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Už som dosť starý. No vstávam od stola
a verš môj zaznie aj v múroch kostola.

Románska rotunda v Dechticiach

Kde stáli staré Dechtice,
tam ešte pevne kotví
a svieti do kraja
románsky kostol
ovenčený hrobmi.
Do vŕšku k nemu prídeš,
dokráčaš z nových Dechtíc,
zo širokého okolia.
V ňom veriaci sa pomodlia.
Kostol získava si obdiv
veľkosťou dávnych hodnôt,
a preto zbožní pútnici
konajú k nemu pochod.
Pradávnej Rotundy zrodu rok
z mysle sa nikdy nestrať:
Záznamy napísali prvý krok –
Tisícsto dvaasemdesiat.
Tá stavba z tehál zložená
má svätú klenbu v oblúkoch,
a oltár Pána insitný
nádherný je aj po rokoch.
Len si ho dobre všimnite!
Všetkých nás volá VENITE!
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Starcovo (moje) duchovno
Jožkovi Šimončičovi
Ľúbil som rodičov,
ľúbil som manželku,
radoval sa z detí.
Ešte mi za nimi
neha lásky svieti.

Výhľadom sa zmráka.
Zblíženie s hrobmi milých
na srdce moje čaká.
Prečo tak boľavé?
Kto na to odpovie?

Miloval som vŕšky,
skaly, les, doliny,
početných priateľov.
Aj ostré ostne kláskov,
vodičku úzkych jarkov.

Prestávam spomienky
na papiere klásť.
Chtelnica, mama rodná
si moja stála vlasť.

Velebil v mikroskopoch v dávne,
neznáme, hovoriace tkáne,
prednášky a aj toľké oči
na mňa uviazané.
Hlava mi spomalene myslí
a ruka? Slabo píše.
Pre plytkosť hĺbky v mysli
stratila medokýše.

Miloval som vŕšky,
domov, les, doliny,
koláč od maminy,
aj ostré ostne kláskov,
vodičku úzkych jarkov.
Karol Kapeller, 14. júna 2018

Vekovosť spomalila krok,
let, rozlet, možnosti
návratov vstúpiť
do kúzla mladosti.
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Erudovaný a príjemne skromný človek... vzácny priateľ... človek zásadový, kolegiálny, spravodlivý... riaditeľ, učiteľ i vzor... telom aj dušou archivár, historik, vedec, zapálený najmä pre svoj región a Trnavskú univerzitu...
Tieto a mnohé ďalšie charakteristiky profesora Jozefa Šimončiča odzneli na
stretnutí venovanom jeho jubileu. Trnavská univerzita v Trnave – Katedra
histórie Filozofickej fakulty a Ústav dejín – v spolupráci so Štátnym archívom
v Trnave, Mestom Trnava a Spolkom trnavských historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied – Tyrnavia, zorganizovali 19.
júna 2018 v aule Pazmaneum na Univerzitnom námestí č. 1 v budove Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave kolokvium pri
príležitosti 90. narodenín prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc., s názvom Pocta
profesorovi Jozefovi Šimončičovi.1 Predkladaný zborník obsahuje pozdravné
príhovory, ktoré odzneli na tomto kolokviu, ako aj pozdravy a štúdie jeho
kolegov a najmä študentov. Zostavovať tento zborník mi bolo cťou nielen preto, že je venovaný vzácnemu pánovi profesorovi, ale predovšetkým preto, že
príspevky sa zbierali samy – už od začiatku roka ma profesorovi žiaci i kolegovia doslova „bombardovali“ správami, že chcú prispieť a uctiť si svojím
dielom životné jubileum archivára, historika, vysokoškolského pedagóga, no
hlavne pozoruhodného človeka – profesora Šimončiča.
Jozef Šimončič sa narodil 18. júna 1928 v Dechticiach v okrese Trnava, v rodine poľnohospodárskeho a lesného robotníka Štefana (1901 – 1959) a matky
Filomény (1909 – 1998), rodenej Mikušovej (sobáš v roku 1927). Má štyroch
mladších súrodencov, sestry Júliu (*1930), Annu (*1933 – †2014), Ernestínu (*1937) a brata Ignáca (*1939). S manželkou Leokádiou (*1937), rodenou
Kačmarčíkovou (sobáš 24. 8. 1962) majú dve deti, Janu (*1964) a Jozefa (*1965)
a štyri vnúčatá.
Po ukončení rímskokatolíckej ľudovej školy v Dechticiach (1934 – 1939)
a ročnom štúdiu na Štátnej meštianskej škole v Chtelnici (1939 – 1940) navštevoval najprv Biskupské gymnázium v Trnave (1940 – 1943), potom Spolkové gymnázium v Piešťanoch (1943 – 1944) a napokon Štátne gymnázium
v Ružomberku (1946 – 1948). Po maturite nastúpil na Filosofický ústav Tovaryšstva Ježíšova v Děčíne nad Labem (1948 – 1950). Štúdium filozofie nedo1

Podrobná správa o kolokviu: ŽAŽOVÁ, Henrieta. Magni animi ac scientiae viro... In: Fórum
archivárov, 2018, roč. XXVII, č. 2, s. 48 – 49.
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končil, keďže činnosť ústavu bola násilne ukončená v rámci Akcie K Štátnou
bezpečnosťou. Ako hlboko veriaci katolík bol nútený nasledujúce roky 1950 –
1954 absolvovať vojenskú službu v 54. pomocnom technickom prápore v Komárne. Potom pracoval ako brigádnik v národnom podniku Stavoindustria
Bratislava (február – september 1954) a krátko ako učiteľ na Základnej škole
v Majcichove (september – október 1954).
J. Šimončič sa uchádzal o zamestnanie v Univerzitnej knižnici v Bratislave,
ale mali obsadené miesta a odkázali ho na Krajský národný výbor, kde hľadali zamestnancov do archívov. Dňa 1. novembra 1954 tak nastúpil ako archivár
do Archívu mesta Trnavy a skoro šesť rokov bol jeho jediným pracovníkom.
Históriu vyštudoval popri zamestnaní na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1954 – 1958). Dnes na toto obdobie spomína ako na najkrajšie obdobie
práce v archíve, v ktorom strávil takmer štyri desaťročia do núteného odchodu 11. júna 1992. V rokoch 1960 – 1975 pôsobil na poste vedúceho Okresného
archívu v Trnave a nasledujúce obdobie rokov 1976 – 1992 strávil vo funkcii
riaditeľa Štátneho okresného archívu v Trnave. V čase, keď nastúpil do archívu, neboli dokumenty mesta usporiadané, úlohou archivárov v 50. rokoch
20. storočia bolo „vyčistiť, usporiadať a sprístupniť ten všeobecný chaos“ ako
sám spomína. „Práca v archíve bola vtedy drina, ale vtedy, po práci na rôznych stavbách republiky, som bol zvyknutý. Dokumenty boli po povalách,
v skriniach, jednoducho hocikde. Trvalo mi šesť rokov, kým som tomu dal
akú-takú formu. Neskôr sa začali používať kartóny, takže sme všetko začali
baliť. Robili sme to vášnivo a s chuťou.“ O transformácii mestského archívu
na okresný sa vyjadril takto: „V roku 1960 vznikli veľké okresy, bolo ich 33
a do trnavského sa zaradili i Piešťany a Hlohovec. Archívne dokumenty sme
mali na ôsmich miestach. Patrili sme pod Okresný národný výbor. Dokončila
sa budova vtedajšej bezpečnosti zozadu dnešného okresného úradu, a tam sa
bezpečnosť z kláštora jezuitov presťahovala. Dali nám teda budovu kláštora
(dnes na Štefánikovej ulici č. 46). Za niekoľko mesiacov sme to zrekonštruovali, vyregálovali. Napokon tam bolo dohromady päť kilometrov archívnych
dokumentov. Všetko sme to urobili sami, boli sme v archíve veľmi dobrý kolektív.“ Pôsobenie v archíve zhodnotil J. Šimončič nasledujúco: „Pre mňa bolo
najzaujímavejšie prvé obdobie. Rukami mi musel prejsť každý dokument,
každý papier. Všetko bolo treba roztriediť podľa systému. Pomohol mi vtedy
aj Vendelín Jankovič, ktorý bol vtedy archivárom v Krajskom archíve v Bratislave a chodieval k nám študovať. Hovoril mi: 'Ak na niečo prídeš, zapíš si to
a vytváraj si kartotéku.' A bola to dobrá rada, lebo z mojich zápiskov v kartotékach som potom žil pri písaní štúdií celé roky.“
Jozef Šimončič vybudoval archív personálne aj materiálne, v roku 1978
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zostavil Sprievodcu po fondoch Štátneho okresného archívu, pričom za svoj
najväčší pracovný úspech pokladá usporiadanie fondu Magistrát mesta Trnavy a vytvorenie jeho vnútornej štruktúry a členenia. V rokoch 1964 – 1992 viedol v Trnave Krúžok historikov Západoslovenskej historickej spoločnosti pri
Slovenskej akadémii vied, v ktorej bol tajomníkom až do roku 1996 (od roku
1964). Každoročne organizoval vlastivedné semináre, príspevky zo seminárov vyšli aj formou zborníkov. Doktorát (PhDr.) z pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave J. Šimončič
obhájil v roku 1971. Potom sa prihlásil na externú ašpirantúru v Historickom
ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1978 obhájením dizertačnej práce s názvom Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku, čím získal titul kandidáta historických vied (CSc.). Jeho školiteľom bol
PhDr. Ján Tibenský, DrSc., a oponentmi prof. PhDr. Ján Hučko, DrSc., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, PhDr. Anton Vantuch, CSc., z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a PhDr. Bohumír Kostický, CSc.,
zo Slovenskej archívnej správy Ministerstva vnútra SSR. Po knižnom vydaní
práce v roku 1982, keď získala cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ, prejavilo o ňu záujem aj zahraničie. V akademickom roku 1979/1980 prednášal na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského so sídlom v Trnave metodológiu vlastivedy a regionalistiku, viedol viacero diplomových prác i na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a pomáhal študentom pri
vypracovávaní prác v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ).
Angažoval sa aj počas celospoločenských zmien v novembri 1989 a bol iniciátorom prinavrátenia súsošia Najsvätejšej Trojice na hlavné trnavské námestie.
Po odchode z archívu bol Jozef Šimončič zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave od jej obnovenia 1. septembra 1992 do 13. februára 2009. „Slovenská národná rada uznesením č. 191/1992 Zbierky zákonov s účinnosťou od
1. júla 1992 zriadila Trnavskú univerzitu, mesto Trnava jej tentoraz vyšlo maximálne v ústrety. Začala len s fakultou humanistiky a pedagogickou fakultou,
krátko po vzniku sa rozšírila o fakultu ošetrovateľstva a sociálnej práce (1994),
teologickú (1997) a právnickú (1998). Prvé komplikované obdobie po vzniku
univerzity, keď jej z politických miest hrozil zánik, univerzita prežila, zachovala si svoju kresťanskú profiláciu, rozrástla sa v akreditovaných predmetoch
štúdia, v kontaktoch so zahraničnými univerzitami i vo vytváraní vlastných
vedeckých ústavov a v zahraničných aktivitách,“ uvádza J. Šimončič. Až do
31. októbra 2007 pôsobil ako kmeňový pedagóg na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, kde prednášal pomocné vedy historické,
novoveké slovenské dejiny, viedol semináre z novších slovenských dejín, diplomové semináre, prednášal dejiny Trnavy a Trnavskej univerzity, ako aj refor-
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máciu a rekatolizáciu na Slovensku. V akademickom roku 1994/1995 prednášal i na Teologickom inštitúte sv. Alojza na Slovensku pri Trnavskej univerzite
metodológiu a monasteriológiu. Aj ako vysokoškolský pedagóg zorganizoval
J. Šimončič niekoľko vedeckých konferencií, z ktorých boli pod jeho redakciou
vydané zborníky. Je zostavovateľom prvých čísiel a neskôr pravidelným prispievateľom do zborníka katedry histórie Studia Historica Tyrnaviensia. Kvalifikačný postup Jozefa Šimončiča je odrazom jeho bohatej publikačnej, vedeckej
i pedagogickej činnosti. V roku 1994 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore pomocné vedy historické a univerzitným profesorom sa stal v roku 1998 na Trnavskej univerzite v Trnave. Od
1. júna 1999 do 31. augusta 2005 bol vedúcim Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Spolu s Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Petrom
Blahom, CSc., je ideovým tvorcom Ústavu dejín Trnavskej univerzity, pričom
od 1. februára 2005 do 13. februára 2008 pôsobil ako jeho prvý riaditeľ a o ktorom napísal: „Jeho prvoradou úlohou je sústreďovať pôvodnú dokumentáciu,
roztratenú predovšetkým po archívoch v Maďarsku, Ríme a Viedni. Niečo sa
podarilo, niečo treba ešte dokončiť.“ Zároveň je zakladateľom a zostavovateľom prvých troch čísel zborníka tohto ústavu pod názvom Fons Tyrnaviensis.
Pri historickom výskume sa tematicky zameriaval predovšetkým na dejiny
mesta Trnava, dejiny historickej Trnavskej univerzity, regionálne dejiny okolia Trnavy, ohlas Francúzskej revolúcie na Slovensku a jakobínov, osobnosti
Spoločnosti Ježišovej či na cirkevné dejiny Spiša. Je autorom publikácie Mojej
Trnave (1998), editorom prvého zväzku Dejín Trnavy (2010) i spolueditorom
Dejín Trnavy z roku 1988 s Jozefom Watzkom, ako aj Dejín Trnavskej univerzity 1635 – 1777/1992 – 2010 s Alžbetou Hološovou (2010). Spolu s Danielom
Škovierom a Vladimírom Rábikom v roku 2002 pripravil edíciu prameňov
Trnavská univerzita v dokumentoch (1635 – 1998) a v roku 2015 s Katarínou
Karabovou Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve z roku 1832. Je zostavovateľom ďalších publikácií, autorom vedeckých
štúdií, odborných prác a množstva popularizačných článkov. Absolvoval viaceré študijné pobyty v zahraničí, najmä v Poľsku a v Ríme.
Aktívne pracoval vo Vedeckej archívnej rade Ministerstva vnútra SSR, v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SSR – je autorom 60 návrhov erbov miest
a obcí bývalého Trnavského okresu. Bol členom Medzinárodnej Napoleonskej
spoločnosti v Montreale (Kanada), Československo-poľskej historickej komisie,
Slovenskej historickej spoločnosti, Slovenskej národopisnej spoločnosti, Slovenskej archeologickej spoločnosti a Spoločnosti pre dejiny vied a techniky – všetky
štyri pri Slovenskej akadémii vied, Spoločnosti slovenských archivárov a ďalších
slovenských i zahraničných vedeckých spoločností, redakčných rád a komisií.
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Svoj talent, celoživotný vedecko-odborný potenciál, ako aj erudíciu prof.
PhDr. Jozef Šimončič, CSc., venoval a stále venuje predovšetkým mestu Trnava a jeho okoliu. Sám o nej napísal: „Trnava fascinuje nielen svojou siluetou,
sakrálnymi i profánnymi stavbami, ale aj svojou dušou.“ Patrí k najväčším
propagátorom histórie mesta, vďaka jeho neúnavnej práci pozná aj laická verejnosť, že v rámci celého Slovenska sa práve Trnava pýši najstaršou zachovanou výsadnou listinou slobodného kráľovského mesta, ktorej 780. výročie
vydania sme si pripomenuli rovnako v roku 2018. Rozsah aktivít profesora
Jozefa Šimončiča počas pôsobenia v archíve a na univerzite je obdivuhodný
a za úspešnú prácu bol ocenený množstvom vyznamenaní a medailí. Okresný národný výbor v Trnave mu udelil Pamätnú medailu za zásluhy o rozvoj
okresu (1985), Mesto Trnava Cenu mesta Trnava za celoživotné dielo (1997)
a ocenenie osobnosť 20. storočia mesta Trnava (1999), získal aj Cenu za rozvoj
archívnictva a propagáciu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (2003),
čestné občianstvo rodnej obce Dechtice i mesta Trnavy a v roku 2018 aj Pamätnú medailu mesta Vrbové. Patrí medzi prvých laureátov vyznamenaní udeľovaných archivárom: pamätnej Križkovej medaile (1979) a Sasinkovej medaile
(1999) za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva. V roku 1979 získal aj
rezortné vyznamenanie Vzorný pracovník národných výborov a Medailu za
zásluhy o poľskú archivistiku. Jeho vedecká práca na poli historiografie bola
ocenená Pamätnou medailou Mateja Bela za zásluhy o rozvoj historických
vied (1984), Pamätnou medailou Slovenského národného múzea (1987), Cenou cti Jozefa Hajnóczyho za priekopnícke bádanie dejín 18. storočia v polyglotnom a multikultúrnom Uhorsku (2002), Cenou Daniela Rapanta (2003),
Pribinovým krížom III. triedy za významné zásluhy v oblasti archívnictva
a regionálnej histórie (2007) a Cenou biskupa Pavla Jantauscha (2012). V roku
2018 udelil Spolok Slovákov v Poľsku prof. PhDr. Jozefovi Šimončičovi, CSc.,
Zlatú medailu za zásluhy a Trnavský samosprávny kraj Cenu Trnavského
samosprávneho kraja, kým Spišský dejepisný spolok ešte v roku 2008 čestné
členstvo. Veľkú zásluhu má i na zvýšení vedeckého aj pedagogického kreditu
Trnavskej univerzity v Trnave v celoštátnom a medzinárodnom kontexte. Za
úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu bol ocenený pamätnou medailou Trnavskej univerzity pri 10. výročí, ako aj 20. výročí obnovenia Trnavskej univerzity (2002 a 2012), neskôr i pri príležitosti 25. výročia obnovenia
jej činnosti medailou rektora Trnavskej univerzity v Trnave (2017) a Zlatou
medailou Trnavskej univerzity (2015).2
2

Spracované na základe: KOLLÁROVÁ, Zuzana. Jubilant prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., nás
obdarúva životnou energiou, múdrosťou a láskou. In: Fórum archivárov, 2018, roč. XXVII, č. 2,
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Profesor Šimončič má obrovskú zásluhu na rozširovaní poznatkov o dejinách Trnavy, ktoré postupne odkrýval aj širokej verejnosti formou príspevkov do miestnych a regionálnych časopisov, na uchovávaní kultúrneho dedičstva Trnavy, obnovení Trnavskej univerzity, založení jeho Ústavu dejín
i rozvoji odboru história. Osobne som s ním „spriaznená“ o niečo viac ako
ďalší jeho študenti na univerzite tým, že jeho nevesta pochádza z mojej rodnej obce Demandice. Som mu nesmierne vďačná za mnohé skutky, ktorými
ovplyvnil najmä môj profesionálny, ale aj súkromný život. Moja prvá štúdia
z roku 1998 vznikla práve na jeho popud a týkala sa observatória historickej
Trnavskej univerzity, čím do istej miery predznamenal moje doterajšie pôsobenie na ním založenom Ústave dejín Trnavskej univerzity. Na druhej strane
práve s jeho osobou je spojená aj moja najťažšia skúška počas vysokoškolského štúdia histórie na Trnavskej univerzite. Spolu s Vierkou Rončákovou-Kapičákovou sme mali u neho dohodnutý termín na koniec júna 1997 zo
slovenských dejín II. (1526 – 1848), ktorý však profesor kvôli pobytu v liečebni
v Tatrách posunul o niekoľko dní pred dohodnutým termínom skúšky. Ak
sme nechceli tráviť celé prázdniny myšlienkou na jedinú zostávajúcu a veľmi
náročnú skúšku, rozhodli sme sa podrobiť sa jej už 20. júna, hoci aj za cenu
prebdených nocí. Naše úsilie bolo síce korunované úspechom, uspeli sme obe
na výbornú, no ďalšie dva dni sme od vyčerpania prespali – bol to navyše
víkend. Nezabudnuteľný je jeho príbeh o trnavskom erbe, jeho skúsenosti
z práce archivára a mnoho ďalších užitočných rád pre aktívnu prax historika
či archivára. Na podnet svojho spolužiaka Vladimíra Rábika som bola zvoles. 69 – 70; HRIVŇÁK, Štefan. Rozhovor s jubilantom prof. PhDr. Jozefom Šimončičom, CSc.
In: Fórum archivárov, 2018, roč. XXVII, č. 2, s. 70 – 72; JURČO, Martin. Jozef Šimončič oslávil
jubileum s kolegami a študentmi. In: Novinky z radnice, 2018, roč. XXIX, č. 6, s. 32 – 33; RÁBIK,
Vladimír. Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. In: MANÁK, Marián – ŽAŽOVÁ, Henrieta (eds.).
Fons Tyrnaviensis VII. Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2017, s. 103 – 104;
MIKUŠOVÁ, Miriam (ed.). Personálna bibliografia prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc. 1962 – 2012.
Trnava – Santovka : Profesional servis, s. r. o., 2013, s. 2 – 4; ŠIMONČIČ, Jozef. Úvod. In:
ŠIMONČIČ, Jozef – HOLOŠOVÁ, Alžbeta (eds.). Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777 /
1992 – 2010. Trnava : Trnavská univerzita, 2010, s. 7; CSONTOS, Ladislav. Trnavská univerzita je klenotom slovenských národných dejín a nedocenenou perlou jeho kultúrnych dejín.
Rozhovor s profesorom PhDr. Jozefom Šimončičom, CSc. In: Viera a život, 2011, roč. XXI, č. 3,
s. 13 – 23; [rb] Ocenenie prof. Šimončičovi. In: Hlas Vrbového, 2018, roč. XXVIII, č. 17, s. 5; Trnavský arcibiskup Bezák ocení laikov Trnavskej arcidiecézy [online] [cit. 2018-06-25]. Dostupné na
internete: <https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120620014>; Ústredný archív Slovenskej akadémie vied, fond Vedecké kolégiá Slovenskej akadémie vied, sign. II F 2, i. č. 4520,
Vedecká výchova – os. spisy ašpirantov – Šimončič Jozef, šk. 489. Informácie o dátumoch
pôsobenia na Trnavskej univerzite v Trnave a udelených oceneniach sú z registratúry univerzity. Za pomoc pri ich vyhľadávaní ďakujem Mgr. Martine Radošovskej a Mgr. Daniele
Ladvenicovej.
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ná za predsedníčku Spolku trnavských historikov – Tyrnavia Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, ktorý bol založený v roku
2016 a je pokračovateľom Krúžku historikov Západoslovenskej historickej
spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Trnave vedeného profesorom Šimončičom. Verím, že snaha členov spolku propagovať dejiny mesta a históriu
všeobecne, i keď za úplne iných podmienok, postupne prinesie kladný efekt,
lebo ako napísal Josef Čapek: „Hodnoty bytia spočívajú z veľkej časti v tom,
ako srdečne sme schopní ich prežívať. Hodnota nášho človečieho života je
závislá od hodnôt, ktoré sú v nás. Ľudia si tvoria svoj ľudský svet; je v ňom to,
čo do neho vkladáme.“ A hodnoty, ktorým nás učil profesor Šimončič – muž
veľkého ducha a vedy – svojím príkladným životom, sú večné...
Henrieta Žažová
editorka
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PRÍHOVORY A SPOMIENKY

Životné jubileum
prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc.

Profesor Jozef Šimončič je človekom, ktorý si zaslúži najvyššie poďakovanie. Trnavská univerzita v Trnava tak viackrát urobila a v jej pamäti má pán
profesor trvalé miesto.
Toľkokrát som počul, že v sporných alebo ťažkých prípadoch, týkajúcich
sa histórie či spoločenských, ale aj osobných otázok, sa mnohí ľudia i vedci
obrátili na profesora Šimončiča. Robil som tak viackrát i ja.
Vidiac, že človek tak erudovaný a príjemne skromný, je nám tu k dispozícii, ma vedie k pocitu vďačnosti; tento pocit je osobný, ale na druhej strane
cítim aj povinnosť zdôrazniť túto vďačnosť ako rektor Trnavskej univerzity
v Trnave.
Teda, nech je pán profesor obklopený ľudskou i Božou láskou. Som presvedčený, že toto želanie je skutočnosťou už dnes...
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
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Sú mestá, ktoré sú zviazané s históriou krajiny tak úzko, že ich podiel
a vplyv na jej smerovaní sa nedá jednoznačne vymedziť. Sú osobnosti žijúce
v meste, ktoré vytvorili také hlboké vzťahy a trvalé väzby, že ich nemožno
od seba oddeliť. Profesor Jozef Šimončič patrí k takýmto ľuďom. Potvrdzuje
to nielen jeho život, jeho tvorba a vedecká práca, ale aj samotní Trnavčania,
ktorí ho vymenovali za Trnavčana 20. storočia. Akoby povedal jeho priateľ,
rovesník a básnik Viliam Turčány: „Má svoje mesto rád, a mesto ho má rado.“
Sám Jozef Šimončič pri prvom udeľovaní Ceny mesta Trnavy v roku 1997
povedal: „Za hviezdnymi hodinami mesta stoja hviezdni ľudia a ich hustota
výskytu na štvorcový meter v minulých storočiach bola vždy ponad priemerom. Historik je však z toho vonku: jeho úlohou je registrovať a počítať čas,
registrovať aj omyly grémií, keď netriafajú do čierneho, ako aj dnes v mojom
prípade.“
Profesor Šimončič, tak ako mu je to vlastné, skromne namieta voči jeho
priradeniu k osobnostiam Trnavy. No na základe toho, čo vytvoril v Trnave,
archíve i na Trnavskej univerzite, nemôže medzi nimi chýbať. Svojím charakterom, odbornosťou a precíznosťou upevnil nielen poznanie základov mesta,
ale prehĺbil i vzťah k nemu. Vzťah, ktorý nie je len o poznaní minulosti. Vďaka nej totiž dokázal prijať aj súčasné výzvy a dokonca dotvárať a rozširovať
možnosti a priestor aj pre budúce generácie.
Napĺňa tak princíp existencie mesta, univerzity i života samotného. Princíp, ktorý to, čo nám bolo darované, dokáže rozpoznať, rozvíjať a rozmnožovať pre ďalších. Princíp, vďaka ktorému je tu nielen najstaršie slobodné
kráľovské mesto, najstaršia univerzita na Slovensku, ale i každý z nás.
Pán profesor, právom ste sa stali neodmysliteľnou súčasťou univerzity,
mesta a vzťahov, ktoré ste roky, často v ústraní, tvorili a budovali. Okrem
fundovanej odbornej práce, prednášok a štúdia ste s mnohými z nás vytvorili
úzke vzťahy priateľstva, ktoré zostávajú nezmazateľne zapísané v našich srdciach. Sú v našom vnútri, v centre dejín ľudstva. Dejín, ktoré žiadna totalita, či
už ideová alebo ekonomická, nemôže vygumovať.
Právom Vám patrí aj naše poďakovanie, hoci ho nemožno dostatočne obsiahnuť slovami. Rozprávať by sme, prirodzene, mohli o neopakovateľných
príbehoch s Vami, o Vašej rozsiahlej výskumnej práci, o rokoch núteného
ústrania a neslobody, keď často práve významné osobnosti zostávali kvôli
svojmu mysleniu a vernosti srdcu i duši odsunutí a nepovšimnutí.
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Vy ste však pre nás napriek tomu, že sami dnes podliehame rýchlej dobe,
ostali neprehliadnuteľný. Aj preto sme dnes tu spolu s Vami.
Pán profesor, čím viac by som hovoril, tým viac si uvedomujem neschopnosť zachytiť neuchopiteľné. Ducha, z ktorého zdrojov ste roky čerpali a obohacovali nás. Ďakujeme Vám za to.
V mene mesta Trnavy Vám prajeme veľa zdravia, životnej sily, energie
i vedomie toho, že ste nerozlučnou súčasťou nášho mesta a jeho univerzity.
Sme vďační, že môžeme čas svojej existencie prežívať spolu s Vami. Je to čas,
ktorý sa vpisuje nielen do našich individuálnych príbehov, ale som presvedčený, že aj do veľkého príbehu nášho mesta a univerzity. Úprimne Vám za
všetko ďakujeme!
Ing. Pavol Tomašovič
hovorca Mesta Trnava
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Archivár prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.

Podľa encyklopedického slovníka francúzskeho jazyka (Le Maxidico) je
archivár „osoba poverená opatrovaním a klasifikovaním archívnych dokumentov.“ V slovenských encyklopédiách sa spomína archív, archívnictvo či archívny fond, no archivár sa tu osobitne nevymedzuje a nedefinuje (na rozdiel
od takého architekta alebo archidiakona). Kto je teda archivár? Osoba, ktorá vyštudovala tento odbor na strednej alebo vysokej škole, resp. osoba vykonávajúca odbornú činnosť v archíve. V každom prípade sa teda človek archivárom
stáva. O niektorých veľkých umelcoch – básnikoch, hudobníkoch, maliaroch
alebo sochároch, sa často nadnesene hovorí, že sú rodenými umelcami, že sa
takými už narodili. Platí to aj pre nášho jubilanta – vskutku, on je archivarius
natus! Narodil sa preto, aby sa archivárom stal a potom ním už navždy zostal
(a to aj napriek tomu, že dlhodobo pôsobil aj v akademickom prostredí). Hoci
archívnictvo nevyštudoval, patrí k otcom – zakladateľom – moderného slovenského archívnictva (spolu s Jozefom Watzkom a Jánom Dubovským – ani
oni nevlastnili certifikáty o absolvovaní tohto odboru). Možno sa preto zdá
byť trocha podivné, že sa tu práve zástupca univerzitného pracoviska, ktoré
vychováva budúcich archivárov, pokúša hovoriť o celoživotnom profesijnom
pôsobení profesora J. Šimončiča – ale táto opovážlivosť je odôvodnená a azda
aj akceptovateľná. Niekoľko rokov som totiž pracoval v archíve, ktorý viedol jubilujúci doktor Šimončič. Nech mi jubilant prepáči, že nepoužívam jeho
profesorský titul, ale my v trnavskom archíve sme ho vždy vnímali ako pána
doktora (neoficiálne sme ho ešte nazývali šéf).
Cesta Jozefa Šimončiča do archívu nebola naplnením jeho snov a plánov
z mladosti. Doktor Šimončič si v juvenilných rokoch svoju budúcnosť a účinkovanie predstavoval určite inak, ale napokon rozhodol osud. Po rôznych
životných peripetiách sa 1. novembra 1954 stal trnavským mestským archivárom a v trnavskom archíve (neskôr už v Štátnom okresnom archíve) pôsobil
až do 11. júna 1992 (určite by to bolo ešte dlhšie, nebyť zas iných bizarných
udalostí). Jeho príchod do archívu a potom aj odchod bol ovplyvnený predovšetkým politickými a spoločenskými zvratmi. Archivárom však neprestal
byť ani po následnom prechode na Trnavskú univerzitu, ktorú spoločne zakladal a kde aj pedagogicky pôsobil – tu sa jeho profesijná orientácia a archivárska osobnosť výrazne premietli do štruktúry študijných programov poslucháčov histórie, z ktorých mnohí potom našli uplatnenie v štátnych archívoch
na Slovensku.

27

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Archivár Jozef Šimončič sa svojej profesii venoval vo viacerých rovinách.
Mimoriadne sa zaslúžil o vybudovanie a povznesenie trnavského archívu,
svojho prvého a celoživotného archívneho pracoviska – zachránil a usporiadal cenný archívny fond Magistrát mesta Trnavy, ako aj niekoľko ďalších
archívnych fondov, po územnej reorganizácii roku 1960 sústredil v novom
okresnom archíve fondy troch bývalých okresov a trnavský mestský archív
a roku 1967 ho presťahoval do priestorov niekdajšieho jezuitského kláštora
v Trnave. Zásluhy jubilanta o trnavský archív a slovenské archívnictvo bezpochyby dokumentujú viaceré rezortné i štátne vyznamenania (ocenený bol
aj poľským rezortným vyznamenaním), ale kto ich chce naozaj detailne spoznať, nech si dobre preštuduje ním zostaveného sprievodcu po archívnych
fondoch a zbierkach trnavského archívu. Vyšiel v roku 1978, vtedy sa už toto
pracovisko nazývalo Štátny okresný archív v Trnave. Práve v tomto období
som sa aj ja stal pracovníkom trnavského archívu (bolo to tuším tiež 1. novembra, ale až roku 1979 a práve vtedy, ale určite nie kvôli môjmu príchodu,
získal trnavský archív oficiálny status vedeckého pracoviska). V archívnom
kolektíve som bol benjamínkom a spolu s riaditeľom som tu zastupoval tzv.
„silnejšie pohlavie“, väčšinu archívneho osadenstva tvorili ženy – v archivárskej obci sa preto trnavskému archívu hovorilo aj „Šimončičov kláštor“
a podobne prezývali aj modranské pracovisko na čele s Dr. Jánom Dubovským, do ktorého v tom čase nastúpil môj konškolák Juraj Turcsány. Nováčik
sa má vždy čo učiť – najskôr som si musel zvyknúť, že mojím riaditeľom je
pán doktor, lebo ako Dechtičan – rodák – som tohto otcovho dávneho priateľa
najskôr oslovoval celkom neformálne – ujo! To, že som rodákom z Dechtíc
(tak ako môj riaditeľ!) som vnímal ako bonus! Nuž a potom sa začali moje
učňovské roky. Postupne som sa oboznamoval s archivárčinou a v krátkom
čase som pochopil, že absolvovanie štúdia archívnictva je len predpokladom,
aby som sa mohol raz archivárom stať. Riaditeľ mi pridelil na spracovanie
(regestovanie) niektoré vecné skupiny z fondu mesta Trnava (ako prvé tuším
Decreta regia) a ja som sa odhodlane vrhol do práce. Musím sa priznať, že keď
bol napriek môjmu úsiliu výsledok niekoľkohodinovej práce veľmi skromný,
mal som pocit, že svoj prvý plat si ani nezaslúžim (keď som si ho však potom
prepočítal, už som si to tak veľmi nemyslel). Riaditeľ však nepripustil, aby
som prepadol skepse a trpezlivo mi odkrýval doposiaľ nepoznané možnosti
a pôvaby archivárskej práce. Dr. Šimončič ma potom poveril aj predarchívnou
starostlivosťou (zastupoval som kolegyňu na materskej dovolenke), neskôr
som mal na starosti bádateľov, skrátka realizoval som všetky body svojej pracovnej náplne (na jej posledný bod si doposiaľ dobre pamätám: „plní všetky
pokyny riaditeľa“). Dr. Šimončič ma v nástupnom roku v archíve zobral aj na
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prvú služobnú cestu – išli sme na známe mikulovské sympózium. Zariadil mi
aj tovarišskú vandrovku – tak som navštívil levočský archív a spoznal Dr. Ivana Chalupeckého, v Prešove som hovoril s Dr. Ferdinandom Uličným, kvôli
trnavským missiles som v Nitre konzultoval s Dr. Jurajom Fojtíkom. Nemožno
nespomenúť Dr. Jozefa Watzku a Dr. Jána Dubovského, ktorí patrili k najbližším kolegom môjho riaditeľa.
Dr. Šimončič bol atypický riaditeľ – nikdy nezvyšoval hlas, neriadil archív
direktívne, ale svojím príkladom. Keď som ráno prichádzal do práce, on už
tam bol, keď som odchádzal, ešte tam bol. Jeho pracovný týždeň nemal sedem
dní. Centrálou archívu bola jeho riaditeľská pracovňa, ale riaditeľ tu nesedel
za zavretými dverami – často prechádzal depotmi, komunikoval s ostatnými pracovníkmi, vyrážal do terénu (čo znamenalo, že neraz v nehostinných
priestoroch povál či pivníc vyhľadával a zachraňoval archívne dokumenty).
Ani neviem, kedy vlastne stihol napísať všetky tie vedecké, odborné aj populárno-vedecké state (z rokov 1962 – 1992 to bolo 447 publikačných jednotiek),
ale mám podozrenie, že detašovaným pracoviskom archívu bola trvalo aj jeho
vlastná domácnosť. Svoju archivársku profesiu vykonával s pokorou a zanietene – ak bolo treba, obliekol si svoj modrý plášť a nosil archívne škatule,
alebo zveľaďoval pracovisko – sťahoval regály, alebo v zime odpratával sneh.
Tento archivár telom a najmä dušou však nikdy nebol fachidiotom – videl aj
za archívny obzor. Miloval záhradníčenie (a svoju pôdu som dostal pridelenú v archívnej záhrade čoskoro aj ja, akurát on ju mal vždy dôkladnejšie
obrobenú). Mal rád dobré a múdre knihy (vlastne, má ich rád doposiaľ) a červené víno – ako novica ma občas brával na három deci do neďalekej vinárne.
Nemožno nespomenúť jeho duchovný rozmer – nepozorovane (aspoň tak si
to myslel), ale dôsledne sa zúčastňoval na bohoslužbách (jeho nadriadení na
okrese mu to občas predhodili pred oči, ale nebolo z toho nič viac, odzbrojoval
ich svojou pokorou a ako archivár bol pre nich nenahraditeľný – neraz im písal zmysluplné prejavy, ktoré potom čítali na chýrnych trnavských vlastivedných seminároch (toto som potom občas robieval aj ja a tešilo ma, keď rečník
verne reprodukoval aj nejaký ten môj prieklep či skomoleninu). O trnavský
archív sa zaslúžil aj inak – pod svojím odborným a najmä ľudským vedením
tu sformoval (doslova na svoj obraz) vynikajúci pracovný kolektív. Nešlo mu
len o odbornú profesionalitu, ale svojím vzorom nás učil aj vedeckej a vôbec
ľudskej morálke a etike. Citlivo vnímal mnohoraké poslanie a pôsobenie archívu. Isteže na prvom mieste bolo zhromažďovanie, ochrana, spracúvanie
a sprístupňovanie archívnych fondov a využívanie informačného potenciálu
archívnych dokumentov. Ako vynikajúceho odborníka ho čoskoro prizvali
do Vedeckej archívnej rady Ministerstva vnútra SR a potom aj Heraldickej
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komisie Ministerstva vnútra SR, v oboch určite nebol len do počtu a mal čo
povedať (tak ako vtedy, aj obe tieto inštitúcie). Angažoval sa aj pri príprave legendárneho slovníka slovenskej archívnej terminológie a pevne verím,
že sa v dobrom zdraví dočká aj jeho zavŕšenia. Dôverná znalosť archívnych
prameňov, ich kritika a interpretácia posunuli archivára Šimončiča medzi
významných slovenských historikov. Hoci jeho historické práce majú najmä
regionálne zameranie (v dejinách Trnavy a tohto regiónu hádam niet témy,
ktorej by sa nedotkol), mnohé diela majú celoslovenský, ba dokonca aj medzinárodný záber (určite si každý spomenie na jeho práce vzťahujúce sa na
reflexiu myšlienok Francúzskej revolúcie v Uhorsku). Nemožno nespomenúť
jeho osobnú angažovanosť v Trnavskom krúžku historikov Slovenskej historickej spoločnosti. Po roku 1989 sa venoval najmä problematike cirkevných
dejín. Je zaujímavé, že v jeho prácach nikde necítiť výraznú deliacu líniu medzi vysokou vedou a populárnou interpretáciou. Trúfam si povedať, že aj tie
vedecky najfundovanejšie a najodbornejšie práce dokázal napísať tak, že sú
zrozumiteľné a pochopiteľné aj obyčajnému laikovi (navyše sú aj čitateľsky
príťažlivé). Pri práci s archívnym pramenným materiálom dokázal vždy nájsť
ten najzaujímavejší a jedinečný dokument. Neviem, ako to bolo možné, ale
stačilo mu na to urobiť len pár sond, kým my sme sa často trápili minucióznym prehľadávaním celých fondov. Dnes viem, bolo to preto, lebo poznal
dôverne svoj archív – každý dokument v ňom mu de facto prešiel rukami.
Jozef Šimončič si dobre uvedomoval (a tak aj vždy konal), že archivár musí
zverené archívne bohatstvo prezentovať a priblížiť spoločnosti, že je to súčasť
jej kultúry, ľudskej civilizácie. V sedemdesiatych rokoch preto začal organizovať trnavské vlastivedné semináre, ktoré si postupne získali mimoriadnu
popularitu v trnavskej kultúrnej verejnosti a ktoré mali potenciál priblížiť sa
k úrovni povestných mikulovských sympózií. Žiaľ, tieto tzv. „pivonkové semináre“ (konali sa v poslednej dekáde mája, keď práve rozkvitali pivonky),
neprežili odchod svojho zakladateľa z trnavského archívu. Spomenul som
mikulovské vedecké podujatie a nie náhodou. Dr. Šimončič sa pričinil o to, že
vtedy oficiálne budované vzťahy medzi družobnými slovenskými a českými
okresmi sa v prípade Trnavy a moravskej Břeclavi, resp. trnavského a mikulovského archívu, zmenili na skutočné kolegiálne a priateľské (a nebolo to len
vďaka vynikajúcemu moravskému alebo malokarpatskému vínku) a oba archívy sa vzájomne navštevovali a predovšetkým spolupracovali. Táto tradícia
sa, chvalabohu, zachovala až do dnešných dní.
Jozef Šimončič bol, je a verím, že dlho ešte bude skutočnou komplexnou
osobnosťou. Nechýba mu ani zmysel pre humor, čo býva veru u ľudí vedy
často veľmi vzácne korenie. Jeho humoru nikdy nechýbala ani štipka irónie
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a zmyslu pre absurditu. Spomínam si na grotesknú situáciu niekedy v osemdesiatych rokoch, keď sa Mestský národný výbor v Trnave rozhodol svojrázne vyriešiť aktuálny problém s udržiavaním čistoty v meste a vyzval miestne
inštitúcie, organizácie, podniky a obchody, aby sa starali o čistotu a údržbu
chodníkov pred ich sídlami či prevádzkami. Riaditeľ trnavského archívu
toto rozhodnutie mestských súdruhov zobral na vedomie s plnou vážnosťou
a promptne požiadal predsedu Okresného národného výboru, pod ktorý archív organizačne podliehal, o pridelenie metiel, lopát a smetiarskeho auta,
aby splnil uloženú úlohu. Vzhľadom na skutočnosť, že viac sa už o tejto kauze
v Trnave nehovorilo, musel riaditeľov list vyvolať naozaj adekvátnu reakciu.
Druhá príhoda, ktorá ilustruje skutočnosť, že jubilant je bytostne stotožnený
s Terentiovou maximou Homo sum; humani nihil a me alienum puto (Som človek, nič ľudského mi nie je cudzie), sa spája s významným výročím vzniku
historickej Trnavskej univerzity, ktoré sa pripomenulo zorganizovaním medzinárodnej vedeckej konferencie v Trnave v roku 1985, ako aj množstvom
iných odborných podujatí a publikovaním odborných i populárno-vedeckých
statí. V tom čase sa opäť na predsedu Okresného národného výboru v Trnave
obrátil istý občan, ktorý síce kladne hodnotil túto inštitúciu a jej historický
význam, no zároveň položil tomuto funkcionárovi aj jednu zásadnú otázku:
„Kde bola Trnavská univerzita za čias Veľkej Moravy?!“ List zvedavého občana (ktorý sa viac ráz preslávil podobnými fundovanými otázkami, ale aj
teóriami) postúpil sekretariát predsedu na vybavenie riaditeľovi archívu. Ten
musel reagovať a napísal naozaj brilantnú odpoveď: „Vážený pane! Vaše zistenia sú také objavné, že Vám odporúčam, aby ste sa obrátili na Historický ústav
SAV v Bratislave, na doktora Richarda Marsinu!“ Niekedy mi však niektoré
rozhodnutia Dr. Šimončiča až také vtipné nepripadali – napríklad dodnes neviem pochopiť, prečo som počas nášho bádateľského pobytu v Ríme dostal
v byte na ambasáde na starosť údržbu kúpeľne a toalety práve ja (on sám prevzal kuchynské práce a Dr. Dubovský vynášanie domového odpadu)! Musím
však objektívne uviesť, že v kuchyni podával naozaj majstrovský výkon – aj
dnes spomínam na marhuľové guľky, na ktorých si pochutili aj niektorí pracovníci veľvyslanectva!
Podvedome cítim, že kvôli objektivite by som sa mal priznať aj k svojmu
občasnému vzdoru (generačne celkom pochopiteľnému) a ojedinelým rebéliám voči niektorým riaditeľovými príkazom a povereniam. Veľkodušne ich
prehliadol a mne nezostávalo nič iné, len rezignovať a svedomite si priznať, že
to obvykle bolo to povestné klausovské nedorozumenie. Dr. Šimončič bol ako
riaditeľ neobvykle prajný a žičlivý – keď sa pripravoval projekt veľkých dejín
Trnavy, poveril ma spracovaním celého stredovekého obdobia a dôsledne ma
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donútil (spolu s kritickými recenzentmi Dr. J. Watzkom a pani docentkou Darinou Lehotskou) svoj záväzok splniť. Dodnes nerozumiem, prečo sa toto obdobie nerozhodol spracovať on sám – mal na to vtedy tie najlepšie predpoklady a vedomosti. Nuž a napokon by som sa mal zmieniť aj o jeho tolerantnosti
– nebol nikdy človekom konfrontácie, sporu, no keď to situácia vyžadovala,
vedel byť nezlomne zásadový (napr. po konflikte s riaditeľom vydavateľstva,
v ktorom trnavské dejiny mali vyjsť, sa rozhodol, že do tejto inštitúcie viac
nevkročí a tak aj urobil – kontakt musel zabezpečovať druhý zostavovateľ,
Dr. Watzka). Vzhľadom na svoj kádrový profil musel často čeliť nie vždy vyberavým praktikám, tlakom aj arogancii mocných. Nebol povestným dubom
(to by ho dávno vyvrátili z koreňov), skôr trstinou, ktorá sa síce na čas ohla,
ale potom opäť vzpriamila. Mal aj niekoľko verných priateľov a druhov, ktorí
sa mu usilovali pomáhať a podporovali ho aj v ťažkých chvíľach. Verím, že na
nich nezabudol.
Ešte pár slov k jeho tolerantnosti a prajnosti. Roku 1987 sa mi naskytla
možnosť pôsobenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dr. Šimončič mi to odobril a povzbudzoval ma, aby som tento závažný krok urobil. Dnes môžem povedať, že to nebolo ľahké rozhodnutie – veď
v trnavskom archíve som bol naozaj doma. Azda som však svojmu riaditeľovi túto podporu istým spôsobom aj odplatil. Vtedajší tajomník Okresného
národného výboru si ma totiž predvolal na koberček a usiloval sa môj zámer zvrátiť (bol som pre nich perspektívna vhodná kádrová rezerva na post
riaditeľa). Nasľuboval mi množstvo benefitov – okrem iného napr. aj voľný
pracovný čas – a keď som zotrvával na svojom, nahodil naozaj veľkú návnadu: „Je problém s riaditeľom? Pošleme ho do penzie!“ Zmohol som sa len na
odpoveď, že Dr. Šimončič je ten najlepší riaditeľ archívu, akého môžu mať
a vedel som, že teraz ma nezlomí už žiadny argument či hrozba.
Dr. Jozef Šimončič je v Trnave ikonou slovenského archívnictva a historických vied, vždy bol absolútnym arbitrom pri interpretácii nielen trnavskej
histórie – on, rodák z Dechtíc, sa napokon zaslúžene stal aj čestným občanom
Trnavy a bol vyhlásený za Trnavčana 20. storočia. Svojho významného rodáka ocenili čestným občianstvom aj Dechtice a hoci patrí medzi tých, ktorí
si svoj pomník už za života vybudovali vlastnou prácou a dielom, nepochybujem, že ho raz takýto monument bude navždy pripomínať (na odľahčenie
tejto priam patetickej chvíle – ak by namietal proti vlastnej soche, mohlo by
ísť o súsošie – veď z Dechtíc pochádzajú až traja archivári – náš jubilant, Dr.
Dubovský a napokon aj ja!).
Archivár Dr. Jozef Šimončič oslavuje svoje deväťdesiate narodeniny. Deväťdesiat rokov života naplneného pokornou prácou, službou vede, života
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pevných morálnych zásad a postojov, života viery a lásky k blížnemu. Vo
svojom živote prestál mnoho príkorí a schytal nemálo rán, ale nezatrpkol
a odmietal nenávisť či pomstu. Náš jubilant je človek, ktorý bol po celý svoj
život aj archivárom a viem, že ním bude do svojich posledných dní (verím,
že sú ešte veľmi vzdialené). Niekoľko rokov som mal možnosť pracovať po
jeho boku, oveľa viac rokov ho však poznám a stále spoznávam. Bol to môj
riaditeľ, učiteľ i vzor, je a nech dlho ešte bude aj dobrým a vzácnym rodinným
priateľom. Ad multos annos, domine et amice carissime!
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.
vedúci Katedry archívnictva a pomocných vied historických
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
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Profesor Jozef Šimončič
ako pedagóg na Trnavskej univerzite

Široký záber a pôsobnosť prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc., sa prejavila
aj v pedagogickej oblasti, a možno povedať, že ide o jedno z jeho asi najvýraznejších a najdôležitejších pôsobení, čo dobre vidieť aj v silnom dojme, ktorý
na univerzite stále vládne. Niet totiž pochýb o tom, že ak si absolventi histórie
vybavujú svoje pocity a spomienky na svojich pedagógov, tá na profesora
Šimončiča patrí k tým najvýraznejším.
Vznik Trnavskej univerzity a kreovanie tunajšieho študijného odboru história bola veľká príležitosť na uplatnenie talentu a aj organizačných schopností pána profesora. Možno povedať, že profesor Šimončič sa na univerzite
cítil ako ryba vo vode – toto bol jeho priestor a komunikácia s poslucháčmi
tým, kde sa cítil najlepšie.
Na tomto mieste len stručne zosumarizujem, že profesor Šimončič pôsobil
na univerzite ako pedagóg od roku 1992 do roku 2007, a to najskôr na odbore
história spoločnej katedry filozoficko-historických vied a potom aj na samostatnej katedre histórie, kde prednášal pomocné vedy historické, novoveké
slovenské dejiny, viedol semináre z novších slovenských dejín, prednášal dejiny Trnavy a Trnavskej univerzity, ako aj reformáciu a rekatolizáciu na Slovensku a istý čas prednášal na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity metodológiu a monasteriológiu. Vedecká činnosť profesora Šimončiča sa prejavila
aj v jeho kvalifikačnom postupe. V roku 1994 sa habilitoval na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a univerzitným profesorom sa
stal v roku 1998, v rokoch 1999 – 2005 viedol Katedru histórie na Filozofickej
fakulte Trnavskej univerzity.
Angažovanosť profesora pri formovaní univerzity a budúcnosti študijného odboru história na nej bola teda prítomná, viditeľná už od jej začiatkov.
Ešte pred začiatkom prvého akademického roku sa profesor Šimončič snažil
o vypracovanie podoby štúdia dejín na Trnavskej univerzite. Ten sa nakoniec
nerealizoval v celosti, ale málo sa vie o skutočnosti, že je jedným z prvých
ideových tvorcov obsahovej náplne nášho študijného programu. Už 15. júla
1992 PhDr. Michal Slivka, CSc., neskorší prvý predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity, a tajomník fakulty humanistiky Mgr. Michal Horský spracovali návrh študijných odborov a niektorých študijných plánov na
fakulte humanistiky, spoločne s návrhom garantov a spolupracovníkov pri
ich príprave, prijímacích pohovorov a konkurzných konaní na fakulte. Za
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odbor história, na ktorý sa hlásilo celkom štyridsaťosem poslucháčov, bol
za garanta navrhovaný PhDr. Jozef Šimončič, CSc., pričom podľa tohto návrhu mali byť jeho spolupracovníkmi PhDr. Richard Marsina, CSc., a PhDr.
Alexander Avenárius, CSc.1 Návrh obsahoval tiež možnosť doplniť štúdium
popri hlavných študijných odboroch aj o kombinácie, pričom pre históriu sa
navrhovala kombinácia s klasickou filológiou a pomocnými vedami historickými. Práve v dôsledku toho 20. júla 1992 Jozef Šimončič zaslal Richardovi
Marsinovi svoju konkrétnu predstavu o tom, akú náplň by mal mať odbor
histórie na Trnavskej univerzite.2 Podľa jeho návrhu mal profil absolventov
viesť k schopnostiam zastávať pracovné pozície vo vedeckých inštitúciách,
archívoch, múzeách, redakciách, špecializovaných odboroch štátnej správy,
no tiež aj na pozíciách stredoškolských učiteľov s možnosťou doplnkového
štúdia na pedagogickej fakulte univerzity. Preto navrhoval štúdium dejín rozvrhnúť do troch základných okruhov – na predmety zo slovenských dejín,
svetových dejín a doplňujúce, „iné“ predmety. Podľa toho tak mali poslucháči prvého ročníka v rámci okruhu slovenských dejín absolvovať predmety
úvod do štúdia histórie, „metodiku“, historiografiu, v rámci okruhu zo svetových dejín predmety dejiny praveku, Východu, Perzie, Egypte, Grécka, Ríma
a dopĺňať ich mali predmety logika, slovenčina, latinčina, dejiny umenia –
pravek. V druhom ročníku mali za slovenské a svetové dejiny absolvovať dejiny stredoveku (slovenské a svetové) a dopĺňať ich mali psychológia, latinčina, maďarčina, pomocné vedy historické I, dejiny svetovej literatúry I, dejiny
umenia – stredovek. V treťom roku boli pre oba základné okruhy plánované
dejiny novoveku (slovenské a svetové) I s doplňujúcimi predmetmi maďarčina, nemčina, pomocné vedy historické II, dejiny svetovej literatúry II, dejiny
umenia – novovek I. Navrhovanou obsahovou náplňou štvrtého ročníka mali
byť dejiny novoveku II (slovenské a svetové) a predmety nemčina, archivistika, muzeológia, knihoveda – úvod, dejiny umenia – novovek II a výberové
predmety: dejiny filozofie, dejiny hudby, cirkevné dejiny, sociológia, politológia. Napokon v piatom ročníku mali poslucháči absolvovať jeden semester
štúdia na univerzite v „Prahe, Krakove, Budapešti, Viedni, Ríme – a štúdium
v tamojších archívoch a knižniciach“, všetko mali dopĺňať bližšie nedefinované „doplnkové predmety a prednášky“. Mali tiež vypracovať záverečnú
písomnú prácu. Dr. Šimončič ďalej navrhoval, aby sa štátne skúšky konali po
1

2

Archív Trnavskej univerzity v Trnave, fond Richard Marsina, Študijné odbory fakulty humanistiky (návrh) z 15. VII. 1992 (nesignovaný).
Archív Trnavskej univerzity v Trnave, fond Richard Marsina, List Jozefa Šimončiča z 20. VII.
1992 (nesignovaný). Podľa rukopisnej poznámky príjemcu bol poštou tento materiál doručený 22. júla.
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treťom (bakalár) a po piatom ročníku (magister). Základné podmienky rigorózneho konania (doktorát filozofie) sa mali skladať z „publikovania“ a minimálne dvojročnej praxe.3
Za uvedené obdobie rokov 1992 až 2006 profesor Šimončič viedol celkom
40 kvalifikačných prác, a to v tomto štatistickom vyjadrení: 32 diplomových
prác, 5 rigoróznych prác a 3 dizertačné práce. Išlo pritom o dôležité historiografické témy z oblastí, ako boli:
• cirkevné dejiny
• dejiny Trnavy a trnavského regiónu
• slovensko-poľské vzťahy
• kampanológia
• diplomatika (konfirmácie trnavského privilégiá)
• heraldika (súpis erbových pamiatok v Trnave)
• dejiny Trnavskej univerzity
Mnohé z týchto tém sa po prvýkrát na Slovensku systematicky viedli, čo
najvýraznejšie vidieť v kampanologických prácach o súpisoch zvonov.
Pôsobenie profesora Šimončiča na univerzite však bol širšie ako len v pedagogickej oblasti. Už od začiatku bol profesor aj hlavným promotórom univerzity, čo je veľmi náročná pozícia. Napokon by som ešte povedal aj to, že
veľmi málo sa vie o tom, že profesor je vôbec prvý člen katedry, ktorý viedol
grantový projekt Vedeckej grantovej agentúry ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied (VEGA), jeho výsledkom je edícia prameňov Trnavská
univerzita v dokumentoch (1635 – 1998). Profesor je stále publikačne činný
a táto neutíchajúca energia je pre mnohých z nás len dôkazom o schopnostiach výnimočného človeka.
Nad dverami Vatikánskeho tajného archívu je nápis: Opus alter inchoans alter perficiens. Takým je aj dielo profesora Šimončiča – inšpiruje a zakladá reťazec dôležitých výskumov, ktoré trvajú aj ďalej, a v tom je jeho nesmrteľnosť...
Ad multos annos pán profesor!
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
vedúci Katedry histórie
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

3
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Archív Trnavskej univerzity v Trnave, fond Richard Marsina, List Jozefa Šimončiča z 20. VII.
1992 (nesignovaný), príloha listu s názvom Trnavská univerzita: Katedra histórie – projekt
štúdia.

Profesor Šimončič – zakladateľ
Ústavu dejín Trnavskej univerzity

Vážený pán profesor, milé dámy, vážení páni!
Ak sa povie profesor Jozef Šimončič a Trnavská univerzita, väčšine ľudí sa
vybaví jeho dlhoročné pôsobenie na katedre histórie, prípadne si ho mnohí
predstavia v talári ako promotóra pri udeľovaní čestných doktorátov univerzity. Profesor Šimončič však zanechal na Trnavskej univerzite aj iný dôležitý
historický odkaz – je totiž spoluautorom projektu a koncepcie Ústavu dejín
Trnavskej univerzity, ktorý aj sám viedol ako jeho prvý riaditeľ v rokoch 2005
až 2008.
Keď sa v roku 1997 blízky kolega a priateľ profesora Šimončiča, doktor Ján
Tibenský, zúčastnil na jednej inaugurácii na Trnavskej univerzite, v príhovore
vyslovil myšlienku vytvorenia Kabinetu dejín Trnavskej univerzity; zdôraznil, že táto inštitúcia si to sama zasluhuje, ale aj preto, aby si uvedomila vlastnú hodnotu i výsadné miesto v kultúrnych dejinách Slovenska. V profesorovi
Šimončičovi, ako v historikovi a lokálpatriotovi, táto predstava silne zarezonovala a pustil sa do prípravy a realizácie takéhoto projektu. Na prelome
milénií profesor Šimončič predložil dekanovi vtedajšej fakulty humanistiky
návrh na zriadenie Kabinetu dejín Trnavskej univerzity, pričom Akademický senát Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity jednohlasne schválil jeho
štatút. Projekt sa ale veľmi zapáčil vtedajšiemu rektorovi, profesorovi Petrovi
Blahovi, a na jeho podnet bol pozmenený názov Kabinet dejín na Ústav dejín
Trnavskej univerzity, pričom nemal pôsobiť len v rámci fakulty, ale celouniverzitne ako dokumentačné a vedecké a výskumné pracovisko Trnavskej univerzity, ktorého súčasťou je aj Archív Trnavskej univerzity. Profesor Šimončič
s návrhom pána rektora súhlasil a takto koncipovaný projekt napokon Akademický senát Trnavskej univerzity definitívne schválil 12. októbra 2001.
Keďže profesor Šimončič v tom čase zastával funkciu vedúceho katedry
histórie, na post riaditeľa Ústavu dejín oficiálne zasadol až 1. februára 2005.
Medzitým ale pán profesor spolupracoval na príprave niekoľkých konferencií či na publikovaní vedeckých prác, venovaných problematike dejín Trnavskej univerzity. Ako vôbec prvá publikácia pod hlavičkou ústavu vyšla pri
príležitosti osláv 10. výročia obnovenia Trnavskej univerzity edícia prameňov Trnavská univerzita v dokumentoch (1635 – 1998), na ktorej sa okrem
profesora Šimončiča podieľali aj Daniel Škoviera a Vladimír Rábik. Profesor
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Šimončič stál aj pri zrode (a je i autorom názvu) zborníka ústavu dejín Fons
Tyrnaviensis, pričom prvé tri čísla viedol ako editor (inak len nedávno vyšlo
v poradí jeho siedme číslo). Okrem toho pán profesor svojimi odbornými radami (ako recenzent) vypomáhal aj pri ďalších publikáciách, ktoré vyšli pod
hlavičkou Ústavu dejín, a to Rektori Trnavskej univerzity 1635 – 1777, 1992
– 2008, a tiež Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity. Avšak dovolím si povedať, že rozsahom najväčším dielom v súvislosti so zmapovaním
dejín Trnavskej univerzity bolo zostavenie obsiahlej syntézy Dejiny Trnavskej
univerzity 1635 – 1777/1992 – 2010. Reprezentatívna monografia podrobne informuje o dejinách tejto významnej vzdelávacej inštitúcie od čias jej založenia
kardinálom Petrom Pázmaňom až po jej preloženie do Budína, pričom publikáciu uzatvára kapitola o dejinách v roku 1992 obnovenej Trnavskej univerzity. Práca vyšla v jubilejnom roku 2010 pri príležitosti 375. výročia obnovenia
Trnavskej univerzity a pod vedením vedúceho projektu profesora Šimončiča
na nej pracovalo takmer 5 rokov 17 autorov jednotlivých kapitol.
Treba tiež spomenúť, že prostredníctvom profesora Šimončiča ústav nadviazal spoluprácu s pracoviskami v Maďarsku, odkiaľ získal viaceré fotokópie archívnych dokumentov o pôvodnej Trnavskej univerzite. Podobne tak
zásluhou pána profesora Ústav dejín Trnavskej univerzity začal spolupracovať s jedinou existujúcou obdobnou inštitúciou na území bývalého Československa – s Ústavom dějin Karlovy univerzity a Archivom Karlovy univerzity
v Prahe, s ktorými dodnes udržiavame pravidelné kontakty.
Na záver si dovolím konštatovať, že realizáciou projektu ústavu profesor
Šimončič dokázal efektívne skombinovať odborné témy, ku ktorým mal vždy
veľmi blízko – lásku k histórii a archívnictvu, k mestu Trnava i k Trnavskej
univerzite.
Ešte raz vďaka pán profesor, prajem Vám všetko dobré!
PhDr. Marián Manák, PhD.
riaditeľ Ústavu dejín Trnavskej univerzity

38

Profesor Jozef Šimončič deväťdesiatročný

Vážený pán profesor Jozef Šimončič, drahý Jozef,
prichodí mi poďakovať Ti za intenzívnu spoluprácu so slovenskými je
zuitami počas komunizmu a po jeho páde. Ďakujem Ti, že si bol spolu s viacerými jezuitmi vnímavý na znamenie času, na onen biblický kairos, keď je tá
pravá chvíľa začať alebo uskutočniť nejaké diela. Je to chvíľa, ktorá sa môže
pominúť a už niet vhodnej príležitosti uskutočniť takéto dielo. Taký čas sa
vyskytol v druhej polovici osemdesiatych rokov, keď slovenskí jezuiti na Slovensku a v zahraničí dospeli k záveru, že by bolo treba spracovať a vydať
dejiny jezuitov na Slovensku. Vtedy vyšiel podnet pátra Provinciála Andreja
Osvalda, ktorý touto úlohou poveril pátra Emila Krapku. Keďže ste sa dobre
poznali, bolo celkom prirodzené, že Ťa požiadal o pomoc a spoluprácu pri
spracovaní publikácie Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Vložil si do
neho svoju dlhoročnú skúsenosť z práce v Štátnom archíve v Trnave a k práci
na tomto monumentálnom diele pribral aj svojich dobrých priateľov a kolegov.
V roku 1965 pridelila Okresná dislokačná komisia Štátnemu archívu v Trnave, ktorý bol vtedy na ôsmich miestach, časť budovy jezuitského kláštora
v Trnave po odsťahovanej Štátnej bezpečnosti. Už pri usporadúvaní a inventarizovaní fondov si evidoval všetky dôležitejšie dokumenty, ktoré by sa dali
publikačne využiť vrátane dokumentov k prvému pobytu jezuitov v Trnave
v rokoch 1561 – 1567, potom z rokov 1615 – 1773 (1777), predovšetkým v súvise s Trnavskou univerzitou, ale aj po roku 1853, keď jezuiti prišli po tretí raz
do Trnavy. A keď Ťa páter Emil Krapka oslovil s návrhom spracovať Dejiny
Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, mal som už prehľad o základných dokumentoch aj v iných archívoch na Slovensku i o prameňoch, vydávaných
pátrom Ladislavom Lukácsom v Ríme. Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku sú dielom širokého autorského kolektívu. Páter Emil Krapka bol zodpovedným šéfredaktorom a s pátrom Vojtechom Mikulom spracovali ideové
a nosné kapitoly. Bolo poznať, že obaja už dlhšie pracovali na tejto téme, ktorú
dokonale poznali. Stretávali ste sa pravidelne v byte pátra Krapku, kam prichádzal aj páter V. Mikula. Na spracovanie dejín jednotlivých domov Spoločnosti Ježišovej sa Ti podarilo získať aj PhDr. Ivana Chalupeckého (Levoča,
Spiš), PhDr. Juraja Slaného (Banská Bystrica, Staré Hory, Motyčky), PhDr.
Jána Milana Dubovského (Pezinok), PhDr. Zoru Viestovú (Skalica), PhDr.
Vendelína Jankoviča, CSc. (Banská Štiavnica) i Hadriána Radvániho. Niekto-
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ré kapitoly napísali páter Gabriel Povala a páter Michal Fedor. Ty si spracoval
Trnavu, zrušenie Spoločnosti Ježišovej, prebásnil si elégiu pátra Michala Denisa s názvom Smutný spevohlas, spracoval si tiež chronológiu udalostí, archívne pramene a edície prameňov, literatúru k dejinám Spoločnosti Ježišovej
na Slovensku a edičnú poznámku vrátane jej realizácie. Dielo vyšlo bez poznámkového aparátu, bez ujmy na vedeckej úrovni v roku 1990 v jezuitskom
vydavateľstve Dobrá kniha v Kanade. Cesta rukopisu však nebola taká jednoduchá a priamočiara. Koncepcia diela sa rodila na stretnutiach autorského
kolektívu u pátra Emila Krapku v Trnave, na ktorých sa vytvoril celkový plán
diela a rozdelili sa jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Následne šli spracované
texty na recenzovanie, aby sa dodržiavala jednotnosť diela. Ty a Tvoji známi
zo slovenských archívov buď sami spracovali texty, alebo umožnili autorom
prístup k množstvu potrebného archívneho materiál, ku ktorému by jezuiti
nijako nemohli v tom čase mať prístup. Využil si aj svoje kontakty v Budapešti na získanie kópií archiválií týkajúcich sa príchodu a pôsobenia jezuitov
na Slovensku v rokoch starej Spoločnosti Ježišovej. Spolu s Jozefom Hanusom
zo Slovenského národného archívu v Bratislave si navrhol a spracoval obrazovú prílohu. Do knihy si pripravil aj čiernobiele fotografie. Farebnú prílohu
urobil Ing. Jozef Hanus, CSc., rodák z Krškan, príbuzný pátra Mikulu. On
vedel vynikajúco fotografovať, ale nevedel čo, Ty si vedel čo, ale nevedel si
fotografovať. P. Mikula vám dal k dispozícii svoj Wartburg. Páter Krapka vás
zafinancoval a v druhej polovici mája 1988 ste si vzali dovolenku a prejazdili
ste Slovensko od Skalice po Humenné a od Žiliny po Komárno a fotografovali ste všetky jezuitské objekty. Prichádza mi na um perlička, ktorú si v tejto
súvislosti spomenul v rozhovore pre časopis Viera a život: „Inžinier Hanus
bol pracovníkom Slovenského národného archívu, zariadenia Ministerstva
vnútra SSR a jeho pracovná legitimácia nám dokonca otvorila objekt Okresného oddelenie MV SSR v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ bol najlepší výhľad
na budovu bývalej jezuitskej rezidencie.“
Obrazovú prílohu spolu s kapitolou o pôsobení slovenských jezuitov v zahraničí po likvidácii rehoľných domov na Slovensku v noci z 13. na 14. apríla
1950 doplnili slovenskí jezuiti v Kanade. Ty si bol ten, kto preniesol rukopis
do Maďarska a zaslal ho do Kanady. Rukopis si prenášal cez colnicu v Šahách, kde mal Tvoj syn známeho, do Budapešti Tvojmu priateľovi Dr. B. Hollovi SchP, ktorý to cestou niektorého vyslanectva poslal pátrovi Štefanovi
Senčíkovi do Ríma. O dva týždne si dostal pohľadnicu s dohodnutým pozdravom – rukopis dejín bol na mieste. S odstupom času možno povedať, že to
bol skutočne kairos, lebo neskôr sa rozbehli iné práce na obnove cirkevného
a rehoľného života a táto práca by sa bola odložila, možno až do nedohľadna,
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v tom čase boli k dispozícii takí vynikajúci odborníci ako Ty, mali dlhodobo
utvorené dobré medziľudské vzťahy, prístup k archívnym materiálom a spoločnú vieru a lásku k Cirkvi. Spolupracoval si s jezuitmi aj na ďalších edíciách,
ktoré by bolo teraz ťažko vymenovať, no monumentálnemu dielu Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku zaiste patrí prvé miesto.
Taký kairos sa naskytol aj hneď po roku 1989, keď po nadobudnutí náboženskej slobody bolo jasné, že slovenská jezuitská provincia sa zjednotí a že
viaceré apoštolské diela z Kanady sa presťahujú na Slovensko. Jedným z najkompetentnejších bolo vydavateľstvo Dobrá kniha, ktoré v tom čase vydávalo
nielen knihy, ale aj dva časopisy Posol a Echo. Trnava bola vybraná za sídlo
vydavateľstva a všetko sa veľmi rýchle rozbehlo, aby sa zaplnila medzera,
ktorá počas komunistického režimu vznikla v katolíckom vydavateľskom
apoštoláte. Pomáhal si pri usadení vydavateľstva v Trnave, hneď od začiatku
pri zrode časopisu Viera a život, ktorý si predsavzal byť neformálnym pokračovaním kanadského Echa. Časopis sa inšpiroval jezuitskými časopismi,
talianskym Civiltá cattolica, francúzskym Etúdes, nemeckým Stimmen der Zeit
a stal sa členom tejto rodiny. Časopis Echo duchovného prúdenia dneška (štúdie o aktuálnych otázkach našej doby) začali vydávať slovenskí jezuiti v Kanade v roku 1972. V rokoch 1972 až 1990 vyšlo 52 čísel, ktoré redigovali pátri
Štefan Senčík, Dominik Kaľata, Vincent Dančo, Félix Litva a Rajmund Ondruš.
V roku 1991 si bol pri jeho zrode a stále ho sprevádzaš svojou podporou. Bolo
to určitým spôsobom prirodzené pokračovanie spolupráce, ktorá sa vytvorila
pri spracovaní Dejín Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, viacerí spoluautori
sa stali členmi redakčnej rady (PhDr. Ivan Chalupecký a PhDr. František Palko spolu s pátrami Emilom Krapkom a Félixom Litvom) a prvým zodpovedným redaktorom sa stal páter Vojtech Mikula. Hoci sa na tomto poste vystriedalo už viacero jezuitov, bol si aktívnym členom jeho prvej redakčnej rady
a stále ho ako člen redakčnej rady sleduješ a podporuješ svojimi inšpirujúcimi
návrhmi. Od jeho zrodu si v ňom publikoval množstvo príspevkov, štúdií
a recenzií. Patrí Ti za to úprimná vďaka. Vďaka patrí aj Tvojej manželke, ktorá
Ťa v Tvojej práci pre dobro Cirkvi a jezuitov vždy podporovala.
prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
zodpovedný redaktor časopisu Viera a život
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Vážený pán profesor, vážený pán rektor, milé kolegyne a kolegovia, dámy
a páni!
Je pre mňa nesmiernou cťou, že môžem prehovoriť na tomto mieste pred
týmto slávnostným zhromaždením a vzdať úctu nášmu učiteľovi, vedcovi,
historikovi a archivárovi, ale predovšetkým človeku, pánovi profesorovi Jozefovi Šimončičovi. Verím pritom, že nehovorím iba za seba, ale za všetkých
jeho žiakov, poslucháčov histórie, ktorým celé roky vštepoval do sŕdc lásku
k dejinám. Dejiny nechápal ako náhodný sled udalostí, ale ako odraz podstaty človeka, jeho ľudskej prirodzenosti, ktorá dávala dejinám hlbší zmysel.
Dejiny boli preňho dejinami ľudských činov, ich hodnotu celý život hľadal
a snažil sa ich pochopiť.
Mal som to šťastie, že som spolu s viacerými, ktorí tu sedia, mohol patriť
k jeho úplne prvým prvákom, k najstaršiemu ročníku vtedy novozaloženej
Trnavskej univerzity, ktorá v rokoch 1992 – 1993 musela zabojovať o svoju
existenciu. Nebolo to vtedy jednoduché, politický tlak silnel a zdalo sa, že tak
skoro neskončí. Museli sme chodiť protestovať do Bratislavy. „Socializmus
nemá hraníc – pretože si ho v sebe chrániš,“ ako napísal niekdajší básnik Vojtech Kondrót (dielo Krajina vydané vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ
v roku 1975, s. 68). Trnavská univerzita však mala inú ambíciu, vychovávať
mladých ľudí podľa kresťanských zásad, podľa morálnych hodnôt. Profesor
patril k jej spoluzakladateľom, pomáhal vytvárať rodinnú atmosféru, poslucháčov pokladal za rovnocenných, za kolegov, vychádzal nám v ústrety a všemožne pomáhal. Všetci sme sa poznali, v škole nás bolo iba zopár. Rodinné
vzťahy s mnohými z nás udržiava profesor Šimončič dodnes. Prednášal nám
slovenské dejiny novoveku, štátnicový predmet. Prísny ale nebol, zo skúšok
sme si odnášali lepšie známky, než aké sme si zaslúžili. Keďže sme boli jeho
prví poslucháči, učil sa prednášať, my sme sa zasa učili študovať.
Ak sa tu spomínalo, o čo všetko sa zaslúžil, ja spomeniem ešte jednu vec.
V roku 1993 zorganizoval prvú vedeckú konferenciu na univerzite, týkala sa
dejín reholí a kláštorov (výsledkom je zborník Dejiny a kultúra rehoľných
komunít. Ed. Jozef Šimončič. Trnavská univerzita v Trnave, 1994). Odznelo
tam vtedy asi 30 referátov. Ako poslucháči sme boli vôbec prvý raz v živote
prítomní na takomto vedeckom podujatí.
Spomínam si i na ďalšiu vec, ako nám raz profesor priniesol na prednášku
rozmnožený text o pretrpených dejinách slovenského národa. Vnútorná pre-
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mena národa nie je bez prinášania obety možná, ako napísal. Obetovanie sa
a utrpenie sú spoločným prvkom, ktorý sa vinie dejinami od ich počiatkov
do súčasnosti. Dejiny pritom vykladal podľa princípu „padni komu padni“.
Nie peniaze, moc a sláva, či dnes velebené pohodlie, ktoré mnohí považujú za
spoločenský ideál. Ale človek Jób.
Po promócii v roku 1998 som prijal ako dar od profesora knihu Petra Lipperta o údele biblického Jóba, jeho obľúbené dielo (Človek Jób hovorí s Bohom. Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1992). Vtedy som nepochopil, prečo som
knihu dostal, no dnes už dobre chápem. Sú tam obsiahnuté hlboké myšlienky
o Božom zámere s človekom: „On robí veci preveľké, nesmierne, divy, ktorým
počtu niet. Keď vôkol mňa ide, ani si to nevšimnem, keď prešmykne sa, tiež
ho nezbadám. Ak niečo schytí, kto mu v tom zabráni? A kto mu povie: Čo to
vystrájaš?“ (Jób 9,10-12). Na hranici reality a mystiky, viditeľného a neviditeľného sa nachádza Boh.
Parafrázujúc myšlienku Viktora E. Frankla, dejiny mravcov neexistujú, je
to síce pohyb cieľavedomý a organizovaný, ale bez pochopenia svojho zmyslu. Profesor Šimončič nás učil písať prvé odborné práce, chápať vedeckú literatúru a posudzovať historické fakty. Ale za čo sme mu my, jeho žiaci, najviac
vďační, je dôraz na ľudskosť, skromnosť, pokoru a sebaobetovanie. A predovšetkým to jezuitské, všetko na väčšiu česť a slávu Božiu.
Ďakujeme Vám pán profesor za všetko a gratulujeme k Vášmu jubileu.
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
absolvent prvého ročníka odboru história
na obnovenej Trnavskej univerzite v Trnave
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Pocta osobnosti a priateľovi profesorovi
Jozefovi Šimončičovi k jeho deväťdesiatke

Je utorok 19. júna 2018 a spoločenstvo vzácnych ľudí sedí v sále Pazmanea
Trnavskej univerzity, aby vzdali poctu človeku, ktorý pre túto univerzitu, ale
i mesto Trnava a jej región vykonal neskutočne veľké dielo. Predstavenstvo
univerzity na čele s magnificenciou – rektorom prof. doc. JUDr. Marekom
Šmidom, PhD., vicerektorom prof. PhDr. Vladkom Rábikom, PhD., pozoruhodne početnou obcou archivárov (doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., PhDr. Júlia
Ragačová), ako i predstaviteľom mesta Ing. Pavlom Tomašovičom a inými
skladajú slová obdivu a uznania človeku neuveriteľne skromnému jubilantovi prof. PhDr. Jozefovi Šimončičovi, CSc., ktorý v tichosti prežíva „dar“ svojej
deväťdesiatky. Bol som v tom okamihu rád, že môžem sedieť v tejto societe aj
ja a navyše môžem prehovoriť...
Ak sa niekto môže hrdiť skutočnosťou, že má vzácneho priateľa a tento
hodnotový vzťah pretrval plnohodnotne vyše polstoročie – bez výkyvov, tak
je to požehnanie od nebies. A ja môžem konštatovať, že som takéhoto priateľa
stretol – a mám! Hoci nás rozdeľuje zopár rôčkov civilizačného názoru na
život, spoločnosť a možno i rytmus prežívania svojich problémov – vždy sme
našli cestu k sebe a tieto, hoci len krátke stretnutia nás posúvali dopredu. Ako
historik, ale najmä ako publicista som poskladal okrem už publikovaných aj
niekoľko osobných skôr úsmevných príbehov a spomienok spojených s osobnosťou profesora Jozefa Šimončiča, na ktoré by sa nemalo pozabudnúť.
Na prvom mieste treba akcentovať, že profesor Šimončič vybudoval z „trnavského archívu“ plnohodnotnú štátnu vedeckú inštitúciu, ktorá sa dodnes
môže hrdiť svojím dobrým menom a účinnosťou služieb aj pre často nezvykle
náročných bádateľov. A vybudoval ho takmer „svojimi rukami“ a pomocou
okruhu svojich kolegov – dá sa povedať – z prachu urobil funkčný archív.
Z „mestského archívu“ urobil Štátny okresný archív v Trnave a bol jeho riaditeľom až do júna 1992. Jeho pokračovatelia zdedili fundament hodnôt, na ktorom sa dá rásť. Mal som tú česť, že som bol pri tom, ako z nádvoria historickej
radnice sťahoval vzácne archívne dokumenty do nových priestorov jezuitského kláštora na Štefánikovej (predtým Jilemnického) ulice č. 46. A spoločne s ním sa tešil z jeho prvého Sprievodcu po fondoch a zbierkach a naštartovania skutočnej funkčnosti tejto inštitúcie. Spomínam na epizódku z jeho
osláv šesťdesiatky, ktorú pripravil v júni 1988. Za prítomnosti a blahoželaní
slovenskej elity historikov a archivárov (Michal Kušík, Peter Ratkoš, Richard

44

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Marsina, Jozef Watzka, Ivan Chaloupecký, Juraj Špiritza, Ján Dubovský a ďalší) sme spoločne s PhDr. Jurajom Roháčom – (v tom čase archivárom v Trnave
– dnes pedagógom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave) pripravili „prekvapko“. Zaodeli sme sa do historických kostýmov požičaných z divadla, pripravili si honosne vyhotovenú listinu „a la Restauratio
Amplissimi Magistratus 1781“ a pred prítomným auditóriom sme protokolárne vyhlásili ctihodného „občana Jozefa Šimončiča“ za starostu mesta Trnavy.
V listine bolo uvedených aj 12 mien – prísažných, s polatinčenými menami
jeho priateľov. Podmienkou odovzdania tohto dokumentu bolo, aby starosta
identifikoval uvedené mená. Trestom bola „pinta vína“ za každé neuhádnuté
meno. Spomínam na slzy v očiach jubilanta, ktorý od vzrušenia – i s pomocou
elity historikov nevedeli určiť presnú mieru „pinty vína“. Viem iba jedno, že
nám dal objatie a demižón vína na rozlúčku. Táto udalosť bola akoby víziou.
Po novembri 1989 bol profesor Šimončič prvým kandidátom v demokratickej
Trnave na post primátora. Ako je mu vlastné – ponuku veľkoryso odmietol.
Ešte k novembrovým udalostiam v roku 1989. Na mítingoch na balkóne
divadla v Trnave sa vystriedali desiatky prominentov hercov, umelcov a politikov. Medzi nimi vystúpil aj profesor Šimončič a medzi požiadavkami občanov (zmena vedenia mesta, okresu, nastolenie demokracie a slobodných volieb...) odzneli aj tri vízie: znovu postavenie sochy M. R. Štefánika, obnovenie
Trnavskej univerzity a znovu postavenie súsošia Najsv. Trojice na hlavné námestie, ktoré bývalí „režimisti“ hanebne odstránili. Ešte dnes počujem búrlivé
ovácie aj na jeho vystúpenie. Býval som v susedstve divadla. Jeho vízia sa splnila – aj jeho úsilím v roku 1994 bola trnavská „Trojička“ opätovne postavená
na hlavnom (Trojičnom) námestí!
Úsilie o obnovenie univerzity v Trnave zosilnelo v roku 1985, keď bola
zrušená pedagogická fakulta v Trnave a „posunuli“ ju do Bratislavy. Trnava dočasne stratila epitetón univerzitného mesta. Práve v tom roku sa akoby
symbolicky konala vedecká konferencia pod záštitou Slovenskej akadémie
vied pri príležitosti 350. výročia založenia Trnavskej univerzity a paralelne
Západoslovenské múzeum v Trnave sprístupnilo medzinárodnú výstavu
o historickej Trnavskej univerzity. Profesor Šimončič stál v pozadí konferencie a ja som mal historickú povinnosť pripraviť (spoločne s PhDr. Klárou Mészárosovou) scenár výstavy. Po prvýkrát boli pre túto výstavu vystavené autentické exponáty a atribúty pôvodnej univerzity, ktoré zapožičali univerzity
a ústavy z Budapešti. Lavína verejnej mienky sa pohla. Profesor Šimončič získal pre myšlienku obnovy univerzity viacero osobnosti (medzi nimi aj profesora Félixa Litvu SJ z Kanady). V roku 1991 sa v Trnave zišla česko-slovenská
akreditačná komisia, ktorá mala rozhodnúť, či je „Trnava vhodným miestom“
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na prípadné zriadenie univerzity. Ako o všetkých veľkých udalostiach obyčajne rozhodnú malé detaily. Pred rozhodujúcim zasadnutím komisie sa konala prehliadka bývalých univerzitných budov a putovalo sa po dominantách
mesta. Mali sme „stoličku vedľa predsedu akreditačnej komisie“, kde sa spoločensky diskutovalo. Medzi príbehmi, priam vizionársky odrazu profesor
Šimončič spomenul príbeh, keď v čase tridsaťročnej vojny v druhej tretine 17.
storočia na Morave bola dočasne rozpustená univerzita v Olomouci a práve
nová Trnavská univerzita prichýlila unikajúcich študentov z Moravy a umožnila im pokračovať v štúdiu. Prekvapivý záujem predsedu akreditačnej komisie sme pochopili až neskôr... bol z „Olomúca“ – teda profesor z Olomouckej
univerzity. Áno – jeho hlas pre Trnavu bol kľúčový! Čo sa stalo skutočnosťou
už o rok – zriadením a obnovením Trnavskej univerzity. Dnes vieme, že jeho
hlas bol rozhodujúci.
Medzi udalosťami, ktoré posúvali dejiny mesta, boli aj roky 1987 – 1988,
keď profesor Šimončič ako hlavný zostavovateľ monografie k 750. výročiu
Trnavy zostavil autorský kolektív a korigoval všetky štúdie a príspevky.
Spomínam na historický okamih, keď nás ako spoluautorov pozval na pracovné stretnutie a hrdo predložil na stôl objemný fascikel, kde boli schválené rukopisy. Odrazu povstal prítomný hlavný ideológ z partajného vedenia
a prehlásil: „Súdruh Šimončič, je všetko pravda, čo ste tu napísali?“ Oslovený
nemohol použiť frázy, a preto – ako je mu to vlastné povedal: „...súdruh tajomník, keď rímsky cisár oslovil historika Plinia s otázkou, či jeho dejiny Ríma
sú pravdivé, Plinius odvetil: Vznešený césare... nie celkom, ale snažil som sa
ich napísať ozaj pekne...!“. Všetci sme sa zabávali nad touto alegóriou, ale
ako sa ukázalo – opäť mal profesor Šimončič víziu. Monografia vyšla, dostala
knižnú cenu roka..., ale režim do roka padol. Jeho reakcia pre novinárov bola:
„Kniha je krásna, len ľutujem, že čitatelia musia za ňu dať až 100 korún...“
(neporovnávajme s dnešným eurami !!!)
A ešte niekoľko príbehov, ktorých je v mojej pamäti neúrekom. Pozornosť na knižnom trhu vyvolala atraktívna publikácia profesora Jozefa Nováka Erby slovenských miest. V tom čase som sa zaoberal analýzou pečatného
znaku mesta Trnavy (1972). Pri vášnivých debatách s profesorom Šimončičom sme dospeli k názoru, že zverejnený erb mesta Trnavy s osemspicovým
kolom v uvedenej publikácii nezodpovedá historickej skutočnosti. No úloha
presvedčiť univerzitného profesora Jozefa Nováka – uznávanú kapacitu!, že
by mal zmeniť svoju verziu znaku, bola nad ľudské sily. Konečný dialóg zvládol na Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SSR práve profesor Šimončič.
V ďalších vydaniach slovenskej heraldiky už bolo slobodné kráľovské mesto
Trnava reprezentované modrým štítom na ktorom je zlaté šesťspicové kolo.
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Obdobne sa bojovalo za mestskú vlajku Trnavy, ktorú nám „uchmatli“ Košice
(modro-žltá vlajka). Napokon prebehla akademická korektúra a došlo k vzájomnej dohode. Mne za tichú spoluprácu sa ušla odmena – stal som sa členom
heraldickej komisie, na návrh profesora Šimončiča.
Iba v tichom obdive som sledoval nadšenie profesora Šimončiča po zverejnení jeho unikátnej publikácie Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku
(1982), ktorá dosiahla mimoriadny medzinárodný ohlas. Jeho erudícia pokračovala v sérií prác k dejinám Trnavskej univerzity. Mesto Trnava mu môže
byť vďačné za monografickú prácu Mojej Trnave, ale najmä zostavením poslednej monografie Dejiny Trnavy I. zväzok (2010). Treba spomenúť, že jeho
bibliografický súbor publikovaných titulov sa pomaly blíži k tisícke (!), čo je
neuveriteľné číslo svedčiace o jeho nevyčerpateľnej erudícii.
Ak by sme zhodnotili jeho archivársku, pedagogickú, vedeckovýskumnú
a najmä spoločensky prospešnú činnosť, všetky naše hodnotenia by mali spoločného menovateľa – ide o mimoriadnu osobnosť, s profesionálnou etikou
a pozitívnym vzťahom k človeku, okoliu, ktorý si váži ponúknutú pravicu.
Popri jeho desiatkach vyznamenaní a pôct, napr. štátnom ocenení Pribinov
kríž III. triedy za rozvoj archívnictva a regionálnej histórie, či medzinárodné
uznania z Poľska, Francúzska, ale najmä všetky pocty Trnavskej univerzity, je
aj držiteľom čestného občianstva mesta Trnavy, ale netreba opomenúť, že sa
stal občanom 20. storočia Trnavy a do tejto kategórie Panteónu nesmrteľných
ho zvolili tisícky občanov mesta v roku 1999. Hoci je rodákom z Dechtíc, iba
deklaroval, že nie vždy je dôležité rodisko – ale hodnota diela a človečenstvo.
Vo svojom domácom archíve mám desiatky spomienok na priateľa profesora Jozefa Šimončiča, ktoré sme spolu odžili. Napríklad jeho mravčiu prácu
pri vyhotovení podkladov pre proces blahorečenia sestry Zdenky, či jeho zisteniach a nuansách, ktoré menia doterajšie zaužívané poznania, údaje datovania udalostí a objavoch neznámych osobností. No keďže má môj vzácny
priateľ síce požehnaný vek, netreba všetko vyčerpať, treba si čosi ponechať aj
na jeho STOVKU!
Ad multos annos! milý Jozef...
RNDr. Peter Horváth
bývalý pracovník Západoslovenského múzea v Trnave
a Ministerstva kultúry SR
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Obr. 1. V roku 1993 boli pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v trnavskom divadle
ocenené osobnosti, ktoré prispeli k reprezentácii Mesta Trnavy. Pamätná medaila mesta bola
udelená Jozefovi Šimončičovi z Trnavskej univerzity a Petrovi Horváthovi z Ministerstva kultúry
SR (s prihliadnutím na publikačnú činnosť a kultúrno-spoločenskú reprezentáciu).
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K udeleniu pamätnej medaile
Za zásluhy o verejnú správu

Vážený pán profesor,
pri príležitosti Vášho významného životného jubilea vyslovujeme Vám
úprimné poďakovanie za Vašu dlhoročnú vysokokvalifikovanú odbornú
a riadiacu prácu, ktorú ste doteraz vykonali v prospech slovenského archívnictva.
Vysoko si vážime Vaše osobné pracovné výsledky archivára na sprístupňovaní archívnych fondov, najmä fondu Magistrát mesta Trnavy, vydanie Sprievodcu po fondoch a zbierkach Štátneho okresného archívu v Trnave i publikovanie ďalších archívnych pomôcok a prezentovanie výsledkov výskumu na
archívom organizovaných vlastivedných seminároch, predovšetkým si však
vážime Vašu prácu riadiaceho pracovníka. Pod Vaším vedením vtedajší Štátny okresný archív v Trnave si nielen zachoval, ale aj upevnil povesť významného odborného pracoviska v sústave archívov Slovenskej republiky.
Vážený pán profesor, ako prejav uznania za Vašu doterajšiu prácu Vám
generálny riaditeľ Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Adrián Jenčo udeľuje pamätnú medailu Za zásluhy o verejnú
správu.
Do ďalších rokov života prajeme Vám dobré zdravie, spokojnosť v živote
a radosť v rodinnom kruhu.
PhDr. Júlia Ragačová
riaditeľka Štátneho archívu v Trnave
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Obr. 1. Pamätná medaila Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky Za zásluhy o verejnú správu – averz.

Obr. 2. Pamätná medaila Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky Za zásluhy o verejnú správu – reverz.
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K udeleniu pamätného listu za mimoriadny prínos
k rozvoju slovenskej historiografie a k menovaniu
za čestného člena Slovenskej historickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii vied

Vážený pán profesor,
v mene Slovenskej historickej spoločnosti dovoľte krátky pozdrav. Uvedomujeme si, že svoj produktívny vek ste na desaťročia spojili s našou spoločnosťou. Ďakujeme Vám za oživenie a vedenie činnosti našej regionálnej
pobočky v Trnave, za aktívne členstvo v radoch našej spoločnosti, s úctou
hodnotíme, čo všetko ste dokázal v prospech rozvoja slovenskej historiografie, či už perom ako archivár a historik, alebo inštitucionálnym pôsobením na
Trnavskej univerzite. Ako prejav našej úcty a poďakovania prijmite pamätný
list za mimoriadny prínos k rozvoju slovenskej historiografie a čestné členstvo Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Prajeme
Vám pevné zdravie a veľa svetla v duši!
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
predseda Slovenskej historickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii vied
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Obr. 1. Pamätný list za mimoriadny prínos k rozvoju slovenskej historiografie.

Obr. 2. Pamätný list o menovaní za čestného člena Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.
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K udeleniu pamätného listu o menovaní
za čestného člena Spoločnosti slovenských archivárov

Vážený pán profesor,
je mi cťou pozdraviť Vás v mene celej society slovenských archivárov.
V čase rodiacej sa slobody, keď sa slovenskí archivári rozhodli realizovať svoje predstavy a túžby spojené s ďalším rozvojom slovenského archívnictva ako
slobodní občania, Vy ste boli pri tom. Pridali ste sa k zakladajúcim členom
Spoločnosti slovenských archivárov a Váš členský preukaz dostal poradové
číslo deväť. Aj dnes, po desaťročiach usilovnej práce, sa stále živo a intenzívne zaujímate o dianie v slovenskom archívnictve, čo si zasluhuje našu úctu
a obdiv. Valné zhromaždenie Spoločnosti slovenských archivárov, konané
23. mája 2018 v Spišskej Novej Vsi, sa preto uznieslo vymenovať Vás za svojho
čestného člena a poverilo ma odovzdať Vám tento pamätný list.
Pri príležitosti Vášho vzácneho životného jubilea Vám v mene všetkých
členov Spoločnosti slovenských archivárov želám pevné zdravie, pokojný
a harmonický život, neutíchajúci elán a životný optimizmus.
Mgr. Martina Orosová
predsedníčka Spoločnosti slovenských archivárov
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Obr. 1. Pamätný list o menovaní za čestného člena Spoločnosti slovenských archivárov.
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K jubileu prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc.

Ctené dámy, vážení páni,
životné jubileum pána prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc., je príležitosťou
na bilancovanie, k čomu sa na kolokviu konanom pri príležitosti deväťdesiatich narodenín tejto vzácnej osobnosti odhodlali najmä jeho dlhoroční spolupracovníci. Skromne si dovolím pridať len niekoľko myšlienok.
O dlhoročnom mestskom archivárovi a riaditeľovi Štátneho okresného
archívu v Trnave a po obnovení Trnavskej univerzity v roku 1992 pedagógovi a vedcovi Jozefovi Šimončičovi, ktorý sa spolupodieľal na vzniku katedry
histórie, kde prednášal pomocné vedy historické a dejiny Slovenska v období
1526 – 1848, som ešte pred mojím príchodom na Trnavskú univerzitu často
počul hovoriť najmä historika, bibliografa a publicistu Hadriána Radvániho a farmaceuta Vojtecha Strelku, ktorý v rokoch 1993 – 2004 pôsobil ako
knihovník Spolku sv. Vojtecha. Meno profesora Šimončiča som však dlhšie
spájal najmä s menom prof. MUDr. Štefana Kopeckého, PhD., s ktorým stál
pri začiatkoch ekumenických stretnutí v Trnave. Obaja si uvedomovali, že
k aktuálnym témam súčasnosti patrí hľadanie spoločného dialógu a spolupráce medzi kresťanskými cirkvami. Šimončič, Kopecký spolu s evanjelickým
farárom, spisovateľom, literárnym historikom a prekladateľom Gustávom
Viktorym, pôsobiacim od roku 1960 až do smrti v roku 1975 v Trnave, patrili v tomto meste k hlavným iniciátorom zbližovania katolíkov a evanjelikov
a možno povedať, že ich pričinením sa trnavské ekumenické dni stali vzorom
aj pre ďalšie slovenské mestá a obce. V organizovaní ekumenických podujatí
vychádzali Šimončič s Kopeckým z diela koncilovej obnovy, ktoré chcelo pôsobiť v duchu Druhého vatikánskeho koncilu a svoju pozornosť zameralo aj
na vzťah katolíckej cirkvi k iným kresťanským cirkvám a spoločenstvám.
S našim jubilantom som sa prvýkrát osobne stretol až v novembri 1989 v budove divadla v Trnave, ktorú dali v roku 1831 postaviť spolu so zástupcami
mesta aj jeho obyvatelia, o čom hovorí aj latinský nápis na jej priečelí: Isthanc
aedem Thaliae posuit senatus ac popolus Tirnaviensis. Počas „nežnej revolúcie“ na
novembrových mítingoch obyvateľov Trnavy zazneli z balkóna divadla mnohé požiadavky. Organizátori týchto mítingov oslovili Jozefa Šimončiča, či by
mohol prehovoriť o znovupostavení barokového súsošia Najsvätejšej Trojice,
ktorého autorom bol Ján Krištof Khien. Hoci Jozef Šimončič zápasil v novembrových dňoch s chrípkou, v rýchlosti nakoncipoval niekoľko viet a 25. novembra 1989 z balkóna divadla oslovil plné námestie týmito slovami:
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„Vážení prítomní, vážení Trnavčania, milá mládež!
Predkovia naši schádzali sa na tomto námestí vo chvíľach dejinných, slávnostných a tragických.
Toto miesto je posvätné!
Roku 1695 urobili sľub a zo zbierok a darov ho hneď aj realizovali: v strede
tohto námestia postavili nádherné barokové súsošie Najsvätejšej Trojice.
Podobné súsošia stoja dodnes na námestiach v Bratislave, Žiline, Prešove, Trenčíne, Nitre, Banskej Štiavnici, Kremnici, kde si ich posledne obnovili
a pozlátili.
Rada mesta Trnavy roku 1949 rozhodla súsošie na námestí rozobrať,
reštaurovať a znovupostaviť v rohu námestia, pretože stredom mala ísť cesta.
V zhone nasledujúcich rokov sa na vec zabudlo, a keď sa spomína – zo
všeobecne známych príčin – nebolo už odvahy súsošie postaviť znovu.
Celé súsošie jestvuje, okrem menších zničených častí, a je zložené na viacerých miestach Trnavy.
Architekti, historici umenia a iní odborníci tvrdia už dlhší čas, že toto námestie je prázdne, ono súsošie patrí do jeho stredu matematicky, geometricky, umelecky a kultúrne.
Prosíme Radu mesta Trnavy, aby súsošie Najsvätejšej Trojice vrátila, kam
ono patrí, a ak je to potrebné, pomôžeme finančnou zbierkou a brigádami...
Odčiňme omyl, napravme nekultúrnosť a pomôžme mestu postaviť Trojičku do stredu tohto námestia. Lebo toto miesto je posvätné.“1
Prípravné práce na obnovení pôvodného súsošia Najsvätejšej Trojice korunujúcej Pannu Máriu, z ktorého sa veľkú časť po jeho rozobratí a uložení na viacerých miestach už zachrániť nepodarilo, prebiehali pod vedením
akademického sochára Pavla Čambála. „Trojička“ sa do centra Trnavy vrátila
v roku 1993. Vždy, keď sa pred ňou zastavím s návštevníkmi zo Slovenska
i zahraničia, spomeniem aj to, že slová o jej prinavrátení na hlavné námestie
zazneli z balkóna divadla a ich autorom bol náš vzácny oslávenec pán prof.
PhDr. Jozef Šimončič, CSc.
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
dekan Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave

1

56

ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: B-print, 1998, s. 307.

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Obr. 1. Ďakovný list dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave profesorovi
Šimončičovi za mimoriadny prínos pre rozvoj študijného odboru história na Slovensku a za
obetavú a tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu na katedre histórie.
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Profesor Jozef Šimončič – archivár, historik, pedagóg,
môj prvý a posledný riaditeľ a stále dobrý radca
a priateľ na poli histórie

Pána profesora Šimončiča mi dala Božia Prozreteľnosť ako môjho prvého
riaditeľa v Štátnom okresnom archíve v Trnave (1973 – 1991) a posledného
v Ústave dejín Trnavskej univerzity v Trnave (2005 – 2008), kde som pracovala do roku 2015.
Po skončení päťročného štúdia historických vied na Katedre československých dejín a archívnictva na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1973
ma do Štátneho okresného archívu v Trnave prijal jeho vtedajší riaditeľ PhDr.
Jozef Šimončič. Ako Liptáčka spod Západných Tatier som v Trnave nikoho
nepoznala a v Trnave nepoznali mňa. Na vtipné odporúčanie JUDr. Jozefa
Roháča, vedúceho Odboru vnútorných vecí na Okresnom národnom výbore
v Trnave, ktorému vtedy archív podliehal, sa rozhodli ma prijať, súdiac, že
mám dobrý kádrový profil: „tri L“, t. j. za sebou mám Jozefa Lenárta, ústredného tajomníka Komunistickej strany Slovenska, rodáka z Liptovskej Porúbky, pochádzam z Liptova a som luteránka. Samozrejme, to tak celkom nebolo.
Postupne som spoznávala rozsiahly Trnavský okres, ktorý patril do spádovej oblasti Štátneho okresného archívu v Trnave. Pán riaditeľ mi to uľahčil
zorganizovaním služobnej cesty po sídlach miestnych národných výborov,
kde sme pre pripravovanú publikáciu spresňovali dátumy oslobodenia obcí.
Vďaka odbornému vedeniu pána riaditeľa som sa postupne oboznamovala s praxou archivára, dala sa ním zapáliť pre záchranu každého písomného
dokumentu a získať ho do archívu či od fyzických alebo právnických osôb.
Pán riaditeľ nechcel, aby sme zostali len pri triedení a inventarizovaní, ale vedeli dokumenty zhodnotiť aj po ich historickej stránke a nechať ich prehovoriť cez príspevky najmä v regionálnej tlači, jubilejných zborníkoch, monogra
fiách, pri šírení osvety cez prednášky, ktoré odzneli hlavne na každoročných
vlastivedných seminároch.
Pán riaditeľ popri svojom odbornom raste dával možnosť rastu aj nám,
a tak sme postupne pripravovali do tlače práce, ktorých vydanie bolo podmienkou pre získanie malého doktorátu. Štátny okresný archív v Trnave bol
medzi archívmi na Slovensku uznaný ako prvý za vedecké pracovisko.
Náš šéf, ako sme volali pán riaditeľa skrátene, bol človekom činu, veľa
nehovoril, ale konal. Bol nesmierne pracovitý. Služobné cesty autom či spo-
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ločnými dopravnými prostriedkami využíval na štúdium najnovších čísiel
zborníkov a vedeckej literatúry, kým my mladí sme zatiaľ vypli.
Archivár, rovnako ako archeológ, sa nemôže strániť fyzickej práce. Pri
odstraňovaní niekoľko storočného prachu z najvzácnejších trnavských mestských dokumentov nadobudol astmu, ktorá ho sprevádzala a sprevádza
až doteraz. V archíve si i napriek svojmu postaveniu dal modré montérky
a sťahoval archívne fondy či kovové archívne regály, odmetal sneh, čistil
a udržiaval archívnu záhradu zároveň so svojimi spolupracovníkmi. Nie je
tajomstvom ani jeho kuchárske umenie, ku ktorému ho nedobrovoľne donútila starosť o rodinu, keď manželka po viacnásobných zlomeninách po havárii bola rok práceneschopná. Určite si v tejto ťažkej situácii uvedomoval
vďačnosť voči manželke, ktorá mu vytvárala rodinné zázemie, aby on mohol
pokojne vedecky tvoriť. V lete nás častoval slivkovými guľami s makovou posýpkou, pripravoval výborné zeleninové placky a známy bol jeho tvarohovo-marhuľový tzv. „Termix Šimončič“. On mal rád všetko, čo bolo makové, a tak
sa mu vedela najviac zavďačiť kolegyňa Marienka Botťánková z Budmeríc
makovými lokšami.
V pondelok ráno o ôsmej sme mali pravidelnú riaditeľskú poradu. Po nedeli to bolo pre nás neskôr narodených, vždy nedospatých, veľmi kruté, nuž,
pracovnú disciplínu bolo treba dodržať. Naše kávičkovanie či jedenie si pán
riaditeľ neprial v prijímacej kancelárii, aby sme nepohoršili stránky. Mali sme
na to vyhradený iný priestor s potrebným príslušenstvom, varičom a ľadničkou.
Každoročne sme sa tešili na riaditeľské voľná, ktorých náplň navrhoval
pán riaditeľ. On nás upozornil na dnes už na celom Slovensku známy františkánsky kláštor na Katarínke. Putovali sme k nemu z jeho rodných Dechtíc
popri románskom kostolíku Všetkých svätých, rybníku, kameňolome a Planinke. Moja posledná vychádzka cez riaditeľské voľno bola návšteva Nitrianskeho hradu a uctenie si relikvií sv. Cyrila v Nitre.
Náš pán riaditeľ bol a je nielen zapálený lokálpatriot, ale aj Slovák. Raz
som sa ho na pondelňajšej porade dotkla vyhlásením „Kto nebol aspoň jedenkrát na Kriváni, nie je poriadny Slovák.“ Nuž najbližší víkend sme putovali
na Kriváň, prvý rok od Podbanského a ďalší rok od Štrbského plesa. Priamo
po východnom hrebeni nás mimo klasického chodníka viedol priateľ pána
riaditeľa, lekár a horský vodca MUDr. Štefanides.
Popri galantnom prejave úcty k ženám nechýbala pánovi riaditeľovi úcta
k našim penzionovaným spolupracovníkom či brigádnikom. Bolo to formou
návštev doma, v nemocnici, v Trnave i mimo nej. Viackrát sa veľkodušne zachoval i voči mne, keď som nemohla zohnať privát ani internát, chodil po
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funkcionároch a hľadal riešenie, ako mi pomôcť. Inokedy zas, keď mi vážne
ochorel otecko a bolo treba pomôcť mamičke pri jeho doopatrovaní, umožnil
mi vziať si neplatené voľno.
Našich bývalých spolupracovníkov sme si pripomínali aj na table, ktoré
viselo v riaditeľni. Teraz je to milá spomienka na kolektív, ktorý držal spolu a prežil kus pekného obdobia života na pracovisku. Uvedomovali sme si,
že za pokojným zázemím na pracovisku bol hlavne pán riaditeľ, ktorý nám
v úzadí držal chrbát. On to sám dobre vie, aké zákulisné boje zvádzal aj za
nás. Nikto z nás nebol v komunistickej strane, ale usilovali sme sa byť čestnými, ľudskými, kolegiálnymi. Práve vďaka dobrému kolektívu som zostala
v Trnave aj napriek výhodným ponukám zamestnať sa v iných archívoch na
Slovensku.
Zmena politického systému v roku 1989 ma zastihli v trnavskom archíve.
Bolo veľa práce najmä s vyhľadávaním podkladov na reštitúcie. Doteraz sú
nám mnohí vďační za pomoc pri vyhľadávaní podkladov na znovuzískanie
neprávom odobratých nehnuteľností. Robilo mi radosť, keď som mohla každému pomôcť, ale predsa ma to dostatočne neuspokojovalo. Keď sme dostali
s priateľkou ponuku ísť pomáhať rímskokatolíckej farnosti v Piešťanoch, s radosťou som to prijala, ale s obavami, čo na to povie pán riaditeľ, ktorého som
často aj dlhodobejšie zastupovala pri vedení archívu. Na moje milé prekvapenie mi nerobil prekážky, ale mi úprimne prial, aby som aj na duchovnom poli
vykonala rovnako veľa dobra. Vďačná som za 14 rokov skúseností, spoznanie mnohých životných osudov ľudí, spoznala som a vážim si viac povolanie
a obetavú službu kňazov pre dobro človeka.
Rok 2005 znamenal pre mňa návrat do Trnavy a hľadanie primeraného
zamestnania. Medzi prvými som sa išla poradiť za pánom profesorom Šimončičom, vtedy už vedúcim Katedry histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej
univerzity v Trnave. Na univerzite nebolo síce žiadne voľné miesto, ale vedenie univerzity plánovalo otvoriť Ústav dejín Trnavskej univerzity. Po prehodnotení rozpočtu sa po polroku našli financie na systemizovanie miesta
a vtedajší pán rektor, prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., ma na odporúčanie prof.
PhDr. Richarda Marsinu, DrSc., a prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc., prijal.
Pre mňa to boli náročné začiatky, spracovať obdobie 142 rokov činnosti pôvodnej starobylej univerzity. Pán profesor mal už vypracovaný projekt monografie dejín univerzity, ale pre kolektív autorov bolo treba urobiť ešte výskum
v archívoch v Budapešti a Ríme. Pán profesor bol plný elánu pri príprave, keď
z vážnych zdravotných dôvodov sa musel začať liečiť a po roku prerušiť pracovný úväzok na univerzite. Stále zostal so svojím posledným pracoviskom
v kontakte a pomáhal nám pri príprave vydania Dejín Trnavskej univerzi-
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ty 1635 – 1777/1992 – 2010. V závere slovenského prekladu životopisu Petra
Pázmaňa od profesora Istvána Bitskeyho zhodnotil význam kardinála pri zakladaní univerzity. Jubileum 375. výročia od založenia Trnavskej univerzity
bolo aj vďaka pánovi profesorovi Šimončičovi zavŕšené vydaním dejín univerzity v slovenskom jazyku v rokoch 1635 – 1777 a 1992 – 2010 a v anglickom
jazyku v rokoch 1635 – 1777 a 1992 – 2012, životopismi rektorov pôsobiacich
na univerzite v rokoch 1635 – 1777 a rektorov súčasnej obnovenej univerzity
z rokov 1992 – 2008. Vďačná som za príklad jeho záujmu nielen o históriu starobylej univerzity, ale aj jeho eminentný záujem o oživenie univerzitnej tradície v Trnave, keď bol jedným z tých, čo zápasili o jej obnovenie začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Pánovi profesorovi ďakujem, že som si
zamilovala Trnavu a hoci aj v neskoršom veku mi prirástla k srdcu historická
aj súčasná univerzita, ktorej prajem veľa úspešných vedcov, odborníkov, ale
najmä mnohé šľachetné osobnosti z radov pedagógov aj jej absolventov.
PhDr. Alžbeta Hološová
bývalá pracovníčka Štátneho archívu v Trnave
a Ústavu dejín Trnavskej univerzity v Trnave
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Obr. 1. Pracovníci Štátneho okresného archívu v Trnave 12. apríla 1979 v záhrade archívu
(bývalého jezuitského kláštora), zľava: Juraj Roháč (poslucháč FiF UK na praxi), odborné
archivárky Alžbeta Hološová a PhDr. Mária Botťánková, brigádnička Vilma Mereiová,
archivárka Anna Kumičíková, riaditeľ PhDr. Jozef Šimončič, CSc., upratovačka Mária Bonová,
administratívna pracovníčka Dagmar Lukačovičová, odborná archivárka PhDr. Anna Dunajská
a brigádnik Metod Vančo.

