobratrská církev nemůže představovat zbraň v boji vlády s římským katolicismem, jako církev krajně
chudá na dogmata, nemající pevnou organizaci, a proto nutně směřující k protestantismu. Důvěra v toto
náboženství byla vzbuzena uměle, především proto, že vláda, která si dostatečně neujasnila podstatu
tohoto učení, mu dávala svou podporu. Podle jedné ze zpráv generálního gubernátora Drentelna, čeští
představitelé českobratrství podporují ne jako náboženský systém, ale jako politickou zbraň, jako prapor
samostatné české národnosti. Ochotně by obětovali toto učení, jestli by mohli počítat s ochranou
svých národních zvláštností jinými způsoby. Českobratrství, ve které se vkládalo tolik nadějí v boji
s katolicismem, se ukázalo, podle generálního gubernátora, jako nebezpečné a škodlivé v politickém
smyslu a celý úkol vlády by měl být zaměřen ne na vytvoření samostatné náboženské společnosti, ale na
zabezpečení budoucího rychlého splynutí Čechů s pravoslavným obyvatelstvem. Svůj úkol Češi na Volyni,
podle jeho názoru, nesplnili a z toho vyplývá otázka, má-li vůbec smysl dávat přesídlujícím se Čechům
na Volyni jakékoliv úlevy. Ministerstvo vnitra zřídilo v té době komisi, která měla zpracovat opatření
k zamezení přílivu cizinců do Jihozápadního kraje.
Po polském povstání roku 1863 úlevy pro cizince byly značně ohraničeny, ale kolonizace
Jihozápadního kraje cizinci pokračovala. Od 80. let proto ruská vláda vydala řadu omezujících zákonů,
které se týkaly neruského vlastnictví půdy. Zákon z 27. prosince 1884 zbavoval cizí kolonisty ve Volyňské
gubernii řady úlev. Působnost tohoto zákona se vztahovala i na katolické Čechy. Generální gubernátor
Drenteln psal, že „uplatnění zákona z 27. prosince 1884 na Čechy a zastavení vydávání těm z nich, kteří
nepřijali pravoslaví, potvrzení o právu nabývání vlastnictví půdy, učinilo na volyňské Čechy silný dojem
poměru k náboženství. Debaty o pravoslaví jsou nyní všudypřítomné. Nemajíce sil vyjít sami z nynějšího postavení, při každé vhodné příležitosti vyjadřují přání, aby vláda jim přišla na pomoc, vzala na sebe
iniciativu v této věci a nařídila jim být jedné víry. ... Není pochyb o tom, že přechod Čechů k pravoslaví
v nynějších podmínkách nejvíce ze všeho by odpovídal pohledu vlády, neboť pouze touto cestou může
být dosaženo jejich úplného sjednocení s místním ruským obyvatelstvem.“31
Podle slov generálního gubernátora péče o rozšíření pravoslaví mezi Čechy musí být odevzdána
pravoslavné církvi a jejím služebníkům. Podle jednoho z konvertitů k pravoslaví prof. Jareše existovalo
v té době v českých osadách na Volyni několik směrů:
1) lidé svobodomyslní, podle kterých se náboženství již přežilo;
2) reformátoři českého katolictví, kteří se podjali úkolu, který byl nad jejich síly, přeložili bohoslužebné
knihy katolického ritu do českého jazyka, zkrátili římský rituál, odtrhli se od papeže a nekanonicky zrušili
celibát, čímž ovšem nevytvořili budovu samostatné církve; nenalezli biskupa, který by byl ochoten uznat
projektované české katolictví čili husitství; vedle nesváru, neurčitosti a vzájemné nedůvěry se záhubou
české husitské církve stalo to, že postrádala jakoukoliv hlavu: „církev může být autokefální, ale nikterak
akefální“.32

31 Tamtéž, s. 85.
32 Český pravoslavný kalendář na rok 1888. Kyjev 1887, s. 54.