Obr. 2. Pracovná porada zamestnancov Štátneho okresného archívu v Trnave v lete 1979, zľava:
upratovačka Mária Bonová, odborné archivárky PhDr. Mária Botťánková, PhDr. Anna Dunajská
a Alžbeta Hološová, riaditeľ PhDr. Jozef Šimončič, CSc., archivárka Anna Kumičíková, brigádnik
Metod Vančo, administratívna pracovníčka Dagmar Lukačovičová a Helena Grežďová,
archivárka zo Štátneho okresného archívu v Topoľčanoch.
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Obr. 3. Tablo pracovníkov Štátneho okresného archívu v Trnave z 1. novembra 1986. V prvom
rade sú vedúci Odboru vnútorných vecí Okresného národného výboru v Trnave (nadriadeného
orgánu), zľava: Alois Matoušů (1954 – 1957), Jozef Vachta (1957 – 1959), Rudolf Jurenka (1959
– 1964), Štefan Petráš (1964 – 1968), JUDr. Jozef Roháč (1968 – 1974), Milan Drahoš (1974 –
1986), JUDr. Štefan Munka (1986 – 1990), ktorý bol neskôr pracovník archívu (1990 – 2015).
V druhom rade riaditeľ PhDr. Jozef Šimončič, CSc. (1954 – 1992), v treťom rade pracovníci, zľava:
prof. Jozef Mazúr (1943 – 1954), Pavol Hauptvogel (1952 – 1955), Eduard Kraitz (1952 – 1958),
Štefan Podolský (1954 – 1960), František Halada (1956 – 1973), František Rybár (1959 – 1976),
Mária Pinkavová (1962 – 1968), Mária Bonová (1967 – 1979) a vo štvrtom rade, zľava: Anna
Kumičíková (1968 – 1992), Alžbeta Hološová, prom. hist. (1973 – 1991), PhDr. Mária Štibrányiová
(1974 – 1986), PhDr. Anna Dunajská (1976 – 2015), Dagmar Lukačovičová (1979 – 1986), PhDr.
Juraj Roháč (1979 – 1987), Antónia Bellová (1980 – 2003), neskôr upratovačka, Gabriela Pluhárová
(od 1985 stále zamestnankyňa archívu), Viera Janitorová (1985 – 2000). Brigádnici archívu sú
v piatom rade, zľava: Alexander Gašparík (1963 – 1974), Ján Habara (1963 – 1967), Artur Budke
(1976 – 1978), Metod Vančo (1977 – 1980), Terézia Hubáčková (1977 – 1978), Terézia Mikušová
(1978 – 1979), Vilma Méreiová (1979), Anna Hrnčiariková (1980 – 1981) a v poslednom rade,
zľava: Alžbeta Tibenská (1981 – 1985), Ján Šulek (1983 – 1984), Helena Zimmormannová (1984 –
1986), František Šiška (1984 – 1986), Kornélia Šándorová (1985 – 1986), Jozef Cvik (1986 – 1990),
Eva Hermanská, prom. pedag. (1986 – 2013), neskôr archivárka a Julianna Štofková (1986 – 1990).
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Drahý náš pán profesor!
S veľkou radosťou sa pripájam slovami vďaky a spomienok – pri Vašom
vzácnom životnom jubileu!
Vďaka nielen za dary Vášho života, ale i za ostatné dary, ktorými Vás Pán
obdaril a Vy napriek nepriazni časov i zlobe ľudí – naplnený hlbokou vierou
a nesmiernou láskou – ste išli životom – presne podľa slov. sv. Pavla: „Láska
Kristova nás poháňa.“
Tá z Vás tvorila zapáleného vedca – historika – archivára, ktorému Trnava
ďakuje za mnohé odkryté tajomstvá minulosti.
Tá z Vás robila človeka nesmiernej pracovitosti a skromnosti – i pokory.
Tá Vám dávala i zmysel pre humor a úsmev na tvári, keď sme vymysleli aj
huncútstva – aj na takej vážnej pôde nášho milovaného archívu.
Za všetko Vám i Bohu vďaka! Bolo nám cťou i radosťou prežiť naše roky
práce s Vami (v Štátnom okresnom archíve v Trnave v rokoch 1968 – 1992)!
Nech Božie Srdce odmení Vám toto všetko hojnosťou nových milostí –
v rokoch, ktoré svojou povahou sú už stále namáhavejšie na ceste k cieľu –
k nemu!
S vďakou a láskou za všetko
Anna Kumičíková
bývalá pracovníčka Štátneho archívu v Trnave
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„...Dnes a zajtra sú štátnice a je mi tak trochu smutno, že nemôžem byť pri tom.
Tohtoroční piataci boli veľmi dobrí, výborní, a starý kantor sa musí vzdať aj tejto
radosti. Nech ich ruka Pána chráni! ...Patria už do generácie, nad ktorou môžeme my
len oči otvárať a ústa zatvárať. Vďaka Bohu, že im môžeme ešte pretlmočiť nejaký
odkaz. ...Moja Optima mi začína akosi tancovať.“
Srdečne, 1. VI. 1999
prof. Jozef Šimončič
Milý pán profesor, náš oslávenec,
do zvonenia zvonov z Vašej rodnej obce (z Dechtíc) mi je cťou za všetkých
zhrnúť krátke, ale veľmi úprimné, srdečné ďakovanie za Vás. Je toho tak veľa,
za čo by sme chceli stále ďakovať, osobitne za Váš život. Ďakovať Bohu, že ste
sa stali pre nás druhým otcom, profesorom histórie, naším kantorom („ujom
Šimonom“). Otcom, ktorý sa ujal osobitne mladých zvonárov – kampanológov, lebo vďaka Vám – ako ste nás zoznámili s Dr. Jurajom Spiritzom – vznikli
všetky tie dielka, diplomové práce o zvonoch a hlavne – naštartovalo sa u nás
nanovo na Slovensku celé zvonárske úsilie. Ale chceme Vám ďakovať za všetkých, za mnohých – za Váš život, že Vás dobrý Boh opatruje, žehná a chráni
vo Vašom čase, a že ste medzi nami. Za Vašu ľudskosť, lásku, ktorú ste nám
odovzdali. Osobitne lásku k dejinám, spolu s tým, ako ste nás osobne viedli
a stále vediete, cez všetky naše životné i dejinné príbehy presahujúce náš svet
– ako naše skutočné každodenné zmysluplné dejiny. Ako sme cez Vás blízko
zažili a stále zažívame práve to, že dejiny sú ľudskými príbehmi, skutočnými
príbehmi. A Váš duch dechtických františkánov z Katarínky, a potom aj Váš
jezuitský duch, ktorý je vo Vás ako historikovi – archivárovi, sa nás tiež dot
kol, a my si ho nesieme ďalej v našich životoch a pôsobiskách. My, aj všetky
tie generácie Vašich kolegov, Vašich žiakov – v dobrom si nesieme ten Váš
odkaz, a za to všetko i za mnohé iné Vám dnes chceme venovať našu spoločnú
spomienkovú gratuláciu, náš krátky odkaz pre Vás.
Ostávate mocne v našich prvých študentských spomienkach, vyjadrených
slovami Vašej žiačky – historičky Lenky Javorskej: „Pán profesor Šimončič je
známy svojou autoritou medzi študentmi. Hneď ako vstúpil do učebne, ovládol priestor. Avšak na mňa najviac zapôsobil svojím hlbokým a pokojným
pohľadom, z ktorého som cítila, že nás má rád a vkladá do nás veľké nádeje.
Pevne verím, že sme ho nesklamali.“
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Vy ste sa zaslúžili o mnohé odbory, a hlavne dejiny Trnavy a Trnavskej
univerzity. A práve aj Ústav dejín Trnavskej univerzity, ktorý vďaka Vám
vznikol, reprezentovala Vaša kolegyňa, dlhoročná archivárka, Dr. Alžbeta
Hološová, ktorá si tiež na Vás zaspomínala s gratuláciou pre Vás nasledujúcimi slovami: „Pána profesora Šimončiča mi dala Božia Prozreteľnosť ako
môjho prvého riaditeľa v Štátnom okresnom archíve v Trnave a posledného
v Ústave dejín Trnavskej univerzity v Trnave. Pán profesor bol človekom
zásadovým, kolegiálnym, spravodlivým voči každému pracovníkovi. Pán
profesor je telom – dušou archivár, historik, vedec, zapálený najmä pre svoj
región a Trnavskú univerzitu. Jeho práce sú písané lahodným štýlom literáta
a poeta.“
Samozrejme, nemožno obísť Váš vklad do cirkevných dejín, do dejín jezuitov a reholí našich na Slovensku, aj v širšom kontexte, a tak aj za pátrov
jezuitov profesor cirkevných dejín Juraj Dolinský sa pridáva ku gratuláciám
a spomienkam pre Vás: „Vážený pán profesor, dožívate sa krásneho životného jubilea. Pri príležitosti tohto Vášho sviatku Vám chcem na prvom mieste
popriať veľa Božích darov, milostí, síl a súčasne aj poďakovať za všetko, čo ste
pre Spoločnosť Ježišovu na Slovensku urobili, najmä úžasným dielom spolupráce už so zomrelým pátrom Mikulom, pátrom Krapkom. Úžasné dielo Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Zároveň Vám chcem poďakovať aj za
pomoc, služby, dobré rady, ktoré ste pre nás urobili. Nech Vás Pán sprevádza
aj v ďalších dňoch – ad multos annos – ešte raz úprimná vďaka.“
Osobne za seba a za všetkých zvonárov – kampanológov cítim, že Vám
chcem/e úprimne vysloviť aj nasledujúce: Pán profesor – Vy ste nás vlastne
všetkých (budúcich kampanológov a mladých absolventov histórie) zoznámili so svojím dlhoročným priateľom Dr. Jurajom Spiritzom a vo Vás skrsol ten
nápad dokončiť súpis zvonov na Slovensku postupne diplomovými a doktorandskými prácami. A to sa Vám veľmi úspešne podarilo! Raz v dejinách, keď
sa bude hodnotiť po päťdesiatich, po sto rokoch, ako to všetko bolo, tak presne sa dostanú všetci k príbehu profesora Šimončiča a k tomu momentu, ako
on svojich žiakov presmeroval a spojil i zoznámil s Dr. Spiritzom, a nasmeroval ich k láske k tým zvonom, aj cez to, že prednášal pomocné vedy historické
na Trnavskej univerzite. Bol to vďaka nemu asi najobľúbenejší predmet, kde
sme sa prvýkrát stretli okrem iného s témou kampanológie a so zvonmi ako
takými. A lásku k slovenským dejinám novodobým, ktoré ste takisto prednášali viac ako desaťročie, a túto lásku ste Vy do nás takto votkali, aj do našich
všetkých prác – a všade tam, kde pôsobia Vaši žiaci v súčasnosti, a všetko si
nesú v sebe – ten odkaz Vášho ducha profesorského, cez cirkevné dejiny, cez
dejiny Trnavy, dejiny regiónu („Mať lásku k nášmu, z čoho sme vyrástli.“).

66

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Možno by som zakončil dnešnú spomienku takým poetickým spôsobom
pánovi profesorovi v prepojeniach s najmladšou generáciou, ktorá je asi najväčším prekvapením v našej gratulácii pre pána profesora („Kráčate po ceste
tisíc ráz prešliapanej / pred Vami Vaši predkovia na nej / Všetko sa razom
zázračne spojí / a vo Vás putujú potomkovia / Vaši, naši, moji.“). A tak aj
mladá potomkyňa Vašich žiakov Vám na záver tejto spomienky (za zvuku
trnavských zvonov a ich slávnostného zvonenia) chce za nás všetkých zaželať Božie požehnanie – nech Vás ruka Pánova chráni, ako ste nám Vy zvykli
hovorievať, keď ste sa s nami stále lúčili, alebo keď ste nás žehnali. Vďaka
Vám, pán profesor. „Milý pán profesor, volám sa Grétka Luprichová a som
dcéra Vašich študentov – Petra Lupricha a Zuzany Luprichovej, rodenej Kršíkovej. Chodím do 3A triedy Základnej školy sv. Františka z Assisi. Dejepis
ešte nemáme, ale v škole som najviac vedela o Márii Terézii. Je to určite vďaka
rodičom, ale aj Vám, lebo ste ich veľa naučili. Srdečne, len to najlepšie Vám
prajeme.“1
Mgr. Juraj Gembický
historik – kampanológ

1

Inšpirované rozhlasovým medailónom s gratuláciou odvysielaným 22. júna 2018 na Rádiu
Lumen k životnému jubileu (90 rokov života) profesora Jozefa Šimončiča. Zostavil, upravil a s láskou i s venovaním nahovoril a napísal (osobitne v mene celej „košickej skupiny“
absolventov) historik a kampanológ Mgr. Juraj Gembický, jeden z diplomantov profesora
Šimončiča.
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Príloha 1
Výber z úvodu a záveru nepublikovaného rukopisu Výroky našich klasikov (1995 – 2000) vytvoreného v Trnave v roku 2000
„Citáty majú väčšiu cenu, než sa nám zdá – vysvetľujú, dokresľujú, porovnávajú“, povedal František Ladislav Čelakovský. Karel Hynek Mácha zas
nachádzal poklady myšlienok aj v dvoch – troch slovách. Tu možno dodať už
len pointu: „Rádi říkáme: Tak pravil Cicero, tohle jsou zásady Platónove, jak prohlásil sám Aristoteles. Avšak co říkáme my sami? Jak my soudíme? Co my činíme? Kdybychom se z cizí učenosti učenejší státi mohli, moudrí múžeme být jen svou vlastní
moudrostí.“ (Michel de Montaigne)...
O „hrdinoch našich študentských rokov“, ktorých prednášky, prejavy,
príhovory sme pozorne počúvali, nasávali a, samozrejme, zaznamenávali
a dôkazom je aj nepublikovaná edícia ich marginálnych, medziriadkových
výrokov, sentencií, poučení, obľúbených fráz či slovíčok, zákulisných pikantérií, podvedomých prerieknutí, preklepov a iných ďalších pozoruhodností.
Sú pravdivé a skutočné, tak ako boli verejne vyslovené ich pôvodcami v rokoch 1995 – 2000, tak ako ich zažil v daných rokoch krúžok historikov, ktorý
sa často spolu so samotnými tvorcami na nich schuti zasmial, pobavil, ale aj
poučil, zamyslel či pozastavil. Vďaka slovám a myšlienkam vynárajú sa obrazy spomienok, niekedy veľmi konkrétne a pestré a s nimi tiež spojené pocity
a city, ktoré sme si každý po svojom a niekedy spoločne zažívali. Myslím,
že vo všetkom tom ostáva v nás vďaka, priateľstvo i kamarátstvo, vzájomné
porozumenie a úcta. Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali niečo zo seba
a ktorí to s nami vydržali.
Výber najlepších výrokov profesora Jozefa Šimončiča:
Vy ste tu na to, aby ste poopravili chyby, čo sme my narobili.
Sú veci, ktoré nás presahujú a ktoré my v tejto zostave nemôžeme riešiť, iba
okomentovať.
Každý má právo byť idiotom v odbore, ktorý mu je cudzí.
Erb musí vedieť nakresliť aj dieťa.
Vo Vatikáne, keď niečo chcete, tak dáte 1 liter slovenského vína.
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Nemci si dávali deti študovať do Nemecka. Nemci v Nemecku – však kde
ich mali dať?
Pomaly idú gaštany kvitnúť. Už to treba zobrať zostra celé (o učení).
Čo sa nenaučí do Vianoc, po Vianociach už sa nenaučí.
Keby ste prišli do Namíbie či Zimbabwe, tiež by ste otvárali oči
(prirovnanie k príchodu jezuitov do Trnavy).
Bez tých knižiek sa v živote neobídete.
Ja verím svojej Optime.
Každý má svoju lásku...
Bez rádia, globtelov a faxov dostával tie rukopisy (o Sambucovi).
A la tutti!!!
Ešte ja si pamätám, že nás strašievali: „Zoberie ťa Turek do vreca!“
„Šťastní sú tí, ktorí to majú už za sebou.“ (Vergílius)
Netreba ľudí jedným šmahom ruky odpísať.
„To nijako nemóžem znésci, ked volakto nemakčí.“
(výrok Štefana Kazimíra)
Majestát smrti to prikryl celé.
My sme chorí, doslova všetci, ani o tom nevieme.
Viete, čo je to za zážitok? Ani nemám prirovnanie, tak mi bolo dobre
(o čítaní Pázmaňovho diela Kalauz).
Ako tá reforma tu pod našimi oknami prebehla!
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Čo tí ľudia, aké mali žalúdky a čoho boli schopní! Keď to človek vidí celé,
možno by to Trnavská univerzita dnes mala na týždeň
(o dobovej cechovej hostine).
Oni boli schopní oklamať i Aleluju (o poddaných).
Historici obyčajne sedia, čumia, čakajú... Národ tvorí sám.
Proste to je motanica!
Kto vyhľadáva nenávisť k národu, ničí štát.
To je detektívka – to by trebalo byť členom SIS. Si aj nejsi (o bádaní).
Napíše prvý a po ňom opakujú. V tom je tá tragédia.
Byť autorom dneska, čakajte blesky.
Ja keď som dostával bitku od otca, tak to bol világoš.
Tí chudáci si držia nos, než si navyknú
(o netrnavských študentoch a ich reakcii na cukrovarský zápach).
„Hasne každý uhel v samote, odervaný ode druha svého.“
(výrok Jána Kollára)
Prešli ste na maliny, čapli Vás poľskí colníci, a už ste išli budovať Varšavu na
3 roky (o socializme).
My sa tu môžeme rozliať, robiť si ilúzie všelijaké, môžeme sa rozliať na kolomaž (o ignorovaní slovenských dejín).
Švanda to nie je! (o povolaní historika)
Keď sme boli mladí, boli sme hlúpi. Teraz sme starí,
sme o niečo málo múdrejší.
Podmienka je, že nebudú cigánčatá padať (o účasti na exkurzii).
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To nevzniklo len tak, že sa zazvonilo a bola tu reformácia.
Môj nebohý otec bol hasičom. Keď zatrúbilo, nechal všetko.
Bez hudby sa dá existovať, ale nie žiť.
Jezuiti aj keď nejedli, ale knihy museli mať.
V inej dobe sme žili, v inej budeme súdení.
Kde je najviac Slovákov? V Slovakofarme.
„Oplieskať o hlavu“ sa tomu hovorí....
„Josip Stepanovič, idi sjuda, adnu minutočku...“ a trvalo to 4 hodiny!
(o zážitkoch z bádaní v Kyjevskom archíve)
Michelangelo by to najradšej rozkopal po dokončení.
Abych neublížil, akobych to povedal?
Keby sme im verili všetkým, zomrieme (o lekároch).
Prvá práca je ako prvá láska. Človek sa k nej stále vracia
(o diplomovkách).
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Príloha 2
Text slávnostnej listiny pre prof. PhDr. J. Šimončiča, CSc., k jeho životnému jubileu (90 rokov života), vydanej a venovanej jubilantovi „košickou
skupinou“ (originál v podobe listiny spečatený replikou veľkej pečate mesta
Košice zo 16. storočia); jún 2018, Košice – Trnava.
NOS ABSOLVENTES HISTORIAE ET ARCHEOLOGIAE NOSTRAE
ALMAE MATRIS UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS IN TYRNAVIA,
NUNC IN CASSOVIA SUPERIORIS HUNGARIAE CIVITATE LIBERA
REGIAQUE, ANNA TKÁČOVÁ DE VALALIKY ET MARTINUS PRISTÁŠ
PRISTALDUS GALSECIENSES, ETIAM GEORGIUS GEMBICZKI CAMPANATOR ET MARTINUS HORVÁT CASSOVIENSES, non immemori vitae tuorum et operum egregiorum tuorum, quibus de progressu Universitatis
Tyrnaviensis in Tyrnavia inde ab instituendo eiusdem nec non cooperatione
excellentissima inter civitatem claram Tyrnaviensem ac eandem universitatem habita se optime meritus exhibuisti, habito communi omnium applausu
decrevimus, ut tu, PROFESSOR IOSEPHE ŠIMONČIČ, in numerum nonagenariorum recipereris. Quo consilii nostri consulto fulti nunc a te, vir clarissime, petimus, ut in hoc concessu sollemni summum illum et unicum honorem,
quo te Deus ornare potest, accipias. Nos speramus, te scientiarum studia,
sicut adhuc facere semper consuevisti, provehere non desiturum, ut veritas
propagetur et lux eius, qua salus generis humani continetur, terrarum orbem
illustret. Itaque iam nihil impendit, quominus honores, quibus te historices
absolventes ornare cupiunt, tibi impertiamus. Ergo nos, te PROFESSOR IOSEPHE ŠIMONČIČ nonagenario creamus, creatum renuntiamus, omniaque
iura et privilegia in te conferimus, cuius rei in fidem hoc diploma civitatis
Cassoviensis sigillo maiore insignitum tibi in manus tradimus. Datum Cassoviae, sex die ante festivitatis Nativitatis sancti Ioanni Baptistae, Anno
Domini MMXVIII.
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Obr. 1. Slávnostná listina k deväťdesiatročnému jubileu profesora J. Šimončiča.

Obr. 2. Košická skupina žiakov profesora Jozefa Šimončiča, gratulantov na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach (zľava): Juraj Gembický, Anna Tkáčová, Martin Horvát, Mária Kraľovská,
Martin Pristaš.
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KRISTÍNA, KRÁĽOVNÁ ŠVÉDSKA
Zuzana Droběnová

Naše dejiny sú popretkávané osobnosťami, ktoré tvorili dejiny a práve
dejiny tvorili tieto osobnosti. Z kroník, listín, denníkov sa dozvedáme, aké
mali záujmy a hodnoty, čo ich poháňalo, čoho sa báli, čo ich ovplyvňovalo.
Prostredníctvom ich životov sledujeme svet, ktorý ich formoval a tvaroval na
osobnosti, akými potom boli.
Aký bol život Kristíny, švédskej kráľovnej? Aké sily ju tvarovali, aké myšlienky zamestnávali jej myseľ? Narodila sa v roku 1626 vo svete, ktorý bol
skrz naskrz európsky, aj keď už začali zámorské objavy. Okrem toho bol jej
svet predovšetkým svetom, ktorý bol vo vojne. V mnohých európskych krajinách zúrila tridsaťročná vojna, ktorá si vyžiadala nespočetné obete na životoch, medzi inými ukončila aj život jej veľkého otca, Gustáva Adolfa. Mladá
kráľovná si musela čoskoro na túto skutočnosť privyknúť. Počas celého jej
života vládol v Európe ledva jeden rok mieru.
Napriek svojej vojenskej moci bolo Švédsko začiatkom 17. storočia zaostalé. Ekonomicky i sociálne bolo stále v stredoveku. Miest bolo málo a mladí
ľudia, ktorí boli talentovaní, sa sťahovali za lepším životom do zahraničia.
Avšak koncom tridsaťročnej vojny nastali zmeny v kultúre a vo vede. A tak
Kristínin svet bol aj svetom vedy, filozofie a poézie, teologických štúdií a vedeckých pokusov. Svet sa navracal k antike a na klasických základoch sa začínali stavať chrámy oslavujúce grécke myslenie a rímske mužské cnosti.1
Kristínin svet bol rozdvojený, na jednej strane svetu stále dominovala viera v Boha, avšak na druhej strane ľudia začali pochybovať. Ona sama stála
mnohokrát na rázcestí medzi náboženstvom a mocou, medzi vedou a spoločnosťou, a predovšetkým na rázcestí medzi svojou ženskou podstatou a bytím
panovníkom, od ktorého sa vyžadovalo mužské správanie. Bola žiarivým príkladom svojej vlastnej rozpoltenej doby.
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Dedička trónu sa narodila
Švédsko, chudobná a riedko osídlené roľnícka krajina, vystúpilo náhle
z temnôt na európsku scénu vojenským útokom pri Breitenfelde v roku 1631,
kde kráľ Gustáv II. Adolf porazil cisársku armádu. Keď Švédsko vstúpilo do
nemeckej vojny, bol Gustáv Adolf, jeho kancelár Axel Oxenstierna a ďalší veľmoži v jeho rade presvedčení a jednotní v tom, že porušenie mieru za cieľom
obrany viery je nevyhnutné.2
V tomto čase bola pre mladého panovníka ešte jedna vec nevyhnutná – potreba oženiť sa a mať následníka trónu. Voľba padla na mladú kňažnú Máriu
Eleonóru z Bavorska. Sobáš sa konal v decembri v roku 1620 a tri dni na to bola
nová kráľovná Švédska korunovaná pred strieborným oltárom v Storkyrkan.3
Krátko po sobáši však Gustáv II. Adolf odišiel do boja proti katolíckemu táboru a tu ho aj zastihli tragické správy o tom, že Mária Eleonóra mu v roku
1621 porodila mŕtve dievčatko. V roku 1623 sa im narodila ďalšie dcéra, ale
aj tá skonala vo veku jedného roka a napokon v roku 1625 porodila kráľovná
mŕtveho syna. Kráľ pokladal toto nešťastie za trest Boží.4 V každom prípade
to bola pre jeho dynastiu Vasa hotová katastrofa. Napriek piatim rokom manželstva nemal Gustáv Adolf žiadneho žijúceho legitímneho potomka.5
Všetko sa však zmenilo v nedeľu 8. decembra 1626,6 keď sa kráľovskému
páru konečne narodil následník trónu. Novorodenec bol pokrytý laugom,
a tak sa pôrodné asistentky v prvom momente domnievali, že na svet prišiel
chlapec a oznámili túto skvelú novinu panovníkovi. Avšak počas umývania
zistili svoj omyl, no nikto nemal odvahu kráľovi oznámiť, že namiesto syna
má dcéru.7 Až napokon kráľova sestra priniesla ukázať kráľovi dieťa a bez
2

3
4

5

6

7

FLORÉN, Anders – DAHLGREN, Stellan – LINDGREN, Jan. Kungar och krigare. Stockholm:
Atlantis AB, 1992, s. 20.
BUCKLEY, Kristina Sveriges Drottning, s. 30.
Vo svojom liste z 21. mája 1625 Jánovi Kazimírovi uvádza, že jeho hriechy si zasluhujú, aby
potešil Boha takouto obetou. STOLPE, Sven. Christina of Sweden. London: Burns and Oates,
1966, s. 57.
Gustáv Adolf mal nemanželského syna s Margarétou Trello, ktorá pochádzala z Holandska
a bývala so svojím tretím manželom na kráľovskom panstve v Benhammar. Kráľ bol veľmi
pyšný na svojho syna, o čom svedčí aj skutočnosť, že mu dal meno Gustáv Gustavsson. To, že
kráľ má nemanželského syna nebolo žiadnym tajomstvom a pre kráľovnú bol tento chlapec
trpkou pripomienkou jej mŕtveho syna.
Deň Kristíninho narodenia podľa juliánskeho kalendára, ktorý sa všeobecne používal
v protestantských krajinách. Podľa gregoriánskeho kalendára sa narodila 18. decembra 1626.
Dnes môžeme už len špekulovať, prečo pôrodné babice nesprávne odhadli pohlavia dieťaťa.
Bolo toto malé dievčatko vlastne chlapcom? Bola Kristína hermafroditom alebo pseudohermafroditom? U novorodencov sa vyskytujú rôzne poruchy, ktoré spôsobujú takéto abnorma-
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slova ho nechala nepovité vedľa Gustáva Adolfa, aby tak sám zistil pohlavie
následníka.8 Podľa tradície kráľ nebol vôbec sklamaný a ani prekvapený. Vzal
pokojne dcéru do náručia, pobozkal ju a otočil sa k svojej sestre so slovami:
„Ďakujme Bohu. Toto dievča bude pre mňa rovnako cenné ako chlapec. Prosím Boha, aby mi ju ochraňoval, pretože on mi ju daroval. Nežiadam si nič iné.
Som spokojný.“9 Príbeh pochádza od samotnej Kristíny, ktorá tvrdila, že ho
počula stokrát od svojej tety a matky, no žiaľ, nie je pravdivý. Kráľ bol neskutočne sklamaný z narodenia dcéry, pretože to ohrozilo prežitie už tak veľmi
oslabenej dynastie Vasa.10 Kráľovná bola sklamaná oveľa viac ako samotný
kráľ. Upadla do ešte väčšej depresie a jej zdravotný stav sa rapídne zhoršil.
A hoci kráľ nedostal mužského následníka trónu, nariadil Te Deum z vďaky
za dieťa. Dieťatko bolo pokrstené ako Kristína Augusta.11
Smrť kráľa
„Veľmi dobre si spomínam... pôsobenie kométy 1618... osudové hnutie Čechov, ktorí sa odlúčili od cisára Mateja a ako do tohto boja zasiahli Švédi, ktorí poskytli ochranu kniežatám a celému kresťanskému svetu dali príležitosť
žalovať katolíkov, pretože po týchto udalostiach už nikdy viac nebol nastolený úplný pokoj,“ napísal anglický spisovateľ, prírodovedec a autor denníkov
John Evelyn (1620 – 1706).12
Spomínanou kométou bola tridsaťročná vojna, ktorá sa pomaly dala do
pohybu po pražskej defenestrácii. Už po bitke na Bielej hore v roku 1620 sa
protestantský kráľ Fridrich Falcký obrátil o pomoc na Gustáva Adolfa, keďže sa však k Evanjelickej únii pridali už Dáni, dlhoroční nepriatelia Švédov,
musel Gustáv pomoc odmietnuť, keďže preňho bolo nemysliteľné bojovať po
boku svojich protivníkov.13 Avšak keď cisár Ferdinand vymenoval v apríli
1627 svojho generála, knieža Valdštejna, za generála územia Östersjön s priľahlým morom, napísal znepokojený Gustáv Adolf list svojmu kancelárovi
Axelovi Oxenstiernovi: „Pápežská liga sa dostáva stále bližšie. Násilím si pričlenili veľkú časť Dánska, čo nás núti predpokladať, že zaútočia aj na naše
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lity. Nech už to bolo akokoľvek, Kristínina sexualita sa dá len ťažko interpretovať a aj pre ňu
samotnú bol jej postoj ambivalentný počas celého jej búrlivého života.
De RAYMOND, Jean-Francois. Christina from Sweden: Apologies. Paris: Les Editions du Cerf,
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BUCKLEY, Kristina Sveriges Drottning, s. 35.
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hranice, ak nenarazia na mocný odpor v pravý čas.“14 Oxenstierna súhlasil.
V januári 1628 padlo rozhodnutie zaútočiť na nemecké oblasti pod cisárskou
správou. Po prvých neúspechoch v snahe získať nielen morálnu (ktorú mu
poskytli nemecké kniežatá i francúzsky kráľ), ale aj finančnú podporu na boj
s cisárom, mohol švédsky kráľ konečne v roku 1631 pri Bereitenfelde blízko Lipska ukázať svoju silu. V boji proti cisárskym vojskám pod vedením
grófa Tillyho použil Gustáv Adolf tzv. šachovnicovú taktiku a zaznamenal
svoj prvý významný úspech.15 Gustáv Adolf si vytvoril predstavu nového poriadku v Európe. Územia Svätej ríše rímskej sa mali úplne reorganizovať. Moc
habsburskej dynastie sa mala ukončiť a nastúpiť mala vláda protestantských
kniežat pod vedením Gustáva Adolfa. Zákaz protestantskej bohoslužby mal
byť zrušený a náboženská tolerancia mala byť zavedená v celej ríši.16
Jeho dynastické ambície sa však nenaplnili a v bitke pri Lützene jeho život vyhasol. Jeho smrť bola opradená mnohými konšpiračnými teóriami.17
Panovník bol prevezený do Nyköpingu, kde bol pred viac ako 20 rokmi vyhlásený za kráľa a kde mal byť aj pochovaný.18 V Nyköpingu sa, konečne po
15 mesiacoch, stretla Mária Eleonóra so svojou šesťročnou dcérou Kristínou,
ktorá bola v opatere svojej tety Kataríny. „Pobozkala som ju a ona ma zaplavila slzami a skoro ma rozpučila v náručí,“ opisuje v svojich neskorších
spomienkach Kristína.19 Po dvoch rokoch v opatere otcovej sestry, keď bolo
toto škaredé dievčatko odvrhnuté, sa teraz stalo žijúcim obrazom svojho otca
a kráľovná ho nespustila z dohľadu. Cez deň sa Kristína utiekala ku knihám
a koňom, v noci však musela spávať pri svojej matke Márii Eleonóre v ponurej
komnate, kde ležala vystrašená a opustená pod skrinkou s kráľovým srdcom.
Jeho smrť znamenala začiatok melodrámy, v ktorej Kristínu prakticky držali
ako väzňa.20
Po smrti Gustáva II. Adolfa, Leva zo Severu, v roku 1632 pri Lützene vypracoval Axel Oxenstierna, ríšsky kancelár a kráľov dôverník, formu vlády,
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ktorá mala spravovať krajinu, kým nebude následníčka trónu, dcéra Gustáva
II. Adolfa, plnoletá. Táto vláda, ktorá riadila krajinu v rokoch 1632 – 1644,
predstavovala niečo úplne nové v histórii Švédska. Z vlády bola úplne vylúčená kráľovná vdova i kráľov švagor, falcký gróf Johan Kasimir, ktorý mal
predtým pomerne veľký vplyv na dvore. V nasledujúcich krušných rokoch
vystupoval Axel Oxenstierna ako dominujúci vodca švédskej politiky.21
Šesťročná kráľovná
„Bol to Segern, kto oznámil moje meno na osudovom bojisku – Segern,
ozbrojený herold,22 ktorý ma menoval za kráľa.“23 Tieto slová napísala Kristína o mnoho rokov neskôr, keď potrebovala vyzdvihnúť všetky dôkazy a znaky svojej legitimity. Generáli Gustáva Adolfa potvrdili svoju vernosť krehkej
dynastii Vasa zo svojich bojových táborov v dnešnom Nemecku, aby kancelár, ktorý teraz prevzal moc, mohol pokračovať v bojovej výprave, ale v skutočnosti nemala Kristína žiadnu garanciu, že zdedí otcov trón, hoci Gustáv
uzákonil, že jeho dcéra sa stane následníčkou trónu.24 Dynastia Vasa nebola
natoľko starobylá, aby mala istotu, že prežije. Gustávov bratanec, poľský katolícky kráľ Žigmund, mal podľa práva oveľa väčší nárok na švédsky trón.
Okrem toho, v krajine boli mnohí, ktorí by najradšej urobili za monarchiou
bodku a nastolili republiku. Avšak strach z pápežstva a z katolíckeho kráľa spôsobil, že členovia snemovne radšej podporili Gustávovu dcéru, ktorá
predstavovala istotu a poriadok, ktorý nastolili predchádzajúci traja králi.25
Kristína bola vymenovaná za zvolenú kráľovnú. Slovo „zvolená“ malo v tom-
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to prípade veľký význam, keďže dávalo svetu jasný signál, že kráľovnou nie
je len pre dedičské nariadenie, ale že si ju za svoju panovníčku vybrali všetci.
Tento fakt mal byť odkazom pre poľského kráľa, že jeho nároky na švédsky
trón sú týmto márne. Kristína prijala úlohu kráľovnej s najväčšou vážnosťou
a nesmierne sa tešila zo svojej novej pozície, keď jej všetci kľačali pri nohách.26
Nasledujúcich 12 rokov malo päť vysokopostavených senátorov vládnuť
v Kristíninom mene.27 Kristína bola vychovávaná ako mužský následník trónu – učila sa jazdiť na koni, strieľať, šermovať, učila sa diplomacii. Ako sama
uvádza vo svojej autobiografii, učila sa veľa, aby sa tak mohla zbaviť matkinej
prítomnosti, ktorá ju nesmierne ubíjala. Láska k vzdelaniu a učeniu sa stala
jedným z jej významných znakov a neopustila ju po celý život.28 V roku 1644,
keď dovŕšila 18 rokov, sa mladá Kristína ujala úlohy vládnucej kráľovnej. Nebolo jednoduché byť ženou – panovníčkou vo svete, kde k politickým elitám
patrili takmer výlučne len muži. Práve toto nerovnoprávne postavenie mužov
a žien v jej dobe ovplyvnilo aj jej rozhodnutie o uzavretí manželstva. Kristína
bola politicky nadanou panovníčkou – ak za nadanie môžeme pokladať rozhodnú vôľu a veľkú schopnosť túto svoju vôľu aj presadiť, a hneď od začiatku
sa snažila pokračovať v otcových šľapajach. Švédsko sa stalo veľmocou vďaka
jej otcovi a vďaka snaženiu jej regentov. Postavenie Švédska ako mocnosti kulminovalo prostredníctvom Vestfálskeho mieru, ktorý bol uzatvorený v čase
Kristíninho panovania. Tento mier bol jedným z najvýznamnejších v dejinách
Európy a položil základy dejinnému vývinu počas nasledujúceho polstoročia.
Mier urobil zo Švédska mocenské centrum severu a Štokholm sa z vidieckeho mestečka zmenil na centrum impéria.29 Nastal čas, aby sa toto postavenie
štátu odzrkadlilo aj na panovníckom sídle. Nový kráľovský dvor mal byť postavený podľa vzoru Francúzska. Švédsko spájali s Versailles už mocenské
záujmy počas vojny a krajina bola okrem toho aj centrom kultúry, literatúry
a divadla. Na francúzskom dvore vedeli, ako sa správať civilizovaným spôsobom. Aj Holandsko sa dostávalo do popredia a Kristína aj odtiaľ povolala
26
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množstvo učencov a knihovníkov do Švédska, avšak francúzska kultúra mala
výraznejší vplyv. Mladá panovníčka za niekoľko málo rokov, s kulmináciou
v rokoch 1650 – 1653, vybudovala dvor, ktorý z hľadiska elegancie, majestátnosti a intelektuálneho lesku nemal vo švédskej histórii konkurenciu. Údržba
takého dvora stála nemálo prostriedkov a Kristínu za túto „rozhadzovačnosť“
veľmi kritizovali. Avšak na druhej strane sa Švédsko stalo európskou mocnosťou a pôvodné takmer vidiecke sídlo, kde mohol pred panovníka predstúpiť
takmer ktokoľvek, nebolo už viac pokladané za vhodné pre nové postavenie
krajiny v Európe.30
Kristínina abdikácia
Rovnako ako aj jej otec, aj ona bola po nástupe na trón postavená pred
povinnosť zabezpečiť následníka trónu. V jej prípade by táto povinnosť znamenala priniesť na svet následníka, s čím sa Kristína nevedela a nechcela stotožniť. Ešte ako dieťa videla, ako bola jej matka vylúčená z účasti na vláde
preto, že bola ženou. Kristína vo svojich spomienkach uvádza: „Som presvedčená o tom, že by som okradla moje ženské nástupníčky o dedičské práva, ak
by som sa teraz vydala.“ V roku 1650 sa dokonca vyjadrila, že by sa nikdy
nepodriadila svojmu prípadnému manželovi.31 Kristína sa rozhodla vládnuť
ako muž, čím prispela k šíreniu legiend o sebe ako o hermafrodickej bytosti.
Táto rozporuplnosť doby, v ktorej žila, a náhľad na postavenie žien v spoločnosti boli východiskovými bodmi celého jej života a životného osudu. Prvé
roky vlády boli podľa rôznych zdrojov a legiend pretkané aférami s mladými
gavaliermi, no medzi aférami sa vraj vyskytla aj jej dvorná dáma, krásna grófka Ebba Sparre. Kristína povolala do Švédska množstvo umelcov a intelektuálov, medzi ktorými bol aj René Descartes.32
Avšak Kristína bola vystavená silným mocenským tlakom a v roku 1647
ju ríšsky snem prinútil vyjadriť sa k otázke manželstva. Ríšsky admirál Carl
Carlsson Gyllenhielm ju vyzýval, aby sa vydala, avšak prišiel aj s návrhom, že
Karol Gustáv, Kristínin bratanec môže byť dedičom trónu aj bez uzatvorenia
manželstva a Kristína sa hneď upla na túto myšlienku. V roku 1648 Kristína
ustanovila Karola Gustáva za následníka trónu, no vydať sa za neho nechcela.
Jeho postavenie sa tak potvrdilo, avšak pravdepodobnosť, že sa raz skutoč-
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ne stane panovníkom, bola pomerne malá. Karol Gustáv nebol, samozrejme,
touto myšlienkou nadšený. Tlak zo strany ríšskeho snemu však naďalej pokračoval a hoci v roku 1649 uznali nástupnícke práva Karola Gustáva, neboli
s touto situáciou spokojní. Snem sa obával, čo by sa mohlo stať, ak by sa Kristína, aj napriek svojmu sľubu nevydať sa, predsa len vydala a porodila by následníka trónu. Potom by malo Švédsko dvoch následníkov trónu. Preto keď
bola Kristína v roku 1650 korunovaná za vládnucu kráľovnú, musela znova
sľúbiť, že sa nikdy nevydá, a ak, tak len za Karola Gustáva. A práve tu sa
pravdepodobne začali aj jej plány na abdikáciu.33 O rok na to oznámila svoje
rozhodnutie vzdať sa trónu a spôsobila tak obrovský rozruch. Takéto rozhodnutie sa v celej histórii krajiny ešte nevyskytlo. Axel Oxenstierna i Per Brahe
zdôrazňovali, že kráľ či kráľovná sa nesmú vzdať niečoho, na čo boli zrodení
a predurčení. Kristína dala na ich rady a zostala na tróne.
O tri roky neskôr sa však už nedala presvedčiť. Dňa 6. júna 1654 si sama
sňala korunu z hlavy a odkráčala zo snemovej sály zo zámku v Uppsale.34
V ten istý deň bol, počas skromnej ceremónie, korunovaný za kráľa Karol
Gustáv. Štátna pokladnica bola prázdna a nový kráľ bol nútený požičať si peniaze, aby mohol pokryť všetky náklady. Dokonca aj jeho svadbu s Hedvigou
Eleonórou Holšteinsko-Gottorpskou na jeseň 1654 hodnotili ako peknú, ale
chudobnú.35
Prečo sa Kristína odmietala vydať a prečo abdikovala bola živo diskutovaná téma už počas jej života a je ňou doteraz. Špekulatívne odpovede na prvú
otázku odkazujú na Kristíninu náklonnosť k rovnakému pohlaviu. Dánsky
vyslanec ju vo svojich depešiach označoval za alkoholičku a nymfomanku,
avšak hodnovernosť jeho výpovedí je otázna, keďže vzťahy Dánska a Švédska
neboli práve najpriateľskejšie a patrilo k bežnej politickej praxi osočovať sa
navzájom. Možno to bola sčasti aj reakcia na kráľovnine intelektuálne voľnomyšlienkarstvo, snaha poukázať na to, že odklon od dogmatického učenia
vedie k morálnemu rozpadu a anarchii. Rovnakým spôsobom boli osočovaní aj predstavitelia anglickej revolúcie. Oveľa pravdepodobnejšia je verzia,
že Kristína sa nevedela zmieriť s obrazom sveta, ktorý predikoval štruktúru
spoločnosti, v ktorej muži vždy stáli nad ženami, s obrazom úplnej nespravodlivosti. Rozdiel medzi osobným životom a životom panovníčky bol pre
Kristínu oveľa významnejší. V súkromí bola ženou, ale jej postavenie bolo
33
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mužské. Rovnako ako anglická kráľovná Alžbeta I., ktorá bola počas svojej
vlády nútená vysvetľovať, že mužský a ženský je skôr otázkou výchovy než
biológie, tak aj Kristína poukazovala na to, že temperament a výchova vytvárajú rozdiel medzi pohlaviami. To, že sa nechcela vydať je pochopiteľné
– stratila by tak mocenskú pozíciu, pretože sobášom by sa musela podriadiť manželovi.36 Tým, že by jej vybrali „vhodného“ manžela, ju mohli ľahšie manipulovať, a to Kristína rázne odmietala. Odpoveď na otázku, prečo
abdikovala, by mohla spočívať aj v celkovej spoločenskej a politickej situácii
v Európe. Dánsko i Poľsko sa nachádzali vo vnútornom rozpade, Holandsko
a Anglicko stáli na prahu vojny, Brémy sa odmietali podriadiť vláde Švédska.37 Všetko nasvedčovalo tomu, že nová vojna stojí pred dverami a Kristína
sa necítila byť veliteľkou vojska. Ona sama mala pocit, že Švédsko potrebuje
panovníka, ktorý vie sedieť v sedle a viesť vojnu.38
Odchod do Ríma
Kristína prešla na katolícku vieru a po jej rozhodnutí abdikovať sa objavila
otázka, kam sa odoberie, keďže v protestantskom Švédsku ostať nemohla.39
Kristína sa obrátila s prosbou o azyl na tri krajiny. Žiadala o pomoc jezuitov
v Ríme, španielskeho kráľa a španielske Nizozemsko. Jej starý priateľ, lekár
Bourdelot, jej navrhol, aby sa obrátila aj na francúzsky dvor, čo Kristína pokladala za výborný nápad, keďže mala s Francúzskom dobré vzťahy a podporovala ich záujmy. V snahe získať si ich priazeň vrátila aj knihy z Mazarinovej
knižnice, ktoré vlastnila. Francúzi si však nechceli naštrbiť svoje vzťahy so
Švédskom, a tak Kristíninu žiadosť o azyl nevypočuli. Rím však poslal do
Štokholmu dvoch jezuitov v utajení, ktorí ju skúšali. Kristína priznala, že
pri svojom hľadaní pravdy hodnotila všetky náboženstvá a ubezpečila ich,
že nestratila v žiadnom prípade svoju vieru v Boha, aj keď priznávala, že rôzne náboženstvá sa jej zdali len ako politický výmysel, aby tak držali ľudí na
mieste. Študovala kresťanstvo, židovstvo i islam a dospela k záveru, že najro36
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zumenejším najjednoduchším riešením je prispôsobiť sa lokálnym náboženským formám. Avšak žiť bez skutočnej osobnej viery nie je možné, aký význam by potom malo naše bytie. Pravé náboženstvo sa musí niekde nachádzať,
a to podľa nej musí byť v Ríme.40
Kristínin príchod do Ríma bol nenápadný. Prišla v noci, bez fakieľ alebo
ohňostroja, ktoré by jej svietili na cestu. Prešla cez vatikánske záhrady do samotného paláca. Na začiatku audiencie u pápeža sa trikrát hlboko poklonila
– jej prvé gesto podriadenia sa počas celého jej života. Po štvrťhodine ju odprevadili do jej komnaty.
Rím, s ktorým sa Kristína zoznámila, bol mestom, ktoré práve kulminovalo v najvyššom bode svojej slávy od čias Rímskej ríše. Do mesta prúdili tisícky
pútnikov a návštevníkov, ktorí napĺňali mestské pokladnice, umelci súťažili
o cirkevné zákazky. V čase, keď Kristína prišla do Ríma, bolo pápežské sídlo
z veľkej časti novým mestom (chrám sv. Petra bol vysvätený, keď sa Kristína
narodila). Rím sa stal jej novým domovom, tu začala nový život naplnený
umením, kultúrou, filozofiou.
„Nemôžem povedať, že som niekedy skutočne splatila a prekonala svoje
chyby,“ napísala na sklonku svojho života. Boli to chyby kráľovnej, nemilovaného dieťaťa, chyby ustráchanej ženy. Ženy bystrého intelektu, ktorá nebola
geniálna, no poháňala ju sila a túžba byť veľkým človekom. Kristína bola dieťaťom svojej heroickej doby, barokovou perlou nepravidelných tvarov, žiariacou a vzácnou aj napriek svojej neúplnosti. Bola jednou z tých žien, ktoré sa
chceli vzoprieť stereotypom svojej doby a dokázať, že pohlavie nie je rozhodujúce pri určovaní našich schopností.
Christina, Queen of Sweden
The 17th century was one of unrest, change and new beginnings. Protestant beliefs were spreading across Europe and its followers did not hesitate
to reach for weapons to support or enforce the new direction of Christianity.
One of the most prominent Protestant rulers and commanders of the time
was the King of Sweden, Gustav II Adolph of the Vasa dynasty. Thanks to
him, Sweden left the shadow of the Middle Ages and followed a path of development which ranked among the top European powers. Despite his success
on the battlefield as well as in politics, Adolph lacked stability in his family
life. His wife, who suffered from intense depression, failed to give birth to
40

BUCKLEY, Kristina Sveriges Drottning, s. 199.

85

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

a male heir. Their only daughter, Christina, was therefore raised as a boy and
prepared for the role of successor to the throne.
After the death of her father, Christina became the Empress of Sweden,
though, the country was administered by five lords in her name until she reached the age of 18. At that time, the young Queen took over the government.
She was very peculiar and, given her age, her thinking was rather progressive.
She tried to develop humanities in the country and had big plans in the area
of culture and education. She was fond of long philosophical and theological
disputes with teachers and scholars of the time, even though, society was not
favourable to the female sex, which distressed her immensely. After advisers
made her decide on the matter of her matrimony, she chose to abdicate the
throne, refusing to give in to the conventions of the era. Control was passed to
her cousin, Charles X Gustav of Sweden, and she converted to Catholic Christianity, which caused a huge scandal; the daughter of the greatest Protestant
King, who laid down his life for the faith, dared to betray the beliefs of her
father.
So she left for Rome where she devoted herself to politics and art. She died
in 1689 and became the only woman buried in the Vatican, in St. Peter’s Basilica.
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STUDENTI ZE SLOVENSKA V ČESKÝCH ZEMÍCH
1556 – 1778
Václav Bartůšek

Epocha barokního školství trvala zhruba 230 let. Dominující složkou bylo
střední školství, na které bylo vlastně napojeno elementární školství, především svým druhým ročníkem skribendou, i školství vysoké, pro které již mohla
před uzavřením nebo těsně po dokončení středního gymnaziálního vzdělání
vznikat rozvětvenější možnost vzdělávání, sloužící nejen přípravě na tradiční
formy univerzitního či jiného vysokoškolského studia nebo na vzdělání pro
praktický život, který odrážel nové společenské změny, a také vztahy i názory na život včetně jeho duchovní stránky. Tudy vedly bez ohledu na konfesi
cesty k novým osvíceným formám vzdělávání a jeho reformě. Na počátku
tohoto procesu stáli tedy jezuité i někteří evropští humanističtí učitelé, pokračovali v ní piaristé, od nichž ji většinou přebírali salesiáni Dona Bosca nebo
i jiné náboženské vzdělávací instituce. Pro toto téma se nám nabízí i otázka,
jaké bylo pojetí mezinárodní spolupráce v tomto ohledu mezi jednotlivými
příslušníky států v oblasti vzdělávání a k čemu může výzkum těchto otázek
vlastně přispět v oblasti poznávání kulturních dějin i při praktickém využití
výsledku těchto výzkumů při ovlivňování současné výuky a hledání jejích
dalších moderních cest.1
Pokud chceme zkoumat tehdejší personální základnu pro střední školství,
tedy vyvozovat nějaké závěry z počtu, teritoriálního rozmístění a frekvence
studentů škol, je třeba si připomenout hlubokou souvislost mezi počtem studentů na vysokých školách, v námi sledovaných oblastech se jednalo o jezuitské univerzity v Praze a v Olomouci (případně ve Wroclawi), které při sobě
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ICCE, Ediciones Calasanctias, 1990, 902 s. (dále DENES I.); Diccionario enciclopedico escolapio
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mívaly gymnázia, jejichž žáky a studenty rovněž zařazovali představitelé univerzity mezi univerzitní posluchače a většinou je pověření úředníci zapisovali
(po případné imatrikulaci) do univerzitních matrik. Bylo tak tomu vlastně po
celé námi sledované období. Pozornost se v tomto směrovala hlavně k posluchačům přípravných ročníků tzv. filozofických fakult jednotlivých univerzit.
Stejně jako studenti příslušného gymnázia se mohli studiu na vysoké škole
věnovat absolventi také z jiných gymnázií, kde byl studijní systém podobný.
Ti se po zapsání stávali posluchači univerzity a vykonávali předepsané zkoušky. Nejdříve se do tohoto systému zapojili jezuité, pak piaristé, případně
i další školní řády, většinou premonstráti.2
Jak vidíme, bývaly nejdůležitějším pramenem pro zjišťování počtu žáků
a studentů a dalších informací o nich školní matriky, z nichž vychází také
naše kratší studie, kde se však pouze zaměřujeme na oblast studentů z Uher,
která zahrnovala celé Slovensko a postupně se z turecké moci osvobozující oblast tzv. Dolní Země s některými důležitými městy, Budou (Budínem),
Debrecínem apod. Případně zmiňuji ještě některé příklady studentů z oblasti Sedmihradska, Slovinska a Chorvatska. Rozhodující bylo označení národa
původu v matričním zápisu, tedy Hungarus, Ungarus, Slavus, Sclavus, případně Transylvanus. V matrikách škol se zpravidla uvádělo jméno a příjmení, rodiště a vlast jednotlivých žáků a studentů, případně následovaly poznámky,
z nichž bylo možné občas zjistit, odkud a kdy žák do školy přišel, kdy odešel,
zda obdržel vysvědčení, případně nedosáhl-li po svém odchodu ze škol nějaké pozoruhodné životní dráhy. Vedl je prefekt škol, u něhož bývaly rovněž
uloženy jako archivní dokument. Podle nařízení českého i moravského zemského gubernia se od počátku čtyřicátých let 18. století vedli katalogy studentů gymnázií (libri calculorum) v příslušných zemích, kde byly zapisovány
informace o známkách i verbálním hodnocení prospěchu, které občas doplňovaly informace o bydlišti studentů, poskytovaly však poměrně malé množství
informací v tomto směru, takže se vedly matriky studentů i nadále. Zápisy
v matrikách studentů rozpracovali nejlépe ve svých kolejích piaristé, jezuitské
matriční záznamy byly stručnější i méně přehlednější.3
Z matričních zápisů můžeme často i s pomocí historické intuice najít mnohé informace, které bychom jinde neobjevili. Bohužel však nemůžeme sle2
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dovat problematiku celou. Je to způsobeno torzovitým dochováním těchto
dokladů. Ze zhruba šedesáti gymnázií máme k dispozici možná méně než
čtvrtinu. U některých škol, které nepřesáhly svou působností formu nižšího
gymnázia, se nedochovaly matriky žádné, odjinud bývají zachovány spíše libri calculorum.4 Jev, kdy přicházeli studenti z jiných škol, měst, krajů a zemí, lze
nazvat studentskou peregrinací, jejíž vrchol nastal v 16. a první polovině 17.
století a od této doby do osvícenství v 18. století postupně klesala.5 Je poměrně
zajímavé, že tato vlna přišla z Uherska poněkud opožděně a týkala se zejména, jak prozrazují i údaje z jezuitských a částečně i piaristických školních
matrik, středních, výjimečně i vyšších vrstev tehdejší společnosti. Vykazovala
znaky, které můžeme najít i při jiných druzích tehdejšího stěhování a návštěvy škol, která se často odehrávala i v hranicích jednotlivých zemí nebo
také při příchodu studentů z jednotlivých zemí, zejména ze Slezska, Lužice,
Rakouska, Polska, mezi Čechami a Moravou apod. Migrace ze Slezska, Lužice a Rakouska byla rozhodně o dost větší než proudění studentů z Uher do
českých zemí, avšak ani ta nebyla zanedbatelná a v souhrnu se také jednalo
o poměrně velký počet osob z území celého Slovenska i části Maďarska (i na
dnešním území Rumunska), které bylo postupně zbavováno nadvlády Turků.6 Projevovalo se to ovšem také v rozložení peregrinace na zde zkoumaném
území českých zemí podle jednotlivých zemí v souvislosti s frekvencí samotných návštěv gymnázií. Jako první by tedy bylo vhodné se věnovat Moravě
pak připojit ještě stručné informace o české části Slezska a zakončit výzkum
připomenutím specifik české oblasti v tomto směru.7
Zjištěné výsledky by pak bylo ještě nutné podrobit zhodnocení z hlediska
pohledu na tehdejší síť vysokých a středních škol v Uhrách, vlastně hlavně
na území Slovenska, a zdůvodnit, proč vznikaly právě tyto kontakty a jaký
4
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KOHÚTOVÁ, Mária. Politická situácia na začiatku 17. storočia. In: Hološová, Alžbeta
et al. Trnavská univerzita vo svetle dejín. Kraków – Trnava: TowarzystvoSłowaków w Polsce –
Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 10 – 27.
Některé konkrétní příklady uvádí též Václav Bartůšek. Bartůšek, Václav. Mikulovská
piaristická kolej jako sídlo provincie do školských reforem Marie Terezie. In: Jižní Morava
(dále JM), 2013, roč. 49, s. 100 – 130.
BARTŮŠEK, Václav. Výuka mikulovských piaristů 1631 – 1718. In: JM, 2016, roč. 52, s. 105 –
146. Omylem zde byl uveden jako závěrečný rok 1742. Zde jsou uvedeny i některé prameny
a literatura k tématu.
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to mělo význam. Rovněž by asi v tomto směru bylo užitečné připomenout,
jak se profilovali v tomto směru jezuité a jak piaristé, jak se postupně tyto dvě
řeholní instituce k sobě chovaly, kde byl o některý z obou řádů větší zájem
a proč. Je třeba si uvědomit, že vůbec, nebo pouze velmi zřídka, nedocházelo
k opačnému případu, jakým byla migrace studentů z Moravy nebo z Čech na
Slovensko, jak se můžeme dozvědět alespoň z pramenů z gymnázií z příhraniční oblasti, např. z piaristického gymnázia ve Svätém Jure nebo také velmi
zlomkovitě z jezuitského gymnázia ve Skalici. Někteří vzdělanci z českých
zemí však svou práci v Uhrách též nalezli.8 Na Moravě docházelo v gymnáziích při hranicích s Uhrami k peregrinaci studentů z Uher do gymnázií
v Uherském Hradišti,9 v Mikulově,10 ve Strážnici11 nebo později také v Kyjově,12 která ovšem většinou v žádném školním roce nepřevyšovala souhrnný
počet nad 10 osob.
Nejstarším působištěm jezuitů v českých zemích byla jejich pražská kolej,
kam přišli roku 1556 do bývalého dominikánského kláštera v Praze Klementinu na Starém Městě.13 Do Olomouce odtud odešli v roce 1566 a postupně
založili gymnázium, akademii a univerzitu. První studenti nebyli podchyceni
vůbec, protože se dokumenty typu matrik a katalogů nezachovaly. Nejstarší
záznamy z let 1576 – 1590 (prvních 11 listů) se v matrice nedochovaly. Úplně
první text pochází až z roku 1590, zápisy z této knihy byly v roce 1640 přepsány do nové matriky, která byla na rozdíl od té nejstarší chována v Olomouci.14
8

9

10

11

12

13

14
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Jde o Slovensko i Maďarsko. Viz např. heslo Jiří (P. Adolf) Groll, který byl rodákem z Kroměříže (15. 4. 1682 Kroměříž – 24. 11. 1743 Győr, Maďarsko). Biografický slovník českých zemí,
Go – Gz, sešit 20. Praha: Academia Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2017, s. 762 – 763, kde je
uvedena i další literatura.
Národní archiv (dále NA), fond Jesuitica, JS IIIo 452, kolej Uherské Hradiště, matrika gymnázia 1661 – 1759, je třeba hledat podle příslušných roků a tříd (dále NA, JS IIIo 452).
Moravský zemský archiv Brno (dále MZA Brno), Státní okresní archiv (dále SOkA ) Břeclav
se sídlem v Mikulově, Německé reálné gymnázium Mikulov, Matrika žáků škol 1692 – 1718,
č. kn. 1 (dále NRG Mikulov 1692 – 1718); D 84, Vyšší dívčí a chlapecká škola v Mikulově,
Matrika žáků škol 1719 – 1742 (spr. 1744), č. kn. 1 (dále D84 Mikulov 1719 – 1742). Pro
orientaci postačí vyhledávání studentů podle školních roků a jednotlivých tříd.
MZA Brno, SOkA Hodonín, Gymnázium piaristů Strážnice. Matrika studentů 1757 – 1777, inv.
č. 28, kr. 5 (dále G. Strážnice, Matr. 1757 – 1777). Ve fondu je dochováno též jedno z nejstarších
vysvědčení z aritmetické třídy z roku 1789. Třídy: principie 1766/1767, gramatika 1767/1768
a syntax 1768/1769.
Vlastivědné muzeum Kyjov, Catalogus discipulorum Gymnasium Scholarum piarum Gaya
frequentantium ab Anno Insructionis 1760 die 24. Novembris, sign. F 7 (dále Kyjov Catalogus
1760 – 1775); VRATISLAVSKÁ, Ester. Piaristické školství v Kyjově v letech 1760 – 1775. In:
Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně, 2000, s. 43 – 53.
ČORNEJOVÁ, Ivana – FECHTNEROVÁ, Anna. Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta, 1654 – 1773. Praha: Univerzita Karlova, 1986, 600 s.
Nejstarší kniha matriky je dochována v Moravském zemském archivu v Brně (G 12, Cerr. II.
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Kniha byla použita při částečné rekonstrukci edice původní nejstarší matriky, zejména jejích počátečních chybějících stran, které sem též byly opsány.
Kritická edice nejstarší matriky jezuitské univerzity v Olomouci z konce 16.
a první poloviny 17. století nepřináší pochopitelně pouze výčet jmen a zápisů o tehdejších studentech, případně i profesorech a učitelích této university
s akademickým gymnáziem, ale přibližuje tehdejší výuku i život na školách.
V roce 1578 vzniklo kromě jezuitské vysoké školy ještě tzv. Collegium Nordicum,15 zaměřené jako seminář pro studium mladíků z oblasti severovýchodní
Evropy, zejména z Norska, Dánska, Švédska, Pruska, Livonska, Ruska, Polska a Uher. Mnozí z nich pokračovali v Olomouci i v univerzitních studiích,
takže se prestiž olomouckých učilišť v Evropě tímto krokem nesmírně zvýšila. Ze zmíněných zemí, jak se zdá patřilo zastoupení studentů z Uherska
k těm menším, přesto však počet odkazů na Uhry je např. podle edice z období 1590 – 1651 stejně velký jako počet odkazů na Čechy. Ve jmenném rejstříku
edice je uvedeno celkem 40 odkazů na jednotlivé názvy lokalit z Uher, hlavně ze Slovenska. Sledujeme-li však další frekvenci slovenských názvů míst,
můžeme zaregistrovat jejich pokles. Ten byl nejdříve mírný a pak pokračoval
ještě až do konce zkoumaného období. Studenti se pak již v jednotlivých desetiletích objevovali v řádu desítek sólově nebo nejvýše po dvou. Zatímco na
počátku se jevila olomoucká univerzita i gymnázium nižší jakoby skutečná
alma mater, na konci období zachyceného již v její třetí matrice se jeví jako
škola, o níž větší zájem již projevován nebyl. Zřejmě byl zájem potenciálních
studentů na univerzitě v Olomouci dvakrát přesměrován. Nejdříve to bylo
asi v souvislosti se vznikem jezuitské univerzity v Trnavě,16 kdy studentům
z této oblasti odpadly starosti se vznikem nového studijního místa, a později
možná s přenesením této univerzity do Budína a později do Pešti v souvislosti
s postupem osvobozování maďarského území od Turků a prohlubování osvícenských snah v kulturních dějinách na konci 18. století.17 Je však třeba si zároveň uvědomit, že kulturní styky v rámci výukových návštěv podporovala

15
16

17

č. 6., inv. č. 143), navazující díly jsou uloženy v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc
ve fondu Universita Olomouc, pod čísly 5 a 6. SPÁČILOVÁ, Libuše – Spáčil, Vladimír
(eds.). Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let (1576) 1590 – 1651/Die älteste Matrikel der Olmützer Universitätaus den Jahren (1576) 1590 – 1651. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 434 s.
Označení univerzita se v této době formovalo.
ŠIMONČIČ, Jozef. Trnavská univerzita v rokoch1635 – 1777. In: HOLOŠOVÁ, Alžbeta et al.
Trnavská univerzita vo svetle dejín. Kraków – Trnava : Towarzystvo Słowaków w Polsce – Ústav
dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 28 – 51.
Roku 1777 byla Trnavská univerzita přesunuta nejdříve do Budína, krátce potom do Pešti.
Jejím právním nástupcem je Univerzita Lóránda Eötvöse v Budapešti.
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také stejná příslušnost k jezuitskému řádu, ačkoli šlo o dvě různé provincie.18
Takže z míst, kde působila univerzita, šlo především o Trnavu a z dalších
gymnaziálních míst o Trenčín nebo Skalicu. Ze zajímavých lokalit je nutné
připomenout ještě alespoň Bratislavu, ale také Svätý Jur, kde bylo později založeno piaristické gymnázium.19
Významnou lokalitou z jezuitských gymnázií, kde studovali studenti na
vyšším jezuitském gymnáziu, bylo také jezuitské gymnázium v Uherském
Hradišti.20 Záznamy o studentech z Uher zde můžeme najít na počátečních
stránkách již v roce 1661. Mnoho studentů, kteří sem přicházeli studovat do
různých gymnaziálních tříd, pocházelo hlavně ze Skalice a jejího okolí, z dalších gymnaziálních měst bychom mohli připomenout alespoň Trenčín nebo
Ružomberok a z míst s univerzitou (i gymnáziem) alespoň Trnavu. U jezuitské koleje v Uherském Hradišti stojí za zmínku také jejich připomínka vazeb
na blízké františkánské kláštery zejména na západním Slovensku.21 Z měst se
připomíná rovněž Bratislava,22 menších lokalit se jich však připomíná více.
Podobná situace mohla být pravděpodobně také v jezuitské koleji ve Znojmě,
odkud zatím nemáme žádné informace o dochování matrik studentů. Některé pobyty mohly být realizovány i v rámci vzájemné podpory v jezuitském
řádu. Je známa pouze informace o vazbách na seminář premonstrátů v Louce
u Znojma.23
Na hranicích mezi Moravou a Uhry vzniklo již v první polovině 17. století několik kolejí nového piaristického řádu, který se od roku 1631 usídlil
v Mikulově. V roce 1634 založil i vlastní piaristickou provincii a v roce 1642
začal prostřednictvím koleje s noviciátem v Podolínci působení v Polsku
a v Uhrách.24 Jeho provinciál sídlil po dlouhou dobu na Slovensku v Prievidzi.
Pro středoevropskou provincii Germania se stal pochopitelně centrem Mikulov. Na základě dvou matrik studentů je možné sledovat činnost piaristické-
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Srov. Celkově o jezuitech na Slovensku viz KRAPKA, Emil – MIKULA, Vojtěch (eds.). Dejiny
Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1561 – 1988. Cambridge (Ontario, Canada): Dobrá kniha,
1990, 528 s., XXIV. obrazových příloh, zvl. kolej Skalica na s. 124 – 130.
DENES I, s. 790 – 791.
Kam přišli studenti po krátké studijní epizodě v letech 1636 – 1642, NA, JS IIIo 452.
Viz BARTŮŠEK, Václav. Studenti ze Strážnice a okolí na vyšším jezuitském gymnáziu
v Uherském Hradišti v letech 1661 – 1757. In: Okolo Strážnice (dále OS), 2013, s. 56 – 67.
Známá působením učence Mateje Bela, který se zapojil i do pedagogického procesu.
FOLTÝN, Dušan et al. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005, s. 785 –
788, 790, 796 – 803.
BARTŮŠEK, Václav. Šíření piaristických kolejí a škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 17.
a 18. století. In: Paginae historiae, 2003, roč. 11, s. 32 – 68.
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ho gymnázia a škol při koleji od roku 1692 do roku 1744.25 Zdá se, že praxe,
která probíhala v roce 1692, navazovala na předchozí matriku, která se však
nedochovala. Jinak byli žáci a posluchači zachyceni v jednotlivých ročnících
a občas zde mohli strávit i dobu delší, než byl jeden rok. Většinou přicházeli
studovat sólo, někdy také s vrstevníky z města a okolí nebo s příbuznými (sc.
stejného příjmení). Kromě větších měst je možné najít celou řadu míst spíše
z jižního a západního Slovenska. Přicházeli sem také studenti z větších měst
z Maďarska. Z akademických měst zastoupených mezi slovenskými rodišti
v Mikulově je nutno připomenout Trnavu. Z gymnaziálních lokalit se objevují studenti z gymnázia jezuitů ve Skalici a v Trenčíně. Jsou uvedeni žáci
a studenti z lokalit, kde svá místa založili piaristé, zejména ze Svätého Jura,
Prievidze nebo také z Nitry. Z dalších míst si můžeme připomenout alespoň
Bratislavu, Kremnici, Malacky, Holíč, Gbely nebo z Maďarska Šoproň, Ráb,
Kesckemét, Segedín aj.
Velkému zájmu se těšila tzv. třída vyšší aritmetiky, kde se většinou připravovali studenti pro praxi po absolvování gymnázia. Mohli ji však využívat
také studenti ročníků vyššího gymnázia. Vzhledem k tomu že jedním z nejpodstatnějších rozdílů mezi jezuitským a piaristickým gymnáziem byl způsob vedení matematického vzdělávání, který se projevoval absencí aritmetické třídy na jezuitských školách, vzbudily tato třídy zájem nejen absolventů
piaristického gymnázia, ale také dalších jezuitských učilišť, zejména studentů
filozofických přípravek i studentů počátečních univerzitních ročníků, kteří
rádi a v relativně velkém množství na svých cestách při studiu nebo těsně
po něm využili možnosti kurs navštěvovat. Právě zde byla místní skladba
studentů nejpestřejší a studenti dosahovali nejvyššího věku. Často se vlastně
jednalo již o dospělé muže, kteří někdy bývali označováni titulem D., tedy
dominus, který býval znamením jejich budoucnosti. Ti mladší si často vyžadovali vysvědčení, aby se jím mohli vykazovat při svých dalších cestách za
vzděláním. Většinou totiž pokračovali ve studiu na univerzitách v sousedních zemích, avšak jak ukázaly výzkumy v Mikulově i na jiných ústavech,
lákalo je studium ve Vídni.26
Podobnou situaci bychom mohli vidět i v nedaleké Strážnici, kde působila
kolej piaristů se školami od roku 1633. Nejstarší matriky studentů koleje se
nedochovaly. O existenci této praxe se můžeme pro předchozí dlouhou dobu
25

26

BARTŮŠEK, Václav. Výuka mikulovských piaristů 1631 – 1718. In: JM, 2016, roč. 52, s. 105
– 146; BARTŮŠEK, Václav. Výuka mikulovských piaristů 1718 – 1744. In: JM, 2017, roč. 53,
s. 42 – 69. Jde o matriky NRG Mikulov 1692 – 1718 a D84 Mikulov 1719 – 1742.
BARTŮŠEK, Václav. Výuka mikulovských piaristů v letech 1745 – 1778 (do školských reforem Marie Terezie). In: JM, 2018, roč. 54, s. 78 – 107.
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domnívat pouze na základě ojedinělých příkladů z minulosti a regulí, které
toto vedení předepisovaly.27 Školní matriky z piaristických škol ve Strážnici
se dochovaly spolu s knihou kalkulů od roku 1757. Také ta, ačkoliv pochází ze závěrečného období působení této školy, přináší informace podobného
charakteru. Strážnické gymnázium přestalo být několik let po svém založení
gymnáziem vyšším, takže si zdejší studenti museli vybírat možnost studia
vyššího gymnázia jinde. Většinou navštěvovali ta nejbližší – vyšší piaristické
gymnázium v Mikulově, nebo vyšší jezuitské gymnázium v Uherském Hradišti, případně ještě připadala v úvahu také návštěva velmi blízkého jezuitského gymnázia v Uhrách ve Skalici. Přestože ve Strážnici byl nižší počet
tříd, otvírala se vyšší i nižší aritmetická třída, která byla součástí elementární
školy, avšak byla podobně jako jinde u piaristů s gymnaziální výukou poměrně těsně spjata. Proto vyšší aritmetická třída přitahovala i zde absolventy
jezuitských gymnázií, zejména toho ze Skalice, jak můžeme zjistit nejen na
základě studia matrik ze Strážnice, ale také prohlídky seznamů žáků a studentů jezuitského gymnázia ve Skalici.28 Do aritmetických tříd ve Strážnici
přicházeli i studenti z jiných lokalit. Někdy se můžeme setkat také s chlapci,
kteří se ani neučili na gymnáziu, ale chodili jen do aritmetiky (spíše nižší)
nebo na elementární školu, zejména do její druhé třídy skribendy nebo i první legendy, avšak takových případů, které možná mohly souviset se zaměstnáním rodičů, bylo méně. Z měst najdeme univerzitní Trnavu,29 Nitru s gymnáziem piaristů. Najdeme zde též (většinou v aritmetice) několik studentů
z Bratislavy. Nejvíce však byly ze sousední oblasti zastoupeny Skalice a Holíč.
Nemůžeme ani vyloučit, že žáci i studenti z Holíče považovali za svou téměř
mateřskou školu spíše piaristický ústav ve Strážnici, kde fungovala alespoň
spolehlivě elementární škola, než jezuitské gymnázium ve Skalici.30
Právě proto se z této oblasti dostalo na Moravu i několik slovenských studentů, kteří zde mohli využít i možnost vstupu do piaristického řádu. Nejznámější osobností regionu jihovýchodní Moravy se stal v tomto směru pia27

28
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GINER GUERRI, Severino. Constitutiones de la Orden de las escuelás Piás. Génesis del texto
fundacional. In: Archivum scholarum piarum (dále ASP), 2002, roč. 51 – 52, s. 3 – 182; GINER
GUERRI, Severino. Declarationes a las constituciones de la Orden de las esculás Piás, hechaspor S. José de Calasanz. In: ASP, 2002, roč. 51 – 52, s. 183 – 254.
Pokud si zjistíme jejich rodiště. Štátny archiv Trnava, pracoviště Archiv Skalica, fond Gymnasium Skalica, Liber gymnasii archiepiscopalis Szacolensis ab anno 1736 usque ad annum
1786, nefol., uvádí u jednotlivých žáků a studentů jen jmémo, příjmení a třídu.
Odtud chodil v roce 1768 do vyšší aritmetiky jurista Jan Martony z Trnavy (19 let). G. Strážnice, Matr. 1757 – 1777.
BARTŮŠEK, Václav. Studenti ze Strážnice a jejího okolí na jezuitském gymnáziu ve Skalici
1664 – 1780. In: OS, 2016, s. 37 – 56.
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rista P. Augustinus Schmidt a S Clemente (*9. 5. 1723 Holíč – †21. 11. 1789
Lipník nad Bečvou). Nelze vyloučit, že v útlém dětském věku mohl být přijat
do elementární školy (legenda, skribenda) nebo parvy gymnázia ve Strážnici.
Jeho gymnaziální studium je doloženo z Mikulova, kde roku 1734 začal navštěvovat nižší parvu a postupně procházel i dalšími ročníky. Ve školním roce
1739/1740 ukončil své středoškolské studium v rétorice vyššího piaristického
gymnázia v Mikulově.31 Do piaristického řádu vstoupil na Moravě, kde možná již studoval i před tím. Po roce 1740 absolvoval Jan Schmidt, řádovým jménem Augustinus, noviciát i řádová studia v různých kolejích řádu, kde rovněž
vyučoval na přilehlých školách. Ve školním roce 1749/1750 působil např. jako
učitel v gramatice a syntaxi (3. a 4. třída gymnázia) v Kroměříži. Pracoval
též jako biskupský knihovník v Kroměříži v letech 1754 a 1755. Na konci své
pedagogické a knihovnické kariéry (ve školním roce 1759/1760) se dostal do
šlechtických služeb a působil jako vychovatel mladého hraběte z Monte Alba.
V letech 1762 a 1763 působil v duchovní službě u hrabat Rothálů na zámku
v Holešově. Ve školním roce 1769/1770 byl rektorem piaristické koleje v jeho
oblíbené Kroměříži, kde psal i tamní kroniku. V letech 1772 – 1778 zastával
funkci představeného česko-moravsko-slezské piaristické provincie. Bylo to
jedno z nejdůležitějších a nejtěžších období existence piaristického řádu, kdy
se připravovaly a začaly uvádět do praxe školské reformy Marie Terezie. P.
Augustinus musil vést složitá jednání nejen s panovnicí a se státními úřady
v Rakousku, v Čechách i na Moravě, ale i s generálem řádu P. Cajetanem
Ramo a S. Joanne Baptista v Římě. Po skončení tohoto úřadu se stal P. Augustinus Schmidt vicerektorem v piaristické koleji v Lipníku nad Bečvou. Za jeho
úřadování bylo též rozhodnuto, že ve Strážnici budou kromě normální školy
zachovány také tři třídy nižšího latinského gymnázia. Strážnické gymnázium
se nakonec po reformě v roce 1778 stalo překvapivě i gymnáziem vyšším,
tedy se všemi poreformními pěti ročníky, pro oblast jihovýchodní Moravy.32
U piaristických vzdělávacích ústavů byla asi také lákavá zdejší hudební
výuka, obdobně jako na jiných moravských piaristických školách. Své pěvecké semináře mělo piaristické gymnázium v Mikulově. V tomto směru však
bylo velmi proslulé piaristické gymnázium v Kroměříži, kde působil významný pěvecký seminář používaný k zajištění hudby v piaristické koleji. V Mat31

32

BARTŮŠEK, Mikulovská piaristická kolej jako sídlo provincie do školských reforem Marie
Terezie, s. 126.
BARTŮŠEK, Václav. Piaristické školy ve Strážnici před reformami Marie Terezie. In: JM,
2014, roč. 50, s. 73 – 95. Kromě prací podobného druhu je však zpracovávání těchto otázek na
regionální úrovni poměrně na začátku, takže se stále nabízejí badatelské podněty pro různé
pohledy a možnosti provádění výzkumů v tomto směru.
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rice lichtensteinského hudebního semináře, která byla vedena od roku 1719
a obsahovala retrospektivní informace o alumnech semináře od roku 1708,
můžeme najít celkem šest informací o zpěváčcích, kteří pocházeli z Uher.33
V roce 1720 a 1743 jsou uvedeni dva žáci parvy (10 a 11 let) a jeden žák syntaxe (12 let), který možná následujícího roku1744 přešel do nižší aritmetiky
(uveden též věk 12 let),34 1744 jeden gramatista (12 let), jeden žák z Trenčína (12 let) a v roce 1762 nejmladší žák Antonín de Sharf ze Skalice, který
navštěvoval asi jen skribendu (8 let). Je více než pravděpodobné, že se tito
chlapci mohli setkat s vrstevníky nejméně stejně hudebně nadanými, jako byli
oni, protože jsou zde doloženi také např. studenti z Itálie. Matriky studentů
z doby existence škol k dispozici nejsou. Z Kroměříže je znám i případ šíření
hudebního vzdělání na Slovensko bývalým žákem zdejšího gymnázia Josefem Zrunkem (*19. 3. 1736 Vnorovy – †3. 6. 1789 Prešov-Nižná Šebastová),
který po opuštění kroměřížských piaristických škol studoval v Trnavě. Ve
svých 18 letech vstoupil v roce 1753 do františkánského kláštera v Hlohovci,
kde vykonal noviciát. Věčné sliby složil v roce 1755 a přijal řeholní jméno
Georgius. V letech 1755 – 1757 studoval filozofii v Nižné Šebastové následně
v letech 1758 – 1761 teologii v Hlohovci. Na kněze byl vysvěcen ještě jako
student v roce 1760. Působil v slovenské františkánské provincii, v klášterech
v Žilině, Beckově, Skalici, Gyöngyösi, Vacově, Kremnici a Bardějově, Okoličném, Pruském, Prešově, a nakonec opět v Nižné Šebastové, kde 3. června 1769
ve věku 53 let zemřel. Tam byl také pohřben.35
Na základě tohoto teritoriálního průzkumu se zdá, že také další jihomoravské piaristické domy se školami (většinou s elementárními školami a nižšími gymnázii) byly asi také po svém vzniku ve druhé polovině 18. století pro
studenty z blízkého okolí z druhé strany hranice mezi Moravou a Uherskem,
snad nejvíce z Holíče, případně i ze Skalice, otevřeny. Potvrzovaly by to informace z Matriky studentů piaristických škol v Kyjově, kde v letech 1757
– 1778 působilo nižší piaristické gymnázium. Informace o žácích a studentech z Uher se týkají let 1761 – 1777. Potom začala škola pracovat podle zreformovaného systému a stala se z ní škola hlavní. Na kyjovských školách se

33

34
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Jednalo se o hudební seminář sv. Karla Boromejského. Viz BOMBERA, Jan. Pěvecký seminář
v Kroměříži. In: Studie Muzea Kroměřížska, 1989, s. 52 –73. MZA Brno, E 22 dodatky, Matricula
seminarii Lichtenstein … (Hudební seminář gymnázia a škol piaristů v Kroměříži), č. kr. 8.
Určeno na základě shody jmen.
Životopis nově zjištěného autora viz Josef Zrunek. Významný hudební skladatel v období baroka.
Učitel hudby a kazatel. Člen františkánského řádu na Slovensku [online] [cit. 2018-06-25]. Dostupné
na internetu: <http://www.vnorovy.cz/shortcodes/slavni-rodaci/josef-zrunek>
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připomínalo z Uher celkem 8 mládenců.36 Z gymnázia to byli pouze dva žáci.
Ve školním roce 1763/1764 jeden parvista a ve školním roce 1775/1776 jeden
žák syntaxe. Oba pocházeli z Holíče. Ve školním roce 1760/1761 a 1761/1762
se zde můžeme setkat s dvěma žáky ze skribendy ve věku 11 a 8 let, kteří
byli z Holíče. Ze Senice pocházel student Jan Hermalouš (19 let), který navštěvoval kyjovskou vyšší aritmetiku ve školním roce 1762/1763.37 Ve školním
roce 1767/1768 můžeme dokonce v nejnižším ročníku, legendě, najít osmiletého žáčka ze Slovenska nebo Maďarska bez bližšího určení. Ve školním roce
1776/1777 najdeme ve zreformované hlavní škole jednoho žáka ze Skalice (8
let) a druhého z Holíče (15 let), který zde v tomto přechodném období studoval jakoby v aritmetice.38 Kolik žáků a studentů z Uher navštívilo po roce 1757
nově otevřené gymnázium v Hustopečích, nelze zjistit, protože se odtud zachovala pouze liber calculorum. Na adresu nově vzniklých gymnázií v oblasti
jihozápadní Moravy je nutno ještě poznamenat, že většinou vznik takové školy měl místní význam a někdy trvalo dost dlouho, než si sem studenti našli
cestu také z jiných lokalit, ačkoliv vzhledem ke střídání učitelů mezi školami
v jezuitském i v piaristickém řádu se kvalita výuky ve srovnání s jinými školami výrazně v ničem neměnila. Většinou v nově založených školách bývalo
méně žáků a po reformách se z nich stávaly zpravidla hlavní školy.
Na ostatních gymnáziích na Moravě se tolik studentů z Uher nevyskytovalo. Poměrně dost jich ještě bylo v jezuitských školách v Brně, odkud však
jsou k dispozici pouze kusé informace. Rovněž zde můžeme hledat jednak
mezi seminaristy, jednak i mezi řádnými posluchači v katalozích. Zde jsem
našel pro školní rok 1721/1722 jednoho syntaxistu a pro školní rok 1723/1724
tři rétory. V katalozích ze školního roku 1736/1737 studenta rétoriky a žáka
z gramatiky a parvy (rudimenty).39 Ještě méně bylo uherských studentů na jezuitském gymnáziu v Jihlavě. Tady jsem v matrice gymnázia vedené od roku
1626 našel pouze čtyři zápisy o studentech z Uher ze 17. století. Šlo o žáka
parvy z Rábu ve školním roce 1649/1650, studenta poetiky z Rábu ze školního roku 1659/1660, syna vojáka z neurčeného místa, který se učil v parvě ve
školním roce 1663/1664, a studenta rétoriky, který pocházel z Bratislavy, ve
36

37
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Srov. VRATISLAVSKÁ, Ester. Piaristické školství v Kyjově v letech 1760 – 1775. In: Muzejní
občasník Masarykova muzea v Hodoníně, 2000, s. 43 – 53; Kyjov Catalogus 1760 – 1775.
Nemůžeme vyloučit ani záměnu za Senec, avšak prokázat spojitost s ekonomickou akademií,
kterou zde provozovali piaristé, asi nelze.
Jednalo se o Petra Zadeka, který zde o rok před tím navštěvoval syntax. Vlastivědné muzeum Kyjov, Catalogus discipulorum Gymnasium Scholarum piarum Gaya frequentantium ab
Anno Instructionis 1760 die 24. Novembris, sign. F 7.
NA, fond Jesuitica, kolej Brno, JS IIIo – 437, č. kr. 166, katalogy a semináře gymnázia v Brně,
JS IIIo – 439, č. kr. 168, katalogy gymnázia a semináře v Brně 1676 – 1769.
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školním roce 1665/1666.40 V torzech katalogů studentů jezuitského gymnázia
v Telči jsem žádné žáky z Uher nenašel.41
Ze Slezska jsem měl k dispozici matriky žáků a studentů z piaristického gymnázia v Bílé Vodě. Zde jsem našel pouze jednoho zapsaného žáka
z Uher, studenta z aritmetiky ze školního roku 1737/1738, kterému bylo 14
let. Matriky z piaristické koleje v Bruntále se asi nedochovaly, podobně jako
nejsou k dispozici zprávy o studentech jezuitského gymnázia v Opavě, které
v době reforem Marie Terezie (v roce 1777) měli převzít piaristé, avšak nakonec k tomu nedošlo.42 V Českém Těšíně, kde v letech 1670 – 1773 fungovala
jezuitská rezidence, výzkum zatím prováděn nebyl.
Srovnáme-li situaci Čech a Moravy, je vidět diametrální rozdíl.43 Na Karlo-Ferdinandově univerzitě se nacházelo celkem pět studentů z oblasti Uherska,
tedy mnohem méně než na Moravě, podobně jako i na dalších školách. Jednalo se o náhodnou návštěvu nebo studium dětí rodičů, kteří se sem vypravili
za prací. Z pražské univerzity však pocházejí alespoň sporadické záznamy ze
všech důležitých matrik, případně i torza matrik středních škol, které vedli
jezuité, i škol provozovaných od poloviny 18. století piaristy. V edici matriky
lékařské fakulty najdeme pouze tři zápisy studentů z různých oborů. V roce
1678 byl za děkana Dr. Crusuia mezi očními chirurgy a řezači kamenů zapsán
Chistophorus Gerstenmayer z Egersee v Uhrách, který byl vyzkoušen.44 Na
jiném místě mezi lékárníky z Palatinátu bychom mohli najít za děkana Dr.
Löwa v roce 1683 (17. února) kandidáta Františka Josefa Stiglera asi ze Spiše
v Uhrách.45 V roce 1747 byl na lékařské fakultě zapsán jako student medicíny
za děkana Jana Antonína Josefa Scrinciho46 blíže neurčený milosrdný bratr
R. F. Balthasar z Uherska.47 Dále se ještě dovídáme v roce 1752 (1. listopadu) za děkana Josefa Františka DuToie o Maďarovi D. Ignatiovi Radnickém
z uherského hrabství.48 Ten měl v roce 1755 vypracovat lékařskou disertaci.49
40
41
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MZA Brno, SOkA Jihlava, Album studiosorum gymnasii Societatis Jesu Iglaviensis 1626 – 1773.
NA, fond Jesuitica, kolej Telč, JS IIIo č. kr. 209. Spisy týkající se škol.
FOLTÝN et al. Encyklopedie moravských a slezských klášterů, kde je uvedena rovněž i další literatura, o piaristech zde kromě úvodu D. Foltýna (df), psali ještě Tomáš Sedoník (ts) a V. Bartůšek (vb).
Vzhledem k rozsáhlosti pramenů i zaměření tématu článku jsem mohl provést pouze jakýsi
selektivní předběžný výzkum v nejdůležitějších pramenech.
Kučera, Karel – Truc, Miroslav (eds.). Matricula facultatis medicinae Universitatis Pragensis 1657 – 1783. Praha: Universita Karlova Praha, 1968, 188 s.
KUČERA – TRUC, Matricula facultatis medicinae Universitatis Pragensis 1657 – 1783, s. 136.
Ten byl znám svým kladným vztahem k piaristům, kde studoval jeho syn.
KUČERA – TRUC, Matricula facultatis medicinae Universitatis Pragensis 1657 – 1783, s. 56.
KUČERA – TRUC, Matricula facultatis medicinae Universitatis Pragensis 1657 – 1783, s. 60.
KUČERA – TRUC, Matricula facultatis medicinae Universitatis Pragensis 1657 – 1783, s. 10, pozn. 35.
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V matrice se rovněž v záznamech z února 1686 dočteme o lékaři Františkovi
Oktaviánu Dobřenském de Nigro Ponte,50 který napsal disertační práci v roce
1686 za děkanátu Dr. Löwa.51 Později, jak poznamenal Dr. Löw, odešel do
Uher, kde zemřel.
Z právnické fakulty z Karlo-Ferdinandovy univerzity najdeme údaje v zápisech psaných formou katalogového přehledu pro léta 1638 – 1762.52 Podařilo
se mi najít celkem tři informační zápisy o studentech z tehdejších Uher a celou
řadu dalších srovnávacích informací. V roce 1688 byl mezi zápisy katalogu
uveden jeden student bez určení místa, pouze s udáním národnosti.53 V roce
1710 zde byl zapsán František Antonín Dobrovský z Leopoldova. Poslední zápis týkající se Uher pocházel z roku 1723. Uváděl studenta Jana Jiřího Turnera
z Košic. Na základě studia tohoto katalogu se zdá, že zde byla poměrně velmi
rozmanitá národnostní základna studentstva, která poměrně dobře zobrazovala poměr uherských, tedy vlastně spíše slovenských studentů k ostatním
národnostem. Daleko více zde bylo zastoupeno Čechů z Kladska,54 Slezanů,
případně i Moravanů. Mnoho studentů bylo i z okolních německy mluvících
zemí Rakouska, Tyrolska, Štýrska, Bavorska a jiných území, např. za Duna
jem již ležícího Palatinátu.55 Podobně jako na lékařské fakultě studovali také
i na právnické fakultě příslušníci některých jiných řádů, než byli jezuité,56
kteří potom mohli po celé střední Evropě šířit povědomí o pedagogických
novinkách v Praze. To se mohlo např. odehrávat v době, kdy probíhaly osvícenské školní reformy císařovny Marie Terezie.57
Ucelené korespondující informace o studentech z cizích zemí, tedy také ze
zemí uherských, lze získat i z Filosofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univer-
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KUČERA – TRUC, Matricula facultatis medicinae Universitatis Pragensis 1657 – 1783, s. 10.
KUČERA – TRUC, Matricula facultatis medicinae Universitatis Pragensis 1657 – 1783, s. 10,
pozn. 37.
Archiv Univerzity Karlovy (dále AUK), Matricula renovata continuens nomina dominorum
Jurisstudentiorum ab anno 1638 usque 1762…, M 12. Matrika vznikla v roce 1762 nebo těsně
po něm.
AUK, Matricula renovata continuens nomina dominorum Jurisstudentiorum ab anno 1638
usque 1762…, M 12, Johan Christop Angreli.
AUK, Matricula renovata continuens nomina dominorum Jurisstudentiorum ab anno
1638 usque 1762…, M 12. Je třeba si uvědomit, že i přes to tvořili též na této fakultě základ
studentského kádru Češi z Čech.
AUK, Matricula renovata continuens nomina dominorum Jurisstudentiorum ab anno 1638
usque 1762…, M 12.
AUK, Matricula renovata continuens nomina dominorum Jurisstudentiorum ab anno 1638
usque 1762…, M 12. Mezi mimořádnými studenty se často vyskytovali příslušníci církevních
institucí, např. řádů – pauláni apod.
AUK, Matricula universitatis Pragensis et spec. infac. filosofica graduatorum… 1654 – 1736, M 22.
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zity, která sloužila jako přípravka k nejvyšším studijním gradům, jak to bylo
na jezuitských univerzitách v celém západním světě zvykem. Zde můžeme
provést nejdelší vyhledávání ve sledování matrik škol, které můžeme zatím
chápat pouze jako jakousi předběžnou sondu, na jejímž základě bude možno přistoupit k dalším výzkumům. Je to způsobeno pramennou základnou,
kterou tvoří matrika fakulty, a pak pro pozdější dobu ještě výkazy o studiu
posluchačů v jednotlivých ročnících fakulty. V letech 1654 – 1736, kdy byla
matrika vedena, jsem zde našel zapsaných celkem šest posluchačů. Prvním
zapsaným byl dne 2. července 1657 urozený Jan Ladislav Primarius de Gersperk, označený jako blíže neurčený z Uherska.58 V roce 1693 se připomínal
Jan Rascher de Weyreg, označený uherskou národností bez udání lokality,59
a v roce 1695 Jan Zeian.60 Roku 1709 uvádí matrika Chorvata Petra Krajajicha.61 Dne 4. června 1710 byl zapsán Antonín de Monstzoniho z Košic62 a dne
25. května 1720 Andreas Majer z Warty.63
V matrikách, kde se zápisy mohly týkat i Staroměstského akademického
gymnázia, se mi podařilo v roce 1768 najít v principii hraběte Karla Pachtu,
původem z Trnavy.64 Rovněž další dvě pražská jezuitská gymnázia si vedla zlomkovitě zápisy o studentech v knihách,65 které se používaly i jako tzv.
libri calculorum. Na jezuitském gymnáziu v Praze na Malé Straně je možné
na základě matričních zápisů najít v roce 1759 v syntaxi Josefa Hebenstreita
de Streitenfeld, jehož bydliště se mi nepodařilo určit.66 V roce 1761 se začínal
v parvě malostranského gymnázia učit žák Herman Fischer z Hontu, který
zde vydržel do roku 1765.67 O rok později zde byl zapsán jeden žák z Transylvánie.68 V roce 1774 se připomíná v parvě žák Godefried de Wünther, zapsaný
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AUK, Matricula universitatis Pragensis et spec. infac. filosofica graduatorum… 1654 – 1736,
M 22, s. 42.
AUK, Matricula universitatis Pragensis et spec. infac. filosofica graduatorum… 1654 – 1736,
M 22, s. 248.
AUK, Matricula universitatis Pragensis et spec. infac. filosofica graduatorum… 1654 – 1736,
M 22, s. 258. Označený jako Ungarus Ugostnicus.
AUK, Matricula universitatis Pragensis et spec. infac. filosofica graduatorum… 1654 – 1736,
M 22, s. 356. Označený jako Dalmata Brisicensis.
AUK, Matricula universitatis Pragensis et spec. infac. filosofica graduatorum… 1654 – 1736,
M 22, s. 363. Označený jako Ungarus Cassoviensis.
AUK, Matricula universitatis Pragensis et spec. infac. filosofica graduatorum… 1654 – 1736,
M 22, s. 443. Označený jako Hungarus Wartensis.
Archiv hlavního města Prahy (dále AHMP), Liber calculorum C. K. Gymnasii academici
Pragae Weteris ab Anno 1760 ad Annum 1775, s. 116a.
Jednalo se o Malostranské a později i Novoměstské gymnázium.
AHMP, Malostranské gymnasium, 1747 – 1777, sign. CG7/133. Zapsán jako Suevus na s. 49b.
AHMP, Malostranské gymnasium, 1747 – 1777, sign. CG7/133, s. 57a.
AHMP, Malostranské gymnasium, 1747 – 1777, sign. CG7/133. V roce 1766 na s. 75b.