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3) upřímní, poctiví katolíci, kteří zachovali své náboženské přesvědčení a tíhli ke katolickým farám, které
na Volyni byly výhradně polské; polský katolický kněz ovšem byl nejen fanatikem víry, ale i fanatikem
národnosti: „ne my Češi rozhodneme věkový boj mezi Rusy a Poláky; máme-li však rozhodovat, kdo
v našich očích má právo na ruskou Volyň, může naše odpověď zněti jen ve prospěch Rusů“;
4) vlažní katolíci, kteří byli podle prof. Jareše lidmi bez víry, bez mravních zásad; takový člověk „nedbá
o duševní potřeby své osobní i svého potomstva, plodí znemravnělou chátru, padouchy a poběhlíky,
nestará se o vzdělání svých dítek a hlavně dbá jen o ukájení svých smyslných potřeb“ (sic!);
5) protestanté uznaných vyznání – těch bylo mezi volyňskými Čechy nemnoho: „jsou to lidé většinou dobří,
kteří pevně se drží svého náboženského přesvědčení, jenže přeceňujíce své náboženství a považujíce je za
výkvět křesťanství upadli sami v blud, zavrhuje veškeré církevní instituce křesťanství“;
6) pravoslavní Češi zaujímali svým počtem poslední místo: „bohužel většina Čechů, přišedše na Rus,
zapomněla na to, že přišla do kraje bratrského, pohostinného národa, s jehož mravy, zvyky, náboženstvím
a jazykem seznámiti, spřáteliti a spřízniti bylo pro ně svatou povinností“.
Úředník Nejsvětějšího synodu Je. M. Kryžanovskij vyslaný na Volyň v roce 1886, aby se seznámil
s náboženskými náladami Čechů, vyslovil ve své brožuře Čechi na Volyni vydané v Sankt Petěrburgu
v roce 1887 názor, že „na základě ekonomického způsobu života je nezvratné sblížení Čechů s Poláky, a
ne s Rusy“.33
Kryžanovskij se po seznámení se situací českých osad na Volyni rozhodně vyslovil proti podpoře
české národní církve. Podle jeho názoru českobratrství podporuje národní odlišnost Čechů a brzdí sblížení
s ruským lidem. Doporučil ministerstvu vnitra sloučit české volosti s rolnickými a české školy podřídit
vládnímu dozoru. Předložil návrh řady opatření směřujících ke splynutí českého obyvatelstva s ruským
a k odstranění agitace polských kněží a luteránských pastorů v českých koloniích na Volyni a otevření
širokého pole pro působnost pravoslavného duchovenstva. Požadoval, aby evangelickým konzistořím ve
Varšavě a ve Vilně bylo zakázáno vměšovat se do záležitostí Čechů, stejně tak jako polským katolickým
kněžím. Pod zvláštní dozor měly být postaveny osobnosti z řad Čechů, které se příliš zkompromitovaly
podporou českobratrství.
Kryžanovskij tlumočil údiv volyňských Čechů nad změnou vládní náboženské politiky. Češi
zdůrazňovali: „Hledali jsme v Rusku pouze přátelství a ne nepřátelství s ruským národem, žádali jsme
pouze právo na půdu. Upřímně jsme si přáli být zajedno s ruským carem a lidem, věděli jsme, že bychom vše
ztratili, kdybychom se chtěli přátelit s jejich nepřítelem. Naši starci i my sami už nemůžeme plně splynout
s Rusy, ale naše děti nemohou být už Čechy, ale musí být Rusy národností i vírou. Dali nám ale oddělenou
správu a zvláštní kněze, a tím začala naše bída. Neměli jsme možnost poznat pravdu, co od Čechů chce
vláda. Říkali nám, že vláda si nepřeje, aby Češi byli pravoslavní, ač mnozí si zpočátku toho přáli a za to byli
perzekuováni jako neposlušní vládní vůle. Řekli nám, že vláda potřebuje, abychom poslouchali své kněze
a my jsme viděli, že naši kněží odpadli od své víry, mezi sebou se dohadovali, začali sloužit a učit – jeden
tak, druhý jinak. Koho z nich poslouchat? Četli nám také, že vláda daruje Čechům svobodu víry. My jsme
se drželi té víry, kterou kdo vyznával ve své vlasti, jedni šli do katolických kostelů, jiní k evangelíkům,
další se nazývali husity, ale nevíme, co je to za víru. ... A nyní nám sdělili, že jsme pohoršili vládu a
ztrácíme právo nákupu půdy. Čím jsme pohoršili vládu? Pracujeme, přestupků se nedopouštíme, daně
platíme správně, posloucháme úřady, milujeme našeho Cara, víme, že katoličtí kněží a Poláci jsou jeho
33 KRYŽANOVSKIJ, Je. M.: c. d., s. 92-96. Ochranov nebyl jazykově český.
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nepřátelé. ... Našim boháčům – předákům je hej. Mají mnoho půdy, závody, továrny, řemesla, obchod,
obraty, a zde je početná rodina, syna třeba ženit, půdu mu koupit, alespoň tři-čtyři desjatinky – nelze!
Dceru vdát, ale za koho, jestliže bude bez půdy? Hrozná bída hrozí nám chudákům.“34
Kryžanovskij kritizoval především nejužší skupinu zplnomocněnců, kteří si prý rozdělili moc nad
masou Čechů: „Všechno to jsou lidé kapitálu, průmyslu, agentur apod., rozmístění v nejvýznamnějších
osadách a městech ... Nechtějí se omezovat vnějškovostí náboženství a dokonce jeho dogmaty, dávají
přednost racionalismu ve víře a osobnímu svědomí. ... Opakují, že českobratrství neznásilňuje svědomí
člověka a dovoluje mu zůstávat katolíkem, evangelíkem, reformovaným apod. ... Přímo se vyjadřují,
že pravoslaví je nesmiřitelné s českou národností a dokonce, že ruská vláda, garantuje Čechům jejich
národnost, zároveň vzala na sebe povinnost chránit je před pravoslavím.“
Po uveřejnění zákona z 27. prosince 1884 podali Češi žádost generálnímu gubernátorovi, ve které
vyjadřovali rozpaky nad tím, že byli zbaveni práva kupovat půdu v Jihozápadním kraji, když „zůstali věrni
tomu náboženskému učení, které přijali zpočátku, po zřeknutí se římské církve“. Kryžanovskij viděl mezi
volyňskými Čechy příslušníky pěti náboženství: pravoslavné, české bratry, evangelíky helvetského a
augsburského vyznání, starokatolíky a římské katolíky.
Pravoslavní představovali nejmenší skupinu volyňských Čechů. Byly to zbytky těch, kteří přijali
pravoslaví hned v první době po přesídlení před vytvořením českých volostí a příchodem českých kněží.
Čeští bratři se nacházeli zvláště v dubenské volosti a byli to stoupenci samostatné národní církve
organizované farářem Hrdličkou. Považovali se za následovníky Jana Husa a přisvojovali si název
„husitství“, „česká víra“, „bratrská jednota“.
Někteří evangelíci se rozhodli přerušit styky s Hrdličkou a vyslali deputaci do Vilna s prosbou
k tamnímu evangelicko-reformovanému kolegiu o přijetí. Jiní se obrátili do Varšavy se stejnou prosbou
k tamní evangelicko-reformované konzistoři. Kryžanovskij viděl v protestantismu z Varšavy i Vilna
stejné nebezpečí polonizace volyňských Čechů, jako v případě katolicismu: „Čeští evangelíci, jak svým
náboženským fanatismem, tak i starými sympatiemi k Polákům, jsou málo nadějným elementem mezi
volyňskými Čechy. Jestli čeští bratři hlavně pečují o ochranu české národnosti mezi volyňskými Čechy,
nejvíce se obávajíce asimilující síly pravoslaví, pak evangelíci jsou ochotni k ústupkům ve jménu víry.35
Starokatolíci se nacházeli pouze v osadách patřících do farnosti Sasky, a to v Rovenském, Ostrožském
a Dubenském újezdě. Po zastavení vládních důchodů Saskovi začali starokatolíci žádat o přijetí
k pravoslaví, v jejich čele byli starokatolíci z Hlinska.