100

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

jako Slovák, jehož rodiště se mi zatím nepodařilo určit.69 Z Novoměstského
gymnázia z doby, kdy ho provozovali jezuité, zatím žádné informace známy
nejsou.70
Studenti ze Slovenska a z Maďarska projevovali také možná zájem o pražské piaristické školství, především o jeho vrcholné formy, kterými se stala
výuka v aritmetické třídě, zejména výuka ve vyšší aritmetické třídě, a pak
po roce 1764 nově vzniklé a na ni navazující třídě podvojného účetnictví, což
byl vlastně kurs na úrovni vyššího vzdělání, tedy vlastně vrchol piaristického školství.71 Matrika piaristických škol v Praze uvádí z území Uher jména
několika žáků a studentů z elementární školy i gymnázia. Už v roce 1754
se uváděl v aritmetice student František Sonnemayer ze Stoličného Bělehradu, který ve 14 letech absolvoval principii.72 Někdy bývaly pod lokality
z Uher zavedeny také místa z přilehlých oblastí. V roce 1760 byl např. ve vyšší aritmetice pražských novoměstských piaristických škol uveden Josef Heydorn z Neusiedeln, tedy od Nesiderského jezera,73 v nižší aritmetice aj vévoda z Temešváru v Rumunsku74 a Petr Dvoržakovski z Eisenstadtu.75 Roku
1761 se setkáváme ve vyšší aritmetice s Josefem Moschanskym z blíže neurčené lokality Grostadt.76 Tehdy zde byl také zapsán v téže třídě Jan Opolski
z Kluže jako student geometrie ve věku 18 let.77 V roce 1766 se uváděl ve skribendě jeden žák z Velkého Varadína78 a ještě 1 žák z Budína (12 let).79 O dva
roky později (1768) se připomínal ve vyšší aritmetice student pan František
Trickel (20 let), který byl rovněž z Velkého Varadína, jenž byl tehdy součástí
Uher.80 Studoval tu tehdy rovněž ještě Ignác Lemberg (15 let) z města Chem69
70

71

72
73
74
75
76
77
78
79

80

Zápis uvádí Essekiensis.
Ani po otevření novoměstského gymnázia piaristy jsem zde žádné záznamy o docházce žáků
a studentů z oblasti Uher nenašel.
BARTŮŠEK, Václav. Der Unterricht der doppelten Buchhaltung in mitteleuropäischen Piaristenschulen in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: KAČIC, Ladislav (ed.). Piaristen und
Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17. – 19. Jahrhundert. Konferenzbericht. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2012, 231 s., zvl.
s. 45 – 49.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 8a.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 54a.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 55.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 56a. Tehdy součást Uher.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 62a.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 110a.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 104a.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 115b. Antonín Weis.
Skribenda nebyla součástí gymnázia.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 129b. Město bylo znám
tím, že zde pobýval i známý skladatel Karl Ditters z Dittersdorfu. Karl Ditters von Dittersdorf
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nescu, který byl absolventem syntaxe.81 V roce 1767/1768 studoval ve třídě
podvojného účetnictví Ondřej Kostolanyi z Trnavy.82 Uváděl se také Ignác
Dorner ze Šoproně.83 Ve školním roce 1769/1770 studovali ve vyšší aritmetice
u piaristů na Novém Městě v Praze ještě pan František Amborlink, absolvent
filozofie,84 a pan Antonín Stephan, který pocházel z Budína. Ten v následujícím školním roce 1770/1771 postoupil do kursu podvojného účetnictví.85
Rovněž se zde nacházela skupinka žáků tříd elementární školy. V roce 1772
se jednalo o žáka nižší aritmetiky Jana de Clement (10 let).86 V roce 1774 se ve
třídě s názvem německá legenda nacházeli dva žáci – Jan Keller (7 let) a Jan
Fischer (8 let) z Velkého Varadína.87 V roce 1776 začal navštěvovat parvu piaristického gymnázia Jan Hiebel z Trnavy (11 let).88 Nižší aritmetiku navštěvoval téhož roku žák František Kuniatko (13 let).89 Zdá se, že toto studijní
umístění mohlo pramenit ze snahy dospělejších příznivců učících se dětí.90
Jinak, jak se zdá, byla návštěva žáků a studentů z Uher opravdu raritou.
Výjimku v tomto směru tvořila možná jezuitské gymnázium a kolej v Jindřichově Hradci, kde se matrika studentů zachovala pouze pro období let 1595
– 1693. Z tohoto období jsem zde ve druhé polovině 17. století našel celkem
čtyři žáky nebo studenty.91 V rétorice v roce 1662 studoval Paulus Tonsorius
z Malacek.92 Na konci záznamů za rok 1663 je připomínán student Eliáš Schöffer z Košic.93 Roku 1674 byl uveden v parvě žák Stefan Loth ze Spiše, který zde
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88
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93

[online] [cit. 2018-06-25]. Dostupné na internetu: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Ditters_
von_Dittersdorf>
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 130a.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 129b.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 30a.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 183a.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 152b.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780). Jeho rodiště se mi nepodařilo
určit.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 218b.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 236b.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 237b. Jeho rodiště se mi
nepodařilo určit.
AHMP, Matrika piaristického gymnázia v Praze (1753 – 1780), s. 152a. Syn skladatele Karla
Ditterse von Dittersdorf Ignác navštěvoval v roce 1770 výuku podvojného účetnictví v pražské piaristické koleji.
Státní oblastní archiv v Třeboni (dále SOA Třeboň), oddělení Jindřichův Hradec, Katalog
žáků jezuitského gymnázia v Jindřichově Hradci 1594 – 1683 (dostupné aj na internetu –
digitální archiv).
SOA Třeboň, oddělení Jindřichův Hradec, Katalog žáků jezuitského gymnázia v Jindřichově
Hradci 1594 – 1683, fol. 203a.
SOA Třeboň, oddělení Jindřichův Hradec, Katalog žáků jezuitského gymnázia v Jindřichově
Hradci 1594 – 1683, fol. 206b. Jednalo se zřejmě o velmi zcestovalého studenta, protože byl též
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byl připomínán ještě o pět let později bez bližšího určení v syntaxi.94 V roce
1690 se uváděl v syntaxi hrabě Zikmund Kolonitsch z Uher.95 V případě ostatních kolejí docházelo k návštěvě žáků u Uher pouze občas jednou, maximálně
dvakrát za dobu působení školy. Takovéto informace lze najít např. u škol
při velké části kolejí v české (do 1623 rakouské) provincie i provincie řádu
piaristů, která změnila své hranice v polovině 18. století a místo hlavního centra v roce 1856. Z jezuitských kolejí to byla především gymnázia v Chomutově, v Kutné Hoře, v Litoměřicích, v Jičíně a v Březnici. U jiných kolejí, nejen
v Jindřichově Hradci, ale i v Kladsku, se matriky studentů zachovaly pouze
částečně.96 Z Českého Krumlova, Klatova nebo Hradce Králové se matriky
studentů nedochovaly vůbec. Školy, které vznikly při jezuitských rezidencích
bývaly, s výjimkou gymnázia v Krupce, poměrně málo početné a vázané na
svůj region, takže se zde studenti z oblasti Uher nevyskytovali.97
V piaristických školách bylo nejvíce studenty z Uher navštěvováno
gymnázium v Litomyšli, stejně jako zdejší aritmetická třída. Do filozofické
přípravky v Litomyšli pak přivedl Augustin Schmidt i svého příbuzného
Michaela Schmidta, který ústav absolvoval v roce 1746.98 Jinak je možné
se setkat s mládenci ze Slovenska, Maďarska, Sedmihradska, Chorvatska
nebo též ze Slovinska. Odtud pocházel i první autor přehledu piaristického
řádu v provincii Germania P. Daniel Podgorský a S. Francisco, který přes
svoji dobrodružnou povahu patřil k největším piaristům zaalpského prostoru.99 Do této skupiny piaristických kolejí můžeme zařadit piaristické koleje
Slaný, Ostrov u Karlových Varů, Kosmonosy, Brandýs nad Labem a Nový
Bor. Rovněž z některých kolejí se dochovaly pouze libri calculorum (např.
z Benešova, z Českých Budějovic nebo z Rychnova nad Kněžnou), anebo
se z nich žádné materiály o žácích a studentech nenašly (např. z Moravské
Třebové, z Doupova). Z ostatních řádů, které působily v tehdejším školství,
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označen jako Cosmopolita. Odtud se vrátil zpět na Slovensko, kde zemřel v roce 1664 v Trebišově.
SOA Třeboň, oddělení Jindřichův Hradec, Katalog žáků jezuitského gymnázia v Jindřichově
Hradci 1594 – 1683, fol. 251a. a fol. 261 a.
SOA Třeboň, oddělení Jindřichův Hradec, Katalog žáků jezuitského gymnázia v Jindřichově
Hradci 1594 – 1683, fol. 305 b.
NA, fond Jesuitica, kolej Krakow. Za upozornění na materiál děkuji paní Dr. Kateřině Valentové z Historického ústavu AV ČR v Praze.
BUBEN, Milan, M. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích III/4: Řeholní klerikové
/Jezuité/. Praha: Libri, 2012, 534 s.
SOA Zámrsk, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Gymnasium Litomyšl I., Katalog posluchačů filosofie…, 1734 – 1753, č. kn. 368, logici 1745, physici 1746.
Bartůšek, Václav. P. Daniel Podhorský – Podgorsberg a S. Francisco a jeho kniha o piaristech v Knihovně Národního archivu v Praze. In: Bibliotheca antiqua, 2012, s, 225 – 230.
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stojí ještě za povšimnutí vyšší gymnázium bosých augustiniánů v Německém Brodě,100 gymnázium při faře v Pelhřimově.101 V ostatních případech,
zejména u premonstrátských škol, obutých augustiniánů v České Lípě nebo
v Bělé pod Bezdězem, benediktýnů v Broumově ani u pavlínů v Moravských Budějovicích jsem výzkum zatím neprováděl.102 Nezabýval jsem se
rovněž šlechtickými akademiemi a technickými učilišti.
Vzhledem k tomu, že ne odevšad se dochovaly materiály typu studentských matrik, případně i liber calculorum, je třeba hledat prameny, které by
mohly tento vakát alespoň v omezené míře nahradit. Ukázaly se jím periochy,
případně i jinak modifikované tisky divadelních her chované někdy v jezuitských a piaristických archivních fondech, případně zřídka i u jiných řádů,
případně i v knihovních fondech. K dispozici pro toto využití jsou dnes pouze
materiály piaristické provenience ze Státního okresního archivu v Přerově se
sídlem v Henčlově. Například z divadelních her hraných v 18. století v Mikulově se dovídáme o vystoupení blíže nelokalizovaného studenta poetiky Jana
Maiknecjta z Uher piaristického gymnázia v Mikulově v roce 1701.103 Studenti z Uher byli podchyceni v poměrně větším počtu ještě v perioše divadelní
hry „Agesilaus“.104 V roce 1761 sehrál ve hře úlohu císaře rétor Andreas Du-
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BUBEN, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích III/4: Řeholní klerikové /Jezuité/, s. 498
– 499. Připomíná významného českého vzdělance Josefa Dobrovského (*17. srpna 1753 Balašské Ďarmoty, nyní Balassagyarmat, Maďarsko – †6. ledna 1829 Brno), který se otci českému
vojínovi narodil na vojenském tažení v Uhrách u Rábu. Josef Dobrovský [online] [cit. 2018-0625]. Dostupné na internetu: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD>
BARTŮŠEK, Václav. Dějiny gymnázia v Pelhřimově (1762 – 1787). In: Jihočeský sborník historický, 1983, roč. LII, č. 1, s. 1 – 16.
O pavlínech: BARTŮŠEK, Václav. Počátky pavlínů na Moravě. In: BLODIGOVÁ, Alexandra
et al. Kde je domov. Sborník k životnímu jubileu Raisy Machatkové. Praha: Státní ústřední archiv
v Praze, 2002, s. 14 – 18.
ZA Opava, SOkA Přerov, Periochy divadelních her piaristů z Lipníka. Periocha divadelní
hry „Genutz guldner Freiheit mit Letholdo, Grafen von Baqueville in Normandien…“ in Jahr
Christi 1701 den Tag. Bez zápisu data uvedení.
ZA Opava, SOkA Přerov, Periochy divadelních her piaristů z Lipníka. Periocha divadelní hry
„Agesilaus a Per illustri Praenobili a ingenia juventute Supremae et mediae chassis Grammaticae Cardinalii Ditrichsteiniani Scholarum Piarum Nicolsburgi in Scenam productus Anno
MDCCXXXXVI.“ [1746]. Postupně zde tedy kromě Mikulova, odkud bylo 15,7 % účinkujících ve hře, lze najít tato místa podle zemí. Na Moravě se nacházelo ještě celkem 27 lokalit,
nejvíce zastoupeny byly Věstonice, z větších měst Brno a Třebíč, v Rakousku jich bylo 26
(např. z Vídně 3), v Čechách 1 (dvakrát zastoupena Litomyšl), ve Slezsku 4 (např. i Opava)
a v Uhrách 2, tedy vlastně na dnešním Slovensku celkem 2 lokality – Holíč a Skalice zastoupené vždy třemi studenty. Jeden student pocházel z Tyrol. Z Uher byli konkrétně uvedeni Jan
Schmidt z Holíče, František Picherle z Varadína, Jiří Angeli z Holíče, Adam Záruba ze Skalice,
Jan Petrovic ze Skalice, František Ziner ze Skalice a Martin Midlák ze Skalice.
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chenwald z Leopoldova a vojáka Josef Rause, poeta ze Gbel.105 V divadelních
periodách je možné najít i studenta, pozdějšího provinciála Jana Schmidta,
který studoval v Mikulově.106 V tomto směru se dají očekávat v budoucnu
ještě mnohé výsledky, protože se dosud nepočítalo s možností využití perioch
tímto způsobem zastoupení divadelních her ve fondech bude větší než se v literatuře a dalších soupisech uvádí dosud.
Roztřídíme-li si lokality, odkud z Uher přicházeli studenti, vidíme, že to
byla města, kde působila gymnázia. Výjimku tvořilo, jak se zdá obec Holíč,
které, jak se zdá spíše nacházela své vzdělanostní zázemí v blízké moravské
Strážnici než v blízkém gymnáziu ve Skalici, odkud též přicházel zejména
na Moravu rekordní počet studentů. Z míst s gymnázii je pak možno ještě
připomenout Svätý Jur, Trenčín a značný počet menších příhraničních lokalit z této oblasti. Sem náležel také Ružomberok. Z míst s akademií je třeba
uvést zejména Trnavu. Trnavská univerzita čerpala jistě i při svém založení mnohé podněty a zkušenosti z činnosti Olomoucké univerzity. Z dalších
akademických míst je možné připomenout alespoň Košice, kde působila
rovněž jezuitská univerzita. Významnou vzdělávací tradici udržovalo město
Bratislava. Z lokalit městského charakteru, kde působila biskupství a rozvíjely se vzdělávací aktivity, byl poměrně dosti připomínán Ráb, kde působil
vlastně nejvýznamnější piarista z barokní střední Evropy P. Adolphus Groll
a S. Georgio, kroměřížský rodák, který zde byl biskupem. Z lokalit podobného charakteru se uváděl ještě Debrecín. Velmi často bylo možné se setkat
i s příhraniční lokalitou Velkým Varadínem. Bylo to asi zejména kvůli činnosti
významného skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který přivedl zřejmě
i prostřednictvím svého syna ke studiu podvojného účetnictví u piaristů na
Novém Městě v Praze. V těchto kurzech se možná i v jiných lokalitách mohli
nacházet studenti z Uher, avšak ze žádné jiné lokality, kde tyto kursy působily, se žádné seznamy frekventantů nedochovaly.107
Z více než stopadesátiletého sledování docházky uherských, zejména
slovenských studentů do českých zemí vidíme, že peregrinační frekvence
postupně klesala, i když právě Uhry patřily k oblastem, kde tyto praktiky
probíhaly intenzivněji o něco déle než v ostatních zemích střední Evropy.
105
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ZA Opava, SOkA Přerov, Periochy divadelních her piaristů z Lipníka. Periocha divadelní
hry „Germani Acta A Rhetoribus et Poëtis in Dietrichsteiniano Gymnasio Nicolsburgi. Anno
MDCCLXI Die Julii.“ [1761] Datum, kdy se hra hrála, zde není uvedeno přesně a anály koleje
z této doby jsou nezvěstné.
Ve hře „Agesilaus“ sehrál roli Learcha.
Činnost kurzů podvojného účetnictví se ještě připomíná v Mikulově, Litomyšli, Kroměříži,
Kosmonosech, Moravské Třebové, Českých Budějovicích, Mostě a Praze.
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Někdy šlo o poměrně daleké cesty, které studenti za vzděláním podstupovali. Jindy šlo o vzdělávání dětí z rodin za hranicemi déle usazených a zde
pracujících. Zde se můžeme často setkat se šlechtici nebo vrchnostenskými
úředníky. Velká většina studentů a žáků přicházela studovat do blízkých
příhraničních oblastí, kde se jí občas povedlo najít i přívětivější prostředí
než doma. Z příkladů je tedy zřejmé, že systematický výzkum tohoto může
odpovědět na mnohé otázky z oblasti vztahů mezi vzděláváním ve středoevropské oblasti.
Slovak Students in the Czech Lands, 1556 – 1778
The period of Baroque education last text about 230 years. Secondary education was most prominent; it was preceded by elementary education, mainly
the second year of skribenda, and followed by higher education. Concerning
secondary education, prior to or right after the completion of a secondary
grammar school, there were more possibilities for further education – not
only to prepare for traditional forms of university or other higher education,
or get educated for the sake of practical life that reflected new social changes,
but also for relationships and opinions on life, including spiritual aspects. Regardless of confession, these were the paths towards new, enlightened forms
of education and its reforms.
School registers are the most important sources for determining the number of students and other, related information. In this article, we focus on the
students from the Kingdom of Hungary, which involved the entire territory
of Slovakia and the so-called Lower Land, with several significant municipalities such as Buda, Györ, Debrecen, etc., which were gradually retreating from
Turkish domination. We will also mention students from Transylvania, Slovenia and Croatia. A deciding factor was the identification of the student’s nation in the registry, i.e. Hungarus, Ungarus, Slavus, Sclavus or Transylvanus.
This was administered by a school prefect, or head, and they were stored as
archive documents in his place. In Moravian grammar schools near the Hungarian Kingdom border, traveling to grammar schools in Uherské Hradiště,
Mikulov, Strážnice or later Kyjov, occurred, but never exceeded 10 students
per year. Information from Silesia has only been processed partially. In Bohemia, which the second part of the study focuses on, there were far less Hungarian students. Nevertheless, the majority of the then vocational schools, if
they were included, was represented in regions such as the Faculty of Law,
Medicine and Philosophy of Charles-Ferdinand University in Prague, a philosophy course in Litomyšl, and Jesuit and Piarist grammar schools, where
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normally one or two students were found within the researched period. Also,
a higher number of trainees were from the Piarist grammar school and the
schools in Litomyšl, as well as the Jesuit grammar school of Jindřichův Hradec.
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PRAMENE K DEJINÁM FRANTIŠKÁNSKEHO
KLÁŠTORA SV. KATARÍNY PRI DECHTICIACH
V CENTRÁLNOM FRANTIŠKÁNSKOM ARCHÍVE
(ARCHIVIO GENERALE OFM) V RÍME
Ivana Kvetánová

Zaniknutý františkánsky kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (Katarínka, okr. Trnava) vzbudzuje v poslednom čase pomerne veľkú
pozornosť a záujem nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. Cestu za poznaním dejín tohto posvätného miesta otvoril práve Jozef Šimončič. Ako rodák
z Dechtíc miesto dôverne poznal a neskôr, ako historik a archivár, znalosti o Katarínke prehĺbil.1 Históriu Katarínky i naďalej rozvíja ďalšie bádanie
1

ŠIMONČIČ, Jozef. Kláštor a kostol Sv. Kataríny – Dechtice. In: Zprávy Západoslovenského múzea v Trnave 5, 1966, s. 16 – 25; ŠIMONČIČ, Jozef. Kostol a kláštor Sv. Kataríny v Dechticiach.
In: Vlastivedný časopis, 1989, č. 4, s. 161 – 166; ŠIMONČIČ, Jozef. Kostol a kláštor Sv. Kataríny.
In: Dechtice, obecné noviny, 1992, s. 4 – 6; ŠIMONČIČ, Jozef. Kostol a kláštor svätej Kataríny. In:
ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: B-Print, 1998, s. 346 – 351;
ŠIMONČIČ, Jozef. Kostol a kláštor Sv. Kataríny v Dechticiach. In: ŠIMONČIČ, Ignác (ed.).
Dechtice: K dejinám R. Kat. Farnosti. 840. výročie Kostola Všetkých svätých. Dechtice: Obecný úrad
Dechtice, 2012, s. 107 – 115. Ďalšie publikácie k dejinám kláštora na Katarínke: JEDLICSKA,
Pál. Kiskárpati emlékek II. Eger 1891; RADVÁNYI, Hadrián. Kostol a kláštor sv. Kataríny: príspevok k dejinám františkánskeho kostola a kláštora sv. Kataríny pri Naháči. Rukopis, 1948; MATULOVÁ, Martina. Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2003, 88 s.; HERCEG, Peter – KVETÁNOVÁ, Ivana. Kláštor sv.
Kataríny v Dechticiach (Lokalizácia areálu kláštora pomocou historických máp, písomných
prameňov a archeologickej prospekcie). In: Historické mapy. Zborník referátov z vedeckej konferencie. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky – Slovenský národný archív,
2009, s. 55 – 69; KVETÁNOVÁ, Ivana. Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach
(Katarínka) a jeho archeologické objavy. In: ŠIMONČIČ, Ignác (ed.). Dechtice: K dejinám R.
Kat. Farnosti. 840. výročie Kostola Všetkých svätých. Dechtice: Obecný úrad Dechtice, 2012, s. 117
– 128; HRČKA, Michal. Kláštor sv. Kataríny. In: ŠIMKOVIC, Michal et al. Spoznajme problémy
zrúcanín 2008. Lietava: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009, s. 80 – 83; ŽUFFOVÁ, Jaroslava. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej františkánskeho kláštora „Katarínka“ pri Dechticiach. Veža a južné pole západnej steny lode. Architektonicko-historický a umeleckohistorický
výskum. Rukopis. Bratislava 2009; ŽUFFOVÁ, Jaroslava. Ruina Kostola a Kláštora sv. Kataríny
Alexandrijskej pri Dechticiach, tzv. Katarínka. Výskum situácií odkrytých archeologickým výskumom.
Architektonicko-historický výskum, 2. etapa. Rukopis. Bratislava 2011; ŽUFFOVÁ, Jaroslava.
Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej tzv. Katarínka pri Dechticiach. Výskum ruiny južného krídla. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, 4. etapa. Rukopis. Bratislava 2015;
ŽUFFOVÁ, Jaroslava. Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach, tzv. Katarínka. Architek-
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(archeologický, architektonicko-historický, historický, kunsthistorický, antropologický, geofyzikálny výskum etc.)2 a oživuje ho práca mladých dobrovoľníkov (Katarínka, o. z.), ktorí sa už viac ako 20 rokov aktívne podieľajú
na záchrane ruín tak zaniknutého kostola, ako i bývalých kláštorných budov
(obr. 1).3
V tomto príspevku chceme upriamiť pozornosť na archívne dokumenty
viažuce sa ku kláštoru sv. Kataríny v Dechticiach v Centrálnom františkánskom archíve v Ríme (Archivio generale Ordinis Fratrum Minorum, ďalej len
AGOFM). Možnosti štúdia archívnych prameňov v tomto archíve a systém
usporiadania fondov predstavil už J. Šimončič v štúdii z roku 1994.4 Prístup
k fondom v spomínanom archíve sa však zlepšil najmä po príchode archivára
Pedra Gila Muñoza OFM, ktorý v rokoch 1975 – 1979 a neskôr v rokoch 2003 –
2013 systematicky pracoval na sprístupnení archívnych materiálov.
Archívne pramene ku „Katarínke“ v AGOFM v Ríme
Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach založil Krištof Erdődy v roku 1618 na
území vtedajšieho Dobrovodského panstva a zveril ho františkánom (menším
bratom rádu sv. Františka prísnej observancie). Existoval až do roku 1786,
keď bol z rozhodnutia Jozefa II. zrušený. Poslední františkáni opustili priestory kláštora v januári nasledujúceho roku po jeho zrušení. Priestory kláštora

2

3

4

tonicko-historický a umelecko-historický výskum krypty v juhovýchodnom kúte lode kostola. Rukopis.
Bratislava 2017.
Archeologický výskum do roku 2005 realizoval Mgr. Jozef Urminský (Západoslovenské
múzeum v Trnave, Vlastivedné múzeum v Hlohovci), od roku 2007 doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. a Mgr. Ivana Kvetánová, PhD. (Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave), antropologický výskum Mgr. Silvia Bodoriková, PhD., architektonicko-historický výskum Ing. arch. Jaroslava Žuffová, geofyzikálny výskum doc. RNDr.
Roman Pašteka, PhD. O najnovších aktivitách informuje najsumárnejšie HERCEG, Peter.
Doterajšie skúsenosti pri obnove zrúcaniny kláštora Katarínka. 15. rokov projektu záchrany kláštora
sv. Kataríny pri Dechticiach. Bratislava: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, 2009,
36 s.; HERCEG, Peter. Katarínka – 24 rokov projektu záchrany Kostola a Kláštora sv. Kataríny
Alexandrijskej pri Dechticiach dobrovoľníkmi. In: HERCEG, Peter – MAZÚR, Ratibor (eds.).
Zachráňme hrady. Záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002 – 2017. Bratislava: Združenie Zachráňme hrady v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, 2018, s. 65 – 74.
Prvá sezóna dobrovoľníkov začala v roku 1995. Bližšie k histórií a fungovaniu projektu: Katarínka. Záchrana ruín kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej [online] [cit. 2018-06-25]. Dostupné
na internete: <https://www.katarinka.sk/klastor-katarinka/odborne-prace-a-vyskum/www.
katarinka.sk>
ŠIMONČIČ, Jozef. Centrálne rehoľné archívy v Ríme ako pramene k dejinám Slovenska. In:
ŠIMONČIČ, Jozef (ed.). Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava: Trnavská
univerzita v Trnave, 1994, s. 23 – 38, tu viac o františkánoch na s. 28 – 31.
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pripadli do rúk Náboženskej základiny Uhorskej komory. Keďže sa stal objektom vykrádania, poverili strážením siedmich vojenských invalidov, ktorí
tu zotrvali do 10. mája 1792.5 Neskôr sa o pustnúci kláštor starali poverení
strážnici. Do rúk majiteľov panstva a zakladateľov kláštora sa vrátil až v roku
1797, keď ho Jozef Erdődy od Náboženskej základiny odkúpil.6
Centrálny františkánsky archív v Ríme vznikol oficiálne v roku 1651. Je
však pravdepodobné, že existoval už o čosi skôr, pretože sa spomína na generálnej synode, ktorá sa konala v Tolede v roku 1621.7 Provinciálnym ministrom bola udelená povinnosť priniesť na každú generálnu synodu spis o stave
provincie. V Ríme boli sústredené spisy z takmer celej Európy a Talianska
(tzv. rodina Cismontana), kým v Madride sa nachádzali archívne dokumenty
františkánov zo Španielska a zo zámoria.8 Františkánsky archív v Ríme mohol
tak obsahovať korešpondenciu a spisbu pochádzajúcu takmer z dvoch storočí existencie kláštora na Katarínke. Generálny archív, ktorý pôvodne sídlil
v dnes už neexistujúcej budove kláštora vedľa baziliky Santa Maria in Aracoeli
na rímskom pahorku Kapitol (obr. 2), bol značne poškodený v rokoch 1798 –
1799 počas francúzskej okupácie Ríma, za tzv. Rímskej republiky a následne
počas druhej svetovej vojny.9 Žiaľ, preto sa mnohé staršie pramene, vrátane
spisov pochádzajúcich zo 17. a 18. storočia, nezachovali. I napriek tomu sa
v archíve nachádzajú niektoré, hoci len stručné zmienky týkajúce sa spomínaného kláštora na Katarínke.

5

6

7
8

9

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív v Bratislave, fond
Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv. č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii
Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri
Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808),
s. 36.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 38; JEDLICSKA, Kiskárpaty Emlékek II, s. 202.
ŠIMONČIČ, Centrálne rehoľné archívy v Ríme ako pramene k dejinám Slovenska, s. 28 – 29.
GIL MUÑOZ, Pedro. Archivio Storico dei Francescani O.F.M. (AGOFM) [online]. In:
CIFRES, Alejandro (ed.). Convegno Memoria fidei: Archivi ecclesiastici e Nuova Evangelizzazione.
Roma: Gangemi Editore, 2016, s. 1 [cit. 2018-06-25]. Dostupné na internete: ˂http://www.
memoriafidei.va/content/dam/memoriafidei/documenti/12%20Gil%20-%20Comunicazione.
pdf˃
ŠIMONČIČ, Centrálne rehoľné archívy v Ríme ako pramene k dejinám Slovenska, s. 28;
LEMMENS Leonardus. De sorte archivi generalis Ordinis Fratrum minorum et bibliothecae
aracoelitanae tempore reipublicae Tiberinae (an. 1798, 1799). In: Archivum Franciscanum historicum, 1924, roč. XVII, č. 1, s. 30 – 54; GIL MUÑOZ, Archivio Storico dei Francescani O.F.M.
(AGOFM) [online], s. 1 – 13.

110

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Keďže sa kláštor sv. Kataríny nachádzal na pôde Mariánskej provincie,
dokumenty treba hľadať vo fonde Hungaria Mariana 1817 – 1887.10 Ide o písomnosti pochádzajúce z rokov 1817 až 1887, teda až z obdobia po zániku
kláštora, čo čiastočne ovplyvnilo aj ich obsah. Ide o zmienky viac-menej všeobecného charakteru, registrujúce súpis existujúcich, ale i zaniknutých kláštorov v rámci Mariánskej provincie, ako aj ich aktuálny stav.
Pre dejiny kláštora sv. Kataríny je zaujímavá zmienka v spise hodnotiacom stav Mariánskej provincie v roku 1856, ktorý bol vydaný pri príležitosti
Generálnej kapituly (Fata et praesens Status. Provinciae Sanctae Mariae Hungariae in Capitulo Generali. Romano Anno 1856-to exhibita). V súpise kláštorov Mariánskej provincie z roku 1856 figuruje aj zaniknutý kláštor na Katarínke.11
Nachádzame tu nasledujúce informácie – vznik kláštora, vyplienenie krypty
rodiny Erdődy, presun časti mobiliáru do Sládkovičova, ako i stručné zhodnotenie aktuálneho stavu zaniknutého kláštora. Konvent sv. Kataríny panny
a mučenice sa tu spomína ako 9. v poradí:
„Deviatym konventom bol kláštor sv. Kataríny panny a mučenice nachádzajúci sa vysoko v horách posiatych lesmi, založený grófom Krištofom Erdődym, na jeho majetku v roku 1618.“12
V druhej časti, ktorá mapuje zmeny, ktorými jednotlivé kláštory provincie
prešli od roku 1708,13 sa naopak spomínajú niektoré vybrané udalosti po zániku kláštora (obr. 3): „Konvent sv. Kataríny panny a mučenice zažil smutný
údel, keď bol v roku 1786 zrušený a pretože bol dlho opustený, mŕtve telá
grófov Erdődyovcov pochovaných v krypte po rozbití hrobiek, ničomnými
ľuďmi, boli v roku 1793 olúpené o všetky klenoty a cennosti. Kazateľnica,
organ a lavice tamojšieho kostola boli premiestnené do Sládkovičova a tam
ozdobujú miestny farský kostol. Z celej, kedysi veľmi peknej stavby teraz vidieť už len ruiny.“ 14
10
11

12

13

14

Archivio generale OFM (ďalej len AGOFM), fond Hungaria Mariana 1817 – 1887, 1 (SK 315).
AGOFM, fond Hungaria Mariana 1817 – 1887 (SK 315): Ungaria Mariana. Stato del 1856. Fata
et praesens Status. Provinciae Sanctae Mariae Hungariae in Capitulo Generali. Romano Anno
1856-to exhibita (s. 11 – 22).
AGOFM, fond Hungaria Mariana 1817 – 1887 (SK 315): Ungaria Mariana. Stato del 1856.
Fata et praesens Status. Provinciae Sanctae Mariae Hungariae in Capitulo Generali. Romano
Anno 1856-to exhibita, § I. Specification Conventum Provinciae S. Mariae Hungariae. Reformatorum temporo Capitali Generalis S. Valentiae in Hispania. Anno 1708-o celebrati, s. 13v
(originál s. 4). Údaje z 11. apríla 1856: „Nonus conventus fuit s(anctae) Catharinae v(irginis) et
m(artyris) in monte alto silvis consito, positus per comitem Christophorum Erdödy, fundi huius dominum, anno 1618o fundatus.“
Fata et vicissitudines horum Conventum inchoando ab Anno 1708-vo praesens eorum status
in symposi.
AGOFM, fond Hungaria Mariana 1817 – 1887 (SK 315): Ungaria Mariana. Stato del 1856. Pro-
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Vznik kláštora
Za hlavný impulz k založeniu kláštora sa dlho považovalo zjavenie sv.
Kataríny Alexandrijskej v roku 1617 mladému šľachticovi – pustovníkovi Jánovi Aponimu z Jablonice, ako aj obyvateľovi z Dechtíc Jánovi Mancovi či
Mancovičovi.15 Rok po spomínaných zjaveniach, 21. decembra 1618, vydal
Krištof Erdődy zakladaciu listinu kláštora, ktorý zveril práve františkánom.16
Hlavným donátorom kláštora sa stala rodina Erdődy, ktorá bola majiteľom
Dobrovodského panstva, kam Katarínka patrila. O založenie kláštora sa tak
zaslúžil syn Krištof, hoci otec Tomáš Erdődy v tom čase ešte žil (†17. 1. 1624).
Tomáš mal však iné politické úlohy, ktoré ho plne zamestnávali.
K miestu sa hlásili aj rodiny Labšanských a Aponiovcov, ktorí boli s Katarínkou spojení práve vďaka osobe Jána Aponiho. Všetky spomínané rody
si nechali v miestnom kostole postaviť svoje krypty. V súpise v AGOFM sa
bližšie okolnosti a motív založenia kláštora nespomínajú.
Katarínka bola miestom uctievania už skôr. Na mieste stála staršia gotická
kaplnka. Spomína ju zakladajúca listina kláštora vydaná v chtelnickom kaštieli v roku 161817 i kanonická vizitácia Dechtíc z roku 1782.18 Svedčia o tom aj
iné dobové pramene. Hlboko v horách sa vraj zjavila sv. Katarína aj roľníkovi

15

16

17
18

vinciae Sanctae Mariae Hungariae in Capitulo Generali. Romano Anno 1856-to exhibita, § II.
Fata et vicissitudines horum Conventum inchoando ab Anno 1708-vo praesens eorum status
in symposi, s. 16 (originál s. 9): „Conventus fuit S(anctae) Catharinae V(irginis) et M(artyris),
tristem abolitionis sortem experiebatur 1786-to, et quia diu desolatus manserat, cadavera comitum
Erdödy in crypta tumulatorum effractis per nefarios homines tumbis 1793-to omnibus clenodiis et
pretiotis spoliata fuerunt. Cathedra, et organum, sicut et scamna huius Ecclesiae ad Diószeg translata
ibidem ecclesiam parochialem ornant. Totius aedificii quondam peramoeni nunc solum rudera visuntur.“
ŠIMONČIČ, Kostol a kláštor svätej Kataríny. In: ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám
Trnavy a okolia, s. 346; MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 23.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 929: KÓŠA, Eugen. Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorum Sancti
Francisci collectanea. (1706 – 1774), s. 375; MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska
provincia františkánov 1253 – 1900, inv. č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci
Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris Tertiae..., Tom. II/3, (1774 – 1808), s. 6. Kóša
omylom zamieňa meno manželky zakladateľa Krištofa Erdödyho. Ako manželku spomína
Annu Máriu, matku Krištofa a manželku Tomáša Erdödyho, ktorá bola však v tom čase už
po smrti. BALASOVITS, Odoricus. Brevis historia conventuum ordinis S. Francisci Seraphici reformatae provinciae ex authentici fontibus in archivio provincie existentibus deducta. Posonia 1869,
s. 184 – 185.
BALASOVITS, Brevis historia conventuum ordinis S. Francisci..., s. 184.
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Dechticiach, Kanonická vizitácia z roku 1782
(Battyanyiho); MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 22.
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z Dechtíc, ktorý sa na tomto mieste modlil a následne tu obyvatelia Dechtíc
vystavali kaplnku, ktorá sa stala veľmi vyhľadávanou.19
Táto „prastará kaplnka“ sa stala súčasťou presbytéria neskoršieho františkánskeho kostola. Potvrdil to i archeologický a architektonicko-historický
výskum.20 Išlo však o kamennú stavbu,21 nie drevenú, ako ju opisujú viaceré
pramene.22 Okrem kaplnky sa tu nachádzal i cintorín, ktorý ju obklopoval zo
severnej, východnej a južnej strany. Nálezy hrobov boli v rozrušenom stave,
čo spôsobila stavebná aktivita počas výstavby františkánskeho kláštora a kostola.23 Práve hroby s nálezmi mincí pomáhajú datovať jej vznik do začiatku 15.
storočia. Na cintoríne sa začalo pochovávať pravdepodobne až po dokončení
jej stavby, a tak možno uvažovať i o jej staršom vzniku. Staršia kaplnka bola
zasvätená s najväčšou pravdepodobnosťou sv. Kataríne tak ako neskorší františkánsky kostol. Už zistenia J. Šimončiča, ktorý našiel zmienku o lokalite „na
Katerzinkach“, poukazuje na existenciu miesta s týmto názvom v roku 1544.24
V liste Václava Hlaváča z Vojeníc richtárovi Trnavy sa spomína predaj ovsa
a jeho zaplatení práve na „Katerzinkach“.
V staršej kaplnke zrejme dochádzalo i k ďalším zázrakom a zjaveniam, tak
ako to dokladá súpis zázrakov a zvláštností svätokatarínskeho kláštora (tzv.

19

20

21
22

23

24

MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 929: KÓŠA, Eugen. Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorum Sancti
Francisci collectanea. (1706 – 1774), s. 375; MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach,
s. 23.
Jej severný múr objavil J. Urminský počas výskumu v rokoch 2002 – 2005. V nasledujúcich
rokoch sme našli jej východnú stenu a polygonálne presbytérium. KVETÁNOVÁ, Ivana –
SLIVKA, Michal. Archeologický výskum Dechtice – Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej „Katarínka“
(júl – august 2007). Výskumná správa, Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, 2007; ŽUFFOVÁ, Ruina Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach, tzv. Katarínka. Výskum situácií odkrytých archeologickým výskumom. Architektonicko-historický výskum, 2. etapa. Rukopis, s. 25 – 27.
Rozmery lode kaplnky – dĺžka: 9,5 m, šírka: 7 m, dĺžka presbytéria 3,5 m.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 929: KÓŠA, Eugen. Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorum Sancti
Francisci collectanea (1706 – 1774), s. 375.
BODORIKOVÁ, Silvia – URMINSKÝ, Jozef. Kostrový hrob z presbytéria zaniknutého kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (okr. Trnava). In: Slovenská antropológia, 2007,
roč. 10, č. 2, s. 4 – 10; BODORIKOVÁ, Silvia – KVETÁNOVÁ, Ivana – SLIVKA, Michal. Nové
kostrové nálezy zo zaniknutého kostola sv. Kataríny pri Dechticiach (okr. Trnava, Slovensko). In: Slovenská antropológia, 2008, roč. 11, č. 1, s. 14 − 19; MOLNÁROVÁ, Katarína. Analýza
kostrových pozostatkov z prikostolných cintorínov v Lehniciach (okr. Dunajská Streda), na „Katarínke“(okr. Trnava) a v Gáni (okr. Galanta). Rigorózna práca. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, 2012, s. 34 – 64.
ŠIMONČIČ, Kostol a kláštor svätej Kataríny. In: ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám
Trnavy a okolia, s. 347.
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Memorabilia Conventus Sanctae Catharinae). V kostole za oltárom bola naľavo
od chórových lavíc kaverna v skale, kde sa podľa tradície zjavovala sv. Katarína aj mladému šľachticovi.25 Je pravdepodobné, že prví františkáni využívali istý čas staršiu kaplnku, pričom im najprv bola ako prvá vybudovaná len
budova kláštora.26
Mobiliár prevezený do Sládkovičova
Mimoriadne zaujímavé je sledovať osud zariadenia kostola a kláštora,
ktorý bol po jeho zrušení Jozefom II. v roku 1786 prevezený na iné miesta.
Z kompletného zoznamu spomenieme len niektoré. Väčšina menších predmetov, paramenty a knižnica boli prevezené do Budína.27 Sochu sv. Kataríny
poslali do Jablonice.28 Stoly a masívne dvere do kláštora v Trnave a Hlohovci.29 V novovybudovanom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch sa nachádza zreštaurovaný bočný oltár sv. Trojice, ktorý sem priviezli z Dubovian.30
Tri zvony predali zvonárovi do Trnavy. Súsošie kalvárie presunuli v roku
1811 do Dechtíc, kde dodnes stojí pred farským Kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej.31 Kalvária stála presne pred oknami kláštora, tak ako to spomína Juraj Fándly.32 Jeho slová potvrdil aj archeologický výskum v roku 2017.
Podmurovku kalvárie sa podarilo nájsť priamo pred fasádou kláštora.33 Jeden
25

26

27

28

29
30
31

32

33

Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár Budapest (ďalej len MNL – OL, Budapešť),
fond Magyar Kamara Archivuma E 151, Acta eccl. ordinum et monialum, a 12/44 – 45, Franciscanorum Conventus ad Sanctam Catharinam, Dechtice, Memorabilia Conventus Sanctae
Catharinae, s. 21 – 22; KVETÁNOVÁ, Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach
(Katarínka) a jeho archeologické objavy, s. 117 – 128.
Ešte v kanonickej vizitácií z roku 1634 je sakrálny objekt označený ako kaplnka, čo vedie
k úvahám o väčšej prestavbe na kostol až po tomto roku. BEKE, Margit. Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1616 – 1637), Strigonium Antiquum 3. Budapest: Márton Áron Kiadó, 1994, s. 223; KVETÁNOVÁ, Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (Katarínka) a jeho archeologické objavy, s. 117 – 128.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 32.
ŠIMONČIČ, Kostol a kláštor svätej Kataríny. In: ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám
Trnavy a okolia, s. 347; MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 81.
MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 47, s. 81.
MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 81.
ŠIMONČIČ, Kláštor a kostol Sv. Kataríny – Dechtice, s. 21. MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny
pri Dechticiach, s. 54.
FÁNDLY, Juraj. Dúwerná zmlúwa mezi mníchom a diáblom. Bratislava 1789, s. 420. O Kalvárií
píše, že stojí pred kláštorom: „... stojí pred nim veliká štácia, na spúsob hori Kalwárie...“
KVETÁNOVÁ, Ivana – SLIVKA, Michal. Archeologický výskum Kláštora sv. Kataríny Alexan-
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z kalichov pravdepodobne skončil v kostole v Boleráze.34 Oltár z Kaplnky sv.
Anny, ktorá sa nachádzala na lúke pred kláštorom, previezli do Kaplnky sv.
Rócha v Chtelnici.35
Archívne materiály v AGOFM sa však koncentrujú jedine na prevoz kazateľnice, organu a kostolných lavíc do Kostola Nanebovzatia Panny Márie
v Sládkovičove.36
Do Sládkovičova bol teda prevezený dôležitý komplex mobiliáru. „Multa
res Ecclesiae ad Dioszeg ablata“ konštatuje na margo zoznamu prevezených vecí
Bernard Balogh, pokračovateľ Košových dejín Mariánskej provincie. Spomína,
že v roku 1792 boli do Sládkovičova predané: „... organ, lavice pre veriacich
z tvrdého dreva, kazateľnica, obrazy z menších oltárov a dlažba. Kostol tak zostal bez predmetov a výzdoby.“37 V diele Balogha sa spomína aj prevoz obrazov z menších oltárov.38 Tieto obrazy sa nám nateraz nepodarilo identifikovať.
Rímskokatolícky kostol v Sládkovičove (hist. Diószeg) prešiel práve koncom 18. storočia (zrejme v 80. rokoch) výraznou prestavbou a po rozšírení
staršej stavby bolo treba doplniť interiér o potrebné zariadenie.39 K dispozícii

34

35

36

37

38

39

drijskej pri Dechticiach (krypta 2). Výskumná správa z rokov 2013 – 2018. Rukopis. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2018.
NOVOTNÁ, Mária – PIATROVÁ, Alena. Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha.
Bratislava: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, 2017, s. 110.
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Chtelnici, Kanonická vizitácia Chtelnice z roku
1815, s. 27.
AGOFM, fond Hungaria Mariana 1817 – 1887 (SK 315): Ungaria Mariana. Stato del 1856:
„Cathedra, et organum, sicut et scamna huius Ecclesiae ad Diószeg translata ibidem Ecclesiam
Parochialem ornant.“
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 36: „Ex hujus Con(ven)tus Ecclesia A(nn)o 1792 avectum
est organum, item Sedes pro devotisantium in Ecclesia hominum usu ex duro ligno, Cathedra Concionatoria, vero amoena, ut etiam nonnullae Imagines ex aris minoribus, nec non etiam quadrati lapides extrato Sanctuarii, haecque omnia Ecclesiae Dioszegiensi vendita...“ Autor poskytuje i zoznam
vecí, ktoré sa v kostole na Katarínke pôvodne nachádzali (s. 35). Medzi inventárom figuruje
aj: „Cathedra concionatoris/concionatorum lignea incolorata inaurata et recenter curata; Sedes ex duro
ligno in medio Ecclesiae recenter curata.“
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 36: „nonnullae immagines ex aris minoribus.“
MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 80 – 81; Súpis pamiatok na Slovensku III.
Bratislava: Obzor, 1969, s. 113 – 114. Datovanie pravdepodobnej prestavby pozri: BUDAY,
Peter – RÖSSNEROVÁ, Alžbeta. Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. In: SUDOVÁ, Eva (ed.). Kuffnerovský hospodársky komplex. Sládkovičovo: Mesto Sládkovičovo, 2012,
s. 153, 155. Autori uvádzajú, že ide o „tradovaný názor“, ktorý by bolo treba spresniť ďalším

115

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

bol práve mobiliár z „čerstvo“ zaniknutého kláštora na Katarínke. Za prevozom častí mobiliáru z Katarínky práve do kostola v Sládkovičove možno
vidieť nielen jeho nedávnu prestavbu, ale i fakt, že rovnako ako kláštor na
Katarínke, tak vtedajší Diószeg sa stal v tom čase majetkom Náboženskej základiny Uhorskej komory.40 Prevoz prebehol pravdepodobne po roku 1792.
Aj B. Balogh spomína, že jednotlivé časti inventáru boli v tomto roku predané do kostola v Sládkovičove.41 Tento údaj de facto podporuje aj datovanie
prestavby sládkovičovského kostola. Vozy naplnené lavicami, kazateľnicou,
obrazmi, organom, ďalšie naložené vytrhanou dlažbou, tak museli prekonať
viac ako päťdesiatkilometrovú vzdialenosť medzi Katarínkou pri Dechticiach
a Sládkovičovom. O detailoch odvozu predbežne nemáme žiadne informácie.
Časť zariadenia sládkovičovského kostola bola, žiaľ, vymenená už v priebehu 19. storočia.42 V rámci tejto inovácie v roku 1866 vymenili organ.43 Vizitácia kostola v Sládkovičove z roku 1847 na margo pôvodného organu spomína,
že bol starodávny a mal 10 registrov.44 Je potvrdené, že rovnaký počet registrov mal i organ z Katarínky a na ňom sa nachádzalo vyobrazenie krucifixa.45
V tendencií vymeniť starý inventár za nový sa, žiaľ, pokračovalo aj v 70.
rokoch 20. storočia. Za obeť vtedy padli tak lavice a dlažba, ktoré vymenili za
nové, kazateľnica bola zrejme spálená.
Jediné, čo sa do dnešných čias v areáli sládkovičovského kostola uchovalo,
sú dlaždice. Tie síce nahradila nová dlažba, avšak vo farskej záhrade a v okolí

40
41

42
43

44

45

architektonicko-historickým a archívnym výskumom. Predbežne navrhujú datovať prestavbu chrámu do 80. rokov 18. storočia.
Súpis pamiatok na Slovensku III., s. 113.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 36.
BUDAY – RÖSSNEROVÁ, Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, s. 156.
BUDAY – RÖSSNEROVÁ, Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, s. 156. Nie je
vylúčené, že pri inštalovaní nového organu boli použité aj súčasti staršieho organu.
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Sládkovičove, Kanonická vizitácia Sládkovičova
z roku 1847, s. 7: „... organum jam antiquum 10 mutationum.“ Za možnosť prístupu k archívnym
materiálom a ich štúdia ďakujem vdp. Mgr. Václavovi Ďurčovi.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 35; MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska
provincia františkánov 1253 – 1900, inv. č. 780/1: Inventár (Inventarium Rerum Aboliti Conventius Stae Catharinae tam existentium, quam divenditarum ex 1787), s. 17; MV SR, Štátny archív
v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv. č. 780/2: Inventár (Elenchus Rerum et Mobilium aboliti Conventus P. P. Franciscanorum S. Catharinensium Anno 1787),
s. 23: „Organum cum mutationis Nr. 10 in quo Crucifixus Nr. 1.“
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kostola sa ešte zachovali kusy štvorcových dlaždíc požité na iný účel.46 Porovnaním s nálezmi fragmentov dlaždíc priamo z Katarínky ide naozaj o identické kusy, ktoré boli z kostola systematicky vybraté a prevezené na nové miesto
(obr. 4 ). Podľa Balogha bola do kostola v Sládkovičove prenesené aj kamenná
štvorcová dlažba zo sanktuária (quadrati lapides ex strato Sanctuarii).47 Ak by
boli prevezené len dlaždice zo sanktuária, nedokázali by pokryť plochu celej
podlahy kostola v Sládkovičove.
Vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sládkovičove bolo možné ešte v 60. a 70. rokoch 20. storočia vidieť lavice s vyrezávaným rokajovým
ornamentom a ružovým festónom a kazateľnicu s reliéfnom znázorňujúcim
sv. Katarínu. Podobu lavíc nám zachovávajú fotografie v Zbierke fotografií
Archívu Pamiatkového úradu SR. Ani zachovaný inventár, spísaný pri príležitosti zrušenia kláštora, neinformuje o presnom počte lavíc pre veriacich,
spomína, že boli vyrezané z tvrdého dreva.48 Kanonická vizitácia kostola
v Sládkovičove z roku 1847 spomína 24 lavíc v lodi kostola.49 Pri detailnom
štúdiu oboch fotografí zo Zbierky fotografií Archívu Pamiatkového úradu SR
v Bratislavesi si však možno všimnúť,50 že nie všetky lavice mali identickú
reliéfnu výzdobu (obr. 5, 6). I napriek absencií detailov, možno pozorovať, že
lavice v zadných radoch mali hladké steny bez akejkoľvek výzdoby. Je teda
namieste položiť si otázku, či všetky lavice pochádzali zo zaniknutého kostola na Katarínke. V pôvodnom kostole na Katarínke sa nachádzali „in medio
Ecclesiae“. Je teda možné, že neboli umiestnené v dvoch, ale v jednom rade
v strede lode kostola. Vzhľadom na šírku lode (12,9 m) i na prístup k bočným
kaplnkám a oltárom by takéto usporiadanie lavíc bolo vyhovovujúcejšie.
V rímskokatolíckom kostole v Sládkovičove sa nachádzala taktiež bočná
kazateľnica s vyobrazením sv. Kataríny, na základe čoho možno usudzovať,
46
47

48

49

50

Za pomoc a informáciu ďakujeme Róbertovi Hrdlicovi (Hilánius, OZ Katarínka).
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 36.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 780/1: Inventár (Inventarium Rerum Aboliti Conventius Stae Catharinae tam existentium, quam
divenditarum ex 1787), s. 16; MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia
františkánov 1253 – 1900, inv. č. 780/2: Inventár (Elenchus Rerum et Mobilium aboliti Conventus
P. P. Franciscanorum S. Catharinensium Anno 1787), s. 21: „Sedes ex duro ligno in medio Eclesiae.“
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Sládkovičove, Kanonická vizitácia Sládkovičova
z roku 1847, s. 7: „Habet scamna... in navis Ecclesiae vero 24.“
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, Zbierka fotografií, Sládkovičovo, inv. č. 200 993
(foto z roku 1976, autor: O. Gergelyi), inv. č. T-868 (foto bez bližšieho datovania, autor:
O. Gergelyi).
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že bola prevezená z Katarínky. To, čo pramene v AGOFM a Inventár kláštora z roku 1787 nazývajú jednoducho „cathedra“, možno zrejme stotožniť
so spomínanou kazateľnicou. Práve B. Balogh ju pomenováva ako „cathedra
concionatoria“,51 na inom mieste „Cathedra concionatoris/concionatorum lignea
incolorata inaurata et recenter curata“.52 Balogh podobne ako o laviciach, tak
i o kaziteľnici hovorí, že bola nedávno opravovaná a bola veľmi pohodlná.53
Inventár hnuteľností zrušeného kláštora sv. Kataríny z roku 1787 spomína
drevenú kolorovanú a sčasti pozlátenú kazateľnicu.54
Fotografia z roku 1968 je jedným z mála prameňov, ktoré nám uchovávajú
podobu kazateľnice (obr. 7). I tá bola z kostola v priebehu 70. rokov odstránená. Fotografia, žiaľ, nezachováva potrebné detaily, a preto jej podobu možno
zrekonštruovať jedine na základe slovného opisu. Išlo o polkruhovú kazateľnicu konzolového typu s jednoramenným schodiskom, vytvorenú v neskorobarokovom a klasicistickom štýle. Hore sa nachádzala ozvučná strieška kruhového tvaru s volútovým nadstavcom a doskami Desatora. Na parapete bol
reliéf s vyobrazením sv. Kataríny, čo vedie bádateľov k úsudku, že i kazateľnica mohla pochádzať z Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach.55
Súpis podoby inventáru v Archíve Pamiatkového úradu SR, spomína: „Na
oblom parapete je plytký reliéf znázorňujúci pravdepodobne sv. Katarínu. Na
ľavej strane je svätica v barokovom rúchu, v pravo je skupina mužov, sediacich za stolom s knihami. Na reliéfe je anjel s rozlámaným kolesom (atribút
sv. Kataríny). Na baldachýne sú volúty a desatoro.“56 Pod skupinou mužov
s knihami si treba predstaviť buď postavy štyroch evanjelistov, alebo pravde51
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MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 36.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 35.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 36: „vere amoena.“
MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 37; MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond
Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv. č. 780/1: Inventár (Inventarium Rerum Aboliti Conventius Stae Catharinae tam existentium, quam divenditarum ex 1787), s. 13 – 16: „Cathedra
lignea incolorata et in parte deaurata.“
BUDAY – RÖSSNEROVÁ, Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, s. 156.
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, Zbierka základných výskumov, inv. č. 2298:
KOVAČOVIČOVÁ, Blanka – PUŠKÁR, Imrich. Sládkovičovo – obec. Bratislava 1962, s. 3.
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podobnejšie cirkevných otcov – sv. Ambróza, sv. Augustína, sv. Hieronyma
a sv. Gregora Veľkého. Vizitácia sládkovičovského kostola z roku 1847 ju spomína na ľavej strane lode.57 Podobne i lavice museli prejsť obnovou krátko
pred zrušením kláštora. Zaujímavé je, že vizitácia sládkovičovského kostola
z roku 1847 už neeviduje pôvod predmetov.58
Prevoz ďalšieho inventáru, ktorý ešte zostal v kostole na Katarínke, prevzal do svojich rúk zrejme práve Jozef Erdődy, ktorý od roku 1797 odkúpil od
Náboženskej základiny objekt zatvoreného kláštora a kostola.59
Vykradnuté krypty
Krypty v Kostole sv. Kataríny patrili trom šľachtickým rodinám, patrónom a donátorom kláštora – Erdődyovcom, Aponiovcom, Labšanským a ich
príbuzným. Po zániku kláštora a po odchode posledných františkánov v januári v roku 1787 tak stratili hrobky františkánskych kustódov, do opatery
ktorých boli zverené. V zázname v AGOFM sa možno dočítať o znesvätení
a poškodení hrobov uložených v krypte rodiny Erdődyovcov:60 „... mŕtve telá
grófov Erdődyovcov pochovaných v krypte po rozbití (vylomení) hrobiek,
ničomnými (bezbožnými) ľuďmi, boli v roku 1793 olúpené o všetky klenoty
a cennosti.“ Z iných zdrojov vieme, že cieľom vykrádačov sa stal práve hrob
jágerského biskupa Gabriela Erdődyho (1684 – 1744) a rovnako sú známe
i mená vykrádačov. V roku 1793, teda sedem rokov po zatvorení kláštora,
strážca kláštora Štefan Hideghéty za asistencie dvoch kumpánov z Trnavy
– stolárskeho majstra Michala Rusnáka (36 r.) a Štefana Neilingera (49 r.),
využili opustenosť objektu a hrobky vykradli. Údajne pootvárali náhrobky
a vybrali vzácne predmety. Menovite vylúpili hrob biskupa Gabriela Erdődyho (obr. 8), odkiaľ vzali biskupské insígnie – prsteň, reťaz, kríž a biskupskú

57

58
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60

Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Sládkovičove, Kanonická vizitácia Sládkovičova
z roku 1847, s. 7: „Cathedram pro dictionibus sacris habet in medio Ecclesiae a sinistris sitam.“
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Sládkovičove, Kanonická vizitácia Sládkovičova
z roku 1847, s. 7: „... organum jam antiquum 10 mutationum.“
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 38; JEDLICSKA, Kiskárpaty Emlékek II., s. 202.
AGOFM, fond Hungaria Mariana 1817 – 1887: Ungaria Mariana. Stato del 1856. Provinciae
Sanctae Mariae Hungariae in Capitulo Generali. Romano Anno 1856-to exhibita. § II. Fata et
vicissitudines horum Conventum inchoando ab Anno 1708-vo praesens eorum status in symposi: s. 16
(originál s. 9): „...et quia diu desolatus manserat, cadavera comitum Erdödy in crypta tumulatorum
effractis per nefarios homines tumbis 1793-to omnibus clenodiis et pretiotis spoliata fuerunt.“
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berlu. Potvrdzuje to aj B. Balogh a dopĺňa, že po ich drancovaní zostal zrejme
poriadny neporiadok, spomínajú sa povylamované cínové pliešky a kovania
z rakiev.61 K udalosti muselo dôjsť pred 17. septembrom 1793. Práve z tohto
dňa máme zachovaný prvý záznam vypočúvania vinníkov trnavským magistrátom a súdnou stolicou.62 Podľa záznamu z výsluchu ukradnuté striebro
vážilo 18,5 unce (v prepočte približne 7,77 kg).
Presne desať rokov po odchode posledných františkánov a štyri roky po
vykradnutí krypty, v roku 1797 Jozef Erdődy odkúpil od Náboženskej základiny chátrajúce objekty zaniknutého kláštora. Podľa P. Jedlicsku sa k tomuto
kroku rozhodol najmä z úcty voči svojim predkom, odpočívajúcim v krypte
opusteného a chátrajúceho kostola. Táto situácia prinútila Erdődyovcov preniesť ostatky do krypty františkánskeho Kostola Všetkých svätých v Hlohovci. O prevezení tiel z Katarínky v roku 1816 svedčí náhrobný epitaf na hrobovej komore.63
V slávnostnom sprievode, za prítomnosti veľkého počtu Hlohovčanov,
provinciála a správcu Erdődyovských majetkov, previezli ôsmich príslušníkov hlohovskej vetvy rodu Erdődyovcov z krypty Kostola sv. Kataríny.64 Po
nich sa k rovnakému kroku v roku 1821 rozhodli aj rodiny Aponiovcov a Labšanských.65
V krypte františkánskeho kostola v Hlohovci je zoznam prevezených
61

62

63

64
65

MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808), s. 36: „...custos hic Anno 1793 in ipsu inclytae Familiae Erdődianae Crypta Tumbas defunctorum Comitum Erdődianorum aperuit, eorumdem cadavera pretiosis
clenodiis privavit, signanter vero Cadaver Gabrielis Erdődy quondam Epp(iscopis) Agriensis Eppalibus. Apparamentis, et pedo spoliavit, nec non stanneas quoque laminas, quibus tumbae obducebantur,
desecuit et abstulit.“
MV SR, Štátny archív Trnava, fond Magistrát mesta Trnava, Missiles, kart. č. 186 G. 1793;
ŠIMONČIČ, Kláštor a kostol Sv. Kataríny – Dechtice, s. 20; ŠIMONČIČ, Kostol a kláštor svätej
Kataríny. In: ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia, s. 347.
IN CLAVSTRO CATHARINAE / RECLVSA, NOVITER A IOSEPHO / ERDÖDY ERVTA,
ET IN VNA VR=/NA POSITA PIGNORA, F(r)ANCISCO, / EIVSQVE FILIIS CVRAE OF(F)
ERVNTVR. (V kláštore sv. Kataríny po zrušení uložené ostatky Jozefom Erdődym nanovo
v jednej urne Františkovi a jeho synom do poslednej opatery uložené. 1816). REMENÁROVÁ, Monika. Františkánsky kláštor a kostol Všetkých svätých v Hlohovci. Diplomová práca. Trnava: Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 2000, s. 35; URMINSKÝ, Jozef.
Podzemie kláštorného kostola. In: URMINSKÝ, Jozef et al. Conventus Galgociensis. Monografia
františkánskeho kláštora v Hlohovci. Hlohovec: Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, 2013, s. 84.
JURKOVIČ, Fidél. Františkánsky kláštor v Hlohovci. Bratislava 1993, s. 35.
MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 366; JEDLICSKA, Kiskárpati emlékek II.,
s. 198.
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príslušníkov rodiny Erdődy. V zozname absentuje práve meno jágerského
biskupa Gabriela. Vysvetlením by mohol byť i to, že práve jeho hrob sa stal
najväčším terčom vykrádačov a nevedno, v akom stave zostali jeho kostrové
pozostatky. Spolu osem tiel, príslušníkov rodiny Erdődy, resp. toho, čo z nich
zostalo, sa vmestilo do jedinej hrobovej komory – kolumbária. Podľa zoznamu boli do Hlohovca prevezení Ladislav Adam Erdődy (†1736), nitriansky
biskup, ďalej Anton Erdődy (†1769) a jeho manželka Jozefa (†1757), Juraj Leopold Erdődy (†1759) a jeho manželka Terézia rodená Esterháziová (†1755),
Krištof III. Erdődy (†1778), Leopold Jozef Erdődy a grófka, ktorej meno nepoznali. Medzi prevezenými teda dominujú práve príslušníci hlohovskej vetvy,
deti Krištofa II. Ide o generáciu Juraja Leopolda, ktorý v roku 1720 získal Hlohovecké panstvo a ustanovil ho ako fideikomis svojej línie rodu, jeho súrodencov a detí.66 Z detí Juraja tu nebol pochovaný Ján Nepomuk, ktorý zomrel
v roku 1789, teda až po zatvorení kláštora. Práve on postavil novú kryptu vo
františkánskom kostole v Hlohovci.
O existencii krýpt v Kostole sv. Kataríny informuje kanonická vizitácia
Dechtíc z roku 1782. Spomína sa v nej hrobka rodín Erdődyovcov, Labšanských a Aponiovcov. Vizitácia poukazuje na fakt, že krypty nevyhovovali kritériám požadujúcim až dva vstupy. I napriek cisárskemu nariadeniu nebolo
možné túto požiadavku dodržať kvôli skalnému masívu, na ktorom bol kostol
postavený.67 Archeologický výskum potvrdil, že skalný masív bol plytko pod
úrovňou terénu a zo západnej strany sa o ňu priamo opierali obe krypty.68
Práve využitím výsledkov geofyzikálneho výskumu sa podarilo lokalizovať vo východnej časti lodi kostola tri duté priestory slúžiace ako krypty.69
66

67

68

69

SEDLÁK, František – ŽUDEL, Juraj – PALKO, František. Archívy rodu Erdődy. In: Štátny
slovenský ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Bratislava: Slovenská
archívna správa, 1964, s. 33.
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Dechticiach, Kanonická vizitácia z roku 1782
(Battyanyiho), s. 41.
URMINSKÝ, Jozef. Pokračovanie výskumu kláštorného komplexu sv. Kataríny pri Dechticiach. In: AVANS v r. 2001, Nitra 2002, s. 215 – 217; KVETÁNOVÁ – SLIVKA, Archeologický
výskum Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (krypta 2). Výskumná správa z rokov
2013 – 2018. Rukopis; ŽUFFOVÁ, Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach, tzv. Katarínka. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum krypty v juhovýchodnom kúte lode
kostola. Rukopis.
PAŠTEKA, Roman – ZAHOREC, Pavol. Interpretation of microgravimetrical anomalies in
the region of the former church of St. Catherine, Dechtice. In: Contributions to Geophysics and
Geodesy, 2000, roč. 30, č. 4, s. 373 – 387; PÁNISOVÁ, Jaroslava – FRAŠTIA, Marek – WUNDERLICH, Tina – PAŠTEKA, Roman – KUŠNIRÁK, Dávid. Microgravity and Ground-penetrating Radar Investigations of Subsurface Features at the St. Catherine‘s Monastery, Slovakia. In: Archaeological Prospection, 2013, vol. 20, No. 3 s. 163 – 174; WILKEN, Dennis – WUNDERLICH, Tina – STÜMPEL, Harald – RABBEL, Wolfgang – PAŠTEKA, Roman – ERKUL,
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Ako prvá bola v rokoch 2000 – 2001 archeologicky preskúmaná krypta najbližšie k veži, medzi tretím a štvrtým pilierom (krypta 1). Krypta obdĺžnikového
tvaru s rozmermi 3,5x1,9 m bola postavená z tehál. Výskumom realizovaným
v rokoch 2013 – 2014, 2017 – 2018 sme objavili ďalšiu z krýpt, umiestnenú medzi prvým a druhým pilierom lode kostola (krypta 2, obr. 9). Obe krypty sú
na východnej strane lode kostola. Medzi oboma kryptami bola ďalšia, zatiaľ
nepreskúmaná krypta. I napriek informácii o presunutí zostatkov zosnulých
členov rodu do rodových hrobiek v Hlohovci a v Jablonici, archeologický výskum oboch krýpt potvrdil prítomnosť telesných pozostatkov pochovaných.70
V krypte 1 zostali kostrové pozostatky minimálne 26 jedincov.71 V anatomickej polohe sa podarilo nájsť len kostru z jedného jedinca (muž, vek dožitia
44 – 52 rokov). Kostra ležala na dne krypty v polohe na bruchu. Žiaľ, zachovala sa nekompletná. Ostatné kosti boli premiešané so stavebnou sutinou, čo
teda dokazuje aj viacnásobnú manipuláciu s kosťami.72

70
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72

Ercan – PAPČO, Juraj – PUTIŠKA, René – KRAJŇÁK, Martin – KUŠNIRÁK, David. Case
history: Integrated geophysical survey at Katarinka Monastery (Slovakia). In: Near Surface
Geophysics, 2015, vol. 13, No. 6, s. 585 – 599.
BODORIKOVÁ, Silvia. Antropologická analýza kostrových pozostatkov jedinca z krypty
zaniknutého kostola sv. Kataríny pri Dechticiach, okr. Trnava. In: Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti, 2002a, roč. 5, s. 22 – 27; BODORIKOVÁ, Silvia. Vývinové anomálie a patologické nálezy na lebkách z rodinnej krypty v ruinách kostola sv. Kataríny pri Dechticiach,
okr. Trnava. In: Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti, 2002b, roč. 5, s. 28 – 34; BODORIKOVÁ, Silvia. Degeneratívne zmeny, vývinové anomálie a epigenetické znaky na stavcoch
jedincov zo zaniknutej rodinnej krypty v ruinách kostola sv. Kataríny pri Dechticiach, okr.
Trnava. In: Slovenská antropológia, 2004, roč. 7 (n. s. 2), s. 6 – 12. BODORIKOVÁ, Silvia. Analýza postkrainálneho skeletu jedincov zo zaniknutej rodinnej krypty v ruinách kostola sv.
Kataríny pri Dechticiach, okr. Trnava. In: Slovenská antropológia, 2005, roč. 8 (3), s. 20 – 25; BODORIKOVÁ, Silvia – KATINA, Stanislav – KOVÁČOVÁ, Veronika – KVETÁNOVÁ, Ivana
– URMIMSKÝ, Jozef – KUBOVÁ, Jana – DOMONKOŠOVA TIBENSKÁ, Kristína. Analysis of
trace elements in the teeth of indivuduals from the crypt in St. Catherine monastery in Dechtice (district Trnava, Slovakia). In: Scripta medica, 2010, vol. 83, No. 1, s. 49 – 58; MARKOVÁ
Lucia. Analýza kostrových pozostatkov z krypty zaniknutého kostola sv. Kataríny pri Dechticiach
(okr. Trnava). Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 60 s;
MARKOVÁ, Lucia – BODORIKOVÁ, Silvia – KVETÁNOVÁ, Ivana – SLIVKA, Michal. Analýza kostrových pozostatkov z krypty zaniknutého kostola sv. Kataríny pri Dechticiach (okr.
Trnava) exhumované v rokoch 2013 a 2014. In: GALAMBOŠ, Michal et al. Študentská vedecká
konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 453 – 458 [cit. 2018-06-25]. Dostupné na internete: <https://fns.uniba.sk/
fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2016.pdf>; URMINSKÝ, Pokračovanie výskumu kláštorného komplexu sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 215 – 217; KVETÁNOVÁ – SLIVKA, Archeologický výskum Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (krypta 2). Výskumná správa
z rokov 2013 – 2018. Rukopis.
BODORIKOVÁ, Vývinové anomálie a patologické nálezy na lebkách z rodinnej krypty v ruinách kostola sv. Kataríny pri Dechticiach, okr. Trnava, s. 29.
BODORIKOVÁ, Antropologická analýza kostrových pozostatkov jedinca z krypty zaniknu-
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Veľmi podobnú situáciu sme našli v krypte 2, okrem ľudských kostí v sekundárnych polohách v chodbe krypty sme objavili 14 kolumbárií (pohrebných komôr) a ďalší hrob vyhĺbený v podlahe krypty. Kolumbáriá slúžili
na pochovávanie viacerých jedincov a ich ústia boli zamurované tehlami,
natretými bielou omietkou, na ktorých boli čiernou farbou napísané mená
pochovaných. Antropologický výskum z kostrových pozostatkov nájdených
v rokoch 2013 a 2014 poukazuje na výskyt minimálne 26 jedincov. Treba však
zdôrazniť, že tento počet nie je definitívny, keďže ostatné kostrové pozostatky
sú zatiaľ predmetom antropologického výskumu pod vedením Mgr. Silvie
Bodorikovej, PhD.73
Definitívnu identifikáciu a prisúdenie krýpt jednotlivým rodinám nechávame zatiaľ otvorenú. O krypte 1 (pri veži) sa dlho uvažovalo, že by mohla
patriť práve rodine Labšanských. Vzhľadom na donátorské aktivity tejto rodiny, ktoré súviseli s vybudovaním a štukovou výzdobou bočnej kaplnky zasvätenej Blahoslavenej Panne Márií, si dovoľujeme uvažovať nad tým, že spomínaná rodina sa nechala pochovávať práve v strednej, zatiaľ nepreskúmanej
krypte.74 Krypta 2 sa nachádza najbližšie ku hlavnému oltáru a pred vstupom do bočnej Kaplnky sv. Kríža. Pochovaní v tejto krypte by mohli byť práve hlavní donori kostola a kláštora – Erdődyoci, avšak archeologický výskum
v roku 2018 čiastočne odkryl ďalší podzemný priestor, z čoho vyplýva mnoho
otázok. Do novoobjaveného priestoru sa vstupuje kamenným schodiskom,
ktoré sa opieralo o východný múr kostola a viedlo do priestoru pod bočnou

73

74

tého kostola sv. Kataríny pri Dechticiach, okr. Trnava, s. 22 – 27; BODORIKOVÁ, Vývinové
anomálie a patologické nálezy na lebkách z rodinnej krypty v ruinách kostola sv. Kataríny
pri Dechticiach, okr. Trnava, s. 28 – 34; URMINSKÝ, Pokračovanie výskumu kláštorného
komplexu Sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 215 – 217.
MARKOVÁ – BODORIKOVÁ – KVETÁNOVÁ – SLIVKA, Analýza kostrových pozostatkov
z krypty zaniknutého kostola sv. Kataríny pri Dechticiach (okr. Trnava) exhumované v rokoch 2013 a 2014; MARKOVÁ, Analýza kostrových pozostatkov z krypty zaniknutého kostola sv.
Kataríny pri Dechticiach (okr. Trnava), s. 30, 54.
Kaplnka bola zdobená maľbami a štukami a podľa písomných prameňov sa v nej nechali
pochovávať Labšanskí. MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv. č. 955/1, 450/3 a inv. č. 929, s. 377. V zozname zádušných omší za patrónov a donátorov kláštora sú stručné zmienky o krypte a kaplnke rodiny z Korlátka z roku
1783 (MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900,
inv. č. 729, škatuľa 137, 1: Výkazy o omšových a iných fundáciách kláštora vo sv. Kataríne
z osemdesiatych rokov XVIII. stor.). Prameň je cenným materiálom tak pre inventár kostola,
ako i kaplnky. V súvislosti s Jánom Labšanským sa v roku 1750 spomína donácia na sv. omše
„in Capella Miracolosa Ecclesiae S.ae Catharinae“. Obdobnú informáciu prináša na základe testamentu Jána Labšanského R. Ragač. RAGAČ, Radoslav. Ján Labšanský starší ako zabudnutý
ranobarokový donátor, testament zo 16. februára 1710. Rukopis. Pozri tiež: MATULOVÁ,
Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 39.
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kaplnkou. Niektoré indikácie poukazujú na to, že i tento podzemný priestor
by mohol byť ďalšou kryptou. Ak berieme do úvahy, že viaceré pramene spomínajú sv. omše v Kaplnke sv. Kríža nad kryptou, nemožno teda vylúčiť, že
práve v tomto priestore mohli byť pochovaní Erdődyovci neskôr odvezení
do Hlohovca.75 K definitívnemu vyhodnoteniu bude však možné pristúpiť
až po kompletnom odkrytí novoobjaveného priestoru pod bočnou kaplnkou.
V súvislosti so smrťou Adama Ladislava sa spomína aj povinnosť slúžiť sv.
omše na oltári sv. Kríža, ktorý je prezývaný aj Kalvária: „ad Aram Crucis, quae
dicitur Calvaria.“76 Rovnaký údaj potvrdzujú aj listy uchované v Maďarskom
krajinskom archíve v Budapešti pripomínajúce františkánom ich povinnosť
odslúžiť týždenne dve zádušné omše nad oltárom nad hrobkou, v ktorej bol
pochovaný biskup Ladislav Adam Erdődy.77 Dokument zrejme vychádza zo
samotného testamentu biskupa.
Identifikácia krýpt, ako aj ich presné datovanie je však momentálne v štádiu výskumu.78 Treba tiež pripomenúť, že predbežne nie je objasnené, kde
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RADVÁNYI, Kostol a kláštor sv. Kataríny: príspevok k dejinám františkánskeho kostola a kláštora
sv. Kataríny pri Naháči, s. 25. Hadrián Radváni tvrdil, že Erdődyovská rodinná hrobka sa
nachádzala v priestore pri oltári, na ktorom bol drevený krucifix a päť drevených a pozlátených sôch. Vchod do tejto hrobky mal viesť schodmi priamo spred oltára. Vstup bol viditeľný v dlážke kostola a bol prekrytý štvorcovým kameňom so štyrmi železnými prstencami
slúžiacimi na jeho vyzdvihovanie. MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s 38. M.
Matulová, na základe vyššie citovanej informácie, neuvedomiac si, že môže ísť o indikovanie
niektorého z bočných oltárov, pripustila, že krypta mohla byť v priestore presbytéria.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900,
škatuľa 137, inv. č. 729/1.
MNL – OL, Budapešť, fond Magyar Kamara Archivuma E 151, Acta eccl. ordinum et monialum, a 12/44 – 45, Franciscanorum Conventus ad Sanctam Catharinam, Dechtice, f. 148, 149,
150, 151 z 31. decembra 1736): „...in Templo Sanctae Catharinae, in quo Corpus suum requiescet,
qualibet septimana duae missa, singula cum Stipendio Triginta Crucifeorum absolvenda ad Aram
supra Cryptam, in qua sepelietur, erectam per Patres nostros ordinis Sancti Francisci Reformator, celebrentur...“ Pokyn na sv. omše bol zrejme doslovne prevzatý z testamentu Ladislava Adama
Erdődyho, uloženého v Diecéznom archíve Nitrianskeho biskupstva v Nitre, (Seminarium
sancti Ladislai Nitriae 1715 – 1950, fasc. Initium seminarii): § 5: „...in templo sanctae Catharinae
in quo corpus meum requiescet, qualibet septimana duas missa singulas cum stipendio triginta crucigerorum, absolvendas ad aram, supra cryptam in qua sepeliar, erectam...“ Za prístup a možnosť štúdia dokumentu ďakujeme Mons. Viliamovi Judákovi, nitrianskemu biskupovi, ako i archivárovi ThLic. Martinovi Bošanskému, PhD. Prepis kópie testamentu je publikovaný: Testamentum Ladislai Adami Erdödy, episcopi Nitriensis. In: ĎURČO, Marek – NEMEŠ, Jaroslav
(eds.). Miscellanea ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra. Kraków:
Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007, č. 32, s. 354 – 355.
K lokalizácií a identifikácii krýpt, ako i zoznam pochovaných členov rodiny bližšie: KVETÁNOVÁ – SLIVKA, Archeologický výskum Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach
(krypta 2). Výskumná správa z rokov 2013 – 2018. Rukopis.
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sa pochovávali samotní františkáni.79 Kláštor sv. Kataríny sa stal i nečakaným miestom posledného odpočinku viacerých pútnikov a laických členov
kláštora. Podľa záznamov v matrike Dechtíc vieme, že ich pochovával práve
dechtický farár. Ich cintorín obohnaný múrikom bol pri Kaplnke sv. Antona.80
Iné zdroje poukazujú aj na pochovanie istého Jána z Moravy (†7. 12. 1772,
pochovaný 9. 12. 1772) pri Kaplnke Panny Márie Loretánskej.81 Kaplnky boli
lokalizované na lúke severne od kostola a kláštora.82
Záver
Charakter informácií z roku 1856, ktoré sa našli v AGOFM v Ríme, je
akýmsi súhrnom podstatných údajov o stave rehole v Uhorsku, kde nechýba
ani historický sumár s údajmi o zaniknutých kláštoroch. Zmienky o kláštore,
ktoré sa podarilo nájsť, nie sú síce žiadnou novinkou pre poznanie jeho histórie. Informácie, ktoré nám poskytujú, sú známe z viacerých iných zdrojov
a majú teda skôr potvrdzujúci charakter. Je dosť pravdepodobné, že vznikli
len ako opis starších, resp. „provinciálnych“ písomností, a teda odzrkadľujú
len to, čo obsahoval archív samotného kláštora alebo provincie. Možno uvažovať, že práve Zozbierané starožitnosti Provincie Panny Márie v Uhorsku Rehole menších bratov sv. Františka, ktoré začal písať Eugen Kóša83 a pokračovali
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Zoznam františkánov zomrelých a pochovaných na Katarínke na náklade nekrológov spracoval Marián Babirát v štúdii Význam nekrológov pre poznanie františkánskych dejín (na
príklade františkánskeho kláštora na Svätej Kataríne), uverejnenej v zborníku vydanom pri
príležitosti 400. výročia založenia kláštora občianskym združením Katarínka (v tlači).
MATULOVÁ, Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach, s. 49; Archív Rímskokatolíckeho farského
úradu v Dechticiach, Kanonická vizitácia z roku 1782 (Battyanyiho), s. 41. K lokalizácií kaplniek pozri: HERCEG – KVETÁNOVÁ, Kláštor sv. Kataríny v Dechticiach (Lokalizácia areálu kláštora pomocou historických máp, písomných prameňov a archeologickej prospekcie),
s. 55 – 69; WILKEN – WUNDERLICH – STÜMPEL – RABBEL – PAŠTEKA – ERKUL – PAPČO – PUTIŠKA – KRAJŇÁK – KUŠNIRÁK, Case history: Integrated geophysical survey at
Katarinka Monastery (Slovakia), s. 585 – 599.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka matrík, Matrika zomrelých, Dechtice, inv. č. 538,
s. 190. Za informáciu ďakujem Mgr. Mariánovi Babirátovi.
HERCEG – KVETÁNOVÁ, Kláštor sv. Kataríny v Dechticiach (Lokalizácia areálu kláštora
pomocou historických máp, písomných prameňov a archeologickej prospekcie), s. 55 – 69;
WILKEN – WUNDERLICH – STÜMPEL – RABBEL – PAŠTEKA – ERKUL – PAPČO – PUTIŠKA – KRAJŇÁK – KUŠNIRÁK, Case history: Integrated geophysical survey at Katarinka
Monastery (Slovakia), s. 585 – 599.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 929: KÓŠA, Eugen. Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorum Sancti
Francisci collectanea. (1706 – 1774).
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Bernard Balogh,84 či Anton Štefan Greguška,85 mohli poslúžiť ako podklad
potrebných údajov. Rovnaké informácie opakuje aj Balasovics v diele Brevis
Historia, vydanom v roku 1869.
I napriek neúplnosti zachovania spisov v Centrálnom františkánskom archíve v Ríme, treba hľadať perspektívy ďalšieho výskumu archívneho materiálu týkajúceho sa nielen samotného kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach, ale i ďalších františkánskych konventov na území
Slovenska či ostatných častiach habsburskej monarchie. Vzhľadom na skúmanie dejín kláštora sv. Kataríny vidíme perspektívu v štúdiu fondov ďalších františkánskych provincií. Zaujímavé by iste bolo sledovať osudy jednotlivých františkánov, ktorí museli v roku 1787 opustiť kláštor na Katarínke.
Pramene z prvej polovice 19. storočia by mohli obsahovať ich mená a miesta
ich ďalšieho pôsobenia.86
Sources of the History of the Franciscan Church of St. Catherine near
Dechtice in the Central Franciscan Archive (Archivio Generale OFM)
in Rome
This study is centred around the historical sources of the dissolved Franciscan monastery of St. Catherine near Dechtice in Slovakia from the Central
Franciscan Archive (Archivio Generale OFM – Ordinis Fratrum Minorum) in
Rome (hereinafter as the AGOFM). The monastery of St. Catherine of Alexandria, also known as “Katarínka”, was founded by Kristóf Erdődy in the
territory of his estate in 1618. He entrusted it to the Franciscans, the Order of
Lesser Brothers of St. Francis, strict observance. It existed until 1786 when it
was dissolved at the decision of Joseph II. The AGOFM in Rome might have
84

85
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MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Mariánska provincia františkánov 1253 – 1900, inv.
č. 930: BALOGH, Bernard. Fratris Eugenii Kósa Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria
Ordinis Minorum Sancti Patris Nostri Francisci Strictioris Observantiae collectaneneorum, Patris
Secundae..., Tom. II/2 (1774 – 1808).
GREGUŠKA, Anton Štefan. Antiquarii Provinciae Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorum
Sancti Francisci collectanea (1808 – 1827). Rukopis.
Za poskytnutie archívneho materiálu ďakujem pracovníkom Curia generale OFM – Archivio,
Via Santa Maria Mediatrice 25, 00165 Roma, Italia. Archívny výskum i samotný príspevok
vznikol za podpory: Mellon East – Central European Research Fellowship. American Academy in Rome, Renovabis a Slovenského historického inštitútu v Ríme, so sídlom pri Trnavskej
univerzite v Trnave. Špeciálne poďakovanie za pomoc, rady a usmernenia patrí pátrovi Pedrovi Gil Muñozovi OFM, bývalému archivárovi v AGOFM. Za pomoc ďakujem i bratovi Félixovi OFM, bývalému provinciálovi Mariánskej provincie bratovi – Jurajovi Mihályimu, doc.
Mgr. Milošovi Marekovi, PhD., Mgr. Mariánovi Babirátovi, Mgr. Martine Orosovej, PhD.,
Róbertovi Hrdlicovi, Eve Sudovej a dobrovoľníkom z občianskeho združenia Katarínka.
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contained correspondence and documents from the two centuries of the monastery of Katarínka. However, during the so-called Roman Republic (1798
– 1799) and subsequently during World War II, it was heavily damaged and
unfortunately, many older sources, including documents from the 17th and
18th centuries, were not preserved. Nonetheless, there are some, if only brief,
mentions concerning the monastery which come from the period following
its dissolution – the 19th century. These comments are of a general nature,
listing existing but also dissolved monasteries of the Marian province, as well
as their conditions at the time. As the monastery of St. Catherine was located
within the Marian province, those documents were kept in the fund Hungaria Mariana 1817–1887 (SK 315). Regarding its history, there is an interesting
mention in the files detailing the condition of the Marian province as of 1856,
which was issued on the occasion of General Chapter (Fata et praesens Status.
Provinciae Sanctae Mariae Hungariae in Capitulo Generali. Romano Anno 1856-to
exhibita). On the list of monasteries of Marian province in 1856, there is also
a mention of the dissolved monastery in Katarínka. It provides the following
information: the establishment of the monastery, plundering the crypt of the
Erdődy family, moving furniture and pieces to Sládkovičovo and a brief evaluation of the then-current condition of the dissolved monastery. The convent
of St. Catherine, the virgin martyr, is mentioned here as the ninth one: The
ninth convent was the monastery of St. Catherine, the virgin martyr, which is located
high up in the mountains sprinkled by woods, founded by count Kristóf Erdődy in his
estate in 1618.
In contrast, the second part (Fata et vicissitudines horum Conventum inchoando ab Anno 1708-vo praesens eorum status in symposi), mentions some events
after the dissolution of the monastery: The convent of St. Catherine, the virgin
martyr, experienced a sad fate, when it was dissolved in 1786, and since it had been
desolated for a long time, the corpses of Erdődy counts, buried in the crypt, were robbed of all jewellery and valuables, after the tombs (crypts) had been broken (broken
open) by despicable (ungodly) people. The desk, organ and benches in the local church
were moved to Sládkovičovo, where they decorate the local parish church. Out of all
the building that used to be so pretty, only ruins may be seen now.
However, the archive materials in the AGOFM only focus on the transportation of the pulpit, organ and church benches to the Church of the Assumption of Virgin Mary: Cathedra, et organum, sicut et scamna huius Ecclesiae
ad Diószeg translata ibidem Ecclesiam Parochialem ornant.
Bernard Balogh also added the floor and paintings from lesser altars. The
organ was replaced with a new one as early as the 19th century. The benches
and pulpit remained in the church until the 1960s and 1970s but eventually
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they were mindlessly thrown out. An imagination of their appearance might
be formed only by examining several photographs (Fig. 5, 6, 7). The only item
preserved on the premises of the church in Sládkovičovo are the tiles, even
though they were replaced with a new flooring. Moreover, in the parish garden and around the church, pieces of square tiles have been preserved, as they
were used for another purpose (Fig. 4).
In the Church of Saint Catherine, there also used to be crypts of three noble
families, patrons and monastery donors – the Erdődy, Appony and Labšanský families and their relatives. Up to now, two crypts in the church have been
discovered by archaeological research teams. After the monastery was dissolved and the last Franciscans left in January 1787, the tombs lost their Franciscan custodians. A record in the AGOFM mentions desecration and damage
to the graves stored in the crypt of the Erdődys family in 1793: The corpses of
Erdődy counts, buried in the crypt, were robbed of all jewellery and valuables, after
the tombs had been broken (broken open) by despicable (ungodly) people.
In 1793, the guardian of the monastery, Štefan Hideghéty, assisted by Michal Rusnák and Štefan Neilinger, took advantage of the secluded location
of the site and robbed the tomb. They are believed to have opened the tombs
and taken valuables. According to other sources, the grave of Gabriel Erdődy
(1648 – 1744), bishop of Eger, became the target of tomb raiders, who took his
episcopal insignia – a ring, chain, cross and an episcopal staff.
The mentions of the monastery found in the AGOFM in Rome are known
from a number of sources and serve more-or-less as a confirmation. It is rather
probable that they were created as duplicates of older or “provincial” documents. Despite the fact that the Central Franciscan Archive in Rome was not
preserved completely. It is necessary to search for perspectives of further research of the archive material, not only concerning the monastery and Church
of Saint Catherine near Dechtice, but also the other Franciscan convents located in the territory of Slovakia or other parts of the Habsburg Monarchy. Indubitably, it would be interesting to follow the fates of individual Franciscans
who had to leave the monastery of Katarínka in 1787. Sources from the first
half of the 19th century could include their names and the places where they
continued to operate.

128

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Obrazová príloha
Obr. 1. Kostol
sv. Kataríny
v súčasnosti.
Foto: I. Kvetánová.

Obr. 2. Pohľad na
Kostol Santa Maria
in Aracoeli v Ríme,
sídlo niekdajšieho
archívu AGOFM
na obraze Bernarda
Caneletta: Santa
Maria d‘Aracoeli
v Szépmuvészeti
Múzeum, Budapešť.
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Obr. 3. Záznam o kláštore sv. Kataríny v súpise kláštorov Mariánskej provincie z roku 1856
v AGOFM v Ríme, fond Hungaria Mariana 1817 – 1887 (SK 315).
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Obr. 4a, 4b. Zvyšky dlažby
prevezené z Katarínky
do kostola v Sládkovičove.
Foto: R. Hrdlica,
I. Kvetánová.
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Obr. 5. Interiér kostola v Sládkovičove s pôvodnými lavicami z Katarínky. Foto: Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, inv. č. T 868.
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Obr. 6. Interiér kostola v Sládkovičove s pôvodnými lavicami z Katarínky v roku 1976. Foto:
Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, inv. č. 200 993.

Obr. 7. Kazateľnica v rímskokatolíckom kostole, pravdepodobne z Katarínky. Reprofoto zo štúdie: BUDAY, Peter – RÖSSNEROVÁ, Alžbeta, Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, 2012, s. 156 – 157.

133

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Obr. 8. Gabriel Erdődy, jágerský biskup,
pochovaný na Katarínke.

Obr. 9. Kostol
sv. Kataríny
Alexandrijskej
pri Dechticiach,
vstup
so schodiskom
do krypty 2.
Foto: I. Kvetánová.
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ANALÝZA ARCHÍVNYCH PRAMEŇOV REHOLE
SV. FRANTIŠKA NA ÚZEMÍ ŠARIŠSKEJ STOLICE
Martina Snaková

Pre odbornú prácu historika je najdôležitejšia heuristika prameňov. Zahrňuje zhromažďovanie všetkých dostupných prameňov k študovanej problematike v odbornej literatúre, ale predovšetkým v archívoch.
Analýza archívnych dokumentov františkánskej a minoritskej rehole
z územia Šarišskej stolice je výsledkom archívneho výskumu materiálov, ktoré sú dostupné osobitne pre každý zo štyroch prezentovaných konventov.
Obe rehole majú spoločný základ. Františkáni sú právni nástupcovia pôvodnej rehole sv. Františka podľa rozhodnutia rímskeho pápeža Leva X. z roku
1517, kým minoriti patria k odštiepencom, hoci prvé konventy na Slovensku
svojím charakterom patrili ku konventuálskej vetve rehole.
Zároveň, a to treba zdôrazniť, ide o dokumenty, ktoré neboli z historického hľadiska spracované. Dislokované sú v Štátnom archíve v Prešove-Nižnej
Šebastovej, v Štátnom archíve v Prešove, pracovisku Archív Bardejov a v Štátnom archíve v Bratislave. Spomínané archívy obsahujú dokumenty k dejinám františkánskej rehole prísnej observancie1 v Nižnej Šebastovej, Bardejove
a Prešove. Archívne pramene o reholi minoritov2 v Prešove sú uložené v boršodsko-abovsko-zemplínskom župnom archíve v maďarskom Miskolci.3
Súčasťou každého výskumu je správne začlenenie archívnych prameňov.
Najdôležitejšie informácie k dejinám františkánov a minoritov sú spísané
v troch kategóriách, t.j. v listinách, knihách a spisoch, vonkajšieho alebo vnútorného charakteru. Z hľadiska svojho pôvodu ich formálne členíme na pramene rozprávacie (naratívne), pramene súkromnej povahy a pramene úradného, inštitucionálneho pôvodu.
Medzi pramene vonkajšieho, resp. inštitucionálneho pôvodu patria magistrátne protokoly, ale aj rozličné listiny, listy (tzv. missiles), mandáty, dekréty
a rôzne druhy úradných kníh, ktorých pôvodcovia pôsobili v cirkevnom
1

2

3

Latinský názov: Ordo fratrum minorum Sancti Francisci strictionis observantiae Provinciae Hungariae Sanctissimi Salvatoris.
Latatinský názov: Ordo fratrum minorum S. P. Francisci conventualium Provinciae Hungariae St.
Elisabethae.
Pôvodný slovenský názov mesta je Miškovec.
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a profánnom prostredí, a jednotlivé kláštory s nimi nevyhnutne prichádzali
do kontaktu.
Väčšina archívnych prameňov má vnútorný charakter a vznikli často ako
sekundárne odpisy vo vlastnej réžii jednotlivých konventov. Pramene súkromnej povahy sa vytvárali z činnosti kláštorov. Sú obsahovo i materiálovo najbohatšie a zaraďujeme k nim korešpondenciu, testamenty, obchodné
zmluvy, kvitačné záležitosti, účtovné doklady a potvrdenia, cirkevné základiny, nájomné zmluvy, obligácie, básne, kázne, matriky, zoznamy konvertovaných, misijné záznamy, knihy so zoznamom mien františkánov a rôzne iné.
Medzi rozprávacie (naratívne) pramene patria kroniky, v našom prípade
histórie domov príslušných kláštorov. Keďže ich obsah nebol striktne určený,
obsahujú rôzne záznamy o dejinách konventu ako odpisy listín, súpisy príjmov a výdavkov, opisy krýpt a najmä kronikárske zápisy. Ich kvalita závisela
od vzdelania kláštorných kronikárov, najčastejšie gvardiánov.4
Františkánsky konvent v Nižnej Šebastovej
Ako prvý františkánsky konvent na území Šariša bol založený konvent
v Nižnej Šebastovej, dnes miestnej časti Prešova. Archívne pramene k dejinám tohto kláštora sú uložené v Štátnom archíve v Prešove-Nižnej Šebastovej.
Pomôckou pri bádaní bol inventár k cirkevným fondom od Viery Verdonovej.5 V archíve sú uložené dokumenty obsahujúce rozličné údaje od vzniku
kláštora v roku 1634 až po rok 1950, keď bol konvent zrušený. Jeho existenciu
narušilo len protihabsburské povstanie Juraja I. Rákociho v roku 1644, v tom
čase konvent utrpel najviac materiálnych a duchovných škôd.
Najstaršou diplomatickou kategóriou sú listiny. V Štátnom archíve v Prešove sú v škatuliach uložené dokumenty prevažne z 18. a 19. storočia s korešpondenciou gvardiánov. Ide o pramene súkromnej povahy, ktoré si františkáni viedli ako súčasť vlastnej evidencie. Listinné pramene k šebastovskými
františkánom sú aj v Štátnom archíve v Bratislave. Sú zhromaždené v jednej
škatuli bez inventárneho záznamu. Ide o materiál, ktorý tvoria fundačné záležitosti, cisárske rezolúcie, svedectvá, testamenty, obchodné zmluvy, kvitančné listiny a účtovné záležitosti od konca 18., ale prevažne z 19. a 20. storočia.
Medzi najzachovanejšie a najdôležitejšie patria pramene naratívneho cha4

5

HUDEC, Rudolf. Diplomatická produkcia františkánskych konventov na Slovensku v stredoveku a v ranom novoveku. In: RAGAČOVÁ, Júlia (ed.). Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, 2005, s. 206
VERDONOVÁ, Viera. Cirkevné fondy 16. st. – 1951. Inventár. Prešov: Štátny oblastný archív
v Prešove, 1996, s. 11 – 17.
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rakteru. Ako sme už uviedli, ide o kroniky, ktoré zachytávajú udalosti každodenného života.
Najstarší prameň s názvom Staré dejiny šebastovského konventu s pripojením denníka6 napísal gvardián Inocent Geisler. Pravdepodobne boli
odpisom z nejakej skoršej knihy, ktorá sa nezachovala, alebo z listín, ktoré
obsahovali historické záznamy z protihabsburského povstania Juraja I. Rákociho v roku 1644 a smrti Jána Körmediho, prvého mučeníka šebastovského
konventu. Rovnako sú zachytené aj udalosti z protihabsburského povstania
Imricha Tököliho z roku 1672. Na porovnanie treba podotknúť, že spomínané
informácie sa uvádzajú aj v diele františkána Fridricha Urbana, pôsobiaceho
aj vo františkánskych konventoch v Nižnej Šebastovej, ako aj v Prešove.7
V uvádzanom prameni je vložená kapitola pod názvom Denník šebastovského konventu,8 ktorá zahrňuje historické udalosti zo života františkánov písané vo fragmentoch od roku 1634 až do roku 1858. Za zaujímavé považujeme
informácie o vzniku konventu v roku 1634, o jeho stavebnej činnosti v roku
1636, fundačné záležitosti, misijnú činnosť františkánov, ako aj zmienky o príchode a úkryte poľských šľachticov v šebastovskom konvente na čele s Karolom Radziwiłłom v roku 1764 počas voľby nového poľského kráľa.
Pokračovaním dejín františkánskeho konventu sú Dejiny šebastovského
konventu II.9 Tento archívny prameň zahrňuje záznamy dôležité pre oboznámenie sa s dejinami kláštora predovšetkým v jeho začiatkoch a zaznamenáva
udalosti, ako ich zachytili viacerí kronikári. Prameň je rozdelený na kapitoly
– od titulu jeden až osem. V závere je kapitola označená ako posledná a doplňujúca.
Prvá kapitola má názov O pôvode a pomenovaní šebastovského konventu
a poskytuje zmienku o činnosti františkánov v Solivare ešte pred príchodom
do Nižnej Šebastovej.
Druhá kapitola opisuje Pôvod, fundácie, stavebnú aktivitu, výzdobu kostola a jeho posvätenie. Dozvedáme sa o podmienkach príchodu františkánov,
na koho pozvanie prišli, o posvätení základov kostola jágerským biskupom
Jurajom Lipajom v roku 1638, o existencii bratstva založeného v roku 1652,

6

7
8

9

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív v Prešove, fond
Františkáni v Nižnej Šebastovej 1634 – 1946, Vetusta conventus Sebessiensis historia cum
diario sibi annexo, inv. č. 1, šk. č. 1, s. 1 – 10.
FRIDRICH, Urban. Historia seu compediosa descriptio provinciae Hungariae. Košice 1759, 276 s.
MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Prešove, Diarium antiquioris conventus
Sebessiensis continensea quae sequuntur, inv. č. 1, šk. č. 1, s. 1 – 24.
MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Nižnej Šebastovej, Historia conventus
Sebess II, inv. č. 2, šk. č. 1, 606 s.

137

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

o návštevách cirkevných predstaviteľov v šebastovskom kláštore. Taktiež opisuje históriu kláštora a kostola, ako aj stavebnú činnosť za jednotlivých gvardiánov v rokoch 1634 až 1805.
V tretej kapitole s názvom Mená pochovaných v krypte kostola sú zapísané mená významných šľachtických rodov, ktoré boli fundátormi šebastovského kláštora a vo františkánskom kostole boli pochovaní.
Celý názov štvrtej kapitoly znie O fundáciách, stavbe, vnútornom a vonkajšom usporiadaní kláštora a jeho gvardiánoch, ako aj o iných zvláštnostiach
a obnovách. Obsahuje potvrdenia fundácií od Kataríny Pálfiovej, vdovy po
Žigmundovi Forgáčovi, ako aj záznamy z výstavby františkánskeho kostola
a kláštora.
Piata kapitola je pokračovaním predchádzajúcej a zachytáva mená fundátorov a odpisy fundačných listín. Obsahuje mandáty a potvrdenia od cisára
Ferdinanda III., o vyplácaní peňazí pre františkánov od Spišskej komory, korešpondenciu medzi gvardiánom a šľachticmi.
Šiesta kapitola sa zmieňuje O patrónoch konventu a zbožných vyslancoch
a samotnom kveštovaní. Okrem mien fundátorov sú zapísané i mená náhodných darcov, ktorí prispeli finančnou čiastkou na existenciu kláštora. Pritom
sú uvedené aj názvy dedín, v ktorých vykonávali františkáni kveštovnú činnosť.
Siedma kapitola nazvaná O spomienkach a malých pamätiach tohto konventu sa zameriava predovšetkým na udalosti, ktoré súviseli s povstaním Juraja I. Rákociho.
Ôsma kapitola s názvom Spravovanie farnosti a jej príslušenstiev, zahrňuje
informácie o obráteniach konvertitov, ako aj historické udalosti z 18. storočia.
Posledná, deviata kapitola je doplňujúca. Obsahuje nariadenia Karola Esterháziho a dekrét od rímskeho pápeža Pia VI.
Na ďalšie dejiny šebastovského kláštora nadväzuje História šebastovského konventu prísnej observancie.10 Z titulnej strany knihy vyplýva, že jej autorom bol šebastovský gvardián František Jozef Királi. Jednotlivé historické
udalosti sú uvádzané v chronologickom poradí. Je písaná nielen v latinskom
jazyku, ale od roku 1908 do roku 1923 v maďarskom, a v rokoch 1928 – 1930
aj v jazyku slovenskom simultánne s latinským. Kronikári sa v tomto prameni snažili zachytiť hospodárske, politické a náboženské udalosti (hlavne

10

MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Nižnej Šebastovej, Historia conventus
Sebessiensis Ord. Minor: S. Francisci Strict. Observantia Provinciae SS. Salvatoris styli laconici
coloribus effigiata et pro ulteriori continualione exhibita anno 1898 per P. Josephum Királyii
eiusdem instituti presbytorum et conventus gvardienum, inv. č. 2/a, šk. č. 1, 337 s.
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vizitácie) od roku 1838 do roku 1949, ktoré sa týkali nielen kláštorného, ale aj
spoločenského života.
Šebastovský konvent sa venoval ako jediný z troch konventov aj misijnej
činnosti. O týchto záznamoch informuje prameň Zápisnica z misijnej činnosti,11 ktorý napísali v roku 1782 šebastovskí františkáni Guido Péri a Kajetán Vrábel. Kniha začína dejinami misijnej činnosti konventu od roku 1757
do roku 1788. Misijná činnosť patrila k najdôležitejšej aktivite šebastovských
františkánov, a preto sa o nej zmieňujú niektoré archívne pramene.12 Pri ich
porovnaní sa objavili menšie chyby v názvoch dedín a mien, a nie všade sa
uvádzal presný počet konvertovaných osôb. Misijnú činnosť začal uskutočňovať otec Kapistrán Krajčinovský na základe fundácie Jána Dubovaja z 20.
apríla 1757, ktorý dostal finančnú sumu vo výške 1 000 rýnskych zlatých
s tým, že ročne obráti šesť evanjelikov na katolícku vieru.13 Podľa záznamov
už v prvom roku získali šebastovskí misionári do katolíckej cirkvi 17 evanjelikov a v nasledujúcom roku 48 osôb.14
Šebastovskí misionári vykonávali misijné činnosti s jediným úmyslom,
získavať a upevňovať vo viere čo najviac katolíckych veriacich. Od 70. rokov
18. storočia prichádzali na požiadanie dedinských farárov a šľachty a ich zásluhou sa zvýšil počet katolíkov aj v Šarišskej stolici.
Najskôr františkáni vykonávali misie v Šarišskej stolici, ale po úspechoch
si vyžiadali šebastovských misionárov aj v Zemplínskej a Spišskej stolici. Pomáhali aj bardejovským františkánom pri misijnej činnosti v okolitých dedinách. O spolupráci šebastovských misionárov s prešovským konventom sa
veľa nevie, chýbajú nám archívne záznamy. Šebastovskí františkáni spravovali dedinské farnosti v prípadoch uvoľnenia alebo choroby príslušných farárov. Napokon treba zdôrazniť, že misijnú činnosť nevykonávali prešovskí ani
bardejovskí františkáni tak významne, ako františkáni z konventu v Nižnej
Šebastovej.
Posledné strany knihy tvorí katalóg konvertovaných z kalvínskej a luteránskej viery v rokoch 1773 – 1784.
Najviac archívnych prameňov inštitucionálneho pôvodu si zachoval konvent v Nižnej Šebastovej. Týkajú sa intimátov (mandáty, listy a listiny) jágerských biskupov, pričom najpočetnejšie sú od Františka Esterháziho. Od roku
11

12
13
14

MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Nižnej Šebastovej, Protocollum missionaristicum venerabilis conventus Sebessiensis 1757 – 1788, inv. č. 11, šk. č. 4, nepag.
O misijnej aktivite informuje aj už spomínaný prameň Staré dejiny šebastovského konventu.
PAŠTEKA, Július. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: Lúč, 2000, s. 750.
GAJDOŠ, Vševlad Jozef. Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland (Ohio, USA): Prvá
katolícka slovenská jednota, 1979, s. 103.
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1805, keď vzniklo Košické biskupstvo, sú to nariadenia košických biskupov,
ďalej pápežov, rôzne inštrukcie na spôsob rehoľného života, korešpondencie,
oznámenia, ktoré písali členovia františkánskej provincie (minister provincie,
generálny minister, generálny vizitátor a pod.). Tieto záležitosti nemajú zachovaný listinný charakter, ale pravidelne sa prepisovali. Takto sa vytvoril nový
typ uchovávania listov a listín v podobe úradných kníh. Označujeme ich aj ako
odpisy. Majú vnútorný charakter a zachytávajú obdobie od polovice 18. storočia až do konca 19. storočia. Zisťujeme, že šebastovskí františkáni si dali veľmi
záležať a pravidelne zachytávali údaje pre tento druh písomnosti. Okrem iného odpisy obsahujú aj rôzne korešpondencie nielen s františkánmi iných provincií, ale aj pravidelné listy s prešovským farárom. Väčšina týchto intimátov
na seba nadväzuje, ale informácie sa vo viacerých prameňoch opakujú.
Ďalšiu skupinu tvoria pramene, ktoré františkánom posielali samotní biskupi, a nazývame ich biskupské mandáty. Šarišská stolica patrila pod Jágerské biskupstvo a od roku 1805 novozriadené Košické biskupstvo.
Medzi zaujímavé dokumenty patria Odpisy nariadení jágerských biskupov
1749 – 1774.15 Z úvodnej strany vyplýva, že tento prameň vznikol na podnet
grófa Františka Barkóciho. Obsahuje odpisy nariadení týkajúcich sa vysluhovania sviatostí krstu, sviatosti oltárnej, manželstva, nariadenia pápežov Benedikta XIV. a Klementa XIV., biskupov Františka a Karola Esterháziovcov, ďalej
dokumenty o starostlivosti o siroty a vdovy, nemocnicu, chudobinec, kostoly,
farárov, tulákov, domy, majetok a príjmy z kostolov, knižnice a sumárny inventár. Taktiež sa zachovali nariadenia proti porušovaniu sviatkov, o pohreboch, patrónoch, starostlivosti o osobné záležitosti farárov a ich testamenty. Na
konci knihy sú uverejnené odpisy korešpondencie jágerského biskupa Karola
Esterháziho s Matejom Flaškajom, vicearcidiakonom z Veľkého Šariša.16
V šebastovskom kláštore sa tajne uchovávali aj záznamy ministrov provinciálov a generálnych vikárov. Týkali sa všeobecných záležitostí Salvato
riánskej provincie v Uhorsku a vznikli na generálnych zhromaždeniach
v Pešti. Šebastovskí františkáni ich zachovali ako prepisy v knihách. Viacerí
ministri provinciáli pôsobili predtým aj v šebastovskom kláštore, ako napríklad Kapistrán Krajčinovský.17
15

16

17

MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Nižnej Šebastovej, Odpisy nariadení jágerských biskupov 1749 – 1779. inv. č. 4, šk. č. 2. nepag. Latinský názov knihy je nečitateľný,
preto používame iba slovenský názov, tak ako sa uvádza v inventári.
Po preštudovaní prameňa Odpisy nariadení jágerských biskupov sa informácie zhodujú s dokumentom zapísanom v inventári Viery Verdonovej. VERDONOVÁ, Cirkevné fondy
16. st. – 1951. Františkáni v Nižnej Šebastovej, s. 12, inv. č. 4, šk. č. 2.
Kapistrán Krajčinovský (1719 – 1782), do františkánskej rehole vstúpil v roku 1737. Pôso-
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Ďalšiu skupinu tvoria pramene súkromnej povahy, ktorých cieľom bola
evidencia záznamov kláštorných bratov. Takéto údaje obsahujú viaceré pramene, medzi ktoré patrí aj Kniha mien a priezvisk zomrelých18 s menami
zomrelých františkánov z rokov 1738 až 1806 (1906). Rovnaký charakter má aj
prameň Katalóg otcov a bratov z rokov 1788 – 1804.
O tom, na akých miestach v kryptách kostola boli pochovávaní nielen františkáni, ale aj šľachtici informuje kniha s názvom Kniha našich otcov a bratov
ako i svetských osôb19 z rokov 1738 – 1906. Spomínajú sa v nej mená ako barón
Ignác Grasalkovič, grófka Mária Schindelbeinová, gróf Mojžiš Melczer, grófka Antónia Sentivániová, grófka Klára Péčiová a ďalšie.
Menný zoznam členov františkánskeho rádu podľa konventov v celej Salvatoriánskej provincie v Uhorsku uvádza prameň Hlavné nariadenia rehole
sv. Františka20 z rokov 1794 – 1826. Nachádzame v nej rehoľné mená a príslušnú funkciu, ktorá patrila františkánovi. Okrem menného zoznamu z konventu v Nižnej Šebastovej sú známe aj zoznamy rehoľných bratov z konventov
v Prešove a Bardejove.
Medzi pramene súkromného charakteru zaraďujeme aj hospodárske záležitosti konventu. Tieto záznamy obsahujú len dve knihy: Príjmy z rokov
1755 – 1784 a na druhej strane kniha Výdavky z rokov 1756 – 1784.21 Z údajov
možno zistiť, ako františkáni spravovali svoje finančné záležitosti. Príjmy získavali za vykonávanie duchovných služieb ako slúženie omší, z krstín, svadieb a pohrebov, z misijnej činnosti a fundačných záležitostí. Napokon časť
príjmov pochádzala zo spravovania dediny Fintice a z okolitých dedinských
farností, v ktorých vypomáhali. V každom mesiaci príslušného roka sú podrobne rozpísané účtovné záznamy (od koho a čo získali vyjadrené vo finančnej hodnote). Medzi fundátorov patrili svetské aj cirkevné osoby.

18

19

20
21

bil v konventoch v Prešove, Hlohovci a v Nižnej Šebastovej. V rokoch 1774 – 1777 sa stal
dokonca provinciálom Salvatoriánskej provincie. GAJDOŠ, Františkáni v slovenskej literatúre,
s. 103 – 104.
MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Nižnej Šebastovej, Liber continent nomina et cognomina defunctorum in crypta ecclesiae conventus nostri Sebessiensis, inv. č. 16, šk.
č. 5, nepag.
MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Nižnej Šebastovej, Liber continent notationes iam patrum et fratrum nostrorum quam aliorum saecularium in cryptis nostrae ecclesiae et coemeterio eidem adiacente sepultorum 1738 – 1806, inv. č. 17, šk. č. 6, nepag.
Úplný názov prameňa je nečitateľný.
MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Nižnej Šebastovej, Introitus 1755 – 1784,
Exitus 1756 – 1784, inv. č. 19, šk. č. 6, nepag.
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Výdavky františkáni míňali na potraviny, ošatenie, rozličné potreby pre
konvent, opravy, na cesty otcov v rámci misijnej činnosti alebo zhromaždenia
v rámci provincie a tiež platby za remeselnícke práce.
Františkánsky konvent v Bardejove
Archívne pramene k františkánskemu konventu prísnej observancie v Bardejove sú uložené v Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív Bardejov.
Okrem dvoch kníh – kroník, týkajúcich sa kláštora, sa zachovali listiny, ktoré
sú uložené v dvoch škatuliach bez inventárnych čísel a tiež bez označenia
konkrétneho uloženia.
O začiatkoch bardejovských františkánov najlepšie informujú listiny. Prvé
známe nariadenie o odňatí slovenského kostola (bývalého augustiniánskeho)
a kláštora evanjelikom sa vykonalo na základe mandátu cisára Leopolda I.
z 3. marca 1671.22 Po príchode františkánov a katolíckych kňazov do Bardejova jágerský biskup František Segedi 20. apríla 1672 stanovil výšku árendy
desiatku mesta na 75 zlatých ročne.23
Naratívny prameň Kniha rozličných fundačných listín24 začal písať Imrich
Raďóci, bardejovský gvardián v rokoch 1731 – 1733. Ide o súbor písomností
vytvorený ako viazaná kniha. Táto kniha je uvádzaná aj ako Kniha fundácií a obsahuje listiny ako verejné potvrdzovania (protestatio), fundácie, testamenty, stručný prehľad histórie kláštora, prepis zakladajúcej listiny kláštora
v Bardejove, kvitancie, údaje týkajúce sa kláštorného života v rokoch 1728 –
1800, obligácie, nariadenia, ktoré zasielali ministri provinciáli Salvatoriánskej
provincie v Uhorsku Bernard Biró a Urban Švestka. Ďalej kveštovnú činnosť
františkánov v dedinách okolí Bardejova, zoznam fundátorov pre bardejovský kláštor a údaje z knižnice františkánov. V závere je napokon uvádzaný aj
menný zoznam predstavených – gvardiánov od roku 1670 do roku 1874.
Prameň Historia domus vznešeného bardejovského konventu25 prvotného
zapisovateľa neuvádza, predpokladáme, že ním bol vtedajší gvardián Tomáš
Kapík. Bol vytvorený v čase návštevy jágerského biskupa Františka Barkóciho
22

23

24

25

MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, fond Magistratuales missiles:
Leopold I., Viedeň, 3. marec 1671, nesign.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, fond Magistratuales missiles:
František Szegedi, Eger, 20. apríl 1672, nesign.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, fond Františkáni v Bardejove,
Hic liber continent litteras fundationales pariatas specificationem guaestae et omnia alia in
hac residentia veniunt observanda, s. 2 – (98), nesign.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, fond Františkáni v Bardejove,
Historia domus venerabilis conventus Bartphensis (1746 – 1878), s. 3 – 82, nesign.
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v Bardejove. Na začiatku tohto prameňa sme sa dozvedeli o histórii kláštora,
o pôvode jeho vzniku a dôležitých okolnostiach, ktoré spôsobovali ťažkosti
pri zakladaní kláštora.
Dejiny kláštora napokon pokračujú údajmi uvádzanými v chronologickom poradí od roku 1746 až do roku 1878. Udalosti sú zaznamenané komplexnejšie ako v prameni Kniha rozličných fundačných záležitostí. Informácie rozmanitého charakteru hovoria o kláštornom živote františkánov, ako aj
o stavebných prácach na kláštore a kostole. Podrobne sa dozvedáme o záležitostiach z náboženského života, ktoré dovtedy chýbali. Rôzne návštevy svetských a cirkevných osôb, o rozšírení misijnej činnosti františkánov aj do vidieckych farností. Prameň zachytáva aj mená členov šľachtických rodov, ktorí
boli pochovaní v kryptách františkánskeho kostola. Rovnako sú zaznamenané aj nepríjemnosti ohrozujúce život rehoľníkov a úteky väzňov do kláštora.
Záznamy františkánov poskytujú aj cenné informácie o mobiliári, hnuteľnej
vnútornej vybavenosti kostola a kláštora, ktoré sú zaujímavé z umeleckohistorického hľadiska.
V istých odsekoch sa Historia domus vznešeného bardejovského konventu zmieňuje aj o udalostiach z verejného života mesta. Pisári si pravdepodobne dali záležať na faktoch, ktoré boli dôležité aj pre samotné dejiny mesta.
Písomnosti bardejovských františkánov sú zhromaždené do dvoch škatúľ
a skladajú sa z testamentov, fundačných listín, korešpondencie, disciplinárnych listín, ako aj nariadení od košických biskupov. Zachované sú účtovné
záležitosti, kázne, vysvedčenia,26 obežníky, dekréty, pápežské encykliky, konštitúcie a pod. Tento materiál obsahuje dokumenty v latinskom, maďarskom,
ale i v slovenskom jazyku. Iba čiastočne tu nachádzame materiál z 18. storočia. Prevládajú prevažne dokumenty z konca 19. až polovice 20. storočia.
Františkánsky konvent v Prešove
V období rozšírenia reformačných myšlienok boli v Prešove založené až
dva kláštory hlásiace sa k odkazu sv. Františka.
Prvý konvent patril reholi františkánov prísnej observancie Salvatoriánskej provincie a vznikol aj napriek odporu príslušníkov evanjelickej cirkvi
v roku 1672. O začiatkoch františkánov v Prešove sme získali informácie
z diela Urbana Fridricha,27 ktorý v tomto kláštore istý čas žil a pôsobil. Úda26
27

Vysvedčenia vydávalo františkánske gymnázium v Bardejove až v prvej polovici 19. storočia.
PAŠTEKA, Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, s. 363. Urban Fridrich (1690 –
1758) bol gvardiánom v kláštore v Prešove v rokoch 1724 – 1726.
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je o začiatkoch pôsobenia františkánov možno nájsť aj vo fonde Magistrátu
mesta Prešov v časti Kráľovské listiny a nariadenia 1527 – 1839 na základe
archívnej pomôcky vypracovanej Danielou Pellovou.28
Dokumenty františkánskeho kláštora v Prešove sú rozdelené na staršiu
korešpondenciu predstavených františkánskeho kláštora s cirkevnými a svetskými inštitúciami z rokov 1716 – 1812 a novšiu korešpondenciu z rokov 1924
– 1949. Sú tu zahrnuté cirkevné nariadenia provincialátu rehole sv. Františka
na Slovensku v Bratislave z rokov 1924 – 1933, korešpondencia s farskými
úradmi, súdne záležitosti františkánskeho kláštora s mestskou radou Prešova,
obežníky a výnosy cirkevných inštitúcií z rokov 1891 – 1945, ako aj s provinciálmi a košickými biskupmi a obligačné listiny z rokov 1807, 1828, 1862. Ďalej
obsahuje dokumenty o cirkevných základinách, testamenty, súdne, majetkovoprávne a daňové spisy, účtovné doklady a potvrdenia, rozpočty či nájomné
zmluvy v rozpätí rokov 1830 – 1940.29
Treba dodať, že v inventári vyhotovenom Vierou Verdonovou k dejinám
rehole františkánov v Prešove sa uvádzajú aj dokumenty, ktoré priamo nesúvisia s františkánskym konventom. Vďaka informáciám od súčasných františkánov žijúcich v prešovskom kláštore30 možno s istotou potvrdiť, že žiadna
kronika rehole či iné dokumenty nie sú v ich osobnom vlastníctve.
Ďalšie archívne pramene k prešovským františkánom sú uložené v Štátnom archíve v Bratislave. Zaujímavý nedatovaný dokument31 je vizitačná
zápisnica, ktorá sa zmieňuje o ťažkostiach pri usadzovaní prešovských františkánov v roku 1673, o ich vyhnaní počas Tököliho povstania a definitívnom
usadení v roku 1686. Dozvedeli sme sa, že kostol bol zasvätený patrónovi
sv. Jozefovi a ďalšie údaje, ktoré sa týkali všeobecných záležitostí kláštora.32
Zápisnica obsahuje aj rôzne fundačné dokumenty, obligáciu z roku 1829, spisy o vnútorných záležitostiach kláštora z rokov 1701 – 1870, korešpondenciu brata Vavrinca adresovanú františkánom z roku 1724, cirkevné obežníky
a nariadenia od ministrov provinciálov, od jágerského biskupa Karola Esterháziho, kvitancie z roku 1851, spisy o finančných záležitostiach z rokov 1724
– 1868 (účty, testamenty, kópie testamentov a rôzne iné).

28

29
30

31
32

PELLOVÁ, Daniela. Magistrát mesta Prešova. Kráľovské nariadenia a listy 1527 – 1839 (B1). Inventár. Prešov: Štátny oblastný archív v Prešove, 2000 – 2001, 37 s.
MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Františkáni v Prešove 1606 – 1949, šk. č. 1 – 5.
Ako uvádzajú viaceré monografie, prešovskí františkáni sa ako jediní zo spomínaných
františkánov vrátili do prešovského kláštora po roku 1989.
Z paleografického hľadiska pochádza uvádzaná listina z polovice 18. storočia.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Františkáni v Prešove, Odpis listiny, nesign. Nie je
uvedený ani rok vzniku tejto vizitačnej zápisnice.
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Minoritský konvent v Prešove
Z archívneho hľadiska je pre nás zaujímavá rehoľa minoritov – konventuálov provincie sv. Alžbety Uhorskej. História minoritského konventu je pomerne zložitá. Všetky dôležité archívne pramene sú v Župnom archíve v maďarskom Miskolci a patria medzi najkomplexnejšie. Po zrušení rehole v Prešove
ich do minoritského konventu v Miskolci odviezol posledný gvardián Daniel
Hadbávny a v priebehu v 20. storočia boli uložené do spomínaného archívu.
Pri štúdiu prameňov sme vychádzali z inventára pod názvom Spisy prešovského rehoľného domu 1690 – 1788.33 Nie všetky archívne pramene v ňom
uvádzané patria prešovskému konventu minoritov. Najdôležitejšie záznamy
sú zhrnuté v knihách, pretože nie sú zachované dôležité listiny.
Ako sme už uviedli, hoci nie sú známe listinné originály, dôležitým prameňom pri poznávaní dejín minoritského konventu od roku 1673 až do roku
1768 sa stal prameň s názvom Elench listín uložených v archíve gvardianátu.34
Z prameňa je zrejmé, že minoriti si robili tzv. archívne odpisy listín rôzneho
charakteru, ktoré považovali za dôležité. Preto sú v ňom obsiahnuté testamenty, obligačné listiny, predajné zmluvy, kvitancie, nájomné zmluvy, ako aj
listiny vydané habsburskými panovníkmi, súkromnými osobami, fundátormi
a samotným mestom.
Pri františkánskych kláštoroch sme sa nestretli s totožným spôsobom registrovania listín, preto ho považujeme za veľmi vzácne. Pre nás je však veľmi zaujímavá listina potvrdzujúca príchod minoritov, ktorých podporil cisár Leopold I. vydaním cisársko-kráľovského mandátu zo 4. februára 1673.35
Podľa svedectva prešovského farára Augustína Langera a superiora jezuitov
Valentína Baloga (1625 – 1690) minoriti (ich mená nie sú známe) a dvaja františkáni 2. júna toho istého roka na sviatok Kristovho tela vykonali spoločnú
verejnú procesiu v meste.36

33

34

35

36

Borsód-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (ďalej len BAZ Megyei Levéltár Miskolc),
A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788 (fond Rehoľa minoritov v Prešove
1690 – 1788), XII – 5, 1 dob., 0,12 fm, 31 köt, 1,30 fm, oszz 1,42 fm.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788,
Elenchus literalium instrumentorum in aearis conventus Eperiessiensis ad Sanctum Joannem
Baptistam ordinis minorum S. Patris Francisci conventualium in guardianatu depositorum
negotia eiusdem conventus concerentium conscriptus Anno 1768. XII – 5/köt. 28, 62 s.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Elenchus literarium instrumentorum, XII – 5/köt. 29, s. 1. Originál listiny ani podrobnejší obsah
nepoznáme. Ide o zmienku, s dátumom 28. november 1684, na ktorú sa odvoláva.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788,
Elenchus literarium instrumentorum, XII – 5/köt. 29, s. 1.
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Z desiatich zachovaných omšových kníh poznáme približný počet minoritov, ktorí pôsobili v konvente. Prvé záznamy pochádzajú z roku 1694
a posledné z roku 1781. Po skončení protihabsburských povstaní sa situácia
v meste Prešov natoľko stabilizovala, že poskytla bezpečný priestor nielen
pre františkánov, ale aj minoritov. S istotou možno potvrdiť, že význam konventu postupe rástol a v konvente žilo stále viac mníchov. Kým v roku 1694
ich bolo päť, v roku 1780 štrnásť. Keďže sa viedli veľmi podrobné záznamy,
treba zdôrazniť, že aj v priebehu jedného roka sa uskutočnili viaceré presuny
minoritov, najčastejšie z minoritských konventov v Levoči a Brehova. Aj údaje
o menách minoritov sme získali z omšových kníh. Za najstaršiu zachovanú
považujeme Register sakristie z rokov 1694 – 170237 a poslednou je Kniha omší
z rokov 1777 – 1781.38
Ako pri predchádzajúcich františkánskych kláštoroch, aj minoriti si viedli
podrobné záznamy o aktivitách. Naratívny prameň s názvom Denník alebo
diár prešovského konventu sv. Jána Krstiteľa39 je komplexným zdrojom informácií, ktorý obsahuje údaje čiastočne hospodárskeho, ale predovšetkým kultúrneho, spoločenského a náboženského charakteru. Z tohto, na počet strán
bohatého archívneho prameňa, ktorý sa skladá z denníkových záznamov
minoritov, sa dozvedáme zaujímavú históriu rehole. Keďže sa nezachoval
prameň zo staršieho obdobia, ale až z roku 1765, predpokladá sa, že ide o pokračovanie histórie konventu z nejakej staršej knihy, ktorá sa nezachovala. Od
20. rokov 18. storočia sa z minoritského konventu v Prešove stalo významné
centrum vzdelávania budúcich novicov. A v roku 1774 minoriti prevzali od
jezuitov vzdelávacie inštitúcie katolíckeho obyvateľstva v Prešove. Uvádzaný prameň obsahuje aj rôzne záznamy o návštevách cirkevných a svetských
osôb v kláštore, o kveštovnej a mendikačnej činnosti minoritov, ako aj o fundačných záležitostiach. Medzi najväčších mecenášov patril Alexander Keczer,
ktorý v roku 1708 zanechal minoritskému konventu 5 000 zlatých. Minoriti
vykonávali pravidelne duchovné služby v dedinách Mošurov, Záborské a Solivar v Šarišskej stolici. V záznamoch sú zmienky aj o udržiavaní dobrých
vzťahov medzi minoritmi a evanjelikmi, ako aj riešenie rôznych súdnych spo37

38

39

BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Regestum sacristiae ecclesiae Eperiessiensi ordinis minorum sancti Francisci conventualium ad
sanctum Joannem Baptistam 1694 – 1702, XII – 5/köt. 9, s. 1 – 10.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Liber
missarum 1777 – 1781, XII – 5/köt. 22, 348 s.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788,
Ephemeris seu diarium conventus Eperiessiensis ad Sanctum Joannem Baptistam ordinis minorum conventualium Provinciae Hungariae Sanctae Elisabethae anno 1765 calendis januarii
continuatum, XII – 5/köt. 4, (426 s.).
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rov. Za negatívum tohto prameňa považujeme nedostatočné informácie o náboženských a historických udalostiach zo života konventu, ako aj absenciu
mien gvardiánov.
O hospodárskych záležitostiach minoritského konventu sa zachovalo viacero prameňov. Sú rozdelené na knihy príjmov a knihy výdavkov. Záznamy
výdavkov sú staršie ako záznamy o príjmoch. Pochádzajú z roku 1690 a posledné údaje z roku 1787. To, čo spotrebovali, si minoriti veľmi precízne zapisovali v každom mesiaci kalendárneho roka.
Od roku 1690 do roku 1713 uvádza výdavky minoritov jeden a ten istý
prameň. Jeho názov je Kniha peňažných výdavkov.40 Keďže záznamy sa pred
rokom 1690 nezachovali, nemožno poskytnúť staršie informácie účtovného
druhu. Údaje sú evidované podľa jednotlivých mesiacov. Výdavky na život
v konvente sa vynakladali na osobné potreby ako boli potraviny, ošatenie,
cesty otcov na zhromaždenia do jednotlivých provincií, pomocné práce pre
konvent a dovoz dreva.
Prostredníctvom hospodárskych záznamov z rokov 1705 – 1710 možno
potvrdiť, že život v minoritskom konvente pokračoval aj počas stavovského
povstania Františka II. Rákociho. Ďalším prameňom, ktorý poskytuje informácie o výdavkoch, je Kniha peňažných výdavkov z rokov 1714 – 1715.41 Táto
kniha zahrňuje finančné záznamy o výdavkoch, ale aj o príjmoch konventu
z rokov 1716 – 1720. Tento prameň maďarskí archivári zabudli zapísať, preto sa v inventári neuvádza. Príjmy konventu pochádzali zo slúžených omší,
pohrebov, spravovania farností, z mendikácií alebo darov od svetských a duchovných osôb.
Kniha výdavkov z rokov 1726 – 174542 a Kniha výdavkov z rokov 1767 –
40

41

42

BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Hic
liber expensarum pecuniae continet in se folia educenta guadraginta sex a valva ad valvem in
quo omnes expenso fideliter ad notabuantur sub gubernio Provinciae S. Elisabethae virginis
Adm. Rnd. exigiis post Joannem Baptistam Ryzniavi de S. Felice et pro tunc guardiani loci
Eperiessiensi ad S. Joannem Baptistam ordinis minorum S. Francisci conventualium per liber
per ipsum eo fideli omnes et curru partes ad notarentur anno 1689 die 12 decembris, 1690 –
1713, XII – 5/kötet 23, s. 480 (240).
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Liber
expensarum pecuniae continet in se folia centum sexaginta novem a valva ad valvam, factus sub gubernio Adm. Rnd. Patris Magistri Valentini Raslaviczi p. t. Provinciae Hungariae
Sanctae Elisabethae comisarii generalis superiore vero localis conventus huius Eperiesiensis
ad Sanctum Joannem Baptistam minorum conventualium Victorino Bellevarii (utrocque filia
Patris) anno 1714, die 1ma januarii. XII – 5/nepag. Tento archívny prameň nie je v inventári
zapísaný.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Exitus secundum tenorem SS: constitutionum urbanorum in cap. 4tum regulae titulo secundo.
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178143 nás informuje o vyšších finančných sumách výdavkov, čo súvisí s narastaním počtu minoritov, a tým aj významu samotného minoritského konventu. V tom období sa platilo zlatým, polgrošom (poltúra) a denárom.
V poslednom prameni obsahujúcom výdavky minoritov je latinský názov
nečitateľný. Uvádza sa iba ako Výdavky s finančnými záležitosťami od roku
1782 do augusta roku 1787.44
Príjmy konventu (okrem zápisov o príjmoch z rokov 1716 – 1720 v Knihe
peňažných výdavkov z rokov 1714 – 1715) sú zaznamenané v knihe z rokov
1726 až 1745.45 Po roku 1745 sa archívne pramene o príjmoch nezachovali na
rozdiel od knihy výdavkov. O prípadných katastrofách, ktoré by zasiahli
kláštor, sa minoriti nezmienili. Preto sa domnievanie, že sa mohli stratiť po
zrušení prešovského konventu alebo pri prevoze do Miskovca.
Ďalšie údaje o príjmoch sú zachované od začiatku roka 1779 do septembra roka 1787.46 Záznamy z ostatných mesiacov chýbajú asi kvôli následnému
zrušeniu konventu.
Posledným zaujímavým prameňom sú záležitosti týkajúce sa viníc, ktoré
sa zaznamenali do archívneho prameňa s názvom Kniha z vyzbierania a vyplácania peňazí za vinice z rokov 1765 až 1785.47 Ide o záležitosti z piatich viníc
v Aszaló, Szikzsó (Siksov) z územia Abovskej stolice, Szőllősardó z územia

43

44

45

46

47

Cum nihil et sub patre reverendo ac eximio patre Provinciali Cornelio Horn et patre guardiano Danielo Sivecz Eperiesiensi S. Joannem Baptistam Anno Salutis 1726 (1726 – 1745), XII – 5/
köt. 24, 460 (230) s.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Exitus secundum tenorem SS. Constitutionum urbanarum in caput IV. regulae: titulo II. Cum
nihil sub Adm. Rnd. patro ministro provinciali: Romano Jakabfalvy et Adm. Rnd. patre Magistro guardiano Amand Kesmarsky Eperiessini ad sanctum Joannem Baptistam anno salutis
1767 (1767 – 1781), 442 (221) s. Ani tento archívny prameň nebol do inventára zaznamenaný.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Exitus 1782 – 1787, XII – 5/köt. 31, 230 (115) s.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Introitus secundum tenorem SS. Constitutionum Urbanarum in Cap. 4tum regulae titulo secundo cum nihil sub And. Rnd. ac eximio patre provinciali Cornelio Horn Adm. Rnd. patre
guardiano Danielo Sivecz diffinitore perpetuo Eperiessini ad S. Joannem Baptistam Anno
salutis 1726 (1726 – 1745), XII – 5/köt. 25, 650 (325) s.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788,
Introitus secundus tenorem SS. Constitutionum Urbanarum in cap: IV: regulae titulo II. cum
nihil sub: A. R. P. M. Moyse Hajduk ministro provinciali et A. R. P. M. Valeriano Ostrovszky
diffinitore perpetuo et guardiano conventus Eperiessini anno salutis 1779. XII – 5/köt. 31,
240 s.
BAZ Megyei Levéltár Miskolc, A minorita rend Eperjesi rendházának iratai 1690 – 1788, Liber
de perceptione et erogatione pecuniaria in vineis vener. conventus Eperies ordinis minorum
conventualium et de procreatione vini ex iisdem vineis allodialibus obtingere. Item de empto
et mendicato ac a patronis aquisitio. Tomus II. 4mi 1765, XII – 5/köt. 26, 176 s.
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Turnianskej stolice, v Erdőbénye a Tolcsva (Maďarsko) na území Zemplínskej
stolice, ktoré minoriti vlastnili. Záznamy v uvedenom prameni sa týkajú nájomných a obchodných záväzkov, ktoré vznikali medzi konventom a kupujúcimi. Vo františkánskych konventoch takýto typ prameňa nepoznáme.
Na záver možno poznamenať, že v dôsledku zrušenia minoritského konventu v Prešove cisárom Jozefom II. v roku 1787 odviezol vzácne archívne
dokumenty posledný gvardián Daniel Hadbávny do minoritského konventu
v Miskovci v Maďarsku. Možno aj vďaka tomu nedošlo k ich zničeniu počas
komunistického režimu. To však nemôžeme povedať o archívnych prameňoch z františkánskeho konventu v Prešove, ktorých osud je nejasný. Výskum
archívnych dokumentov k františkánskym konventom v Nižnej Šebastovej
a Bardejove bol úspešný aj vďaka množstvu zachovaných prameňov, ktoré sú
dodnes uložené v uvádzaných archívoch. Ich rozbor sme síce obmedzili do
roku 1788, ale v budúcnosti plánujeme ďalej pokračovať.

An Analysis of the Archived Sources of the Order of St. Francis
in the territory of Šariš County
As a result of the dissolution of the Minorite convent in Prešov by the
emperor Joseph II in 1787, valuable archive documents were taken by guardian Daniel Hadbávny and transported to the Minorite Monastery in Hungarian Miskolc, which might have saved them from being destroyed during the
communist regime. However, this cannot be said about the archives from the
Franciscan convent in Prešov, as their whereabouts is not clear. Researching
documents on Franciscan convents in Nižná Šebastová and Bardejov was successful – also thanks to the plentiful preserved sources which are still stored
in these archives (Štátny archív v Prešove so sídlom v Nižnej Šebastovej, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov, Štátny archív v Bratislave).
Even though we limited our analysis up to the year 1788, we plan to continue
in the future.
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ODCHÝLKY OD SKUTOČNOSTI
A CHÝBAJÚCE ÚDAJE V ŽIVOTOPISOCH
ZVONOLEJÁRA JOACHIMA HANNIBALA BRORSA
PÔSOBIACEHO V ROKU 1691 V LEVOČI
Juraj Spiritza

Datované zvony aj archívne dokumenty svedčia, že napriek skazonosnému susedstvu s Osmanskou ríšou, ako aj povstaniam proti rakúskemu cisárovi, ktorému patrilo tiež právo nosiť korunu uhorského kráľa, živili v 17. storočí seba aj rodiny na neveľkom území vtedajšieho Horného Uhorska početní
muži liatím bronzových hudobno-signalizačných nástrojov so zvučiacim úderovým prstencom a nemým čepcom,1 ktoré sa prihovárajú ľuďom ešte aj na
prahu tretieho tisícročia nielen silnými hlasmi, ale aj epigrafickými nápismi.2
Nejeden z ich pôvodcov neváhal prísť z neraz vzdialených miest, čiže doslova z cudziny. Pripomeňme si aspoň zopár mužov, ktorých mená rezonovali
v onom turbulentnom storočí nielen na našom území.
Boli to v abecednom poradí:
BEZOT, Nicolas. Rodák z Lotrinska, ktorý došiel ako vandrujúci zvonolejár a delolejár až na hroznorodé úpätie Malých Karpát, do Modry v Hornom
Uhorsku. Kúpil si tam dokonca v januári 1634 dom. V meste je doložený nasledujúcich štrnásť rokov.3
BRORS, Joachim Hannibal. Spomína sa v literatúre už od roku 1704.4 Najmenej z troch dôvodov zmienime sa o ňom v ďalšej časti príspevku podrobnejšie.
HEROLD, Balthasar. Delolejár, zvonolejár, ako aj umelecký kovolejár, ktorý
patril v 17. storočí v strede Európy k najoslovovanejším tvorcom bronzových
artefaktov. Prvorodený syn predčasne zosnulého norimberského (Nürnberg,
Nemecko) lejára Georga Herolda. Otčim Leonhard Löw vychoval z neho

1

2
3

4

KRAMER, Kurt. Glocke. In Lexikon des Mittelalters. Band IV. München: dtv Verlagsgesellschaft, 2003, Spalte 1499.
Konštatovanie sme prevzali od Radeka Lungu z Geilenkirchenu.
SPIRITZA, Juraj. Neue Erkenntnisse über die Anwesenheit des Glockengiessers Nicolas Be
zot aus Lotharingen in der Slowakei in den Jahren 1633 – 1647. In: Jahrbuch für Glockenkunde,
Band 19/20, Greifenstein, 2008, s. 257 – 272.
FUNCK, Christian Gabriel. Eigentliche Beschreibung der fürtrefflichen und weitberühmten Kirchen
SS. PETRI und PAULI in Görlitz... Görlitz 1704, s. 833 – 834.

150

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

a z jeho piatich bratov súcich delolejárov, zvonolejárov a umeleckých kovolejárov. Od septembra 1644 robil Baltazár do februára 1647 súčasti artilérie
pre Pavla Pálfiho. Počnúc rokom 1648 pracoval tri a pol decénií najčastejšie
pre rakúskeho panovníka, a to striedavo v Bratislave a vo Viedni. K jeho najznámejším výtvorom patrí na Slovensku krstiteľnica z roku 1650 v Ilave a asi
najväčší z jeho zvonov s pôvodným názvom Wederin, ktorý sa ozýva stáročia
z veže Konkatedrály sv. Martina v Bratislave. V roku 1683 zastihlo Herolda vo
Viedni jej obliehanie mnohopočetným zoskupením janičiarov, Arnautov, bašibozukov, Tatárov, jazdcov aj delostrelcov pod velením veľkého vezíra Kara
Mustafu, ktorý sa narodil ako Arnaut/Albánec. Herold sa nedožil porážky obliehateľov v septembri rovnakého roku a úteku ich veliteľa v ústrety zaškrteniu a posmrtnej dekapitácii za zlyhanie pri Viedni, považovanej v Carihrade
(Istanbul, Turecko) za „zlaté jablko“ habsburského cisárstva.5
PEŤKO, Matej. Ranobarokový zvonolejár urodzeného pôvodu pochádzajúci
z obce Slovenské Pravno. Najstarší ním signovaný zvon je z roku 1630. Ako
prvý upozornil na neho Pavel Horváth, a to v súvislosti s vyšetrovacím spisom Turčianskej stolice z roku 1657 o spore menovaného so zemanom Záborským kvôli osočovaniu. Datované zvony svedčia, že im dával podobu a hlas
až počas štyroch decénií. Robil zvony tiež pre zvonové stanovištia na Morave. Modeloval epigrafické časti výzdoby zvonov z litier vysokých iba 15 mm.
Moravský kampanológ Leoš Mlčák sa domnieva, že výtvarné cítenie rodáka
z Turca ovplyvnilo lotrinské tvaroslovie.6
WIERD, Georg mladší. Syn, učeň a istý čas tovariš Georga Wierda staršieho,
ktorý pôsobil v korutánskom meste Klagenfurt (Rak.). Najneskôr v roku 1627
sa usadil, zrejme tiež z konfesionálneho dôvodu v „luteranizovanom“ Prešove, kde pôsobil do roku 1657. V rokoch 1634 a 1637 neprijal opakovaný návrh,
aby prešiel do rákociovskej delolejárne v maďarskom Blatnom Potoku (Sárospatak). Pre hlavného krajinského a dvorského zbrojmajstra7 grófa Ernsta
z Aberspergu a Traunu ale pracoval. Do 31. decembra 2017 bolo identifikovaných 176 zvonov signovaných prešovským majstrom. Z nich bolo určených
89 zvonov pre kostolné veže a zvonice na Slovensku, 66 zvonov bolo odve5

6
7

KRAMER, Kurt. Glocken un Geläute in Europa. München: Deutscher Kunstverlag, 1988,
s. 47 – 48; KRAMER, Kurt. Eine Reise durch Glockeneuropa und in die damalige Tschechoslowakei. Preklad Radeka Lungu: Pouť evropskou krajinou zvonů a tehdejším Československem. In: Monument revue, 2015, roč. 4, č. 2. s. 51 – 53; SPIRITZA, Juraj: Glockengieβer, Geschützgieβer und Kunstgieβer Balthasar Herold (1620 – 1683). In: Jahrbuch für Glockenkunde,
Band 1/2, Greifenstein, 1990, s. 65 – 71; VONTORČÍK, Emil. Bitka pri Viedni 1683. Nitra: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, s. 484 a nasl.
SPIRITZA, Juraj. Peťko, Matej. In: Pôvodcovia zvonov na Slovensku (v tlači).
Oberste Land- und Hauszeugmeister.
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zených na zvonové stanovištia na území potrianonského Maďarska, deviatimi zvonmi prenikol Wierd na zvonové stanovištia na území súčasného Rumunska, ôsmimi zvonmi je zastúpený na bývalej Podkarpatskej Rusi a štyrmi
zvonmi v juhovýchodnom Poľsku.8
„Holsatus et civis Swidnicensis“
Predchádzajúci nadpis sme prevzali v nepatrne upravenej podobe zo zvona, ktorý ulial rodák zo severného Nemecka pre zvonové stanovište vo vtedy
ešte samostatnej obci Strahwalde v juhovýchodnom Sasku. Umiestnil v jeho
dekóre epigrafický nápis s majuskulnými literami: IOACHIMVS HANNIBAL
PRORS HOLSATVS NVNC CIVIS SWIDNICENSIS FVDIT ME GOERLICII
16969 (Rodák z Holštainska, teraz mešťan świdnický Joachim Hannibal Brors
ulial ma v roku 1696 v Zhorelci).
Zásady spísomňovania genealogických údajov prikazujú začať každé curriculum vitae rodnými dátami dotyčnej osoby či osobnosti. Neodchýlime sa
od nich ani pri upriamovaní pozornosti na predely v živote Joachima Hannibala Brorsa pochádzajúceho zo severonemeckého mestečka Reinfeld (teraz
Bundesland Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn). Narodil sa ako syn stolára
Hansa Brorsa pracujúceho na dvore kniežaťa Joachima Ernsta zo Schleswigu-Holsteinu a Plönu. Práve on sa pričinil zrejme ako účastník krstu, aby dostal
stolárov syn pri znovuzrodení z vody a Ducha Svätého (Jn 3, 5) okrem mena
vyznávača Joachima, ktoré dostal pred rokmi pri krste aj on, tiež meno kartaginského poľného veliteľa Hannibala, ktorého „mobilizované slony“ nezastavili v druhej púnskej vojne pri trestnej výprave k bránam Ríma ani Alpy. Vo
výbere druhého krstného mena rezonovalo nepochybne oprávnené očakávanie Joachima Ernsta z Plönu, že ho vyznamená čoskoro dánsky panovník Sloním rádom (Elefanten-Orden) udeľovaným od 15. storočia doteraz. Azda neodbočíme príliš od témy zmienkou, že nositeľom prestížneho vyznamenania bol
tiež známy Dán Tycho alias Tyge Brahe známy ako Tycho de Brahe (†1601).10
Joachim Hannibal sa nestal kniežacím stolárom. Len čo dorástol do štrnásteho roku, odviedol ho otec do hanzového Lübecku (Nemecko) za učňa
k medilejárovi (Rotgießer) Mathiasovi Ganselandovi. Po štyroch učňovských
rokoch získal s jeho dobrozdaním v roku 1680 status tovariša. Ak odrátame
8
9

10

SPIRITZA, Juraj. Wierd, Juraj mladší. In: Pôvodcovia zvonov na Slovensku (v tlači).
EICHLER, Hans-Georg. Handbuch der Stück- und Glockengieβer auf der Grundlage der im mittleren und östlichen Deustchland überlieferten Glocken. Greifenstein: Dt. Glockenmuseum auf Burg
Greifenstein, 2003, s. 63 – 64.
URMES, Dietmar. Etymologisches Namenlexikon. Wiesbaden: Marixverlag, 2006, s. 111.
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od roku 1680 štyri roky učňovského pobytu v Lübecku a štrnásť rokov pred
odchodom od rodičov, môžeme konštatovať, že sa narodil asi na začiatku
siedmeho decénia 17. storočia. Počas pomerne dlhého, až šestnásťročného putovania, najprv za poučením od zvonolejára k zvonolejárovi, zmocnel zo začiatočníckeho tovariša na výkonného vandrovného remeselníka, ktorý ovládol aj tvarovanie vrelej medi legovanej cínom na pozoruhodne veľké bronzové
zvony. Primát patril medzi nimi zvonu z roku 1697 s priemerom 2 850 mm
pri ústí, ktorý sa ozýval pôvodne z veže Kostola sv. Petra a sv. Pavla v saskom
meste Görlitz (Nemecko). Zvon s hmotnosťou 10 800 kg zanikol v roku 1917
ako obeta nemeckému militarizmu, ktorého zbrojovkám chýbal pred koncom
napokon prehranej Veľkej vojny kov na výrobu nábojníc. Bohato zdobený barokový zvon možno si však pozrieť aj teraz, lebo ho sprítomňuje gypsový
odliatok v mierke 1:1 vystavený v spomenutom kostole. Pretože v roku 1697
ulial Brors zároveň iný zvon s priemerom 2 185 mm pri ústí a s rovnakým
profilom pre to isté zvonové stanovište, a ten unikol v 20. storočí zničeniu
v oboch svetových vojnách, možno získať predstavu aj o krivke vnútorného
profilu rekvirovaného zvona. Medzi Brorsove veľké zvony patrí tiež Pulsglocke s priemerom pri ústí prevyšujúcom 2 350 mm, ktorý je umiestnený od roku
1699 vo veži Dómu sv. Mikuláša v Lübecku.
Prekvapuje, že renomovaný nemecký kampanológ Konrád Bund prekrstil
v roku 2000 v štúdii o zvonoch ako liturgických pamiatkach pôvodcu zničeného zvona z roku 1697 z Joachima Hannibala Brorsa na Johanna Hannibala
Brorsa. Takisto nahradil názov jeho rodiska (Reinfeld) názvom jedného z jeho
pôsobísk (aus Königsberg in Preuβen). Sú to dva z dôvodov opraviť a doplniť
publikované curriculum vitae rodáka zo severonemeckého Reinfeldu.11
Do vlastivednej a kampanologickej literatúry uviedol Brorsa Christian
Gabriel Funck pôsobiaci na gymnáziu v Görlitzi v tamže sine dato [1704] vydanej publikácii o miestnom Kostole sv. Petra a sv. Pavla. V roku 1689 najal
Brorsa magistrát vtedajšieho východopruského Königsbergu (terajšia ruská strategická enkláva Kaliningrad vsadená medzi Litvu a Poľsko), aby lial
pre mesto delové hlavne aj zvony. Po príchode do Königsbergu dostal stabilizačnú platbu päťtisíc toliarov a prísľub troch toliarov za každý cent bezchybnej hlavne a rovnakú sumu za každý cent podareného zvona. Napriek
lukratívnym podmienkam ostal Brors v meste na pobreží Baltu iba tri roky.
Pravdepodobne už na konci roku 1690, najneskôr na samom začiatku roku
1691 Königsberg opustil. Peniaze, ktorými disponoval, mu umožnili, aby ne11

BUND, Konrad. Die Glocke als – auch liturgisches – Denkmal; eine Einführung. In: Jahrbuch
für Glockenkunde, Band 11/12, Greifenstein, 2000, s 12.
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vykročil na ďalekú cestu do vnútrozemia pešo, ale najal si voz s kočišom, alebo vzhľadom na ročné obdobie uprednostnil sane? Nevedno, či cestoval do
Levoče sám s najpotrebnejšími vecami, alebo sprevádzala takmer tridsaťročného Joachima Hannibala tiež manželka. Brorsovu prítomnosť aj činorodosť
v metropole historického Spiša verifikujú dve retrospektívne informácie.
Prvá z nich má podobu zápisu v knihe príjmov a výdavkov Levoče v roku
1691. Považujeme za vhodné upriamiť pozornosť na všetky tri úvodné zápisy na jej paginovanej deviatej strane. Prvý sa týka doplatku nemenovanému
výrobcovi strelného prachu, aby zvýšil jeho kvalitu, lebo (mimoriadne krutý)
veliteľ Hornouhorského vojenského obvodu generál (Oktavián) Nigrelli reklamoval jeho nedostatočnú kvalitu. Tretí zápis sa týka štyroch zlatiek vyplatených hodinárovi Michalovi Raylingovi za železá (eisen), ktorými upevnil
uvoľnený ciferník mestských hodín (reparierung der Vnfesten Vhr). Skôr, než
budeme venovať pozornosť prostrednému zo spomenutej trojice zápisov na
deviatej strane, pripomeňme si konštatovanie anglo-amerického autora Jacoba Bronowskiho (†1974), že v 17. storočí vzrástla nápadne pozornosť venovaná spôsobom merania času a hodinári sa stali sťaby šľachtou medzi remeselníkmi.12
Prostredný medzi spomenutými zápismi informuje, že mesto vyplatilo
(pravdepodobne v júni) lejárovi Joachimovi Hannibalovi Brorsovi za uliatie
dvoch malých skúšobných kúskov a hodinového zvona 54 florénov (Dem Joachim Hannibal Brors Gieβern wegen gieβung Zwey Kleine Prob Stückl und einer
Vhr Glocken 54 f[lorene]). Pretože Brors neulial v Levoči nijaký ďalší zvon,
stotožňujeme signovaný aj datovaný zvon s doteraz používaným pomenovaním Anjel Pána, ktorý sa ozýva z levočskej kampanily stojacej na námestí medzi historickou radnicou a Bazilikou sv. Jakuba staršieho a oným hodinovým
zvonom, ktorý vznikol, aby pripomínal ráno, poludnie a večer každému, kto
ho začuje, že nadišiel čas vyjadriť úctu Pánovi modlitbou. Susedstvo záznamov o platbách Brorsovi a Raylingovi v spomenutej mestskej knihe z roku
1691 nepovažujeme za náhodu. Tušíme v ňom dôsledok skutočnosti, že levočský notár tlmočil obom remeselníkom nielen záujem levočského magistrátu
o ich prácu, ale aj zhodný časový údaj o jej skončení.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky eviduje Brorsov zvon v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky s poradovým
číslom 5 723. Tesne pred ním zaradil do toho istého zoznam takisto v levočskej kampanile zavesený zvon Urban, ktorý ulial v roku 1749 s priemerom 1 750 mm pri ústí zakladateľ dynastie prešovských zvonolejárov Seba12

BRONOWSKI, Jakob. Vzestup člověka. Praha: Odeon, 1985, s. 233.
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stián Lecherer mladší, a to s poradovým číslom 5 722. Obe štvorčíslia svedčia,
že príslušné signované aj datované zvony boli uznané úradne za hodnotné
pamiatky nápadne neskoro. Druhý zväzok Súpisu pamiatok na Slovensku
z roku 1968 spomína iba hranolovú poschodovú kampanilu na levočskom
námestí, o jej zvonovej výbave ale mlčí.13 Až v treťom zväzku edičnej série
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, ktorý prezentuje od roku 2016
pamiatky v Levoči zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO,
informuje o Brorsovom zvone samostatné heslo a fotografia. Barbora Kosová
včlenila do neho údaj, že z pôvodnej šesťramennej koruny s hlavami satyrov bolo jedno rameno (násilne) odlomené, ako aj to, že stred drieku oživil
Brors plastickým erbom Levoče so štítonosičom. Epigrafická časť výzdoby
zvona sa skladá z dvoch latinských kruhopisov s majuskulnými literami
a delidlami medzi takmer všetkými slovami. Nápisová pásku s neúplným
prvým slovom lemujú obojstranne na hornej časti drieku polvalcové linky.
Má podobu: OLI DEO – GLORIA – ANNO – 1691 (Jedine Bohu [patrí] sláva.
V roku 1691.). Okolo dolného okraja zvona sa vinie nápis: SIT – NOMEN –
DOMINI – BENEDICTVM – FVDIT – ME – LEVTSCHOVIAE – IOACHIM –
HANNIBAL – BRORS (Nech je pochválené meno Pánovo. Ulial ma Joachim
Hannibal Brors v Levoči).14
Na Brorsovu prítomnosť v Levoči sme upozornili už v roku 1969 v prehľade zvonov rozmiestnených na spišských kampanilách.15 Údaj prezval v roku
1989 maďarský kampanológ Pál Patay do publikácie Corpvs campanarvm antiqvarvm Hvngariae.16 Žiaden nemecky píšuci kampanológ si, žiaľ, opakovane publikovaný údaj, a to napriek recenzii z roku 2006 v medzinárodne distribuovanej ročenke Jahrbuch für Glockenkunde, neosvojil. Aj táto publikačná
anonymita Brorsovej prítomnosti v Levoči nás primäla ku korigovaniu jeho
životopisu.
Brors sa nevrátil z Levoče do Königsbergu. Nepochybne sa dal doviezť
najatou bričkou do dolnosliezskeho mesta Schweidnitz, terajšej poľskej Świdnice, kde si chcel asi čo-to overiť v súvislosti s úmyslom sa tam na istý čas
usadiť. Počas nasledujúceho pobytu v Świdnici ulial v roku 1692 dva neveľké
zvony, a to s priemerom 510 mm pri ústí pre zvonové stanovište vo Świdnici a s priemerom 480 mm pri ústí pre zvonové stanovište v dolnosliezskej
13
14

15
16

Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968, s. 192.
SPIRITZA, Juraj. Zvony na spišských kampanilách. In: Zborník Slovenského národného múzea
LXIII – História 9. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1999, s. 267 a nasl.
SPIRITZA, Zvony na spišských kampanilách, s. 267 a nasl.
PATAY, Pál. Corpvs campanarvm antiqvarvm Hvngariae: Magyarország régi harangjai és harangöntői 1711 előtt. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 1989, s. 78.
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lokalite Striegau s poľským názvom Strzegom. Obidva zvony boli odvezené
v 20. storočí pred koncom druhej svetovej vojny na územie terajšej Spolkovej republiky Nemecko a používajú ich tam iné právnické osoby. Na územie
terajšieho Nemecka boli tiež odvezené Brorsove zvony z dvoch bývalých východopruských lokalít, a to z veže evanjelického kostola v obci Reichau (teraz
Boguchwaly, Województwo warmińsko-mazurskie) so šesťriadkovým nápisom končiacim rokom uliatia a menom zhotoviteľa (...ANNO 1700 / OPERA
I: H: BRORSII), ako aj zvon z veže evanjelického kostola v obci Nikolaiken (teraz Mikolaiki, Województwo warmińsko-mazurskie). Používajú ich cirkevné zbory evanjelikov a. v. v lokalitách Euskirchen a Nienburg-Langendamm
(Nemecko).17 Jeden z Brorsových zvonov nebol evakuovaný. Nachádza sa od
roku 1698 v dolnosliezskej obci Przedmoście, nazývanej do roku 1945 Amtsdorf Priedemost.18
Považujeme za prirodzené, že Brors zatúžil po tisíckach nocľahov v rôznych herbergoch po ozajstnom domove. Usadil sa, ako sme už naznačili, na
istý čas v prosperujúcom sliezskom meste Świdnici. V roku 1695 získal od tamojšieho magistrátu postavenie plnoprávneho mešťana. Zástęnpca prezydenta
miasta Świdnicy Szymon Chojnowski nám oznámil v júni 2018, že Wilhelm Schirman spomína ako jediný z autorov kníh o Świdnici v publikácii Chronik der
Stadt Schweidnitz vydanej v roku 1909 priezvisko Brosse, a to ako priezvisko
nájomcu prestížneho pohostinstva v radničnej pivnici. Vzhľadom na to, že pán
Brosse podnikal v druhej polovici 19. storočia, netrúfame si vyjadriť odpoveď
na otázku, či bol vzdialeným potomkom alebo iba menovcom majstra Brorsa.
Podľa právnika a umenovedca Theodora Hacha (†1910) umrel Brors
v meste Zittau (Nemecko) a aj jemu venovaný epitaf sa nachádza údajne v tamojšom evanjelickom kostole. Po nemecky píšuci autori tradujú Hachovo
konštatovanie už dlhšie než jedno storočie. Výnimkou nie je ani Michael Gürlach. Publikoval v roku 2008 informáciu, že Brors umrel v roku 1702 v Zittau.
Jeho hrobka je v Kostole sv. Petra a sv. Pavla v Zittau.19 Jeho mylná informácia
je tretím dôvodom, kvôli ktorému venujeme pozornosť Joachimovi Hannibalovi Brorsovi. Opierame sa pritom o písomnú správu riaditeľky Archívu
mesta Zittau. Jutta Rothmann nám oznámila, že nenašli žiaden zvonolejárov
17

18
19

TURECZEK, Marceli. Leihglocken. Dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Nemiec. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego, 2011, s. 508, 514, 196 a 220.
Ďakujeme za upozornenie Radekovi Lungovi z Geilenkirchenu.
GÜRLACH, Michael. Die Görlitzer Glockenlandschaft: in Vergangenheit und Gegewart. Görlitz:
Regio-Kultur-Verlag, 2008, s. 184: „starb 1702 in Zittau. Sein Grabmal befindet sich in St. Peter
und Paul Kirche in Zittau.“
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náhrobok.20 Riaditeľ múzeí mesta Zittau Peter Knüveren zistil, že v príslušných písomnostiach o pohreboch v kláštornom kostole, terajšom evanjelicko-luteránskom kostole Petra a Pavla v Zittau sa meno zvonolejára neobjavuje.21
Domnievame sa, že rodák z Lübecku Hach bývalý kláštorný kostol v Zittau vôbec nenavštívil. Informáciu, že je tam Brorsov epitaf, interpretoval
v tom zmysle, že je tam epitaf označujúci miesto posledného odpočinku zvonolejára Brorsa. V kostole je skutočne Brorsov epitaf. Nevyjadruje však posmrtnú spomienku na zvonolejára, ale je vynikajúcim dokladom jeho tvorivej
invencie. Často citovaný slovník Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler22
spomína tento postmortálny pamätník pripevnený po roku 1695 na severnú
stenu presbytéria kostola apoštolov Petra a Pavla v meste Zittau ako starostlivo modelovaný a bezchybne uliaty (sehr fein gegoβen und sorgfältig modelliert)
artefakt na pamiatku plukovníka Schmeiβa z Ehrenpreisbergu. Brors rozčlenil trvanlivý (für die Ewigkeit gefertigt) rozmerný kovový artefakt do dvoch
výtvarných celkov. Na dolnej časti ohraničujú dva pilastre mnohoriadkový
text. Nad ním je umiestnený rodový erb Schmeissovcov, pod ním rodový erb
Eichlerovcov z Auritzu, predkov Anny Margarety Schmeissovej. Na obidve
pilastre umiestnil Brors trojice erbov spríbuznených rodov. Nadstavba nad
epigrafickou časťou epitafu je pôsobivou sochárskou kompozíciou s dvomi
anjelmi a časťami rytierskej zbroje. Plukovníka spomína na epitafe nápis:
GUSTAV FRIEDRICH SCHMEIβ VON EHRENPREIβBERG fällt im Krieg als
TAPFERER CHUR-SÄCHSISCHER OBRISTE ÜBER Kurfürsten Georg III. gehörenden LEIB REGIMENT ZU FUSS. Za zhotovenie aj inštalovanie epitafu
dostal Brors o niečo viac ako 826 toliarov. Neoznačuje miesto plukovníkovho
hrobu. Je pochovaný v Kostole sv. Leonarda opáta v Stuttgarte (Nemecko).
Niektoré indície naznačujú, že Brors sa vrátil na prelome 17. storočia a 18.
storočia do Königsbergu. Môžeme citovať v uvedenej súvislosti tiež rudimentárny zoznam Brorsových zvonov z rokov 1692 až 1702 zostavený pred
rokom 1950 istým Rudolfom Mackeprangom, ktorého kópiu nám poskytol
v júni 2018 Matthias Nuding, vedúci Nemeckého archívu zvonov v Norimbergu (Germanisches National Museum – Deutsches Glockenarchiv in Nürnberg).
Keďže nie je známy žiaden zvon s dátumom vzniku po roku 1702, domnievame sa, že Brors po spomenutom roku už nežil. Výsledky nami iniciovaného
pátrania v matrikách mimo Slovenska o mieste a dátume odchodu (štyridsať20
21

22

...von dem Glockengiesser... kein Grabdenkmal finden konnten.
...in... den entsprechenden Begräbnisnachweisen der Klosterkirche, jetzt Evangelisch-Lutherischen
Petri-Paul Kirche in Zittau der Name des Glockengieβers taucht nich auf.
THIEME, Ulrich. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Band 5. Leipzig, s. d. (nedatovaný
reprint v bývalej NDR), s. 68.
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ročného?) Joachima Hannibala Brorsa zo sveta živých budú však známe, žiaľ,
až po odovzdaní príspevku do tlače.

Deviations from Reality and Missing Data in the Biographies
of Joachim Hannibal Brors, a Founder of Bells,
Working in Levoča in 1691
The dated bells and archive documents show that, despite battles with
the Ottoman Empire and anti-monarchy revolts in the 17th century, numerous men used to make their living casting musical and signalling instruments
with a sound bow and a crown. Now in the third millennium, they still speak
to people – not only with strong voices but also epigraphic inscriptions.
One of the men was Joachim Hannibal Brors from a small north-German
town called Reinfeld, today’s Bundesland Schleswig-Holstein, Kreis Stormarn.
He might have been born in the early seventh decade of the 17th century as the
son of a carpenter, Hans Brors, who worked in the courtyard of Duke Joachim
Ernest of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön. As soon as he turned fourteen, his father took him to Hanseatic Lübeck (FRG) to become an apprentice
of copper-moulder Mathias Ganseland. Four years later, with his master’s expert opinion, he earned journeyman status, in the year 1680. During the sixteen years of his wandering, first to a founder of the bell to be taught by him, he
proceeded from a journeyman-beginner to a wandering craftsman executive
who also mastered shaping hot copper alloyed with tin to form remarkably
huge bronze bells. Among these, most important was the bell created in 1697
with a diameter of 2850 mm at the mouth. Originally it used to ring from St.
Peter and Paul’s church in the Saxony town of Görlitz, in the Federal Republic
of Germany. In 1689, Brors was hired by the magistrate of then-East-Prussian
Königsberg, today’s Kaliningrad, to cast gun spouts and bells for the city.
Despite the lucrative position, Brors stayed in the city for only three years. He
might have left Königsberg in late 1690 or at the latest, the beginning of 1691
for Levoča. Brors’ presence and activities in Levoča are confirmed by entries
in the book of income and expenses of Levoča in 1691, as well as the signed
and dated bell. It is still called Angelus Domini and rings from the Levoča campanile standing in the square, between the historic Town Hall and the Basilica
of St. James.
There are some indications that Brors returned to Königsberg at the turn of
the 17th and 18th centuries. As there is no record of a bell produced after 1702,
we surmise that Brors did not live after that year.
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OBEC VEĽKÉ A MALÉ BRESTOVANY
V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH
DO KONCA 18. STOROČIA
Lucia Duchoňová

Obec Brestovany leží na jednom zo severných výbežkov Podunajskej nížiny v oblasti dolného povodia Blavy, ktorá je súčasťou dudvážskej sprašovej
tabule.1 Dnešnú obec Brestovany tvoria do roku 1951 tri samostatné administratívne celky.2 Typicky roľnícka obec Veľké Brestovany sa stala v roku 1280
poddanskou obcou mesta Trnavy a jej obyvateľom patrili výsady dané kráľovskému mestu. Vďaka tomuto postaveniu bola obec predurčená k väčšej prosperite ako Malé Brestovany a Horné Lovčice, ktoré vlastnili rôzni zemepáni.
Väčšinoví majitelia chotára zvykli hospodáriť na miestnych majeroch, s čím
súviselo sociálne rozvrstvenie a vzťahy obyvateľov.
Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v donačnej listine Zoborského
opátstva z roku 1113, v ktorej sú presne vymedzené hranice majetku benediktínov.3 Hranicu opátstva lemuje pravý breh riečky Blava, ktorá rozdeľuje
územie dediny Brestovany označené ako Bristem.4 Ide o dedinu Veľké Brestovany a domáci názov Bristem poukazuje na prevládajúce slovenské osídlenie.
Na inom mieste pisateľ spomína hranicu vedenú z dediny Krupá cez obec
Malženice. V tomto prípade používa označenie sídliska v maďarskom jazyku
Sile,5 čo je podobný názov pre územie husto porastené brestmi. Výskyt názvu

1

2

3

4

5

NIŽŇANSKÝ, R. Jozef. Produkcia obilia za jamového uskladňovania a jeho terminológia na
okolí Trnavy. In: Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja. Bratislava: Pre Západoslovenské múzeum v Trnave vydalo Vydavateľstvo Obzor, 1978, s. 47.
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, 1977, s. 238.
Po mocenských zápasoch medzi českým kniežaťom Svätoplukom, moravským vojvodom
Otom a uhorským kráľom Kolomanom zostalo v roku 1109 vyplienené celé Ponitrie a Považie. Na príkaz ostrihomského arcibiskupa bol urobený súpis majetkov Zoborského opátstva.
BRANECKÝ, Jozef. Krátke dejiny Zoborského opátstva a kláštora. Žilina 1945, s. 31.
MARSINA, Richard (ed). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. (ďalej len CDSl I.). Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1971, s. 66, č. 69: „...in villa Bristem cum illa agua Blavva, qui
dividit terram, in villa Custolen, ibi signaverunt terminum per quendam collem.“ Custolen (Kostoľany) sú zaniknutá obec v blízkosti sídliska Brestovany.
CDSl I, s. 66, č. 69: „De villa Crumba ab illa villa, que vocatur Sile, terminus est in quondam monte
aquile,...“ Dedina Sile je lokalizovaná do susedstva dediny Krupá, čo odpovedá zneniu listiny.
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Bristem a maďarského názvu Sile vedľa seba, pričom oba názvy označujú sídlisko, by mohlo znamenať, že v Malých Brestovanoch prevládalo maďarské
osídlenie. Išlo pravdepodobne o maďarskú vojenskú skupinu lokalizovanú
v blízkosti slovenského sídliska, na ktoré nadviazalo osídlenie drobnými maďarskými zemanmi, na čo poukazujú vlastnícke vzťahy obce v neskoršom
období.
V roku 1229 vydala Nitrianska kapitula listinu, v ktorej riešila spor o dedinu Bohunice. V metácii spornej zeme sú Brestovany označené ako metačný
bod pod názvom Scel.6 Brestovany sa v listine spomínajú iba v súvislosti s potokom Blava a chotárnym názvom Varač,7 vtedy ešte samostatným sídliskom.
V neskorších záznamoch sa stretávame s lesom Varač v súvislosti so sporom medzi Trnavou a Hlohovcom o právo užívania lesa, ktorý sa nachádzal
v brestovanskom chotári. Podľa donačnej listiny kráľa Ladislava IV. z roku
12808 sa Veľké Brestovany, nazývané Scyl, stali po smrti Ivana Slováka majetkom mesta Trnavy so všetkými úžitkami a príslušenstvom a v pôvodných
chotárnych hraniciach.
Keďže mesto potrebovalo pre svoj ďalší hospodársky rozvoj dostatok dreva, bolo v jeho záujme hájiť poddanskú dedinu pri porušovaní jej chotárnych
hraníc. O porušení vlastníckych práv Trnavy v brestovanskom chotári sa
prvýkrát dozvedáme v listine z roku 1437.9 Uhorský kráľ Žigmund v nej nariadil Mikulášovi,10 vlastníkovi Hlohovca a Hlohovčanom, aby vrátili Trnave

6

7
8

9

10

Poloha tejto dediny nie je vyriešená vzhľadom na dnešnú topografiu tohto okolia. Do úvahy
prichádzajú dve možnosti. Naznačenie smeru z Krupej bez bližšieho určenia alebo sa hranica
pohybovala stále v Brestovanoch a mohla označovať pod týmto rozlišovacím názvom Malé
Brestovany.
CDSl I, s. 255, č. 357: „Cuius aque medietas pertinet ad Cosmam, medietas vero ad villam Scel.“ Tiež
IPOLYI, Arnold – NAGY, Imre – VÉGHELY, Dezső (eds.). Codex diplomaticus patrius hungaricus VII. Budapešť 1880. Listina je zachovaná v Maďarskom národnom archíve – Krajinskom
archíve v Budapešti: Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár Budapest (ďalej len MNL
– OL), DL 153, DL 58379.
Listina je na tomto mieste poškodená „in confinium ville Wra... deinde per metas tendit...“.
Po spore o babenberské dedičstvo medzi Belom IV. a českým kráľom Přemyslom Otakarom
II. v druhej polovici 13. storočia utrpela Trnava ťažké škody a nastal dopyt po pôde, preto
v roku 1280 dostali Trnavčania od kráľa Ladislava IV. obec Brestovany ako odmenu za verné
služby. ŠIMONČIČ, Jozef et al. Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava: Mesto Trnava, 2010, s. 91.
OTRUBA, Štefan. Problém pravosti trnavských chotárnych listín z roku 1328 – 1336. Diplomová práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1957, s. 29. Listina je zachovaná:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnavy, Listiny (ďalej len MG TT – L) 6, č. 54. Orig. pap. 15. február 1437.
Uhorský panovník Ladislav IV. daroval „zem kráľovských hostí“ – Hlohovec s brodom, prístavom a všetkými z toho vyplývajúcimi príjmami vplyvnému feudálovi Abovi Veľkému. Po
smrti oligarchu Matúša Čáka Trenčianskeho bol hrad skonfiškovaný a v roku 1349 Hlohovec
uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou daroval magistrovi Mikulášovi.

160

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

les Varač, ktorý patrí k dedine Brestovany. Zároveň ho vyzýva, aby predložil
komisii prelátov a barónov listiny, ktoré ho oprávňujú k držbe spomínaného lesa. Napriek tomuto nariadeniu sa práva Trnavčanov naďalej porušovali a v roku 146411 vydal kráľ Matej Korvín nariadenie adresované palatínovi
Michalovi Orságovi, aby ochraňoval právo Trnavy na výrub dreva v lesoch
dedín Brestovany, Hrnčiarovce, Modranka a Ružindol. V ďalšom mandáte
Vladislava II. z roku 1508 nariaďuje Vavrincovi Ujlakymu vrátiť les dedine
Brestovany pod názvom Zul.12 V júni toho istého roka vydal ďalší mandát,
v ktorom sú Brestovany označené ako „ut silvam illam Scyl“.13 V decembri opäť
vyzýval hlohoveckého kastelána vrátiť „silvis eorum Zyl vocatis“.14
Spor pokračoval aj po zmene vlastníckych práv na hlohovecké majetky,15
keď v roku 1555 kráľ Ferdinand I. vydal mandát adresovaný Gregorovi Ujfalušimu a Jánovi Baračkaimu „possessionem Beresztowan alio nomine Zyli vocatam
in cuius territorrio esset quedem silva Varach nuncupata“. Zaujímavosťou tejto listiny je nesporne nové pomenovanie dediny Bereszthowan,16 doteraz označovanej ako Zyl, Zul alebo Zyli a rovnako tak sa stretávame s pomenovaním lesa
Varač, v predchádzajúcich listinách označovaného ako les dediny Brestovany.
S pomenovaním lesa sa stretávame vo falzifikáte listiny Štefana, prepošta premonštrátskeho kláštora v Šahách, v ktorej potvrdzuje zmluvu medzi Matejom,
synom Ivana Bissena z dediny Dubník, a Marcelom, sudcom z Trnavy.17 Podľa
zmluvy dal Matej majetky Brestovian, označené Zul a horu Varač, do zálohu
Marcelovi a jeho dedičom za 60 mariek denárov. Podnet na vznik falza dala
samotná darovacia listina z roku 1280,18 pretože v nej neboli presne vymedzené chotárne hranice Brestovian a nebola v nej uvedená existencia lesa. Za jej
vznikom stojí pravdepodobne mesto Trnava, v záujme ktorého bolo poukázať
na neoprávnené užívanie lesa Hlohovčanmi. S rovnakým zámerom bola vyhotovená listina v roku 1336, ktorú vydala Stoličnobelehradská kapitula. Podľa
11
12
13
14
15
16

17
18

MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L 11, č. 105. Orig. perg. 22. máj 1464.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L, č. 209. Orig. pap. 28. marec 1508.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L 11, č. 212. Orig. pap. 19. jún 1508.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L 11, č. 220. Orig. pap. 8. december 1508.
OTRUBA, Problém pravosti trnavských chotárnych listín z roku 1328 – 1336, s. 35.
V 16. storočí sa stretávame s pomenovaním Brestouan (1531), Nagh Bresztován (1547). Neskôr
Nagy Bresztowan, Gross Brestowan, Vel(ke) Brestowany (1773), Nagy Bresztowany (1786) a Nagy
Bresztován, Welké Břestovany (1808). MAJTÁN, Milan. Názvy obcí na Slovensku za ostatných 200
rokov. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1972, s. 72.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L 7. Falz. perg. 2. jún 1328.
JUCK, Ľubomír. Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238 – 1350). Bratislava: Vydavateľstvo
Veda, 1984, s. 65. Originál listiny sa podľa edície nezachoval. Konfirmácie pochádzajú z roku
1291 Ondrejom III., z roku 1463 Matejom I., z roku 1508 Vladislavom II. a z roku 1523 Ľudovítom II.
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nej občania Trnavy protestovali proti palatínovi Vilermovi Drugetovi, ktorý
pri ohraničovaní svojich majetkov zabral Trnavčanom les Varač.19 Ani jedno
falzum nemalo v ďalšom súdnom dokazovaní žiadny vplyv na lokalizáciu
lesa, pretože ležal nielen na hranici dvoch chotárov, ale rieka Dudváh, ktorá lesom pretekala, vymedzovala aj hranicu Nitrianskej a Bratislavskej župy.
Metácia spornej hranice bola vykonaná na príkaz Mikuláša Bátoriho, krajinského sudcu, zástupcami Ostrihomskej kapituly v júli 1584.20 Podľa výpovedí
svedkov patril les do brestovanského chotára, no súdne rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a s ďalšími súdnymi vyšetrovaniami sa stretávame zasa
v roku 1629. Na základe rozhodnutia Ostrihomskej kapituly sa 13. novembra
1629 zišla v Malých Brestovanoch súdna komisia pod predsedníctvom Štefana
Ostrožiča,21 podľa ktorej bol les Varač a lúky v jeho okolí prisúdené Malým
Brestovanom a hranicu medzi chotármi Veľkých Brestovian a Hlohovca tvorila
rieka Dudváh „inter oppidum Galgocz in comitatu Nitriensi existentem, et possessionem Nagy Brestovan in comitatu Posoniensi habitam fluvium ipsam Dudvagh, qui
fluvius de cetero etiam dictos comitatus Nitriensis et Posoniensis distingueret sicuti
modo a facie possessionis Nagy Breztowan decurreret“. Toto nariadenie si Trnavčania dali potvrdiť palatínovi Mikulášovi Esterházimu 18. decembra 1629.22
Vhodné prírodné podmienky predurčovali Malé aj Veľké Brestovany
na rozvoj obilninárstva, chovu dobytka a na svahoch na pestovanie viniča.
V záujme mesta Trnavy bolo zakladanie vinohradov v poddanských obciach
s roľníckym charakterom, pretože pôda obsiata viničom mala väčší výnos.
Obec nadobúdala vinohradnícky charakter od 13. storočia, ale až z dikálnych
a portálnych súpisov z 18. storočia sa dozvedáme, že vinohrady Veľkých Brestovian boli zaradené do tretej triedy s rozlohou 80 až 90 štvorcových siah.23
Vinohradnícky spôsob obživy sa odrazil v symbolike obecného pečatidla.
Z roku 1532 sa zachoval odliatok pečate „Sigillim pagi Berstoan maior“, ktorý
tvorí v pravom poli viničný klč a v ľavom lemeš.24

19

20
21

22
23

24

MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L 8. Falz. perg. 1336. Datovaná je dňom generálnej
kongregácie. Nie je možné určiť presný dátum jej vydania, keďže nepoznáme začiatok kongregácie.
OTRUBA, Problém pravosti trnavských chotárnych listín z roku 1328 – 1336, s. 37.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L 37, č. 472. Orig. pap. 13. november 1629. Zmluva
uzavretá medzi mestom Trnavou a Adamom Turzom, pánom hlohovského hradu. Po smrti
Vavrinca Ujlakyho v roku 1524 kúpil Hlohovské panstvo od kráľovskej komory Alexej I. Turzo.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L 513, 18. december 1629.
NIŽŇANSKÝ, R. Jozef. Brestovianske vinohradníctvo. In: Agrikultúra. Nitra: Poľnohospodárske múzeum, 1970, č. 9, s. 158 – 159.
NOVÁK, Jozef. Slovenské mestské a obecné erby. 1. vydanie. Bratislava: Slovenská archívna
správa, 1971, s. 372 – 373.
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Vlastníkom vinohradov vo Veľkých Brestovanoch bolo mesto Trnava
a obec mala postavenie úžitkového vlastníka s povinnosťou platenia poplatkov. Vinohradník mohol disponovať vinohradom v otázke predaja, zálohu
alebo zmeniť charakter vinohradu na sad či ornú pôdu. Podľa dedičského
práva dedili vinohrad okrem zákonných dedičov aj testamentárni dediči.25
V mestských účtovných knihách z rokov 1394 – 1455 sa vyskytuje názov
obce Rusten alebo Rustle, čo vychádzalo pravdepodobne z latinského názvu
vinohradu „in monte Rostro“ a nemeckého „Rusten“.26 Vinohrad, Hora brestovanska, sa používal v obmenách „in hoc promontorio Brestovaniensi“, Hora
Brestowanska, Hora velkobrestovanska, Hora hrubobrestovanska.27
Vinohrady vo Veľkých Brestovanoch vlastnili domáci sedliaci a časť patrila
obyvateľom okolitých dedín,28 väčšinou z Malých Brestovian, ktorí ich získali
príbuzenskými zväzkami. Najstarší zoznam brestovanských vinohradníkov
pochádza z roku 1532, keď ich pri príchode do mesta zapísal kastelán Hornej
brány.29
Za predaj alebo výmenu vinohradov v brestovanskom extraviláne bol
zodpovedný miestny pereg, ktorý viedol riadnu evidenciu.30 Prvým známym
peregom bol Jano Palovič v roku 1695.31 Vinohradníci museli odvádzať desiatu časť úrody „in natura“ Nitrianskej kapitule. Kapitula dávala desiatok do
prenájmu mestu Trnave a miestnemu farárovi zostávala jedna šestnástina.32
Deviatok vyberalo mesto Trnava stabilným viničným poplatkom vo forme
muštu alebo vína. Závisel od plochy vinohradu. V 18. storočí odovzdávali
25

26
27
28

29

30

31

32

REBRO, Karol. Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. Bratislava: Veda,
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 276 – 277.
TROCHTA, Ján. Zoznam fár na Slovensku I. Bratislavská stolica. Rukopis. Bratislava 1965.
MAJTÁN, Názvy obcí na Slovensku za ostatných 200 rokov, s. 72.
NIŽŇANSKÝ, Brestovianske vinohradníctvo, s. 159 – 161; MV SR, Štátny archív v Trnave,
MG TT – Urbariália 5. Z Pereckej knihy (1686 – 1869) Veľkých Brestovian vieme, že to boli
obyvatelia dedín Horné a Dolné Lovčice, Bučany, Vlčkovce, Galanta, Sereď, Majcichov, Modranka, Ružindol, Šúrovce, Križovany, Trakovice, Špačince.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – Registra vini: „Ex villa Brestowey: Z hostatu Ian 6,
iudex 19, Hrachowiczky Beno, Miklos Iwosch 7, Benedictus Hosskowich 8, Ianzar Benno 8, Burian 8,
Mlinarz 8, Mlinar Waczlaw 8, Ondro Placzko 6, Urban 8, Benno Chluba 6, Lukacz 6, Valent 1 ½, Motl
Ian 6, Geregowicz Stefan 6, Michal Koyssa 6, Kilhavy Wydo 14, Tkacz Simo 7, Kriz Istwan 6, Tomass
Maskrttny 6. Ex villa Male Brestowany: Mitgel 2.“
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – Urbarialia 5. Perecká kniha Veľkých Brestovian
(1686 – 1869) je zachovaná bez väzby a má 156 fólií.
Výpis z kúpno-predajnej zmluvy medzi Jozefom Kalnickým a Janom Škulketym: „...však ale
nataky spusob sme dokonali mezi sebu se, že zakalkolvek ja budem chcet v tom dome zostat, aby som ja
mal pokoj to jest, že mna žadnym spusobem Jozef Kalnický nepohne.“
Archív Rímskokatolíckeho farského úradu v Brestovanoch, Visitatio Archidionalis Ecclesia et
Parochia Bresztovan per ac Rev. D. Adalb. Pogany... Die 15 iunii 1847.
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Brestovančania od 1/8 vinohradu 16 holieb muštu.33 Obec tiež platila mestu
náhradu za práce v zemepanských vinohradoch, ročný poplatok bol 24 florénov. Mesto malo právo výčapu od Juraja do Michala.34
Vinice Trnavských mešťanov sa nerozprestierali iba v mestskom chotári,
ale rozsiahle vinohrady vlastnili vo Svätom Jure, Pezinku, Malom Tŕní, Rači,
Vajnoroch a na Červenom Kameni. Ročný poplatok trnavských mešťanov za
celý vinohrad bol 120 viedenských denárov.35 Svätojurskí a pezinskí grófi neustále bránili obyvateľom Trnavy a jej poddanským dedinám v slobodnom
užívaní svojich majetkov. Svojvoľným zvyšovaním poplatkov vznikali spory,
ktoré sa tiahli celé 14. storočie. V dohode z 24. apríla 1325 medzi mestom
Trnavou a dedinami Hrnčiarovce a Modranka a pezinskými grófmi Šebešom
a Petrom, synov Abraháma, bola stanovená výška poplatkov.36 Spomenuté
dediny mali grófom každoročne platiť z každej celej vinice 3 penzy viedenských denárov, z toho pri prvom obrábaní viníc 40 denárov a pri vinobraní
2 penzy. Ďalej platili z každej celej vinice pisárovi alebo registrátorovi 2 denáre. Po zaplatení týchto poplatkov sa mohli slobodne pohybovať podľa potreby vrátane prevážania vína bez platobného zaťaženia. Prvý poplatok mal
byť formou árendy. Pri prevážaní vína z Vajnor a Svätého Jura platili mýto
vo výške 6 viedenských denárov z každého suda vína, ktorý mohol odviesť
jeden voz. Pozemková daň z každej celej vinice bola 2 okovy podľa miery
bratislavského okovu. Pri príchode a odchode z dediny boli sluhovia mešťanov a vinohradníci oslobodení od platenia mýta. Výnimka bola v prípade, ak
dovezú v sudoch plody na predaj. V dohode sa ďalej potvrdzuje, že v prípade
úmrtia môžu svoje dedičstvo v Pezinku voľne scudziť po zaplatení 40 denárov podľa výsad mesta Pezinok. Ak niektorí z vinohradníkov prišiel do sporu,
musel sa dostaviť pred zemský súd v prítomnosti mešťanov. Vinohradníci si
mohli tiež ustanoviť vlastných hájnikov podľa potreby.
O dodržaní uvedenej dohody sa dozvedáme z listiny Pavla, krajinského
sudcu, z 15. augusta 1334 a týkala sa vinobrania na pozemkoch grófa Šebeša.37
33
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NIŽŇANSKÝ, Brestovianske vinohradníctvo, s. 171. Šestnástinu desiatku tvorilo 6 holieb
vína od celého vinohradu. Holba bola najmenšia dutá miera, 16 holieb tvorilo štvrť okova
a okov ako základná jednotka bolo 64 holieb.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – Urbarialia 5. Perecká kniha Veľkých Brestovian
(1686 – 1869).
ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef et al. Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988, s. 41.
MNL – OL, DL 2877, 24. apríl 1325. Tiež NAGY, Imre (ed.). Codex diplomaticus Hungaricus
Andegavensis II. Budapest 1881, s. 190 – 192, č. 170. Brestovany sa v dohode nespomínajú, ale
poplatky sa týkajú aj obyvateľov Veľkých Brestovian, čo potvrdzuje listina zo 6. marca 1335.
MNL – OL, DL 2297, 15. august 1334. Poddanské obce mesta Trnavy, Brestovany a Parna, sa
v listine nespomínajú.

164

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Ďalšia listina zo 4. februára 1335 sa týka porušenia práv Trnavčanov pri cestách z Trnavy do Vajnor cez Pezinok alebo do Svätého Jura vyberaním neprimeraných poplatkov.38
Zaujímavú informáciu nám prináša listina Pavla, krajinského sudcu, zo 6.
marca 1335 o urovnaní sporu medzi richtárom, prísažnými a mešťanmi mesta
Trnavy na jednej strane a magistrom Šebešom, synom Abraháma z Pezinka,
na druhej strane.39 Spor vznikol pri vyberaní mýta. Na základe dohody uzatvorenej 24. apríla 1325 medzi dotknutými stranami mali obyvatelia Trnavy,
Hrnčiaroviec, Modranky, Parny a Brestovian platiť z celých viníc na majetkoch
magistra Šebeša 3 penzy viedenských denárov. Magister Šebeš porušoval
práva majiteľov viníc, preto mali byť od platenia penzy oslobodení. Magister
Šebeš bol odsúdený na stratu hlavy a všetkých majetkov v Uhorskom kráľovstve, no na naliehavú žiadosť Pavla, krajinského sudcu, barónov, šľachticov,
trnavského richtára, prísažných a mešťanov mu rozsudok a stratu majetkov
v ich prospech veľkoryso odpustili. Vzápätí sa magister Šebeš a mešťania Trnavy a jej poddanských dedín dohodli na vyhotovení novej dohody. Podľa nej
majitelia viníc na pozemkoch magistra Šebeša platili 40 viedenských denárov
z každej vinice, 20 denárov z polovičnej a 10 zo štvrtinovej. V čase oberania
hrozna sa zaviazali odvádzať z každej celej vinice 1 okov vína, z polovičnej
pol okova a zo štvrtinovej štvrť okova vína. Po zaplatení týchto poplatkov
boli oslobodení od akýchkoľvek iných poplatkov voči magistrovi Šebešovi
pri vstupe na vinohrad, pri vinobraní a pri prevážaní. Mešťania a obyvatelia poddanských dedín nesmeli bez vedomia magistra Šebeša vlastniť viacej
viníc a ani ich zveľaďovať, ale mohli si ustanoviť vlastných hájnikov. Každý
vzniknutý spor sa mal riešiť pred magistrom Šebešom, v prípade nespokojnosti s rozsudkom mal byť spor postúpený richtárovi a prísažným mesta Bratislavy. O správnosti rozsudku rozhodovali dvaja vznešení muži, z ktorých
jedného stanovil magister Šebeš a druhého trnavská mestská komunita. Ak
by Šebeš spomínanú dohodu porušil, na základe žiadosti krajinského sudcu
mal byť spor odovzdaný kráľovskému súdu.
Pred Pavlom, krajinským sudcom, je spísaná ďalšia dohoda medzi magistrom Šebešom, synom Abraháma z Pezinka, a zvolenským a turčianskym
županom Dvončom.40 Magister Dvonč sa zaviazal vyplatiť 500 hrivien grošov
38

39
40

MNL – OL, DL 2877, 4. február 1335. Pri riešení sporu sa ako štvrtý kráľovský zmocnenec
uvádza Tomáš z Brestovian a Konrád z Brestovian.
MNL – OL, DL 2886, 6. marec 1335.
MNL – OL, DL 24673, 6. marec 1335. Potvrdenie tejto listiny kráľom Karolom z 10. marca 1335
je publikované v edícii: FEJÉR, Georgius (ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac
civilis VIII/4. Budín 1832, č. 13, s. 77 – 81. Listiny sa obsahovo zhodujú.
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budínskych ako úhradu za najvyššie odsúdenie a stratu všetkých majetkov
v Uhorskom kráľovstve magistra Šebeša.41 Úhrada mala byť vyplatená v troch
termínoch trnavskému richtárovi, prísažným a mešťanom mesta za prítomnosti člena Ostrihomskej kapituly. V prípade omeškania platby mal vyplatiť
dvojnásobok. Magister Šebeš dal županovi Dvončovi do zálohu dedinu Zumberg42 aj so všetkým príslušenstvom. Do neho patrilo aj vinohradnícke právo
z viníc trnavského richtára, prísažných, mešťanov a obyvateľov Hrnčiaroviec,
Modranky, Parny a Brestovian. Ak by magister Šebeš alebo jeho syn Ján medzičasom zomreli, 500 hrivien grošov by musel vyplatiť grófovi Dvončovi
a jeho dedičom brat magistra Šebeša, Peter. Listina ďalej obsahuje zmluvu
o platení dávok zhodnú s predchádzajúcou dohodou medzi grófom Šebešom
a mestom Trnava zo 6. marca 1335.
Úplne iné vlastnícke pomery nachádzame v Malých Brestovanoch. Z listiny
Bratislavskej kapituly z 29. septembra 1322 sa dozvedáme, že Filip, syn Butka
z Čachtíc a Gregor, syn Beluša zo Zavara, vlastnili dedinu Brestovany „quandam
possessionem ipsorum Scily nuncupatam“ v rozsahu 7 popluží s kostolom, lesmi,
lúkami a všetkými inými úžitkami.43 Podľa metácie dediny je možné usúdiť, že
ide o prvú zmienku o vlastníckych pomeroch Malých Brestovian. Z východnej
časti susedila obec so zemou Varač. Zo západnej a južnej strany hraničil chotár
obce s dedinou Lovčice a na severe s dedinou Veľké Brestovany.
Listina Nitrianskej kapituly potvrdzuje dohodu medzi magistrom Štefanom, synom Tomáša, zvaného Rúfus, z Veče a magistrom Petrom, jeho
bratom.44 Magister Štefan dal polovicu svojho majetkového podielu v Brestovanoch so všetkými úžitkami magistrovi Petrovi do dedičného užívania
a polovicu si nechal pre seba. Magister Peter mu dal na výmenu polovicu
svojho majetkového podielu v Bábe,45 ktorého druhá časť patrila magistrovi
Štefanovi. Nie je možné jednoznačne určiť, či išlo o osoby vlastniace vinohrady v Malých Brestovanoch alebo majiteľov dediny.
Majiteľov usadlostí v Malých Brestovanoch je možné identifikovať až
z portálnych a dikálnych súpisov z polovice 16. storočia. Prvým známym
vlastníkom bol Ján Dyak z Lovčíc, z ktorého pozostalosti z roku 1543 vieme,
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Magister Dvonč (1278 – 1345), krajinský hodnostár, zvolenský župan, rábsky a komárňanský
župan.
Zaniknutá osada pri Pezinku. Zumberg sa prvýkrát spomína v roku 1287 a zanikol niekedy po
roku 1475.
SEDLÁK, Vincent (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Bratislava: Veda,
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987, s. 375, č. 860.
MNL – OL, DL 89388.
Báb pri Sasinkove.
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že v rokoch 1532 až 1542 okrem neho vlastnil niekoľko usadlostí v Malých
Brestovanoch aj Andrej Koroš.46 Malé Brestovany s farárom Jakubom,47 ktorý
platil 10 grošov z majetku fary, sa spomínajú v súpise pápežských desiatkov
v rokoch 1332 – 1337. S patrocíniom kostola je spojená aj symbolika pečate
Malých Brestovian,48 sv. Ján Krstiteľ s baránkom a iniciály K. B.49
Po rozsiahlom plienení osmanských vojsk na dolnom Považí boli spustošené dediny Veľké a Malé Brestovany, Lovčice a Zavar. Malé Brestovany mali
podľa portálneho súpisu Bratislavskej župy z roku 155350 jedného vlastníka
Františka Šándora51 so štyrmi portami, jedným richtárom a siedmimi poddanými Chorvátmi. Vdova po Františkovi Šándorovi, Kristína, časť obce odpredala v roku 1618 Gašparovi Höldimu,52 ktorý postupne odkúpil majetkové
podiely rodiny Šándor. Jeho dcéra Klára sa vydala za baróna Petra Beréniho. Po povýšení do grófskeho stavu Beréniovci odkúpili od štátu rozsiahle
panstvo v Továrnikoch a Malé Brestovany k nemu administratívne pripojili.53
V roku 1712 boli známi štyria majitelia obce, barón Gašpar Šándor, gróf Peter
Beréni, zeman Andrej Škarbala a vdova po Štefanovi Bistorovi.54 V roku 1720
46
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NIŽŇANSKÝ, Brestovianske vinohradníctvo, s 161. Je pravdepodobné, že obec mala v tom
období viacerých vlastníkov.
TROCHTA, Zoznam fár na Slovensku I. Bratislavská stolica. Rukopis.
ŠIMONČIČ, Jozef. Pečate miest a obcí Trnavského okresu do roku 1850. In: Slovenská archivistika, 1979, roč. 14, č. 2, s. 60 – 84 + prílohy (foto 201).
Názov Malé Brestovany môžeme nájsť v obmenách ako Kis Bresztován, Klein Bresztowan, Mal(e) Brestowany (1773), Kisch Bresztowany (1786), Kis Bresztován (1808). MAJTÁN, Názvy obcí na
Slovensku za ostatných 200 rokov, s. 72.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Conscriptio Comitatus Posoniensis A. 1553, str. 14. Vo
Veľkých Brestovanoch bolo v roku 1553 zistených tridsať port, jeden richtár, štyria poddaní,
dve opustené hospodárstva, dve novovybudované a dvaja pastieri.
BALOGH, Adam. Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928. Inventár. Bratislava: Štátny oblastný archív, 1979, s. 172. Potvrdenie vlastníctva dostali Michal a Valentín Šándor až
v roku 1572 od Maximiliána II. MV SR, Štátny archív v Bratislave, Archív rodiny Zamoyski
z Brestovian 1572 – 1928, sign. B. 1083, č. 1, 1572.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928, sign.
B 1083, č. 2, 1648; sign. B 1083, č. 5, 1651; sign. B 1083, č. 6, 1659; sign. B 1083, č. 7, 1659; sign.
B 1083, č. 8, 1666; sign. B 1083, č. 9, 1667; sign. B 1083, č. 10, 1668. Začiatkom 17. storočia sú
známi vlastníci obce Alžbeta Farkašová, Žigmund Horváth, Ján Vincze, Kristína Muslajová,
Adam Šándor a Barbara Šándorová, od ktorých Gašpar Höldi postupne odkúpil ich majetkové podiely. Pri odkúpení majetkov od Alžbety Farkašovej získal potvrdenie od panovníka
Ferdinanda III., vďaka ktorému prechádzalo dedičské právo rodu aj na ženskú vetvu.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928, sign.
B. 1083, č. 13, 1712: Zápisnica z výšky škôd na majetkoch Petra Beréniho a jeho manželky
Kláry, rodenej Höldiovej.
Dokumenty o správe majetkov Malé Brestovany. MV SR, Štátny archív v Bratislave, Archív
rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928, sign. B. 1083, č. 26, 1746: Urbariálny súpis Malých
Brestovian.
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sa Terézia, dcéra Petra Beréniho, vydala za Jozefa Erdődyho, ktorý výmenami
a kúpou sústredil majetok obce do vlastných rúk a v roku 1721 zriadil v obci
majer s „panským domom“ pre úradníkov, ktorí jeho majetky spravovali.55
Po smrti Jozefa Erdődyho pripadol celý majetok dcére Kataríne Gabriele, ktorá sa vydala za grófa Františka Jozefa Trauna von Abensberg.56 V 70. rokoch
18. storočia na základe dohody odkúpili Traunovci majetkové podiely rodiny
Szásy v Malých Brestovanoch a stali sa tak jedinými vlastníkmi obce,57 no na
vedení panstva v Malých Brestovanoch sa rodina nezúčastňovala.58 V roku
1824 sa dcéra Adama Františka a Ľudmily Traun von Abensberg, Eleonóra,
vydala za Jozefa Zamoyského.59 Zamoyskí vlastnili dva vinohrady: Horný
a Dolný. Na úpätí Horného vinohradu stála lisovňa a uskladňovalo sa tam
vinohradnícke náradie. V roku 1822 bol Dolný vinohrad vyklčovaný a pôda
bola obsiata jačmeňom a práve na tomto mieste dal gróf postaviť v roku 1825
klasicistický kaštieľ.60
Keďže v lokalizácii a metácii chotárov Veľkých a Malých Brestovian bolo
mnoho nezrovnalostí pre nedostatočný listinný materiál, preto sa často porušovali. Hraničnú čiaru v extraviláne Veľkých Brestovian a Bučian tvorili prevažne lúky a pasienky, bohato zavlažované riečkou Blava. V roku 1702 prišli
na žiadosť slobodného kráľovského mesta Trnavy prísažní a slúžni Bratislavskej župy riešiť spor medzi týmito dvomi obcami, pretože poddaní Žigmunda
Bučániho neustále porušovali starú hranicu.61 Bratislavskí župní úradníci Ján
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MV SR, Štátny archív v Bratislave, Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928, sign.
B 1083, č. 14 (kartón č. 5), 1713: Povolenie na zriadenie majera v Malých Brestovanoch.
Porovnaj genealógiu rodu Traun von Abensberg, napr. PAVEL, Daniel. Gróf Eugen Zamoyski
v Lehote. Lehota: Miestny odbor Matice slovenskej v Lehote, 2015, s. 16 – 17. MV SR, Štátny
archív v Bratislave, Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928, sign. B 1081/č. 28, 1768:
Tereziánsky urbár Malých Brestovian. V čase zavedenia tereziánskeho urbára žilo v obci
19 sedliakov a 11 želiarov.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928, sign.
B 1083/ č. 30, 1772 – 1780: Dohoda medzi Františkom a Karolom Traun von Abensberg a Baltazárom Szásym, 1772 – 1780.
Od roku 1751 do roku 1774 spravoval ich majetok samostatný provízor, neskôr úradník
frumentár (kasnár) a začiatkom 19. storočia preceptor (duchovný).
Stanislav Kostka Zamoyski [online] [cit. 2010-10-15]. Dostupné na internete: <http://genealog.
home.pl/gd/szablony/Stanislav Kostka Zamoyski> V rokoch 1780 až 1820 sa rodine podarilo
potvrdiť grófsky titul v Rakúsku a vytvorili tak bočnú líniu rodiny Zamoyski, inak nazývanej
aj uhorskou. Zakladateľom tejto línie bol Stanislav Kostka Zamoyski (1766 – 1830), ktorý
sa usadil v Lehote pri Nitre (Aba Lehota). Dňa 14. júla 1820 získal grófsky titul v Uhorsku.
Neskoršie získali Zamoyskí aj indigenát pre Uhorsko (čiže ríšsku príslušnosť na základe narodenia).
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Archív rodiny Zamoyski z Brestovian 1572 – 1928, sign.
B 1081/b. č. (kartón č. 28).
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L, č. 604, 11. december 1702.
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Benčík a Pavol Bokroš vytýčili novú hranicu, ktorá viedla cez úzku priekopu,
z oboch strán zarastenú trávou a nazývala sa metačná alebo hraničná. Bola za
veľkobrestovanskými vinicami.
Zmienku o lese Varač ešte nachádzame v súvislosti s vymedzením metačného bodu majetkov Veľkých Brestovian, ktoré dávali do árendy svoje lúky,
susediace s Bučanmi, mestu Hlohovec. Veľké Brestovany v zastúpení mesta
Trnavy a Malé Bučany v zastúpení zemepánov pristúpili k vyznačeniu a obnoveniu pôvodných metačných bodov lesa Varač zo šulekovskej strany.62 Na
tomto mieste vytýčili prvý metačný bod. Celá hranica pokračovala ďalšími 19
bodmi. Všetko ležiace na sever od metačnej čiary prislúchalo do chotára Bučian
a všetko ležiace smerom na juh patrilo Veľkým Brestovanom. Sporné lúky boli
za riekou Blavou. Spoločná lúka oboch dedín ležala pri ceste vedúcej z Trnavy
do Hlohovca. Všetko ležiace na západ od cesty patrilo Veľkým Brestovanom.
Informácia o riečke Blave nie je nepodstatná, pretože spolu s riekou Dudváh
sa každoročne vylievali a zavlažovali háje, lesy, lúky a pasienky, ktoré sa tiahli
pozdĺž ich korýt a boli zárukou bohatej úrody a zásob dreva. V roku 1693 sa
dostavili na generálnu kongregáciu Bratislavskej župy zemepáni Malých Brestovian, Horných a Dolných Lovčíc a protestovali proti plánom mesta postaviť
vo Veľkých Brestovanoch mlyn. Malými Brestovanmi pretekal potok Rošlím,63
ktorý nevyhovoval svojím tokom na pohon mlynu. Mesto preto plánovalo odraziť vodu z Dudváhu a Blavy do dediny a na brehoch tohto umelého vodného
toku postaviť mlyn. Protesty boli pravdepodobne úspešné, keďže o existencii
mlyna sa nenašla ďalšia zmienka.64 Rieka Dudváh zároveň tvorila hraničnú
čiaru medzi chotármi Veľkých Brestovian a Bučian.
Zo západnej strany susedili Malé Brestovany s Hornými Lovčicami. Na
základe mandátnej listiny Ferdinanda I. z roku 1558 vykonala Ostrihomská
kapitula v zastúpení magistra Gala z Ružian obchôdzku Malých Brestovian
a prédia Bolmog.65 Na revízii hranice sa zúčastnilo šesť sedliakov zo susednej
dediny Horné Lovčice. Prvý metačný bod vytýčili práve z južnej strany Hor62

63

64

65

MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L, č. 649, 3. júl 1780. V rokoch 1770 – 1771 kúpil
kaštieľ a majetky v Bučanoch barón Peter Zaj z Uhrovca. Zajovci pochádzali pôvodne z osady
Čomor pri Veľkých Zlievcoch (okres Veľký Krtíš), potom sa usadili v Uhrovci. Do barónskeho
stavu bol v roku 1560 povýšený František Zaj de Cömör. VIDLIČKA, Štefan – VIDLIČKA,
Ľubomír. Bučany a Bučančania. Monografia obce. Bučany: Obecný úrad, 2008, s. 103.
NIŽŇANSKÝ, R. Jozef. Brestovianske žatvy a mlatby v minulosti. In: Slovenský národopis,
1958, roč. VI, s. 274.
NIŽŇANSKÝ, R. Jozef. Príspevok k chovu koní na juhozápadnom Slovensku (Brestovany).
In: Slovenský národopis, 1966, roč. XIV, s. 135. Z kvitancií župy sa dozvedáme o úpravách koryta rieky Blavy až v 19. storočí.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L, č. 396, 23. máj 1558.
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ných Lovčíc na konci vinohradu Malých Brestovian. Ďalej pokračovali smerom na západ po ceste, ktorá viedla z Malých Brestovian smerom na Bolmog.
Keďže vznikol konflikt medzi prítomným Benedikom Literátom zo Šulekova
a Albertom Bendom, prísažným z Trnavy, bolo doriešenie metácie presunuté do kráľovskej kúrie. Presné vytýčenie hranice chotára nám je známe až
z mapy trnavského chotára z roku 1767.
Proti porušovaniu chotárnych hraníc vydal kráľ Leopold I. mandát 14. augusta 1699 adresovaný Mikulášovi Pálfimu, komorskému radcovi a prísažným Bratislavskej župy. Žiada v ňom, aby vytýčenie hraníc trnavského chotára bolo stále a nemenné.66
Hranica Medzi dedinami Malé a Veľké Brestovany bola stanovená v roku
1753 počas tajnej revízie za prítomnosti prísažných Bratislavskej župy.67 Podľa revízie rozdeľovala obce pažiť, ktorá siahala až po viničnú priekopu a pokračovala k starej fare.68
Od roku 1623 poddaní z Veľkých Brestovian užívali časť prédia Mníšske
v rozsahu 589 bratislavských meríc, na ktorom prenajímalo mesto opustené usadlosti. Stanovený ročný poplatok bol 2 zlaté 50 denárov za kvadrant.
V roku 1752 tu mesto postavilo hospodárske budovy a začalo s chovom
oviec.69
Brestovanský chotár sa delil podľa polohovej dvojznačnosti na Dolné
a Horné pole, rozdelené uličnou cestou od severu na juh. Výšková diferenciácia medzi Horným poľom a Dolnými lúkami je asi 30 m v prospech Poľa. Horné Pole bolo užívané ako chotárna ornica. O úžitkovosti Dolného poľa svedčia
jeho názvy: Lúčky, Hájičky, Konopnice, Vŕbičky, Rakicí, Pažic, Pasienky, Vrbina, Kameniščo, Ovčí Pasienok, Sadzenice, Kapusnice, Lúky, Rúbanice, Háje,
Dubník. V 16. storočí bol v brestovanskom chotári rozvinutý pasienkový spôsob chovu dobytka. Vo Veľkých Brestovanoch sa choval rožný dobytok a kone
a tiež ovce, kozy, ošípané.70 Plocha pasienkov pre rožný dobytok sa menila, no
priemerne zaberala okolo 150 uhorských jutár. Dikálne súpisy z roku 1777 zaraďovali pasienky vo Veľkých Brestovanoch do prvej akostnej kategórie vďa66
67
68

69

70

MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L, č. 593, 14. august 1699.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT – L, č. 640, 12. jún 1753.
NÉMETHY, Ludovicus. Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV. Strigonii 1894, s. 172. Visitator a. 1634. referet: „Proxima ruinae ecclesia. Turis, tectum, trabes, tabernaculum vetustate consumptum. Non sine
periculo in ea guis moratur.“ Kostol sa nachádzal v intraviláne Veľkých Brestovian a podľa
vizitácie z roku 1634 bol kostol v dezolátnom stave, pravdepodobne po tureckom pustošení.
DUNAJSKÁ, Anna. Poddanské dediny Trnavy. In: ŠIMONČIČ, Jozef et al. Trnava: okres
a mesto. Bratislava: Obzor, 1980, s. 168.
NIŽŇANSKÝ, Príspevok k chovu koní na juhozápadnom Slovensku (Brestovany), s. 133.
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ka dostatočnému množstvu závlahy z riek Blava a Dudváh. Celkovo zaberali
plochu 166 uhorských jutár.71 V Malých Brestovanoch boli pasienky zaradené
do tretej akostnej kategórie a tvorilo ju v priemere 60 uhorských jutár.
Po urbárskej regulácii v roku 1767 bola západná polovica brestovanského
chotára – pole rozdelená na Horné pole, Prostredné a Dolné pole. Do tohto
organizačného celku zapadali Nadávky, Prídavky, Pole pred Dolinou, dnes
Horné Pole v Malých Brestovanoch.72 Na týchto poliach sa úhorilo. Na dudvážskej sprašovej tabuli vo Veľkých Brestovanoch sa rozprestierali vinohrady
a v Malých Brestovanoch Dolný vinohrad a Horný vinohrad, dnes zabudnutý
výraz Vinohrátky.73 Podľa dostupných záznamov dosahovala Hora Brestovanska najväčšiu rozlohu v polovici 19. storočia.
Obraz vývoja dvoch v minulosti susedných dedín je v súčasnosti predmetom ďalšieho skúmania. Na základe dostupných archívnych materiálov sa
dá vyšpecifikovať rozsah chotárnych hraníc Malých a Veľkých Brestovanoch
a rozdiely vo vlastníckych vzťahoch oboch sídlisk.

The Village of Veľké and Malé Brestovany in Archived Documents
Until the End of the 18th Century
In analysing the oldest written documents related to the history of Veľké
Brestovany, it is possible to see the development of the village from the first
written mention, in which it is just a resting point for the Zobor Abbey, to
a prosperous village with inhabitants earning their livelihood by wine making. In 1280, it became a serfdom village of the free royal city of Trnava that
supported the establishment of vineyards in the Brestovany cadastral community and on the lands of counts of Pezinok and Svätý Jur. Thanks to revenues from the vineyards, Trnava became a prosperous city for the Kingdom of
Hungary. Therefore, it was in the city’s interests to defend the rights of wine
makers when violated. Documents from the 14th century list many obligations
which the people of Veľké Brestovany had to meet concerning vineyards on
the lands of the Grófovecs in Pezinok. Those may be compared with already
published studies of Jozef R. Nižňanský on obligations of vine-dressers in
relation to the landlord of the Trnava city.
71

72

73

NIŽŇANSKÝ, Príspevok k chovu koní na juhozápadnom Slovensku (Brestovany), s. 134.
Rozloha lúky na 1 kosca predstavovala asi 1 600 štvorcových siah (5753,6 m2).
NIŽŇANSKÝ, R. Jozef. Príprava a osev úhorového a poúhorového poľa v Brestovanoch. In:
Slovenský národopis, 1960, roč. VIII, č. 1, s. 122 – 123.
NIŽŇANSKÝ, Brestovianske vinohradníctvo, s. 159 – 161.
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In his diploma thesis, Štefan Otruba used documents related to the controversial boundaries of the Varač forest which have since disappeared. The
forest was important for Trnava as a timber store for construction works and
for vineyard stakes. The 200-year dispute resulted in the determination of
a natural boundary between Bratislava and Nitra Country, the river Dudváh,
which flowed through the forest. I used deeds from the 16th and 17th centuries
to complete information about the gradual formation of boundaries between
the Brestovany cadastral community and surrounding villages. Simultaneously, I monitored the situation of the village of Malé Brestovany with some
rather complicated ownership relationships. Thanks to the rich Archive fund
of the Zamoyskis family (1572-1928), it is possible to specify the ownership of
several residences in the village.
The deed Archive fund of the Zamoyskis family and the urbarium of the
serfdom village of Veľké Brestovany after the urbarium regulation of Maria
Theresa shall be a subject of subsequent research of Malé Brestovany.

Obrazová príloha

Obr. 1. Katastrálna mapa trnavského chotára z roku 1767. Štátny archív v Trnave, MG TT – U.
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Obr. 2. Náčrt hraníc zaniknutého lesa Varač podľa Štefana Otrubu.
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Obr. 3. Náčrt brestovanského chotára podľa J. R. Nižňanského.
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Obr. 4. Sadrový odliatok pečatidla obce Malé Brestovany vyhotovený podľa pečate z rodinného archívu rodiny
Zamoyski z roku 1785. Zbierkový fond Západoslovenského múzea v Trnave, sign. 16556.