Katolíci tvořili, podle zjištění Kryžanovského, převažující většinu mezi volyňskými Čechy. Uváděl, že
jich nebylo méně než dvě třetiny všeho českého obyvatelstva.
Cesta Kryžanovského na Volyň a výsledky obhlídky českých osad podpořily důvody generálního
gubernátora Drentelna o nutnosti skončit jednou provždy s českou náboženskou otázkou a představovaly
podklad komisi pro přijetí opatření k zamezení přílivu cizinců do Jihozápadního kraje organizované
ministerstvem vnitra. Komise vypracovala Pravidla o mechanismu usídlování osob cizího původu
v guberniích Jihozápadního kraje, která byla schválena 28. listopadu 1886. Pravidla mj. zakazovala
Čechům měnit stavovskou příslušnost. V úřední zprávě k projektu Pravidel sestavené v ministerstvu
vnitra se uvádělo, že rakouští Češi zdaleka nepotvrdili ta očekávání, která do nich vkládala vláda, když
jim zákony z 10. července 1870 a 18. května 1873 poskytla zvláštní práva a privilegia.

34 KRYŽANOVSKIJ, Je. M.: c. d., s. 101-102.
35 Tamtéž, s. 128.
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Vládní omezení vedla volyňské Čechy k podávání žádostí o připojení k oficiální ruské církvi na základě
jednoty: „Očekávalo se při přesídlení Čechů, že přejdou k pravoslaví. To se neuskutečnilo, čí vinou, není
známo,“ psaly Volynskije eparchialnyje vedomosti, orgán volyňského pravoslavného arcibiskupa. Podle
tohoto listu, Češi „nesloužili k upevnění hranice proti polonizaci a židovství ... ruský rolník se setkal
jakoby s dvojníkem samarských kolonistů – Němců. ... Češi zůstali cizorodým tělesem uprostřed ruského
obyvatelstva pro svou vyšší občanskou kulturu a pro svou římskokatolickou víru ... Češi předpokládají
uskutečnění čehosi na způsob jednoty, ... tj. sjednocení s ruskou církví dogmatické a hierarchické se
zachováním jejich západocírkevní vnějškovosti.“36
Generál Drenteln předložil 3. července 1887 ministru vnitra rozsáhlý spis o české otázce na Volyni.
Ve své zprávě vyložil historii opatření vlády v souvislosti s usídlováním Čechů na Volyni, tvrdil, že Češi
nesplnili naděje vlády, popsal agitaci polských kněží a evangelicko-luteránských pastorů mezi Čechy, a
navrhoval opatření, která považoval za nezbytná, aby byly zabezpečeny zájmy vlády. Opatření doporučená
generálním gubernátorem odpovídala vývodům, které učinil Kryžanovskij.
Drentelnův spis byl ministrem vnitra hrabětem D. A. Tolstým postoupen vrchnímu prokurátorovi
Synodu Pobědonoscevovi, který připravil obšírnou odpověď, která se stala dalším programem činnosti
ministerstva vnitra a Synodu ve vztahu k českým kolonistům na Volyni. Pobědonoscev psal, že „určitě
sdílí obecnou myšlenku kyjevského generálního gubernátora o tom, že vláda usiluje o zrušení všech
jednotlivých českých zařízení a hlavní svou péčí bude směřovat ke splynutí českých přesídlenců s ruským
pravoslavným obyvatelstvem. Tento směr je vyvolán jak skutečnými zájmy vlády, tak i samou povahou
těchto přesídlenců. Vláda na samém počátku českého přesídlení měla na mysli výslovně postupné splývání
těchto přesídlenců s ruským lidem a nikdy nezanechala péče o ně. Zvláštní česká zařízení byla připuštěna
nezávisle na některých jiných názorech hlavně proto, aby Čechům byl ulehčen přechod k tomuto
splynutí. Čeští osídlenci zpočátku přímo vyjadřovali své přání sjednotit se s ruským lidem národnostně
i nábožensky a jmenovitě v tomto smyslu byly pro ně zřízeny vlastní instituce. Ve skutečnosti však bylo
dosaženo opačných výsledků: Češi se nachází nyní v mnohem větším odcizení od ruského lidu, než byli
na počátku svého přesídlení na Volyň, a v současné době v protikladu s vlastními životními zájmy, v boji
stran, které se objevily mezi nimi, ve zneklidňujících obavách o svou budoucnost a v hledání východiska ze
svého těžkého postavení. Taková smutná zkušenost minulých let dostatečně vštípí důkladnou opatrnost
v současnosti, kdy úkol splynutí Čechů s ruským obyvatelstvem vzniká jakoby znovu.“37
Generální gubernátor navrhl sdělit českým kněžím, že vláda, která se přesvědčila dlouhodobou
zkušeností o jejich neschopnosti ustavit zvláštní náboženské společenství mezi českými osídlenci na
Volyni, „přerušuje nyní ze své strany jakoukoliv péči o tuto věc a vzhledem k neexistenci této náboženské
společnosti nepovažuje je za její duchovní představitele, a proto nebude nadále s nimi jednat jako
s kněžími, ale jako s ostatními osídlenci“.