Obr. 5. Sadrový odliatok pečatidla obce Veľké Brestovany z roku 1642. Zbierkový fond Západoslovenského
múzea v Trnave, sign. 16555.
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Obr. 6. Náčrt mapy trnavského chotára podľa mapy z roku 1767 podľa Anny Dunajskej.
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Obr. 7. Mapa katastra Veľkých Brestovian z roku 1894. Štátny archív v Trnave, MG TT – U.
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K hospodárskym a sociálnym pomerom
na Smolenickom panstve v prvej tretine 18. storočia
Zuzana Lopatková

Začiatok 18. storočia predstavuje špecifickú etapu v uhorských a slovens
kých dejinách, keď vrcholí a súčasne sa končí dlhé obdobie charakteristické
tureckou okupáciou Uhorska, zdĺhavými vnútornými vojnami a s tým spojenou nepriaznivou situáciou pre obyvateľstvo. Zložitá politická situácia v krajine, osobitne takmer permanentný vojnový stav, mali na hospodárstvo celej
habsburskej monarchie výrazne negatívny vplyv. Mimoriadne hospodársky
zdecimované bolo na prelome 17. a 18. storočia Uhorské kráľovstvo, ktoré
takmer dve storočia muselo znášať čiastočnú okupáciu a priame susedstvo
s Osmanmi. Hospodárske zaostávanie Uhorska sa tak prejavovalo nielen vo
vzťahu k západnej Európe, ale aj voči rakúskym a českým krajinám monarchie, ktoré síce boli tiež pod neustálou tureckou hrozbou, ale priamej tureckej
okupácii sa vyhli, takže predsa len zaznamenali určitý rozvoj hospodárskeho
a spoločenského života.1
Aj územie Smolenického panstva, ležiaceho na území prevažne Bratislavskej a čiastočne aj Nitrianskej stolice na západnom Slovensku, zasiahlo
na začiatku 18. storočia posledné, jedno z najničivejších protihabsburských
šľachtických povstaní – povstanie Františka II. Rákociho. Toto povstanie proti
Viedni a Habsburgovcom vypuklo v roku 1703. Aj keď v zásade sledovalo podobné ciele ako predošlé protihabsburské povstania (predovšetkým boj o zachovanie práv a slobôd uhorskej a sedmohradskej šľachty a zároveň boj o moc
a presadenie osobných záujmov), malo aj svoje špecifické črty.2 Na územie
1

2

REBRO, Karol. Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959, s. 13 a nasl. Aj napriek uvedenému však dnešné
Slovensko zasahovalo v tom období aj naďalej do európskeho hospodárskeho rozvoja, a to
najmä produkciou drahých kovov, poskytovaním medi a železa. KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef. Hospodárske dejiny Slovenska 1526 – 1848. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 57 – 58.
Rákociho povstanie vypuklo v čase, keď už turecké nebezpečenstvo v krajine pominulo,
takže spolupráca s Osmanmi v povstaní chýbala. Na rozdiel od predošlých povstaní v tom
poslednom bola náboženská otázka zatlačená do úzadia, sám vodca povstania bol rímskokatolík a v náboženskej oblasti sa usiloval o zachovanie akejsi spravodlivej rovnováhy, samozrejme, vo vtedajšom dobovom chápaní. DANGL, Vojtech. Bitka pri Trenčianskej Turnej
a otázky kuruckého vojenstva. In: SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena (eds.). Neďaleko od
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pod Malými Karpatmi, kde sa geograficky rozprestieralo Smolenické panstvo, sa dostali povstalecké vojská už v decembri toho roku, pričom obsadili
Trnavu a spustošili jej široké okolie. Z Trnavy povstalci postupovali cez Bukovský priesmyk na Záhorie, k moravským a rakúskym hraniciam. Dosiahnutím uvedených území tak do konca roka 1703 povstalci ovládli celé územie
dnešného Slovenska, len s výnimkou niekoľkých opevnených miest a hradov. Z pohľadu cisára Leopolda I. bola situácia zúfalá, pretože kvôli vojne
o španielske dedičstvo nemal v Uhorsku k dispozícii žiadne vojsko.3 Zo strategického hľadiska boli pre obe bojujúce strany, teda cisára a povstalecké vojská, najvýznamnejšie oblasti susediace s územím nepriateľa, teda z územia
Slovenska to bola Bratislavská, Nitrianska a Trenčianska stolica. Pozornosť
cisárskych a povstaleckých vojsk sa teda koncentrovala práve sem, a tak sa
v rokoch 1704 a 1705 najväčšie boje sústredili na území západného Slovens
ka. Dňa 28. mája 1704 sa na území práve Smolenického panstva odohrala
významná bitka medzi povstalcami a cisárskym vojskom. Udalosť vošla do
dejín ako bitka pri Smoleniciach, a tiež ako bitka, ktorá znamenala pre povstaleckých kurucov najväčšie vojenské víťazstvo v otvorenej bitke v celom Rákociho povstaní. Boje v tomto regióne však neutíchali ani potom. Začiatkom
roku 1705 sa pri Smoleniciach opäť zhromaždilo okolo 3 000 povstalcov, ale
maršal Heister ich 7. januára 1705 porazil ešte skôr, ako sa dostali k Smolenickému hradu. V júni 1705 sa Rákociho povstalci dostali opäť k Smolenickému
hradu, držali ho v obkľúčení a odrezali ho od mestečka Smolenice. Poddanské
obyvateľstvo sympatizovalo s povstalcami a podporovalo ich. Veľké sucho
spôsobilo nedostatok vody na hrade, takže cisárski vojaci boli prinútení namiesto vody používať víno. Nakoniec 10. júla 1705 cisárski velitelia spolu so
strážnym oddielom opustili Smolenický hrad. Hrad padol do rúk povstaleckého veliteľa M. Berčéniho, ktorý ho obsadil pozorovacím oddielom. Zo Smolenického hradu poslal svojmu hlavnému veliteľovi Františkovi II. Rákocimu
niekoľko listov. Povstalci držali Smolenický hrad celé dva roky a opustili ho
až 7. júla 1707, keď ho opäť obsadil oddiel cisárskeho vojska.4

3

4

Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska Turná – Bratislava:
Obec Trenčianska Turná – Vojenský historický ústav, 2008, s. 103. Prehľad slovenskej literatúry k povstaniu Františka II. Rákociho podáva BARTL, Július. Stavovské povstania uhorskej
šľachty v 17. a na začiatku 18. storočia v kontexte slovenských dejín. In: Vojenská história, 2008,
roč. 12, č. 2, s. 28 – 52.
MRVA, Ivan. Povstanie Františka II. Rákociho. In: SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena
(eds.). Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Trenčianska
Turná – Bratislava: Obec Trenčianska Turná – Vojenský historický ústav, 2008, s. 74.
JEDLICSKA, Pál. Kiskárpáti emlékek II. Eger 1891, s. 197 – 198.
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Následky Rákociho povstania a kuruckých vzbúr boli pre celé územie
dnešného Slovenska katastrofálne.5 Po podpísaní Satumarského mieru (1711)
sa krajina pomaly zotavovala z vojenských udalostí a s nimi spojených utrpení. Je jednoznačné a neodškriepiteľné, že vojny a s nimi spojené rabovania ovplyvnili život každého jednotlivca v krajine, život vo všetkých obciach,
mestách i regiónoch, a to nielen počas nich, ale aj na mnoho rokov neskôr.
Popri materiálnych škodách to boli predovšetkým ľudské straty.6 V politickej
oblasti sa uhorská šľachta kvôli zachovaniu svojich majetkov a výsad vzdala
vlastných politických cieľov a akceptovala dedičný nárok Habsburgovcov na
uhorský trón. Na Uhorskom sneme v roku 1715 šľachta odsúdila Rákociho
povstanie, jeho účastníkov označila za vlastizradcov a zrušila všetky ustanovenia, ktoré boli schválené počas povstania. Panovník, cisár Karol III. v rámci
kompromisu prisľúbil, že bude spravovať Uhorsko spolu s uhorskými stavmi, pričom uznal práva a privilégiá uhorskej šľachty (vrátane jej práva na
nezdaniteľnosť).7 Uhorské stavy súhlasili, že sa zriadi stála armáda, ktorá sa
bude financovať z vybratých daní.8 V súvislosti so zriadením stálej armády
sa urobili aj prvé celokrajinské daňové súpisy, ktoré naplno ukázali, v akom
úbohom stave je krajina.9 Vytvorila sa tzv. systematizačná komisia, ktorá mala
vypracovať návrhy na zlepšenie politických, hospodárskych a vojenských pomerov v Uhorsku. Už na Uhorskom sneme v roku 1715 sa však ukázalo, že
5

6

7

8

9

Povstanie Františka II. Rákociho bolo najvýznamnejším protihabsburským povstaním
v Uhorsku. Rákoci spolu s povstalcami sa odhodlal aj na detronizáciu Habsburgovcov a pokúsil sa obnoviť úplnú nezávislosť Uhorska. Porovnaj aj MRVA, Ivan. Kurucká vojna na Slovensku a jej dôsledky v rokoch 1704 – 1711. In: Historický časopis, 1996, roč. 44, č. 4, s. 583 – 611.
LOPATKOVÁ, Zuzana. Kuruci v severnej časti malokarpatského regiónu. In: Kurucké vojny
a ich odkaz v histórii, kultúre a umení. Dolný Kubín – Český Těšín: Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Muzeum Těšínska v Českém Těšíne, 2012, s. 55 – 66.
Okrem nezdaniteľnosti bola uhorská šľachta oslobodená aj od platenia ciel, mýt a užívala
ďalšie regálne výsady. Odvádzanie daní sa tak obmedzilo len na vidiecke roľníctvo a obyvateľstvo miest. Uvedená skutočnosť mala negatívny vplyv na celú ekonomiku krajiny, obmedzovala podnikanie, rozvoj manufaktúr, remesiel, znižovala kúpyschopnosť obyvateľstva,
narúšala rozvoj vnútorného trhu i diaľkového obchodu. Celkový prínos Uhorska do ríšskej
pokladnice bol tak veľmi malý; napríklad krajiny českej koruny tak odvádzali na daniach
dvoj- až trojnásobne viac. KOHÚTOVÁ – VOZÁR, Hospodárske dejiny Slovenska 1526 – 1848,
s. 60 – 61.
Ochrana kontribúcie alebo samotného kontribuenta, čiže poddaného, v tomto období začínala nadobúdať konkrétnejšie podoby. Keďže kontribúcie platili poddaní, bolo pochopiteľne
v záujme dvora, aby bolo obyvateľstvo schopné tieto poplatky platiť a zabezpečiť tak fungovanie stálej armády. TIBENSKÝ, Ján. Slovensko po Szatmárskom mieri a v prvom období
„osvietenského“ absolutizmu. In: Historický časopis, 1956, roč. 4, č. 3, s. 335 – 337; porovnaj
REBRO, Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské úpravy Jozefa II., s. 51.
KOHÚTOVÁ, Mária. K hodnote daňových súpisov z rokov 1715, 1720 a ich údajom o počte
obyvateľstva. In: Historický časopis, 1984, roč. 32, č. 1, s. 83 – 100.
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viedenský dvor bude nútený presadzovať reformy a schvaľovať nariadenia
cestou kompromisov a ústupkov, pričom akýkoľvek pokus o zásah do šľachtických výsad narazil na tvrdý odpor uhorskej šľachty.10 Aby bolo jasne vidieť, s akými peniazmi môže štát počítať, Uhorský snem nariadil vykonať už
spomenuté celokrajinské daňové súpisy. Predmetom daňových súpisov bol
majetok ľudí, ktorí žili v slobodných kráľovských mestách, v mestách s výsadami aj bez nich, v obývaných dedinách, aj majetok v dedinách, v čase súpisu
neobývaných. Išlo o výnosy z majetkov, ktoré podliehali zdaneniu; aby bolo
možné správne a rovnomerne rozložiť verejné ťarchy a zabrániť hromadeniu
nedoplatkov.11
Už sme spomenuli, že vyše storočie trvajúca, takmer nepretržitá prítomnosť cisárskych, povstaleckých a tureckých vojsk mala na hospodárske pomery na území dnešného Slovenska ďalekosiahle dôsledky. Či už to bol rapídny
pokles počtu poddanského obyvateľstva a port v dôsledku vojnových udalostí a s nimi súvisiacich morových epidémií, prerušené obchodné spojenia,
alebo úpadok a stagnácia poľnohospodárskej, ale i banskej produkcie, všetko
to boli priame následky pohnutých udalostí 17. storočia, ktoré sa zákonite
museli prejaviť i v ďalšom, 18. storočí.12 Tieto dôsledky sa naplno prejavili
aj na území Smolenického panstva, ktorého hospodárske a sociálne pomery
v uvedenom období sú témou prezentovanej štúdie. Z hľadiska vlastníckych
vzťahov Smolenické panstvo patrilo v prvej tretine 18. storočia grófovi Jurajovi Leopoldovi Erdődymu (1681 – 1759),13 a hoci nebol jediným vlastníkom,
patrila mu väčšia časť panstva. Získal veľa hodností, bol oravský, tekovský,
šarišský a varaždínsky župan, taverník a krajinský sudca. Za manželku si vzal
vdovu po strýkovi Adamovi Erdődym, Alžbetu Rákociovú. Istú čiastku Smo10

11

12
13

TIBENSKÝ, Slovensko po Szatmárskom mieri a v prvom období „osvietenského“ absolutizmu, s. 331.
V daňových súpisoch sú zapísané mená sedliakov a želiarov, taxalistov, slobodníkov a ďalších obyvateľov, ktorí boli v sídle usadení, ale aj cudzích, ktorí hospodárili na pozemkoch,
patriacich k danému sídlu. Zapísané tak boli aj majetkové pomery sídla. Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská I., Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus Posoniensis peracta Anno 1711, 1712, 1715, 1720.
KOHÚTOVÁ – VOZÁR, Hospodárske dejiny Slovenska 1526 – 1848, s. 110 – 112.
Na území dnešného Slovenska získali Erdődyovci majetky na začiatku 17. storočia. Ako prvé
z nich to boli majetkové podiely v panstvách Smolenice a Dobrá Voda, ktoré získal Tomáš
Erdődy svadbou s Annou Máriou Ungnadovou, dcérou Krištofa Ungnada. Tomáš Erdődy
(1558 – 1624) bol chorvátskym bánom, varaždínskym županom a vyznamenal sa ako protiturecký bojovník. Zúčastnil sa na mierovom rokovaní so Štefanom Bočkajom, výsledkom
rokovania bol v roku 1606 podpísaný mier vo Viedni. Bol povýšený do grófskeho stavu. LOPATKOVÁ, Zuzana. Smolenický hrad a panstvo. In: NOVÁKOVÁ, Katarína (ed.). Smolenice.
Vlastivedná monografia obce. Smolenice: Obec Smolenice, 2011, s. 101 – 102.
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lenického panstva vlastnila aj Barbora, vydatá za Adama Cobora, a ich syn
Marek Cobor. V roku 1678 zálohoval Adam Cobor spolu s manželkou svoj
majetkový diel v Smolenickom a Dobrovodskom panstve Alžbete Coborovej,
vdove po Františkovi Čákim.14 Po svojom otcovi Krištofovi a strýkovi Jurajovi
zdedil Juraj Leopold Erdődy v roku 1714 podstatnú časť rodových majetkov,
rozmnožil ich o ďalšie, takže ním vyvrcholila majetková držba rodu.15 Ako
sme už spomenuli, v tom čase vlastnili časť panstva aj Coborovci. V roku 1731
zobral Juraj Leopold Erdődy do zálohu za 75 000 zlatých coborovský diel od
Jána Hajmerleho, v ktorom mal podiel aj jeho brat Adam Ladislav Erdődy.16
Každý majiteľ mal svojich poddaných, a keď svoj podiel predal alebo dal do
zálohu, dostali sa aj poddaní pod nového majiteľa. Nový vlastník len zriedkavo menil zaužívané predpisy v zmysle povinností poddaných voči panstvu.
Z prehľadu majetkovej držby Smolenického panstva vyplýva, že vlastnícke
pomery boli veľmi zložité, čo malo vplyv i na vývoj správy panstva.17
Smolenické panstvo sa územne rozkladalo na východnom podhorí Malých Karpát.18 V prvej tretine 18. storočia patrili do Smolenického panstva dve
mestečká a šesť, resp. sedem poddanských obcí. Mestečkami boli Smolenice
a Horné Orešany. Mestečká (oppidum) ako osobitná kategória sídiel sa vyvíjali z poddanských osád, ktoré sa stali strediskami hradných panstiev, alebo
mali výhodnú polohu, a sústreďovali sa v nich remeslá a obchod. Povýšenie poddanskej osady na mestečko súviselo s udelením určitých výsad od
panovníka alebo zemepána. Zemepanské mestá tvorili súčasť kategórie tzv.
malých miest, ktorých spoločným znakom bolo poľnohospodárstvo. Obyvatelia obrábali pôdu, vykonávali remeslá, popritom zemepanské mestečká
plnili aj funkciu trhových stredísk. V urbároch sa označujú pojmom mesteč-

14

15

16

17

18

MV SR, Slovenský národný archív, fond Ústredný archív rodu Erdődy, písomnosti panstiev
Smolenice a Dobrá Voda, Lad. 15, fasc. 10, Nr. 22.
Erdődyovci boli popri Smoleniciach a Dobrej Vode majiteľmi ďalších panstiev, ako boli napríklad od roku 1717 Hlohovec a Strečno. Viedli tiež mnohé spory so susednými panstvami,
napríklad s Cerovským panstvom (patrila mu polovica obce Osuské), a tiež s majiteľmi hradov Branč, Plavecký hrad a Červený Kameň.
Po Coborovcoch Juraj získal i tretinu Ostrokamenského panstva, vzal do zálohu od Pavla
Esterháziho i panstvo Strečno, okrem toho odkúpil i podiely v baniach v Pukanci, Banskej
Štiavnici, Hodruši a Novej Bani. V roku 1720 získal Juraj Leopold Erdődy kráľovskú donáciu
na panstvo Hlohovec, ktoré po skonfiškovaní Šimonovi Forgáčovi za účasť na Rákociho povstaní pripadlo Uhorskej komore. Slovenský biografický slovník. II. zväzok. E – J. Martin: Matica
slovenská, 1987, s. 21.
LOPATKOVÁ, Smolenický hrad a panstvo, s. 98 – 103. Porovnaj BAKOŠOVÁ, Zora. Panstvá
Smolenice a Dobrá Voda 1777 – 1945. Inventár. Bratislava 1967, s. 2 – 10.
ŽUDEL, Juraj. Stolice na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1984, s. 37.
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ko (Marchht, oppidum).19 Po vybudovaní Smolenického hradu sa aj Smolenice
stali hospodárskym, remeselníckym a obchodným strediskom a ich význam
ešte zreteľnejšie vzrástol na prelome 15. a 16. storočia.20 V mestečku bývali
do roka tri jarmoky: v stredu pred Nanebovstúpením Pána, deň pred sviatkom Narodenia Panny Márie (patrocínia farského kostola) a 25. novembra (na
sviatok sv. Kataríny).21 Ďalším mestečkom panstva boli Horné Orešany, ktoré
boli povýšené z obce na mestečko privilégiom z roku 1582. Obe mestečká boli
centrom remeselnej výroby v širšom okolí. Medzi najvýznamnejšie rozvinuté
remeslá v Horných Orešanoch patrilo mlynárstvo, čižmárstvo, tkáčstvo a kožušníctvo. V období 17. a 18. storočia boli aj Smolenice strediskom viacerých
remesiel. Žili tu mäsiari, pekári, kolári, džbánkari, tesári, debnári, kováči,
čižmári, krajčíri, murári a predstavitelia ďalších remesiel.22 Druhou kategóriou sídiel Smolenického panstva boli dediny (Dorf, possessio), medzi ktoré sa
zaraďovali Horné Dubové, Igram, Naháč, Lošonec, Osuské (v istom období),
Paderovce a Jaslovce.
Prvý daňový súpis Smolenického panstva po skončení posledného protihabsburského povstania bol spísaný v roku 1711.23 V tom čase bolo Smolenické panstvo rozlohou väčšie ako neskôr, patrili mu dve mestečká a osem obcí:
mestečká Smolenice a Horné Orešany, obce Lošonec, Naháč, Horné Dubové,
Dechtice, Kátlovce, Paderovce, Jaslovce a Igram. Najväčšou obcou podľa poč19

20

21

22

23

HORVÁTH, Pavel. Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici XVIII. storočia. Bratislava: VEDA,
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963, s. 152; LENGYELOVÁ, Tünde. Hospodárske
pomery v zemepánskych mestách na Slovensku v 16. – 17. storočí. In: Historický časopis, 1999,
roč. 47, č. 3, s. 404 a nasl.
O presnejšom dátume povýšenia Smoleníc na mestečko sa zatiaľ nenašiel hodnoverný písomný doklad. V nemeckej listine z roku 1417, ktorú vydal Stibor II. vdove Kataríne Wolfurtovej, sú Smolenice uvedené ako Markt Leichdorff. Neskorší údaj v darovacej listine kráľa
Alberta z roku 1438 hovorí o Smoleniciach ako o osade (possessio seu villa). Minimálne však
už od začiatku 15. storočia mali Smolenice ambíciu sa na mestečko vyvinúť, ako mestečko sa
dokázateľne uvádzajú Smolenice v prvej polovici 16. storočia. Dokazuje to napríklad aj list,
ktorý v roku 1537 poslali richtár a rada mestečka Smolenice trnavskému richtárovi. Aj ďalšie
písomnosti zo 16. storočia hovoria o Smoleniciach ako o mestečku. JASTRABÍK, Štefan. Smolenice. Bratislava: Veda, 1975, s. 45.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská, Urbarialia, Urbar Mestecska Smolenicz, ktere gruntovnemu Panovi Erdődy Kristofovi prinalezi 1768. Toto jarmočné právo si
Smolenice udržali ešte aj za prvej Československej republiky, pričom obec ho dávala do prenájmu.
LOPATKOVÁ, Zuzana. Remeselná výroba a počiatky priemyslu v mestečku Smolenice v 18.
a 19. storočí. In: FIALOVÁ, Ivana – TVRDOŇOVÁ, Daniela (eds.). Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava: Slovenský národný archív,
2014, s. 97 – 101.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská I., Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti
Comitatus Posoniensis peracta Anno 1711, Dominium Szomolany, Die 15. Octobris 1711.
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tu obyvateľov bol Lošonec, kde žilo 57 sedliakov, 10 želiarov s domom a rovnaký počet želiarov bez majetku. Naopak, najmenšou obcou tohto panstva
bola obec Paderovce s 11 sedliakmi a 6 želiarmi bez majetku. Daňový súpis
poskytuje základné údaje o poddanských pomeroch nielen sedliakov, ale aj
želiarov s majetkom a želiarov bez majetku. Podľa jeho údajov väčšina obcí
nemala pasienok, a ak aj niekde mali, tak len nedostatočný. Drevo mali obyvatelia mestečiek a obcí zväčša z milosti zemepána, a to buď palivové, alebo
stavebné. Výčap bol v každej obci, čo sa o trhu už povedať nedalo. Trh nemali v Jaslovciach, Igrame a Paderovciach, v ostatných mestečkách a obciach
ho vlastnilo Smolenické panstvo. V Naháči museli odvádzať panstvu sumu
z výseku mäsa. V komentároch bolo zaznamenané zničenie obcí požiarom
počas bojov, takto zdevastovaná a vyrabovaná bola v roku 1708 väčšia časť
Smoleníc. Horné Orešany boli podobne zničené požiarom a vyrabované. Vojaci rabovali aj v Lošonci. V Naháči nemáme zápis o vypálení obce, ale bolo
zaznamenané, že obec má v zálohu Ján Labšanský. V Dechticiach, Kátlovciach a Jaslovciach boli obce rabované a spustošené požiarom počas vojny.
V obci Jaslovce bolo spálených 10 domov. Všetky mestečká a obce Smolenického panstva boli následkom týchto nešťastných udalostí zadĺžené, pričom
najčastejšie si požičiavali sumy od rímskokatolíckej cirkvi (najmä z kostolnej
a farskej pokladnice).24

Názov obce

Počet hospodáriacich poddaných

Sedliaci

Želiari s majetkom

Želiari bez majetku

Kravy

Kozy

Mladý dobytok

Kone

Ovce

Tabuľka 1. Hospodárenie mestečiek a obcí Smolenického panstva podľa daňového súpisu
z roku 1711

Smolenice

84

28

23

33

39

24

14

8

50

Horné
Orešany

109

38

62

9

75

89

34

19

24

Boli to sumy od 100 až do 500 zlatých. Prímási Levéltár Esztergom, Archivum ecclesiasticum
vetus, Lib. 16, fol. 495, Districtus Szomolanensis, Visitationes canonicae per Anno 1714. LOPATKOVÁ, Zuzana. Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí. Trnava: Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 41 – 45.
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Lošonec

77

57

10

10

42

25

18

16

Naháč

36

22

7

7

19

17

8

12

Horné
Dubové

21

14

7

6

Dechtice

41

18

23

8

1

20

Paderovce

17

11

6

6

4

14

Kátlovce

35

22

13

6

15

18

Jaslovce

28

18

10

10

3

23

Igram

29

29

42

20

39

33

44

6
13

132

309

Obyvatelia obcí Smolenice, Igram a Lošonec užívali štvrtinové usadlosti.
Najmenšia usadlosť bola šestnástinová, a to v Jaslovciach. Šesť obcí obývali len sedliaci bez želiarov. V tabuľke (tab. č. 1) môžeme na základe údajov
daňového súpisu porovnať hospodársku situáciu v jednotlivých mestečkách
a obciach panstva. Najmenší počet hospodárskeho dobytka chovali v Hornom Dubovom, najväčší počet oviec chovali obyvatelia Igramu.
Samozrejme, je nevyhnutné upozorniť na to, že vidiecke poddanské obyvateľstvo netvorilo jeden celok, ale v rámci neho panovali značné hospodárske rozdiely, podľa ktorých sa dá v slovenských pomeroch rozdeliť do troch
skupín. Hospodársky najsilnejšiu, nie však najpočetnejšiu skupinu predstavovali sedliaci, ktorí mohli užívať buď celú usadlosť, alebo jej časť. Do tejto
usadlosti patrili oráčiny v chotári obce, kapustné záhrady a lúky na dorábanie sena. Všetko mala každá sedliacka rodina presne vymedzené a ohraničené chotárnymi znakmi. Aj v daňovom súpise Bratislavskej stolice z roku
1711 môžeme vidieť, že sedliacke usadlosti sa delili najčastejšie na polovičné,
štvrtinové, osminové či šestnástinové. Okrem obrábanej pôdy všetci sedliaci
užívali spoločné pasienky, kam vyháňali dobytok na pastvu, ale aj kus lesa,
kde si podľa dohovorenej výmery rúbali drevo. K druhej hospodársky najsilnejšej skupine patrili želiari, ktorí užívali dom s malým pozemkom. Želiari
bez domu sa nazývali podželiari, bývali v podnájme a neužívali poddanskú
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pôdu. Poslednú skupinu poddanského obyvateľstva zastupovali podželiari,
teda sluhovia, ktorí nemali nič a žili len v služobnom pomere u bohatých sedliakov.25 Môžeme si všimnúť, že medzi rokmi 1711 až 1720 klesol počet hospodársky najsilnejších poddaných, teda sedliakov, a vzrástol počet želiarov,
vo väčšej miere s minimálnym majetkom.
Na sledovanie vývoja hospodárskych pomerov na panstvách začiatkom
18. storočia sú významným historickým prameňom aj ďalšie celokrajinské daňové súpisy obyvateľstva, a to z rokov 1715 a 1720. Súpisy obsahujú menný
zoznam daňovníkov, respektíve zoznam hláv rodín podliehajúcich zdaneniu.
Takémuto zdaneniu nepodliehala šľachta a osoby, oslobodené od platenia
daní, tzv. lehotníci, ktorých zemepán mohol oslobodiť od platenia dane napríklad pre vyhorený dom či usadlosť, poškodenú živelnou pohromou. Oslobodení boli aj tí, ktorí osídľovali spustnuté usadlosti. Súpis ďalej uvádza rozlohu
ornej pôdy, lúk a viníc,26 na ktorých hospodárili poddaní, domáci, ale aj iní,
usadení v obci, alebo cudzinci nepatriaci do obce, ktorí hospodárili na majetkoch v chotári obce.27
V roku 171528 komisári zaznamenali v mestečkách a obciach Smolenického
panstva spolu 218 daňovníkov.29 Najviac daňovníkov bolo v Horných Orešanoch (42) a v Smoleniciach (41), teda v mestečkách. Ostatné sídla, obce Smolenického panstva, boli počtami daňovníkov väčšie a menšie; k väčším patril
Naháč (26), Jaslovce (24) a Horné Dubové (30), k menším Paderovce (18), Lošonec (18) a Igram (19). Najmenej daňovníkov žilo podľa záznamov v Lošonci
(18) a v Paderovciach (18).30 Najmä v Lošonci to bol radikálny pokles počtu
daňovníkov, keďže podľa údajov daňového súpisu z roku 1711 bola obec jed25
26

27

28

29

30

HORVÁTH, Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici XVIII. storočia, s. 108.
Orná pôda bola udávaná v bratislavských gbeloch (cubulus Posoniensis) – bola to plocha, na
ktorú sa vysial jeden gbel obilnín, teda približne 42,6 árov. Rozlohu lúk udávali v koscoch
(falcastrator), bola to plošná miera, plocha lúky, ktorú pokosil jeden muž za jeden deň, približne 25 árov. A napokon rozloha viníc je udávaná v kopáčoch (fossor), je to plošná miera,
predstavujúca plochu lúky, z ktorej sa vyzbieral voz sena (zvyčajne s hmotnosťou 650 kg).
LANČARIČ, Adrián. Hospodárske pomery mestečiek a obcí Červenokamenského panstva
podľa daňových súpisov z rokov 1715 a 1720. In: RÁBIK, Vladimír (ed.). Litteris ac moribus imbutus. Studia historica Tyrnaviensia XVI. Kraków – Trnava: Towarzystwo Słowaków w Polsce
– Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 370 – 382.
V Smoleniciach, Horných Orešanoch a Lošonci sa uskutočnil daňový súpis 4. septembra
1715, v Naháči a Hornom Dubovom 6. septembra 1715, v obciach Jaslovce a Paderovce 7. septembra 1715. Obec Igram nemá uvedený dátum.
Počet zdaňovaného obyvateľstva je viac než o polovicu menší než na susednom Červenokamenskom panstve, kde v tom čase podľa daňového súpisu žilo 504 daňovníkov. LANČARIČ,
Hospodárske pomery mestečiek a obcí Červenokamenského panstva, s. 373.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská I., Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti
Comitatus Posoniensis Anno 1715.
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nou z najväčších na celom panstve. Orná pôda na celom Smolenickom panstve
predstavovala rozlohu spolu 993 a ½ bratislavského gbelu. Najväčšiu rozlohu
obrábaných oráčin sme zaznamenali v Lošonci (225 gbelov) a v Horných Orešanoch (136 a ½ gbelu). V Lošonci mali všetci oráčiny s rovnakou rozlohou –
po 2 a ½ gbeli. Orné zeme užívali daňovníci vo všetkých sídlach Smolenického
panstva; v Smoleniciach 23 daňovníkov, v Horných Orešanoch 31, v Lošonci
všetci (18), v Hornom Dubovom 23, v Naháči 22, v Jaslovciach všetci, v Paderovciach (18) a v Igrame (19) rovnako všetci daňovníci. V Horných Orešanoch
mali užívané orné zeme rozlohu od 1 a ¼ do 2 a ¾ gbelu (spolu 136 a ½ gbelu),
v Naháči spolu 68 a 3/8 gbelu, jednotlivo od ½ do 2 gbelov. V Smoleniciach
mali užívané orné zeme celkovú rozlohu 84 a ¾ gbelu V Jaslovciach orné zeme
mali rozlohu 129 gbelov a obrábali ich všetci daňovníci, okrem jednej vdovy.
V Paderovciach mali orné zeme o málo menšiu rozlohu, 115 a 11/16 gbelu, jednotlivci od 1 a ¼ po 2 a ½ gbelu. V Hornom Dubovom orné zeme mali rozlohu
144 gbelov, jednotlivec obrábal od jedného do 4 a ¼ gbelu. A napokon, v obci
Igram obrábali orné zeme všetci daňovníci, spolu o rozlohe 90 a ½ gbelu, jednotlivec od 3 ½ do 7 ¼ gbelu. Najmenšiu, dvojnásobnú návratnosť osiva zaznamenali komisári v Horných Orešanoch a Naháči, trojnásobnú v Jaslovciach
a Igrame. Najväčšiu, štvornásobnú návratnosť obilia dosiahli len v obci Paderovce. Informácie o výnose obilnín z hľadiska daňových súpisov prinášajú, tak
ako ostatné údaje tohto typu, značne odlišné hodnoty od skutočnej výnosnosti
ornej pôdy. Poddaní, respektíve predstavitelia obce udávali úrodnosť prirodzene čo najnižšiu, čo bolo aj v záujme šľachty, keďže jej záležalo v prvom
rade na splnení poddanských záväzkov voči nej samotnej. Na panstve roľníci
využívali trojpoľný systém v úrodných oblastiach ako boli Jaslovce a Paderovce, v podhorských mestečkách Smolenice a Horné Orešany či poddanských
obciach Naháč a Lošonec ešte fungovalo dvojpoľné hospodárenie, kvôli menšej rozlohe lúk, potrebných na chov hospodárskych zvierat. Vyklčované zeme
neobrábali poddaní v žiadnom sídle Smolenického panstva.
Lúky v Smoleniciach obrábalo 21 daňovníkov, lúky mali rozlohu od ½ do 2
koscov. V Lošonci užívalo lúky 14 daňovníkov (s rozlohou od ½ do 2 koscov,
spolu o rozlohe 19 a ½ kosca). V Horných Orešanoch užívalo lúky 32 daňovníkov, každý o rozlohe od 1 do 3 koscov, spolu plocha lúk bola 50 koscov.
V Naháči lúky obrábalo 12 daňovníkov, a rozlohou od ½ do dvoch koscov,
spolu to bola plocha 10 koscov. V obci Horné Dubové obrábali lúky 11 daňovníci, celková plocha bola 14 koscov. V Jaslovciach lúky obrábali len siedmi,
spolu o rozlohe 7 koscov. V Paderovciach naopak, lúky užívali všetci zapísaní
daňovníci, s rozlohou pre jednotlivca od ¼ do ½ kosca, celková rozloha lúk
bola v obci 7 a ½ kosca. Hoci lúky tu boli malé, komisári zaznamenali, že dá-
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vali dobré seno, na jedného kosca pripadal voz sena. V Igrame obrábali lúky
všetci, o rozlohe 1 alebo 2 koscov, celková plocha bola veľká 5 koscov. Bolo tu
teda málo lúk, ale taktiež dávali pekné seno. Boli však vystavené potôčikom,
vylievajúcim sa od obce Blatné, ktoré ich poškodzovali. Vyslovene pekné seno
dávali lúky v Horných Orešanoch a Jaslovciach.
Pestovanie a spracovanie viniča bolo súčasťou života obyvateľov malokarpatskej oblasti od dávnych čias. Práve malokarpatská oblasť bola na území
dnešného Slovenska jednou z ekonomicky najefektívnejších, najmä na podhorí, tiahnucom sa od Bratislavy až po Smolenice. Jej súčasťou boli aj plochy viníc, roztratených na Trnavskej pahorkatine, v obciach Horné Dubové či Igram.
Najviac vinohradov začiatkom 18. storočia na Smolenickom panstve obrábali v Smoleniciach (31 poddaných, s rozlohou od ½ do 3 kopáčov) a v Horných Orešanoch (40 poddaných, s rozlohou od 1 do 8 kopáčov, spolu plocha
89 a ½ kopáča). V Naháči obrábali vinice všetci daňovníci, celková plocha vinohradov bola 31 a ½ kopáča, pre jednotlivca od ½ do 2 kopáčov. Žiadne vinice neobrábali poddaní v obciach Jaslovce a Paderovce. V Igrame sa obrábaniu
vinohradov venovalo 11 daňovníkov, viníc bolo menej, s celkovou rozlohou
14 kopáčov, jednotlivci obrábali plochu od 1 do 2 kopáčov. V Lošonci užívalo
vinice 17 daňovníkov (s rozlohou od ½ do 2 a ½ kopáča, spolu 21 kopáčov).
V Hornom Dubovom obrábali vinice všetci daňovníci okrem jedného; celková
plocha vinohradov bola 85 kopáčov. V niektorých mestečkách a obciach Smolenického panstva užívali okrem domácich obyvateľov vinice aj cudzinci, a to
v Smoleniciach – piati, spolu o rozlohe 5 a ½ kopáča, v Lošonci štyria, uvedení
menom a ďalší, bližšie nešpecifikovaní zo Smolenickej Novej Vsi a Smoleníc.
V Horných Orešanoch obrábal vinicu jeden cudzinec s rozlohou 8 kopáčov.
Najdrahšie sa víno predávalo v Horných Orešanoch (po 1 zlatom a 50 denároch), Smoleniciach a Igrame (po 1 zlatom). Pasienky boli v chotári každého
mestečka aj obce. Za primerané komisári označili pasienky v Smoleniciach,
Naháči, Paderovciach a v Igrame. Zo zemepanských lesov mohli slobodne
brať drevo na oheň a stavbu domov obyvatelia Smoleníc, Horných Orešian,
Lošonca, Naháča či Horného Dubového. Poddaní z Jasloviec a Paderoviec
dostávali drevo zo zemepanských lesov panstva Dobrá Voda. V Igrame poddaní drevo na kúrenie údajne nemali žiadne, ale získavali ho z modranských
lesov, drevo na stavbu však nemali odkiaľ získať.
Daňový súpis z roku 1720 bol podobný tomu predošlému, no s revíznym
charakterom, kde je vidieť, že štát mal naozaj záujem na získaní presnejších
údajov zo všetkých sídiel.31 Bolo i presnejšie určené, ktoré vrstvy obyvateľstva
31

V Smoleniciach, Horných Orešanoch a Lošonci sa uskutočnil daňový súpis 8. augusta 1720,
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podliehali zdaneniu, a to napríklad i šľachtické obyvateľstvo, ktoré hospodárilo na poddanskej pôde zaťaženej prácou alebo dávkami. Predmetom daňového súpisu zostali rovnaké body ako v roku 1715, len navyše pribudli údaje
o ďalšom rozmere hospodárskeho života sídiel Smolenického panstva, ako
boli mlyny, krčmy, výsek mäsa a ich zisky.32
Celkový počet daňovníkov 308 na Smolenickom panstve sa oproti predoš
lému súpisu zvýšil takmer o 33 %. Vysoký nárast počtu daňovníkov sme zaznamenali v mestečku Horné Orešany, kde rozdiel medzi rokmi 1715 a 1720
predstavoval až 54 osôb. Takmer dvojnásobne viac daňovníkov oproti roku
1715 zapísali komisári v mestečkách Smolenice (74) a Horné Orešany (96), kde
súčasne v rámci celého panstva žilo aj najviac daňovníkov. Ostatné sídla, obce
Smolenického panstva boli počtami daňovníkov opäť väčšie a menšie; k väčším patrilo Horné Dubové (31) a Jaslovce (30), k menším Igram (22), Naháč (21)
a Lošonec (20). Najmenej daňovníkov (14) žilo podľa záznamov v Paderovciach. Základným a rozhodujúcim činiteľom pre základ dane bola prirodzene naďalej pôda. Orná pôda na Smolenickom panstve predstavovala rozlohu
spolu až 1846 a 1/9 bratislavského gbelu. Vidíme, že rozsah zdaňovanej pôdy
sa na Smolenickom panstve takmer zdvojnásobil, s čím súvisí aj zvýšený počet daňovníkov. V Horných Orešanoch ornú pôdu obrábalo 53 daňovníkov,
s rozlohou od 8 ½ do 17 gbelov, spolu bola rozloha 439 a ¼ gbelu. Polia tu boli
úrodné a ľahko obrábateľné. V Smoleniciach mali oráčiny rozlohu spolu 325
gbelov, podľa vyjadrenia komisárov boli pomerne úrodné. Z celkového počtu
daňovníkov 74 obrábalo orné zeme 35 daňovníkov, každý v rozsahu od 2 a ¾
do 11 a ½ gbelu. V obci Lošonec z celkového počtu daňovníkov 20 len dvaja
neobrábali orné zeme; rozloha sa pohybovala od 2 a ¼ do 4 a ½ bratislavského
gbelu. Rozloha pôdy bola 76 a ¼ gbelu, polia boli miestami neúrodné. V Hornom Dubovom poddaní užívali orné zeme s rozlohou od 3 do 8 ¼ gbelu, zeme
užívalo 28 daňovníkov. Celková rozloha oráčin v tejto obci bola 164 a ½ gbelu.
V Naháči orné zeme užívalo 15 daňovníkov, s rozlohou od 2 do 4 gbelov, celkovo to bola rozloha 56 gbelov. Polia mali priemernú úrodnosť. V Jaslovciach
užívali orné zeme všetci daňovníci. Veľkosť políčok bola od 4 a ½ do 9 gbelov,
spolu to bolo 225 gbelov, priemerne úrodných. V Paderovciach bola rozloha
obrábaných oráčin spolu 112 a 1/3 gbelu; jednotlivci obrábali pôdu o rozlohe
4 a ½ alebo 9 gbelov. V Igrame obrábali orné zeme všetci daňovníci, s rozlohou

32

v Naháči, Hornom Dubovom, Jaslovciach a Paderovciach 11. augusta 1720, v obci Igram
4. augusta 1720.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská I., Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti
Comitatus Posoniensis Anno 1720.
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od 16 do 32 gbelov, celkovo 448 gbelov. Na Smolenickom panstve roľníci využívali trojpoľný systém v Smoleniciach, Hornom Dubovom, Naháči a v Jaslovciach, okrem Lošonca a Igramu, kde ešte fungovalo dvojpoľné hospodárenie.
Najvyššia, až štvornásobná výnosnosť polí bola v obci Paderovce. Vyklčované
zeme neobrábali poddaní v žiadnom sídle panstva.
Lúky obrábali poddaní v Horných Orešanoch, Smoleniciach, Hornom Dubovom, Naháči, Jaslovciach, Paderovciach aj v Igrame. V Horných Orešanoch
z celkového počtu 96 daňovníkov lúky obrábalo 58 daňovníkov, spolu obhospodarovali rozlohu 94 a ½ kosca, jednotlivo o rozlohe od ½ kosca do 4 koscov.
V Smoleniciach poddaní užívali lúky s rozlohou 60 koscov, daňovníkov bolo
34, jednotlivo od ½ do 6 koscov. V Lošonci v tomto čase lúky neužíval nikto,
lebo boli zálohované. V Hornom Dubovom obrábalo lúky 10 daňovníkov, jednotlivo od ½ do jedného kosca, celková rozloha lúk bola deväť koscov. V obci
Naháč obrábali lúky len dvaja daňovníci (jeden o dvoch koscoch a jeden o jednom koscovi), celkovo to bola rozloha 3 koscov. V Jaslovciach užívali lúky všetci, jednotlivo s rozlohou od ¼ do ½ kosca, celkovo plocha lúk predstavovala 12
a ¼ kosca. Jaslovské lúky boli dobré a dávali pekné seno. V Paderovciach kosili
lúky všetci, o rozlohe ½ alebo ¼ kosca, celková rozloha bola 6 a ¼ kosca. Lúky
boli pekné, prinášajúce dobré seno. A napokon v Igrame užívali lúky taktiež
všetci, o dvoch alebo 4 koscoch, celkovo bola rozloha lúk 56 koscov.
Najviac vinohradov aj podľa daňového súpisu z roku 1720 na Smolenickom panstve obrábali naďalej v Horných Orešanoch. Obrábalo ich tu 88 daňovníkov, celková rozloha vinohradov bola 221 kopáčov (jednotlivo od ½
kopáča po 9 kopáčov). Vinohrady tu obrábali aj cudzinci, a to aj šľachtického, aj poddanského stavu. Cudzích šľachticov bolo 13, pochádzali z Trnavy,
a obrábali vinice spolu o rozlohe 143 a ½ kopáča. Cudzí nešľachtici, ktorých
bolo päť, mali vinice spolu o rozlohe 28 kopáčov. Podhorie bolo tak úrodné,
že na plochu jedného kopáča urodilo jeden a pol holby vína; jedna holba sa
ľahko predávala po jednom zlatom a 50 denároch. V Smoleniciach obrábalo
vinohrady celkovo 65 daňovníkov, a tiež dvaja cudzí šľachtici (spolu o rozlohe troch kopáčov) a sedem cudzích nešľachticov. Smolenické podhorie bolo
natoľko úrodné, že na plochu jedného kopáča urodilo dve holby vína. V Lošonci obrábali vinice všetci daňovníci okrem jedného – richtára Juraja Kováča, jednotlivo plochy od 1 do 2 kopáčov. Vinohrady tu okrem domácich
obrábali aj cudzinci – dvaja šľachtici (spolu v rozlohe 7 kopáčov), a viacerí
nešľachtici (z Boleráza, Smolenickej Novej Vsi,33 Smoleníc a Horných Orešian
33

Obec Smolenická Nová Ves bola v roku 1960 pričlenená k obci Smolenice, ktorej súčasťou je
dodnes.
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– spolu s rozlohou 39 kopáčov). Celková plocha lošonských vinohradov bola
73 kopáčov. Lošonské podhorie malo priemernú bonitu, na plochu jedného
kopáča urodilo jednu holbu vína. Jedna holba lošonského vína sa predávala
po 75 denárov. V Hornom Dubovom obrábali vinice všetci daňovníci okrem
dvoch, jednotlivo o rozlohe od 1 a ½ do 5 kopáčov. Celková rozloha viníc bola
71 kopáčov. Vinice tu obrábali aj cudzinci poddanského stavu, žijúci v Dolnej Krupej, Hornej Krupej a Špačinciach, spolu v rozlohe až 253 kopáčov.
V Hornom Dubovom bolo podhorie tak úrodné, že na plochu jedného kopáča
urodilo dve holby vína, jedna sa predávala po 85 denároch. V Paderovciach
ani Jaslovciach vinice neboli. V Naháči vinice obrábali všetci daňovníci, každá
vinica mala rovnakú rozlohu (2 kopáči). Vinice tu obrábalo aj 10 cudzincov
poddanského stavu, ktorí žili v Trstíne a Hornej Krupej (rozloha spolu bola 52
kopáčov). Podhorie tu bolo tak úrodné, že na plochu jedného kopáča urodilo
jednu holbu vína; jedna holba sa predávala po 75 denárov. V Igrame obrábalo
vinohrady 17 daňovníkov, jednotlivo s rozlohou od 1 do 8 kopáčov. Vinice
tu obrábali aj dvaja cudzinci poddanského stavu (spolu s rozlohou 3 kopáčov), celková plocha vinohradov v Igrame bola 53 kopáčov. Podhorie bolo tak
úrodné, že na plochu jedného kopáča urodilo jeden a pol holby vína; jedna
holba sa predávala po jednom zlatom.
Pasienky boli v chotári každého mestečka aj obce Smolenického panstva.
Za primerané komisári označili pasienky v Naháči, Paderovciach a v Igrame.
Ako malé označili komisári pastviny v Smoleniciach, Jaslovciach a v Hornom Dubovom. Zo zemepanských lesov mohli slobodne brať drevo na oheň
a stavbu domov obyvatelia Smoleníc, Horných Orešian, Lošonca, Naháča či
Horného Dubového. V Horných Orešanoch za drevo na kúrenie a stavbu domov zvykli zaplatiť poplatok od každého páru dobytka po 10 denárov, inak
mali dostatočné množstvo dreva z panských lesov. Aj obyvatelia Jasloviec
mali dostatok dreva zo vzdialenejších zemepanských lesov z Dobrej Vody.
Daňový súpis z roku 1720 eviduje aj mlyny. V uvedenom období boli podľa súpisu v Horných Orešanoch tri nájomné mlyny na mletie múky: Jána Slaninku, ktorý platil ako nájom 15 bratislavských gbelov pšenice, dva vykŕmené
bravy, mal ročný zisk 25 zlatých. Ďalšie dva mlyny mal v prenájme Juraj Baborský a Melchior Hader (ten mal v nájme tretinu mlyna). V Smoleniciach mal
zemepanský mlyn v prenájme šľachtic Štefan Antalsti, ktorý zaň platil ročný
cenzus jeden zlatý a 50 denárov. Druhý zemepanský mlyn mal v prenájme
Štefan Počuch, platiaci rovnaký cenzus, ale oba mlyny údajne neprinášali žiaden úžitok. V Lošonci mal mlyn v prenájme Ján Pinkas, ktorý platil ročný
cenzus 4 zlaté, ale zisk nemal žiaden. V Hornom Dubovom mal mlyn v nájme
Juraj Vadič, ktorý odvádzal 7 a ½ bratislavského gbelu obilia, ale zisk nemal
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žiadny. V Naháči ani v Jaslovciach sa nespomína žiaden mlyn. V Igrame bol
jeden zemepanský nájomný mlyn, ale údajne tiež neprinášal žiaden úžitok.
Čo sa týka krčmy a výčapu, situácia v jednotlivých sídlach panstva bola
rôzna. V Horných Orešanoch užívalo mestečko výčap polovicu roka, okrem
toho tu bývali ročne tri jarmoky. V Smoleniciach boli taktiež ročne tri jarmoky,
z ktorých jeden bol pre úžitok obyvateľov. Mestečku, rovnako ako v Horných
Orešanoch, patril zisk z výčapu polovicu roka. Obec Lošonec užívala výčap
štvrť roka. Poddanským obciam Horné Dubové, Naháč, Jaslovce, Paderovce
a Igram patril úžitok z výčapu polovicu roka, ale úžitok údajne nebol žiadny.
Igram mal navyše celoročný úžitok z výseku mäsa, ale ani ten údajne neprinášal žiadne zisky. Ďalším údajom v daňových súpisoch boli aj trhy, ale aj tieto
údaje sú pomerne nepriaznivé a dokladajú fakt, že mnohé obchodné spojenia
sa vo vojnových časoch pretrhli. Vo viacerých sídlach bol trh skromný (Smolenice34 a Horné Orešany), alebo tam nebol vôbec.
Hoci daňové súpisy ako historický prameň mali svoje limity,35 odhalili
priame dôsledky vojenských operácií na západnom Slovensku v podobe neutešeného stavu slovenských hospodárskych a sociálnych pomerov. V prevažnej väčšine sídiel sa stretávame s rozsiahlymi požiarmi a rabovaním
rôzneho druhu obyvateľstva, najčastejšie bývalých, potulujúcich sa vojakov
a zbojníkov. V rámci územia Bratislavskej stolice najhoršia bola situácia na
území Žitného ostrova a v Malokarpatskej oblasti. Možno konštatovať, že
prevažná väčšina sídiel Smolenického panstva bola zničená požiarmi, zdevastovaná a vyrabovaná: väčšia časť Smoleníc, ďalej Horné Orešany, Lošonec
a Jaslovce.36 Ako teda ukazujú zachované daňové súpisy, najmä po skončení
posledného protihabsburského povstania Františka II. Rákociho bolo vidiecke obyvateľstvo v zložitej situácii. Mnoho sídiel bolo zničených, obyvateľstvo,
ktoré tu žilo predtým, buď vymrelo, alebo sa vysťahovalo do iných stolíc. Celé
ťažisko hospodárskeho života tejto krajiny spočívalo na poľnohospodárstve,
avšak jeho rozvoj bol z viacerých príčin spomalený, okrem vyššie uvedených
príčin to bolo aj kvôli feudálnemu systému, ktorý vtedy panoval.37
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Výsadu týždenných trhov potvrdil Smoleniciam panovník Karol III. v roku 1719. LOPATKOVÁ, Remeselná výroba a počiatky priemyslu v mestečku Smolenice v 18. a 19. storočí, s. 97.
KOHÚTOVÁ, K hodnote daňových súpisov z rokov 1715 a 1720, s. 83 – 100.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská I., Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti
Comitatus Posoniensis peracta Anno 1711.
LOPATKOVÁ, Zuzana. Dopad vojenských událostí na venkovské obyvatelstvo v Bratislavské župě na počátku 18. století. In: BALCAROVÁ, Jitka – KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří (eds.).
Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha: Národní zemědělské
muzeum, 2017, s. 159 – 167.
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Čiastočné informácie o hospodárskej a sociálnej situácii na Smolenickom
panstve v roku 1719 nám poskytuje urbár panstva, ale len tej jeho čiastky,
ktorá patrila grófke Barbore Erdődyovej.38 Medzi evidovanými obcami panstva je po prvýkrát obec Osuské. Naopak, chýbajú údaje o príjmoch z Jasloviec a Paderoviec. Urbársky súpis tak eviduje príjmy z nasledujúcich sídiel
panstva: zo Smoleníc, Lošonca, Horných Orešian, Naháča, Horného Dubového, Osuského a Igramu. V Smoleniciach patrilo grófke Barbore Erdődyovej v tom čase 9 osminových usadlostí, 14 polovičných usadlostí, jedna
šestnástinová a sedem pustých usadlostí. Poddaní na osminovej usadlosti odovzdávali tieto dávky: v hotovosti dva zlaté alebo nič, osminu masla
a sliepky a 1 a ½ vajca. Poddaní polovičnej usadlosti platili po 4 alebo 8
zlatých, ďalej odovzdávali polovicu masla a sliepky a 6 vajec. Na celej usadlosti hospodárili len dvaja poddaní, z ktorých jeden bol krčmárom. Grófke Erdődyovej patril aj príjem z Počuchovho mlyna (ročne 2 zl. a 50 den.)
a z prenájmu výseku mäsa (ročne 16 zl.). Ročný príjem zo Smoleníc bol 105
zlatých a 50 denárov.
V Lošonci patrili grófke Erdődyovej dve osminové a 15 štvrtinových usadlostí. Podľa súpisu bolo šesť usadlostí v obci opustených. Poddaní na osminovej usadlosti platili 1 zlatý a 25 denárov, okrem toho odovzdávali, rovnako
ako v Smoleniciach, osminu holby masla, osminu sliepky a 1 a ½ vajca. Poddaní, hospodáriaci na štvrtinovej usadlosti, odovzdávali v hotovosti dva zlaté
a 50 denárov, ďalej štvrtinu holby masla, štvrtinu sliepky a tri vajcia. V Horných Orešanoch patrili grófke Erdődyovej príjmy z 21 osminových, 11 polovičných, 13 šestnástinových a 9 štvrtinových usadlostí. Urbár eviduje sedem
opustených usadlostí. Poddaní v tejto obci odovzdávali len peňažné dávky:
hospodáriaci na osminovej usadlosti 2 zlaté a 50 denárov, na polovičnej 10
zlatých, na šestnástinovej 1 zlatý a 25 denárov, na štvrtinovej 5 zlatých. Grófka Erdődyová tu mala tiež príjem z dvoch mlynov (spolu vo výške 60 zl.), ako
aj z prenájmu výseku mäsa a z krčmy.
V Naháči patril grófke Erdődyovej príjem z 10 štvrtinových a 11 polovičných usadlostí. Opustených usadlostí bolo päť. Poddaní odovzdávali aj
peňažnú hotovosť, aj naturálie. Poddaní na štvrtinových usadlostiach odovzdávali 2 zlaté a 50 denárov, ďalej po štvrtine holby masla a štvrtine sliepky, a tri vajcia. Od polovičnej usadlosti platili 5 zlatých, ďalej polovicu holby
masla, polovicu sliepky a 6 vajec. V Hornom Dubovom grófke plynuli príjmy
38

MV SR, Slovenský národný archív, fond Ústredný archív rodu Erdődy, písomnosti panstiev
Smolenice a Dobrá Voda, Urbarialia, Urbarium pro Anno 1719 zepsany ze stranky Jeji excell.
Pani groffky Erdodi Barbory de Monyorókerék v panstvi Smoleniczkym.
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z ôsmych osminových usadlostí, ktoré platili po 5 zlatých, ďalej odovzdávali
polovicu holby masla, polovicu sliepky a šesť vajec. Opustených usadlostí,
z ktorých mal grófke plynúť príjem, bolo v obci až 12. V Osuskom patrili grófke Erdődyovej príjmy z jednej osminovej, siedmych polovičných a štyroch
štvrtinových usadlostí. Opustených usadlostí bolo šesť. Poddaní v Osuskom
platili len peňažné dávky, a to poddaní na osminovej usadlosti 4 zlaté, na polovičnej 12 zlatých, na štvrtinovej 6 zlatých. Príjem z mlyna bol 4 zlaté ročne.
A napokon v obci Igram patril grófke Erdődyovej príjem zo 14 polovičných
a dvoch osminových usadlostí, jedna usadlosť bola opustená. Poddaní hospodáriaci na polovičných usadlostiach platili 5 zlatých, na osminových usadlostiach len jeden zlatý a 25 denárov.
Najkomplexnejšie údaje o hospodárskej a sociálnej situácii na Smolenickom panstve v prvej tretine 18. storočia nám poskytuje urbársky súpis celého
panstva z roku 1728.39 Na rozdiel od daňových súpisov či čiastkového urbára
z roku 1719 nám poskytuje údaje o počtoch všetkých skupín poddanského
obyvateľstva na panstve, teda nielen tých, ktorí podliehali zdaňovaniu. Zdá
sa, že správa Smolenického, resp. Smolenicko-Dobrovodského panstva, navzájom prepojeného vlastnícky a majetkovo, bola rozdelená na Smolenický
a Dobrovodský provizoriát, ktoré mali na čele vlastného provízora. Na základe urbárskeho súpisu z roku 1728 môžeme konštatovať, že do Smolenického panstva patrili nasledujúce sídla: mestečká Smolenice a Horné Orešany,
a poddanské obce Osuské, Naháč, Lošonec, Horné Dubové, Paderovce, Igram
a majer Uherec. Správe Dobrovodského provizoriátu podliehali mestečká
Chtelnica, Brezová a Stará Turá, a obce Lopašov, Šterusy, Dobrá Voda, Lančár
a Kočín.40 Ďalej obce a mestečká Smolenického panstva boli z hľadiska plnenia poddanských povinností rozdelené na dva typy: tie, kde poddaní odvádzali len prácu, a tie, kde platili cenzus.
Poddaní mestečka Smolenice boli povinní robotovať. V mestečku bolo
obývaných 17 celých usadlostí, jedna polovičná a jedna šestnástinová. Opustených bolo 19 celých usadlostí, jedna polovičná a jedna osminová. Urbár
uvádza v Smoleniciach spolu 93 sedliakov. Práce mali vykonávať sedliaci
40 a ½ dňa so záprahom a 117 dní pešo. Ročný cenzus od celej usadlosti platili
jeden zlatý a 65 denárov. Okrem toho boli poddaní v Smoleniciach povinní
39
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MV SR, Slovenský národný archív, fond Ústredný archív rodu Erdődy, písomnosti panstiev
Smolenice a Dobrá Voda, Urbarialia, lad. 15, fasc. 8, Nro. 24, Extractus Generalis Urbarii Novi
Dominium Szomoyan et Jökö Anno 1728.
Dejiny Dobrovodského panstva v tomto období spracovala DANKOVÁ, Miroslava. Dejiny
panstva Dobrá Voda od 16. storočia do 1. polovice 19. storočia. Dizertačná práca. Trnava: Fakulta
humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 2002, 242 s.
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odvádzať cenzus od každej celej obývanej usadlosti po 16 zlatých a tiež ovos,
za opustenú usadlosť ročne 8 zlatých. V istej časti polí na smolenickom majeri
tiež vykonávali orbu, rovnako tiež boli povinní kosiť, zbierať seno, vykonávať žatvu a zvážať obilie. Panstvo tiež malo v Smoleniciach príjem z rôznych
nájmov. Z dvoch jarmokov ročne malo panstvo zisk dva zlaté a 50 denárov.
Okrem toho smolenickí poddaní dostali novú povinnosť, a to zaplatiť ročne
66 zlatých na opravu hradu.
Mestečko Horné Orešany platilo cenzus, bolo tu obývaných 14 celých
usadlostí, jedna polovičná a jedna osminová. Opustených bolo 16 celých
usadlostí a jedna štvrtinová, spolu tu žilo 98 sedliakov. Každá celá usadlosť platila cenzus 9 zlatých a ovos. Poddaní tiež obrábali vinice s rozlohou
106 kopáčov a lúky so senom s rozlohou 61 koscov. Okrem toho vykonávali
všetky potrebné odvozy, týkajúce sa prác na viniciach aj lúkach. Čo sa týka
pustých zemí, mestečku bolo dovolené premeniť celé usadlosti na štvrtinové.
V Horných Orešanoch osobitne platil jeden sedliak panstvu nájom vo výške
15 zlatých ročne za prenájom polovice zemepanského domu, ako aj istý Žid
nájom za želiarsky dom vo výške 14 zlatých. Z dvoch jarmokov ročne malo
Smolenické panstvo zisk dva zlaté a 30 denárov. Horné Orešany boli špecifické svojím úrodným podhorím s kvalitnými a úrodnými vinohradmi, a tak tu
malo vinice veľa cudzincov. Tí platili panstvu za ich užívanie ročne 5 zlatých
a 95 denárov, ktoré vyberal správca viníc. Z mýta dostávalo panstvo 80 zlatých, z výrubu dreva v lesoch malo 91 zlatých a 85 denárov, zo žaluďovej
pastvy 60 zlatých a 24 denárov.
Poddaní obce Horné Dubové boli povinní robotovať; práce na poliach vykonávali sedliaci 24 dní v roku so záprahom a 24 dní pešo. Celých obývaných
usadlostí tu bolo šesť. Až 20 usadlostí bolo opustených, z toho 19 celých a jedna štvrtinová. Spolu tu žilo len 12 sedliakov. Okrem obrábania polí obyvatelia
Horného Dubového tiež poskytovali práce všetkého druhu okolo polí, viníc
a lúk, podľa nariadenia zemepanského úradníka. Ročný cenzus pre nich bol
dva zlaté a 50 denárov. Opustené zeme kvôli veľkému blatu, ničivým dažďom
aj ich neúrodnosti nič neurodili. V Hornom Dubovom platili poddaní navyše
za žaluďovú pastvu a užívanie viničného podhoria, ale výšku poplatkov urbár neuvádza.
Obyvatelia obce Osuské boli povinní platiť cenzus. Obývaných tu bolo sedem celých usadlostí, jedna polovičná, jedna osminová a jedna šestnástinová
usadlosť. Spolu päť usadlostí bolo opustených, z toho dve celé, jedna polovičná, jedna osminová a jedna šestnástinová. Spolu hospodárilo v Osuskom
28 poddaných. Jedna celá usadlosť platila ročný cenzus 20 zlatých, a ďalej podľa kontraktu obce so Smolenickým panstvom bola obec povinná pri Smoleni-
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ciach obrábať isté polia a lúky, zúčastniť sa žatvy, vykonávať zber sena a zvážať ho. Tiež boli obyvatelia Osuského povinní poskytovať niektoré povozy
do Trnavy, Viedne a Bratislavy. Za opustené usadlosti platila obec pomerne
vysoké čiastky – v roku 1725 zaplatila panstvu 22 zlatých a 50 denárov, v roku
1727 až 24 zlatých a 60 denárov. Poddaní obce Naháč boli povinní robotovať.
Obývaných tu bolo sedem celých usadlostí a jedna osminová. Až 22 usadlostí
bolo opustených, z toho 20 celých, jedna štvrtinová a jedna osminová. Spolu
tu hospodárilo 28 sedliakov, ktorí robotovali 30 dní v roku so záprahom a 25
dní pešo. Platili cenzus za dom 60 denárov, za šafran 8 denárov, za oštiepok 15 denárov, čo spolu činilo čiastku 83 denárov. Rovnako ako v Osuskom,
aj v Naháči boli opustené zeme, ktoré kvôli neúrodnosti a ničivým dažďom
neprinášali žiadnu úrodu. Aj poddaní obce Lošonec boli povinní robotovať.
Bolo tu deväť obývaných usadlostí, z toho šesť celých, jedna polovičná, jedna
štvrtinová a jedna osminová. Spolu tu hospodárilo 31 sedliakov. Opustených
usadlostí tu bolo rovnako deväť, z toho osem celých a jedna štvrtinová. Poddaní robotovali 24 dní v roku so záprahom a 33 dní pešo. Cenzus od jednej
celej usadlosti bol vo výške 44 denárov. Asi okolo roku 1728 lošonským poddaným pribudla povinnosť platiť za užívanie každého kopaničného kopca po
15 denárov.41
Obec Igram platila panstvu cenzus. Bolo tu 12 obývaných usadlostí, z toho
11 celých a jedna polovičná. Opustených usadlostí bolo 11, všetky boli celé.
Spolu v obci hospodárilo 29 sedliakov. Ako ročný cenzus platili všetky usadlosti, či obývané, alebo opustené, po 7 zlatých a 15 denároch. Okrem toho
poddaní tiež poskytovali práce s dobytkom aj pešie, ak sa vyskytli, najmä na
zemepanských majeroch v Igrame a Čataji. Poddaní v Igrame navyše odovzdávali bližšie nešpecifikované dávky oštiepkov a ovsa. Obec Paderovce
taktiež platila cenzus. Obývaných usadlostí tu bolo spolu osem, z toho sedem bolo celých a jedna polovičná. Viac ako obývaných tu bolo opustených
usadlostí, a to v počte 10, z toho deväť bolo celých a jedna polovičná. Spolu
tu hospodárilo 23 sedliakov. Od roku 1733 mali na základe rezolúcie grófa
J. Erdődyho povinnosť okrem odvozu 30 siah dreva (ktoré musela obec rúbať a vyvážať do hradu, alebo inde, kde bolo potrebné), aj každý sedliak na
celej usadlosti každý mesiac odviezť jeden voz dreva do Bratislavy pre zemepanskú potrebu. Pretože sa ale stávalo, že na takýchto furmankách hynul
dobytok, z furmanky sa paderovskí poddaní radšej vykupovali – za odvoz
obvyklých 11 a 5/8 siahy dreva, ktoré museli voziť do Bratislavy, platili v ho41

MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská, Urbarialia, Lošonec, šk. č. 233, Examen
ad novem puncta interrogatoria, Possessio Lossoncz.
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tovosti 35 zlatých a 26 a ¼ denára. Za túto činnosť im Smolenické panstvo
každoročne dávalo drevo.42
Tabuľka 2. Príjmy Smolenického panstva z jednotlivých mestečiek a obcí podľa urbára z roku 1728
Mestečko/obec

Suma

Smolenice

153 zl. 47 ¾ den.

Horné Orešany

232 zl.

Horné Dubové

151 zl.

Osuské

177 zl. 10 den.

Naháč

37 zl. 91 den.

Lošonec

35 zl. 2 ½ den,

Igram

188 zl. 87 den.

Paderovce

207 zl.

Na základe urbárskeho súpisu možno konštatovať, že z hľadiska hospodárskych a sociálnych pomerov sa jednotlivé sídla na Smolenickom panstve
značne líšili. Hospodársky najprosperujúcejšími sídlami bolo jednoznačne
mestečko Horné Orešany (tab. č. 2). Pomerne nízky príjem deklaruje údaj
o Smoleniciach, ktoré predbehli aj niektoré menšie obce (Paderovce, Igram či
Osuské). Zo všetkých sídiel malo Smolenické panstvo ročný príjem približne 1 182 zlatých, pre porovnanie z Chtelnického panstva bol ročný príjem
takmer dva a polnásobne vyšší, až 2 934 zlatých. Z krčmy (výčapu vína a piva)
vzhľadom na tzv. coborovskú čiastku odvádzali jednotlivé mestečká a obce
tieto počty holieb: Smolenice 2, Horné Orešany 2, Horné Dubové 1, Lošonec
1, Igram 2, Paderovce 1, Naháč 2, Osuské 1 holbu. V roku 1725 smolenický
provízor získal z celého panstva 755 a ¾ holieb vína a 696 holieb piva. Z pálenky malo panstvo ročný zisk 40 zlatých. Mestečká Smolenice a Horné Orešany spracovávali mäso na účet panstva. Ďalej Lošonec z titulu výseku mäsa
zvykol platiť panstvu štyri zlaté, z toho tretina putovala na účet Coborovcov.
Ďalej v rámci výseku mäsa odovzdávali niektoré obce loj – Naháč 30 libier
a Osuské 20 libier ročne.
Do Smolenického panstva patril aj zemepanský majer Uherec (Uherce)
pri Dolnej Krupej, kam chodievali pracovať práve poddaní z Horného Dubo-

42

MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská, Urbarialia, Paderovce, šk. č. 290, Examen ad novem puncta interrogatoria, Possessio Pagyerocz. Dostupné na internete [cit. 201807-27]: ˂http://archivportal.arcanum.hu/urberi/opt/a130904.htm?v=pdf&a=start˃
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vého. K urbárskemu súpisu patrí aj zoznam mlynov a rybníkov na panstve.
Mlyny, z ktorých plynul panstvu príjem, boli podľa súpisu v Horných Orešanoch a Smoleniciach. V Horných Orešanoch súpis eviduje prenajatý mlyn
pri lese, z ktorého mlynár odovzdával ročne 30 bratislavských meríc pšenice
a dva vykŕmené bravy. Z ďalšieho mlyna, pod mostom, odovzdával mlynár
rovnaké naturálie. Ďalší mlyn, tzv. Kubišovský, bol v čase súpisu opustený,
patrilo k nemu odovzdávanie naturálií vo forme 30 bratislavských meríc pšenice a jedného vykŕmeného brava. Vlastný zemepanský mlyn pod cintorínom
mal v nájme mlynár, ktorý odvádzal ročne 180 bratislavských meríc pšenice,
150 bratislavských meríc raže a 8 bratislavských meríc strukovín. V Smoleniciach súpis eviduje tzv. Počuchov mlyn, ktorý odovzdával panstvu ročne dva
zlaté a 50 denárov, ďalej 12 a ½ bratislavskej merice pšenice a deväť bratislavských meríc raže. Ďalší mlyn niže Horných Orešian, kedysi tzv. Paxiovský,
bol v čase súpisu predaný. Rybníky malo Smolenické panstvo v chotári mestečiek Smolenice a Horné Orešany. Spolu to boli tri rybníky, jeden v lokalite
Mladý Háj v Smoleniciach, a dva v Horných Orešanoch, v lokalite Starý Háj.
Prvý rybník bol v čase súpisu opravený, druhé dva boli novopostavené, na
náklady grófa J. Erdődyho. Prvý, zvaný aj horný, bol najväčší, bolo do neho
nasadených asi 3 000 moravských kôp mladých rybiek.43 Druhý rybník bol
v čase súpisu vypustený, a do tretieho, najmenšieho rybníka bolo pustených
asi 1 200 moravských kôp mladých rybiek.
Zaujímavou a netypickou súčasťou zemepanského urbára je aj súpis fars
kých pozemkov na území Smolenického panstva, resp. Smolenického provizoriátu. Súpis eviduje farské pozemky v Smoleniciach, Horných Orešanoch
a Naháči ako sídlach farností. V Smoleniciach fare patrili orné zeme v troch
oračkách (počet 36), lúky (počet 20), vinice (počet 18). Od Smolenického hradu dostával farár 10 holieb vína, 15 bratislavských meríc pšenice a raže na
hostie, tiež jedného vykŕmeného brava. Za to bol povinný farár sláviť v hradnej kaplnke dve omše týždenne.44 V Horných Orešanoch patril fare ovocný
sad, tri alebo štyri lúčky, dve políčka a vinica. Ďalšie pozemky boli kúpené
z fundácie farára Lukáša Hustoviča, ktorý odkázal fare sumu 225 zlatých. Išlo
43
44

Kopa rýb = 1 cent rýb (rybej násady). Jeden cent predstavoval hmotnosť 56 kg.
Na Smolenickom hrade mali Erdődyovci kaplnku už v 17. storočí. Prvýkrát sa hradná kaplnka spomína v kanonickej vizitácii z roku 1634. V kaplnke sa mohli sláviť omše na základe
povolenia pápežskej stolice. Smolenický farár za slávenie omše na Smolenickom hrade (dvakrát týždenne) dostával špeciálnu ročnú províziu od grófov Erdődyovcov: 1 mut pšenice,
10 holieb vína a jedného vykŕmeného brava. Prímási Levéltár Esztergom, Archivum ecclesiasticum vetus, Lib. 3, fol. 108, Districtus sub Montibus, Visitatio canonica per anno 1634.
LOPATKOVÁ, Zuzana. Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu v 2. polovici
16. storočia a v 17. storočí. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 71 – 72.
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o novo zakúpené polia, lúky a štyri vinice. V obci Naháč fare patrila vyklčovaná zem, lúka, vinica, a tiež úžitok z mlyna v Hornom Dubovom (ako naháčskej filiálky) vo forme 15 bratislavských meríc obilia.45
Tabuľka 3. Počet poddaných mestečiek a obcí Smolenického panstva podľa urbára z roku 1728
Mestečko/obec

Suma

Smolenice

93

Horné Orešany

98

Horné Dubové

12

Osuské

28

Naháč

28

Lošonec

31

Igram

29

Paderovce

23

S hospodárskou situáciou na Smolenickom panstve veľmi úzko súvisí aj
sociálna štruktúra jeho obyvateľstva. Absolútnu väčšinu obyvateľstva Smolenického panstva tvorili poddaní. Okrem nich tu žili aj príslušníci šľachtického
stavu; predstavitelia vyššej šľachty – majitelia Smolenického panstva a hradu, ako aj zemania. Mestečká boli v rukách zemepánov a ich obyvatelia boli
tiež poddanými. V skupine poddanského obyvateľstva boli najpočetnejšou
skupinou na Smolenickom panstve sedliaci. Užívali usadlosť alebo jej časť,
ku ktorej patrila orná pôda, lúky, vinice. Chovali dobytok na obrábanie užívanej pôdy a na vykonávanie robotných povinností, pestovali obilie, zvážali
seno z lúk, starali sa o záhrady. Postavenie sedliakov nebolo rovnaké, čo sa
prejavovalo najmä rozlohou pôdy na jedno hospodárstvo. Druhú skupinu
obyvateľstva tvorili želiari, ktorí mali na usadlosti postavený vlastný dom.
Venovali sa poľnohospodárstvu, užívali kopaničiarsku pôdu a obrábali vinice. Niektorí želiari sa rozlohou pôdy a spôsobom života vyrovnali sedliakom.
V mestečkách a dedinách žili aj podželiari, bez domu, ktorí ako nájomníci bývali v cudzích domoch. Niektorí z nich obrábali vinice či kopaničiarsku pôdu
v menšom rozsahu. Výsadné práva prinášali obyvateľom mestečiek (Smole-

45

MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská I., Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti
Comitatus Posoniensis peracta Anno 1711. LOPATKOVÁ, Zuzana. Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011,
s. 85 – 93.
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nice a Horné Orešany) isté úľavy v niektorých poddanských povinnostiach.46
V mestečkách a dedinách žili rôzne skupiny zvýhodneného obyvateľstva,
ktorí boli oslobodení od niektorých povinností. Boli to predovšetkým predstavitelia najrozličnejších remesiel, ako napríklad mlynári, mäsiari, mýtnici,
obchodníci, kováči, obuvníci, debnári,47 kožušníci a ďalší.48
Špeciálnu funkciu v mestečkách a dedinách mali richtári, ktorí boli volení
na jeden rok. V rámci samosprávy mali svojich prísažných, ktorí sa každý rok
menili. Richtárom býval vážený, často majetnejší mešťan, resp. poddaný. Jeho
úlohou bolo chrániť výsady mestečka, resp. záujmy obce, a zároveň aj vykonávať vôlu zemepána. V právomoci richtára bolo vyberanie poddanských
poplatkov, súdenie menších priestupkov a vybavovanie sťažností. Funkciu
richtára v dedinách mohol vykonávať nielen sedliak, ale aj želiar, ktorého si
volili poddaní. Richtárom mohol byť len poddaný bezúhonných mravov, jeho
voľbu musel potvrdiť zemepán. Mestskú písomnú agendu viedol notár, ktorý
bol zvyčajne aj učiteľom a organistom. Richtárovo označenie iudex (sudca) deklaruje jeho ďalšiu právomoc, v rámci ktorej mohol trestať menšie priestupky
poddaných, ako napriklad krádeže, škody spôsobené na poliach, výtržnosti,
bitky a pod.49 V mestečkách Smolenice a Horné Orešany žili aj predstavitelia
inteligencie, ako boli učiteľ – organista, pisár a notár, v mestečku Smolenice
navyše aj zemepanské úradníctvo na hrade. Učiteľ dostával plat v hotovosti, ale aj v naturáliách, ako boli obilie alebo vykŕmené bravy.50 Obyvateľstvo
v mestečkách a dedinách dopĺňali aj predstavitelia cirkvi, ako boli miestni
farári. Na Smolenickom panstve sa nachádzali aj domy libertínov a inskripcionalistov.51
46

47

48

49
50

51

MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská, Urbarialia, Smolenice, šk. č. 351, Contract z obuch stranek, jednej S. Panstwi Smoleniczkeho, druhej pak Mesteczka Smolenicze
roku 1766, dne 1. Januariusa.
Napríklad podľa jedného z účtov z roku 1701 mal debnár Václav Ferušek na Smolenickom
panstve takýto ročný plat: 20 zlatých v hotovosti, 6 zlatých za mäso, 1 kabát z třebíčskeho
súkna, z toho istého súkna nohavice a mentieku, 3 zlaté za podšívku pod mentieku, 20 meríc
raže, 1 a ½ merice strovy, 10 holieb soli, 12 holieb syra, 6 holieb masla, 6 okovov piva, nové
topánky, dve podšitia obuvi. MV SR, SNA, fond Ústredný archív rodu Erdődy, Panstvo Smolenice a Dobrá Voda, účty panstva Smolenice a Dobrá Voda.
LOPATKOVÁ, Remeselná výroba a počiatky priemyslu v mestečku Smolenice v 18. a 19.
storočí, s. 99 – 100.
DANKOVÁ, Dejiny panstva Dobrá Voda, s. 80 – 82.
LOPATKOVÁ, Zuzana. Sieť ľudových škôl na území Smolenického a Ostrokamenského panstva v ranom novoveku. In: FIALOVÁ, Ivana – TVRDOŇOVÁ, Daniela (eds.). „Škola základ života...“ História školstva v archívnych dokumentoch. Bratislava: Slovenský národný archív,
2015, s. 35 – 61.
Libertinus (slobodný) bol bývalý poddaný, ktorého oslobodil zemepán za určité služby alebo
za istý finančný obnos buď natrvalo, alebo na nejaký čas od poddanských povinností. Bol
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V Smoleniciach boli v sledovanom období aj šľachtické kúrie. K najstarším zemianskym rodinám v Smoleniciach patrila rodina Petheövcov, ďalej
tu žili Ferenčovičovci, Zergéniovci, Počuchovci, Kollerovci z Veľkej Mane,
Mezőlakiovci a Péčiovci. V Horných Orešanoch to boli Zergéniovci, Dulajovci, Horániovci, Vizkeletiovci, Speciarovci, Nagyovci a Kloknerovci. Z uvedeného vyplýva, že na Smolenickom panstve žilo aj šľachtické obyvateľstvo,
ktoré malo svojich zamestnancov, sluhov, ktorí neboli zachytení v urbároch.
Môžeme konštatovať, že obyvateľstvo Smolenického panstva bolo diferencované podobne ako na iných panstvách na území Slovenska. V mestečkách
bola táto diferenciácia výraznejšia, popri veľkom počte poddaných tu žila aj
skupina zvýhodneného obyvateľstva. Mestečká dosiahli aj isté vymoženosti, z udelených výsad mali výhody všetci obyvatelia, nielen niektoré vrstvy.
Na dedinách žili tiež rôzne vrstvy obyvateľstva, nie však také rozmanité ako
v mestečkách. Zaoberali sa najmä poľnohospodárstvom, uplatňovali sa všetky tri druhy feudálnej renty, naturálna do istej miery ustúpila pred finančnou,
pričom sa celé dediny mohli vykúpiť z dávok jednorazovou sumou, ako to
dokladáme vyššie. Robotné povinnosti na panstve boli taktiež veľmi rozmanité, a to u roľníkov, mlynárov či richtárov. S pribúdajúcim rozsahom pôdy
potrebovalo panstvo od poddaných viac robôt. A tak panstvo na jednej strane
oslobodzovalo poddaných od dávok, na druhej strane žiadalo viac práce na
zemepanskej pôde. Úbytok obyvateľstva sa prejavol najmä v období moru
a vojen, pričom však povinnosti poddaných sa neznížili.52 Pôda ako základ
feudálneho systému bola v poľnohospodárskej výrobe rozhodujúcim činiteľom. Bonita, čiže stupeň akosti pôdy, priamo závisela od geografických dispozícií konkrétnej oblasti, pričom reliéf krajiny zároveň ovplyvňoval i množstvo obrábanej pôdy. O celkovej obrábanej ploche pôdy nemáme na území
dnešného Slovenska zo začiatku 18. storočia zachované presnejšie údaje. Pôda
bola obrábaná dvoma spôsobmi, dvojpoľným alebo trojpoľným systémom.
Polia, ktoré boli dobre kultivované, boli obrábané podľa trojpoľného systému,
čo znamenalo rozdelenie poľa na tri časti, kde sa pestovali oziminy a jariny,
pričom tretia časť poľa ostala ležať úhorom. Objavuje sa však aj dvojpoľný

52

tak vyňatý z poddanskej závislosti. Inskripcionalista (zapísaný) dostal od zemepána, za nejaké služby alebo peňažný obnos, pozemkový majetok do slobodného úžívania. Oslobodenie
od poddanských povinností trvalo dovtedy, kým zemepán nevrátil zapísanú sumu. Boli to
vlastne držitelia majetkov panstva na základe zálohovej držby, ich „údajná“ sloboda spočívala vlastne v tom, že nimi držane majetky sa na čas zálohu nepočítali medzi príjmy panstva,
no evidovali sa. DANKOVÁ, Dejiny panstva Dobrá Voda, s. 67.
ŠPIESZ, Anton. Slovensko v procese refeudalizácie v 16. – 18. storočí. In: Historické štúdie,
1972, roč. 17, s. 47 – 61.
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systém, kde sa oziminy a jariny siali na jedno pole spolu a zvyšná časť ostávala ležať úhorom. Obyvatelia obcí a mestečiek Smolenického panstva, ako sme
sa o tom zmienili, využívali na obrábanie pôdy dvojpoľný aj trojpoľný systém. Na celom území panstva jednoznačne dominovala rastlinná výroba ako
základné odvetvie poľnohospodárskej činnosti poddaných. Najpriaznivejšie
podmienky na pestovanie obilia a zeleniny, čo bolo geograficky dané, jestvovali na území obcí Jaslovce, Paderovce či Igram, kde sa rozprestierala úrodná
nížina. V poľnohospodárskej výrobe bolo na juhozápadnom Slovensku dôležité vinohradníctvo, v niektorých oblastiach, napríklad malokarpatskej, tvorilo základ výroby. Toto poľnohospodárske odvetvie bolo významným zdrojom peňažných príjmov. Na začiatku 18. storočia ceny vína stagnovali, a preto
sa zmenšovali výmery vinohradníckych plôch. V malokarpatskej oblasti sa na
začiatku storočia kvôli nepriaznivej spoločenskej a politickej situácii znížila
produkcia vína až o 30 %. Poddaní na území Smolenického panstva, podobne ako inde, boli závislí od svojich zemepánov. Prevažná väčšina všetkých
poddaných boli buď takzvanými večnými, alebo dedičnými poddanými. To
znamenalo, že boli trvale pripútaní k pôde a zemepán s nimi mohol voľne
disponovať. V daňových súpisoch zo začiatku 18. storočia nachádzame aj veľké množstvo opustených usadlostí, ktoré boli spustošené. Obyvatelia týchto
usadlostí tam počas vojny buď úplne vymreli, alebo kvôli biede nemali dobytok, ktorým by obrábali pôdu a stávali sa želiarmi. Všetky skupiny poddanského obyvateľstva si museli, samozrejme, plniť svoje povinnosti, z ktorých
najdôležitejšia bola robotná povinnosť; za túto prácu zemepán prenajímal
poddanému pôdu.53 Okrem toho každý poddaný odvádzal z peňažnej renty
zemepánovi takzvaný cenzus a z naturálnej renty obyčajne deviatok z úrody, ľanu a konope, alebo niektorých druhov zvierat (dobytka, ale aj z oviec,
kôz či včiel). Tento deviatok sa nevyberal v naturáliách, ale v peňažnej forme.
Okrem vyberania renty z pôdy sa objavuje aj vyberanie deviatku z kopaníc
a vinohradov.54 Z peňažnej renty najväčšiu časť tvoril už spomínaný cenzus,
ktorý predstavoval jednu z najdôležitejších častí poplatkov.55

53

54

55

V rámci robotnej povinnosti platili zákony ešte zo 16. storočia. Každý poddaný mal pre zemepána odrobiť jeden deň v týždni, čo znamenalo 52 dní ročne. V skutočnosti to nebola
pravda. Zemepáni postupom času zvyšovali svoje nároky a stávalo sa, že poddaný musel pre
nich odrobiť aj štyri dni v týždni. HORVÁTH, Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici XVIII.
storočia, s. 110 a nasledujúce.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Župa Bratislavská I., Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti
Comitatus Posoniensis peracta Anno 1711.
Ešte v 16. storočí predstavoval cenzus jeden zlatý ročne, ale postupne sa tento poplatok
zvyšoval, aj keď nie vo všetkých lokalitách rovnako.
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Na záver možno zhrnúť, že po skončení obdobia dlhoročných vnútorných
vojen sa začínalo v Uhorsku obdobie postupnej hospodárskej konsolidácie
krajiny.56 Hoci vojnové udalosti v 17. a na začiatku 18. storočia pôsobili nepriaznivo aj na rozvoj miest, mestečiek a obcí na území Bratislavskej stolice,
ich rozvoj sa celkom nezastavil. Vďaka relatívne priaznivej situácii po skončení povstaní sa väčšina poddaných vracala späť, narastal aj rozsah výmery
pôdy, ktorú poddaní užívali, a okrem väčšej výmery pôdy mali aj viac dobytka na jej obrábanie. Historické pramene však ukazujú, že hospodárske pomery v krajine sa líšili od stolice k stolici. Cisár Karol III. sa už na začiatku
svojej vlády snažil o úpravu urbárskych pomerov a postavenia poddaných,
jeho návrhy však stroskotali na egoizme uhorskej šľachty, ktorá si naďalej
udržiavala svoju moc a riešenie poddanských záležitostí pokladala za svoju
neobmedzenú výsadu. Aj kvôli týmto okolnostiam nemali poddaní veľké šance na okamžité zlepšenie situácie. Fakt, že krajina sa len ťažko a pomaly vyrovnávala s následkami dlhoročného pustošenia Uhorského kráľovstva počas
vojen a kuruckých rebélií, potvrdzujú prakticky aj všetky historické pramene
k Smolenickému panstvu z prvej tretiny 18. storočia.57

On the Economic and Social Situation in the Smolenice Estate
in the First Third of the 18th Century
In this article, we present an overview of the economic and social situation
in the territory of the Smolenice Estate in the first third of the 18th century. At
the beginning of the 18th century, the last anti-Habsburg revolt of Francis II
Rákóczi took place here. Naturally, this influenced the economic and social
situation in the Estate. Due to this reason, we centred our study around the
presence of Kuruc forces and emperor’s armies in the territory of the northern
part of the Little Carpathian region during the revolt, the course of military
operations, and battles in this region which were decisive not only in terms
of the region, but also the whole Kingdom of Hungary. Not before the Peace
of Szatmár (1711) did the period of unrest, riots of Kuruces and wars end.
The aftermath was tragic. Regions inhabited by Slovaks were the most devastated of all Hungary – both in terms of possessions and casualties. Therefo56

57

LOPATKOVÁ, Dopad vojenských událostí na venkovské obyvatelstvo v Bratislavské župě
na počátku 18. století, s. 166 – 167.
Štúdia bola vypracovaná na základe grantu VEGA č. 1/0645/17 – Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia a grantu APVV-16-0619 Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska).
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re, as shown by preserved historic sources including tax registers, when the
uprising of Francis II Rákóczi was over, the inhabitants of the village found
themselves in a difficult situation. Many settlements were destroyed and the
people who lived there died out or moved to other communes. The economic
life of the country was centred around agriculture, but its development was
stunted due to a number of reasons. On top of the above-mentioned, development was also influenced by the feudal system which was in operation at
the time. Even though the consequences of war had a bad effect on the development of little towns and villages in Bratislava County, their progress did
not come to a complete halt. Thanks to a relatively favourable situation after
the end of the uprisings, the majority of liegemen came back. The extent of
carucates used by the liegemen increased as well, and besides more farmland,
they also got more cattle for its cultivation.
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TRI PRÍPADY UPLATNENIA SFRAGISTICKÉHO
VÝSKUMU V REGIONÁLNYCH DEJINÁCH
(Dubová, Dolné Rišňovce, Lehota pri Nitre)
Štefan Hrivňák – Henrieta Žažová

Zakladateľom systematického sfragistického výskumu v oblasti regionálnych dejín na Slovensku bol už v 50. rokoch minulého storočia Jozef Novák.
V roku 1967 vyšla jeho priekopnícka práca Slovenské a mestské obecné erby,
ktorá sa dočkala aj druhého, podstatne rozšíreného vydania.1 Na tieto publikačné aktivity nadviazal Juraj Fojtík, ktorý analyzoval pečate miest a obcí na
území Trenčianskej župy.2 Od tohto obdobia sa začali množiť menšie práce
i väčšie štúdie, analyzujúce nálezy pečatí miest a obcí po celom Slovensku.
Publikujúcimi boli zväčša archivári, spracovávajúci staršie archívne fondy
na svojich pracoviskách. Jedným z prvých boli aj Jozef Šimončič3 či Otmar
Gergelyi.4 Sfragistické bádanie sa postupne rozšírilo medzi širší okruh odborníkov, čo prinieslo, medzi iným, aj polemiky interpretácie pečatí niektorých miest a obcí.5 Vedeckým vrcholom doterajšej komunálnej heraldickej
a sfragistickej tvorby bolo vydanie dvojzväzkovej monografie s názvom Pečate miest a obcí na Slovensku od Jozefa Nováka v roku 2008.6 V tomto diele

1

2

3

4

5

6

NOVÁK, Jozef. Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1967,
219 s.; NOVÁK, Jozef. Slovenské mestské a obecné erby. 2. vydanie. Martin: Osveta, 1972, 452 s.
FOJTÍK, Juraj. Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy. Bratislava: Slovenská archívna správa,
1974, 302 s.
Jeho sfragistická tvorba zahŕňa viacero titulov. Spomeňme aspoň jeho štúdiu Pečate miest
a obcí Trnavského okresu do roku 1850, ktorá obsahuje 201 fotografií pečatí. Šimončič, Jozef.
Pečate miest a obcí Trnavského okresu do roku 1850. In: Slovenská archivistika, 1979, roč. 14,
č. 2, s. 60 – 84.
Otmar Gergelyi začal publikovať ešte skôr. V 60. rokoch 20. storočia uverejňoval v sérií
článkov objavy pečatí nitrianskych obcí v časopise Hlas Nitrianskeho okresu.
Pozri napr. polemiku medzi J. Novákom a L. Vrteľom o erbe Bánoviec nad Bebravou.
NOVÁK, Jozef. O erbe Bánoviec nad Bebravou a nielen o ňom (K metodike v heraldike). In:
Slovenská archivistika, 1998, roč. 33, č. 2, s. 135 – 144; VRTEĽ, Ladislav. Na margo erbu Bánoviec
nad Bebravou. In: Slovenská archivistika, 1998, roč. 33, č. 2, s. 145 – 151; NOVÁK, Jozef. Ešte
raz o erbe Bánoviec nad Bebravou a o metodike v heraldike. In: Slovenská archivistika, 1999,
roč. 34, č. 1, s. 121 – 125; VRTEĽ, Ladislav. O erbe Bánoviec, no najmä o metodike heraldickej
tvorby. In: Slovenská archivistika, 1999, roč. 34, č. 1, s. 126 – 133.
NOVÁK, Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A – M. Bratislava: Filozofická fakulta
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je zachytený historický vývoj heraldických a sfragistických pamiatok vo väčšine slovenských obcí.
Po zmene politických pomerov v roku 1989 nastal v spoločnosti zvýšený
záujem o heraldiku. Reprezentanti obcí po celom Slovensku chceli prijať nové
regionálne symboly, ktoré by ich reprezentovali a vyjadrovali. To im umožnil
Zákon SNR o obecnom zriadení deklarujúci, že každá obec má právo na svoje
vlastné symboly.7 Od jeho prijatia obce predkladajú ideové a grafické návrhy
Heraldickému registru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý ich eviduje. Ako poradný orgán ministerstva pôsobí Heraldická komisia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, ktorá ich posudzuje a odporúča (po zapracovaní
pripomienok), prípadne neodporúča na prijatie.8 Tak je zabezpečené, že prijaté návrhy vychádzajú predovšetkým z historických symbolov, pečatí a erbov
a rešpektujú všetky heraldické pravidlá. Profesionalizácia pri posudzovaní
obecných symbolov priaznivo vplýva na ich vytváranie. Aktuálne erby a pečate tak zväčša odrážajú históriu a tradíciu obce, ktorá sa nimi reprezentuje.
Regionálna sfragistika v monografiách
Zaradenie obecnej symboliky do moderných historických monografií
miest a obcí býva rôzne. Niektorí autori zaraďujú informácie o aktuálnych
symboloch hneď na úvod, no nie vždy sa venujú aj historickej analýze. Iní
predstavujú súčasný erb v kapitole o najnovších dejinách po roku 1989.9
Pomerne časté býva včlenenie historickej analýzy sfragistických pamiatok
priamo do textu súvisiaceho so správou obce.10 Ďalší autori zase včleňujú informácie o pečatidlách a ich vyobrazeniach do rôznych kapitol rozdelených
podľa časového obdobia. Kvalita a hĺbka sfragistického výskumu (ak vôbec
je) býva rozdielna, závisí od lokality a v prvom rade od autorského kolektívu.
Autori tohto príspevku nechcú hodnotiť, ktorá forma je najvhodnejšia. Keďže
však súčasné symboly sa zväčša vytvárali podľa predlohy najstarších známych pečatí, nezdá sa celkom správne ich v texte od seba oddeliť.

7
8

9

10

Univerzity Komenského, 2008, 720 s.; NOVÁK, Jozef. Pečate miest a obcí na Slovensku. II. zväzok
N – Ž. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2008, 648 s.
Podľa § 1b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
VRTEL, Ladislav. Osem storočí slovenskej heraldiky. 3. doplnené vydanie. Martin: Vydavateľstvo
Matice slovenskej, 2017, s. 269.
Napr. BÁTOVSKÁ, Jarmila. Po novembri 1989. In: BÁTOVSKÁ, Jarmila et al. Devičany: monografia obce. Devičany: Obec Devičany, 2014, s. 169.
Pozri napr. DUCHOŇ, Michal – TURCSÁNY, Juraj. V časoch Habsburgovcov (podkapitola
správa obce, richtári a obecná pečať). In: DUCHOŇ, Michal – TURCSÁNY, Juraj et al. Bernolákovo 1209 – 2009: Dejiny obce. Bernolákovo: Obec Bernolákovo, 2009, s. 55 – 57.
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Radi by sme poukázali na možnosti a na konkrétne prípady aplikácie
sfragistického výskumu pri vysvetľovaní určitých špecifických javov v regionálnych dejinách. Aj napriek encyklopedickému dielu Jozefa Nováka je
veľmi veľa otázok nezodpovedaných. Zatiaľ napríklad nebola vypracovaná
žiadna sondážna štúdia analyzujúca prienik heroldských a heraldických figúr
z rodovej heraldiky do symboliky miest a obcí a naopak.11 Navyše postupné
spracovávanie a bádanie v archívnych fondoch môže priniesť objavy ďalších
sfragistických pamiatok, ktoré zmenia doterajšie názory nielen na pôvodnú
symboliku, ale prinesú viac svetla do problematiky o spôsoboch a formách
úradovania. Erby a pečate boli reprezentatívnou zložkou celej obce, a preto
ich obsah zväčša vyjadroval jej zamestnanecký charakter, patrocínium kostola alebo iný dôležitý fenomén. Sfragistický výskum, aj vo vzťahu s inými
pomocnými vedami historickými, môže priniesť lepší pohľad do minulosti
i vysvetliť určité špecifické javy.
Dubová – objav staršej pečate
Dubová, ležiaca severne od Modry, patrila v minulosti pod správu Červenokamenského panstva. V písomnostiach sa spomína od roku 1287.12 V literatúre je všeobecne známe, že obec v období vlastníctva Fuggerovcami
(1535 – 1583) spustla, a že za nových majiteľov Pálfiovcov bola opäť obnovená
v roku 1590.13 Historické výskumy, ktoré sa konali v súvislosti s prípravou
historickej obecnej monografie, poodhalili mnohé nepoznané fakty a vyvrátili niektoré tradované omyly. Za najstaršiu sfragistickú pamiatku sa doteraz
považovalo pečatidlo z roku 1692.14 V jeho pečatnom poli je vyobrazený stojaci sv. Ján Krstiteľ so svätožiarou, držiaci svoju hlavu na tanieri. Po stranách
postavy je vyrytý letopočet vzniku pečatidla „16 92“. Pod tým sú umiestnené
písmená „I“ a „S“, ktoré sú skrátenou podobou slov Ioannes Sanctus (svätý
Ján). V kruhopise je text „S(anctus) IOHANNES BABTISTA“. Pečatné pole je
ovenčené ratolesťami.15
11

12

13

14
15

Použitie atribútov zo šľachtických erbov nájdeme napríklad v historických pečatiach obcí
Beluša (inšpirácia rodovým erbom Barošovcov) alebo Bučany (prienik symboliky z erbu
Bučianskych, ktorí boli od stredoveku majiteľmi obce). NOVÁK, Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A – M, s. 66, 116.
FEJEŠOVÁ, Mária. Dejiny obce Dubová v rokoch 1287 ‒ 1590. Rukopis pripravený do historickej
monografie obce Dubová.
ŽUDEL, Juraj. Panstvo Červený Kameň I. (1287) 1536 – 1913. Inventár. Bratislava: Slovenská
archívna správa, 1969, s. 3.
NOVÁK, Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A – M, s. 232.
Popis na základe odtlačku pečatidla z roku 1692 na dokumente z roku 1777. Ministerstvo
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Vedúci Archívu Modra, pracoviska
Štátneho archívu v Bratislave – Juraj Turcsány – však objavil staršiu obecnú pečať,
ktorou bola opatrená listina z roku 1642.
Kruhopis je (aj kvôli clone na pečati) ťažko čitateľný, preto nevieme presne pečať,
resp. typárium datovať. S istotou vieme, že
začína textom „SIGILLUM“ (pečať).
Na tomto typáriu bol vyrytý svätý Ján
Krstiteľ so svätožiarou, držiaci pred sebou
tanier so svojou hlavou. Na zachovanej pečati je okolo postavy v pečatnom poli vyobrazený text „S(anctus) JOANNES BABObr. 1. Odtlačok pečatidla z roku 1692
TISTA“, teda svätý Ján Krstiteľ.
na dokumente z roku 1777.
Vzhľadom na historické súvislosti
vzniku pečate musíme upozorniť na ďalší omyl, ktorý sa vyskytuje v doterajšej literatúre. Ide o informáciu, že svätému Jánovi Krstiteľovi bol zasvätený
pôvodný farský kostol, ktorý stál v Dubovej už v roku 1332.16 Na základe
nových výskumov sa ukázalo, že kostol zasvätený Jánovi Krstiteľovi bol vystavaný až koncom 16. storočia v súvislosti s opätovným osídlením obce po
roku 1590.17 Pôvodný stredoveký kostol stál na ľavej strane hlavnej komunikácie (dnešnej Hlavnej ulice) smerom do Častej v centre sídliska, ktoré sa do
roku 1549 rozprestieralo v južnej časti dnešnej obce.18 Bol zasvätený svätému
Jakubovi a existoval ešte v 19. storočí, pričom miestni obyvatelia ho nazývali
kaplnka.19

16

17

18
19

vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív v Bratislave, Zbierka obecných
pečatí, Dubová.
NOVÁK, Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A – M, s. 232. Podobne aj Ján Hudák uvádza
v Dubovej len patrocínium svätého Jána Krstiteľa. HUDÁK, Ján. Patrocíniá na Slovensku (súpis
a historický vývin). Bratislava: Interná tlač Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied,
1984, s. 240.
Kostol sv. Jána Krstiteľa už dnes nestojí. V rokoch 1903 – 1907 bol čiastočne demontovaný
v súvislosti s výstavbou Kostola Ružencovej Panny Márie, ktorý bol postavený len niekoľko
desiatok metrov od neho. Zbúraná bola sakristia a celá kostolná veža. Po druhej svetovej
vojne bol úplne rozobraný. HRIVŇÁK, Štefan. Dubová v období veľkých zmien 1848 – 1918.
Rukopis pripravený do historickej monografie obce Dubová.
FEJEŠOVÁ, Dejiny obce Dubová v rokoch 1287 ‒ 1590. Rukopis.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka máp a plánov, Katastrálna mapa obce Dubová
z roku 1879, inv. č. 70; MV SR, Štátny archív v Bratislave, fond Krajský súd I. v Bratislave,
Urbarialia, Pozemková kniha obce Dubová z roku 1880.
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Na základe týchto poznatkov vieme určiť, že pečatidlo reprezentovalo
nové patrocínium kostola a s ním aj nové osídlenie obce. S určitosťou teda
možno povedať, že bolo vytvorené medzi rokmi 1590 – 1642, najskôr však
až začiatkom 17. storočia, kým sa v obci vyformovala rozvinutá samospráva.
Vzhľadom na to, že Dubová bola v období stredoveku len relatívne malou
dedinou bez výsad, nepredpokladáme existenciu staršieho pečatidla. Je však
isté, že pôvodné stredoveké osídlenie svätý Ján Krstiteľ nereprezentoval.
Zaujímavý je aj samotný dokument, na ktorom je najstaršia zachovaná
pečať. Ide o svedeckú listinu, ktorá je písaná slovakizovanou češtinou. V nej
potvrdzuje richtár a rada Dubovej svedectvo Doroty Čepičkovej o udalosti,
ktorá sa stala v roku 1632.20 Obsah listiny je mimoriadne zaujímavý pre dejiny
každodennosti, no na tomto mieste sa mu nebudeme viac venovať.21 Jazyk
listiny svedčí o tom, že nové osídlenie sa skladalo prevažne zo slovenského
etnika. Zadávatelia zrejme ani nezaevidovali chybu v kruhopise v slove „babtista“, ktoré napísali namiesto správneho „baptista“ (z gréckeho baptizō).22
Dôležitým indikátorom identifikácie nového osídlenia Dubovej je intitulácia spomenutej listiny: „My rychtar, radda y wssecka obecz dediny nassy
Swateho Jana, ginacz Dubowey...“. Tento úvodný text dokladá, že vyobrazenie svätého Jána Krstiteľa na pečati je zároveň hovoriacim symbolom. Možno
predpokladať, že novoosídlenci v rámci sebavyjadrenia a odlíšenia sa od pôvodného obyvateľstva Dubovej zvolili toto pomenovanie pre seba i celú obec.
Neskôr sa však pomenovanie Svätý Ján nepoužívalo, tradícia pôvodného názvu sídliska bola silne vžitá a postupne prevážila.
Pečatidlo z roku 1692 sa používalo po celé obdobie feudalizmu, až kým
nebolo nahradené nápisovými pečiatkami. Je teda namieste otázka, prečo
obyvatelia Dubovej len niekoľko desaťročí po vytvorení prvého pečatidla
s motívom svätého Jána Krstiteľa vymenili za typárium s úplne rovnakým
motívom a urobili len drobné zmeny? Hoci sa v tomto momente pohybujeme
len v rovine hypotéz, je nepravdepodobné, že by si ho menili z iného dôvodu,
ako je strata, zničenie alebo poškodenie pôvodného pečatidla.
Na oboch pečatidlách je použité veľmi netradičné vyobrazenie svätého
Jána Krstiteľa držiaceho pred sebou svoju vlastnú hlavu. Tá je jedným z jeho
hlavných atribútov, symbolizuje mučenícku smrť sťatím. Hlava ležiaca na
tanieri, ako je to v tomto prípade, reprezentuje biblický príbeh o smrti Jána

20

21
22

MV SR, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra, fond Magistrát mesta Modra,
Acta varia, šk. 506.
Listina obsahuje svedectvo o obťažovaní istého Martina Petríka z Modry.
Chyba sa opakuje aj v typáriu z roku 1692.
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Obr. 2. Najstaršia podoba pečate na dokumente z roku 1642.

Krstiteľa. V evanjeliu podľa Marka (Mk
6, 14 – 29) kat priniesol Jánovu hlavu na
tanieri dcére kráľovnej Herodias Salome,
ktorá ju dala svojej matke. V slovenských
erboch a pečatiach sa vyskytovali vyobrazenia Jánovej hlavy ležiacej na tanieri,23
nikdy však nie v kombinácii s postavou
samotného Jána, ktorý ju drží pred sebou.
V najstaršej zachovanej pečati Dubovej je
tak skutočne jedinečné zobrazenie tohto
svätca a patróna, aký nemá na Slovensku
obdobu.

Dolné Rišňovce – používanie šľachtických pečatí
Pri sfragistickom výskume Horných a Dolných Rišňoviec neďaleko Nitry,
ktoré sa v roku 1925 spojili do jednej obce s názvom Rišňovce, sme taktiež
narazili na isté nezrovnalosti.24 Väčším problémom však bola absencia písomných prameňov, kvôli ktorej sme nemohli niektoré javy uspokojivo vysvetliť.
Keďže Horné Rišňovce a Dolné Rišňovce existovali až do zjednotenia samostatne, mali aj vlastnú samosprávu a osobitné identifikačné znamenia.
Najstaršie dosiaľ známe pečatidlo Horných Rišňoviec pochádza z 18. storočia.25 Jeho voskové odtlačky sú zachované na početných obecných dokumentoch zo 70. a 80. rokov 18. storočia.26 Išlo o kruhové typárium s priemerom približne 35 mm. Vyobrazené sú na ňom symboly: vinohradnícky nožík,
strapec hrozna, lemeš a dva klasy.27 Strapec hrozna je základným symbolom
vinohradníctva. Jeho zobrazovanie v pečatiach vinohradníckych obcí je po-

23

24

25
26
27

Hlava svätého Jána Krstiteľa je erbovou figúrou napr. v Sabinove, Spišských Vlachoch a Moravskom Svätom Jáne. Heraldickým symbolom svätého Jána Krstiteľa je tiež Baránok Boží,
kríž so stuhou a nápisom Ecce Agnus Dei (Hľa Baránok Boží) a zástava s krížom. Na Slovensku majú v erbe svätého Jána Krstiteľa spoločne s baránkom Dolné Obdokovce, Dúbrava,
Vlkas a Veľká Lesná. VRTEL, Ladislav. Heraldica Sanctorum. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, 2016, s. 138 – 141.
GERGELYI, Otmar. Dejiny obcí okresu Nitra: Rišňovce. In: Hlas Nitrianskeho okresu, 1965,
roč. VI, č. 39, s. 3 – 4. V článku sa nesprávne uvádza, že ide o pečať Dolných Rišňoviec, no ide
o pečať Horných Rišňoviec.
NOVÁK, Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A – M , s. 315.
MV SR, Štátny archív v Nitre, fond Nitrianska župa I., Urbárske písomnosti, fasc. 2, No. 12.
Objav pečate a jeho interpretáciu ako prvý publikoval O. Gergelyi v roku 1965. GERGELYI,
Dejiny obcí okresu Nitra: Rišňovce, s. 3 – 4.
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merne časté a rozšírené po celom Slovensku. Vinohradnícky nožík je vyrytý v tvare polmesiaca s horným a dolným hrotom
a tiež so securisom na tupej chrbtovej strane umiestneným až pri rukoväti. 28
Podobne ako v prvej, aj v druhej časti
pečate sú vyobrazené nástroj a plod. Dva
obilné klasy vyrastajúce z hrudy hliny reprezentujú základný spôsob obživy hornorišňovských poddaných.29 V kruhopise pečate je umiestnený latinský nápis Obr. 3. Najstaršia podoba pečate Hor„+ • POSSE(ss)IO • FELSO • RICZIN •“, ných Rišňoviec na dokumente z roku
1773.
v preklade obec Horné Rišňovce.
Všetky štyri erbové figúry sú zamestnaneckými motívmi, teda pečať symbolizuje pracovné zameranie hornorišňovských obyvateľov. Vinohradnícky
nožík spoločne so strapcom hrozna reprezentujú vinohradníctvo, teda vinohradníkov a kopáčov (nájomných robotníkov vo vinohrade), kým lemeš
a klasy poľnohospodárstvo čiže roľníkov.
V druhej polovici 19. storočia Horné Rišňovce, podobne ako ostatné obce
na území Slovenska, nahradili pečate nápisovými atramentovými pečiatkami.
Či existovalo staršie pečatidlo, ako to nájdené na dokumentoch z druhej polovice 18. storočia, sa nepodarilo zistiť.
História obecných symbolov Dolných Rišňoviec nie je úplne objasnená.
Ján Hunka uvádza, že čelní predstavitelia Dolných Rišňoviec pôvodne používali na potvrdzovanie svojich dokumentov hornorišňovskú obecnú pečať.30
Jeho tvrdenie je len čiastočne správne, pretože sa vzťahuje len na určitý ča28

29

30

Vinohradnícky nôž, až do jeho nahradenia vinohradníckymi nožnicami, bol dôležitým nástrojom pri pestovaní viniča. Používal sa na pravidelné každoročné rezanie prútov na viničnom pni. Rezom sa usmerňoval rast viničných ratolestí, cieľom bolo pozitívne ovplyvniť
úrodnosť a následnú produkciu a výnos. Securis na nožíku slúžil na odstraňovanie odumretých častí viničnej hlavy. VRTEL, Ladislav. Erby plné vína (vinohradnícke a vinárske motívy
v heraldike). In: GRÓFOVÁ, Mária – LUKAČKA, Ján (eds.). Vinicola Carpathensis (k 65. narodeninám univ. prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.). Bratislava: Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vo vydavateľstve Stimul, 2011, s. 270 – 273.
Lemeš je hlavnou časťou plazu pluhu, ktorým sa orala poľnohospodárska pôda. Ide
o železnú radlicu slúžiacu na podrezanie a prevrátenie pôdy. Tá sa následne pomocou odvalnice ukladala do brázd. VRTEL, Ladislav. Heraldická terminológia. Bratislava: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2009, s. 385 – 388.
HUNKA, Ján. Vývoj obecnej samosprávy od 18. storočia po začiatok 20. storočia [online]. In:
História obce Risňovce [cit. 2018-06-25]. Dostupné na internete: <http://www.om5ja.sk/fil/ris/
poo.htm>
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sový úsek. Urbárske písomnosti zo 70. a 80. rokov 18. storočia dosvedčujú
potvrdzovanie dokumentov hornorišňovskou pečaťou v rokoch 1771 – 1773.
Je isté, že v tom období obec vlastnú pečať nemala, pretože v koroboračnej
formulke dokumentu z 25. marca 1772 sa uvádza: „...toto wysweceny nasu
obecnu pecatu potwrzugice...“31 Z toho možno usudzovať, že pečatidlo Horných Rišňoviec zrejme považovali za „svoje“ aj Dolnorišňovčania. V roku
1784 obec opäť použila pečatidlo Horných Rišňoviec.
Aká však bola situácia v rokoch 1773 až 1784? Dokumenty vydané v roku
1774 a 1775 vôbec nemali pečať, figurovali v nej len podpisy richtára a členov rady. V nasledujúcich rokoch sa však objavuje na dokumentoch odtlačok
celkom iného typária. Pečatný obraz má jednoznačné atribúty šľachtického
erbu.32 Tento fakt si všimol aj Jozef Novák, ktorý ho najprv pripisoval niektorému z vlastníkov obce. Nenašiel však žiadnu spojitosť heraldických figúr
nachádzajúcich sa v pečati obce a rodov vlastniacich majetky v Rišňovciach.33
Erb možno opísať takto: v striebornom brvne štítu kráčajúci lev; v modrej päte
dve a v hlave štítu jedna hviezda (farby brvna, päty a hlavy sú naznačené šrafovaním); na štíte je prilba a po jeho bokoch splývajú prikrývadlá.34 Pôvodné
pečatidlo bolo kruhové s priemerom približne 19 mm. Koroboračná formulka
v niektorých prípadoch použitia tejto pečate úplne absentuje alebo sa opäť
(nesprávne) uvádza, že dokument má obecnú pečať.35
Pri niektorých veľmi nezreteľných odtlačkoch nie je jasné, či ide o jednu
a tú istú pečať. Na základe premerania ich veľkosti je však zrejmé, že obecné dokumenty v týchto rokoch boli pečatené najmenej dvoma rôznymi pečatidlami. Pečatné pole druhého z nich je vďaka priloženej clone natoľko nezreteľné, že ho nemožno interpretovať. Odtlačok typária má malý priemer, takže
išlo pravdepodobne o prsteňové pečatidlo.
Vráťme sa však naspäť k šľachtickému pečatidlu s levom a hviezdami.
Komu patrilo a prečo sa vyskytovalo na dolnorišňovských dokumentoch?
Druhá otázka ponúka dva varianty odpovede: Dolnorišňovčania nemali
prístup k pečatidlu Horných Rišňoviec, no a vlastné obec nemala (použitie
hornorišňovského obecného pečatidla mohol, na základe zlých osobných

31
32

33
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MV SR, Štátny archív v Nitre, fond Nitrianska župa I., Urbárske písomnosti, fasc. 2, No. 12.
Pečať obsahuje štít, prilbu aj prikrývadlá. Čo však taktiež stojí za zmienku, je absencia
klenotu.
NOVÁK, Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A – M, s. 206.
MV SR, Štátny archív v Nitre, fond Nitrianska župa I., Urbárske písomnosti, fasc. 2, No. 12.
Takýto prípad sa stal 22. júla 1777. V koroborácii sa uvádza: „z nassu dedinsku pecsadu
potwrdene“, no dokument je spečatený neznámym, zrejme prsteňovým pečatidlom. MV SR,
Štátny archív v Nitre, fond Nitrianska župa I., Urbárske písomnosti, fasc. 2, No. 12.
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vzťahov, zakázať richtár a obecná rada);
druhou možnosťou je odlišná kancelárska prax. Obecné dokumenty potvrdzoval
svojím podpisom miestny notár. V rokoch
1773 – 1779, keď sa na obecných dokumentoch objavovala táto konkrétna pečať, bol
notárom Jozef Somoláni. Práve on mohol
uprednostniť, na rozdiel od svojho predchodcu Juraja Figuliho, používanie šľachtického pečatidla. Erb Somolániovcov sa
nepodarilo objaviť, no s najväčšou prav- Obr. 4. Pečať neznámeho šľachtica na
depodobnosťou v tomto prípade nejde obecnom dokumente Dolných Rišňoo erbové pečatidlo Jozefa Somolániho.36 viec z roku 1779.
Na jednom zo zreteľných odtlačkov totiž
okrem erbu v pečatnom poli vidieť aj nadpísané iniciály T a P. Z toho vyplýva,
že typárium patrilo šľachticovi s menom a priezviskom začínajúcim na tieto
písmená. Jeho identita však pre nás ostáva zatiaľ neznáma.
Ani v prvej polovici 19. storočia obec nemala svoje vlastné pečatidlo.
V testamente obyvateľa Dolných Rišňoviec Juraja Sochora z roku 1842 sa síce
píše, že dokument bol písaný za prítomnosti osoby z „Uradu Dolno Risnovskeho“
a potvrdzuje sa obecnou pečaťou, no realita je opäť odlišná. Aj v tomto prípade má
dokument šľachtickú pečať bez uvedenia
vlastníka. V štíte erbu je vyobrazená mužská postava, v pravej ruke držiaca strapec
hrozna. Klenotom sú tri obilné klasy.37
Symboly odkazujú na poľnohospodárstvo,
čo prakticky vylučuje, že by erb patril príslušníkovi vyššej šľachty.
Obr. 5. Pečať neznámeho šľachtica na
Sfragistická prax predstaviteľov Dol- obecnom dokumente Dolných Rišňoných Rišňoviec je veľmi zaujímavá a oso- viec z roku 1842.
36

37

Z roku 1721 sa v Štátnom archíve v Nitre zachoval súdny spor Márie Somolániovej proti
Vavrincovi Kováčovi. V erbovej pečati sporiacej sa šľachtičnej je v štíte zobrazený dvojorol
(dvojhlavý). MV SR, Štátny archív v Nitre, fond Nitrianska župa I., Občianske spory, 1721,
fasc. 1, No. 58, šk. 394.
MV SR, Štátny archív v Nitre, fond Župný archivár Nitrianskej župy, Zbierka testamentov, inv. č. 1166, sign. Sochor Juraj. Za upozornenie na prameň ďakujem Mgr. Ladislavovi
Holečkovi.
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bitá. Obec pravdepodobne nikdy nemala vlastné pečatidlo a je pozoruhodné,
že si nikdy žiadne nevytvorila. Od druhej polovice 19. storočia obec používala
nápisovú pečiatku.38 Aj keď sme v sfragistickom výskume tejto obce pokročili
a poznanie opäť posunuli o čosi ďalej, nepodarilo sa nám objasniť odtlačky
akých šľachticov sú na dokumentoch Dolných Rišňoviec a aký mali k tejto
obci vzťah. Veríme, že to poodhalí ďalší výskum.
Lehota pri Nitre – stratený Kostol sv. Jána Krstiteľa
V roku 1965 publikoval Otmar Gergelyi už spomínanú sériu článkov s názvom Dejiny obcí okresu Nitra v miestnom periodiku Hlas Nitrianskeho okresu, v rámci ktorej sa venoval aj obci Lehota a jej pečati. Vo svojom príspevku
uvádza: „Staršia pečať znázorňuje klasy, strapec hrozna a monogram A. L.,
novšia (na obr.) Ježišov krst a legendu: Pecsat oszadi Abba Lehota. 1823.“39
V roku 2018 bola vydaná monografia obce Lehota, ktorej autormi sú archivári
zo Štátneho archívu v Nitre a odborníci z ďalších inštitúcií.40 Napriek podrobnému výskumu dejín obce a jej symbolov sa pečať z roku 1823, na ktorú poukazoval Gergelyi, nepodarilo nájsť. Peter Keresteš, autor kapitol o dejinách
Lehoty od stredoveku do roku 1848, našiel doklady potvrdzujúce používanie
pečatidla, ktorý O. Gergelyi označil ako „staršia pečať“. Uprostred kruhového
pečatného poľa je vyobrazený strapec hrozna, z vrchnej časti ktorého vyrastá
rastlina konope s tromi výhonkami. Po stranách okolo strapca je rastlinný
dekor, nad nimi na ľavej strane písmeno A, na pravej písmeno L – začiatočné písmená historického názvu obce Aba Lehota. Pečatidlo s týmto motívom
používala obec Lehota až do roku 1848 a stala sa východiskom aj pri tvorbe
súčasného erbu obce.41 V druhej polovici 19. storočia je v strede na úradnej
pečiatke obce vyobrazená horná polovica ľalie a po roku 1887 neheraldické
ozdobné ornamenty.42

38
39

40

41

42

NOVÁK, Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A – M, s. 206.
GERGELYI, Otmar. Dejiny obcí okresu Nitra: Lehota. In: Hlas Nitrianskeho okresu, 1965,
roč. VI, č. 27, nestr.
KERESTEŠ, Peter et al. Lehota: príroda – história – pamiatky – tradície – súčasnosť. Nitra: EN ARS,
s. r. o., 2018, 271 s.
KERESTEŠ, Peter. V období hospodárskej stability v rokoch 1711 – 1848. In: KERESTEŠ, Peter
et al. Lehota: príroda – história – pamiatky – tradície – súčasnosť. Nitra: EN ARS, s. r. o., 2018,
s. 84 – 85.
BELEJ, Milan. Od uhorskej revolúcie do rozpadu monarchie (1848 – 1918). In: KERESTEŠ,
Peter et al. Lehota: príroda – história – pamiatky – tradície – súčasnosť. Nitra: EN ARS, s. r. o., 2018,
s. 95 – 96.
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Na základe uvedeného sa naskytá
možnosť, že predmetná pečať nie je vlastne pečaťou obce Lehota. Túto hypotézu
však vyvracia fakt, že na pečati je vyrytý
historický názov obce ABBA LEHOTA. Na
našom území vzniklo v priebehu osídľovania na konci 13. storočia a začiatku 14.
storočia niekoľko sídlisk s názvom Lehota
či Lehôtka. Jedným z nich je aj obec Lehota
pri Nitre, ktorá vznikla na zákupnom práve. Patrí k dedinám založeným na Hlohoveckom panstve v prvej polovici 14. storočia hosťami prevažne nemeckého pôvodu. Obr. 6. Pečať obce Lehota z roku 1823,
Od začiatku sa nazývala Lehotou, v 15. ktorú uverejnil v roku 1965 Otmar Gergelyi.
a 16. storočí aj Lehôtkou a Malou Lehotou
či Lehotou pri Nitre. Od roku 1687 až do
roku 1918 sa používal názov Aba Lehota, ktorého pôvod súvisí s tým, že obec
Lehota sa vyčlenila z chotára susedného Veľkého Zálužia.43 V roku 1272 sa
spomínajú zeme *Továrniky a *Vršovce ako opustené majetky Nitrianskeho
hradu v susedstve Veľkého Zálužia, ktoré patrilo magistrovi Abovi.44 P. Keresteš predpokladá, že Lehota neskôr vznikla na mieste aspoň jednej z týchto
osád. Magister Aba z hlohoveckej vetvy rodu Abovcov bol v druhej polovici
13. storočia vlastníkom Veľkého Zálužia a priľahlého územia, a na toto vlastníctvo ako reminiscencia vzniklo v 17. storočí pomenovanie dedín s adjektívom podľa mena veľmoža Abu – Abaujlak pre Veľké Zálužie (pôvodne Ujlak)
a Aba Lehota pre Lehotu.45 Lehota s týmto prívlastkom na Slovensku jestvovala v uvedenom roku 1823 len pri Nitre.46
Na základe legendy v kruhopise je teda jasné, že ide skutočne o pečať
obce Lehota pri Nitre. V pečatnom poli je podľa O. Gergelyiho Ježišov krst.
Z tejto scény krstu Ježiša Krista v Jordáne sv. Jánom Krstiteľom historik Ján
Hudák predpokladal v Lehote existenciu kostola zasväteného sv. Jánovi Krs-
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KERESTEŠ, Peter. V období stredoveku. In: KERESTEŠ, Peter et al. Lehota: príroda – história –
pamiatky – tradície – súčasnosť. Nitra: EN ARS, s. r. o., 2018, s. 27, 30.
WENZEL, Gusztáv (ed.). Codex diplomaticus Arpadianus continuatus (Arpádkori új okmanytár).
Tomus VIII. Pest 1870, s. 379, č. 256: „terras Tauarnuk et Wrsed, ad Castrum Nitriense pertinentes,
... ipsas terras esse vacuas, et contiguas terre dicti Aba Vylok vocate...“
KERESTEŠ, V období stredoveku, s. 27 – 28.
MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava:
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998, s. 158, 357.
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titeľovi.47 Túto možnosť pripúšťa aj J. Novák, keďže v 19. storočí sa v nových
pečatidlách zvykli obnovovať pôvodné symboly obce.48 V stredoveku však
podľa Györgya Györffyho *Továrniky ani *Vršovce, príp. Lehota v Nitrianskej župe na základe zoznamu pápežských desiatkov z roku 1332 neboli
sídliskom so sakrálnym objektom. No v stredovekých listinách objavil dve
lokality v menovanej župe s názvom Svätý Ján, ktoré potenciálne mohli byť
v prípade existencie kostola s patrocíniom sv. Jána totožné s dnešnou Lehotou. Avšak ani jednu lokalitu neidentifikoval s obcou Lehota a situoval ich
do blízkosti Lefantoviec a Šaštína-Stráží.49 Rovnako sa výskumom zoznamov
stredovekých farností či výskytu patrocínií,50 publikovaných pápežských listín súvisiacich s cirkevnými pomermi v Uhorsku51 i stredovekých dejín obce
Petrom Kerestešom nepotvrdila existencia stredovekého kostola a miestni
rímskokatolícki veriaci patrili do farnosti vo Veľkom Záluží, kde stál Kostol
Všetkých svätých.52 Vojtech Bucko uvádza lokalitu Lehotha ako vakantnú far-
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HUDÁK, Patrocíniá na Slovensku (súpis a historický vývin), s. 97. Podľa neho aj JUDÁK, Viliam –
POLÁČIK, Štefan. Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava: Rímskokatolícka Cyrilometodská
bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009, s. 148, 168.
NOVÁK, Pečate miest a obcí na Slovensku. I. zväzok A – M, s. 533.
GYÖRFFY, György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. kötet. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 1987, s. 340 – 342, 441, 467, 475.
SEDLÁK, Vincent. (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae I. Rationes collectorum pontificiorum in
annis 1332 – 1337. Trnavae – Romae: Institutum historicum Slovacum in Roma apud Universitatem Tyrnaviensem, 2008, s. 203; PÉTERFFY, Carolus. Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae
in regno Hungariae.Tomus II. Posonii 1742, s. 269; MELNÍKOVÁ, Marta. O stave cirkevnej
organizácie na Slovensku začiatkom 16. storočia. In: Slovenská archivistika, 1995, roč. 30, č. 2,
s. 133 – 134; MEZŐ, András. Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Budapest: METEM,
2003, s. 130 – 143.
RÁBIK, Vladimír (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra supplicationum ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 1. (1342 – 1415). Trnavae – Romae:
Institutum historicum Slovacum in Roma apud Universitatem Tyrnaviensem, 2009, s. 321;
MAREK, Miloš (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciæ III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae
VI. res gestas Slovaciae illustrantia. Volumen 2 (1342 – 1352). Trnavae – Romae: Institutum historicum Slovacum in Roma apud Universitatem Tyrnaviensem, 2010, s. 352; MAREK, Miloš
(ed.). Monumenta Vaticana Slovaciæ III. Registra Vaticana ex actis Innocentii papae VI. res gestas
Slovaciae illustrantia. Volumen 3 (1352 – 1362). Trnavae – Romae: Sedes historica Facultatis
philosophicae Universitatis Tyrnaviensis – Institutum historicum Slovacum in Roma apud
Universitatem Tyrnaviensem, 2014, s. 309; RÁBIK, Vladimír (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae IV. Camera apostolica 1. (Libri formatarum 1425 – 1524). Trnavae – Romae: Sedes historica
Facultatis philosophicae Universitatis Tyrnaviensis – Institutum historicum Slovacum in
Roma apud Universitatem Tyrnaviensem, 2014, s. 281; LUKCSICS, Pál (ed.). XV. századi pápák
oklevelei. I. kötet. V. Márton pápa (1417 – 1431). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia,
1931, 317 s.; LUKCSICS, Pál (ed.). XV. századi pápák oklevelei. II. kötet. IV. Jenő pápa (1431 – 1447)
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nosť podľa kanonickej vizitácie z roku 1561, avšak tu ide o tekovskú Veľkú
Lehotu.53 V mladších zápisniciach z vizitácií z rokov 1695, 1713 a 1731 sa
Lehota vyslovene uvádza ako obec bez kostola.54
Vďaka mierovým podmienkam, ktoré nastali po vytlačení Osmanov
z podmanených oblastí Uhorska na konci 17. storočia a po potlačení posledného stavovského povstania pod vedením Františka II. Rákociho v roku 1711,
sa obyvatelia Lehoty rozhodli vo svojej obci vybudovať sakrálnu stavbu za
podpory zemepánov z rodu Užovičovcov. Podľa svedectva zo 7. júna 1736
Mojžiš Užovič zastupujúci aj súrodencov Jóba a Juditu spolu s bratom Alexandrom darovali svoje pozemky zvané Pekarovský (Pekariana) a Podriana
kaplnke (ktorá mala byť postavená v Lehote) pod podmienkou, že nebudú
môcť byť dodatočne pripojené k majetkom inej kaplnky či kostola. Zo súhlasom celej obce mal byť pre kaplnku založený nový vinohrad, oslobodený od
daní. Zachovať uvedenú dohodu boli zaviazaní aj potomkovia zemepánov.55
V ten istý deň vydal písomné potvrdenie o hospodárskom zabezpečení kaplnky aj richtár Ján Bari, prísažní Štefan Bako, Juraj Chlebec, Ján Slovík a celá
obec Lehota so súhlasom svojich zemepánov. Rozhodli sa postaviť kaplnku
k úcte sv. Anny56 a jej údržbu, obnovu a chod zemepáni zabezpečili už spomínaným pozemkom zvaným Pekarovský, pri ceste do Čáporu s rozlohou okolo
štyroch trnavských meríc (1 trnavská merica = 31,265 l) a Podriana v Kapáši
(Kapass) veľkosti jednej merice. Kaplnke darovali aj vinicu veľkosti dvanástich
radov oproti dedine na pravej strane. Lehoťania sa zaručili obrábať uvedené
cirkevné majetky. Ak by zanedbali svoje povinnosti alebo pôdu neobrábali
dostatočne, boli povinní kaplnke odviesť výnosy z vlastných majetkov. Po
uplynutí doby dvanástich rokov sa z prác na cirkevných pozemkoch mohli
Lehoťania vykúpiť a získané peniaze odovzdať do pokladnice kaplnky.57
K výstavbe kostola v Lehote došlo temer až o dve desaťročia neskôr. Podľa
popisu z roku 1755 to bolo nové, vkusne od základov postavené dielo k úcte
sv. Anny.58 Svätyňa bola zaklenutá, loď však ešte nebola dokončená. Kostol
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BUCKO, Vojtech. Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564. Bratislava 1939,
s. 215.
Prímási Levéltár Esztergom, Visitatio canonica, Liber 9 (1695), pag. 200; Liber 16 (1713), pag.
373; Liber 24 (1731), pag. 225 (sine templo; sine Ecclesia).
Prímási Levéltár Esztergom, Visitatio canonica, Liber 143 (1780), pag. 2045.
Prímási Levéltár Esztergom, Visitatio canonica, Liber 143 (1780), pag. 2044: „honorem, Patrocinioque Sanctae Annae in supra scripta Possessione [Abba Lehota] Capellam aedificare cupimus.“
Prímási Levéltár Esztergom, Visitatio canonica, Liber 143 (1780), pag. 2044.
Prímási Levéltár Esztergom, Visitatio canonica, Liber 45 (1755), pag. 56: „Filialis Abba Lehota.
In hac actu Ecclesia Nova eleganti opere in honorem S. Annae ex fundamentis aedificatur.“
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postavený z kameňa mal vežu, v ktorej visel jeden požehnaný zvon.59 V roku
1761 vizitátor zapísal, že kostol v roku 1756 dal postaviť miestny zemepán
Alexander Užovič z kameňa a tehál dĺžky 12 siah (1 siaha = 1,96 m), šírky
a výšky 4 siahy a celý pod klenbou. Vo veži už boli dva požehnané zvony, vo
svätyni jeden maľovaný drevený oltár, ale organ tu ešte nemali. Všetci obyvatelia patrili k rímskym katolíkom, no ďalšie kaplnky či modlitebne sa už
v obci v polovici 18. storočia nevyskytovali.60
Najpodrobnejší popis cirkevných pomerov v 18. storočí v Lehote sa zachoval vo vizitačnom protokole z roku 1780, v ktorom sa ako rok výstavby
kostola uvádza rok 1755.61 Je teda jasné, že kostol v Lehote postavený v architektonicko-slohovom výraze klasicizujúceho baroka je novostavbou z roku
1755 a s pôvodným patrocíniom sv. Anny. Na hlavnom oltári je obraz sv.
Anny vyučujúcej Panny Máriu v prítomnosti sv. Joachima.62 Je možné, že
v pečatnom poli novšej pečate z roku 1823 nie je vyobrazený Ježišov krst, ako
to uvádza O. Gergelyi, ale scéna ikonograficky charakterizujúca sv. Annu ako
patrónku kostola v Lehote. Zobrazuje sa ako samotretia s Ježiškom v náručí
a vedľa stojacou Máriou alebo ako číta z knihy malej Márii či ako ju vedie za
ruku.63 Z reprodukcie pečate uverejnenej v Hlase Nitrianskeho kraja v roku
1965 je jasné, že sú na pečati Lehoty minimálne dvaja svätci, no ďalšie atribúty
či detaily už nie sú rozpoznateľné. Avšak tvrdenie o existencii Kostola sv. Jána
Krstiteľa v Lehote pri Nitre sa ukázalo ako mylné.
Epilóg
Uvedené príklady z regionálnej historiografie poukazujú na možnosti využitia sfragistiky pri odkrývaní našej minulosti. Obec Dubová (okr. Pezinok)
má vo svojom erbe jedinečné vyobrazenie svätého Jána Krstiteľa držiaceho
pred sebou svoju vlastnú hlavu, ktoré vychádza z historickej predlohy a súvisí s patrónom kostola. Tento kostol bol postavený až v novoveku novousadlíkmi a okrem známeho pečatidla z roku 1692 uvedený netradičný motív
obsahoval aj nedávno nájdený starší odtlačok z roku 1642. Samospráva obce
Dolné Rišňovce, časť obce Rišňovce (okr. Nitra), v minulosti pravdepodobne
59
60
61
62

63

Prímási Levéltár Esztergom, Visitatio canonica, Liber 45 (1755), pag. 56.
Prímási Levéltár Esztergom, Visitatio canonica, Liber 103 (1761), pag. 65 – 67.
Prímási Levéltár Esztergom, Visitatio canonica, Liber 143 (1780), pag. 2020.
ŽAŽOVÁ, Henrieta. Architektonické a umeleckohistorické pamiatky obce. In: KERESTEŠ,
Peter et al. Lehota : príroda – história – pamiatky – tradície – súčasnosť. Nitra: EN ARS, s. r. o.,
2018, s. 212 – 214.
VRTEL, Heraldica Sanctorum, s. 61.
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nedisponovala pečatidlom, a teda jej predstavitelia si nezvolili ani symboly
pre vlastnú autonómiu. Na potvrdzovanie používali pečatidlo susednej obce
Horné Rišňovce a v rokoch 1773 – 1779 i v prvej polovici 19. storočia pečatidlá
šľachticov, ktorých sa dosiaľ nepodarilo identifikovať. Odlišný je prípad Lehoty (okr. Nitra), ktorá naopak z neznámych príčin v roku 1823 použila pečať
so symbolikou, ktorú predtým ani neskôr nepoužívala. O. Gergelyi výjav na
pečatnom poli interpretoval ako Ježišov krst, z čoho ďalší bádatelia vyvodili
záver, že v obci stál Kostol sv. Jána Krstiteľa. Jeho existencia sa nepotvrdila,
od roku 1755 v obci stojí kostol sv. Anny, s ktorou možno súvisí pôvodne
pravdepodobne nesprávne interpretovaný výjav. Hoci sa nám nepodarilo
zodpovedať na všetky otázky v troch uvádzaných prípadoch, vďaka archívnym výskumom boli objasnené niektoré sporné záležitosti. Výsledky bádania
v oblasti sfragistiky tak priniesli nové poznatky do celkového obrazu života
v našich obciach v minulosti.

Three Cases of Applying Sigillographic Research
to the Regional History (Dubová, Dolné Rišňovce, Lehota pri Nitre)
Using three examples, the authors of this article point out the options of
applying sigillographic research to explain certain specific phenomena in regional history. Coats of arms and seals were elements representing an entire
municipality. Therefore, their content mostly depicted the employment of
a location, church patrocinium or another important phenomenon. Gradual
processing and research in archive funds might discover other sigillographic
memorials, which will change what has been believed about the original symbolism and will shine more light on the official functions of the municipality.
The coat of arms of the village of Dubová, Pezinok District, depicts a unique
image of John the Baptist holding his own head in front of himself. It is based
on a historic model and is related to the patron of the church. New settlers did
not build this church before the modern age. In addition to a known seal from
1692, the unconventional theme also included an older imprint from 1642,
which was found just recently. The municipal authorities of Dolné Rišňovce,
Rišňovce municipal part, Nitra District, might not have had a seal in the past.
Therefore, its representatives did not choose the symbols for their autonomy.
To verify documents, they used a seal of the neighbouring municipality, Horné Rišňovce, and in 1773-1779, as well as in the first half of the 19th century, the
seals of aristocrats who still have not been identified. The case of the village
Lehota, in the Nitra District, is different. Due to unknown reasons in 1823, it
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used a seal with a theme that had not been used before or after. O. Gergelyi
interpreted the seal impression as the baptism of Jesus, upon which other researchers concluded that there had been the Church of Saint John the Baptist
in the village. However, its existence has not been confirmed. Since 1755, the
Church of Saint Anna has been standing in the village and the impression,
possibly originally interpreted incorrectly, may be linked to her.
Even though the authors did not manage to answer all questions in those three cases, some disputable matters were clarified thanks to the archive
research. Thus, their sigillographic research brought new information to the
overall image of past life in our municipalities.
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HISTÓRIA UKRYTÁ VO VERŠOCH
Katarína Karabová

Na historickú vedu v Uhorsku v 18. storočí sa dá nazerať z viacerých hľadísk. Jezuitský rád v rámci historiografickej školy postupne vynakladal snahy
aj vďaka zbieraniu odpisov prameňov o etablovanie kritickej historiografie.
A hoci nemôžeme celkom potvrdiť, že by sa v rámci jezuitských univerzít
vytvorili samostatné katedry histórie, treba zdôrazniť, že viacerí členovia
Spoločnosti Ježišovej sa cirkevnej i svetskej histórii venovali.1 Historická tvorba na Trnavskej univerzite v Trnave v rokoch 1635 – 1777 sa opiera o práce viacerých vynikajúcich historikov. Medzi nimi sa vyznamenal profesor
histórie a svojho času dekan filozofickej fakulty Štefan Katona.2 Svojím monumentálnym 42-zväzkovým dielom o dejinách Uhorska3 podstatným spôsobom prispel k formovaniu kritického dejepisectva. Samuel Timon4 sa vo
svojom vedeckom bádaní zameriaval na spracovanie uhorských dejín a ich
chronologizáciu, jeho latinsky písané historické diela dodnes patria medzi
najvýznamnejšie. V roku 1714 vyšla v trnavskej univerzitnej tlačiarni Timonova práca pod názvom Prehľad novej chronológie Uhorského kráľovstva.5 Medzi
jeho najvýznamnejšie diela však rozhodne patrí Obraz starého a nového Uhorska6 publikovaný v Košiciach v rokoch 1733 a 1734. Zostáva poznamenať, že

1

2

3

4

5

6

MARSINA, Richard. Filozofická univerzita Trnavskej univerzity Petra Pázmaňa 1635 – 1777.
In: Studia historica Tyrnaviensia I. Trnava: Katedra histórie Fakulty humanistiky Trnavskej
univerzity, 2002, s. 33 – 35.
Štefan Katona SJ (1732 – 1811) pôsobil ako profesor rétoriky a dejín na Trnavskej univerzite,
venoval sa štúdiu uhorských dejín, písal náboženskú, historickú a polemickú literatúru, jeho
najväčším dielom je 42-zväzková zbierka k uhorským dejinám.
KATONA, Stephanus. Historia critica regum Hungariae. Budae: Typis Regiae Universitatis,
1780.
Samuel Timon (1675 – 1736), historik, polyhistor, zakladateľská osobnosť kritickej
historiografie v Uhorsku. Na Trnavskej univerzite prednášal hebrejčinu, etiku, filozofiu, bol
historikom trnavského kolégia a v rokoch 1715, 1717 a 1718 bol v Trnave „dekanom fakulty
jazykov“.
TIMON, Samuel. Synopsis novae chronologiae Regnorum Hungariae. Tyrnaviae: Typis Academicis Societatis Jesu, 1714.
TIMON, Samuel. Imago antiquae Hungariae, repraesentans terras, adventus et res gestas gentis
hunnicae; Imago novae Hungariae, repraesentans regna, provincias, banatus et comitatus ditionis
Hungaricae. Cassoviae: Typis Academicis Societatis Jesu, 1733 a 1734.
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Timonovu zbierku odpisu dokumentov doplnil jeho žiak Štefan Kaprinai.7 Aj
univerzitný profesor František Kazi8 publikoval počas pôsobenia na Trnavskej univerzite viaceré historické diela. Nemalý význam z hľadiska kritického
skúmania dejín má Kaziho trojzväzkové dielo Dejiny Uhorského kráľovstva.9
Profesor apologetiky a historik Juraj Pray10 bol známy vo svojich historických
dielach kritickosťou. Svoju pozornosť zameriaval najmä na otázky o pôvode
starých Maďarov. Okrem toho spracoval a vydal katalóg univerzitnej knižnice, ktorá bola prenesená v roku 1777 z Trnavy do Budína. V tlačiarni Trnavskej univerzity vyšiel v roku 1764 jeho Dodatok k starým dejinám Hunov,
Avarov a Uhrov od roku 210 pred Kristom až do roku 997 po Kristovi. Ďalší
z trnavských historikov František Karol Palma11 napísal vysokoškolskú učebnicu dejín a geografie Uhorska, ktorá vyšla vo viacerých vydaniach, v skrátenej forme aj ako stredoškolská učebnica.
Spomedzi historikov tej doby spomeňme ešte dve mená. Karol Wagner12
v rokoch 1771 – 1773 prednášal na Trnavskej univerzite cirkevné dejiny
a rečníctvo. Vydal základný spišský diplomatár tzv. Spišské analektá cirkevné
a svetské,13 na ktorý nadväzoval diplomatár šarišský.14 Nemožno nespomenúť ani Mateja Bela15 s jeho monumentálnym dielom Vedomosti uhorských sto-

7

8

9
10

11

12

13

14

15

Štefan Kaprinai (1714 – 1785), historik, náboženský spisovateľ. Venoval sa zbieraniu dokumentov k uhorskej histórii obdobia vlády Mateja Korvína (1458 – 1490).
František Kazi SJ (1695 – 1759) pôsobil ako profesor filozofie a teológie na Trnavskej univerzite, prednášal etiku, logiku, fyziku, metafyziku, kazuistiku. Je autorom historických a náboženských prác.
KAZI, Franciscus. Historia regni Hungariae. Tyrnaviae: Typis Academicis Societatis Jesu, 1749.
Juraj Pray SJ (1723 – 1800) vyštudoval filozofiu a teológiu v Trnave, pôsobil ako profesor apologetiky v Budíne, prednášal históriu, kazuistiku a biblické vedy na rôznych univerzitách. Je
autorom 42 vydaných prác s historickou tematikou.
František Karol Palma SJ (1735 – 1787), biskup, univerzitný profesor, historik. Študoval na
Košickej univerzite, kde neskôr ako magister vyučoval poetiku a jazyky. V Budíne vyučoval
rétoriku, v Trnave pôsobil ako prefekt konviktu a profesor histórie a geografie. Je autorom
vysokoškolskej učebnice dejín a geografie Uhorska.
Karol Wagner SJ (1732 – 1790), študoval na univerzitách v Rábe, Košiciach i v Trnave, výborne ovládal grécky jazyk a francúzsky jazyk, z ktorého prekladal do latinčiny, vedel aj po
slovensky a maďarsky, čiastočne po nemecky. Významne prispel k rozvoju kritickej historiografie v Uhorsku. Patril k zakladateľom uhorskej diplomatiky, genealógie a heraldiky.
WAGNER, Carolus. Analecta Scepusii sacri et prophani I – IV. Posonii et Cassoviae: Sumptibus
Joannis Michaelis Landerer, Typographi et Bibliopolae, 1778.
WAGNER, Carolus. Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii et Cassoviae: Sumptibus
Joannis Michaelis Landerer, Typographi et Bibliopolae, 1780.
Matej Bel (1684 – 1749), evanjelický farár, historik, polyhistor, rektor banskobystrického gymnázia a bratislavského lýcea, iniciátor vydávania novín Nova Posoniensia. Bol zostavovateľom
najväčšej a vo svojej dobe priekopníckej edície k uhorským dejinám Adparatus ad historiam
Hungariae.
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líc,16 ktoré sú skutočne významné nielen pre poznávanie histórie uhorských
regiónov, ale aj pre geograficko-historický výskum Slovenska a jeho osídľovania. Je potešiteľné, že v súčasnosti sa darí dielo tohto rodáka z Očovej
sprístupňovať širšej verejnosti vo forme bilingválnych edícií v spolupráci
Kysuckého múzea v Čadci a Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave.17
Medzi historikov, ktorí pôsobili v 18. storočí na Trnavskej univerzite, patrí
aj Ladislav Turóci. Narodil sa 20. mája 1682 v Užhorode. V novembri v roku
1700 vstúpil v Košiciach do Spoločnosti Ježišovej a nasledujúce dva roky tu
strávil v noviciáte. V roku 1703 vyučoval gramatiku v Trnave v nižších triedach gymnázia. Obdobie do roku 1706 strávil štúdiom filozofie v Klagenfurte
a vo Viedni. V rokoch 1710 – 1713 vyštudoval na Trnavskej univerzite teológiu a získal doktorát z teológie a filozofie. Tretiu aprobáciu si robil v Banskej
Bystrici, podobne ako väčšina spolubratov. Roky 1716 – 1726 strávil ako profesor na Košickej univerzite, nasledujúcich sedem rokov pôsobil ako profesor kazuistiky na Trnavskej univerzite a zastával aj funkciu rektora seminára.
Okrem toho istý čas (1707 – 1708) vyučoval gramatiku a spoločenské náuky
na gymnáziu v Kőszegu (Maď.), v roku 1715 spoločenské náuky v Päťkostolí
(Pécs v Maď.). Trinásť rokov pôsobil ako inštruktor tretej probácie a špirituál
v Banskej Bystrici. Od roku 1754 do svojej smrti účinkoval ako špirituál a kňaz
v pastorácii v Trnave. Zomrel 8. februára 1765 v Trnave.18 Ladislav Turóci
vydal počas svojho života viaceré veľmi zaujímavé diela, a hoci niektorí pochybujú o hodnovernosti informácií, najmä historických súvislostí, jeho diela
sú cennou pamiatkou po latinsky písaných diel prvej polovice 18. storočia. Za
najznámejšie z nich pokladáme dielo Krátke dejiny Uhorska a jeho kráľov vydané
v krátkej príručke bratom Ladislavom Turócim.19 Toto dielo bolo vydané dva
razy v tlačiarni Trnavskej univerzity. Prvýkrát bolo publikované v roku 1729
16
17

18

19

BEL, Mathias. Notitia Hungariae novae historico geographica. Viennae 1735 – 1742.
Dodnes už tlačou vyšli preklady viacerých stolíc: Matej Bel. Trenčianska stolica. Eds. Imrich
Nagy, Martin Turóci. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2013, 448 s.; Matej Bel. Liptovská stolica. Eds. Jozef Kordoš, Martin Turóci. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2014, 391 s.; Matej
Bel. Turčianska stolica. Eds. Erika Juríková, Martin Turóci. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci,
2016, 412 s.; Matej Bel. Oravská stolica. Eds. Imrich Nagy, Gergely Tóth, Martin Turóci. Čadca:
Kysucké múzeum v Čadci, 2016, 430 s.; Matej Bel. Zvolenská stolica. Eds. Imrich Nagy, Martin
Turóci. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2017, 612 s. Kolega Jozef Kordoš v súčasnosti finalizuje prípravy Tekovskej stolice.
STOEGER, Joannis Nepomucensis. Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine
ad nostra usque tempora. Opera Viennae-Ratisbonae: Typis Congregationis Mechitaristarum
Georg. Joan. Manz, 1985, s. 156.
THUROCI, Ladislaus. Ungaria suis cum regibus compendio data a P. Ladislao Turóczi e Societate
Jesu. Tyrnaviae: Typis Academicis Societatis Jesu, 1729, 1768.
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a druhý raz tri roky po Turocziho smrti v roku 1768. Z predhovoru k druhému vydaniu sa dozvedáme, že ho doplnili a o vydanie sa postarali Štefan
Katona a Mikuláš Schmitd.20 Práve toto druhé vydanie sa stretlo so záujmom
v takej miere, že bolo básnicky spracované. Turóciho text vo svojej básnickej
zbierke s názvom Uhorskí králi21 prebásnil dovtedy neznámy jezuita František
Babai. Vráťme sa ešte k historikovi Turócimu. Ten v Trnave publikoval okrem
diel s historickou tematikou aj diela s mariánskym námetom: Rozkvitnutá ľalia v panenských plamienkoch posvätnej lásky (Lilia in Virgineas Amoris Sancti
Flammulas ad Castalios Parnassi Tyrnaviensis Amnes explicata), Mária, kráľovná anjelov (Maria angelorum regina), ďalej diela venované Sv. Ignácovi a diela
s cirkevnou a historickou tematikou Narcizmus, herézy a schizmy katolíckej
Cirkvi od jej vzniku až po súčasnosť (Ecclesia catholica toto terrarum orbe de
idololatria, haeresi, at schismate ab ortu suo ad nostra tempora triumphans), Alojzova ľaliová záhrada (Lilietum Aloysianum), Stanislavova záhrada ruží (Rosetum Stanislaianum). Spomenuté vydania pochádzajú z trnavskej univerzitnej
tlačiarne. Z rokov ich vydaní môžeme celkom logicky usúdiť, že diela boli
vydávané v období, keď Turóci pôsobil v Trnave. Ladislav Turóci však pomerne dlhé obdobie svojho života vyučoval ako profesor na Košickej univerzite, konkrétne v rokoch 1716 – 1726. Počas týchto rokov zastával niekoľko
postov: bol profesorom rétoriky, histórie, matematiky. Jeho učiteľská činnosť
sa celkom pochopiteľne odrazila aj v publikovaní diel s rôznou tematikou, čo
svedčí o pomerne širokom okruhu poznatkov tohto univerzitného profesora. V roku 1716 boli v košickej tlačiarni Turócimu vydané dve rétorické diela o košickom jezuitskom kolégiu, konkrétne o žiakoch a učiteľoch rétoriky
s označením Reči rétorov kolégia košickej Spoločnosti Ježišovej prednesené v škole
výrečnosti na tému severné Uhorsko22 a Latinské perly vybrané z Horatia Tursellina,
ako aj viacerých iných z košickej triedy rétoriky.23 V roku 1717 bolo publikované
dielo s názvom Kráľovské i provinčné snemy konané v Paláci kráľovnej výrečnosti.24
Toto dielo vyšlo v rokoch 1716 – 1718 dovedna štyri razy, a to nielen v univer20

21
22

23

24

Mikuláš Šmidt SJ (1707 – 1767) historik, teológ, vyštudoval filozofiu a teológiu na Trnavskej
univerzite. Vyučoval dialektiku vo Viedni, prednášal na Filozofickej a Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, na sklonku života pôsobil vo funkcii rektora jezuitského kolégia v Győri
a Trnave.
BABAI, Franciscus. Ungariae reges. Tyrnaviae: Typis Academicis Societatis Jesu, 1773.
THUROCI, Ladislaus. Rhetorum Collegii Soc. Jesu academiae Cassoviensis de Ungaria superiore
orationes in schola eloquentiae dictae. Cassoviae: Typis Academicis, 1716.
THUROCI, Ladislaus. Gemmae latinae, ex Horatio Tursellino aliisque quam pluris a rhetorica Cassoviensi selectae. Cassoviae: Typis Academicis, 1716.
THUROCI, Ladislaus. Comitia regnorum ac Provinciarum Ungariae. In Palatio Eloquentiae celebrata. Cassoviae: Typis Academicis, 1716.
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zitnej kníhtlačiarni v Košiciach, ale aj v Trnave. Píše v ňom o priebehu kráľovských provinčných snemov, ktoré sa konali v Košiciach. Špecifikuje, pri
akých príležitostiach boli snemy zvolané, aké boli prípravy, ale aj to, ktorí
zástupcovia akých krajín sa na nich zúčastnili. Rok 1720 je rokom vydania
aritmetického dielka Prvá filozofia ľudského pokolenia alebo náuka o číslach čiže
aritmetika, vysvetľovaná novou metódou25 a učebnice fyziky s názvom Taká filozofia je príjemná, ktorá prináša potešenie duchu i rozumu.26 Nakoniec v roku
1727 vychádza Ilustrovaná aritmetika podávaná ľahšou metódou.27 Je známe, že
sa kníhtlačiarne pri jezuitských univerzitách v Trnave i v Košiciach venovali
okrem iného aj tlačeniu učebníc pre študentov týchto inštitúcií. Keď sa pozrieme na Turóciho tlačou vydané publikácie, môžeme usúdiť, že viaceré z nich
mali slúžiť na tento účel. Rovnako môžeme konštatovať, že Ladislav Turóci sa
riadil vtedajšou snahou názornosti, dalo by sa povedať didaktickou zásadou
názornosti – ktorá i v dnešných moderných didaktikách znamená priblížiť
učivo študentom pomocou experimentu alebo názornej ukážky možného
fungovania fyzikálnych alebo matematických javov. Podtituly jednotlivých
učebníc „nová metóda“, „ľahšia metóda“, „názorná ilustrácia“ to dosvedčujú.
Je možné sa prikloniť k domnienke, že učebnice typu ilustrovaná aritmetika
či aritmetika vysvetľovaná novou metódou boli u študentov obľúbené a často
využívané.28 V každom ohľade tvorba Ladislava Turóciho odráža jeho pedagogickú činnosť a najmä mapuje tie vedecké oblasti, ktorým sa venoval počas
svojho pôsobenia na jednotlivých univerzitách. Jeho diela akiste môžu byť
cenným prameňom skúmania vysokého školstva v Uhorsku v 18. storočí.

25

26

27

28

THUROCI, Ladislaus. Prima humani generis Philosophia, numerorum scientia, veteri doctrina,
nova methodo exposita. Cassoviae: Typis Academicis, 1720.
THUROCI, Ladislaus. Philosophia naturae genio artis ingenio iucunda. Cassoviae: Typis Academicis, 1720.
THUROCI, Ladislaus. Arithmetica faciliori methodo data et eruditionibus illustrata. Cassoviae:
Typis Academicis, 1727. Súčasná odborná literatúra často uvádza Ladislava Turóciho aj ako
odborníka vo fyzike. Fyzika sa v tom čase chápala, a vieme to doložiť v rámci jezuitských
univerzít, ako súčasť filozofie. Pri skúmaní odbornej literatúry o dejinách fyziky, ale aj iných
odvetví prírodných vied, sa pomerne často stretávame s tými istými menami, čo vrhá svetlo
na fenomén tej doby – polyhistóriu. Tá mohla byť vtedy jednak odrazom schopnosti jedincov
osvojiť si množstvo vedeckých poznatkov alebo mohla vypovedávať o nedostatočnej diferenciácii vied v tom období. Nebolo nič zvláštne, keď na univerzite prednášal jeden profesor
filozofiu aj fyziku, v rámci ktorej sa prednášali aj poznatky z mineralógie či biológie a chémie.
Spomínané učebnice sa nám nepodarilo vypátrať v žiadnom dostupnom katalógu v rámci Slovenska. V rámci maďarských zbierok latinských tlačí vydaných na území Slovenska
v 18. storočí sa nám podarilo zistiť, že diela Philosophia naturae genio artis ingenio iucunda, Theses ex universa Philosophia sa nachádzajú v Országos Széchényi Könyvtár aj s ďalšími Turóciho
dielami.
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Dôkazom, že história môže byť podaná rôzne, teda aj vo veršoch, je prvotina Františka Babaia29 vydaná v roku 1773 pod názvom Uhorskí králi, ich
genealógia, ako aj preslávne činy a osudy zložené v metrickej zbierke.30 V nej sa
autor rozhodol prebásniť časť venovanú kráľom z geograficko-historického
diela jezuitu Ladislava Turóciho s názvom Krátke dejiny Uhorska a jeho kráľov zhrnuté do príručky. Ako sme už vyššie spomenuli, dielo bolo prvý raz
publikované v roku 1729. V roku 1768 bolo vydané znova. Alojz Zelliger pri
mene autora v tomto roku uvádza okrem názvu diela aj krátku informáciu
o tom, že dielo zveľadil Mikuláš Šmidt31 a látka v ňom siaha až do roku vydania.32 O doplnenie sa mal postarať aj už vyššie spomínaný Štefan Katona, a tak
počet strán narástol aj vďaka menšiemu formátu na úctyhodných 631. Pri dôslednom porovnaní oboch vydaní si môžeme všimnúť viaceré rozdiely. Vydanie z roku 1729 obsahuje venovanie Karolovi VI. Jeho autorom je František
Barkóci,33 ktorého meno figuruje aj na titulnom liste. František Barkóci získal
na Trnavskej univerzite v roku 1730 doktorát filozofie na základe obhajoby
téz Imricha Tolvaya,34 emeritného profesora a doktora filozofie. Dielo je rozdelené na dve knihy. Prvá poskytuje na stranách 3 – 212 geografické údaje
o jednotlivých regiónoch, ostrovoch, vodstve, horách a pohoriach Uhorska
a o vzniku kráľovstva. Druhá kniha sa venuje samotným kráľom. Súpis kráľov
29

30

31

32

33

34

Jedným z ľudí, ktorí pôsobili v tom čase v Trnave, bol aj František Babai. Narodil sa v roku
1742. Údaje o mieste narodenia sa rozchádzajú. Z jedného prameňa sa dozvedáme, že rodiskom bola Skalica, iný tvrdí, že Babai sa narodil v maďarskom meste Pécs. K prvej možnosti
nás privádza použitie v prívlastku „Szakolczensis“ vo východiskovej literatúre. Pre druhú
alternatívu hovorí fakt, že v zápisoch skalickej matričnej knihy z roku 1742 sa meno Františka
Babaia nenachádza a priamym dôkazom je poznámka k Františkovi Babaiovi u J. N. Stoegera: „Franciscus Babai, Hungarus, Quinque-Ecclesiis in Comitatu Tolnensi nobili genere 12. Martii
1742. natus.“ V roku 1764 vstúpil do rádu Spoločnosti Ježišovej a dva roky pôsobil v noviciáte
v Trenčíne. Po tomto dvojročnom období sa v maďarskom meste Győr venoval štúdiu humanitných vied. V roku 1772 pôsobil v Banskej Bystrici ako instructor tertiae probationis. Po
zrušení Spoločnosti Ježišovej sa v roku 1773 stal riaditeľom náboženskej knižnice v Trnave
a venoval sa výučbe náboženstva. Zomrel ako 36-ročný v roku 1778 v Pécsi.
Ungariae reges eorum genealogia, acta item illustriora, et fata, compendio metrico deducta a Francisco
Babai presbytero. Tyrnaviae: Typis Tyrnaviensibus, 1773.
Mikuláš Schmidt SJ získal titul doktora filozofie a istý čas pôsobil ako pedagóg na Trnavskej
univerzite. Pripisuje sa mu autorstvo diel Panegyricus Franciscus Xaverius dictus (1740), Archiepiscopi Strigonienses (1752), Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales (1755).
ZELLIGER, Aloysius. Pantheon Tyrnaviense. Tyrnaviae: Typis Soc. S. Adalberti, 1931, s. 83,
137.
František Barkóci (1710 – 1765), arcibiskup, náboženský spisovateľ, podporovateľ umenia
a vedy. Autor mnohých tlačou vydávaných pastierskych listov.
Imrich Tolvay SJ (1694 – 1775), univerzitný profesor, teológ, právnik. Na Trnavskej univerzite
pôsobil ako profesor etiky a filozofie. Bol autorom kázní, teologických, filozofických a právnických spisov.
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sa začína prvým uhorským kráľom sv. Štefanom, ktorý vládol v rokoch 1000
– 1038 a končí Karolom III. (Karolom VI.). Autor sa obmedzuje len na údaje
o panovníkovom pôvode, uvádza presné údaje o oboch rodičoch, korunovácii, sobáši, deťoch a na záver udáva čas a miesto smrti panovníka. V margináliách nájdeme nadpisy s menami kráľov. Vydanie z roku 1768 okrem toho,
že zmenilo formát, rozšírilo svoj obsah jednak o panovníčku Máriu Teréziu,
jednak o množstvo zaujímavých informácií zo života kráľov. Na začiatku vydania sa nachádza príhovor čitateľovi; predpokladáme, že jeho autorom bol
Štefan Katona.35 Podľa všetkého on a Mikuláš Šmidt sú autormi doplnených
častí. Dielo má podobne ako prvé vydanie dve knihy, z ktorých prvá obsahuje
geografické údaje o Uhorsku a druhá sa venuje uhorským panovníkom. Na
začiatku druhej knihy je uvedený zoznam mien uhorských kráľov. V druhej
knihe okrem iného pribudli podrobnejšie informácie o činnosti kráľov a ich
genealógii, o ich vojenských podujatiach a úspechoch v diplomatických vyjednávaniach. V texte sú tieto doplnky ohraničené úvodzovkami, niekedy nasledujú priamo za pôvodným textom, inokedy sú do neho vložené. Vo vydaní
z roku 1768 sú v druhej knihe, avšak začínajúc až rokom 1540 (vláda Ferdinanda I.), marginálie s údajom arabskými číslicami o najpravdepodobnejšom
roku začiatku vlády daného panovníka, o významných medzníkoch v jeho
živote a o roku úmrtia. Do roku 1540 sa tieto roky uvádzajú rímskymi číslicami priamo v texte. Súpis uhorských kráľov sa podobne ako v prvom vydaní začína sv. Štefanom, ale ako sme vyššie spomenuli, končí sa panovníčkou
Máriou Teréziou. Dielo tak podáva dovedna údaje o 48 uhorských panovníkoch. Z uvedených faktov je zrejmé, že básnik vychádzal z druhého vydania
Krátkych dejín Uhorska. Jeho príhovor čitateľovi sa totiž nápadne podobá na
príhovor vo vydaní Uhorských kráľov z roku 1768. Všetky básne majú marginálie s udaním roku nástupu na trón a s udaním roku smrti alebo zosadenia
z trónu. Takisto po obsahovej stránke Babaiove epigramy disponujú údajmi
z dopĺňaných častí, ktoré sa v prvom vydaní Turóciho Uhorských kráľov nevyskytujú.
Z titulného listu Babaiových Uhorských kráľov sa môžeme dozvedieť, že
35

K domnienke, že autorom príhovoru k čitateľovi je Štefan Katona nás privádza táto veta: „Ex
Autoribus porro, quorum eruditis lucubrationibus viximus, ea solum decerpsimus, quae propius ad verum accedere videbantur; annotatis ad marginem, ubi de Regibus Austriacis agitur, annis verisimilioribus, quo et memoriae imbecillitati, et temporum veritati quam maxime serviremus.“ Z dostupných
prameňov sa dozvedáme, že Štefan Katona bol autorom aj Chronologického prehľadu dejín
vypracovaného na pomoc pamäti milovníkov histórie (Synopsis chronologica Historiarum ad
sublevandam memoriam Historiophilorum concinnata a P. Stephano Katona, e. S. Jesu, Tyrnaviae,
1771). Predpokladáme teda, že mu záležalo na tom, aby študenti Trnavskej univerzity poznali dejiny svojej vlasti.
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básnická zbierka o uhorských kráľoch bola vydaná vďaka štedrosti najctihodnejších otcov Andreja Šimona, Michala Kunna a Štefana Csorbu,36 ako
aj ostatných magistrov slobodných umení a filozofie, resp. vychovávateľov
bakalárov. Za ním sa uvádzajú state z logiky, zo všeobecnej a špeciálnej fyziky, metafyziky a anamastiky. Nasleduje príhovor k čitateľovi, v ktorom autor uvádza, že chce prebásniť dielo veľadôstojného pána Ladislava Turóciho,
ktorý na Trnavskej univerzite vyučuje svetské dejiny a rétoriku.37 Babai taktiež vyslovuje obavu, že je priťažkou úlohou zachytiť v zopár veršoch mnohé
fakty, a pomáha si veršom z Horatia „Brevis esse laboro, obscurus fio“.38 Čo sa
týka štýlu písania, autor tvrdí, že sa rozhodol používať jasnú reč a vyhýbať sa
veľmi vznešeným frázam, aby tak neznechutil mládež, ktorá dosiaľ „v spoločnosti Múz nezjedla tri merice soli“.39 Táto myšlienka pochádza akiste z Ciceronovho diela O priateľstve (De amicitia).40 Babaiov text obohacujú početné
poznámky uvádzané na konci strany, ktoré majú podľa neho čitateľovi slúžiť
na lepšie pochopenie historických súvislostí.41 Ako sme už vyššie spomenuli,
texty básní autor na okrajoch doplnil číslicami označujúcimi začiatok a koniec
panovania daného vládcu.42
Babai prebásnil životopisy všetkých 48 kráľov vládnucich v rokoch 983
– 1743, ktorí sa uvádzajú v druhom Turóciho vydaní. Ako sám píše, kráľov
rozdeľuje podľa zvyku vtedajších historikov do troch skupín vzhľadom na
ich pôvod.43 Prvú časť (Periodus I., sive domestica) predstavujú králi pochádzajúci z uhorského rodu, druhú (Periodus II., sive mixta) sčasti králi uhorského
pôvodu, sčasti cudzieho pôvodu, do tretej časti (Periodus III., sive Austriaca)
36

37

38

39

40

41

42

43

Štefan Čorba (?) sa v roku 1730 stal na Trnavskej univerzite bakalárom filozofie, o rok neskôr
magistrom filozofie.
„Ungariae reges, a R. P. Ladislao Turóczi compendio datos, metrice ut deducere vellem, auctor mihi
erat Vir quidam, orbi erudito ab Historicis lucubrationibus bene notus, is qui in Universitate Tirnaviensi profanam tradit & Historiam & Eloquentiam.“ BABAI, Ungariae reges, s. A 2r.
„Ak chceme byť stoj čo stoj struční, naša reč stáva sa temnou...“ Horatius. O umení básnickom.
Preložil Ignác Šafár. Bratislava: Tatran, 1986, s. 238.
„Ad stilum quod attinet, plano sermone utendum, sublimioresque phrases vitandas censui; ...,
caliginem affundam animis adolescentum, qui in consortio Musarum tres salis modios nequedum
consumpserint.“ BABAI, Ungariae reges, s. A 3r.
„...verumque illud est, quod dicitur, multos modios salis simul edendos esse, ut amicitiae munus expletum sit.“ Cicero, De amicitia, 67.
„Adnotationes praeterea, ad pleniorem rerum historicarum cognitionem facientes, ad calcem
paginarum adjeci,...“ BABAI, Ungariae reges, s. A 3r-v.
„...marginem notis Chronologicis, quae initium potissimum, et finem regiminis indicent, passim
consignavi.“ BABAI, Ungariae reges, s. A 3v.
„Placuit, exemplo recentiorum Historicorum nostrorum, universam Regum seriem in ternas partiri
Periodos, quarum singulae cujus originis Reges contineat, suis locis exponetur.“ BABAI, Ungariae
reges, s. A 2v.

228

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

autor zaradil kráľov rakúskeho pôvodu. Pred prvou básňou sú podobne ako
vo vydaní, z ktorého vychádzal, zoznamy kráľov, ktorí sa v jednotlivých častiach opisujú (series Ungariae regum) a venovanie básne sv. Štefanovi, prvému
kráľovi Uhrov.
Počas svojho pomerne krátkeho života publikoval František Babai okrem
epigramov o uhorských panovníkoch ešte niekoľko zaujímavých básnických
zbierok. Dva roky po uhorských kráľoch vychádza zbierka básní Uhorskí palatíni, vicepalatíni a kráľovskí miestodržitelia preslávení vo vojne i v mieri, uvedení v metrickej príručke.44 Z roku 1776 pochádza 163-stranové dielo Ostrihomskí
arcibiskupi, ktorí sa preslávne zaslúžili o oba štáty, uvedení v metrickej príručke.45
A nakoniec je v roku 1777 v trnavskej univerzitnej kníhtlačiarni publikované
dielo Tri knihy zmiešaných epigramov na cirkevné a svetské témy.46 Z uvedeného
vyplýva, že mladý jezuitský básnik celkom istotne disponoval nezvyčajným
básnickým nadaním, popri ktorom prinášal čitateľovi na prvý pohľad netradičné námety. Okrem uhorských kráľov spracoval totiž podobným spôsobom
aj ostrihomských arcibiskupov a uhorských palatínov a vicepalatínov. Ak zoberieme do úvahy básnikovu spoluprácu so Štefanom Katonom a Mikulášom
Šmidtom, možno vyvodiť záver, že išlo z ich strany o vydarený čin. Jednoduchosť a plynulosť Babaiových veršov mala pomôcť študentom zapamätať si
najdôležitejšie informácie z cirkevných a svetských dejín.
V epigramatickej zbierke z roku 1777, ktorú Babai napísal počas štúdií vo
Viedni, ako máme možnosť dozvedieť sa z autorského príhovoru čitateľovi,
sú uvádzané básne s rôznymi námetmi. Pestrý kolorit tém robí pritom zbierku jedinečnou a ponúka aj dnešnému milovníkovi veršov a histórie náhľad
do uličiek Trnavy v druhej polovici 18. storočia. Pri písaní jednotlivých básní
nezabúda na svojich priateľov, univerzitných profesorov, opisuje viaceré architektonické pamiatky, ktoré boli nielen v Trnave, ale aj vo Viedni, pozornosť venuje aj niektorým panovníkom. Tretia kniha je z väčšej časti venovaná
mariánskej tematike. Autor si na tomto mieste nápadito vypožičal pre názvy
viacerých básní atribúty Blahoslavenej Panny Márie, ako ich poznáme z modlitby Zdravas, Mária a z loretánskych litánií. Treba zdôrazniť, že aj úvodnú
báseň Babai venuje práve Panne Márii, ktorej prejavoval výnimočnú úctu:
44

45

46

BABAI, Franciscus. Ungariae Palatini, Pro-palatini et Locumtenentes regii bello paceque clarissimi
ab anno 1001 – 1765 compendio metrico deducti. Tyrnaviae: Typis Academicis Societatis Jesu,
1775.
BABAI, Franciscus. Archi-Episcopi Strigonienses, de utraque republica praeclare meriti compendio
metrico deducti. Tyrnaviae: Typis Academicis Societatis Jesu, 1776.
BABAI, Franciscus. Epigrammatum miscellaneorum, sacrorum, et profanorum libri III. Tyrnaviae:
Typis Academicis Societatis Jesu, 1777.
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Programma ad Magnam Ungarorum Dominam B. V. MARIAM. Ungariae Dominae
laudum tibi, Virgo, / tributum subditus exiguo Carmine pendo tuus. // Nec cano,
quod nostrae credam te laudis egere, / carminibusque meis crescere posse putem; // in
mare se guttam, de quo mihi sumta, refundo, / jamque solo dandus testor: amata mihi
es. (v preklade Veľkej Pani Uhorska, Blahoslavenej Panne Márii. Vzdávam ti
chválu, Panna, Pani Uhorska, v krátkej básni ja, tvoj poddaný. Nespievam
kvôli tomu, že sa domnievam, že snáď trpíš nedostatkom našej chvály, a nemyslím, že v mojich básňach môže vzrásť. Ale vlievam kvapku späť do mora,
z ktorého som ju vzal a už v tejto chvíli tvrdím jediné: zamiloval som si ju.).47
Medzi osobnosťami, ktorým Babai vo svojej zbierke z roku 1777 venuje
báseň, nájdeme aj viaceré postavy, ktoré pôsobili na historickej Trnavskej univerzite. Azda najpočetnejšiu skupinu tvoria historici, čo nie je v prípade Babaia ničím výnimočným. Veď na napísanie epigramov o uhorských kráľoch
(Ungariae reges) ho nahovoril už spomínaný historik pôsobiaci na Trnavskej
univerzite Štefan Katona. V roku 1774 sa Katona stal dekanom filozofickej
fakulty, a to bolo pre Babaia námetom pre napísanie epigramu na jeho počesť
s názvom Ad A. R. ac Cl. D. Stephanum Katona, in Regia Universitate Tirnaviensi Historiae Universalis, et Literariae Professorem, cum Ann. 1774 Facultatis Phil.
Decanus creatus esset, ktorý básnik začína slovami Gratia coelitibus! Quod Philosophia decanum / nacta sit historicum; jam modo plura sciet. Astronomo, Graeco, physico serviverat ante, / (ex his Facultatibus ante hunc lecti erant decani philosophiae) /
quin res a tergo viderit illa sitas. // Ventura astronomus, physicus praesentia, Graecus
/ sublesta docuit facta referre fide. // Te duce, praeteritas res verso lumine cernet,
// evadetque brevi Philosophia bifrons48 (v preklade: Epigram o veľadôstojnom
pánovi Štefanovi Katonovi, profesorovi gramatiky a všeobecnom historikovi
na kráľovskej univerzite trnavskej, keď bol v roku 1774 zvolený za dekana filozofickej fakulty. Vďaka buď nebešťanom, že filozofia získala dekana – historika; čoskoro toho bude on vedieť omnoho viac. Predtým slúžila pod astronómom, Grékom i fyzikom (z týchto odborov totiž boli volení predtým dekani
filozofickej fakulty), takže veci, čo jej ležali za chrbtom, nevidela. Astronóm
totiž učil o budúcnosti, fyzik o prítomnosti, Grék o tom, ako predložené fakty
dať do vzťahu s vierou. Pod tvojím vedením bude hľadieť na minulé veci naspäť obráteným zrakom; čoskoro teda získa filozofia dve tváre). Na základe
uvedených veršov môžeme Františka Babaia vnímať ako uvedomelého pozorovateľa, keď sa domnieva, že filozofická fakulta bude prosperovať práve pod
vedením historika. Privádza ho k tomu onen známy výrok, že z histórie si má
47
48

BABAI, Epigrammatum miscelaneorum, s. 8.
BABAI, Epigrammatum miscelaneorum, s. 78.
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človek brať ponaučenie a vyhýbať sa rovnakým chybám. Vzápätí sa Katonovi
Babai prihovára ešte jedným epigramom: Res equidem patriae multi scripsere;
sed unus / instar multorum es, multaque navus agis. // Res alii patriae, tu scribis
totius orbis, / scriptaque facundo scis animare stilo. // Praeterea scriptor scriptorum
diceris esse; / scriptorum vitas scribere quippe soles. // Iam tua quis digne conscribat
gesta? fatendum est, / Te melius nemo: res quoque scribe tuas49 (v nebásnickom
preklade: Zaiste viacerí opisovali dejiny vlasti, ale ty jediný sa vyrovnáš mnohým, vo svojej horlivosti si veľmi zaneprázdnený. Iní opisujú dejiny vlasti, ty
sa venuješ dejinám celého sveta a štýlom písania vieš oživiť minulosť. Okrem
toho hovoria o tebe, že si historik historikov, veď máš vo zvyku písať o ich
životoch. Kto tvoje už opísal činy? Treba povedať, že sa nenašiel nikto lepší od
teba: tak opíš aj svoje dejiny). Vzhľadom na blízku spoluprácu Františka Babaia so Štefanom Katonom je celkom logické, že básnik podrobne poznal Katonovu spisovateľskú tvorbu. Keď v prvom z citovaných epigramov vyzdvihuje Babai Katonu ako historika, v druhej básni stavia na obdiv jeho literárne
zásluhy, o to viac, že sa Katona vo svojich dielach venuje nielen národným,
ale i celosvetovým dejinám. A ide ešte ďalej, keď ho nazýva scriptor scriptorum
pravdepodobne vďaka Katonovmu dielu Synopsis chronologica historiae ad sublevandam memoriam historiophilorum, ktoré vychádzalo v Trnave po častiach
v rokoch 1771, 1773 a 1775.50
V Babaiovej epigramatickej zbierke sa ďalej stretneme s básňou venovanou
historikom Štefanovi Kaprinaiovi, Karolovi Wagnerovi a Jurajovi Prayovi. Štefana Kaprinaia predstavuje ako kráľovského historiografa a autora diela Historia Ungariae diplomatica. A venuje mu hneď dve básne. Text prvej z nich znie:
Historicum verum discernunt symbola terna: / Erudit, oblectat, denique vera refert.
// Historicos mundo quam multos secla dedere, / Tam videas raros hisce nitere notis.
// Felix Kaprinai! sua quem Diplomata dictis / Dotibus instructum satque superque
probant. // Hoc sentit, quisquis livoris creditur expers, / Hoc est judicium, Lipsia docta, tuum51 (v nebásnickom preklade: Tromi znakmi sa odlišuje pravý historik:
vzdeláva, zabáva, napokon hovorí pravdu. Storočia dali svetu už veľa historikov a tak málo je tých, ktorí sa skvejú týmito znakmi. Šťastný Kaprinai! Tvoje
Diplomata dokazujú, že si vystrojený spomenutými darmi a dokazujú to viac
než dosť. To zbadá ktokoľvek, o kom sa verí, že necíti závisť, to je tvoj úsudok,
učené Lipsko). Úvodné dvojveršie je obmenou zásad, ktoré by podľa Cicerona
malo mať rečnícke dielo (docere, probare, movere), a podľa nasledujúcich slov
49
50
51

BABAI, Epigrammatum miscelaneorum, s. 79.
STOEGER, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu, s. 171.
BABAI, Epigrammatum miscelaneorum, s. 20.
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básnik Kaprinai týmito znakmi oplýva. Okrem toho zmienka o učenom Lipsku v poslednom pentametri nás nabáda k domnienke, že sa za ňou skrýva
narážka na významného nizozemského humanistu a historika Justa Lipsia
(1547 – 1606). Druhý epigram je pripomienkou Kaprinaiových narodenín,
ktoré podľa nadpisu básne slávil na sviatok svätej Kláry v roku 1714: Illa dies
haec est, quae lucem protulit orbi: / O mihi solennes inter habenda dies! // De tenebris
profers in claram plurima lucem; / Luce sacra. Clarae scilicet ortus eras. // Si multos
similes tibi patria nostra tullisset, vos stellae, coelum patria nostra foret52 (v preklade: Toto je ten deň, ktorý svetu priniesol svetlo. Tento deň bude u mňa vždy
slávnostný. Z temnôt vynáša na jasné svetlo mnohé vďaka posvätnej žiari.
Narodil si sa totiž na sviatok svätej Kláry. Keby ti mnohé podobné naša vlasť
priniesla, vás hviezdy, bola by naša vlasť nebom). Okrem úvodnej výpožičky
z Ovidiovho diela Tristia – illa dies haec est...53 sa tu básnik pohráva so zrejmým
faktom vychádzajúcim z pôvodu mena Klára (z lat. clarus, clara, clarum = jasný, žiariaci, slávny) a jeho spojením s biblickým quae lucem protulit orbi. Vynikajúceho uhorského historiografa Karola Wagnera si Babai všíma podobne
ako Kaprinaia tiež z hľadiska jeho historického diela. V tomto prípade má na
mysli Historia diplomatica de Scepusio. Slovami básnika Victuram semper, scriptor Clarissime, famam / Scepusio dederas, Scepusiumque tibi. // Scepusium peperit
jam pignora terna decemque, / Pignora per pennam nobilitata tuam54 (v preklade:
Preslávny básnik, daroval si Spišu už navždy víťaznú povesť a on ju venoval
tebe. Spiš zrodil už trinásť potomkov oslávených vďaka tvojmu peru). Tento
epigram napriek svojej krátkosti reaguje veľmi pohotovo na udalosť z roku
1772, keď sa vďaka úsiliu panovníčky Márie Terézie vrátilo Uhorsku trinásť
spišských miest, ktoré boli v poľskej dŕžave od roku 1412. V diele Ungaria reges, v básni venovanej Márii Terézii, spomína Babai túto udalosť ako poslednú
z dlhého výpočtu panovníčkiných dobrodení.55 Jurajovi Prayovi, historikovi,
ktorý sa vo svojich kritických dizertáciách venuje i otázke pôvodu Slovákov,
sú v básnickej zbierke venované tri dvojveršia Flavius est aureo donatus ab urbe
Colosso, / historiae propter scripta diserta suae. // Tu pariter tanto jam pridem es
munere dignus, / historiae propter scripta diserta tuae. // Ast eccur merito te Patria munere privat? / Oppetat ante, inquit, tum dabo. Ne propera56 (v slovenskom
preklade: Flavia obdarovali zlatom Kolosy kvôli výrečným knihám o ich dejinách. Ty si rovnako hodný už dávno takejto pocty vďaka výrečným spisom
52
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o vlastnej histórii. A prečože ťa vlasť zbavuje zaslúženej úcty? Pominie najskôr, hovorí, potom dám. Neponáhľaj sa). V úvodnom distichu prirovnáva
Babai Praya k antickému historikovi Jozefovi Flaviovi (1. storočie nášho letopočtu). Ten sa preslávil najmä svojím dielom Židovská vojna pôvodne napísanom po aramejsky a neskôr preloženom do gréčtiny a latinčiny.57
Všetky epigramy, ktoré Babai venoval historikom, boli napísané s náležitou dávkou dôstojnosti a s uvedením najdôležitejších činov v rámci ich pedagogickej či vedeckej praxe.58
Vážený pán profesor Šimončič, naše cesty sa spojili 21. mája v roku 2010,
keď ste mi boli láskavým oponentom mojej dizertačnej práce s názvom Básnická zbierka Františka Babaia Ungariae Reges. Krátko potom ste mi ponúkli
spoluprácu na príprave edície kanonických vizitácií Dunajeckého dekanátu.
Na tomto mieste mi dovoľte poďakovať Vám za všetko a pridať sa k radu
gratulantov, ktorí Vám z úprimného srdca želajú všetko najlepšie. Som presvedčená, že keby bol jezuitský básnik František Babai Vaším súčasníkom,
celkom určite by Vám venoval vo svojej básnickej zbierke zmiešaných epigramov niekoľko distích ako vynikajúcemu historikovi a šľachetnému priateľovi.
Dovoľte mi zakončiť veršami samotného básnika (Epigrammatum miscelaneorum, s. 14), ktoré venoval rektorovi viedenského kolégia pri príležitosti jeho
sviatku: Koľko bozkov dal a naopak dostal svätý Jozef od Ježiša, toľko nech
ty máš dní bez jediného mráčika. Koľko ráz pozrel Jozef na Ježiša a naopak,
koľko ráz spočinul na ňom jeho zrak, toľko ráz nech teba navštívi milosť z
vysokého neba. Koľko ráz privinul Jozef v náručí Ježiša, toľko ráz ukry v srdci
osláveného Boha. Čo iné mám ešte želať? Nebo? Veď nebeský život je to, čo
som Ti už vyprosoval. Ak po ňom túžiš, tak žiadam, aby si ho raz mal.

History Hidden in Verses
Several significant historians worked in the historic Universitas Tyrnaviensis (1635-1777). Many of them certainly contributed to the formation of
historical science in Slovakia. The activities of these historians may be best
learned from their written works, of which many were issued by the university book press in Trnava. Besides serious scientific works, there are also four
57
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CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Praha: KLP, 2001, s. 568 – 573.
Štúdia je čiastkovým výstupom z grantu VEGA 2/0047/16 – Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16. – 19. storočie).
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poetry collections from the second half of the 18th century available, though it
might seem that they have nothing to do with history. They were written by
a Jesuit verse monger, Franciscus Babai, whose epigrammatic verses combine
history with poetic art. In a remarkable way, he offers readers historical facts
wrapped in the golden foil of poetry, presenting Archbishops of Esztergom,
Hungarian kings, palatines and vice-palatines in a peculiar light. In his last
collection, Babai, he did not forget about historians either, several of which
he knew himself.
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DE STILO BENE LATINO ALEBO OBHAJOBA
LATINČINY UVEREJNENÁ VO VÝROČNEJ SPRÁVE
GYMNÁZIA V TRNAVE Z ROKU 1857
Erika Juríková

Dejiny gymnázia v Trnave siahajú až do polovice 16. storočia, keď ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1558 zreformoval mestskú školu.
Krátko na to pozval do mesta členov Spoločnosti Ježišovej a v roku 1561 im
zveril vedenie arcibiskupskej kapitulskej školy. Pre materiálne a personálne
ťažkosti však jezuiti Trnavu opustili a školu až do roku 1615 opäť spravovala
kapitula, keď ju pri svojom návrate do mesta prebrala do správy Spoločnosť
Ježišova.1
V 17. a 18. storočí, v čase pôsobenia Trnavskej univerzity, sa stalo z kapitulskej školy gymnázium, ktoré bolo fakticky prípravkou na univerzitné
štúdium, v niektorých obdobiach patrilo priamo do zväzku univerzity. Tomu
zodpovedala aj jeho náročnosť a pomerne vysoká úroveň. Na gymnáziu sa
vyučovalo v šiestich triedach podľa jezuitského systému vzdelávania Ratio
studiorum.2 V roku 1636 ho navštevovalo 556 žiakov, v čase najväčšieho rozkvetu v roku 1705 malo dokonca 880 študentov, a tým patrilo medzi najväčšie vzdelávacie inštitúcie na našom území.3 Po zrušení Spoločnosti Ježišovej
a premiestnení Trnavskej univerzity do Budína zostala škola bez profesorov,
ktorých nahradili svetskí kňazi. Gymnáziu pridelili budovu bývalej Lekárskej
fakulty, neskôr vojenskej nemocnice. V roku 1784 prešlo na príkaz panovníka
Jozefa II. do bývalého kláštora trinitárov (jezuitský kláštor), kde sídlilo až do
roku 1853.
V roku 1807 prevzali trnavské, vtedy už tzv. kráľovské gymnázium, benediktíni. Okrem toho vzniklo v Trnave aj dvojročné teologické lýceum, ktoré
bolo prípravou pre teologické štúdium. V roku 1850 benediktíni školu opus-

1

2

3

ŠIMONČIČ, Jozef. Jezuiti v Trnave. In: ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám Trnavy
a okolia. Trnava: B-Print 1998, s. 41 – 42.
SIPEKIOVÁ, Nicol – BALTA, Ivan. Nižšie školstvo v systéme jezuitského vzdelávania. In:
Sambucus X. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Kraków: Towarzystvo Slowákov v Polsce, 2014, s. 136 – 144.
KODAJOVÁ, Viera. Trnavské gymnázium 1554 – 1976. Dejiny a pramene. Diplomová práca.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1977, s. 27 – 29.
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tili a arcibiskup Ján Scitovský zmenil gymnázium aj lýceum na štvortriedne
školy, následne ich o dva roky neskôr zlúčil do osemtriedneho arcibiskupského gymnázia – Gymnasium Maius Archiepiscopale. Od 7. februára 1852 sa
začala písať novodobá história arcibiskupského gymnázia, ktoré sídlilo v budove na dnešnej Hollého ulici. Osnovy pre všetkých osem tried predpisovali
latinčinu, maďarčinu, nemčinu, matematiku, náboženstvo. Od tretej triedy sa
učila gréčtina, zemepis, dejepis, chémia, fyzika, v ôsmej triede aj meteorológia, astrológia a logika. Nepovinné predmety boli francúzština, slovenčina,
kreslenie, spev a telocvik. Okrem interných dokumentov o vyučovacom procese, ako sú katalógy žiakov, záznamy o skúškach a protokoly z porád, sa zachovali výročné správy gymnázia v Trnave, ktorých úlohou bolo informovať
verejnosť o škole, primárne rodičov žiakov.
Výročné správy, ktoré sa z hľadiska bibliografického triedenia považujú
za tzv. nepravé periodiká, poskytujú informácie k dejinám školstva všeobecne, ako i k dejinám školstva cirkevného i štátneho v konkrétnom regióne. Prvé
výročné správy obsahujúce menoslov profesorov a žiakov, ako i dátum záverečných skúšok, poznáme už zo 17. storočia z prostredia prešovského evanjelického kolégia. Formou a obsahom sa podoba výročných správ ustálila až
po tzv. thunovkej reforme z roku 1849, ktorá v Uhorsku vstúpila do platnosti
v roku 1850. Na základe organizačnej osnovy skrátene nazývanej Entwurf ju
pripravil minister školstva Leo Thun a jej zavedením nielen zreformoval školský systém, ale okrem iného sa ustanovilo aj vydávanie výročných školských
správ, ich obsah, štruktúra a podoba.4
Údaje, ktoré sa vďaka výročným správam zachovali, pomáhajú prostredníctvom analýzy interného prostredia školy – zloženia učiteľského a žiackeho
zboru, učebných osnov, štruktúry vyučovania a jeho náplne či presne stanoveného počtu hodín k jednotlivým predmetom bližšie špecifikovať chod vzdelávacej ustanovizne, vyučovací proces a jeho obsah. V súvislosti s identifikáciou
filigránov papiera, na ktorom boli tlačené, poskytujú staršie správy informácie
k dejinám papierní a kníhtlačiarní na Slovensku. V novšom období, v druhej
polovici 19. a v prvej polovici 20. storočia, správy zase nezriedka obsahujú
vzácne informácie o kabinetných zbierkach a knižniciach, čo nám umožňuje
spoznať úroveň vtedajšieho vyučovania a vzdelania zároveň.5 Vzhľadom na
4
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KRIŽKOVÁ, Ľubica. Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701 – 1850. Bratislava:
Univerzitná knižnica, 2006, s. 34.
DOBROTKOVÁ, Marta. Historická hodnota výročných správ stredných škôl v prvej polovici
20. storočia na príklade Československého štátneho reálneho gymnázia Jána Hollého v Trnave. In: KRUŠINSKÝ, Rostislav (ed.). Bibliotheca Antiqua 2010. Olomouc: Vědecká knihovna
v Olomouci a Sdružení knihoven Českej republiky, 2011, s. 65 – 72.
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informácie o angažovanosti učiteľov a žiakov sú správy cenným a jedinečným zdrojom informácií o spoločenskom a kultúrnom živote mesta či regiónu
a o národnobuditeľských aktivitách. Celkovo však možno konštatovať, že aj
vzhľadom na svoju ojedinelosť, fragmentárnosť a nekompletnosť predstavujú
výročné školské správy dosiaľ nedostatočne využitú pramennú bázu.6
Výročné správy gymnázia v Trnave sa nachádzajú vo fondoch knižnice
Spolku svätého Vojtecha v Trnave a vo fondoch Štátneho archívu v Trnave.
Správy sú brožované, lepené, bez graficky zvlášť upravenej obálky a väčšinou malého rozsahu. Historicko-dokumentačný význam týchto dokumentov
však prekračuje ich fyzické rozmery. Výročné správy sú žriedlom prameňov
k histórii Trnavy a nachádzame v nich informácie k dejinám trnavskej kníhtlače. Prispievajú k poznaniu historického knižného fondu gymnázia, ktorý sa
fakticky zachoval ako ucelená zbierka až dodnes.7 Prinášajú informácie k dejinám športu, k jeho propagácii a rozvoju športových odvetví nielen medzi
žiakmi gymnázia, ale aj v meste. Vzhľadom na fakt, že od začiatku 20. storočia
sa v nich objavujú aj prvé fotografie budov a osobností, môžeme hovoriť aj
o ich prínose k dejinám fotografie.8
Z gymnázia v Trnave sa z prvej polovice 19. storočia zachovali výročné správy z rokov 1808, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821 a od roku 1824 až do
roku 1844, ktoré sa uvádzali pod názvom Juventus a názov gymnázia. Všetky
záznamy sú v latinčine, od roku 1844 sa začínajú názvy správ a klasifikácia
žiakov uvádzať v maďarskom jazyku. Často sa začínajú citátmi od rímskych
autorov Ovidia, Horatia, Senecu či Iuvenala. Z druhej polovice 19. storočia
sme mali k dispozícii výročné správy vydané v rokoch 1857, 1865, 1866, 1869,
1872 – 1880, 1883, 1895, 1897 a 1898.9
Od polovice 19. storočia zaznamenávame čiastočný ústupok v používaní
latinčiny ako úradného jazyka a aj v slovenskom prostredí nástup nemčiny.
Dokladom je jazyk prvej zachovanej výročnej správy arcibiskupského gymnázia z roku 1857, ktorá obsahuje údaje za školský rok 1856/1857. Tlač tejto výročnej správy zabezpečila tlačiareň Žigmunda Wintera, vyšla v Trnave
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KRIŽKOVÁ, Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701 – 1850, s. 32 – 33.
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a autorom správy je riaditeľ gymnázia Žigmund Szuppan.10 Podľa už spomenutého Entwurfu bol za vydanie a obsah dokumentu zodpovedný riaditeľ
školy. Výročná správa musela obsahovať okrem štatistických údajov školy,
učebného plánu, prírastkov v knižničnom fonde a najdôležitejších nariadení
aj vedeckú štúdiu niektorého člena profesorského zboru. Deklarovala sa ňou
vedecká úroveň učiteľov a vo vzťahu k žiakom školy a k verejnosti mala aj
vzdelávaciu funkciu.
Môžeme sa domnievať, že ako reakciu na ústup latinčiny z úradného styku sa v roku 1857 podujal na napísanie štúdie učiteľ latinského jazyka Kornel
Hidasy (Hidasi). Nemáme o ňom bližšie informácie, v záznamoch školy sa
objavuje až do roku 1875, pričom v rokoch 1873 – 1875 pôsobil ako riaditeľ
gymnázia.11 Na základe klasifikácie predmetu Latinský jazyk možno predpokladať, že išlo o veľmi prísneho učiteľa.
Vieme však, že v Trnave pôsobil minimálne od roku 1855. S Hidasyho menom sa totiž stretávame v dokumente, ktorý sa uchováva v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. Zachoval sa tam denník
alumnátu trnavského gymnázia nazvaný Historia clericorum Musei.12 Denník
viazaný v poloplátenej väzbe obsahuje po latinsky písané záznamy, z ktorých
prvý je datovaný 18. októbra 1855. Pisateľ poznamenal, že knihu dostal od prefekta (riaditeľa) Kornela Hidasyho, aby viedol zápisy o mimoriadnych udalostiach v alumnáte. Za tie sa považovali nielen priestupky voči poriadku, ale aj
zdržiavanie sa mimo budovy v čase určenom na konkrétnu činnosť. Aj ospravedlnená absencia z osobných dôvodov musela byť v záznamoch zachytená. Hidasy vlastnoručne zapísal do denníka 26. októbra 1855, že informácie zaznamenané od 18. do 25. októbra sa čítali na porade, ktorá sa uskutočnila v tento deň.13
Hidasyho štúdia napísaná po latinsky s názvom De stilo bene Latino14 je fakticky obranou latinčiny a čiastočne prierezom jej histórie od antiky. Vydaná
bola nielen ako súčasť výročnej správy gymnázia s menoslovom žiakov, ale
aj v tzv. Programe.15 Na mieste je otázka, či študenti gymnázia prípadne ich
10
11

12
13

14

15

MV SR, Štátny archív v Trnave, fond Gymnázium v Trnave, kr. č. 1.
KUMIČÍKOVÁ, Anna – ŠIMONČIČ, Jozef. Gymnázium v Trnave 1796 – 1953. Inventár. Trnava: Štátny okresný archív v Trnave, 1984, s. 17.
Slovenská národná knižnica v Martine, Archív literatúry a umenia, RHKS 2041.
Bližšie: JURÍKOVÁ. Erika. Historia clericorum musei – denník alumnátu trnavského gymnázia z polovice 19. storočia. In: ŠIŠMIŠOVÁ, Karin (ed.). Literárny archív 41. Martin: Slovenská
národná knižnica, 2018, s. 49 – 55.
HIDASY, Cornelius. De stylo bene Latino. In Programm für Erzbischöflichen Ober-Gymnasium in
Tirnau von Sigismund Szuppan, 1857, 8 s.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond Gymnázium v Trnave, kr. č. 1: Programm für Erzbischöflichen Ober-Gymnasium in Tirnau von Sigismund Szuppan, 1857.
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rodičia boli schopní porozumieť obsahu tohto textu. Odpoveď treba hľadať
v osnovách školy, kde latinčina figurovala ako povinný vyučovací predmet
vo všetkých ôsmich ročníkoch. Prvé tri roky sa študenti venovali osvojovaniu
si gramatiky podľa veľmi známej a rozšírenej Hoffmannovej učebnice Historiae antiquae...,16 od štvrtého ročníka sa začínalo s čítaním rímskych klasikov:
Caesarove Zápisky o vojne v Gallii, v 5. ročníku Liviove Dejiny a Ovídiove Metamorfózy; nasledoval Sallustius, Caesarove Zápisky o občianskej vojne, Vergíliove Eklógy, Georgiky a prvá kniha Eneidy. V siedmom ročníku prišiel na rad
najväčší rímsky rečník Marcus Tullius Cicero a jeho reč na obranu Ligaria
a reč proti Verrovi a ďalšie knihy z Vergíliovej Eneidy. V poslednom ročníku
sa čítali Tacitove diela Germania a Agricola a od rímskeho básnika Quinta Horatia Flacca báseň známa ako De arte poetica a vybrané Listy. Môžeme si len
povzdychnúť nad tým, že absolvent gymnázia so záverečnou skúškou z latinčiny mal také vedomosti ako v súčasnosti absolvent magisterského štúdia
klasických jazykov.
Vráťme sa k Hidasyho pomerne rozsiahlemu textu, ktorý má takmer osem
strán. Napísaný je latinčinou založenou na čítaní školských autorov a podporený citátmi z nich. Autor odkazuje na už spomínaného kráľa rímskych
rečníkov Cicerona, ďalšieho známeho rímskeho rétora a teoretika rečníckeho
umenia Marca Fabia Quintiliana a cituje z Horatiovho listu známeho pod názvom O básnickom umení (De arte poetica).
Hidasy rozdelil text na dve časti: v prvej uvádza príklady z dejín rímskej
kultúry na využitie dobrej znalosti latinského jazyka, v druhej sa zas viac zameriava na svoju súčasnosť. Myšlienky, ktoré v oboch častiach zaznievajú, sú
však aktuálne aj dnes. Na začiatku autor konštatuje, že mnohí filológovia sa
domnievajú, že písať dobre po latinsky znamená „písať podľa zvyku dávnych
Rimanov“. Následne si kladie niekoľko rečníckych otázok, ktorých cieľom je
vzbudiť pozornosť čitateľa a pritiahnuť jeho záujem k ďalším riadkom. Pýta
sa, či aj dobre maľovať a spievať tiež znamená napodobňovať dávnych maliarov a spievať podľa starých pravidiel.
Ďalej rozvíja názor, že snaha každého muža má smerovať k tomu, aby dosiahol vynikajúcu výrečnosť rovnako ako najvýrečnejší zo všetkých Rimanov
Cicero. Táto zručnosť sa dá totiž využiť pri verejnom vystupovaní alebo na
súde, a to či už na obhajobu alebo obžalobu. Výrečnosť však nie je potrebná
len na verejné aktivity. Hidasy uvádza ako príklad historika Tita Lívia či básnikov zlatého veku rímskej literatúry Ovídia a Vergília. Títo klasici využili
16

HOFFMANN, Emanuel. Historiae Antiquae usque ad Caesaris Augusti obitum libri XII. Vyšla
v mnohých vydaniach.
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svoje nadanie písať na zaznamenanie dôležitých udalostí z rímskej histórie
alebo na skladanie veršov, ktoré povzbudili rímsky národ v ťažkých časoch.
Zároveň ich autor uvádza ako príklad jasného (perspicue), príjemného (suaviter) a dôrazného (graviter) písania, čo sú spolu tri hlavné cnosti dobrého
rečníka.
Myšlienka o cnostiach latinského jazyka a dobrého latinčinára pochádza
ešte z antiky od čias teoretikov rečníckeho umenia Cicerona a Quintiliana.
Odozvu našla aj v jezuitskom systéme vzdelávania, ktorý kontinuálne nadviazal na týchto velikánov a ktorého pokračovateľom bolo práve trnavské
gymnázium. Otázka čistoty (puritas), elegancie (elegantia) a bohatosti jazyka
(copia) sa riešila tiež v učebnici francúzskeho jezuitu Františka Pomeya (1618 –
1673) Syntaxis ornata, ktorá bola populárna aj v Uhorsku a v tlačiarni historickej Trnavskej univerzity vyšla v niekoľkých vydaniach.17 Je pravdepodobné,
že autor obrany ju poznal, veď pozostatok univerzitnej knižnice sa dostal aj
do knižného fondu gymnázia.
Vráťme sa však k Hidasymu, ktorý nezabudol ani na využitie správneho
latinského vyjadrovania sa v oblasti filozofie a hlavne logiky. Tu zdôrazňuje
nutnosť porozumieť a pochopiť veci, až potom o nich písať. Láskavému čitateľovi pripomína, že len ten, kto matériu ovláda, môže o nej pravdivo informovať iných. A na záver prvej časti svojej eseje sa autor vyjadruje k príjemnému
písaniu. Chápe ho ako požiadavku písať tak, aby slová nielen poučili, ale aj
potešili, autor sa má vyjadrovať rozmanito, používať rečnícke ozdoby, pritom
nezabúdať na mieru v slovách a na rozličný vkus každého čitateľa. Posledná
zásada správneho písania v latinčine je dôraznosť, t. j. písať tak, aby čitateľa
dokázal presvedčiť aj o nepríjemných veciach. Na koniec latinčinár konštatuje, že „kto teda túži dobre písať po latinsky, nech má odvahu písať jasne,
príjemne a dôrazne, to znamená písať podľa zvyku starých Rimanov“.18
Prvá časť Hidasyho textu je akýmsi zopakovaním si všeobecne známych
zásad. Na začiatku druhej časti vysvetľuje, prečo o nich písal. Prinútila ho
k tomu aktuálna politická situácia, kvôli ktorej sa na úkor latinčiny dostala do
popredia maďarčina. Učiteľ latinského jazyka argumentuje, že práve latinčina
je tým, čo spájalo mnohé národy v Uhorsku a že predkovia dobre vedeli, prečo si práve tento jazyk zvolili v multinárodnom štáte za úradný jazyk. Ďalej sa
sťažuje na to, že kým latinčina bola pre všetkých študentov rovnako náročná,

17

18

SIPEKIOVÁ, Nicol. Syntaxis ornata seu de tribus Latinae linguae virtutibus, puritate, elegantia,
copia. Príspevok k dejinám vyučovania latinčiny a školstva v Trnave v 17. a 18. storočí. Trnava – Kraków: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity – Towarzystvo Slowákov v Polsce, 2015, s. 99.
HIDASY, De stylo bene Latino, s. 3.
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pretože sa ju učili ako cudzí jazyk od najjednoduchších pravidiel, v prípade
maďarčiny budú niektorí študenti, t. j. študenti s materinským jazykom, zvýhodnení.
V novom systéme výučby považuje latinčinu síce nie za mŕtvu, ale spiacu,
zatiaľ čo vyučovanie starej gréčtiny sa výrazne zoslabuje. Veľký problém vidí
v tom, že vyučovanie už nebude prebiehať v latinčine. Hidasy apeluje na to,
že všetky „pamiatky ducha“, t. j, vedecké diela vážených vedcov určené na
vzdelávanie, sú napísané po latinsky, takže menšia či nedokonalá znalosť tohto jazyka spôsobí výrazné zníženie vedomostnej úrovne obyvateľstva.
V ďalších riadkoch sa stredoškolský učiteľ neváha obrátiť priamo na ministra a navrhnúť mu opätovný návrat k predchádzajúcemu systému výučby:
aby sa od prvých tried žiaci učili podľa klasických rímskych autorov po latinsky čítať aj písať; aby naďalej mohli študenti počúvať výklad učebnej látky
z úst svojich učiteľov po latinsky; aby sa neučili latinčinu len kvôli priamemu
úžitku, ale aj preto, že im napomáha myslieť logicky, uvažovať jasne a správne. Podľa Hidasyho písanie vo vernakulárnych (národných) jazykoch aj kvôli
neznalosti či neustálenosti gramatických pravidiel nie je dostatočne vkusné,
elegantné a pekné.
V závere sa obracia na všetkých podporovateľov reformy a vo svojej argumentácii výstižne a aj dnes nanajvýš aktuálne sumarizuje klady klasického humanitného vzdelania: „A preto patróni a priaznivci nového systému,
ktorí spolu so mnou chcú a túžia, aby skutočná učenosť a vzdelanosť, teda aj
latinský jazyk, šťastne vzrástli, aby sa okrem iných vied aj tento jazyk, tento
klasický jazyk pestoval nielen pre školu, ale aby si aj v živote mohol nájsť to
miesto, ktoré mu zaslúžene patrí medzi pestovanými jazykmi a aby propagátori nového systému podľa vzoru predkov objavili spisovateľov, ktorí nielen
prispievajú k poznaniu materinského jazyka, ale aj – tak ako sa patrí – dobre
po latinsky hovoria a sú schopní písomne to potvrdiť celému vzdelanému
svetu; tak títo patróni a priaznivci nového systému nech sa postarajú, aby sa
v školách rozšírilo štúdium filozofie, a tým sa rozvinul správny spôsob uvažovania ako nevyhnutná podmienka, bez ktorej nie je možné dobre písať.“19
Latinská obrana latinčiny z pera trnavského gymnaziálneho profesora
Kornela Hidasyho v sebe prepája znalosť antickej kultúry, súvekú politickú
situáciu aj odvahu ozvať sa proti štátnej reforme školstva. Je odrazom doby
a vzácnym a aj dnes aktuálnym dokladom o význame klasického humanitného štúdia. V neposlednom rade je vysoká úroveň textu výbornou vizitkou
nielen samotného autora, ale aj dôkazom vysokej úrovne trnavského gymná19

HIDASY, De stylo bene Latino, s. 7.
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zia a jeho profesorov. Na záver môžeme konštatovať, že história trnavského
školstva a jej poznanie nemá len regionálny dosah, ale vzhľadom na význam
mesta pre dejiny slovenskej vzdelanosti je nepochybne integrálnou súčasťou
slovenských kultúrnych dejín.