Pobědonoscev souhlasil s nutností zrušit české farnosti, ale zjišťoval, že tento první krok,
představující obrat ve věci, vyžaduje zvláštní opatrnosti a jiného principiální odůvodnění: „Nepochybně
Češi při svém přesídlení na Volyň vyjadřovali svou odlišnost od Poláků a katolických kněží a úplné sympatie
k ruskému lidu a pravoslaví, dokonce přání připojit se k pravoslavné církvi, které někteří z nich tehdy
začali uskutečňovat. ... Češi se nazvali husity ne ve smyslu příslušnosti ke zvláštnímu náboženství, jaké

36 VEV, 1886 č. 4, s. 122-123.
37 PUŠKAREVIČ, K. A.: c. d., s. 93.
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nikde neexistuje, ale ve smyslu oduševnění hlavní myšlenkou Husa – oddělením od Říma a náklonností
k odkazu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ale podle všech svědectví Češi, při svém nepochybném
vztahu k ruskému lidu a pravoslaví, nebyli připraveni ani k okamžitému splynutí s lidem, ani ke vstupu do
pravoslavné církve a žádali ustavit pro ně přechodné postavení, které by je k tomu postupně připravilo.“
Podle Pobědonosceva české farnosti musely být zrušeny ne proto, že Češi nevytvořili organizovanou českou
církev, ale proto, že organizace národní církve se ukázala v rozporu s cíli, pro které byla dovolena vládou:
„Ne vytvoření samostatné české náboženské obce, ale směr náboženských, stejně jako společenských
záležitostí všech Čechů bez výjimky v duchu jejich těsné jednoty s ruským národem a pravoslavnou církví,
to je ten úkol, který vláda dala Čechům, na jejich vlastní přání v samém počátku jejich přesídlování,
kvůli kterému byla ustavena česká samostatnost. ... Celý zájem vlády spočíval v hlavním úkolu splynout
s ruským lidem; ten mohl být Čechy splněn jak prostřednictvím, tak i bez prostřednictví samostatné
náboženské obce, v druhém případě dokonce lépe, než v prvém. Pouze díky tomuto úkolu Češi dostali
všechny úlevy a laskavosti, shovívavosti a ústupky, pouze jím Češi odůvodňovali vládě všechny své
společenské a náboženské nároky a přání, pouze v jeho jménu vláda trpělivě čekala. ... Po deseti letech
vládní důvěry k úsilí Čechů, jmenovitě na kvasilovských schůzích, se odhalilo, že Češi úplně změnili jak
celkový úkol svého přechodného postavení, tak i samého husitství, že nikoliv jednota a splynutí s ruským
lidem se staly jejich úkolem, naopak pečlivé ohrazení od tohoto splynutí, zvláště v náboženském vztahu,
že husitství, pod názvem českobratrství, vzalo pod svou ochranu i katolíky i evangelíky, zavazuje je pouze
podmínkou podřizovat se jeho administraci, pevně hájit českou národnost a nesplývat ani s Poláky, ani
s ruským lidem.“
To byly principiální základy, na kterých mělo být provedeno zúčtování s minulostí volyňských Čechů:
„Zákon z 27. prosince 1884 je plně spravedlivý proto, že všechny české strany, které jsou součástí samostatné
české náboženské obce, i ty, které se od ní odklání, více či méně nesplnily přijaté na sebe podmínky –
ve svých samosprávách, ve svých školách, ve svém náboženském, soukromém, společenském životě.“
Podle Pobědonosceva, „když se stalo zjevným, že vláda zastavila svou podporu samostatnému
náboženství Čechů, česká masa znovu je vzrušena pravoslavím. ... Svým způsobem ovlivnil sympatie Čechů
i zákon z 27. prosince 1884. Sympatie Čechů k pravoslaví, které projevovali v počátcích přesídlení na