De stilo bene Latino or the Defence of Latin Published
in the Annual Report of the Trnava Grammar School in 1857
The Annual Report of the Trnava Grammar School was prepared in line
with the reforms of the Minister of Education, Leo Thun. It was published
in 1857 in Trnava, and came into force in Hungary in 1850, while the school
was directed by headmaster Sigismund Szuppan. The Report is followed by
a Defence of Latin, in Latin. It was written by a teacher of Latin who later became headmaster of the grammar school, Kornel Hidasy. The author reacted
to the current situation where the Latin language was removed as an official
language in Hungary, which might have led to students’ decreased interest
in this subject. Using examples from history, Hidasy tried to point out the importance of grammatically correct, clear, pleasant and veracious expression in
Latin. He supported his opinions with quotes by Roman authors, addressing
students as well as supervisors and encouraging them to continue in developing this ancient and cultivated language.
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K POPULÁCII TRNAVY V 19. STOROČÍ
Miriam Pocisková

Demografický vývoj každej sídelnej lokality je neodmysliteľnou súčasťou
jej histórie. Odzrkadľuje sociálne a hospodárske postavenie obyvateľstva,
spoločenské a politické pomery. Bez poznania populačného vývoja nemôžeme považovať spracovanie dejín žiadnej lokality za úplné. Na spoznanie
počtu obyvateľov v 19. storočí nám slúžia údaje zo súpisov a sčítaní. Môžeme
tiež vychádzať z prameňov súkromnej alebo cirkevnej proveniencie. Spracovanie vývoja počtu obyvateľov v predštatistickom období sťažuje skutočnosť,
že dobová uhorská štatistika nepredstavuje ucelený systém publikovaných
údajov, ktoré sa dajú navzájom porovnať. Súpisy organizované v prvej polovici storočia neboli realizované v pravidelných časových úsekoch a zisťované
charakteristiky boli závislé od účelu použitia. V prvej polovici boli cieľom
daňové a vojenské dôvody, od druhej polovice 19. storočia sa do popredia dostal celkový záujem verejnej správy o poznanie populácie a jej charakteristík.
Populačný vývoj v 19. storočí tak možno rozdeliť na obdobie predštatistické a obdobie modernej štatistiky. Prechodom od feudálnych súpisov k moderným sčítaniam ľudu boli bachovské sčítania konané v rokoch 1850/1851
a 1857. Za prvé moderné sčítanie možno považovať až sčítanie z roku 1869.1
K najstarším údajom o počte obyvateľov mesta, ktoré máme pre 19. storočie k dispozícií, patria dáta zo súpisu nešľachtického obyvateľstva z rokov
1804 – 1805. V Trnave podľa neho bolo 706 obývaných domov, v ktorých žilo
1 103 rodín, 4 675 osôb nad 16 rokov, z toho 2 578 žien. V súpise absentovali
duchovné osoby a šľachta, ich počet sa odhaduje asi na 400 osôb.2 Cirkevný
schematizmus z roku 1805 udáva v Trnave 5 455 obyvateľov. V schematizme
z roku 1816 mala Trnava až 6 787 obyvateľov,3 ale podľa súpisu vyhotoveného na daňové účely z toho istého roka malo mesto len 5 124 obyvateľov.4
1

2

3
4

Obdobie modernej štatistiky začalo vytvorením Ústredného štatistického úradu v roku 1847,
ktorý vykonával pravidelnú štatistickú službu v Uhorsku. Sčítania ním organizované, na rozdiel od predchádzajúcich súpisov, plnili funkciu hospodárskej štatistiky a poskytovali štatistické údaje nielen o obyvateľstve, o jeho počte a zložení, ale súčasne aj o ekonomike krajiny.
KAZIMÍR, Štefan. Trnava v rokoch 1526 – 1848. In: ŠIMONČIČ, Jozef (ed.) Dejiny Trnavy.
Prvý zväzok. Trnava: Mesto Trnava, 2010, s. 189 – 190.
SCHEMATISMUS venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis. Strigonii 1816.
KAZIMÍR, Trnava v rokoch 1526 – 1848, s. 188.
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Krajinský súpis z roku 1828, ktorý tiež zachytával len časť obyvateľstva (hlavy
domácností a osoby vo veku 16 – 60 rokov) a mal slúžiť na zdanenie obyvateľstva,5 evidoval v meste 6 600 obyvateľov.
Medzi rokmi 1805 a 1828 bol výsledkom populačného rastu prírastok 322
osôb, skutočný nárast počtu obyvateľov bol 1 074 osôb. Prisťahovaním z iných
lokalít pribudlo do mesta v danom období 752 obyvateľov. V roku 1840 mala
Trnava iba 5 794 obyvateľov a vykazovaný bol aj nižší počet domov, iba 574.6
I keď v dôsledku vysokej úmrtnosti bol v nasledujúcich rokoch výsledkom
prirodzenej reprodukcie obyvateľstva úbytok, skutočný počet obyvateľov
mesta sa vďaka imigrácii naďalej zvyšoval.
Tabuľka 1. Vývoj počtu obyvateľov (abs.)
Prirodzená reprodukcia8
Rok

5

6

7

8

Počet
obyvateľov medziročne medziročne
narodení
zomretí

prírastok /
úbytok

Skutočný
medziročný
prírastok
obyvateľov

Migračné
pohyby

7

1805

5 455

–

–

–

–

–

1828

6 529

7 050

6 728

+322

+1 074

+752

1850

7 245

7 032

9 093

–2 061

+716

+2 777

1857

9 566

2 654

3 012

–358

+2 321

+2 679

1869

9 737

4 391

5 054

–663

+171

+834

1880

10 824

4 671

4 703

–32

+1 087

+1 119

1890

11 500

3 570

3 838

–268

+676

+944

V Trnave podľa súpisu z roku 1720 bolo 2 857 obyvateľov v 342 domoch. V daňových registroch v roku 1731 bolo zaevidovaných 814 hláv domácností. Daňová súpisová akcia bola
uskutočnená na základe zákonného článku č. LVII/1715. Podliehali mu všetky sídla v Uhorsku vrátane slobodných kráľovských miest s cieľom zabezpečiť pravidelný príjem do štátnej
pokladnice a zistiť hospodárske pomery v krajine. Súpis z roku 1720 bol kvôli neúplnosti
opravou predchádzajúceho. ACSÁDY, Ignác. Magyarország népessége a pragmatika sanctió
korában 1720 – 1721. In: Magyar sztatisztikai közlemények. Budapešť: KSH, 1896, s. 38, 197.
SZIKLAY, János – BOROVSZKY, Samu (eds.). Magyarország vármegyi és városai. Pozsony Vármegye. Budapešť 1911, s. 176.
Údaje o počte obyvateľov sme prevzali z publikovaných oficiálnych výsledkov sčítaní konaných na našom území. Vybrané populačné štruktúry obcí na Slovensku (18. – 1. pol. 20. storočia).
Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., 2016, s. 284.
Výpočty získané z analýzy demografických procesov, získané porovnaním počtu narodených a zomretých.
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Podľa prvého bachovho sčítania9 z roku 1850 bolo v meste 7 245 obyvateľov. V geografickom lexikóne pre rok 1851 nachádzame údaj s počtom 7 717
obyvateľov,10 čo by znamenalo medziročný nárast 7 % obyvateľov. Cirkevný
schematizmus v danom roku uvádza pre Trnavu 8 971 obyvateľov (medziročný nárast takmer 20 %). Vzhľadom na negatívny výsledok prirodzenej
reprodukcie,11 dôvodom priaznivého populačného vývoja boli migračné pohyby do mesta. Medzi rokmi 1828 a 1850 vzrástol počet obyvateľov mesta
podľa oficiálnych sčítaní o 716 obyvateľov. Výsledkom prirodzenej reprodukcie obyvateľstva bol úbytok 2 061 obyvateľov, sťahovaním do mesta pribudlo
2 777 obyvateľov. Imigráciou z iných lokalít pribudlo najviac obyvateľov medzi rokmi 1828 a 1857 až 5 456 osôb.
Tabuľka 2. Index rastu obyvateľov mesta (abs., %)
Rok

1805

1828

1850

1857

1869

1880

1890

Počet obyvateľov

5 455

6 529

7 245

9 566

9 737

1 0824

11 500

Index rastu počtu
obyvateľov

100

119,69

110,97

132,04

101,79

111,16

106,25

Revolučné udalosti v polovici 19. storočia, zrušenie poddanstva a aj ďalšie politické zmeny, priniesli nové podnety na sťahovanie. Rozvoj priemyslu
a urbanizačný proces prispeli k zvyšovaniu počtu obyvateľov. Trnava bola do
druhej polovice 19. storočia uzavretá v hradbách. Mimo nich ležali len hospodárske dvory, stodoly a niekoľko letohrádkov. Až v druhej polovici storočia
sa začalo mesto rozširovať a domy vznikali aj za hradbami. Výstavba sa však
prevažne sústreďovala len povedľa cesty prechádzajúcej Dolnou a Hornou
bránou. Od roku 1857 do roku 1869 sa prisťahovalo do Trnavy 834 osôb, menej ako v predchádzajúcom intercenzálnom období. Medzi rokmi 1869 a 1880
prišlo 1 119 obyvateľov a do roku 1890 ďalších 944 osôb. Podľa publikovaných

9

10
11

Prvé z dvoch tzv. bachovských sčítaní zahŕňajú aj šľachtické obyvateľstvo. Rozlišovalo domáce obyvateľstvo a cudzincov. Výsledky sčítania v Uhorsku neboli považované za spoľahlivé,
na niektorých miestach sa pripúšťali nepresnosti. Preto sa začalo s prípravou nového cenzu,
ktoré bolo vykonané v roku 1857.
SZIKLAY – BOROVSZKY (eds.), Magyarország vármegyi és városai. Pozsony Vármegye, s. 200.
Výsledkom prirodzenej reprodukcie bol úbytok obyvateľov 3 446 osôb. V Trnave v matrikách
narodených bolo v rokoch 1801 – 1890 zapísaných 30 523 živonarodených detí a v matrikách zomretých 33 969 záznamov o úmrtí. Najvyšší priemerný ročný úbytok obyvateľstva
sme zaznamenali v rokoch 1831 – 1840, hlavnou príčinou bola cholera. Viac narodených ako
zomretých bolo v 19. storočí v cirkevných matrikách zachytených iba v rokoch 1811 až 1830.
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výsledkov zo sčítania k 31. októbru 1857 bolo v Trnave zapísaných 10 413 obyvateľov, z toho 9 566 bolo v čase sčítania aj prítomných.12 Zvyšovanie počtu
obyvateľov pokračovalo aj v nasledujúcom období. Z druhej polovice storočia máme o sledovanom období k dispozícii údaje o počte obyvateľov z roku
1869, 1880 a 1890. Cenzus v roku 1869 bol prvým sčítaním, ktoré spĺňalo všetky požiadavky moderného štatistického zisťovania.13 Podľa sčítania obyvateľov z roku 1869 mala Trnava 725 domov a 9 737 obyvateľov. V roku 1880
mala Trnava 10 824 obyvateľov. V roku 1890 počet obyvateľov znova vzrástol,
v meste žilo 11 500 obyvateľov. V roku 1900 bolo pri sčítaní zistených dokonca
1 223 domov a 16 203 obyvateľov.14 Do roku 1918 sa počet obyvateľov mesta
zvýšil oproti roku 1851 asi o tretinu.15 I keď počet obyvateľov rástol v priebehu celého 19. storočia, s najväčšou intenzitou rástol v jeho polovici. Index
rastu počtu obyvateľov zaznamenal najvyššie hodnoty medzi rokmi 1828 až
1850 a najmä v rokoch 1850 až 1857, keď do mesta pribudlo najviac nových
obyvateľov. Väčšina z nich prišla do Trnavy z lokalít ležiacich na území Bratislavskej a Nitrianskej župy. Nachádzame však aj lokality z iných uhorských
žúp, z miest a obcí ležiacich na území dnešného Rakúska, Nemecka, Českej
republiky a Poľska.
Počet domov sa však zvyšoval iba veľmi pomaly, ubytovacie kapacity nepostačovali, tempo rastu obyvateľstva bolo oveľa rýchlejšie. O nepriaznivej
bytovej a zdravotnej situácií informujú už správy z rokov 1827, 1833 a 1835.16
Stavebná činnosť v meste v priebehu 19. storočia stagnovala, počet domov zostal na takmer rovnakej úrovni.17 V roku 1869 sa uvádza 725 domov, do roku
1880 sa ich počet zvýšil na 782 a v roku 1900 bolo vykázaných 791 domov.18
Počet domov v roku 1880 bol zapísaný takmer rovnaký ako v roku 1786.
V roku 1880 v porovnaní s rokom 1786 žilo v porovnateľnom počte domov
12

13

14

15

16
17

18

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív v Trnave, fond
Magistrát mesta Trnava (ďalej len MG TT), Sčítanie obyvateľov 1857, kr. 1 – 11.
Zákonný článok o sčítaní ľudu z 29. marca 1869 určil konanie cenzov v desaťročných intervaloch vždy k 31. decembru v rokoch končiacich nulou, ktoré zachytávalo všetko prítomné
obyvateľstvo.
RETROSPEKTIVNÍ lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850 – 1970. I. díl, II. svazek.
Praha: Federální statistický úřad, 1978, s. 976 – 977.
POLAKOVIČ, Jaroslav. Hospodársky vývoj Trnavy v období prechodu ku kapitalistickej
priemyselnej výrobe. In: Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja 8.
Bratislava: Obzor, 1981, s. 272.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Relationes, kr. č. 10, 14, 18.
Problémom môže byť definícia pojmu „dom“ pri súpisoch a sčítaniach. Odlišný výklad a rôzne kritériá mohli spôsobiť aj rôzne číselné údaje, resp. nesprávne interpretovanie zistených
dát.
RETROSPEKTIVNÍ lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850 – 1970, s. 976 – 977.
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Graf 1. Vývoj počtu obyvateľov Trnavy medzi rokmi 1805 – 1890 (abs.)

o 35 % viac obyvateľov. Snaha vtesnať do obmedzeného priestoru vnútorného
mesta čo najväčší počet ľudí sa prejavovala aj improvizovanými stavebnými
zásahmi do už existujúcich domov.
Tabuľka 3. Počet domov a počet obyvateľov19 (abs.)
1786

1828

1850

1869

1880

1890

Počet domov

740

847

–

725

741

782

Počet prítomných osôb

7002

6529

7245

9737

10824

11500

Počet rodín

1554

–

–

–

–

–

Prostredníctvom štatistických výsledkov môžeme sledovať aj vývoj náboženskej skladby. Vierovyznanie bolo charakteristikou uvádzanou vo
viacerých prameňoch súkromnej povahy, ale aj oficiálnych sčítaní. László
Nagy v lexikóne z roku 1828 rozdeľuje obyvateľov jednoducho na katolíkov
a evanjelikov, bez podrobnejšieho konfesionálneho spresnenia.20 Do skupiny
katolíkov zaradil rímskokatolíkov aj gréckokatolíkov a do skupiny evanjelikov zaradil rovnako evanjelikov augsburského vyznania, ako aj evanjelikov
helvétskeho vyznania. Podľa neho mali v Trnave v roku 1828 rímskokatolíci
95,25 % podiel, evanjelici 0,54 % a izraeliti 4,21 %.

19
20

Vybrané populačné štruktúry obcí na Slovensku (18. – 1. pol. 20. storočia), s. 159, 284, 3037.
NAGY, Ludovicus. Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae partiumque
eidem adnexarum. Budae: Procusae Typis Annae Landerer, 1828, 304 s.
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Tabuľka 4. Štruktúra obyvateľstva Trnavy podľa vierovyznania21 (abs.)
rímskokatolíci

gréckokatolíci

evanjelici
a. v.

evanjelici

reformovaní

pravoslávni

židia

uniati

1828

6 219

–

–

35

–

–

275

0

1869

8 310

11

592

–

5

0

819

0

1880

8 714

2

745

–

35

3

1 325

0

1890

9 324

2

593

–

20

2

1 558

1

Náboženskú skladbu mestskej populácie približujú aj oficiálne sčítania
z rokov 1869 až 1890. V roku 1869 mali rímskokatolíci nižší 85,34 % podiel,
gréckokatolíci mali 0,11 %, evanjelici augsburského vyznania 6,08 %, reformovaní 0,05 % a židia mali 8,41 % podiel na štruktúre mestskej populácie. V roku
1880 bol podiel rímskokatolíkov 80,51 %, gréckokatolíkov 0,02 %, evanjelikov
augsburského vyznania 6,89 %, reformovaných 0,32 %, pravoslávnych 0,03 %
a podiel židov bol 12,24 %. V roku 1890 sme zaznamenali mierny posun v počte jednotlivých konfesií, rímskokatolíci mali 81,08 %, evanjelici augsburského
vyznania 5,16 % a židia 13,55 %.
Tabuľka 5. Náboženské zloženie obyvateľstva v Trnave podľa cirkevných schematizmov22 (abs., %)

rok

21

22

rímskokatolíci

evanjelici
a. v.

kalvíni

gréckokatolíci

židia

spolu

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

1826

6186

94,36

245

3,74

6

0,09

28

0,43

91

1,39

6556

1836

5482

93,37

268

4,56

2

0,03

22

0,37

97

1,65

5871

1837

5485

93,27

268

4,56

5

0,08

27

0,46

96

1,63

5881

1847

6600

94,36

260

3,71

6

0,09

27

0,39

101

1,44

6994

1851

8353

93,11

420

4,69

8

0,09

4

0,04

186

2,07

8971

1852

8460

92,29

440

4,80

10

0,11

6

0,07

250

2,73

9166

1853

8280

94,05

250

2,84

9

0,10

5

0,06

260

2,95

8804

Vybrané populačné štruktúry obcí na Slovensku (18. – 1. pol. 20. storočia), s. 494, 619, 760, 882, 1007,
1149, 1274, 1399, 1541.
SCHEMATISMUS venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis. Strigonii 1826, 1836, 1837, 1847,
1851, 1852, 1853, 1860, 1864, 1872, 1876, 1878, 1883, 1887.
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1860

9577

90,25

598

5,64

32

0,29

3

0,03

402

3,79

10612

1864

9519

90,06

592

5,60

32

0,30

0

0

426

4,03

10569

1872

8124

85,03

585

6,12

15

0,16

11

0,12

819

8,57

9554

1876

8135

83,68

622

6,40

10

0,10

5

0,05

950

9,77

9722

1878

8170

83,19

630

6,41

12

0,12

6

0,06

1002

10,20

9820

1883

8141

80,52

655

6,48

20

0,20

5

0,05

1289

12,75

10110

1887

8054

80,20

660

6,57

22

0,22

6

0,06

1300

12,95

10042

Informácie o počte veriacich v cirkevných schematizmoch nie celkom korešpondujú s publikovanými výsledkami oficiálnych sčítaní. Rovnako však
potvrdzujú stúpajúci trend počtu obyvateľov Trnavy. Percentuálny podiel
marginálnych konfesií na celkovom raste populácie mesta bol výraznejší ako
rast počtu rímskokatolíkov. V období od roku 1826 do roku 1887 vzrástol počet rímskokatolíkov o 30,19 % (1 868 obyvateľov), priemerný ročný prírastok
činil 1,3 %. Nárast evanjelikov augsburského vyznania predstavoval 169,39 %
(415 osôb), priemerný ročný prírastok bol 2,7 %. Nárast kalvínov bol 266,67 %
(16 osôb), priemerný ročný prírastok činil 3,6 %. Jedinou konfesiou, ktorá počas storočia zaznamenala úbytok, boli gréckokatolíci. Ich počet v absolútnom
vyjadrení klesol o 22 osôb, percentuálny pokles 78,57 % a priemerný ročný
úbytok u gréckokatolíkov činil 4,6 %. Najvyšší prírastok zaznamenali židia.
V absolútnom vyjadrení pribudlo do Trnavy 1 209 židov, čo bol percentuálny
nárast 1 328,6 %, priemerný ročný prírastok 14,3 %. Spolu za všetky konfesie
sa počet obyvateľov mesta zvýšil o 3 486 osôb, v percentuálnom vyjadrení je
to nárast 53,2 % a priemerný ročný prírastok spolu za všetky konfesie tvoril
1,5 %. Ich počet sa zvyšoval vo všetkých slovenských mestách. Od roku 1787
do roku 1864 sa do slovenských stolíc prisťahovalo asi 50 – 60 tisíc osôb židovského vierovyznania.23 Do Trnavy sa najväčšia časť z nich prisťahovala z okolitých dedín a miest (Vrbové, Trstín, Smolenice, Suchá nad Parnou a ďalšie),
menšia časť prišla z lokalít ležiacich prevažne na území dnešného Maďarska,
Rakúska a Nemecka.

23

LETZ, Róbert. Odkiaľ prišli, kam smerujú. O predkoch a príbuzných slovenskej populácie.
In: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2009, s. 22.
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Tabuľka 6. Materinský jazyk a národnosť podľa výsledkov sčítania24 (abs., %)
Materinský jazyk a národnosť
slovenská

maďarská

nemecká

srbochorvátska

rumunská

Rok

1880

1890

1880

1890

1880

1890

1880

1890

1880

1890

Počet osôb

6060

6564

1538

1625

2758

3154

1

2

0

2

%

55,99

57,08

14,21

14,13

25,48

27,43

0,09

0,17

0

0,17

Materinský jazyk obyvateľstva sa prvýkrát zisťoval pri sčítaní v roku
1880.25 V danom roku boli najpočetnejšou skupinou obyvateľstva osoby slovenskej materinskej reči – 6 060 osôb, nasledovali osoby nemeckého materinského
jazyka – 2 758 osôb, osoby maďarského materinského jazyka – 1 538 osôb a jedna
osoba hlásiaca sa k srbochorvátskemu, srbskému a chorvátskemu materinskému jazyku. Pri sčítaní v roku 1890 sme zaznamenali u všetkých národností nárast.
Najpočetnejšou skupinou obyvateľstva zostali osoby slovenskej materinskej reči
– 6 564 osôb, nasledovali osoby nemeckého materinského jazyka – 3 154 osôb, osoby
maďarského materinského jazyka – 1 625 osôb, 2 osoby srbochorvátskeho, srbského
a chorvátskeho materinského jazyka a pribudli 2 osoby rumunského materinského
jazyka.
Trnava patrila k lokalitám, kde sa počet obyvateľstva zvyšoval. Početnosť
a národnostné zloženie obyvateľov viac ovplyvňovala migrácia ako prirodzená reprodukcia. Kým typickou črtou demografického vývoja väčšiny vidieckych sídel v 19. storočí bolo znižovanie počtu obyvateľov kvôli odchodu obyvateľov za prácou, aj napriek prirodzenému populačnému prírastku,
v prípade niektorých miest, rovnako ako aj Trnavy, bol vývoj opačný. Trnava
patrí k sídlam s aktívnym migračným saldom, čo znamená, že do mesta viac
ľudí prichádzalo, ako z neho odchádzalo. Migračný pohyb smeroval prevažne z okolitých obcí a miest, pričom migranti pochádzali zo všetkých spoločenských vrstiev. V mestách, v ktorých sa sústreďovali remeslá, obchod, manufaktúry, resp. vznikali priemyselné podniky, rástol počet obyvateľov ešte
rýchlejšie.26
24
25

26

Vybrané populačné štruktúry obcí na Slovensku (18. – 1. pol. 20. storočia), s. 1666, 1871, 1982, 2422, 2628.
Špecifikom bolo, že predmetom nebolo sledovanie jazyka z hľadiska etnicity, ale podľa materinského jazyka. MÉSÁROS, Július. Pramene a literatúra k vývoju národnostného zloženia.
In: Historický časopis, 1995, roč. 43, č. 4, s. 642.
Podobne to bolo aj v ďalších väčších mestách napr. v Košiciach, kde v druhej polovici 19. storočia práve rastúca migrácia do mesta spôsobila nárast počtu obyvateľov. REGINÁČOVÁ,
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Štruktúry obyvateľstva prvej štvrte mesta v polovici 19. storočia
Pri štúdiu vývoja obyvateľstva v 19. storočí sa v historickej demografii využívajú dáta získané zo sčítaní obyvateľov. Pracuje sa nielen so sumárnymi
výsledkami publikovanými súdobou štatistikou, na základe ktorých môžeme
rekonštruovať vývoj počtu obyvateľov, ale tiež s pôvodnými sčítacími hárkami, ktoré sa nanovo spracúvajú. Zachované sčítacie hárky dokumentujú
zloženie rodín a domácností, vzťahy v rodine typické pre mestské prostredie. Približujú nám zloženie obyvateľov – základné demografické štruktúry.27
Búrajú mýtus o veľkej rodine 19. storočia. Vedľa seba aj v tom čase existovali rôzne formy rodiny, tak nerodinné domácnosti – domácnosť jednotlivca,
viacčlenná nerodinná domácnosť, ako aj rodinné domácnosti – jednoduché,
rozšírené, zložené.
V prvej štvrti mesta28 v 261 domácnostiach žilo 1 340 osôb, pri jednoduchom spriemerovaní pripadalo na jednu domácnosť päť osôb. Domácnosti
tvorené len jednou osobou predstavovali 6,17 %,29 domácnosti tvorené dvomi
a tromi osobami mali rovnaký 13,12 % podiel. Domácnosti štvorčlenné mali
19,69 % podiel, päťčlenné domácnosti 12,36 %, šesťčlenné domácnosti 11,58 %
a sedem a viacčlenné domácnosti mali 24,71 % podiel. Veľkosť domácnosti
súvisela aj so životnou fázou a ekonomickou situáciou, v ktorej sa nachádzala
rodina, resp. majiteľ bytu. Najmenší počet členov domácnosti nachádzame na

27

28

29

Nikola. Vybrané populačné aspekty Košíc v 19. storočí a na začiatku 20. storočia. Dizertačná práca.
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 114.
Východiskom sú zachované sčítacie hárky z prvej štvrte mesta zo sčítania obyvateľov a domácich zvierat z roku 1869. MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869,
Sčítacie hárky domov č. 1 až 98, okrem č. 55 až 59 a 74.
Prvá štvrť sa nachádzala v západnej časti centra mesta, začínala na južnej strane dnešného Trojičného námestia, ktoré bolo na najfrekventovanejšom mieste Trnavy. Pokračovala na
dnešnej Hlavnej, Vajanského a Radlinského ulici (vtedajšie ulice – Hauptplatz, Untere lange
Gasse, Brodplatz, Fruchtgasse, Theatergasse a Promenade-Bastei). Bolo v nej 98 domov. Číslovanie
domov začínalo na južnej strane námestia, kde stáli dva domy (dnes zbúrané). Dom č. 4 bol
už rožným domom námestia a dnešnej Hlavnej ulice. Ako napovedá názov, išlo o hlavnú
komunikáciu, dolnú časť ulice, ktorou sa vstupovalo do mesta na severe Hornou a na juhu
Dolnou bránou. Na východnej strane, s areálom mestského špitála, stálo 20 domov, na západnej strane 23 domov. Dôležitým orientačným bodom na západnej strane ulice je radnica. Je netypicky situovaná mimo námestia. Rovnobežne so západným mestským múrom sa
tiahla Zbožná ulica, dnes Vajanského ulica. Západná strana mala 24 domov, východná 17.
Do prvej štvrte patrili ešte tri domy na východnej strane Radlinského ulice, štyri domy na
západnej strane a domy č. 93 až 96 na západnej strane námestia. Viď Pôdorysný plán mesta
Trnava od Štefana Nemecskayho z roku 1865.
Rovnaké zistenie priniesol aj výskum sčítacích hárkov sčítania 1921. ŠPROCHA, Branislav –
TIŠLIAR, Pavol. Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919 – 1940. Brno: Tribun EU,
2012, s. 106.
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začiatku vzniku rodiny, predtým ako začala plniť svoju reprodukčnú úlohu,
a súčasne tiež vo vyššom veku, keď sa väčšina z detí už osamostatnila a opustila ju. Napríklad 32-ročný lekárnik Heinrich Stantzel žil s 26-ročnou manželkou Bertou.30 Naopak v domácnosti ovdoveného majiteľa sklenárstva Gabriela Feichta žila aj dcéra Anna s manželom, ovdovená dcéra Alžbeta s dvomi
synmi a pomocným personálom (pomocníkom a dvomi slúžkami).31
Z celkového počtu 261 domácností boli 85 % rodinné domácnosti.32 Z nich
najväčší podiel pripadal na jednoduché rodinné domácnosti, ktoré sme delili
na tri skupiny, domácnosť tvorenú manželským párom s deťmi, bezdetnými
manželmi alebo ovdovelým rodičom s deťmi. Nadpolovičnú väčšinu z nich
boli domácnosti tvorené rodičmi s deťmi. Z nich najväčší 51,19 % podiel mali
úplné rodinné domácnosti. Ich jadrom bola manželská dvojica aspoň s jedným dieťaťom. Takmer 8 % podiel mali domácnosti, v ktorých žil ovdovelý
rodič s deťmi. Do tejto skupiny sme zahrnuli aj slobodné matky s deťmi. Rozšírené rodinné domácnosti (tvorili dve a viac rodinných jadier, napr. manželia
a rodičia jedného z manželov) mali 7,48 % podiel. Napríklad ženatý majiteľ
kaviarne Karol Wetzenkircher býval v domácnosti s matkou, sestrou a trojčlenným pomocným personálom.33 Pomerne veľkou skupinou boli bezdetní
manželia, mali 18,50 % podiel. Do tejto skupiny patrili mladí manželia, ktorí
ešte deti nemali, ale aj manželské páry, ktorých deti odrástli, resp. manželia,
ktorí zostali bezdetní trvale. K domácnosti patril pomocný personál, tovariši,
učni. V domácnosti Jána Toscana, 31-ročného kominára, ktorý žil s manželkou a jednoročným synom Viktorom, boli zapísaní traja tovariši a slúžka.34
Nerodinné domácnosti mali 15 % podiel. Z toho nerodinné domácnosti
jednotlivca predstavovali 5,91 %. Tvorili ich zväčša vdovy a slobodné ženy
nad 50 rokov alebo slobodní mladí muži. Napríklad slobodný 30-ročný hospodársky správca35 z Malaciek žil v dvojizbovom byte situovanom na poschodí v centre mesta „single“.36 Viacčlenné nerodinné domácnosti mali 9,05 %

30

31
32

33
34
35
36

Sobáš mali v Trnave. MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava,
Matrika sobášna 28. apríla 1864; Žili v päťizbovom byte. Pomocný personál sa skladal z kuchárky, slúžky a dvoch učňov. MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov
1869, Sčítacie hárky 1869, dom č. 4.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítacie hárky 1869, dom č. 1.
Laslettova klasifikácie domácností rozlišuje štyri základné typy domácností – rodinné domácnosti (jednoduché a rozšírené rodinné domácnosti) a nerodinné domácnosti (jednotlivca
a nerodinné domácnosti viacčlenné).
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 9.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 28.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 40.
Oženil sa 13. novembra 1884 s o 20 rokov mladšou Ernestínou Marziny z Bratislavy, v mat-
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Tabuľka 7. Štruktúra domácností v prvej štvrti mesta Trnava v roku 1869 (%)
Rodinné domácnosti
(85 %)

Nerodinné domácnosti
(15 %)

jednoduché
manželský
pár s deťmi

bezdetní
manželia

ovdovený
rodič s deťmi

51,19

18,50

7,87

rozšírené

jednotlivca

viacčlenné

7,48

5,91

9,05

podiel. Nerodinnou viacčlennou domácnosťou bola napríklad domácnosť
Celestína Vaculíka, 22-ročného cukrára, ďalší členovia domácnosti boli Max
Magran, 25-ročný obchodník, Adolf Fleischmann, 21-ročný pomocník v obchode a Bernard Hirsch, 12-ročný učeň.37 Hlavou rodiny bol spravidla muž
(najčastejšie otec alebo manžel), pretože väčšina rodín bola usporiadaných
patriarchálne. Iba zriedka stála na čele domácnosti žena. V domácnostiach,
kde bol hlavou rodiny muž, mali ženatí muži 71,04 % podiel (184 domácností), slobodní muži mali 8,49 % podiel (22 domácností) a najmenej často
spomedzi mužských hláv domácností boli na čele vdovci (10 domácností). Ich
podiel medzi hlavami domácností predstavoval 3,86 %. Podiel ovdovených
žien medzi hlavami domácností bol 11,97 % (31 domácností), slobodné ženy
mali 3,09 % podiel (8 domácností) a vydaté ženy mali najmenší 1,16 % podiel
(3 domácnosti).
Štruktúra podľa pohlavia, veku a rodinného stavu
Vek a pohlavie sú z demografického hľadiska dva základné štruktúrne
znaky. Vo všeobecnosti, v dostatočnej početne veľkej populácii za normálnych podmienok platí, že v nej majú určitú prevahu ženy. V prípade Slovenska podľa dostupných údajov z moderných cenzov konaných v rokoch 1869
až 1910 sa až do prelomu storočí prevaha žien čoraz viac prehlbovala. Vyššia feminita bola aj typickým znakom takmer všetkých miest v tom období
v dôsledku prítomnosti väčšieho počtu slúžok, chyžných, opatrovateliek detí
a kuchárok v domácnostiach mešťanov.

37

rike sobášených bolo bydlisko nevesty doplnené aj o adresu ženícha (teda bývali na jednej
adrese). MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika sobášna.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 2.
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Graf 2. Veková štruktúra obyvateľov prvej štvrte mesta Trnava v roku 1869 (abs.)

Podľa výsledkov sčítania za celý okres Trnava mali v roku 1869 ženy 50,61 %
podiel. Za celé mesto Trnava aj s predmestiami bol podiel žien v skladbe populácie v tom istom roku 54,19 %. V prvej štvrti mesta podiel žien z celkového
počtu obyvateľov predstavoval 53,28 % a v roku 1857 bol podiel žien v prvej
štvrti mesta 52,66 %. V roku 1869 v okrese Trnava pripadalo na 1 000 mužov
iba 1 025 žien. V meste Trnava na 1 000 mužov pripadalo 1 183 žien38 a v nami
sledovanej prvej štvrti (quarte) mesta pripadalo na 1 000 mužov 1 141 žien.
Ženy v tejto časti mesta mali v populácii prevahu predovšetkým v dôsledku
vyššieho podielu na počte pomocného personálu v jednotlivých domácnostiach. Ženy taktiež nachádzali uplatnenie v poľnohospodársky orientovanom
priemysle (cukrovar, sladovne, liehovar, likérka, škrobáreň, pivovar, octáreň,
spracovanie tabaku).
Mediánový vek, čiže vek, ktorý rozdeľoval populáciu na dve rovnako početné časti (polovicu s nižším a polovicu s vyšším vekom) bol v roku 1869
v prvej štvrti mesta 22,25 roka. Detská zložka (vek 0 – 14 rokov) tvorila 31,16
%, reprodukčná zložka (vek 15 – 49 rokov) 54,31 % a poreprodukčná zložka
(vek 50 a viac rokov) mala 14,53 % podiel. Na vekovej pyramíde je viditeľná
zvýšená imigrácia najmä mladších zložiek populácie. Populácia 20 – 29-ročných mala v Trnave najväčší podiel, napriek nižším počtom narodených v krízových (hladových a revolučných) rokoch 1846 – 1855. V roku 1869 výrazne
vzrástol podiel mužskej časti populácie už od veku 8 rokov a najmä vo veko-

38

SEBŐK, László. Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai. KSH Léveltár, 2005, s. 151.
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vých skupinách 10 – 14 a 15 – 19 rokov. Vyšší podiel osôb v produktívnom
veku nie je v porovnaní s niektorými ďalšími mestami výnimočný. Podobné
hodnoty boli zistené aj v niektorých českých mestách.39
Tabuľka 8. Porovnanie vekovej štruktúry zo sčítania 1857 a 1869 v prvej štvrti mesta (abs., %)
1857

1869

Muži

%

Ženy

%

Muži

%

Ženy

%

0 – 364

12

1,71

8

1,02

15

2,59

17

2,39

1–4

63

8,9

50

6,39

49

8,03

55

7,58

5–9

72

10,24

68

8,69

47

7,54

58

8,01

10 – 14

92

13,09

74

9,46

84

13,64

91

12,78

15 – 19

83

11,81

119

15,22

83

13,32

92

12,92

20 – 29

83

11,81

166

21,23

105

16,85

145

20,36

30 – 39

121

17,21

117

14,96

82

13,0

88

12,36

40 – 49

76

10,81

79

10,10

65

10,43

65

9,13

50 – 59

56

7,96

46

5,88

36

5,78

48

6,74

60 – 69

30

4,27

32

4,09

33

5,29

38

5,34

70+

15

2,13

23

2,94

22

3,53

17

2,39

Rozdelenie obyvateľstva na vekové skupiny z hľadiska účasti na pracovnom procese podiel vekových zložiek ešte viac zvýrazňuje. Produktívna zložka (15 – 59 rokov) mala 65,87 % podiel a poproduktívna zložka (osoby nad
60 rokov) mala iba 2,92 % podiel. Pri členení podľa pohlavia bol v mužskej
časti populácie podiel detskej zložky 31,78 %, mužov v produktívnom veku
z celkového počtu osôb mužského pohlavia bolo 59,39 % a mužov od 60 rokov
bolo 8,83 %. Z celkového počtu osôb ženského pohlavia bolo vo veku 0 – 14
rokov 30,76 %, žien v produktívnom veku 15 až 59 rokov bolo 61,52 % a v poproduktívnom veku bolo 7,72 % žien.
Veková štruktúra Trnavy bola v prvej štvrti mesta deformovaná prílevom
obyvateľov za prácou, nemá typický pyramidálny tvar charakteristický pre
19. storočie. Najväčší podiel v obyvateľstve staršom 15 rokov mali slobodní
muži a slobodné ženy (slobodné ženy 24 % a slobodní muži 23,88 %). Za nimi
39

DOKOUPIL, Lumír – NESLÁDKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva zázemí severomoravských
průmyslových oblastí do první světové války. Ostrava: SPPFO, 1981, s. 73.
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nasledovali vydaté ženy a ženatí muži (vydaté ženy 21,71 % a ženatí muži 20,
99 %) a najmenšie zastúpenie mali ovdovené ženy a ovdovení muži (ovdovené ženy 7,73 % a ovdovení muži 1,21 %).40
Tabuľka 9. Štruktúra podľa rodinného stavu (abs.)
Veková
skupina

ženatí

vydaté

slobodní

slobodné

vdovci

vdovy

15 – 19

2

4

81

87

–

2

20 – 29

26

69

78

73

–

2

30 – 39

55

54

26

20

–

14

40 – 49

60

41

3

9

2

15

50 – 59

27

18

4

7

5

22

60 – 69

22

11

4

3

7

23

70 +

10

3

2

–

10

13

Mladú vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje vysoký podiel slobodných osôb. Nízky počet vdovcov naznačuje rýchly vstup ovdovených
mužov do ďalšieho manželstva. Kým väčšina mužov aj nad 50 rokov žila
v manželstve, ovdovené ženy už zostali zväčša bez partnera. Rástol počet
obyvateľov, ktorí sa sťahovali za prácou, uzatvárali v Trnave manželstvá
a narodili sa im tu aj deti. Migračné toky smerovali z vidieka, prípadne zo
vzdialenejších oblastí s nedostatkom pracovných príležitostí do mestského
prostredia. Zvyšoval sa tým podiel produktívnej zložky v populácií mesta.
Sobášnosť, pôrodnosť, úmrtnosť
Na území Slovenska v podstate až do konca 19. storočia sprevádzala vysokú intenzitu pôrodnosti takmer rovnako vysoká úroveň úmrtnosti. Dôsledkom boli nízke populačné prírastky. Populácia Trnavy sa z tejto charakteristiky „starého demografického režimu“ nevymykala.41 Hrubá miera pôrodnosti
v Trnave v rokoch 1805 – 1890 bola 41,88 ‰. Jej vývoj mal počas 19. storočia

40
41

Rodinný stav sa nepodarilo zistiť u 0,48 % osôb.
Starý demografický režim – obdobie na Slovensku do konca 19. storočia typické vysokou
mierou pôrodnosti a úmrtnosti, čoho výsledkom bol nízky prírastok obyvateľstva.
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zostupnú tendenciu.42 Na jeden sobáš pripadalo v priemere 4 – 5 detí.43 Prvé
dieťa sa zvyčajne narodilo do roka od sobáša. Najviac detí sa narodilo ženám,
ktoré pri prvom pôrode patrili do vekovej skupiny 20 – 24 rokov a najviac detí
pripadalo na prvých päť rokov manželstva. Vek matky pri poslednom pôrode sa pohyboval v rozpätí od 37 do takmer 42 rokov. Hoci stále dominantné
zastúpenie mali deti manželské, deti počaté mimo manželstva mali vyššie zastúpenie pohybujúce sa nad celoslovenskou úrovňou.44
Priemerná hrubá miera úmrtnosti bola 46,16 ‰.45 Najväčší podiel mali
úmrtia detí do 14 rokov, nasledovala úmrtnosť osôb v poreprodukčnom veku
(50 a viac rokov) a najmenší podiel pripadal na osoby v reprodukčnom veku
(15 – 49 rokov). Ak sa chlapec alebo dievča dožil svojich prvých narodenín,
jeho šanca, že sa dožije dospelosti výrazne vzrástla. V dôsledku vysokej detskej úmrtnosti sa 15 rokov života dožívalo asi 40 % osôb.46 Priemerná detská
úmrtnosť predstavovala 63,32 %.47 Najvyššie hodnoty vykazovala úmrtnosť
detí do jedného roka, v priemere 275,96 ‰.48 Najväčší podiel spomedzi dojčenskej úmrtnosti (popôrodná, skorá, novorodenecká a ponovorodenecká)
mala ponovorodenecká úmrtnosť, keď pripadalo na 1 000 živonarodených
detí 211,54 zomretých detí vo veku od 28 dňa do jedného roka veku dieťa-

42

43

44

45

46

47

48

Na porovnanie pre územie Slovenska sa v druhej polovici 19. storočia hrubá miera pôrodnosti pohybovala približne na hranici 45 ‰. ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Populačný
vývoj Slovenska v dlhom 19. storočí. Náčrt demografických trendov. In: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava: Veda, 2015, s. 78.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika sobášna, Matrika rodná 1801 – 1890.
Zistené údaje sú za celé mesto Trnava. Najvyššie hodnoty boli zistené v rokoch 1851 – 1860
a 1861 – 1870 takmer 20 %. Podiel detí narodených mimo manželstva sa v slovenských župách pohyboval na úrovni 8 %. ŠPROCHA – TIŠLIAR, Populačný vývoj Slovenska v dlhom
19. storočí, s. 83.
V tých istých rokoch bola priemerná hrubá miera úmrtnosti pre územie Slovenska zistená
na úrovni 34 ‰. SVETOŇ, Ján. Vývoj obyvateľstva na Slovensku. Výber z diela k nedožitým 65.
narodeninám. Bratislava: Epocha, 1970, s. 75.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika úmrtí 1801 –
1890.
Na porovnanie detské úmrtia sa vo vidieckom prostredí v Podpoľaní pohybovali v prvej
tretine storočia na úrovni 64,79 %, ešte aj v rokoch 1831 – 1860 dosahovala detská úmrtnosť
57,83 % podiel. GOLIAN, Ján. Konfesionálne a sociálne determinanty demografického vývoja na
Podpoľaní v dlhom 19. storočí. Dizertačná práca. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2014, s. 235.
Dojčenská úmrtnosť predstavuje pomer zomretých dojčiat (detí do 1 roka) k živonarodeným
deťom. Mária Kohútová uvádza na Záhorí hodnoty dojčenskej úmrtnosti na úrovni 296,7 ‰.
KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Ján (eds.). Hospodárske dejiny Slovenska 1526 – 1848. Bratislava:
VEDA, 2006, s. 142.

257

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Graf 3. Úmrtnosť podľa vekových skupín (abs.)

ťa.49 Na skorú úmrtnosť pripadalo na 1 000 živonarodených detí 31,49 zomretých detí do 6 dňa života.50 Novorodenecká úmrtnosť51 predstavovala 87,61
zomretých detí na 1 000 živonarodených a popôrodná úmrtnosť52 dosahovala
20,67 zomretých na 1 000 živonarodených detí. Znižovanie úmrtnosti (najmä
detskej a dojčenskej) bolo iba veľmi mierne, náznaky poklesu sa objavovali
až ku koncu storočia. Na takýto výsledok mali vplyv opakujúce sa epidémie
a nestabilná hospodárska situácia, nevhodné zdravotné a sociálne pomery.
V mestskom prostredí sa ľahko šírili infekčné choroby. Detská úmrtnosť vykazovala v minulosti veľké teritoriálne rozdiely, a to dokonca aj medzi susednými obcami alebo aj ulicami jedného mesta. Viaceré výskumy poukazujú na
vyššiu úroveň dojčenskej a detskej úmrtnosti v mestách vôbec v porovnaní
s vidieckymi sídlami, resp. v súvislosti so sústredeným osídlením, uzatvore49

50

51

52

Ponovorodenecká (postneonatálna) úmrtnosť udáva úmrtnosť detí od hranice novorodeneckého veku, t. j. od 28 dní do jedného roka veku dieťaťa v pomere k živonarodeným deťom.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika úmrtí 1801
– 1890.
Skorá úmrtnosť udáva úmrtnosť detí do 6 dní života dieťaťa v pomere k živonarodeným
deťom. MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika úmrtí
1801 – 1890.
Novorodenecká (neonatálna) úmrtnosť udáva úmrtnosť v období od narodenia do 27 dňa
vrátane v pomere k živonarodeným deťom. MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika úmrtí 1801 – 1890.
Popôrodná (trihemerálna) úmrtnosť udáva úmrtnosť do 2 dní života dieťaťa v pomere k živonarodeným deťom. MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava,
Matrika úmrtí 1801 – 1890.
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ným za mestskými hradbami, v ktorom sa ľahšie šírili rôzne epidemické choroby.53 Industrializácia býva považovaná za hlavnú príčinu stagnácie úrovne
dojčenskej úmrtnosti a úmrtnosti detí v 19. storočí. Avšak s rovnakým priebehom úmrtnosti sa stretávame aj v krajinách zameraných na poľnohospodárstvo, silne agrárnych, ako napr. Francúzsko.54
Rovnako aj v charaktere sobášnosti sme nezaznamenali v priebehu storočia zásadné zmeny. V 19. storočí najväčší počet slobodných žien vstupoval
do manželstva vo veku 20 – 24 rokov a slobodných mužov vo veku 25 – 29
rokov.55 Sobáše slobodných mužov a žien mali takmer 68,29 % podiel, sobáše
ovdovených mužov a slobodných žien 13,49 %, slobodných mužov a ovdovených žien 10,31 % a sobáše ovdovených mužov a ovdovených žien 7, 91 %.56
Podiel slobodných žien v populácii bol vyšší, takže vdovci ich preferovali. Podiel sobášov slobodných mužov s vdovami bol nižší. Počet sobášov sa zvyčajne znížil pri epidémiách postihujúcich dospelú populáciu, následne v rámci
kompenzačnej fázy sa zase sobáše uzatvárali vo väčšom počte. Pri sobášoch
ovdovených osôb mala u žien najväčší podiel veková skupina 35 – 39 rokov
a u ovdovených mužov 40 – 44 rokov. Muži vstupovali do ďalšieho manželstva častejšie ako ženy. Kým u ovdovených žien kulminoval záujem o uzavretie manželstva v tejto vekovej skupine, u mužov záujem o uzavretie manželstva pretrvával do vyššieho veku. Vdovci vstupovali do ďalšieho manželstva
bez ohľadu na vek v čase ovdovenia, neraz opakovane, aj tri-, štyrikrát. Viac
ako 11 % ovdovených mužov malo viac ako 60 rokov.57 Priemerná hrubá miera sobášnosti v Trnave v rokoch 1851 – 1890 bola 9,75 ‰.58
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DOKOUPIL, Lumír – NESLÁDKOVÁ, Ludmila. Úmrtnost kojenců a mladších detí v českých
zemích na sklonku feudalismu. In: Historická demografie, 1987, roč. 11, s. 145.
LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003,
s. 180 – 181.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika sobášna 1851
– 1890.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika sobášna 1801
– 1890.
MV SR, Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, Trnava, Matrika sobášna 1801
– 1890.
Táto hodnota sa približuje k hodnotám zisteným v tomto období aj v iných lokalitách na
dnešnom území Slovenska. Hrubá miera sobášnosti sa v tom období stabilne pohybovala na
hranici 9 – 10 ‰, pričom jej ďalší vývoj na konci storočia poukazuje na pokles. ŠPROCHA –
TIŠLIAR, Populačný vývoj Slovenska v dlhom 19. storočí, s. 86; SVETOŇ, Vývoj obyvateľstva
na Slovensku. Výber z diela k nedožitým 65. narodeninám, s. 7.
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1801 – 1810

1811 – 1820

1821 – 1830

1831 – 1840

1841 – 1850

1851 – 1860

1861 – 1870

1871 – 1880

1881 – 1890

Tabuľka 10. Podiel sobášov podľa rodinného stavu (%)

slobodných mužov
a slobodných žien

57,00

65,34

68,52

62,65

69,85

70,55

71,96

77,65

73,44

slobodných mužov
a ovdovených žien

15,46

10,62

14,02

13,02

9,56

8,41

8,34

6,79

5,47

ovdovených mužov
a slobodných žien

16,93

14,58

11,37

13,64

12,92

14,56

14,08

9,88

13,15

ovdovených mužov
a ovdovených žien

10,61

9,45

6,08

10,68

7,67

6,47

5,61

5,68

7,94

Sobáše

Náboženská a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
K pravidelne zisťovaným cenzovým otázkam patrí prihlásenie sa k niektorému z náboženstiev. Tak ako v celom meste, aj v prvej štvrti mali prevahu
rímskokatolíci. Pri sčítaní v roku 1869 sa k nim prihlásilo 72,42 % obyvateľov,
druhou najpočetnejšou konfesiou boli izraeliti, ku ktorým sa hlásilo 20,56 %
obyvateľov, nasledovala evanjelická cirkev augsburského vyznania s 5,41 %
podielom, evanjelici helvétskeho vyznania (evanjelická reformovaná cirkev,
kalvíni) s 0,3 % prihlásených a 0,8 % osôb vierovyznanie v sčítacom hárku
neuviedlo.59 Na porovnanie k 31. októbru 1857 mali v prvej štvrti rímskokatolíci 78,39 % podiel, 14,51 % bolo židov, 5,98 % evanjelikov augsburského
vyznania, 0,06 % evanjelikov reformovaných a 0,06 % gréckokatolíkov. Vierovyznanie vtedy neuviedlo 1 % obyvateľov.
Predpokladom na zlepšenie sociálneho statusu a vzostup v spoločenskom
rebríčku bolo aj dosiahnutie potrebného vzdelania. Súčasťou štatistického zisťovania pri sčítaní obyvateľov v roku 1869 bola aj otázka týkajúca sa gramotnosti obyvateľstva. Môžeme hovoriť o troch skupinách – prvú skupinu tvorili úplne gramotné osoby, ktoré vedeli čítať aj písať, druhú skupinu osoby,
ktoré vedeli iba čítať, a tretiu osoby, ktoré nevedeli čítať ani písať. V skupine
obyvateľov nad sedem rokov veku (vedeli písať aj čítať) bolo úplne gramotných 68,92 % obyvateľov, čiastočne gramotných (vedeli iba čítať) bolo 4,28 %
obyvateľov a negramotnosť priznalo 18,85 % obyvateľov nad sedem rokov.

59

MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítacie hárky.
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Nevyplnená rubrika zostala u 7,95 % osôb. U dospelej populácie bol podiel
gramotných mužov vyšší ako podiel gramotných žien, u detí bol podiel oboch
pohlaví vyrovnaný.
Ekonomická štruktúra obyvateľstva
Ekonomická skladba prvej štvrte nekopírovala výsledky mesta ako celku.
Kým za celé mesto Trnava mal prvý sektor poľnohospodárstvo, lesníctvo,
rybárstvo najväčší podiel. V prvej štvrti bolo v sektore poľnohospodárstvo,
lesníctvo, rybárstvo zamestnaných najmenej obyvateľov. Zaradili sme sem
napríklad veľkostatkárku, hospodárskych správcov na majeroch, sluhov na
majeroch. Najväčší podiel pripadal na priemysel a výrobné odvetvia, nasledoval obchod, peňažníctvo a doprava a ostatné. Niektorí remeselníci však
súbežne s vykonávaním remesla venovali sa aj určitému druhu prác v poľnohospodárstve. Pokrývači, tehliari, mlynárski či obuvnícki tovariši, neraz vykonávali povoznícku činnosť, prácu kočišov, paholkov. Rovnako ako aj prácu
v hostinci či obchode.
Hlavným odvetvím hospodárstva, najmä počtom zamestnancov, boli remeselnícke živnosti. V rámci prvej štvrte mesta sa remeselná činnosť viac sústreďovala na dnešnej Vajanského ulici, nachádzame tu väčšinu obuvníckych
dielní z tejto štvrte. Boli tu čižmári, povrazníci, kolári, sedlári, remenári, výrobca opaskov, brusič, tkáč, stolár, kožušníci, klampiari, šnúrkar, hrebenárska
dielňa. Sústreďovali sa tu aj remeslá súvisiace so stavebnou činnosťou (murári, tesári, klampiari, sklenári, tehliar a pod.). Viacerí remeselníci mali svoje
prevádzky aj na Hlavnej ulici – murársky majster Václav Slamár z Moravy,60
domáci majster pokrývač Juraj Kiripolský,61 mäsiar Karol Habal62 a ďalší. Pekárov, krajčírov a mäsiarov nájdeme v oboch častiach, na dnešnej Hlavnej ulici aj na Vajanského ulici. Krajčírske dielne (bolo ich až jedenásť) boli situované
zväčša na dnešnej Hlavnej ulici. Najväčšia bola v dome s popisným číslo 27,
patrila Jurajovi Fritschovi, pôvodom z Bernhardstalu z Rakúska, mal troch tovarišov, učňa aj slúžku.63 Nachádzame tu cukrára, mäsiarov, klobučníka, puškára, mydlára, hodinára, záhradníka, strihača súkna, kominára. Pri remeselníckych majstroch boli pomocníci, tovariši a učni. Na Hlavnej ulici bola jedna
z dvoch kováčskych dielní v tejto štvrti. Zverolekár a kováč Eduard Hinerth
60
61
62
63

MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 42.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 18.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 32.
O lepších majetkových pomeroch svedčí situovanie a veľkosť jeho bytu. MV SR, Štátny archív
v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 27.
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mal až štyroch tovarišov.64 V rámci sociálnej štruktúry mestskej spoločnosti
v roku 1869 sa v prvej štvrti vyskytoval iba nízky podiel osôb patriacich do
kategórie robotníci, nádenníci. Najpočetnejšou spoločenskou skupinou boli
živnostnícki remeselníci. Menšiu časť tvorili samostatní majstri, zvyšok tovariši, učni, praktikanti a pomocníci.
Zamestnanie v obchode bolo v poradí tretím najpočetnejším sektorom
v prvej štvrti mesta. Najstaršie pramene označujú Trnavu ako mesto ležiace
na križovatke obchodných ciest, kde sa oddávna konali trhy a obchod zohrával v živote mesta významnú úlohu. Zamestnanie v obchode patrilo k najdôležitejším a najrentabilnejším zamestnaniam tunajších obyvateľov. V prvej
štvrti mali svoje prevádzky viac ako štyri desiatky obchodníkov. Obchody
s miešaným tovarom (potraviny a priemyselný tovar), norimberským tovarom, koloniálnym tovarom, lahôdkovým tovarom, obchody s kožušinami,
obilím a poľnohospodárskymi plodinami, súknom, s galantérnym tovarom
(tento tovar ponúkali aj traja podomoví obchodníci), južným ovocím, soľou,
korením, obilím, múkou, vínom, octom a podobne. Najviac obchodov bolo
sústredených v hornej časti ulice (obchod s miešaným tovarom Maxa Rosenbauma, obchod s norimberským tovarom Juraja Pfitznera, obchod s lahôdkami Leopolda Sedlbauera, ale aj obchody zamerané na zámožnejšiu klientelu,
obchody s klobúkmi Juraja Grünnera a Huga Smekala, obchod s kožušinami
Ignáca Abellesa, hodinárstvo Adolfa Bohunyho, fotoateliér Leopoldíny Dohnányovej). Veľa obchodov bolo aj na Zbožnej ulici (obchody s obilím Michala Buriana, Jozefa Horvátha, mäsiarstvo-údenárstvo Karola Tomašeka).
K obchodným prevádzkam prináležali sklady a pivnice pre uloženie tovaru.
Ovocie a zelenina sa prednostne predávali na trhu, ale aj v centre bolo už niekoľko obchodov s ovocím a zeleninou. Nájdeme tu obchodníka s južným ovocím Jána Kösela.65 Nemožno zabudnúť na „starinára“ Wolfa Drexlera, ktorý
sa zaoberal predajom najmä obnoseného šatstva,66 veľkoobchodníka s obilím
Jána Balažoviča i obchod s korením a poľnohospodárskymi plodinami Antona Balažoviča,67 obchod s octom majiteľa octárne Rudolfa Winterberga.68
Cukráreň na dnešnom Trojičnom námestí patrila cukrárovi Celestínovi
Vaculíkovi.69 V prvej štvrti nachádzame aj dve kaviarne,70 obe boli situované
64
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MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 32.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 88.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 35.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 48.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 37.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 2.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 9 a 44.
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v hornej časti Hlavnej ulice, v centre mesta. Prvú prevádzkoval Karol Wetzenkircher, kaviarnik zo Šaštína a druhú kaviarnik Juraj Hermann. Kaviarnici
umiestňovali svoje prevádzky do samého centra mesta, jej najrušnejšej časti, komunikácie medzi Dolnou a Hornou bránou. V tomto kopírovali lokáciu hostincov, ktoré boli najčastejšie v tomto priestore (Hlavná ulica – Untere
Lange Gasse). V tejto časti mesta nájdeme viac ako dve desiatky hostincov,
krčiem a výčapov. Na Trojičnom námestí vedľa Mestského divadla bol hostinec Čierny orol (domy č. 93 a 94). Ďalšie hostince boli hneď v susedstve.
Najviac ich bolo sústredených v hornej časti dnešnej Hlavnej ulice a Radlinského ulice – hostinec Davida Meehura,71 hostinec Hermana Sonnerscheina,72
Jakuba Brucka,73 Antona Schneidera so synom Mikulášom,74 Štefana Parráka
a ďalšie. Podľa daňových registrov hostinských vykonávali priamo vlastníci
týchto zariadení, ale aj ich nájomcovia. V rožnom dome na terajšej Hlavnej
a Radlinského ulici bola aj vináreň. Prevádzkoval ju obchodník s vínom a majiteľ vinárne Imrich Vavro, pôvodom z Horných Orešian. Širokú škálu obchodov a predajní dopĺňali štyri trafiky (predajne tabaku). Z kategórie ostatných
povolaní nájdeme zamestnancov mesta (úradníkov, mestského sluhu, kočiša,
žalárnika), predsedu súdnej stolice, zverolekárov, vojakov vo výslužbe, učiteľov, kníhtlačiara,75 lekárov, lekárnikov.
Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo veku 15 – 60 rokov v prvej štvrti bolo 60,22 % mužov. Úlohou muža v rodinnom hospodárení
bolo zarobiť a uživiť rodinu. Až 59,41 % žien vo veku 15 – 60 rokov nemalo
uvedené povolanie. Časť žien v rubrike povolanie uviedla rodinný status –
manželka lekárnika, manželka obuvníka, manželka mlynára. Vydaté ženy vo
veku 15 – 60 rokov zväčša nemali oficiálne uvedené povolanie, boli zaradené
medzi ekonomicky neaktívne osoby. Ich úlohou bola predovšetkým starostlivosť o domácnosť, domáce hospodárstvo a deti. Z tohto základného rozdelenia postavenia v rodinnom jadre sa odvíjal aj podiel zamestnanosti ženskej
časti populácie Slovenska. Prekážkou výraznejšej zamestnanosti žien však
boli nielen nezaopatrené deti, ale zamestnanosť žien limitovala aj dosiahnutá
kvalifikácia. Manželky majstrov sa často ako pomáhajúci členovia podieľali
na chode živnosti, mohli robiť aj organizačnú prácu, zásobovanie surovinami,
odbyt hotových výrobkov. Aj dcéry sa neraz priučili remeselníckej činnosti
71
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MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 49.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 53.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 18.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 7.
Kníhtlačiarska dielňa Žigmunda Wintera, vydavateľstvo Trnavského týždenníka. MV SR,
Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 89.
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Graf 4. Skladba populácie Trnavy v roku 1857 podľa vykonávaného zamestnania (%)

svojho otca (ak zostal bez mužského dediča), zdedili po ňom dielňu, vydali
sa za iného majstra alebo tovariša a viedli živnosť spoločne. Uplatnenie slobodnej ženy na trhu v konkurencii ostatných majstrov bez toho, aby vedľa
nej stál muž, bolo však veľmi ojedinelé. Iné postavenie mali ovdovené ženy,
samozrejme, v závislosti od finančného zázemia rodiny, keď po smrti manžela zaujali zvyčajne jeho miesto a prevzali po zosnulom manželovi živnosť.
So slobodnými a vydatými ženami v postavení majiteľky živnosti sa
v podstate stretávame iba výnimočne. Na hlavnej ulici bol fotoateliér, ktorého
majiteľkou bola 48-ročná Leopoldína Dohnányová, pôvodom z Rece, žijúca
v domácnosti s 20-ročnou dcérou, 11-ročným synom, slúžkou a podnájomníkom. K bytu patril fotoateliér.76 Ženy najčastejšie pracovali ako slúžky v meštianskych domácnostiach, nádenníčky, chyžné, kuchárky, opatrovateľky detí,
pomocnice v domácnosti. Pri uvedení zamestnania najčastejšie sa opakujú
záznamy – krajčírka, práčka, predavačka ovocia, trafikantka, či jediným povolaním vykonávaným iba ženami – pôrodná babica.77
Štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa v porovnaní s rokom
1857 veľmi nezmenila. Dominovali tie isté kategórie, odlišný bol iba spôsob
vykazovania. V roku 1857 v štruktúre ekonomicky aktívneho obyvateľstva
dominoval pomocný personál – pomocníci pri remesle, iní sluhovia a pomoc76
77

MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 42.
45-ročná slobodná Rozália Zachová, dom č. 13 a 50-ročná slobodná Klementína Ludwigová.
MV SR, Štátny archív v Trnave, MG TT, Sčítanie obyvateľov 1869, Sčítací hárok, dom č. 19.

264

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

níci, nádenníci a iné. Početne silnou bola aj kategória fabrikanti a remeselníci,
kam patrili všetky remeselné služby a skupiny majiteľov domov a pozemkov.
Sčítanie zachytáva iba mužov, ženy a deti do 14 rokov boli zahrnuté v rubrike
Iné.78
On the Trnava Population in the 19th Century
In the 19th century the city’s population was increasing. From 1828 to 1890,
the total number of city inhabitants increased by 4,971 people, which is more
than 75 %. The figure rose even more during the period of 1805–1890, by 6,045
inhabitants, which corresponds to growth of nearly 111 %. However, natural
reproduction resulted in the loss of population. More people were added by
migration than by reproduction, which is typical for most cities. The favourable geographic location of Trnava ensured a constant inflow of population
from near and distant surroundings. Most came to Trnava from neighbouring
villages, but also from the territory of today’s Austria, Germany, the Czech
Republic and Poland. As a city settlement with a rather wide range of work
opportunities in crafts, business, or transport, it remained an interesting target. Immigration influenced not only the number of inhabitants but also its
structure. The first district was the most important part of the city. Census
sheets preserved from 1869 provide details of its population structures and
show that a major part of the first district was represented by families, including simple households. The largest part comprised seven and more member
households. In this district, the female population prevailed, mainly due to
a higher share of female auxiliary staff in the households. The demographic
of Trnava was dominated by younger age groups and a large part of the population was represented by single men and women, the median age was as
low as 22.25 in 1869. A rather large share was people aged 20–29. As a former
centre of counter-reformation, Trnava remained a city with a predominantly
Roman-Catholic population. The highest share in the economic structure of
the population was accounted for by industry and manufacturing sectors, mainly small craft businesses, trade, banking and transport.
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MIKUŠOVÁ, Miriam. Sčítanie obyvateľov na území Slovenska v roku 1857 na príklade dokumentov mesta Trnavy. In: Historická demografie, 2014, roč. 38, č. 1, s. 57 – 76.
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ÚSPECHY A PÁDY KLIMATICKÝCH KÚPEĽOV
ŠTRBSKÉ PLESO
Zuzana Kollárová

Priaznivé klimatické pomery predurčovali Vysoké Tatry za miesto oddychu a čerpania nových fyzických a duševných síl. Prvým klimatickým a kúpeľným miestom v oblasti Vysokých Tatier bol Starý Smokovec. Predtým neznáma klimatická liečba sa začala rozvíjať až v 90. rokoch 19. storočia. V tom
čase boli už tatranské osady zaradené do kategórie klimatických liečivých
kúpeľov a dostali štatúty liečebných ústavov a zotavovní.
Výnimočné postavenie medzi tatranskými osadami malo Štrbské Pleso,
ktoré už od vzniku v roku 1872, keď si dal na južnom brehu jazera postaviť
poľovnícku chatku Jozef Szentivány (1817 – 1905), bolo určené na rozvoj cestovného ruchu, ktorý neskôr ruka v ruke kráčal aj s rozvojom klimatoterapie.
Na okraji východného brehu Štrbského plesa postavili v roku 1883 prízemný kúpeľný dom s kuchyňou, čakárňou, dvomi šatňami, sprchárňou a ôsmimi kúpacími kabínami, v ktorých boli po dve cínové vane. Stály kúpeľný lekár
Alexander Túry1 tu od roku 1885 počas letných sezón poskytoval procedúry
s jednoduchým teplým kúpeľom, studenými sprchami alebo kosodrevinové
kúpele. Vodu čerpali z jazera do vedľa stojacej veže rezervoára a odtiaľ samospádom do kúpeľného domu. Vzhľadom na pomerne extrémne prírodné
podmienky tu odporúčali kúpele iba pre rekonvalescentov.2 Vládnym výnosom, ktorý podpísal ministerský predseda a minister vnútra Koloman Tisza 4.
apríla 1885, bolo Štrbské Pleso vyhlásené za liečivé kúpele.3
Podmienky na čerpanie nových síl predovšetkým bohatej klientely opísal
v roku 1889 Jozef Mihalik v turistickom časopise Turisták Lapja: „Jazero sa nachádza severne od stanice na vrchole kopca a dá sa k nemu dostať buď pešo,
alebo na koči. Ešte pred 15 rokmi bolo toto jazero opustené, zarastené lesmi
tak, že iba pastier sa tam niekedy zastavil. Dnes sa na brehu nachádzajú krás-

1

2

3

Alexander Túry bol aj okolo roku 1886 kúpeľným lekárom v kúpeľoch v Lučivnej. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív v Prešove, špecializované
pracovisko Spišský archív v Levoči, fond Slúžnovský úrad v Spišskej Sobote, spis č. 1135/1887.
GAŠPAR, Ján. Z bezcenného jazera atraktívne stredisko. In: Tatry, júl – august 2002, roč. 41,
č. 4, s. 23.
SEMANČÍK, Maroš. Grand Hotel. Príbeh legendy. Veľký Biel: DPC Advertising, 2010, s. 16.

266

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

ne a vkusné vily. Zemepánom jazera a pozemkov okolo neho je gemerský Jozef Szentiványi, ktorý obnovil a oživil zabudnuté miesto. Dnes je tu čulý ruch,
breh jazera zdobia vily a na ceste k stanici je pekný hostinec, Jozefova vila,
ubytovňa Gemer, Szentiványiho vila, turistická ubytovňa a kaviareň, v ktorej sa nachádza aj kolkáreň. Na severnej strane sa nachádza vila Laszkáryho,
východnú stranu zdobí Jozefov útulok a kúpele, na západnej strane je malý
polostrov, na ktorom stojí Mikulášova ubytovňa, ktorú nazývajú aj ostrovné
bývanie. Tieto skvostné budovy sa vyznačujú eleganciou, odbornosťou a veľkými finančnými nákladmi a sú skvostmi celého pobrežia. V severozápadnom rohu na vyvýšenom kopci stojí pekná „glorieta“, ku ktorej sa dá dostať
po Klotildinom chodníčku obklopujúcom jazero. Smerom na juh je odtiaľto
krásna vyhliadka na jazero a budovy na jeho brehu. Na brehu je príjemne
zariadené voľné kúpalisko a blízko neho „člnkáreň“ s viacerými člnmi, ktoré
boli vyhradené pre turistov. Na toto nádherné miesto zavítal v roku 1885 aj
srbský kráľ s rodinou, ako aj arcivojvoda Jozef s rodinou. Ročne sa tu zdržiava
6 – 8 000 turistov. Nájomcami kúpeľov sú súrodenci Klimovci. Snažia sa o to,
aby návštevníci tu našli svoje pohodlie a oddych. Ubytovanie je vkusne zariadené, čisté a lacné. Na účely turistiky sú tu dvaja školení sprievodcovia.“4
Štrbské Pleso v roku 1896 propagovali noviny Budapesti Hirlap: „Kúpele
v Štrbe – Klimatická liečba v Liptovskej župe. V nadmorskej výške 1 359 m.
Klenot Tatier. Zubačka bude otvorená tohto roku v júni. Kúpele sú nenahraditeľné pri liečbe dýchacích ciest, trávení, problémoch s krvným obehom, nervových ochorení, vnútorných alebo dedičných ochorení. Otvárajú sa 15. mája.
V hlavnej sezóne (júl, august) je cena ubytovania v penzióne 3,50 – 5,50 na
deň. Mimo sezónu sú ceny o 30 % lacnejšie. Je tu stály lekár, domáca lekáreň,
pošta a telegraf. Teplé vaňové kúpele, sprcha, studené kúpele. Súčasťou sú
krásne prechádzky medzi ihličnatými stromami. Železničné koľaje vedú do
turistického centra. Podrobné informácie podávajú súrodenci Klimovci, ktorí
sú sprievodcami.“5
Štát sa kvôli plánovaným investíciám na Štrbskom Plese rozhodol využiť kapitál prosperujúcej belgickej spoločnosti na výrobu lôžkových vozňov
Waggons Lits Cook. V roku 1902 skončila zmluva na dodávku lôžkových
vozňov a nové rokovania so spoločnosťou smerovali na investovanie kapitálu Waggons Lits Cook do kúpeľných a rekreačných stredísk v Tatranskej

4

5

MIHALIK, József. Liptómegyei természeti szépségei. III. Csorbató. In: Turisták Lapja, 1889,
roč. 1, s. 252.
[Csorba tó] In: Budapesti Hirlap, 3. máj 1896, roč. 16, č. 122.
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Lomnici a na Štrbskom Plese.6 Začiatkom roka 1903 si spoločnosť po dohode
s uhorským štátom prenajala Štrbské Pleso a kúpele v Tatranskej Lomnici na
30 rokov. Jedným zo zmluvných bodov bolo postavenie hotelov, v Tatranskej
Lomnici Tatra Palace Hotel a na Štrbskom Plese Grand Hotel.7
Spoločnosť Waggons Lits Cook, ktorá so Spišskou úvernou bankou v Levoči vytvorila Uhorský hotelový a kúpeľný podnik, pristúpila k výstavbe
Grand Hotela, ktorý mal európske parametre. Projektovali ho budapeštianski architekti Quido Hoepfner (1868 – 1945) a Gejza Györgyi (1851 – 1934).
V hoteli dokončenom v roku 1906 (pod neskorším názvom Kriváň) bolo 54
izieb s ústredným kúrením, v suteréne bol vodoliečebný ústav s modernými
kúpeľňami a procedúrami pod lekárskym dozorom. Keďže spoločnosť vykazovala v rokoch 1906 – 1907 stratu, pretrvávajúca zlá hospodárska situácia
donútila spoločnosť k predčasnému zrušeniu zmluvy koncom letnej sezóny
1908 a grand hotely v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese prešli bezodplatne do majetku štátu.8
V roku 1908 štát prenajal hotelové a kúpeľné objekty niekdajšiemu nájomcovi Jozefovi Klímovi, ktoré po jeho smrti v rokoch 1912 – 1916 úspešne
viedla jeho vdova Helena. V rokoch 1914 – 1917 pribudovali k jeho západnej
strane rozsiahlu prízemnú kaviareň s priestrannou oddychovou plošinou na
jej streche. Medzi Jozefovou vilou a reštauráciou v roku 1916 začali podľa
projektov Quida Hoepfnera stavať ďalší hotel. Projekt v roku 1918 čiastočne upravil architekt Alois Pinkas. Objekt spojili s Jozefovou vilou (Jánošík),
reštauráciou a Grandhotelom Kriváň a otvorili ho až v roku 1923 pod názvom
Hotel Hviezdoslav. O výstavbu hotelov Hviezdoslav a Kriváň sa zaslúžil lesnícky odborník a ochranár prírody Imrich Csík (1857 – 1925). Ten sa zaoberal
aj projektom športového areálu na Štrbskom Plese.9
Veľký význam pre Štrbské Pleso malo zavedenie elektrického prúdu. Kúpele si v roku 1906 dali postaviť elektráreň firmou Siemens-Schucker z Budapešti s dieselovým pohonom s výkonom 50 k. Generátory mali výkon 38kW
s 220 V s jednosmerným prúdom.10
6

7
8
9

10

ŠLAMPOVÁ, Martina (ed.). Malé dejiny veľkého hotela. 100 rokov Grandhotela v Starom Smokovci
1904 – 2004. Košice: Initia, s. r. o., s. 17; Biografický slovník okresu Poprad. Poprad: Okresná
knižnica, Miestny odbor Matice slovenskej, 1996, s. 37.
SEMANČÍK, Grand Hotel. Príbeh legendy, s. 24.
SEMANČÍK, Grand Hotel. Príbeh legendy, s. 24.
MULÍK, Ján. Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1981,
s. 98; Biografický lexikón Slovenska II., C – F. Martin: Slovenská národná knižnica, Národný
biografický ústav, 2004, s. 65.
OSVALD, Juraj. Počiatky elektrifikácie východného Slovenska. In: SEDLÁK, Imrich (ed.).
Nové obzory, 1964, s. 93 – 101.
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Po vzniku Československej republiky v roku 1918 platil na Slovensku starý uhorský zákon týkajúci sa kúpeľníctva č. 14 z roku 1876 a počas existencie
novej republiky nevznikol osobitný zákon. Nariadením vlády Československej republiky č. 92/1919 bola dočasne upravená správa kúpeľných miest na
Slovensku. Kúpele mohol navštíviť väčší počet členov nemocenských poisťovní než predtým, keď väčšinu hostí tvorili solventnejšie vrstvy. Kúpeľná
liečba bola špecializovaná na liečbu určitého druhu chorôb.11
Kúpeľné strediská vo Vysokých Tatrách sa museli vyrovnať s viacerými
zmenami: pôvodné klimatické sanatóriá s rekreačným charakterom sa menili na špecializované zdravotnícke zariadenia; do čisto súkromného sektoru
začal vstupovať štát a bohatá klientela z Maďarska a Nemecka bola konfrontovaná s najchudobnejšou, no najnemocnejšou vrstvou Slovákov a Čechov;
národnosť majiteľov a lekárov kopírovala politickú situáciu. Kým v Tatrách
boli na prelome 19. a 20. storočia hlavne spišskí Nemci a Maďari, tak po vzniku novej republiky prichádzali do Tatier Slováci a Česi, absolventi pražskej
a bratislavskej lekárskej fakulty.
Po skončení prvej svetovej vojny prešla osada do vlastníctva československého štátu a podliehala právomoci ministerstva verejného zdravotníctva
a telesnej výchovy na čele s bývalým dôstojníkom Jozefom Sedlickým. To ich
viedlo ako štátne klimatické kúpele s hotelovo-liečebnou prevádzkou. Kúpele
sa zameriavali na liečenie prieduškovej astmy a alergických chorôb horných
dýchacích ciest. V zime 1918 – 1919 žila na Štrbskom Plese len rodina polesného Petra Havaša-Horníčka v starej štátnej horárni, ktorý bol poverený aj dozorom nad štátnymi vyrabovanými budovami. V posledných decembrových
dňoch roku 1918 navštívil Petra Havaša pražský redaktor Alois Chytil s manželkou, švagrom a stotníkom Dvořákom z poverenia ministerstva národnej
obrany. Dňa 9. januára 1919 manželia Chytilovci odovzdali memorandum
splnomocnenému ministrovi pre správu Slovenska v Žiline, v ktorom žiadali,
aby bol zabezpečený okamžitý dozor nad štátnymi kúpeľmi, a aby bolo znemožnené ich rozkrádanie, čo minister Dr. Vavro Šrobár zabezpečil. V dňoch
22. a 23. marca 1919 Alois Chytil sprevádzal generálneho inšpektora štátnych
kúpeľov Dr. Veselého a nového riaditeľa štátnych kúpeľov Cyrila Holubyho
pri preberaní majetku.12
11

12

BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Dejiny zdravotníctva na Slovensku. Martin: Vydavateľstvo
Osveta, 1989, s. 206 – 214, 306 – 307, 312 – 313.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1279/1940 adm. Cyril Holuby (1863 – 1919), ako skúsený balneológ a hotelier bol po skončení prvej svetovej vojny na základe výzvy Československých štátnych kúpeľov preložený
z Luhačovíc a vymenovaný aj za riaditeľa Štátnych kúpeľov v Tatranskej Lomnici. Náhle
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Podľa hlásenia Václava Výhlasa bola v roku 1919 spôsobená škoda v sume
58 000 korún Správe štátnych kúpeľov, a to tým, že kvôli „vpádu maďarských
boľševikov“ mnoho prihlásených hostí do kúpeľov neprišlo. Začiatkom letnej
sezóny 1919 tu bolo 128 lôžok.13 Už v roku 1920 boli kúpele vybavené lekárskym zariadením a novinkou boli rašelinové kúpele.14
V medzivojnovom období sa kúpele stali súčasťou cestovného ruchu.
Najmodernejším zariadením bol štátny Grandhotel Hviezdoslav so 65 izbami, v ktorom bol vodoliečebný ústav. Druhý štátny hotel Kriváň bol spojený s Hviezdoslavom, mal 40 izieb. Okrem toho tu boli hotelové vily Iskra
(28 izieb), Jánošík (14 izieb), Detvan (15 izieb) a turistická nocľaháreň Jezerka.
Kúpele mali vlastný vodovod, kanalizáciu a elektrické svetlo, poštový úrad
a na mieste aj kúpeľného lekára. Spočiatku boli otvorené len sezónne, neskôr
celoročne.15
O pacientov sa staral kúpeľný lekár. V roku 1925 ordinoval v hoteli Kriváň MUDr. Ivan Procházka. Správa kúpeľov v roku 1925 zaviedla elektrické
osvetlenie Masarykovej promenády okolo plesa. Na 15. a 16. augusta naplánovala veľkolepú slávnosť s osvetlením samotného plesa. Plány prekazila veterná smršť 3. augusta, ktorá narobila obrovské škody a spôsobila na istý čas
izoláciu Štrbského Plesa.16
Rozruch medzi tatranskými činiteľmi spôsobil v rokoch 1927 – 1929 návrh
zákona o tzv. „tuberkulóznej rezervácii“ z pera vtedajšieho ministra zdravotníctva a telesnej výchovy Dr. Jozefa Tisu. Jeho podstatou bola separácia sanatórnej časti od hotelovej zóny klimatických stredísk. Návrh zákona sa stretol
s odporom podnikateľov a podtatranských obcí. Naopak, túto aktivitu podporovali lekári.17
Kúpele mali v roku 1927 až 175 izieb a 345 postelí. V kúpeľnom dome boli
vane a plaváreň a na dva bazény upravili časť plesa. Ordinoval tu Dr. Ľudovít
Jedľovský.18

13

14

15

16
17
18

zmizol 18. mája 1919, čo dodnes nikto nevyjasnil. GAŠPAR, Ján. Tatranská Lomnica po roku
1918. In: Tatry, 2013, č. 2, s. 16 – 19.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 866/1932 adm., šk. 4.
KOREŇ, Milan. Od Štrby po Štrbský štít. Poprad: Podtatranské vydavateľské družstvo, 2012,
s. 114 – 115.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Okresný úrad v Poprade,
spis č. 697/1940 prez., šk. 64.
SEMANČÍK, Grand Hotel. Príbeh legendy, s. 90, 92.
BOHUŠ, Ivan. Osudy tatranských osád. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1982, s. 192 – 195.
CHURÝ, Slavko. Kúpele v Podtatranskej župe (1923 – 1928) v zrkadle archívneho materiálu.
In: Balneologický spravodajca, 1993 – 1994, roč. 32, s. 19.
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Kúpele Štrbské Pleso boli vyhlásené za liečebné kúpeľné miesto na území
Vysokých Tatier vyhláškou Ministerstva financií č. 10 z 5. januára 1928 spolu
s Kežmarskými Žľabmi, Matliarmi, Dolným, Novým a Starým Smokovcom,
Tatranským domovom, Tatranskou Kotlinou, Tatranskou Lomnicou, Tatranskou Poliankou a Vyšnými Hágmi.19
Ako kúpeľný lekár pracoval v Československých štátnych kúpeľoch od
16. júna 1928 MUDr. Ján Pullman, keď bol zamestnancom Ústredného riaditeľstva štátnych kúpeľov v Bratislave a jeho manželka, známa poetka Maša
Haľamová. Bol odborníkom na liečenie pľúcnych chorôb, bronchiálnej astmy
a alergie. Ako prvý v slovenskej medicínskej literatúre upozorňoval na blahodarné pôsobenie bioklímy Štrbského Plesa na astmatikov.20
19

20

Vyhláška ministerstva financií ze dne 5. ledna 1928, kterou se vyhlasuje seznam léčebných
míst lázeňských.
MUDr. Ján Pullman, lekár, ftizeológ (*27. 11. 1898 Dobrá Voda, okr. Trnava – †28. 9. 1956
Štrbské Pleso). Do roku 1916 študoval na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Na vojenskej
prezenčnej službe bol od 1. júla 1916 do 7. októbra 1919. Od 1. mája do 17. októbra 1919 bol
v československých légiách v Taliansku. Promovaný bol 26. júna 1925 na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval od roku 1920 a získal lekársky titul MUDr.
Okrem slovenského jazyka ovládal maďarský, nemecký a taliansky jazyk. Od 15. septembra
1925 do 15. júna 1928 pôsobil ako sekundárny lekár v Sanatóriu Dr. Szontágha v Novom
Smokovci, kde bol druhým Slovákom po Dr. Izákovi. V roku 1928 získal odborné vzdelanie
ako lekár pľúcnych chorôb a tuberkulózy. Keďže mal na Štrbskom Plese veľmi malý plat
a pracoval tu len v lete, zobral si ešte jeden lekársky obvod, do ktorého patrili Važec, Štrba,
Hybe, Východná a Liptovská Teplička a od 1. februára 1929 pôsobil aj ako štátny obvodný lekár, ktorý bol v tom čase zamestnancom ministerstva vnútra a pôsobil vo Važci. V roku 1929
zložil fyzikálnu skúšku u prof. Ročka na lekárskej fakulte v Brne. V Štrbe a vo Važci mal 80
poistencov a 10 na Popradskom Plese. S manželkou a asistentkou, spisovateľkou Mašou Haľamovou (1908 – 1995) sa neskôr presťahovali na Štrbské Pleso. V zime bývali vo Važci, kde
v 30. rokoch zriadil lekáreň a zúčastnil sa s manželkou na záchrane požiarom postihnutých
Važťanov v roku 1931. Po roku 1945 bol členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, neskôr bol
podpredsedom jej ftizeológickej sekcie. Publikoval v časopisoch Slovenský lekár, Bratislavské lekárske listy, Vysoké Tatry. Prednášal na československých lekárskych konferenciách
a balneologických zjazdoch. Po vzniku Mesta Vysoké Tatry v roku 1947 mu bol vymedzený
nový zdravotný obvod, do ktorého patrili od 1. februára 1948 Štrbské Pleso, Krivánske Pleso,
Sedlo Váhu, Popradské Pleso, Vyšné Hágy, Štôla a Tatranská Polianka. Sídlom obvodu bolo
Štrbské Pleso. Dňa 30. apríla 1954 bol na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie obvodného lekára zdravotného obvodu Štrbské Pleso. Na jeho miesto nastúpil MUDr. Ľubomír Brzák a sídlo
obvodu sa prenieslo do Starého Smokovca. Bol jediným lekárom v osade až do konca druhej
svetovej vojny. S manželkou sa stretávali aj s mnohými umelcami – s maliarom Jánom Hálom,
Františkom Votrubom, Zolom Palugyaom, spisovateľmi Karlom Čapkom, Marie Majerovou,
kultúrnym pracovníkom Štefanom Krčmérym, ktorý bol mecenášom Pullmanovej manželky,
básnikom Jánom Smrekom, Emilom Lukáčom, Milanom Pišútom, Andrejom Mrázom, Dobroslavom Chrobákom, ale aj s lekármi prof. Haviarom, prof. Henselom, prof. Hynekom, prof.
Prusíkom z Prahy a bratislavským prof. Ladzianskym. MULÍK, Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva
na Slovensku, s. 98; Malý lexikón okresu Poprad. Poprad 1973, s. 64; Slovenský biografický slovník
IV., M – Q. Martin: Matica slovenská, 1990, s. 554; KOREC, Štefan. Zomrel MUDr. Ján Pull-
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V roku 1928 kúpele zamestnávali správcu, účtovníka, 2 pisárky, 2 vrátnikov, 2 chyžné, 4 slúžky, 2 sluhov, u Jána Osska zamestnávali knihovníka,
6 čašníkov, šoféra, kuchára, cukrára, 3 slúžky, 2 nádenníkov, predavačku
cukroviniek, predavača v bazáre; u Jána Móryho zase zamestnávali vedúcu
obchodu, 2 čašníkov, chyžnú, šoféra, nádenníka a 2 slúžky. Počas letnej sezóny pracovala v holičskom obchode aj jedna pomocnica, v drogérii pomocník
a v bazáre Judity Chytilovej predavačka.21 V roku 1929 bol správcom kúpeľov
Vojtech Prošek.22
Kúpele boli okolo roku 1930 v prevádzke počas letnej sezóny od 15. júna
do 1. septembra a zimnej sezóny od 15. decembra do Veľkej noci. Celoročná
prevádzka bola v Hoteli Jiskra. Ubytovanie bolo v Grandhoteli Hviezdoslav.
Hosťom bola k dispozícii plaváreň na voľnom jazere, Grandhotel Kriváň a 5
víl, reštaurácia, kaviareň, čitáreň, pošta. Fungoval tu medzimestský telefón
č. 1, 4, 9, 11 a trvalé spojenie so stanicou Štrba, telegraf a stanica elektrickej
a ozubenej dráhy a autogaráž. Bol považovaný za vodoliečebný ústav s indikáciou málokrvnosť, neuróza, choroby dýchania, okrem tuberkulózy.23
Okrem budov kúpeľov tu boli aj reštauračné zariadenia a hotelové podniky Klubu Československých turistov (KČST) a Hotel Jána Móryho.24 Začiatkom 30. rokov do vývoja cestovného ruchu a kúpeľníctva vo Vysokých Tatrách zasiahla veľká hospodárska kríza (1929 – 1933).
Od 1. decembra 1931 do 30. novembra 1932 Správa štátnych kúpeľov
uviedla, že z Československa bolo 5 442 návštevníkov, ktorí tu strávili 40 667
nocí, a zo zahraničia 287 hostí, z ktorých bolo 82 z Nemecka, 21 z Rakúska, 69
z Poľska, 20 z Veľkej Británie, 22 z Maďarska, 13 z Francúzska, 16 z Juhoslávie,
14 z Rumunska, 1 z Dánska, 1 zo Švédska, 1 zo Švajčiarska, 1 z Talianska, 10
z Holandska, 14 z USA a 2 z Japonska.

21

22

23

24

man. In: Tatranské noviny, 6. 10. 1956, roč. 3, č. 40, s. 4; ŘÍHA, Jiří. Zdravotnícka ročenka Československa, 1930, roč. III, s. 610 a 1933, roč. VI, s. 522; SÝKORA, František. Cesty k dnešnej medicíne.
Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1990, s. 86 – 98; MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko
Archív Poprad, fond Okresný úrad v Poprade, spis č. 697/1940 prez., šk. 64; fond Nemocnica
Poprad, a. s. v Poprade 1960 – 2004, osobné spisy, MUDr. Ján Pullman.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 898/1928 adm., šk. 3.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1745/1929 adm., šk. 3.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 443/1930 adm., šk. 4.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 898/1928 adm., šk. 3.
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Tabuľka 1. Vývoj cestovného ruchu na Štrbskom Plese

počet nocí

počet hostí

počet nocí

4 936

6 595

3 637

4 895

9 251 16241

1362

2 327

1690

3093

997

9 282

917

8 281

1 473 10975

672

5 722

1312 12171

5 841 33691

7 030 37075

1440

2 870

2395 13099

3474 10919

5397 28363

5 729 40 667
11662

počet nocí

počet hostí

Spolu

počet hostí

Správa štátnych
kúpeľov

1941

počet nocí

Ján Móry

1939

počet hostí

Reštauračné
podniky KČST

1934/1935

počet nocí

Názov
hotelového
podniku

1932/1933

počet hostí

1931/1932

56544 10395 46867 17754 64291

Na porovnanie uvádzame aj mieru návštevnosti ostatných zariadení na
Štrbskom Plese. Nájomca Gustáv Nedobrý v Reštauračných podnikoch KČST
mal z Československa 4 608 návštevníkov, ktorí tu strávili 6 125 nocí, zo zahraničia 328 návštevníkov, ktorí strávili 473 nocí, z toho bolo 31 z Nemecka,
24 z Rakúska, 233 z Poľska, 15 z Maďarska a 25 z USA; Ján Móry mal z Československa 597 návštevníkov, ktorí strávili na Štrbskom Plese 6 201 nocí,
400 zahraničných návštevníkov, ktorí tu prenocovali 3 081 nocí, z toho bolo
209 z Nemecka, 9 z Rakúska, 132 z Poľska, 2 z Veľkej Británie, 32 z Maďarska,
1 z Francúzska, 6 z Rumunska, 1 z Talianska, 1 z Holandska, 6 z USA a 1 z Japonska.25
Jedným zo zdrojov príjmov štátnych kúpeľov bolo prenajímanie bytových
priestorov. V roku 1932 takto v ich priestoroch bývali podnájomníci: Karol
Kalous, Pavel Špendel, Poštový úrad, KČST (dve miestnosti), František Ontl,
Karol Danko, Ján Ossko, Adolf Boček, Hegedüš, Júlia Chytilová, Jaroslav Navara a Margita Solinová.26
Viacerí podnikatelia sa usilovali pritiahnuť kúpeľných hostí rôznymi kultúrnymi podujatiami. Napr. Juraj Kolovrát žiadal v roku 1932 o povolenie
spoločenskej zábavy v miestnostiach štátnych kúpeľov a kúpele dali takéto

25

26

MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 406/1932 adm., šk. 4.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1463/1932 adm., šk. 4.
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vyjadrenie, že „Jiří Kolovrat doposiaľ žiadne večierky neusporiadal, poneváč nebolo
mnoho hostí. Nazdáme sa, že tejto zimy bude ťažko poriadať večierky, lebo sezóna je
veľmi slabá“.27 Zaujímavosťou je, že v kúpeľoch bol aj peňažný hrací automat
vlastníka Karola Danka, ktorý bol nájomcom reštaurácie.28
Od 1. decembra 1932 do 30. novembra 1933 bola na Štrbskom Plese následná návštevnosť. Správa štátnych kúpeľov uviedla 4 823 návštevníkov z Československa, ktorí tu strávili 27 153 nocí a zo zahraničia 1 018 návštevníkov
prenocovalo 6 538 nocí. Spolu 5 841 návštevníkov strávilo na Štrbskom Plese
33 691 nocí. Z Nemecka bolo 376 hostí, z Rakúska 68, z Poľska 341, z Anglicka 46, z Maďarska 44, z Francúzska 57, z Juhoslávie 11, z Rumunska 16,
z Dánska 7, zo Švédska 8, zo Švajčiarska 6, z Talianska 2, z Holandska 19,
z Ruska 1, z Belgicka 6, zo Španielska 2, z Estónska 2, z USA 6. K dispozícii
malo 349 lôžok. Klimatické miesto Nové Štrbské Pleso Hotel a Pension Móry
navštívilo v tomto období 917 návštevníkov, 634 z Československa a 283 zo
zahraničia. Československí turisti tu prespali 5 800 nocí a zahraniční 2 481
nocí. Najviac ich bolo z Nemecka – 118, 88 bolo z Poľska, 55 z Maďarska,
8 z Rakúska, 6 z Anglicka, 2 z Rumunska, 2 z Estónska a po jednom z Juhoslávie, Dánska, Litvy a Lichtenštajnska. V Reštauračných podnikoch Klubu
Československých turistov nájomcu Gustáva Nedobrého ubytovali na 180
lôžkach vo svojich zriadeniach 3 637 návštevníkov. Z Československa 3 085,
ktorí tu prespali 4 190 nocí, zo zahraničia 552 návštevníkov prespalo 705 nocí.
Najviac návštevníkov bolo z Poľska – 462, 39 bolo z Rakúska, 32 z Nemecka,
10 z Maďarska, po dvaja z Talianska a z USA, po jednom z Francúzska, Dánska, Litvy, Lotyšska a „ostatnej“ Ameriky.29
Štátne kúpele každoročne podporovala obec Štrba tak, že prispievala na
záchranný fond Vysoké Tatry 500 Kčs. Zvlášť prispela v roku 1933 na verejné
osvetlenie čiastkou 7 500 Kčs, na nočného strážnika 3 600 Kčs a na udržiavanie
verejných toaliet 1 000 Kčs.30 V roku 1934 Správa štátnych kúpeľov dostala
stavebné povolenie na výstavbu krytého stanoviska áut pri štátnej ceste Podtatranskej a na stavbu tzv. turistickej jedálne v hoteli Hviezdoslav.31
27

28

29

30

31

MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 144/1933 adm., šk. 4.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrb, spis
č. 1508/1932 adm., šk. 4.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 773/1934 adm., šk. 5.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1523/1932 adm., šk. 4.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1662/1934 adm. a 1736/1934 adm., šk. 5.
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Najväčšie nádeje vkladali tatranskí podnikatelia do usporiadania Majstrovstiev sveta v lyžovaní 13. – 18. februára 1935. V tomto pamätnom období
bola na Štrbskom Plese návštevnosť od 1. decembra 1934 do 30. novembra
1935 nasledujúca: Riaditeľstvo štátnych kúpeľov uviedlo v 205 izbách s 318
lôžkami a v dvoch nocľahárňach s 22 lôžkami ubytovaných 5 346 hostí z Československa, ktorí tu prenocovali 29 960 nocí a 1 684 zahraničných hostí nocujúcich 7 115 nocí. Z Anglicka tu bolo 232 návštevníkov, z Belgicka 31, z Bulharska 3, z Dánska 18, z Estónska 13, z Fínska 2, z Francúzska 100, z Talianska
6, z Juhoslávie 16, z Holandska 102, z Litvy 19, z Lotyšska 10, z Maďarska 66,
z Nemecka 314, z Nórska 6, z Poľska 453, z Rakúska 95, z Grécka 4, z Rumunska 45, z Ruska 10, zo Španielska 9, zo Švédska 27, zo Švajčiarska 31, z Turecka
2, bez príslušnosti 2, z USA 43, z Japonska 2, z Palestíny 1, z Ázie 19 a z Austrálie 3. Klimatické místo Nové Štrbské Pleso Hotel&Pension Móry v 90 izbách
a 120 lôžkach navštívilo 1 000 osôb z Československa (strávili tu 6 944 nocí)
a 473 osôb zo zahraničia, ktorí tu strávili 4 031 nocí. Z Anglicka a Francúzska
po 8, z Lotyšska 2, z Maďarska 125, z Nemecka 186, z Poľska 83, z Rakúska
34, 26 z ostatnej Európy a 1 z USA. Reštauračné podniky Klubu Československých turistov, nájomca Gustav Nedobry uviedli, že mali k dispozícii 35 izieb
s 200 lôžkami. Z Československa mali 8 188 návštevníkov (prenocovali 15 049
nocí) a 1 063 zahraničných hostí (prenocovali 1 192 nocí). Z Anglicka bolo
44 hostí, z Dánska 22, z Belgicka, Estónska a Gdanska po dvoch, z Juhoslávie
a Maďarska po 19, z Holandska 4, z Litvy a USA po 3, z Nemecka 53, z Rakúska 34 a z Poľska až 852.32
Vysoko erudovaní kúpeľní lekári usporiadali viacero odborných podujatí,
napr. v dňoch 14. – 16. apríla 1935 sa konala na Štrbskom Plese V. konferencia
profylaktického lekárstva, na ktorej okrem iného odzneli prednášky týkajúce
sa telesnej výchovy a športového lekárstva. Posledný deň konferencia prebiehala v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci.33 Riaditeľstvo Štátnych kúpeľov v roku 1935 uviedlo, že malo v tomto čase 53 zamestnancov, ročný príjem
1 mil. 400 tisíc Kč, 187 hosťovských izieb a hodnota inventára bola 2 mil. Kč.34
V roku 1935 niesli kúpele názov Československé vysokohorské a klimatické vodoléčebné lázně Štrbské Pleso. K dispozícii boli Grandhotel Hviezdoslav, Hotel Kriváň, vily Jiskra, Jánošík, Jezerka a Detvan a izby pre služob32
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MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1987/1935 adm., šk. 5.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Okresný úrad v Poprade,
spis č. 261/1935 prez., šk. 35.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1505/1935 adm., šk. 5.
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níctvo. Pri neprerušenom desaťdňovom pobyte mal hosť nárok na zľavu na
železničnej doprave 50 %.35
Pri príležitosti vydania prvej autorizovanej cestovnej príručky – Sprievodca Slovenskom, zbierala v roku 1937 Slovenská rada pre cestovný ruch
v Bratislave informácie o možnostiach cestovného ruchu na celom Slovensku.
Podklady poskytli aj Státní lázně Štrbské Pleso, ktorých vlastníkom bol československý štát, číslo telefónu 4. Tie mali pre návštevníkov pripravených 330
lôžok, raňajky stáli podľa kategórie 3 a 9 korún, obed 12 a 24 korún, večera
11 a 23 korún; nocľah v jednoposteľovej izbe 16 a 60 korún, v dvojposteľovej
izbe 26 a 100 korún a turistické ubytovanie 7,20 a 9,60. Celodenný pobyt (ubytovanie a strava) bol vyčíslený na 31 a 110 korún. Kúpele uviedli nasledujúce
bonusy: elektrické osvetlenie, tečúca teplá a studená voda, ústredné kúrenie,
osobitná jedáleň, iné spoločenské miestnosti. „V Hoteli Hviezdoslav a Kriváň dependance bez ústř. topení a tekoucí vody.“ Na vyplnenie voľného času slúžila plaváreň, loďky, tenis, koncerty, bar a tanec.36 V roku 1939 Riaditeľstvo štátnych
kúpeľov uviedlo, že od januára do septembra ich navštívilo 1 440 hostí, z ktorých bolo 483 cudzincov. Spolu tu prenocovali 10 626 nocí a z toho cudzinci
2 870 nocí. Najviac návštevníkov bolo vo februári (430), najmenej v máji (30).
Silne boli obsadené letné mesiace jún (196), júl (178) a august (221).37
V roku 1939 kvôli „štvavej kampani“ boli tatranské kúpele bez hostí. V porovnaní januára a februára 1939 s rovnakým obdobím v roku 1938 poklesol
počet návštevníkov asi o tri štvrtiny.38 Riaditeľstvo štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese v roku 1939 spravovalo Hotel Hviezdoslav (64 izieb, 115 postelí),
Hotel Kriváň (45 izieb, 67 postelí), vilu Jiskra (28 izieb, 58 postelí), vilu Jánošík
(14 izieb, 25 postelí), vilu Jezerka (7 izieb, 24 postelí) a vilu Detvan (15 izieb,
30 postelí).39
V roku 1939 Riaditeľstvo štátnych kúpeľov uviedlo, že od januára do septembra ich navštívilo 1 440 hostí, z ktorých bolo 483 cudzincov. Spolu tu prenocovali 10 626 nocí a z toho cudzinci 2 870 nocí. Najviac návštevníkov bolo
vo februári (430), najmenej v máji (30). Silne boli obsadené letné mesiace jún
(196), júl (178) a august (221). Podniky Klubu slovenských turistov a lyžiarov,
35
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MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1546/1935 adm., šk. 5.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 396/1938.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 1004/1939 adm., šk. 7; Bez názvu a autora In: Vysoké Tatry, 1938, roč. 8, č. 3, s. 8.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
č. 188/1939 prez., šk. 7.
Bez názvu a autora. In: Vysoké Tatry, 1938, roč. 8, č. 3, s. 8.
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nájomca Gustáv Nedobrý Štrbské Pleso mal 31 izieb a 145 postelí, vykázal
1 362 návštevníkov, z toho bolo 47 zahraničných návštevníkov. Spolu nocovali 2 327 nocí, z toho zahraniční 107 nocí. Najviac bol obsadený júl (494), august
(433) a február (144), najmenej marec (52) a máj (52). Klimatické miesto Nové
Štrbské Pleso Hotel & Pension Móry v tomto istom období malo 672 návštevníkov, z ktorých bolo 451 cudzincov. Spolu tu prenocovali 5 722 nocí a z toho
cudzinci 4 481 nocí. Najviac návštevníkov prišlo v júli (254) a v auguste (132),
najmenej v máji (16).40
Dňa 11. augusta 1940 Dr. Pullman zabezpečoval s piatimi sestrami zdravotnícku starostlivosť pri návšteve prezidenta republiky Dr. Jozefa Tisa. Záchranná služba sídlila na Štrbskom Plese vo vile Marína a na Popradskom plese v chate, záchranné vozidlo bolo pri vile Iskra. Dr. Pullman sa po oslobodení
stal prvým riaditeľom kúpeľov na Štrbskom Plese.41
Posledné údaje o návštevnosti Štrbského Plesa z medzivojnového obdobia
sa zachovali z roku 1941. Nadriadené orgány zaujímala aj návštevnosť Štrbského Plesa návštevníkmi z Nemecka a Maďarska. Riaditeľstvo štátnych kúpeľov uviedlo, že kúpele navštívilo 2 395 návštevníkov, ktorí tu strávili 13 099
nocí, z Nemecka prišlo 591 hostí, strávili tu 2 352 nocí, z Maďarska prišlo 179
hostí, ktorí tu strávili 2 100 nocí.42
Kúpele sa nepriamo zapojili aj do protifašistického hnutia od roku 1944,
keď partizánom pomáhal riaditeľ kúpeľov Ján Zalčík, ktorý s Gustávom Nedobrým, Mašou Haľamovou boli členmi revolučného národného výboru.43
Dňa 29. januára 1945 bolo Štrbské Pleso oslobodené.44
Obyvatelia Štrbského Plesa si zvolili 23. februára 1945 revolučný národný
výbor (NV) v zložení: predseda – robotník Ján Chrapo, podpredseda – súkromník Alojz Chytil, tajomník – lesný Martin Lehotský, pokladník – poštmajster Ján Jurek, účtovník – dozorca finančnej stráže Jozef Haltman, zapiso-
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MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Notársky úrad v Štrbe, spis
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č. 837/1942, šk. 8.
MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Miestny národný výbor
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vateľka – domáca Maša Pullmanová-Haľamová, členmi výboru boli hlavný
čašník Jozef Kiaško, tajomník štátnych kúpeľov Karol Danko, domáca Cecília
Hlavatá, štátny obvodný lekár MUDr. Ján Pullman, dočasný správca Zoltán
Jeleň a riaditeľ štátnych kúpeľov Ján Zalčík.45
Z iniciatívy ministerstva zdravotníctva a jeho poradného orgánu – Štátnej
kúpeľnej rady sa v decembri 1947 na Štrbskom Plese uskutočnila VI. balneologická anketa, na ktorej bol podaný návrh na kategorizáciu slovenských kúpeľov. Štrbské Pleso bolo zaradené do I. kategórie kúpeľov medzinárodného
významu.46 V roku 1948 sa Štrbské Pleso stalo kúpeľným zriadením Riaditeľstva slovenských kúpeľov a žriediel, založeného pri vtedajšom povereníctve
zdravotníctva. Ústrednými riaditeľmi boli Dr. Mariány a Dr. Jezerský.47
Význam kúpeľov na Štrbskom Plese vzrástol hlavne zásluhou MUDr. Jána
Pullmana, prvého povojnového riaditeľa, ktorý tu od roku 1948 presadil liečbu
astmy a alergických chorôb a ako prvý prišiel s myšlienkou vybudovania astmatického ústavu na Štrbskom Plese, budúceho Liečebného ústavu Helios.48
Riaditeľstvo kúpeľov sídlilo v hoteli Kriváň. Hotely Kriváň a Hviezdoslav patrili pod národný podnik Slovenské hotely, no od 1. júla 1953 sa začali využívať
ako liečebne prieduškovej astmy, nešpecifických alergických ochorení horných dýchacích ciest. Hotely boli transformované na liečebné domy.49 Po smrti
MUDr. Pullmana v roku 1956 sa riaditeľom kúpeľov stal MUDr. Ján Lukáč,
ktorý na Štrbskom Plese pôsobil od roku 1954.50 Uznesením Sboru povereníkov č. 235/1957 bol schválený Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry.51 Štrbské
Pleso sa stávalo čoraz významnejším klimatickým liečebným miestom. Napr.
v roku 1973 sa v liečebni Štrbské Pleso liečilo 2 555 pacientov.52
Veľké nádeje sa vkladali do vybudovania Liečebné domu Helios. Kvôli
Majstrovstvám sveta v severských disciplínach v roku 1970 a výstavbe športovísk bol Helios daný do prevádzky až 3. apríla 1976. Projektoval ho architekt Richard Pastor už v roku 1964.
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MV SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, fond Miestny národný výbor
v Štrbe, spis č. 188/1945, šk. 1.
SEMANČÍK, Grand Hotel. Príbeh legendy, s. 110.
SÝKORA, Cesty k dnešnej medicíne, s. 90.
JAVORSKÁ, Darina. Zdravotnícka a kúpeľná starostlivosť. In: KOLLÁROVÁ, Zuzana – JANIGOVÁ, Ingrid. Mesto Vysoké Tatry včera a dnes. Poprad: Mesto Vysoké Tatry, 2017, s. 223
– 224.
SEMANČÍK, Grand Hotel. Príbeh legendy, s. 110.
JAVORSKÁ, Zdravotnícka a kúpeľná starostlivosť, s. 223 – 224.
SULÁNY, Pavol. Vysoké Tatry 1945 – 1968. Poprad: Východoslovenské tlačiarne, prevádzka
Poprad pre MsNV Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1968, s. 20.
Malý lexikón okresu Poprad, s. 63.
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Po otvorení liečebného domu Helios sa mala celá prevádzka presunúť do
tohto objektu a liečebný dom Hviezdoslav sa mal rekonštruovať. Rekonštrukciu tiež vypracoval architekt Richard Pastor. Kúpele na Štrbskom Plese patrili
v tom čase pod správu Slovenských liečebných kúpeľov v Novom Smokovci.
Lôžková kapacita komplexu Hviezdoslav bola 280 postelí. Prvým vedúcim
lekárom Heliosu bol MUDr. Ján Lukáč. Po jeho odchode do dôchodku v roku
1985 sa vedúcim lekárom stal MUDr. Tomáš Šimek. V rokoch 1977 – 1991 bol
správcom sanatória Ing. Peter Chudý. Na liečbu astmy slúžil Liečebný ústav
Hviezdoslav spolu s objektmi Kriváň a Jánošík a liečebný dom Solisko. V samostatnej budove sídlilo vysunuté pracovisko Výskumného ústavu humanitnej bioklimatológie v Bratislave.53
Keďže kúpele neinvestovali do rekonštrukcie, museli Končistú uzavrieť
v septembri 1983, v roku 1992 uzavreli liečebný dom Solisko a v roku 1994
ho zdemolovali. Na miesto starého objektu vyrástol v roku 1997 nový Liečebný dom Solisko ako replika pôvodnej stavby spred 100 rokov. Spojovacím
traktom pripojili k budove niekdajšej zotavovne Solisko aj niekdajšiu stanicu
Tatranskej elektrickej železnice. V roku 1998 bola táto stavba architektov Petra Černého, Tibora Bendíka a Viery Gálikovej ocenená ako Stavba roka ´98
a od Svetovej federácie realitných profesionálov v španielskej Seville získala
hlavnú cenu Prix d´Excellence v kategórii špeciálnych stavieb. V posledných
rokoch prevádzky slúžil liečebný dom Hviezdoslav ako turistická ubytovňa
a definitívne ho zavreli v októbri 2003.54
Rozhodnutím Fondu národného majetku boli kúpele na Štrbskom Plese
ako súčasť dovtedajších Slovenských liečebných kúpeľov v Novom Smokovci sprivatizované. Majoritným vlastníkom sa stala Vzájomná životná
poisťovňa, 5 % podiel dostalo mesto Starý Smokovec. Dňa 1. októbra 1995
vznikla akciová spoločnosť Kúpele Štrbské Pleso.55 Detskí pacienti boli presťahovaní do liečebného domu Helios. V roku 1997 mali Kúpele Štrbské Pleso, a. s. 658 lôžok: Sanatórium Helios 238 dospelých a 150 detských lôžok,
Liečebný dom Hviezdoslav 140 dospelých a 70 detských lôžok a Liečebný
dom Solisko 56 dospelých lôžok. Komplex kúpeľov v roku 2001 tvorili už iba
liečebné domy Solisko, Hviezdoslav a Helios, ktoré poskytovali 645 lôžok.
Kým v rokoch 1999 a 2000 vykazovali kúpele stratu, v roku 2001 vytvorili
skoro polmiliónový zisk. V roku 2003 bol uzatvorený komplex liečebných
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JAVORSKÁ, Zdravotnícka a kúpeľná starostlivosť, s. 224; SEMANČÍK, Grand Hotel. Príbeh
legendy, s. 112, 116, 120, 170.
SEMANČÍK, Grand Hotel. Príbeh legendy, s. 112, 116, 120, 170
KOREŇ, Od Štrby po Štrbský štít, s. 170.
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domov Hviezdoslav, Kriváň a Jánošík, ktorý sa však posledné roky využíval
ako turistická ubytovňa. Primárom bol v tomto období doc. MUDr. Dušan
Salát, CSc.56
V roku 2005 bol uzatvorený aj liečebný dom Helios s pôvodnou kapacitou
410 lôžok. Bol pripravovaný tiež na komplexnú prestavbu a modernizáciu.
Napriek veľkolepým plánom v roku 2005 prestali kúpele na Štrbskom Plese
existovať. Posledným generálnym riaditeľom kúpeľov do roku 2005 v Heliose
bol Marian Zubo. Nádeje na ich obnovenie „pochovala“ hospodárska kríza
v roku 2008, keď boli prerušené rokovania s potenciálnymi investormi.57
Kvôli generálnej rekonštrukcii domu Hviezdoslav bol oslovený architekt
Peter Černa z Mníchova v roku 2002, ktorý už v roku 1995 vypracoval projekt na liečebný dom Solisko. Ten vypracoval projekt na prvý päťhviezdičkový hotel na Slovensku, ktorý sa mal zaradiť pod luxusnú hotelovú značku
Kempinski. Pôvodné budovy domu Hviezdoslav boli v roku 1963 zapísané
do ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Po prestavbe na Grand Hotel
Kempinski získal v rámci súťaže Stavba roka 2009 dve ceny – Cenu Vydavateľstva Eurostav a Cenu verejnosti. Hotel získal tiež v prestížnom hodnotení
CEE CIJ, popredného magazínu v oblasti nehnuteľnosti v strednej a východnej Európe, cenu CIJ Awards Slovakia 2009 v kategóriách Best Hotel a Best
Overall Development. Súčasťou hotela sú rekreačné domy s tridsiatimi apartmánmi. Dva apartmánové domy sú situované na západnej strane nad objektom wellness centra a šesť na východnej strane.58

Achievements and Downfalls of the Štrbské Pleso Climatic Spa
Favourable climatic conditions predisposed the High Tatras to the creation
of climatic baths. The first such place in the High Tatras was Starý Smokovec.
Štrbské pleso (Štrba Tarn) has been destined for the development of tourism
since its establishment in 1872 when Jozef Szentivány had his hunting hut
built on the south shore of the tarn. In 1883, a ground-floor spa house with
a kitchen, waiting room, two cloakrooms, a shower room and eight bath cabins was built on the edge of the eastern shore of Štrbské pleso. Alexander
Túry was the stable spa doctor. From 1885, they provided simple warm bath
56

57
58

SALÁT, Dušan. Rozvoj kapacít pre klimatickú liečbu na Štrbskom Plese. In: Tatranský dvojtýždenník, 25. 6. 1997, roč. 8, č. 13, s. 4.
pet. Ožije Helios? In: Tatranský dvojtýždenník, 4. 3. 2015, roč. 26, č. 5, s. 8 – 9.
SEMANČÍK, Grand Hotel. Príbeh legendy, s. 112, 116, 120, 170; KOREŇ, Od Štrby po Štrbský štít,
s. 175.
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procedures during summer seasons and on 4 April 1885, Štrbské Pleso was
declared a medicinal bath.
Later, the state agreed with a Belgian company that manufactured sleeping
cars, Waggons Lits Cook, to build the Grand Hotel with European parameters.
It was designed by Budapest architects Quido Hoepfner and Gejza Györgyi
and was completed in 1906. When World War I ended, ownership was taken
over by the Czechoslovak state.
During the inter-war period, the spa became a part of tourism. The most
contemporary facilities included the state-owned Grandhotel Hviezdoslav
with a hydropathic establishment. A second state-owned facility, the Kriváň
hotel, was joined to Hviezdoslav. Additionally, there were hotel villas – Iskra
(28 rooms), Jánošík (14 rooms), Detvan (15 rooms) and the Jezerka tourist dormitory. At first, the spa was open only seasonally, but later year-round. The
spa doctor who used to work there from 1928 as an expert in lung diseases
was MUDr. Ján Pullman. Among his contributions to Slovak medical literature, he was the first to draw attention to the beneficial effects of the bioclimatics
of Štrbské Pleso for asthmatics.
A new healing centre, Helios, replaced the old-fashioned spa buildings in
1976. As the spa did not invest in reconstruction, more healing centres were
gradually closed. The spa was privatised after 1989. On 1 October 1995, the
Kúpele Štrbské Pleso joint-stock company was founded. During its last years
of existence, the Hviezdoslav healing centre was operated as a tourist accommodation facility and it was definitively closed in October 2003. In 2005, the
Helios healing centre closed as well and it has been decaying ever since.
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Obrazová príloha

Obr. 1. Štrbské pleso v popredí s kúpeľnými budovami. Súkromná zbierka Zuzany Kollárovej.