Volyň, nyní už nejsou tak čisté, jako byly v té době, nyní se k nim přimíchává značná část vášní, národních
i společenských, vzbuzených českou separací, nespokojenost, způsobená dlouhým bojem náboženských
stran, nakonec potřeba půdy – důležitý nerv v životě zemědělce. Pravoslavná církev nemůže přijmout
Čechy v tomto stavu do svého lůna, aby nepřeměnila boží záležitosti v nástroj světských cílů a ochránila
od pokušení svých pravých dítek, bez toho vystavených na Volyni množství škodlivých příkladů. ... Jestli
nelze přijmout Čechy do pravoslaví v současném stavu jejich sympatií, pak zároveň je nelze odmítat,
protože:
a) takové odmítnutí by otevřelo cestu vlivu polských kněží a místních sektářů a Češi by mohli být navždy
ztraceni ruskému lidu a pouze by zvětšili počet vládě nepřátelských elementů na Volyni;
b) značná část deformací jejich náboženského citu, ne-li všechny, je způsobena jejich dosavadní
separací. Stav věcí nutně vede k tomu, aby neodháněje Čechy od dveří pravoslaví, na které klepou, jim
bylo umožněno především očistit své sympatie od světských příměsí, aby vešli do těchto dveří pouze ve
jménu víry pravé a pravdivé.“
Dne 1. dubna 1888 vrchní prokurátor Nejsvětějšího synodu K. P. Pobědonoscev a ministr vnitra hrabě
D. A. Tolstoj obdrželi carský souhlas ke zrušení tří českých farností ve Volyňské gubernii a k uvolnění tří
českých kněží z funkcí.
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Pravoslavné hnutí mezi volyňskými Čechy bylo oficiálně zahájeno přestupem kněze Jana Sasky
z Hlinska v Rovenském újezdu, který se uskutečnil slavnostně v katedrálním chrámu v Žitomiru 13. května
1888 a byl proveden arcibiskupem volyňským a žitomirským Palladiem. Saska svlékl sutanu katolického
kněze, aby tím dal najevo, že bude sloužit pravoslavné církvi jako řadový věřící. Arcibiskup na jeho adresu
řekl: „Je znám zde i tam (v Sankt Petěrburgu – J. V.) jako vzdělaný a schopný kněz, ale i jako propagátor
pravoslaví ... dobře chápal, že příchozí český lid najde štěstí v Rusku pouze v takovém případě, jestli
splyne s ruským lidem, tj. přijme nejen občanství, ale i ruskou národní pravoslavnou víru. Saskův hlas
nebyl slyšet všude, a kde byl slyšet, tam často byl přehlušen lstivými a vášnivými hlasy protivníků. Když
viděl ženaté pravoslavné duchovní, v roce 1871 se oženil. Když poté podal Nejsvětějšímu synodu žádost
o přijetí pravoslaví, vznikla nezbytná otázka: může zůstat knězem? ... Saska, přesvědčiv se nakonec sám
... rozhodl se přijmout pravoslaví jako řadový věřící, dobrovolně se vzdal pastýřské hodnosti.“38 Ve své
odpovědi Saska svým krajanům zdůraznil, že jeho sedmnáctiletá duchovní služba mezi volyňskými Čechy
byla mostem k pravoslaví: „Dnes ne slovem, ale příkladem mluvím k vám, abyste co já učinili a mne, svého
pastýře, co poslušné ovečky následovali. Nač mám hledati daleko a marně, co nám tak blízko!“
Podle pravoslavného tisku, „čeští muži dobře poznali nutnost přechodu k pravoslaví. ... Velkou opozici
připojení představují ženy, pevněji se držící své víry; zvláště fanatické jsou staré Češky. ... Změna víry
dosud nezpůsobila nějakou zvláště významnou změnu v dosavadním způsobu života Čechů. Pravoslavní
Češi chodí do pravoslavného kostela ne tak pod vlivem náboženského citu, jako zatím (podtrženo
v originále – J. V.) pro formu, poslouchají bohoslužbu lhostejně, mnozí se dokonce nekřižují.“39
Po vydání nařízení o zrušení českých farností Pobědonoscev rychle zapomněl na své úvahy o tom, že
nelze Čechy hned přijímat do pravoslaví. Duchovní správa v místech nemohla čekat, až se Češi důstojně
připraví ke vstupu do lůna pravoslaví a energicky přistoupila k těm širokým možnostem, které se otevíraly
pro její činnost na Volyni. Do kanceláře vrchního prokurátora Synodu postupovala každoměsíční shrnutí
o úspěších pravoslaví mezi Čechy. Např. jen v průběhu roku 1889 se sjednotilo s pravoslavím 1 826
Čechů. Podle výroční zprávy vrchního prokurátora Nejsvětějšího synodu Pobědonosceva za léta 1888
– 1889, „byly zjištěny jevy svědčící o tom, že mezi Čechy probíhá pravoslaví nepřátelská propaganda,
usilující zastavit začínající hnutí a dokonce je orientovat ve prospěch katolicismu a luteránství. Navíc
mezi místními pravoslavnými kněžími se objevila řevnivost, misionářská konkurence ... Každý chtěl
připojit co největší počet ... Někteří z nich nepohrdli postranními prostředky při přesvědčování Čechů
k pravoslaví.“40 Volyňský arcibiskup musel v roce 1888 v Hlinsku nabádat pravoslavné duchovní, aby se
chovali k Čechům přátelsky a „nenutili je proti jejich vůli sjednocovat se s pravoslavím“.
Činnost volyňských arcibiskupů Palladia a Modesta, generálních gubernátorů Jihozápadního kraje
gen. Drentelna a hraběte Ignaťjeva a volyňských gubernátorů Je. O. Jankovského a S. P. Suchodolského
řízená vrchním prokurátorem Synodu Pobědonoscevem rychle přinesla výsledky. K 1. lednu 1894 již
polovina volyňských Čechů vyznávala pravoslavné náboženství. Synod také uvolnil nezbytné částky na
postavení pravoslavných chrámů v různých českých osadách.

38 VEV, 1888, s. 396-401.
39 VEV, 1889, s. 581.
40 VEV, 1894, s. 292-293.
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Pro Čechy byly zřízeny pravoslavné fary s ruskými kněžími, pokud možno vzdělanými. Čechům bylo
dovoleno před a po liturgii zpívat české písně. Několik českých mladíků bylo vysláno do pravoslavných
seminářů. Podle Pobědonoscevovy zprávy za léta 1888 – 1889, Češi „nemajíce kněží, nebyli fanatiky a
bylo snadno je obrátiti“.41
Summary
After arrival of Czechs to Volhynia in the years 1868-1874 the Russian government hesitated
between two variants of „merge“ of the Czechs with the local Russians and their Eastern Christian faith.
Despite the protests of Eastern Christian clergy the variant of establishment of a transitory, the so called
„Hussite“ church was finally selected. The purpose was to force the Czech apart from Catholicism and
prepare them for conversion to Easter Christianity. This church, however, failed to meet the expectations
of the government in 1870s, resulting in isolation of the Czechs from the Russian Eastern Christian
church. That is why in 1880 the government chose a different variant of political – economic pressure,
culminating in the period of celebrations of 900th anniversary of Christianisation of Russia, held in 1888.
As a result of the pressure as early as in 1894 half of the Volhynian Czechs already belonged to Eastern
Christian church.

41 Vlast, 1892-1893, s. 763-766.
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