Obr. 2. Štrbské pleso s kúpeľnými budovami. Foto: Alois Chytil, Vlastivedné múzeum v Olomouci.
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Obr. 3. Hotel Kriváň (prestavaný Grand Hotel). Foto: Alois Chytil, Vlastivedné múzeum
v Olomouci.

Obr. 4. MUDr. Ján Pullman v prvom
rade v strede. Súkromná zbierka
Ing. Petra Chudého.
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Obr. 5. Hotely Hviezdoslav a Jánošík. Foto: Alois Chytil, Vlastivedné múzeum v Olomouci.

Obr. 6. Plaváreň na Štrbskom plese bola súčasťou kúpeľnej terapie. Foto: Alois Chytil, Vlastivedné
múzeum v Olomouci.
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Obr. 7. Štrbské pleso s kúpeľnými budovami po druhej svetovej vojne. Súkromná zbierka Zuzany
Kollárovej.

Obr. 8. RTG v kúpeľnom dome Hviezdoslav. Súkromná zbierka Ing. Petra Chudého.

285

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Obr. 9. Kúpeľné procedúry. Súkromná zbierka Ing. Petra Chudého.

Obr. 10. Návšteva na Štrbskom Plese zo Sovietskeho zväzu (Koriginová z Ministerstva zahraničia
Sovietskeho zväzu, povereník Torok, československý minister zdravotníctva Plojhar, Jezerský
– riaditeľ hlavnej správy). Súkromná zbierka Ing. Petra Chudého.
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Obr. 11. Uprostred MUDr. Ján Lukáč, vedúci lekár po Pullmanovi v Prírodných liečivých
kúpeľoch, š. p. Súkromná zbierka Ing. Petra Chudého.

Obr. 12. Helios. Súkromná zbierka Ing. Petra Chudého.
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Obr. 13. Pohľadnica kúpeľov Štrbské Pleso. Súkromná zbierka Ing. Petra Chudého.
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OKRESNÁ STAROSTLIVOSŤ O MLÁDEŽ –
PRIMÁRNY ORGÁN STAROSTLIVOSTI
O SOCIÁLNE SLABÉ, ZDRAVOTNE A DUŠEVNE
HENDIKEPOVANÉ DETI
(na príklade osm v Hlohovci)
Adriana Švecová

Otázka sociálno-právnej ochrany dieťaťa sa z právneho hľadiska bez výhrad spájala a aj dodnes spája s ochranným princípom a všestrannou starostlivosťou o výchovu, výživu a ostatné materiálne či duchovné potreby
dieťaťa.1 Vždy generovala (generuje) sebazáchovné, a preto citlivo každou
spoločnosťou vnímané zabezpečenie generačnej výmeny, ktorej predchádza
náležitá výchova a vzdelávanie detí a dorastajúcej mládeže. Ako však spoločnosť a štát v skúmanom období medzivojnovej prvej Československej republiky napĺňali imanentný spoločenský záujem o dieťa, resp. ako kontrolovali
a podporovali primárnu alebo aspoň elementárnu rodinnú výchovu, výživu
a vzdelávanie detí; ergo inak povedané, ako zabezpečovali nevyhnutné materiálne podmienky pre rodinu (kompletnú, neúplnú či náhradnú), v lone ktorej sa ideálne každé dieťa malo narodiť a vychovávať?
Náš záujem sa však objektovo koncentroval iba na uvedené verejnoprávne
a dobrovoľné subjekty okresnej starostlivosti o mládež (OSM),2 zabezpečujúce, v štúdii bližšie špecifikovanú, sociálnu, zdravotnú, právnu a inú starostlivosť a zároveň prorodinne orientovanú politiku, pomoc a ochranu. Pôsobenie

1

2

V štúdii budeme používať pojem dieťaťa v rozšírenom zmysle neplnoletej, maloletej osoby,
ktorá nedosiahla vek plnoletosti, ktorý bol stanovený na 21 rokov. Pojem mládeže, čiže osoby
právne dospelej, ale neplnoletej, sa odvíjal od dosiahnutia veku deliktuálnej zodpovednosti
a schopnosti pracovať, pričom uvedenú kategóriu v súdobom československom normatíve
budeme identifikovať s vekovou skupinou od 14 do 21 rokov. Rozhodujúcou vekovou hranicou bez právneho významu ale predstavovalo dosiahnutie tzv. dospelosti, obvykle v 18.
roku, keď jedinec dosiahol citovú a telesnú zrelosť. Vo veku 14 až 18 rokov prebiehala tiež
školská a ďalšia príprava na budúce povolanie, resp. ďalšie usmernenie na vysokoškolské
štúdia alebo nástup do pracovného pomeru. Avšak z anatomického hľadiska sa za hranicu
dospelosti považoval vek 20 až 22 rokov. Pozri SLABIHOUDEK, František. Prevence sociálních chorob u dospívající mládeže. In: Zdravotno-sociálna revue, 1936, roč. IV, s. 33 – 34.
V priebehu 40.-tych rokov došlo k zmene názvu na Okresná starostlivosť o mládež. V štúdii
používame slovenskú skratku OSM.

289

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

a rôznorodá ingerencia inštitúcií OSM pomáhala alebo priamo poskytovala
širokospektrálnu prosociálnu kuratelu, ak starostlivosť o dieťa nemohli prioritne a trvalo zabezpečovať primárne subjekty starostlivosti – rodičia. Sociopatogénnou oblasťou, hodnou našej právno-historickej pozornosti, sa stalo
podporné (subsidiárne), materiálne zabezpečenie dieťaťa (čo by sme mohli
rámcovo a zovšeobecňujúco subsumovať pod kategóriu sociálneho zabezpečenia dieťaťa, pochádzajúceho alebo žijúceho v sociálne slabých skupinách
alebo minoritách), ako i jeho viacodvetvová právna ochrana (pracovnoprávna, trestnoprávna, administratívnoprávna, súkromnoprávna, rodinnoprávna
atď.).
Inštitucionálny základ starostlivosti o deti a mládež
pred a po vzniku OSM
Inštitucionálna štruktúra starostlivosti o deti a mládež sa za približne
dvadsať rokov existencie I. ČSR dynamicky rozvíjala. Zákon 256/1921 Zb. z.
a n. ponechal podľa vzoru multisubjektovo poskytovanej starostlivosti o sociálne slabých chudobných možnosť participovať na starostlivosti naďalej
tradičným poskytovateľom sociálnej starostlivosti: štátnym, súkromným/polosúkromným, dobročinným spolkom a organizáciám,3 ku ktorým sa len postupne pripájali inštitúcie zriaďované či priamo podporované orgánmi verejnej politickej správy: župnými (od roku 1928 krajinskými) či okresnými alebo
obecnými samosprávami, ktoré zo zákona (pôvodne obce viazal ešte zák. čl.
XXII/1886, doplnený zákonom č. 329/1921 Zb. z. a n.) boli povinné poskytovať elementárnu sociálnu, tzv. chudobinskú pomoc a starostlivosť o opustené
a sociálne slabé deti na báze domovskej príslušnosti.4 Ďalšími verejnými orgánmi, participujúcimi najmä organizačnou a subvenčnou regionálnou politikou na starostlivosti o deti a mládež, sa stali od svojho vzniku okresné (zákon
č. 126/1920 Zb. z. a. n.) a župné úrady a po reforme verejnej správy v roku
1927 (zákon č. 125/1927 Zb. z. a n.) aj krajinský úrad v Bratislave.
Nadriadeným orgánom starostlivosti o deti sa stalo podľa nariadenia ministra sociálnej starostlivosti z 18. decembra 1919 (č. 6866/19-I) slovenské sociálne oddelenie Ministerstva sociálnej starostlivosti (MSS), transformované
3

4

Zákon č. 29/1930 Zb. z. a n. upravil okrem iného tiež funkčnú a organizačnú štruktúru organizácií OSM.
O tejto všeobecnej a primárnej, chudobinskej starostlivosti pozri ŠVECOVÁ, Adriana. Starostlivosť o sociálne minority na Slovensku v období I. ČSR. In: MOSNÝ, Peter et al. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Kraków: Towarzystwo Słowakow w Polsce,
2014, s. 171 – 218.
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1. januárom 1920 na novozriadený orgán: Inštruktorát sociálnej starostlivosti
o mládež v Bratislave (ďalej len IMSS),5 tvoriaci regionálny a priamo podriadený orgán pražského MSS, ktorý formálne a oficiálne začal pracovať od 1.
februára 1920. Uvedený orgán IMSS koordinoval činnosť štátnych a súkromných subjektov starostlivosti v rokoch 1920 – 1933, keď vlastnou neúnavnou
kontrolnou, ba priamo i organizačnou činnosťou, pripravil cestu na zriadenie
ústredného slovenského spolku – nadriadenej centrály, združujúcej uvedené
spolky OSM6 pod názvom Zemské ústredie starostlivosti o mládež (ZÚSoM),
ktoré sa založilo až v roku 1930,7 keď už zriaďovanie spolkov OSM na Slovensku bolo v plnom prúde a keď mnohé z nich i vyvíjali riadnu činnosť, ktorá si
vyžadovala ústredné riadenie a účinnú, celokrajinskú koordináciu náročného
diela starostlivosti o dieťa na Slovensku.8
V prvých mesiacoch po prevrate začali na troskách predchádzajúcich
zariadení približne od roku 1919 (po konsolidácii pomerov a po prekonaní
prvotných problémov na Slovensku) odznova pracovať viaceré spolky, z ktorých intenzívne, kontinuálne a možno tvrdiť že aj najefektívnejšie vykonávali sociálnu starostlivosť o deti a mládež napr. Československý Červený kríž,
Česká péče o mládež na Slovensku, spolok Živena, Spolok na podporování
hluchonemých v Bratislave, IMCA, IWCA, americký Červený kríž, ku ktorým sa len pomaly pripájali slovenské ženské spolky typu spomenutej Živeny
alebo Spolok pre výstavbu nemocníc (prevádzkujúcu starostlivosť o telesne
postihnutých), Spolok starostlivosti o hluchonemých, Zemský odbor dorastového odboru pre Slovensko, spolok Záchrana pre mravne pokleslé ženy
a pod. Popri nich existovali viaceré štátne ústavy, ktoré poskytovali ústavnú
starostlivosť o deti hodné ochrany a z nich početnosťou svojich chovancov
a významom dominovali po prevrate detské domovy v Košiciach a Rimavskej Sobote.

5

6
7

8

O jeho zriadení, organizačnej štruktúre, funkčnej a teritoriálnej pôsobnosti a podriadenosti
rezortnému MSS v Prahe referuje sám inštruktor E. K. Rosol v odpovedi na žiadosť MSS
z roku 1921. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Slovenský národný
archív, fond Ministerstva sociálnej starostlivosti (ďalej len MSS), šk. 5, inv. č. 16.
Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 sa k ich názvu pripojil prívlastok združená OSM.
Výnos MSS č. 5932/I/A/3/30 z 10. apríla 1930. MV SR, Slovenský národný archív, fond IMSS,
šk. 2, inv. č. 9.
Zemské ústredie menilo počas svojej existencie niekoľkokrát názov, počas Slovenskej republiky (1939 – 1945) sa nazývalo v prvých rokoch Krajinské ústredie starostlivosti o mládež
(KÚSoM), v priebehu roka 1943 zmenilo názov na Slovenské ústredie starostlivosti o mládež
(SÚSoM). Fond ZÚSoM sa nezachoval pre obdobie 30. rokov do roku 1939, v Slovenskom
národnom archíve sa nachádza fond SÚSoM k obdobiu 1939 – 1948.
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Musíme však na úvod negatívne konštatovať, že na slovenskom území po
práve skončenej vojne nepôsobil ani jeden slovenský spolok dobrovoľnej starostlivosti o mládež typu OSM, v Čechách známy pod označením Okresná
pečlivosť o mládež (OPM).9 Uvedené spolky OPM tvorili už v období dualizmu v rakúskej časti, resp. v historických českých zemiach význačný subjekt poskytovateľov dobrovoľnej starostlivosti o deti a mládež a na úrovni
okresov zastrešovali, vykonávali, organizovali alebo spolupôsobili vo väčšine sociálnych úloh a funkcií. Tieto inštitúcie skrátka na Slovensku nepoznali v priebehu 20. rokov, a tak neutešený stav a absenciu inštitucionálnej
základne na Slovensku v jednotlivých regiónoch a mestách zaplnila zanedlho
(intenzívnejší rozvoj badáme od roku 1921) organizácia slovenskej sekcie (divízie) Československého Červeného kríža (ďalej len ČSČK),10 ktorá najneskôr
od roku 1923 budovala spolu so Živenou okresnú sieť vlastných pobočiek
starostlivosti o deti a mládež. Možno tvrdiť, že výhradne divízia ČSČK pre
Slovensko v prvom decéniu organizovala základ sociálnej starostlivosti, keď
zriaďovala v príslušných mestách odbory ČK pre starostlivosť o mládež. Jej
slovenská divízia bola riadená z Turčianskeho sv. Martina. Vyplnila tak vacuum iuris absentujúcej administratívno-správnej a nadriadenej centrály dobrovoľnej starostlivosti, keďže štátny úrad IMSS pre personálne a tiež vecné,
viac-menej dozorujúce funkcie nemohol efektívne riadiť dobrovoľnú starostlivosť v každodennej praxi.11

9

10

11

„Prvé doby úradovania inštruktora na Slovensku bolo zamerané na zisťovanie soc. inštitúcií
a zariadení pre mládež na Slovensku. Bolo třeba prevádzať tieto práce osobitne, lebo ani slúžnovské, ani župné úrady, nemajúce dostatek kvalifikovaného úradníctva a súc sabotované
maďaronskými obecnými notármi, nemaly o sociálnej pečlivosti na Slovensku temer žiadnych správ. Prvé zájazdy do ústavov štátnych i súkromných boly nadmieru smutné, všetky
ústavy bolo maďarské a naplnené väčšinou slovenskými deťmi, tak zmaďarisovanými, že na
rozkaz protištátne zmýšľajúceho personálu, odmietaly hovoriť slovensky, dokonca zúčastňovali sa demonštračných prejavov proti republike… Po prekonaní prvých obtíží a sostavení
súpisu existujúcich ústavov a sociálnych zariadení pre mládež prikročené bolo predovšetkým ku riadnemu prejímaniu ústavov štátnych do správy ministerstva sociálnej pečlivosti... V tom čase nebolo na Slovensku jediného slovenského spolku pre pečlivosť o mládež.“
Citované podľa ROSOL, E. K. Sociálna pečlivosť o mládež na Slovensku v prvom päťročí
republiky. In: Péče o mládež, 1924, roč. III, s. 42.
Jeho slovenská filiálka vznikla odčlenením od uhorského predchodcu. MV SR, Slovenský
národný archív, fond ISMM, šk. 6, inv. č. 21.
MV SR, Slovenský národný archív, fond ISMM, šk. 6, inv. č. 21; pozri tiež Výnos MSS z 23. decembra 1921 č. 18219, ktorý v § 7 určil funkcie OSM pre spolky ČSČK: „Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi zastávají zatímně, než stane se opatření jiné, úkoly Okresné péče o mládež, Odbory péče
o mládež, zřízené při tamných místních spolcích Československého Červeného kříže a úkol sdružení
zemských příslušné divise Čsl. Červeného kříže.“ Uverejnené: Výnos Ministerstva sociální péče
z 23. decembra 1921 č. 18219. In: Péče o mládež, 1922, roč. I, s. 81.
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Odbory ČSČK na druhej strane s narastajúcou agendou a prehlbujúcou sa
hospodárskou krízou koncom 20. rokov stagnovali v uvedenej starostlivosti,
resp. prejavovali záujem o prenechanie starostlivosti o mládež na novozriaďované spolky OSM. Zároveň, ak citlivo vnímame v prvom decéniu I. ČSR
evidentný nezáujem alebo neschopnosť príslušných štátnych orgánov (azda
len s výnimkou rezortného MSS a jeho slovenských orgánov /predovšetkým
slovenského úradu IMSS/, ktoré si veľmi dobre uvedomovali tragickú situáciu v celej republike a najmä na Slovensku a Podkarpatskej Rusi) budovať
sieť regionálnych, miestnych orgánov sociálnej starostlivosti podľa vzoru českých OPM (Okresní péče o mládež), potom s potešením vnímame nebývalý
rozmach v slovenských pomeroch rozvíjajúcich sa organizácií OSM od konca
20. a najmä začiatkom 30. rokov, keď začala na Slovensku väčšina z nich aj
objektívne a efektívne (spolu)pracovať.
Ich vznik sa však datuje ešte do začiatku 20. rokov. Zo spisového archívneho materiálu zachovaných fondov OSM sa dozvedáme, že sa zriaďovali
a etablovali v slovenskej spoločnosti, postihnutej, ako sme už vyššie naznačili,
nielen hospodárskymi krízami, ale aj nízkou úrovňou verejného altruizmu,
veľmi pozvoľne. Skromné začiatky etablovania OSM možno datovať okolo
roku 1921, keď vydalo MSS vzorové stanovy (výnos č. 388/A), ktoré sa chápali za normatívnu smernicu pre činnosť OSM. MSS odporučilo vo viacerých
výnosoch (napr. z roku 1926), aby okresné orgány podporili ich vznik. Avšak
reálnu činnosť v skutočnosti, zrejme z dôvodov nezáujmu o veci verejné, personálnej poddimenzovanosti aj kompetenčnej neurčitosti, príp. absentujúcej
riadiacej centrály, nevykazovali. Možno hovoriť len o latentnej potencii ich
činnosti. Ich zriaďovanie zbrzdili taktiež medzivojnové hospodárske krízy
a až po ich odznení sa pristúpilo v slovenských reáliách na ich intenzívnejšie zriaďovanie, a tak najneskôr v roku 1931 sa dobudovali v každom okrese
Slovenska. Ako sme už vyššie uviedli, bratislavské ústredie ZÚSoM sa podujalo ako jednu z hlavných úloh riadiť a podporovať činnosť OSM, aby sa
plnohodnotne rozvinula tak ako v západnej časti republiky pôsobiace OPM
(priamym vzorom sa stala centrála OPM v Brne), z ktorými slovenskí sociálni
pracovníci a dobrovoľné spolky boli v najčastejšom kontakte a dialógu o pálčivých a naliehavých sociálnych otázkach z teórie aj praxe.12
Vzhľadom na pluralitu súkromných a verejných poskytovateľov udomác-

12

Aj centrála OSM – ZÚSoM odporučila riadnu abonentúru jediného čsl. odborného periodika,
vydávaného v Brne – Péče o mládež, ktoré bolo založené v roku 1922. Na jeho stránkach sa
publikovali taktiež články, štatistické noticky, reklamné správy, postihujúce sociálnu prax na
Slovensku.
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ňovanie siete OSM na Slovensku muselo prebiehať veľmi pozvoľne, keďže
„jednotlivými obory péče o ditě zabývají se mnohé spolky, společnosti a soukromá sdružení, mnohé pracují už po dlouhá léta, mají svoji tradici a získaly
si také nesporné zásluhy. Ty vidí v Okres. péčích často nevítané konkurenty,
cítí v tom i neuznání své činnosti, bojí se styku s Okres. péčí o svoji samostatnost. S těmito lidskými slabostmi nutno počítati a musíme proto při snaze
po soustředění péče počínati zvolna, opatrně a taktně, poučováním a nikoli
nátlakem“. Nadriadené orgány odporúčali preto OMS nadväzovať priateľské
vzťahy s ostatnými predstaviteľmi sociálnej starostlivosti a snažiť sa ich angažovať pre spoločné akcie a diela, zriaďovať tiež spoločné odbory a všeobecne
šíriť myšlienku OSM a potláčať už prv zmienený, prílišný úbytok altruizmu
ako výstražný signál doby.13
Novozriaďované OSM na Slovensku a tiež ich nadriadený orgán ZÚSoM14
v Bratislave sa postupne dostali už zakrátko po svojom vzniku, v priebehu
prvej polovice 30. rokov na úroveň hlavných poskytovateľov, resp. hlavných koordinátorov15 (v celoslovenskom i československom meradle) dobrovoľnej a verejnými a štátnymi orgánmi významne subvencovanými a aj
inak oficiálne podporovanými všetkými organizáciami starostlivosti o deti
a mládež, v presne, ale zároveň veľmi široko definovaných, sociálno-zdravotných a sociálno-právnych odboroch starostlivosti o deti a mládež. Za svoju činnosť získali preto právom postavenie dominujúceho premianta medzi
reálnymi subjektmi poskytovania starostlivosti, a to na úrovni vtedajšieho
okresu (prípadne podľa miestnych pomerov spravovala jedna OSM aj viacero združených okresov), keďže na nich ležala najväčšia ťarcha, prípadne
väčšina starostlivosti o deti a mládež, a to tak po stránke riadiacej, realizačnej
a kontrolnej, príp. tiež poskytovania súčinnosti pre ďalšie orgány verejnej
alebo súkromnej starostlivosti. OSM vykonávali gro verejného poskytovania
starostlivosti o deti a mládež približne od začiatku 30. rokov kontinuálne
až do ich oficiálneho zániku k 31. decembru 1947.16 Pripomíname však, že
13

14

15

16

Citované podľa anonymného príspevku: O organisaci práce v okresních péčích o mládež. In:
Péče o mládež, 1922, roč. I, s. 290 – 291.
Bližšie o jeho založení nevieme nič určité, pretože jeho fond v Slovenskom národnom archíve
neobsiahol jeho začiatky, chýba nám však vykonať ešte výskum iných ďalších fondov ústredných štátnych alebo verejnoprávnych orgánov, predovšetkým Krajinský úrad, IMSS, MSS.
Poukazuje na to poznatok z vykonaného sondážneho výskumu OSM Trnava, Hlohovec,
Piešťany, Trenčín, Skalica, Senica, Myjava.
Inštitucionálnu štruktúru a administratívnu, sociálno-zdravotnú agendu prevzali podľa
vzoru českých Okresních péčí o mládež, ktoré sa zakladali ešte počas dualistickej rakúsko-uhorskej monarchie u našich západných susedov na báze dobrovoľnosti a sociálneho cítenia
s trpiacimi a núdznymi.
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kompetencie OSM neboli výlučné, pretože za účinnej pomoci ostatných verejných činiteľov i obyvateľstva paralelne OSM (spolu)organizovala väčšinu
sociálnej starostlivosti o mládež v danom okrese, a tým posilňovala verejnú,
štátnu alebo dobrovoľnú, súkromnú starostlivosť, veď napokon každodennými stykmi s miestnou laickou verejnosťou, samosprávou, štátnou správou
a inými verejnoprávnymi subjektmi nadobudli pracovníci OSM vynikajúci
prehľad o miestnych sociálnych pomeroch obyvateľstva príslušného okresu. OSM bola preto určite medzi ostatnými subjektmi starostlivosti najlepšie
informovaná a pripravená na jej poskytovanie, podporovanie alebo koordinovanie.
Podľa prvých vzorových stanov z roku 1921 pôsobila sieť slovenských
OSM v sociálnej službe: „ako pomocné orgány pre výkon sociálnej a sociálno-zdravotnej starostlivosti o mládež so všetkými svojimi zariadeniami“.17 Podľa zmienených stanov sa ďalej považovali za „organizačné strediská a ústredných vykonávateľov všetkej dobrovoľnej sociálnej starostlivosti o mládež,
ktorá potrebuje z akýchkoľvek dôvodov ochrany a pomoci k svojmu zdarnému vývoju telesnému, rozumovému a mravnému“.18 Ich hlavná povinnosť
bola formulovaná v stanovách ako poradný a pomocný orgán pre verejnú
správu (najmä okresných úradov), ktorej orgány túto sociálnu agendu podľa
zákona č. 126/1920 Zb. z. a n. v znení neskorších predpisov obligatórne prijali za svoju. OSM sa zaradili právnou subjektivitou medzi súkromné spolky,
ktoré však plnili verejné, resp. aj priamo štátom riadené alebo koordinované
verejné sociálne služby, a preto sa z toho titulu zaradili medzi polooficiálne
orgány starostlivosti o mládež, tak ako sa uvádza v jednom z referátov krajinského zjazdu OPM v Plzni z roku 1922: „Činnost v Okresních péči je zcela
zvláštního rázu, docela jiná než v jiních spolcích a korporacích. Okresní péče
jsou soukromé spolky, zřízené podle spolkového zákona. Při tom však chtějí

17

18

Pozri komplex základnej náplne práce a činnosti ZÚSoM a jej siete OSM v ďalšej podkapitole.
Memorandum ZÚSoM z 31. januára 1940, podpísanom jej riaditeľom prof. MUDr. Jánom
Alojzom Churom uvádza: „Krajinské ústredie a OSM so všetkými svojimi pracovníkmi a zariadeniami dávajú sa k bezvýhradnej dispozícii a ku spolupráci na zabezpečenie pomoci
ochrany potrebným deťom sirotám, polosirotám, deťom opusteným normálnym a abnormálnym, ako aj nezamestnanému dorastu. Sľubujú, že poslušní rozkazu vlády a úradov, budú
sverené úlohy čo najsvedomitejšie plniť.“ Navyše ZÚSoM už od začiatku 30. rokov vydávalo
obežníky, preliminujúce každoročné aktivity, akcie a inštruujúce OSM v bežnej, administratívnej aj zákonom stanovenej agende a práve tieto interné predpisy najlepšie vypovedajú
o koordinovanej, jednotnej činnosti každej OSM na Slovensku. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Trnava, 5a) predsedníctvo.
Stanovy OSM Hlohovci, prijaté ako vzor od ZÚSoM. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
OMS Hlohovec, šk. 1, inv. č. 1.
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a mají býti více. Chtějí míti povahu veřejného úřadu a mají i podle přání ministerstva sociální péče býti výkonnými a pomocnými orgány ministerstva
i jiných úřadů veřejné správy. Tento dvojí ráz Okresních péčí vede přirozeně
k různých nesnázím při organisování jejich práce. Jde o to, aby správně byl
vyřešen jejich poměr jak k úřadům, jimž podle zákona přísluší péče o dítě
(obecní, chudinské, okresní úřady, okresní soudy a j.), tak i k soukromým
spolkům a společnostem, které vedle Okresní péče zabývají se jednotlivými
obory péče o dítě. Při tom dlužno míti na mysli, že rozsah činnosti Okresních
péčí nevztahuje se jenom na jedno místo, nýbrž na celý okres, po případě (při
jazykové hranici) i na více okresů a že práce v městech, zejména větších, je
docela jiná než na venkově.“19
Relevantnú právnu úpravu dostali OSM až vydaním vzorových stanov
ZÚSoM z roku 1930, ktoré sa používali v nasledujúcom období (aj počas vojnovej Slovenskej republiky) pre jednotlivé slovenské OSM. Podľa definovaného účelu a vecnej pôsobnosti v uvedených stanovách z roku 1930 sa OSM
v obvode okresu stali:
a) organizačným strediskom a ústredným vykonávateľom všetkej dobrovoľnej sociálnej starostlivosti;
b) poradným a pomocným orgánom tých orgánov verejnej správy, ktoré
majú zo zákona sociálnu starostlivosť v kompetencii.
Praktická činnosť OSM sa koncentrovala následne do jednotlivých oblastí
starostlivosti:
1) edukačno-osvetová činnosť v zmysle „prebúdzať, vychovávať, prehlbovať
a šíriť porozumenie a záujem pre úkoly soc. pečlivosti o mládež, slovom
a tlačou nielen u povolaných činiteľov verejných, ale zvlášť v širokých vrstvách ľudových“;
2) stať sa koordinátorom všetkej dobrovoľnej starostlivosti v medziach „jednotného programu a na základe účelnej deľby práce“;
3) viesť evidenciu subjektov a ústavov, a to v rozsahu relevantných údajov
o rozsahu, pohybe a stave ich činnosti, spolu s poskytovaním tejto informačnej databázy pre ďalšie povolané orgány verejnej starostlivosti, prípadne ďalšie súkromné osoby;
4) viesť evidenciu osôb pomoci a ochrany vhodných a podávať príslušné žiadosti, správy a návrhy na poskytnutie potrebnej pomoci a pôsobiť, aby sa
deťom dostalo náležitého zaopatrenia a výchovy v prvom rade od tých,
ktorí sú k tomu podľa zákona povinní;

19

Z referátu krajinského zjazdu OPM v Plzni. In: Péče o mládež, 1922, roč. I, s. 290 – 291.
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5) evidovať tiež rodiny alebo osoby, vhodné na poskytovanie pestúnskej starostlivosti, ale tiež vykonávať osvetovú činnosť a najmä vykonávať dozor
nad výkonom pestúnstva;
6) zriaďovať alebo podporovať zriadenie takých sociálnych zariadení, ktoré sa starajú o deti a mládež, a to napríklad poradne, útulky, opatrovne,
materské škôlky, sirotince, detské domovy, rodinné, prázdninové kolónie,
jasle;
7) poskytovať v poradniach pre voľbu povolania mládeže, ukončujúcej vzdelanie poradenstvo pri voľbe povolania alebo ďalšieho odborného (najmä
učňovského) vzdelávania, prípadne vyhľadávať vhodných zamestnávateľov a majstrov, spolupracovať so sprostredkovateľňami práce a poskytovať ďalšie formy starostlivosti o dospievajúcu mládež;
8) vybudovať si sieť dôverníkov;
9) podporovať a spolupracovať s orgánmi verejnej moci (konkrétne s orgánmi okresnej politickej správy, poručenskými úradmi, obecnými úradmi),
ďalej obstarávať i také úkoly verejnej sociálnej starostlivosti o mládež, ktoré na ňu boli prenesené administratívnou alebo zákonodarnou cestou;
10) vykonávať rodinné preventívne opatrenia, ktoré by ohrozovali vývoj dieťaťa a mládeže po stránke telesnej, duševnej a mravnej.
Organizačná štruktúra OSM
Personálne a inštitucionálne zloženie OSM možno verne rekonštruovať
rovnako podľa znenia originálnych stavov OSM z roku 1930.20 Jej členmi mohli
byť nielen fyzické, ale aj právnické osoby. Členská základňa sa delila na zakladajúcich, prispievajúcich, aktívne činných a čestných členov.21 I s ohľadom
na väčšinovú agendu zdravotno-sociálnej starostlivosti sa medzi popredných
aktívnych členov zaradili podľa § 5 stanov tí, ktorí
a) boli ustanovení za dôverníka OSM;
b) boli členmi správneho výboru;
c) boli vymenovaní za verejného poručníka z povolania.

20

21

Vzorové stanovy OSM (rok 1930). MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1,
inv. č. 1.
Medzi čestných členov sa mohli zaradiť len tí členovia OSM, ktorých menovalo valné
zhromaždenie na návrh predsedníctva a správneho výboru za vynikajúce služby a zásluhy;
zakladajúcimi členmi sa stali tí, ktorí prispeli na účel OSM vyššou finančnou čiastkou
(obvykle rádovo niekoľko sto Kč); za prispievajúceho člena sa radil ten, kto každoročne
prispel niekoľkokorunovým príspevkom, pričom zakladajúcich a prispievajúcich členov
prijímal správny výbor.
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Za členov sa hlásili predovšetkým predstavitelia miestnej honorácie a inteligencie a medzi uvedenými aktívnymi členmi (vo funkciách riadiacich
a výkonných funkcionárov) z titulu svojho profesionálneho zamerania nachádzame najmä miestnych lekárov, učiteľov, kňazov, notárov, sudcov, členov/
zamestnancov miestneho obecného/mestského úradu, funkcionárov alebo
zamestnancov miestneho okresu a pod. Všetci členovia okrem rôznorodej
podpory činnosti OSM niesli aj povinnosť vlastnou aktívnou propagáciou
a akoukoľvek ďalšou činnosťou (predovšetkým finančnou, organizačnou,
propagačnou) podporovať účel OSM. Disponovali tiež právom zúčastňovať
sa zasadnutí valného zhromaždenia (VZ) s hlasovacím právom.
Popri členskej základni však OSM disponovala a zriaďovala si nasledovné
vlastné správne orgány:
a) valné zhromaždenie;
b) správny výbor;22
c) predsedníctvo;
d) dôverníci.
Ad. A) Valné zhromaždenie vykonávalo funkciu reprezentatívneho
správneho orgánu s právom najmä schvaľovať rozpočet, záverečnú účtovnú
uzávierku, prerokovávať a schvaľovať záverečné správy o činnosti, správy
revízorov a pokladníkov, tiež voliť členov správneho výboru (na tri roky), revízorov a pokladníkov (a ich náhradníkov), schvaľovať uznesenia správneho
výboru o zmene stanov; voliť čestných členov, stanovovať výšku členských
príspevkov a prerokovávalo ďalšie voľné návrhy.
Ad. B) Správny výbor sa členil na členov
– volených na VZ v počte 12 členov;
– delegovaných;23
– kooptovaných.24
Ku kompetencii správneho výboru uvedieme podstatné druhy činnosti:
a) voliť predsedu a podpredsedu na obdobie troch rokov a podľa potreby aj
ďalších funkcionárov s vymedzením ich činnosti;

22
23

24

Výbor tvorili predseda, podpredseda, dvaja členovia, tajomník a pokladník.
OSM mala povinnosť vyzvať za delegovaných členov tie organizácie a verejné orgány politickej správy, ktoré pracovali v odbore sociálnej starostlivosti o mládež, a to napr. okresné
výbory, poručenské úrady I. stupňa, obecné zastupiteľstvá miestnych obcí a miest, združenia
lekárskej, notárskej komory, stavovské združenia učiteľov, miestne cirkvi, okresné nemocenské poisťovne, ČSČK, Masarykovu ligu proti tuberkulóze, Živenu.
V prípade potreby alebo úmrtia (odstúpenia) niektorých členov mal právo správny výbor
doplniť kooptáciou ďalších členov, nie viac ako šesť.
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b) schvaľovať organizačné a správny poriadok OSM a jeho jednotlivých odborov;
c) menovať zamestnancov a určovať obsah ich správnej agendy, vykonávať
nad nimi disciplinárnu právomoc a služobne ich inštruovať;
d) uznášať sa podľa návrhu predsedníctva o zmene stanov a zrušení OSM;
e) zvolávať riadne VZ;
f) riadiť a koordinovať celú činnosť OSM a jej orgánov, dôverníkov a pod., ak
nie je táto činnosť vyhradená VZ alebo predsedníctvu.
Ad. C) Predsedníctvo OSM s riadnym funkčným mandátom na tri roky
(s možnosťou opätovnej voľby) tvorili títo funkcionári:
– predseda;
– podpredseda;
– dvaja členovia správneho výboru a
– pokladník.
Jeho hlavnou náplňou činnosti (§ 10 stanov) bolo obstarávanie bežnej
agendy a všetkých záležitostí OSM, ktoré na neho preniesol správny výbor,
pripravovalo tiež návrhy pre správny výbor a VZ. Predseda okrem reprezentatívnych funkcií právneho zástupcu a reprezentanta OSM mal riadiacu
a predsednícku funkciu v príslušných orgánoch predsedníctva, správneho
výboru, prípadne mohol predsedať VZ.
Správny výbor mal okrem vyššie uvedených kompetencií právomoc
zriaďovať jednotlivé odbory starostlivosti o mládež, prijímať a prepúšťať zamestnancov v nich zamestnaných. Podľa § 13 vzorových stanov sa pri každej
OSM zriadili odbory, ktoré „vyžadovali činnosť zvlášť rozsiahlu a intenzívnu“. Riadili sa stanovami a pokynmi správneho výboru, predsedníctva, no
vo všeobecnosti disponovali širokou samosprávou v odbore ich pôsobnosti,
vlastným podnikaním a hospodárením. O svojej činnosti však museli podávať
minimálne dvakrát do roka správy správnemu výboru, mali povinnosť o dôležitých úkonoch a činnostiach informovať predsedu OSM alebo predsedníctvo. Jednotlivé odbory mohli samy vystupovať ako právnické osoby a vstupovať do kontaktu a spolupráce s rezortnými ústrednými korporáciami, typu
Československej ochrany matiek a dojčiat, Československého dorastového
odboru a pod., a to podľa pokynov, ktoré príslušnej OSM vydávala centrála
ZÚSoM alebo podľa pokynov orgánov samotnej OSM. Zároveň tým nadobudli v OSM podporu svojej činnosti, získali tiež u nej praktické skúsenosti,
teoretické školenia a pod. Medzi odbormi OSM možno vyzdvihnúť pôsobenie
odborov starostlivosti o matky s dojčatami, starostlivosti o dospievajúcu mládež (tzv. dorast), odbor vyživovací a ošacovací, právny.
Z riadiacej a organizačnej štruktúry vzorových stanov je teda zrejmé, že

299

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

OSM disponovala veľmi výkonnou zložkou, fungujúcou vo veľmi prepracovanej organizačnej štruktúre dobrovoľníkov, dôverníkov, odborných pracovníkov a najmä lekárov – pediatrov a zdravotno-sociálnych sestier (pracovníčok). Vlastnú a postupne sa rozrastajúcu administratívu opatroval podriadený
orgán, tzv. úradovne OSM, ktorý okrem vedenia potrebných evidenčných
registrov, podacích denníkov, úradných, administratívnych, finančných protokolov, skrátka zabezpečenia celého úradného styku, sa stal (§ 18 vzorových
stanov) „poradňou a informačnou kanceláriou pre všetky otázky v odbore
sociálnej pečlivosti o mládež“.
OSM nadväzovala vzťahy aj s ďalšími inštitúciami a korporáciami, avšak
v pomere k riadiacej slovenskej centrále ZÚSoM vystupovali jednotlivé OSM
ako člen tohto ústredia a spravovali sa jeho stanovami vo vzťahu k svojmu
členstvu a vlastnej činnosti. Ich vzájomný vzťah sa spravoval zásadou funkčnej primeranosti (§ 20 vzorových stanov), že „vyššie nadriadená organizácia
obstaráva úkoly pečlivosti o mládež, ktoré svojím významom presahujú rozsah a potrebu obvodu pôsobnosti organizácie nižšej, alebo jej spôsobilosť finančnú a administratívnu“. OSM viazal administratívny pomer aj k orgánom
verejnej správy v odbore starostlivosti o mládež, no tento vzťah bol výlučne
kontrolný a dozorný, najmä pri správe finančných subvencií, ktoré tieto orgány verejnej správy OSM na jej činnosť poskytovali.25 Konečne podľa vzorových stanov, ak by sa OSM spreneverila určenému účelu alebo prekročila
právomoci či činnosťou by ohrozila verejný alebo štátny záujem, bola vláda
ČSR kompetentná začať voči nej disciplinárne vyšetrovanie a na základe šetrenia ju mohla aj rozpustiť.
Významným miestnym, terénnym spolupracovníkom OSM v jednotlivých
obciach a mestách sa stali dôverníci, ktorí tiež „mali častou příležitost stýkati
se s rodinami, jež berou podporu na děti, a mohou pozorovati jak rodiny žijí,
jak pečují o děti a jak užívají udělených jim podpor“.26 Funkcia bola vždy dobrovoľná s právom odmietnuť návrh na menovanie. Ich hlavnou povinnosťou
(§ 17 vzorových stanov) bolo „vyhľadávať deti, potrebujúce podpory a starali
sa o vhodnú sociálnu ochranu, podávali ústrediu potrebné zprávy a návrhy,
dozerali na zaopatrenie a výchovu detí, ktoré sú podporované z prostriedkov
OSM alebo iných korporácií a fondov verejných alebo súkromných a pod.“.
Menovaním za dôverníka sa príslušná osoba stávala aj členom OSM.27 V skú25

26

27

Orgány verejnej správy mali najmä právo vstupovať do všetkých zariadení OSM a nahliadať
do účtovných kníh.
Citované podľa O organisaci práce v Okresních péčích o mládež. In: Péče o mládež, 1922, roč. I,
s. 291.
O organisaci práce v Okresních péčích o mládež, s. 291.
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manej OSM Hlohovec sa dôverníci vyberali „so spoľahlivých pracovníkov
učiteľov navrhnutých láskavosťou školského inšpektorátu. Dôverníci konajú
svoje povinnosti s láskou k veci, a tak usnadňujú nám ľahkú kontrolu každého prípadu... Dôležitými spolupracovníkmi verejného poručníka sú dozorčí
dôverníci, ktorý práve tým, že žijú v tej istej obci, kde im sverení poručenci,
majú možnosť často a dôkladne kontrolovať ich pomery a skorým oznámením verejnému poručníkovi napraviť prípadné závady“.28
Často zastávali vedúce organizačné posty v OSM, príp. posty dôverníkov
miestni učitelia, vychovávatelia, a to z titulu hlavnej výchovno-vzdelávacej
úlohy pre najpočetnejšiu skupinu školopovinných detí a vzdelávajúcej sa mládeže.29 Predovšetkým nadriadené ministerstvo školstva (MŠaNO) obežníkmi
(napríklad obežník č. 186/1932) nabádalo obecných učiteľov ľudových škôl
alebo v mestách i meštianok (gymnázií a pod.), aby prijímali aktívnu účasť na
sociálnej ochrane žiakov vo funkcii dôverníkov OSM, prípadne aby účinne
a ústretovo spolupracovali s nimi. Pri ich menovaní do funkcie dôverníkov
spolupracovala OSM vo vytypovaní vhodných osôb s príslušným, okresným
školským inšpektorátom. Dobrým príkladom ich vzájomnej súčinnosti sa stali v ľudových školách populárne a často organizované stravovacie a ošacovacie alebo mliečne akcie. Inou formou spolupráce bolo poskytovanie referencií
OSM o majetkových a sociálnych pomeroch detí a mládeže. Na žiadosť OSM
často vykonávali tiež dozor nad mladistvými páchateľmi pri ich polepšovacej
výchove v prípade podmienečného odsúdenia. Pravdou však zostalo, že tieto
úlohy sociálnej kurately nad rámec pedagogického pôsobenia učitelia (profesori) neradi vykonávali a stavali sa k nim neraz odmietavo alebo ambivalentne, avšak tam, kde sa uvedená sociálna starostlivosť pedagógov realizovala
aspoň priemerne, dosahovali sledovaní žiaci lepšie študijné výsledky.30
Miestna starostlivosť o mládež
V obciach, kde si to miestna potreba vyžadovala, sa vytvorila sieť miestnych starostlivostí o mládež (MSM). Úlohou MSM podľa organizačného po28

29

30

Výročná správa za rok 1939. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM v Hlohovci, šk. 2, inv.
č. 47.
„Učitelstvo, které zná potřeby a duši dítětě lépe než kdokolv jiný, které jest právě nejhorlivěji a neskvěleji zapracováno v Okresních péčích o mládež a z něhož se rekrutuje největší procento našich
pracovníků.“ Nedostatky péče o slabé v lidské společnosti. In: Péče o mládež, 1922, roč. I, s. 258.
Výročná správa Krajinskej starostlivosti o mládež za rok 1931, podľa ŠUHAJDOVÁ, Iva. Sociálno-výchovné otázky detí a mládeže. In: KUDLÁČOVÁ, Blanka (ed.). Pedagogické myslenie,
školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, s. 378 – 379.
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riadku (§ 2)31 (schváleného nariadenými orgánmi ZÚSoM a miestne príslušnej
OSM) bolo zachytiť do výchovnej a sociálnej starostlivosti všetky na to odkázané deti v obci. Podľa vzorového poriadku MSM sa organizácia starala o deti
opustené, deti poľnohospodárskych a priemyselných robotníkov, pracujúcich
sezónne mimo obce, deti miestnych rodín, ktoré počas denných prác rodičov
zostávali bez dostatočného dozoru, ako aj iné deti, rodičmi alebo zákonnými
opatrovníkmi zverené do tejto starostlivosti.
Vrcholným správnym orgánom MSM bolo kuratórium zložené z miestneho kňaza, notára, starostu obce, učiteľa a lekára, ktorých menoval okresný náčelník, poveriac jedného z nich súčasne funkciou predsedu.32 Priamu terénnu
sociálnu starostlivosť a výchovu zabezpečovali sociálne pracovníčky (označené za sociálne sestry), ktoré ustanovovalo do úradu ZÚSoM.33 Sociálnym sestrám poskytovali potrebnú odbornú pomoc sociálne pracovníčky OSM, ktoré
zároveň vykonávali aspoň raz mesačne kontrolu MSM a podávali o ich činnosti povinné správy ZÚSoM. Sociálne sestry sa museli zúčastňovať na obligatórnych školeniach a kurzoch, ktoré zabezpečovala nadriadená OSM alebo
ZÚSoM. Za činnosť dostávali viacero sociálnych zaopatrovacích príspevkov
vo forme bytu, stravy a mesačného honoráru vo výške najmenej 150 Kč. Ako
výpomocný orgán si mohli povolať dobrovoľné pracovníčky, najmä z radov
ženských spolkov a nábožensko-charitatívnych združení. Spolupráca týchto
pomocníc zostala čestnou občianskou povinnosťou, pričom obe – sociálne
sestry aj ich pomocnice – museli byť po mravnej a náboženskej stránke bezúhonné občianky.
Samotný pracovný program sociálnych pracovníčok a ich pomocníčok sa
delil počas roka na prácu v sezóne (v jarných a letných mesiacoch) a mimo
sezónu (v jesenných a zimných mesiacoch). Príslušný organizačný poriadok
stanovil nasledujúci ročný pracovný plán: sociálne sestry vykonávali sociálnu starostlivosť podľa určitých zásad, z nich zdôrazníme, napr. zachovanie
dieťaťa v rodinnom type výchovy, stálu kontrolu detí, poskytovanie denného
detského útulku a ďalšie úlohy, ktorými ich ZÚSoM alebo nadradená OSM
poverili.
Predmetné miestne MSM sa začali zriaďovať podľa nášho sondážneho výskumu (na príklade zachovaných fondov OSM zo západného Slovenska) až
31

32

33

Vzorový Organizačný poriadok MSM, vydaný ZÚSoM. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 4.
Členstvo v kuratóriu a poradnom zbore sa považovalo za čestnú funkciu, ale prijatie a vykonávanie zverenej funkcie sa chápalo za morálnu občiansku povinnosť.
Za sociálnu sestru mohla byť ustanovená absolventka učiteľského ústavu pre vzdelávanie
učiteliek materských škôl, výnimočne absolventky ošetrovateľských alebo rodinných škôl.
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v druhej polovici 30. rokov, resp. aj po 14. marci 1939. Na príklade viacerých
obcí z okresu Trnava vieme, že aj keď v príslušnej obci boli zlé sociálne pomery a miestne príslušná OSM podporovala zriadenie MSM alebo miestneho
odboru sociálnej starostlivosti, napokon pre nedostatok pracovníkov a činovníkov sa nezriadila, proste urgentná sociálna potreba zriadiť miestnu MSM
sa nestretala vždy s pochopením príslušných obcí (resp. ich zastupiteľstva).34
Činnosť OSM v Hlohovci v rokoch 1931 – 1939
O existencii, personálnej základni a činnosti hlohovskej OSM výborne referujú výročné správy určené pre verejnosť a nadriadenú centrálu ZÚSoM,
ďalej jej zápisnice z rokovania správneho výboru, predsedníctva alebo VZ,
ktoré sa nám takmer v úplnosti zachovali v Štátnom archíve v Trnave, vo
fonde OSM Hlohovec.35 Z prvej správy o prehliadke OSM v Hlohovci, vykonanej IMSS 20. mája 1932,36 sa dozvedáme, že v malom, západoslovenskom
okrese Hlohovec sa spolok OSM založil 27. decembra 1930 (stanovy OSM
boli schválené výnosom Krajinského úradu v Bratislave 5. júna 1931 pod č.
92675/8/31), no činný bol až v roku nasledujúcom, s územnou pôsobnosťou
pre celý obvod okresného súdu v Hlohovci.37 V okrese taktiež okrem OSM
pôsobil veľmi úspešne aj skoršie založený spolok miestnej pobočky ČSČK;
okrem nich, ako referuje uvedená správa IMSS, iný spolok podobného typu
v okrese v tom čase neexistoval. Vznik OSM hatili viaceré skutočnosti, z nich
možno uviesť: „Činnosť miestneho spolku v uplynulých rokoch narážala na
značné ťažkosti. Na jednej strane zvýšené potreby a na druhej strane značne
zmenšené prostriedky. Spolok náš bol v tunajšom okrese pomerne ešte málo
vžitý. Obecenstvo bolo s ním, najmä s jeho cieľmi, ešte nedostatočne oboznámené a berúc do ohľadu, že bol založený len v dobe zmáhajúcej sa hospodárskej tiesne, majúc za následok neobyčajný pokles verejnej dobročinnosti,
nemohol ešte plniť svoje úkoly.“ Uvedená správa sa však končí optimisticky:
„Na prahu tretieho roku svojej činnosti, s obavou hľadíme v ústrety ťažkej
hospodárskej tiesni. Veríme ale, že v porozumení a ruka v ruke podarí sa
nám preklenúť mnohé priepasti neporozumenia a nevšímavosti našej verej34

35
36

37

Príkladom je obec Horné Šúrovce, ktorá odmietla v roku 1940 prispieť a podporiť jej zriadenia. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Trnava, šk. 1, inv. č. 5 h.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1.
Správa je uložená v Slovenskom národnom archíve. MV SR, Slovenský národný archív, fond
IMSS, šk. 20, inv. č. 102.
Pozri aj zápisnicu z VZ zo 16. októbra 1932. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 7.

303

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

nosti, nakoľko práve dnešná kritická doba je priaznivá naším snahám, lebo
najpálčivejšou otázkou dneška je starosť o budúcu zdravú generáciu nášho
rodu. Voláme všetkých ľudí dobrej vôle do práce, zveme každého, komu len
trochu záleží na rozkvete nášho národa i vlasti a veríme, že práca naša nebude
márna, ale donesie i bohaté ovocie milosrdenstva a lásky voči tým, ktorí toho
tak naliehave potrebujú.“38 V priebehu ďalších dvoch rokov sa jej činnosť tak
spopularizovala, že vo výročnej správe za rok 1934, prednesenej 24. apríla
1935, sa uvádzalo, že „OPM v Hlohovci nebezpečnú dobu svojich počiatkov
prestála, áno, zapustila korene v okrese hlohoveckom do tej miery, že sa stala populárnou a vyhľadávanou nie len ako pomocníčka v biede, ale aj ako
poradca v najrôznejších prípadoch záležitostí rodinných a hospodárskych“.39
V okrese Hlohovec v 30. rokoch žilo približne 23 000 obyvateľov, zväčša
roľníckeho a slovenského pôvodu, žijúcich v 42, resp. 43 politických obciach.
Z výročnej správy za rok 1933 možno dokladovať bytové a sociálne pomery
v okrese: „bytové pomery po stránke zdravotnej sú miestami veľmi špatné,
malé, nízke, vlhké alebo slabo osvetlené v samom sídle ľudia bývajú v chlievoch, ktoré predtým slúžili pre ošípané, rozmery 3x2, kde býva až 6 – 7 ľudí.
V celom okrese vodovod zriadený neni,... kanalizácia sa len v poslednom
roku na námestí a asi 2 ul. ešte nedostatočne upravila.“ Na otázku, aké sú
najzávažnejšie sociálne choroby, sa v správe uvádza: „Najväčšie zkazonosné
následky donáša nezamestnanosť, následkom čoho trpia deti podvýživou, či
potom alkoholizmus, tifus najväčšom počte ale tuberkulóza ľahko dokoná.“40
Členskú základňu v prvom roku činnosti tvorilo 105 členov, z toho 8 zakladajúcich, s príspevkami od 100 do 20 Kč ročného príspevku. Prvým predsedom OSM v roku jej založenia (1931) bol Dr. Eugeň Račkovič, predseda
okresného súdu v Hlohovci,41 podpredsedom Ján Papoušek, riaditeľ miestnej
38

39

40
41

Zápisnica z VZ z 21. decembra 1933. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec,
šk. 1, inv. č. 8. Podobne možno citovať na margo náročného výkonu starostlivosti z výročnej
správy za rok 1937, prednesenej na VZ z 26. marca 1938: „Okresná pečlivosť o mládež je si
dobre vedomá významných povinností, ktoré ju na poli ozdravenia a konsolidovania nášho
verejného života očakávajú, a preto s úprimnou láskou a porozumením bez ohľadu na politické a stavovské presvedčenia, podáva svoju pomocnú ruku každému, kto o ňu požiada.
Je to práca mnoho ráz ťažká, ba i zaznávaná, ale vedomie, že pomáhame trpiacim nevinným
deťom, dodáva nám sily i oduševnenia, aby sme v tejto práci vytrvali.“ MV SR, Štátny archív
v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 12.
Zápisnica z VZ z 24. apríla 1954. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1,
inv. č. 9.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 41, podobne šk. 2, inv. č. 42.
Ten zastával post predsedu až do preloženia na Krajský súd v Banskej Bystrici v lete 1933.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 21, Zápisnica správneho
výboru OSM. Funkciu prevzal na krátko miestopredseda J. Papoušek, v druhej polovici roka
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meštianskej školy v Hlohovci, pokladníkom Martin Šidlík, železničný úradník a dvaja účtovní revízori. Agendu viedol a spravoval od počiatku súdny
asistent a tajomník OSM Ján Šiška spolu s dvomi kancelárskymi pomocnými
silami, no hneď v prvých dvoch rokoch sa neosvedčil pre zanedbanie stanovami určených povinností. OSM preto nevyvíjala žiadnu vlastnú činnosť,
resp. neodpovedala ani na prípisy ZÚSoM, a tak nečudo, že došlo k vážnym
osobným rozporom medzi predsedom, ostatnými členmi správneho výboru
a tajomníkom OSM v prvej polovici roka 1933. Dňa 15. marca 1933 na schôdzi
správneho výboru rezignovali traja členovia správneho výboru vrátane predsedu OSM ako gesto odporu voči nedostatočnej práci spomenutého tajomníka J. Šišku, a tak výbor odhlasoval po búrlivej diskusii nedôveru tajomníkovi
a odvolal ho z funkcie. Po rokovaní predsedníctva OSM 25. mája 1933 sa pomery urovnali a následne OSM začala riadne pracovať. Valné zhromaždenie
sa v prvom roku ešte nekonalo, v nasledujúcich rokoch sa uskutočňovalo
podľa odporúčania ZÚSoM najčastejšie v prvom polroku nového kalendárneho roka. 42 Po personálnych zmenách v prvej polovici roka 1933 sa konsolidovala aj základňa vedúcich funkcionárov a predsedníctva zloženého z týchto
členov: predseda – miestny farár Pavel Šiška, podpredseda – Karol Langer,
prednosta okresného súdu, tajomník – Štefan Janíček, úradník a pokladník
– Martin Šidlík, železničný úradník, ktorí tieto posty zastávali svedomito
a osvedčene aj v ďalších rokoch.
Z výročnej správy za rok 1933, prednesenej na II. riadnom VZ 12. decembra, môžeme citovať najvšeobecnejšie zásady a účel starostlivosti o deti
a mládež: „Sociálna pečlivosť chce poskytnúť dieťaťu všetko to, čo potrebuje
po stránke zdravotnej, výchovnej a po stránke hmotných potrieb. Podporuje
chudobné deti v ich rodinách a tým deťom, ktoré sa ocitli na svete bez rodiny, snaží sa nájsť také rodiny, ktoré by ich vďačne prijaly a ktoré by im aspoň
čiastočne nahrádzaly lásku teplého rodinného krbu. Skôr rodinná výchova
ako výchova ústavná, kolektívna. V užšom slova zmysle znamená sociálna
pečlivosť premyslené rozvíjanie síl v človeku k sebestatočnosti. Je to buď preto, že tu niet rodičov, alebo tých členov rodiny, ktorých povinnosťou je pečovať o ne, alebo tu sú, ale nie sú v stave o nich pečovať. Inokedy zase obracajú
sa na sociálnu pečlivosť tie deti, ktorým pre telesnú alebo duševnú úchylnosť
je treba odbornej pečlivosti, ktorú im rodina poskytnúť nemôže... Otázka det-

42

1933 sa stal predsedom J. Kišoň, potom od marca 1934 sa stal predsedom miestny farár, Mgs.
Pavel Šiška.
Sporný tajomník Šiška bol teda odvolaný zo svojej funkcie a dokonca bol vylúčený v roku
1934 z vedenia predsedníctva aj správneho výboru. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 21, Zápisnica z rokovania správneho výboru 15. marca 1933.
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ská, je otázka ľudská. Čo deťom dávame, dávame sebe. Dieťa v mladosti potrebuje v prvom rade ochrany a vedomej, sústavne organizovanej pečlivosti.
Povinnosť starať sa o mládež, o jej lepšiu a ľahšiu budúcnosť, zodpovednosť
za potomstvo a za budúce generácie núti v dnešných ťažkých časoch všetkých, aby sa i proti svojej vôli zapodievali problémom sociálnej pečlivosti
o mládež.“43
Podľa výročnej správy v roku 1933 malo OSM 145 členov, z toho 15 zakladajúcich, 194 prispievajúcich a 26 činných. K nim treba pripočítať aj sieť
približne 50 dôverníkov, ktorí sprostredkovali činnosť OSM v jednotlivých
obciach („ktorí sú pojitkom – kontaktom organizácie s naším venkovom“).
V rokoch 1938 – 1939 OSM malo už 212 členov, z toho 19 zakladajúcich,
100 prispievajúcich a 93 činných.44 Správny výbor príkladne v uvedenom
roku 1933 tvorilo 12 volených členov, 11 delegovaných a 4 kooptovaných.
OSM si zriadila úrad v budove okresného súdu v Hlohovci (bez povinnosti platenia nájomného), ale mala záujem o presťahovanie do vyhovujúcejších
vlastných priestorov. Napriek snahe o výstavbu alebo presťahovanie do vlastných priestorov, resp. budovy, uvedená zmena sídla OSM do konca 30. rokov
sa neuskutočnila. Úradné hodiny sa stanovili každodenne podľa potreby, od
roku 1937 si pracovníci úradovne spresnili každodennú pracovný čas od 8 do
12 hodiny a do 14 do 18 hodiny.45
OSM si v prvom roku činnosti zriadila dva odbory: stravovací a odbor
súdnictva nad mládežou.46 V treťom roku 1933 už pracovala poradňa pre matky s dojčatami,47 ktorú podporovala aj miestna pobočka ČSČK. Za dlhoročnej
pomoci Živnostenského spolku OSM zriadila a prevádzkovala učňovskú besiedku, kde obvykle bolo umiestnených niekoľko desiatok dievčat a chlapcov.
Finančné podpory v prvých rokoch pre deti do 6 rokov zabezpečoval ČSČK,
pre deti od 6 do 18 rokov miestna OSM. Okresný detský domov v okrese ani

43

44

45

46

47

MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 8, Zápisnica VZ z 21. decembra 1933.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 46 a 47, Výročné správy za
rok 1938, 1939 a Zápisnica VZ z 21. decembra 1933.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 45, Zápisnica VZ z 21. decembra 1933.
Súdny odbor sa zriadil na schôdzi predsedníctva OSM 15. decembra 1932. MV SR, Štátny
archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 31, Zápisnica VZ z 21. decembra 1933.
Starostlivosť o rodičky a novorodencov bola chápaná ako veľmi dôležitá súčasť starostlivosti.
Vo výročnej správe za rok 1938 sa uvádzala príčina vysokej úmrtnosti dojčiat: „Príčiny detskej úmrtnosti pripisujeme nevedomosti rodičov a menovite hmotnej biede rodín.“ MV SR,
Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 46, Zápisnica VZ z 21. decembra
1933.
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rodinné kolónie pre umiestnenie detí v pestúnskych rodinách zriadené neboli. V roku 1938 OSM mala zriadené tieto odbory:
a) ochrana matiek a detí,
b) pre rodinnú starostlivosť,
c) odbor trestného súdnictva nad mládežou,
d) dorastový odbor,
e) hospodársko-finančný odbor,
f) zábavný a propagačný odbor.48
Dá sa povedať, že prvú významnú agendu tvoril výkon funkcie verejného
poručníka, a túto funkciu podľa návrhu nadriadenej centrály ZÚSoM (ktoré
vydalo k jej výkonu ešte v roku 1933 vhodné smernice) vykonával príslušný tajomník miestnej OSM. Tak tomu bolo aj v OSM Hlohovec, v ktorej túto
funkciu vykonával tajomník Š. Janíček, ktorý v priebehu roka 1933 absolvoval
príslušné právne kurzy a začal pracovať od 1. januára 1934. OSM vykonávala uvedenú delegovanú zákonnú povinnosť výkonu verejného poručníctva
podľa vládneho nariadenia 40/1932 Zb. z. a n. (§ 6).49 Podľa uvedeného nariadenia verejní poručníci navštevovali v jednotlivých obciach všetkých maloletých poručencov a opatrovancov a viedli ich register (tzv. sirotský kataster)
a podobne viedli evidenciu detí verejnej ochrany hodných. OSM boli podľa
vládneho nariadenia 29/1930 Zb. z. a n. (§ 4 a 6) poverené funkciou dozoru
nad výkonom pestúnskej starostlivosti detí v cudzej starostlivosti a tiež detí
nemanželských a v tejto súvislosti dozerali na riadne súdne vymenovanie
príslušných poručníkov (resp. pestúnov) a na riadny výkon ich povinností,
najmä výchovy, výživy a správy poručencovho majetku.50 Dozerali príkladne
na riadnu mravnú výchovu, navrhovali a upozorňovali poručenské súdy na
nápravu v jednotlivých prípadoch porušenia práv poručencových, navrhovali ústavnú výchovu, podávali správu o životných, osobných a majetkových
pomeroch poručenca, resp. pri mladistvom páchateľovi (tzv. previnilca), ak
mu bol určený výchovný dozor, dozerali naň. Mali aktívnu a iniciatívnu prá-
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50

MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 46, Výročná správa za rok
1938 a Zápisnica VZ z 21. decembra 1933.
Z vyššie citovanej zápisnice VZ z 21. decembra 1933 možno citovať postoj OSM k tejto zákonnej funkcii verejného poručníka: „Tešíme sa, že uvedeným výš uved. vl. nar. v účinnosť, dostane sa nám tak dôležitého právnemu podkladu pre naše úkoly a činnost v obore pečlivosri
o mládež, čo bude mať veľký význam pre náš rozvoj.“ MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 31, Zápisnica VZ z 21. decembra 1933.
Toto vládne nariadenie sa ťažšie implementovalo a vžívalo vo verejnosti, na čo upozornil
predseda P. Šiška vo výročnej správa za rok 1939. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM
Hlohovec, šk. 1, inv. č. 13: „Toto nariadenie nie je ešte stále náležite vžité u obecenstva.“
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vomoc vo veci vymáhania výživného, napr. vo výročnej správe za rok 193551
sa v tejto veci uvádzalo: „verejný poručník pri pojednávaní záležitosti uznania otcovstva a vymáhaní alimentov zakročil v 18 prípadoch. Toto je boľavá
otázka, poneváč vymáhanie obyčajne nevedie k cieľu z príčiny nezamestnanosti, poťažne nemajetnosti nemanželského otca v mnohých prípadoch, niektorí použijú rôznych podfukov, aby sa mohli vyhnúť povinnosti platenia na
dieťa a súdy sú v takých prípadoch bezmocné“. Na záver vedúci členovia
OSM a autori správy za rok 1935 vyjadrili tiež vďaku za súčinnosť a pomoc
s príslušnými obcami a miestnym okresným súdom, pričom agenda verejného poručníka mala len za rok 1935 až 354 prípadov. OSM napríklad v roku
1935 získala 15 až 20 pestúnskych rodín, z nich 8 detí umiestnili v bezplatnej
pestúnskej starostlivosti, v dvoch prípadoch mali dotyčné rodiny záujem na
ich úplnej adopcii, 6 opustených detí bolo umiestnených v roku 1933 do štátneho detského domova v Rimavskej Sobote.
V druhom významnom právnom odbore starostlivosti – starostlivosti
o súdne trestanú mládež podľa § 58 zákona č. 48/1931 Zb. z. a n. – pri každom okresnom súde mládeže pôsobil tajomník OSM ako verejný poručník
a súdny dôverník. V roku 1935 bol na okresnom súde v Hlohovci prítomný
poručník pri pojednávaní v 108 prípadoch ako súdny prísediaci alebo odborný znalec. OSM bola poverená podľa uvedeného zákona (§ 11) aj výkonom
ochranného dozoru (za rok 1935 bol prítomný v 15 prípadoch, za rok 1934 už
v 22 prípadoch). V dvoch prípadoch OSM v roku 1935 požiadala spolok Záchrana v Bratislave o prijatie mravne ohrozených dievčat na ich umiestnenie
vo výchovnom ústave v Likieri. Zo správy za rok 1935 možno potvrdiť význam vyššie spomenutej funkcie dôverníkov, zabezpečujúcich aj súčinnosť pri
starostlivosti o kriminálnu mládež: „Naši dôverníci pri vyšetrovaní osobných
pomerov mladistvého previnilca, ako i pri vyšetrovaní pohnútok, ktoré viedly mladistvého k spáchaniu trestného činu, vykonávajú veľmi pečlive, takže
súd prv než si mladistvého previnilca alebo nedospelého zavolá, má už presný obraz o previnilcovom chovaní, jeho osobných pomeroch, a jeho školskom
prospechu. Títo dôverníci vykonávajú taktiež i ochranný dozor, uložený súdom mládeže nad mladistvými previnilcami.“52
Odbor starostlivosti o dospievajúcu mládež, tzv. dorast, vykazoval aj
pre vysokú nezamestnanosť za rok 1935 vzrastajúcu tendenciu, preto OSM
aj podľa podnetu nadriadeného rezortného MSS a ZÚSoM mala záujem na
zriadení útulkov pre nezamestnaný dorast, kde by boli mladiství ubytovaní,
51
52

MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 43.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 41.
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stravovaní, vyučovaní a zamestnávaní ručnými prácami a pod stálym učiteľským dozorom. Kvôli vysokej finančnej záťaži OSM túto úlohu nesplnila
v roku 1935, ale aspoň sa snažila o umiestnenie mladistvých do učňovského
pomeru, čo sa jej podarilo v 8 prípadoch, tajomník zároveň poskytoval bezplatnú poradnú pomoc nezamestnanej mládeži. Všetci učni boli evidovaní
a kontrolovaní prostredníctvom mesačných výkazov z príslušných zariadení,
kde boli umiestnení na odbornú výchovu a vzdelanie. Veľmi významným poradenským pracoviskom OSM sa stala Poradňa pre voľbu povolania,53 no tú
do mája 193854 nahrádzalo priame poradenstvo výkonných pracovníkov OSM
(najmä tajomníka a sociálnych pracovníčok). Poradňa pre voľbu povolania
sa zriadila až po splnení nevyhnutnej podmienky výstavby nového objektu,
ktorý sa postavil koncom roka 1937.55
Dôležitú funkciu plnili OSM pri výkone ošacovacích a stravovacích akcií, kde spolupracovala OSM s ďalšími organizáciami a úradmi (napr. ČSČK,
Okresný úrad, Krajinský úrad a pod.). Koncom roka 1935 sa podarila výstavba kuchyne OSM na účely stravovania chudobných detí.56 Len za rok 1935
poskytla OSM Hlohovec niekoľko stoviek výživných polievok, koláčov, mäsa
a chleba, okrem toho boli poskytované jednorazové finančné podpory, materiálne podpory v naturáliách. Pri ošacovacej akcii za ten istý rok zaodeli
a obuli približne 727 detí, najviac v Hlohovci, Šulekove, Dvorníkoch a Rišňovciach.
OSM zabezpečovala v spolupráci s odbornými lekárskymi komisiami,
organizovanými ZÚSoM, každoročné, resp. pravidelné lekárske prehliadky
detí telesne alebo duševne postihnutých. OSM v roku 1933 viedla v evidencii
30 duševne postihnutých, 14 telesne, 6 hluchonemých, 7 slepých a 50 inak postihnutých, v roku 1935 identifikovala 70 duševne a 73 telesne postihnutých
detí. K starostlivosti o deti duševne zaostalé, tzv. „slabomyseľné alebo debilné“, sa v správe z roku 1935 uvádzalo: „Všeobecne je známe, že vedomosti
týchto detí i po dovŕšení školského veku sú minimálne, ba snáď žiadne, vôľa
53
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Poradne agitovali a reklamovali svoju činnosť formou letákov a inzerátov typu: „Poradňa
pre voľbu povolania v Trnave upozorňuje rodičov, že zdarma a nezáväzne poradí, na aké
povolanie je mladík, alebo dievča súce. Poradňa je otvorená každý pondelok a štvrtok (od ½ 3
do ½ 4 hod. Umiestnená je v Poradni matiek a detí, Štefánikovo nám. č. 5 (oproti Okresnému
úradu).“ MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Trnava, šk. 1, inv. č. 5 a).
Vtedy začala pracovať poradňa pre voľbu povolania. MV SR, Štátny archív v Trnave, fond
OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 46, Výročná správa za rok 1938.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 11 a 12, Výročná správa za
rok 1936 a Výročná správa za rok 1937.
MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 22, Zápisnica správneho
výboru OSM z 13. decembra 1935.
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podlomená, city naštrbené, lebo behom školskej dochádzky musely sa pohybovať v prostredí, ktoré im nerozumelo, ktoré ich podceňovalo. Následkom
toho väčšina z nich zaneviera na ľudskú spoločnosť a pridáva sa k jedincom
protispoločenským a spôsobuje tak ohromné škody národohospodárske. Túto
okolnosť mali by sme si všetci uvedomiť, lebo stavať sa k otázkam výchovy
a výučby úchyľných pasívne, ba snáď nepriateľsky, znamená nepriame rozmnožovanie radov jedincov antisociálnych, ktorí súc zase materiálom bezpečnostných orgánov a súdov, i tak nás hmotne – v podobe daní – zaťažujú a to
vo väčšej miere, ako činia náklady na riadnu výchovu a vyučovanie jedincov
abnormálnych.“ Ďalším problémom však bola nedostatočná štátna, bezplatná ústavná starostlivosť o tieto deti, ktorá „pri umiestňovaní úchylných detí
naráža na značné ťažkosti, keďže odborných štátnych ústavov na Slovensku
dostatok nemáme a sme preto odkázaní na láskavosť ústavov zemských a súkromných, kde treba aspon 50 % ošetrovného hradiť.“57
K reálne vedenej agende OSM možno uviesť, že spolupracovala s ďalšími
dobrovoľnými aj verejnými inštitúciami a orgánmi, najmä zo školami, miestnym spolkom ČSČK (s ním spolupracovala na vianočnej besiedke, stravovacích akciách, jednorázových výpomociach).58 Na propagáciu svojej činnosti,
keďže v meste Hlohovec sa nevydávali žiadne lokálne noviny, sa starali prostredníctvom letákov, informačných brožúr a ústnou osvetovou činnosťou, organizáciou filmových predstavení, verejných prednášok, rôznych osvetových
ľudových zábav a verejných vystúpení, na ktorých sa uskutočnili aj verejné
zbierky na podporu činnosti OSM.
Záver
V záverečnom „resumé“ môžeme potešujúco konštatovať, že pôsobenie
a rôznorodá ingerencia inštitúcií typu OSM podporovala alebo priamo poskytovala širokospektrálnu prosociálnu kuratelu alebo súčinnosť, ak starostlivosť
o dieťa nemohli prioritne a trvalo zabezpečovať rodičia alebo zákonom stanovení právni zástupcovia. Z výročnej správy OSM za rok 1934 na záver uvá57

58

MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 8, Zápisnica z VZ z 21.
decembra 1933.
Zápisnica správneho výboru OSM z 26. októbra 1932, kde sa uvádza: „Miestna okresná pečlivosť rozhodla sa za súhlasu miestneho spolku Čsl. červ. kríža prevzať stravovanie najchudobnejších detí do vlastných rúk.“ MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk.
1, inv. č. 20. Spolupráca ČSČK a OSM sa podporila aj riadnym členstvom v orgánoch OSM
viacerých funkcionárov ČSČK, pozri výročnú správu OSM za rok 1932: „Čsl. červ. kríž zastúpený vo spr. výbore jeho predsedom a 2 členmi výboru.“ MV SR, Štátny archív v Trnave,
fond OSM Hlohovec, šk. 2, inv. č. 40.
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dzame zhodnotenie spoločenského postavenia OSM v okrese Hlohovec, ktoré
podali dva roky od začiatku pôsobenia jej predstavitelia: „Bola to chúlostivá
doba plná nástrah a neporozumenia a chorôb útleho veku, novonarodeňaťa
a len húževnatosti, trpezlivosti a opravdovému idealizmu obetavých našich
pracovníkov treba ďakovať, že OPM v Hlohovci nebezpečnú dobu svojich
počiatkov prestála.“59
Zo sociopatogénnych oblastí, hodných právno-historického záujmu, sa
starostlivosť OSM zamerala na materiálne zabezpečenie a tiež právnu ochranu záujmov, majetku a práv dieťaťa. Na príklade OSM v Hlohovci, ktorá po
vyriešení prvotných nezhôd vedenia mala znaky dobre organizovanej prosociálnej, dobrovoľnej, spolkovej korporácie malého mestečka, sme sa mohli
presvedčiť o všestrannej a agilnej starostlivosti o deti a mládež v jednom zo
slovenských okresov v predmníchovskej ére. Činnosť a verejno-spoločenské
pôsobenie hlohovskej OSM (ktorá sa v príslušnej agende riadila zásadne pokynmi nadriadenej centrály ZÚSoM a tiež jej vzorovými stanovami) poskytuje taktiež veľmi plastický obraz o modelovom fungovaní ostatných OSM na
Slovensku, a to nielen v zákonom stanovených povinnostiach, ako bol výkon
poručenských vecí v prevzatom úrade verejného poručníka alebo súčinnosť
pri výkone trestného súdnictva nad mládežou a tiež mládežou mravne ohrozenou, ale aj v ďalších funkciách, ako bolo vedenie úradného registra detí
ochrany hodných, registra pestúnov, výkon povinných detských prehliadok
takýchto detí so zdravotným postihnutím alebo duševnými poruchami. Popritom realizovala alebo plánovala v blízkej budúcnosti realizovať verejný
interes zriadenia okresného detského domova v sídle OSM, spoluorganizovala každoročné charitatívne oslavy a výročné zbierky, výstavy, prehliadky,
plniace funkciu osvetovú a výchovnú v prospech verejnej charity, súdržnosti
a súcitu s najbiednejšími a najmladšími zo spoločnosti.60

Regional Youth Care – A Primary Authority for the Care
of Socially Challenged, Physically and Mentally Disabled Children,
Based on the Example of OSM Hlohovec
This study is focused on the issue of social and health-care practice which
was, under the conditions of the First Czechoslovak Republic, carried out by
59
60

MV SR, Štátny archív v Trnave, fond OSM Hlohovec, šk. 1, inv. č. 8.
Štúdia je príspevkom riešenia grantovej úlohy VEGA č. 2/0105/17 – Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie (od polovice 18. do polovice 20. storočia).
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the most important body of a public, semi-official care for socially excluded
or disabled children and youth, called Regional Youth Care (OSM). It was
a public association which was usually established in the seats of districts.
Its remarkably praiseworthy activities centred around a wide-open scope of
primary care and protection of the youngest members of society affected by
various social diseases. The centre will be the subject of a short summary evaluation in the view of standards and institutions. Within the historical archive
probe, we will also describe in more detail the specific activities of OSM in
Hlohovec during the 1930s, when this association just began to operate in the
former Hlohovec District.
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BISKUP PAVOL PETER GOJDIČ OSBM –
PREŠOVSKÝ APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR
(1927 – 1940)
Jaroslav Coranič

Rok 2018 je rokom viacerých významných historických výročí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Najvýznamnejším výročím je 200. výročie zriadenia samotnej Prešovskej eparchie (22. septembra 1818). Z ďalších je možné
spomenúť napríklad 10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui
iuris na Slovensku (30. január 2008), 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej
cirkvi v Československu (13. jún 1968) či 130. výročie narodenia blahoslaveného prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM (17. júl 1888). Práve predstavenie tejto jednej z najväčších postáv Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
je obsahom tejto štúdie.
Peter Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch v rodine miestneho gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča. Základnú školu navštevoval
v ďalšom pôsobisku jeho otca v Cígeľke, neskôr v Bardejove a Prešove. V rokoch 1899 – 1907 pokračoval v štúdiu na prešovskom osemročnom gymnáziu
(Eperjesi Királyi Katholikus Főgymnázium). V roku 1907 začal študovať teológiu
na prešovskej Bohosloveckej akadémii, od roku 1908 pokračoval v štúdiu teo
lógie v ústrednom seminári na univerzite v Budapešti, ktorú ukončil v roku
1911. Za kňaza (ako celebsa) ho v prešovskom Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa 27. augusta 1911 vysvätil prešovský biskup Ján Vályi. Ako novokňaz
pôsobil najprv na fare v Cígeľke, kde vypomáhal svojmu otcovi, od 25. marca
1912 do konca augusta 1912 dočasne administroval pridruženú farnosť v Petrovej. Od 1. septembra 1912 do 1. júla 1914 pôsobil ako prefekt v Alumneu
– eparchiálnom chlapčenskom internáte Spolku sv. Jána Krstiteľa. Od 1. júla
1914 začal pracovať v biskupskej kancelárii ako protokolista (aktuár – t. j. zapisovateľ) a archivár. V roku 1917 bol poverený správou gréckokatolíckych
veriacich v Sabinove, filiálky farnosti Šoma (dnes Drienica). Po skončení prvej
svetovej vojny ho v roku 1919 generálny vikár Mikuláš Russnák vymenoval
za riaditeľa biskupskej kancelárie, pričom súčasne pôsobil aj ako radca, assessor, a notár biskupského konzistória,1 knihovník eparchiálnej knižnice, a tiež
1

Новы ассесоры. In: Церковь и школа. Оффиціалъный органь епархiальнаго правительства
Пряшевскаго, Prešov 1. 11. 1919, roč. 2., č. 10, s. 63.
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prednášal na prešovskej meštianskej škole. V roku 1922 všetky tieto funkcie
zanechal a vstúpil do noviciátu Rádu sv. Bazila Veľkého v Mukačeve.2
Pavol Peter Gojdič sa javil najvhodnejším kandidátom na úrad prešovského biskupa aj preto, lebo poznal neľahké a špecifické pomery v Prešovskom
gréckokatolíckom biskupstve, keďže tu už v rôznych cirkevných, pedagogických a administratívnych funkciách pôsobil v rokoch 1911 až 1922. Navyše
pochádzal z domáceho prostredia, čím sa stal prijateľným aj pre tie kruhy,
ktoré požadovali, aby tento úrad zastával občan Československa. Peter Gojdič
bol kandidátom na prešovského biskupa (resp. administrátora) už v rokoch
1921/1922. On sám však netúžil po tejto hodnosti a pravdepodobne aj z týchto
dôvodov sa rozhodol v júli roku 1922 vstúpiť do Rádu sv. Bazila Veľkého.
V chráme sv. Mikuláša mukačevského kláštora na Černečej hore prijal 27. januára 1923 obrad postriženija,3 pri ktorom si zvolil nové rehoľné meno Pavel
(v cirkevno-slovanskom jazyku má toto meno podobu Павель čiže Pavel).
V tejto podobe svoje meno neskôr používal aj ako prešovský biskup.4 Dňa 10.
marca 1924 zložil prvé dočasné sľuby, následne ho poslali do Užhorodu, kde
sa stal zástupcom predstaveného kláštora. V polovici roku 1924 bol vymenovaný za prefekta stredoškolského internátu pod správou baziliánov v Užhorode. V roku 1926 bol poverený prevziať správu kláštora v Malom Bereznom.5
P. P. Gojdič však ani v roku 1926 svoj názor na prijatie biskupskej funkcie
nezmenil, preto sa odvolal k Svätej stolici do Ríma s odôvodnením, že nemôže prijať toto menovanie, keďže je ešte v noviciáte a do zloženia večných
sľubov mu ostáva vyše pol roka. Poukazoval pritom na pravidlá Rádu sv.
Bazila Veľkého, ktoré zakazujú novicom prijímať cirkevné hodnosti.6 V odpo2

3

4

5

6

Životopisné údaje pozri: J. (eho) E. (excelencia) Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop prjaševskij. K jeho
dvadcaťročnomu jubileju so dňa jep. posvjaščenija (1927 – 1947). Prešov: Vpr. Svjaščenstvo jeparchii prjaševskoj, 1947, s. 9 – 23; POTAŠ, Marián. Dar lásky, spomienky na biskupa Pavla Gojdiča,
OSBM. Prešov: Rád sv. Bazila Veľkého, 1999, s. 12 – 26; ŠTURÁK, Peter. Pavol Peter Gojdič,
OSBM. Prešovský gréckokatolícky biskup (1926 – 1960). Prešov: Prešovská univerzita, 2013,
s. 21 – 30.
Každý kandidát musí do definitívneho prijatia do Rádu podstúpiť tzv. noviciátnu skúšku
(kandidatúru), ktorá obyčajne trvá šesť mesiacov. Obrad postriženija je práve tým obradom,
ktorým sa oficiálne potvrdí prijatie kandidáta.
V slovenskom prostredí sa však takmer výlučne používa druhá forma tohto mena – Pavol,
preto aj meno biskupa je neskôr väčšinou uvádzané ako Pavol Gojdič, pozri POTAŠ, Dar
lásky, spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, s. 38.
ŠTURÁK, Peter. Blahoslavený biskup – mučeník Pavol Peter Gojdič, OSBM vo svetle výročí.
In: CORANIČ, Jaroslav – KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana – ŠTURÁK, Peter (eds.). Gréckokatolícka
cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej
univerzity, 2012, s. 121.
ŠTURÁK, Peter. Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM (1888 – 1960). Prešov: Michal Vaško, 1997,
s. 49.
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vedi mu však Svätá stolica udelila dišpenz a nariadila mu, aby večné sľuby
prijal čo najskôr a potom urýchlene prebral správu Prešovského biskupstva.
Po tomto definitívnom potvrdení sa P. Gojdič „zmieril so svojím údelom“,
a po prijatí večných sľubov 28. novembra 1926 v baziliánskom kláštore v haličskom Krechive sa skutočne začal pripravovať na cestu do Prešova.7
Voľba Pavla Petra Gojdiča za prešovského administrátora bola spojená
s veľkými očakávaniami nielen medzi klérom a veriacimi, ale aj medzi vládnymi a politickými kruhmi, ktoré vymenovanie jeho osoby spájali s definitívnym vyriešením problémov v Prešovskom biskupstve. Pri príchode do
Prešova 19. februára 1927 ho preto okrem množstva gréckokatolíckeho duchovenstva a veriacich vítalo aj mnoho štátnych a mestských politických
predstaviteľov, ako aj zástupcovia cirkví z Prešova.8 Inštalácia nového apoštolského administrátora sa potom konala na druhý deň v nedeľu 20. februára
1927 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa za prítomnosti biskupa Dionýza Njaradiho (doterajšieho prešovského apoštolského administrátora), ktorý
sa pri tejto príležitosti rozlúčil s duchovenstvom a veriacimi Prešovského biskupstva.9 Dňa 2. marca 1927 potom biskup P. Gojdič oficiálne prevzal biskupskú kanceláriu od generálneho vikára biskupstva Mikuláša Russnáka.10
Svätá stolica sa snažila posilniť autoritu nového prešovského apoštolského
administrátora. Preto už krátko po jeho inštalácii, 7. marca 1927, vymenovala
P. P. Gojdiča za titulárneho biskupa harpašského. Konsekrácia nového biskupa prebehla v Ríme v Bazilike sv. Klimenta na sviatok Zvestovania Panne
Márii 25. marca 1927. Deň pred konsekráciou (24. marca 1927) sa o 10.30 hod.
uskutočnila audiencia P. P. Gojdiča u pápeža Pia XI.11 Svätiteľmi na slávnostnej
chirotónii (t. j. biskupskej vysviacke) boli gréckokatolícki biskupi z poľského
Przemyślu (Jozafát Kocylovskyj, 1917 – 1947), Philadelphie v USA (Konštantín
Bohačevsky, 1924 – 1961) a chorvátskeho Križevacu (Dionýz Njaradi).12

7

8

9
10

11
12

Nový gréckokatolícky biskup Pavol Gojdič. In: Ľudová politika, 17. 9. 1926, roč. 2, č. 209, s. 3;
Nový grécko-katolícky biskup Pavol Gojdič. In: Slovenský národ, 11. 11. 1926, roč. 2, č. 22, s. 4;
Nový grécko-katolícky biskup v Prešove. In: Svätá rodina, 1926, roč. 19, č. 11, s. 284.
Apoštolský administrátor prešovský, dr. Gojdič zaujme svoje miesto v Prešove v nedeľu dňa
20. febr. 1927. Reorganizácia pomerov v gréckokatolíckej Cirkvi v našom štáte. In: Ľudová
politika, 19. 2. 1927, roč. 3, č. 40, s. 1.
Slávnostné dni na východnom Slovensku, v Prešove. In: Zástava, 27. 2. 1927, roč. 1, č. 5, s. 1.
Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove (ďalej len AGAP), Prezidiálne spisy, rok
1927, inv. č. 62, sign. 29: Protokol o odovzdaní prešovskej biskupskej kancelárie dňa 2. marca
1927.
AGAP, Prezidiálne spisy, rok 1927, inv. č. 62, sign. 83.
Vysviacka prešovského apoštolského administrátora Pavla Gojdiča za biskupa v Ríme. In:
Slovák, 25. 3. 1927, roč. 9, č. 69, s. 6.

315

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

O situácii a dobových pomeroch v Prešovskom biskupstve v tomto čase
podáva zaujímavé svedectvo dôverná správa Policajného komisárstva v Prešove o biskupovi P. Gojdičovi z roku 1927.13 Hovorí o tom, že voľba P. P. Gojdiča za apoštolského administrátora spôsobila najmä medzi duchovenstvom
biskupstva veľký rozruch. Bolo to preto, že klérus bol rozdelený do niekoľkých národnostných smerov a nevedelo sa, ku ktorému smeru sa napokon
prikloní P. Gojdič. Predpokladalo sa, že P. Gojdič bude prívržencom ukrajinskej, tzn. maloruskej orientácie. Na tento národnostný smer pritom pozeralo
policajné komisárstvo s veľkou nedôverou, keďže podľa neho bol jeho hlavou
veľký ľvovský gréckokatolícky metropolita A. Šeptický, ktorý bol hlavným
predstaviteľom tzv. „ukrajinizmu“.
Policajný komisár konštatuje, že na základe vyššie uvedeného sa nepredpokladalo, „že mladý, sotva 39-ročný, nezkúsený, aj telesne slabý mních rádu
Sv. Vasilija Veľkého bude mať dostatočnej sily vymaniť sa z pod vlivu svojich
protektorov Szeptického a dra Njaradiho“. V správe sa však ďalej uvádza, že
biskup Gojdič sa „výlučne venuje záležitostiam cirkevným a náboženským...
a politikou sa verejne vôbec nezabýva, v politike, zvlášť v chaose rôznych
politických smerov na východnom Slovensku sa vôbec nevyzná“. Politické
zmýšľanie biskupa P. Gojdiča sa dá najlepšie interpretovať cez jeho vlastné
slová, ktoré povedal v súkromnom rozhovore županovi Košickej župy, Dr.
Jurajovi Slávikovi 7. júna 1927 na divadelnom predstavení (usporiadanom pri
príležitosti 30. výročia vzniku gréckokatolíckej preparandie v Prešove, ktoré
bolo spojené s výstavou ruskej /rusínskej/ národnej kultúry): „Ja nepestujem
ani ukrajinizmus, ani politiku veľkoruskú, ale snažím sa aby rusínsky ľud
našiel pokoj a blahobyt tuná kde je, v republike Československej.“ Komisár
hodnotí biskupa P. Gojdiča, že nie je politikom, ale „skromným pracovníkom
na vinici Pánovej. Ako človek je veľmi nábožný, až bigotný, hľadí si v prvom
rade cirkevných a náboženských vecí a snaží sa získať lásku svojich veriacich.
´Dajte mi Vaše srdcia, aby som Vás mohol spasiť,´ povedal vo svojej inštalačnej kázni a niet pochybnosti, že mu na srdciach jeho veriacich omnoho viac
záleží, ako na sláve svetskej. Medzi veriacimi je skutočne obľúbený a časom si
nakloní i kňazstvo z opozičného tábora, ktoré odstavením kanonika a bývalého generálneho vikára dra Russnáka (ako stáleho kandidáta na biskupský
stolec) ztratilo v ňom hlavnú oporu a nádeje na jeho menovanie biskupom
prešovským. Biskup Gojdič je ku každému taký úprimný, láskavý a dobrý,
13

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Štátny archív v Prešove, fond
Odbočka Ústrednej štátnej bezpečnosti pri policajnom riaditeľstve v Prešove, inv. č. 1477,
sign. 1, s. 5.

316

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

že časom sotva bude mať vážnych nepriateľov“. Na záver prešovský policajný komisár sumarizuje, že „biskup Gojdič je voči Československej republike
naprosto loyálny, voči československej vláde a jej zástupcom chová sa s najväčším rešpektom a je ochotný každému spravodlivému prianiu bez odporu
vyhovieť. Československá vláda môže si ho úplne získať a týmto zabezpečiť
vliv menovite na menovanie kňazov a cirkevných profesorov a učiteľov, následkom čoho zavládol by v eparchii celkom iný duch a biskup vymanil by sa
úplne z pod vlivu svojich ukrajinizmus hlásajúcich, ale maďarsky smýšľajúcich kňazov a zaviedol by opravdivý československý režim“.14
Aj keď sa predchodcovi biskupa P. P. Gojdiča, biskupovi D. Njaradimu,
podarilo čiastočne skonsolidovať situáciu v Prešovskom gréckokatolíckom
biskupstve, definitívne usporiadať rozhárané povojnové pomery bolo stále
veľmi zložité. Táto úloha preto automaticky pripadla novému prešovskému
biskupovi, Pavlovi Petrovi Gojdičovi. V biskupstve, ako aj v celej republike,
ešte stále vládol ideologický chaos, vznikali a šírili sa rôzne protináboženské
a proticirkevné hnutia, zostávali nevyriešené národnostné pomery a navyše
sa neustále zvyšoval sociálny útlak najmä najchudobnejších vrstiev. Po návrate z Ríma zo svojej biskupskej vysviacky do Prešova sa biskup s rozhodnosťou a odhodlaním ujal práce v biskupstve, a to nielen na duchovnom, ale aj na
sociálnom a kultúrnom poli.
Už krátko po oboznámení sa so stavom v Prešovskom biskupstve 22. mája
1927 vydal obežník, ktorým zvolal do Prešova eparchiálny kongres. Kongres
sa uskutočnil 7. až 8. júna 1927 za účasti kanonikov kapituly, duchovenstva
a učiteľov cirkevných ľudových škôl. Tento kongres je možné charakterizovať ako celoeparchiálnu synodu, na ktorej biskup P. Gojdič predostrel svoj
pastiersky program.15 Biskup, kapitula, vyše 70 kňazov a takmer všetci cirkevní učitelia z biskupstva o. i. riešili aj najaktuálnejšie problémy duchovného
a pastoračného charakteru, ako aj problémy súvisiace s chodom cirkevných
škôl.16
V prvý deň konania kongresu bolo v doobedňajších hodinách stretnutie
duchovenstva, poobede stretnutie učiteľov. V nasledujúci deň bolo spoločné

14

15
16

MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Odbočka Ústrednej štátnej bezpečnosti pri policajnom
riaditeľstve v Prešove, inv. č. 1477, sign. 1, s. 1 – 5.
AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1927, inv. č. 443, sign. 1682.
VASIĽ, Cyril. Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej
eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví. Trnava: Dobrá kniha, 2000, s. 183;
VASIĽ, Cyril. Vladyka Pavol Peter Gojdič, OSBM (1888 – 1960). In: BABJAK, Ján – KUŠNÍR,
Pavol (eds.). Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov I. Košice: Byzant, 1997, s. 18.
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zasadanie oboch skupín účastníkov kongresu.17 Zo zasadnutia kongresu bol
publikovaný protokol, ktorý predstavil hlavné prerokované oblasti. Program
rokovania duchovných 7. júna 1927 sa skladal zo šiestich okruhov: obnova duchovného života kňazov, pastoračný život, vzťahy medzi učiteľmi a kňazmi,
cirkevná disciplína, disciplína klerikov a viaceré praktické návrhy na zlepšenie ekonomickej situácie rôznych eparchiálnych inštitúcii v biskupstve.18
Niektoré uznesenia kongresu sa však niekedy len ťažko dostávali do praxe. Biskup P. P. Gojdič preto na konci roka 1927 vydal v mesačníku Dušpastier
(ktorý bol oficiálnym tlačovým orgánom Prešovskej a Mukačevskej eparchie),
akési krátke zhrnutie (ne)dodržiavania rozhodnutí eparchiálneho kongresu.
V obežníku napr. uvádza: „Všetky rozhodnutia Eparchiálneho kongresu majú
jeden hlavný cieľ: v prvom rade pozdvihnúť duchovný život v eparchii, a taktiež povzniesť náš národ, či už kultúrne alebo materiálne... Vyzývam preto
všetkých farárov, a taktiež aj tých kňazov, ktorí sa starajú o duše v eparchii,
aby nariadenia kongresu – nakoľko sa ich to dotýka – mali vždy pred očami
a sa ich pridržiavali. Osobitne vyzývam o. námestníkov (o. dekanov), aby nariadenia kongresu vo svojich dekanátoch zavádzali do života, a ak by niekde
eventuálne vznikli nejaké ťažkosti, aby o tom informovali vedenie eparchie.“19
Kongres „pivcoučitelej“, t. j. učiteľov a kantorov sa uskutočnil 7. júna 1927
od 15.00 hod. Kongresu predsedal vladyka P. Gojdič, na záverečnom zasadaní
8. júna 1927 sa okrem neho zúčastnil aj mukačevský biskup Peter Gebej s niekoľkými kňazmi svojej eparchie. Počas tohto stretnutia sa snažili skoordinovať výsledky oddelených zasadaní kňazov a učiteľov.20
Súčasne s priebehom eparchiálnej synody bolo 7. júna 1927 v biskupskom
paláci Prešovského biskupstva slávnostné otvorenie výstavy russkej (t. j.
rusínskej) národnej kultúry, usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vzniku gréckokatolíckeho učiteľského ústavu v Prešove. Výstavu otvoril biskup
P. P. Gojdič, po jeho krátkej reči prehovorili ďalší rečníci, ktorí vyzdvihli kul-
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AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1927, inv. č. 443, sign. 1682.
Protokol prjaševskaho eparchiaľnaho svjaščeničeskaho i učiteľskaho kongressa, 7. – 8. junija
h. 1927 v Prjaševi poderžannaho. In: Dušpastyr, 1927, roč. 4, č. 7, s. 384 – 392; VASIĽ, Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní
s Kódexom kánonov východných cirkví, s. 184 – 186; GLEVAŇÁK, Michal. Prešovská eparchiálna
synoda, jej liturgické ustanovenia a ich implikácia do liturgického života. In: Theologos, 2006,
roč. 8, č. 1, s. 113.
Sobljudenie rišenij eparchiaľnogo kongressa. In: Dušpastyr, 1927, roč. 4, č. 10, s. 590 – 591.
Protokol obšago kongressa duchovenstva i pivcoučitelej prjaševskoj eparchii v Prjaševi
8. ijunja g. 1927. In: Dušpastyr, 1927, roč. 4, č. 7, s. 392 – 394; VASIĽ, Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov
východných cirkví, s. 184.
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túrny význam výstavy a vyslovili nádej, „že v blízkej budúcnosti sa nebude
pozerať na russký národ žijúci v ČSR ako na národ nevzdelaný, zaostalý, ale
bude môcť zaujať jedno z prvých miest v rodine slavianskych národov“. Na
výstave prehovoril aj šarišský župan, Dr. Juraj Slávik, ktorý sa vo svojej reči
dotkol macošského postavenia rusínskeho národa v starom Uhorsku, pričom
apeloval na prítomnú rusínsku inteligenciu, aby sa neodcudzovala svojmu
ľudu, ale ruka v ruke pracovala na kultúrnom a hospodárskom povznesení
národa.21 Mesačník Dušpastier charakterizoval výstavu týmito slovami: „Výstava svojím bohatým materiálom a svojimi rozličnými oddeleniami predstavovala i dôstojne reprezentovala produktivitu, tradíciu i budúce zadania
tvorivej sily rusského ducha na Podkarpatsku“.22
Po skončení synody biskup P. Gojdič pre svojich najbližších spolupracovníkov a kanonikov kapituly zorganizoval duchovné rekolekcie, ktoré sa uskutočnili v baziliánskom kláštore na Černečej hore pri Mukačeve. Po ich vykonaní spolu s kanonikmi a predstavenými baziliánov vydal obežník, v ktorom
predstavil vypracovaný plán duchovnej obnovy biskupstva.23
Zároveň v tomto obežníku všetkým dekanom nariadil referovať o aktivitách kňazov vo svojich dekanátoch, o vzájomných vzťahoch medzi farármi
a ich kantormi, o stave chrámov a cirkevných budov a o stave eparchiálnych
škôl. Dekani mali súčasne povinnosť nabádať kňazov, aby pravidelne katechizovali a kázali v nedeľu a vo sviatok, v odôvodnených prípadoch upozornili
biskupa o potrebe preložiť kňazov na iné pôsobisko a mali tiež starostlivo
sledovať pravoslávne agitácie, či neohrozujú katolícku vieru veriacich.24 Bolo
to dôležité z toho hľadiska, že duchovnú obrodu eparchie sa biskup podujal
začať práve od duchovenstva, ktorá sa potom mala postupne šíriť medzi veriacich. Kňazi mali za povinnosť raz za tri roky sa zúčastniť na duchovných
cvičeniach, ktoré sa uskutočňovali v kňazskom seminári v Prešove, v Trebišove u otcov baziliánov, v Michalovciach u otcov redemptoristov a v Ružomberku u otcov jezuitov.25
Neskoršie na dekanskej porade konanej 4. mája 1932 navrhol, aby sa duchovní častejšie schádzali na rekolekčných konferenciách, na ktorých by sa ro-
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MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Odbočka Ústrednej štátnej bezpečnosti pri policajnom
riaditeľstve v Prešove, inv. č. 1477, sign. 5, s. 29 – 30.
ILNICKIJ, Alexander. Prjašev i Užgorod. In: Dušpastyr, 1927, roč. 4, č. 8, s. 447 – 450.
POTAŠ, Dar lásky, spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, s. 83.
KUBINYI, Julius. The History of Prjašiv Eparchy. Romae: Universitas Catholicae S. Clementis
Pape, 1970, s. 154; J. (eho) E. (excelencia) Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop prjaševskij. K jeho dvadcaťročnomu jubileju so dňa jep. posvjaščenija (1927 – 1947), s. 40.
POTAŠ, Dar lásky, spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, s. 85.
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zoberali aktuálne otázky z oblasti morálky, práva, liturgie a pod. Výsledkom
porady bolo potom rozhodnutie, že tieto konferencie sa majú konať aspoň
štyrikrát do roka. Celé biskupstvo bolo následne rozdelené do štyroch „rekolekčných dištriktov“: prešovského, bardejovského, stropkovského a humenského. Po vzniku Mukačevskej apoštolskej administratúry v roku 1939 vznikli
ďalšie dva dištrikty, a to michalovský a trebišovský.26
Do rámca duchovnej obnovy patrila aj liturgická obnova, najmä kvôli zachovávaniu čistoty byzantsko-slovanského obradu. Biskup P. Gojdič netoleroval nedbalosť a improvizáciu pri slávení sv. liturgie, ani jej skracovanie,
príp. pridávanie niektorých častí. Keďže sa množili prípady, že niektorí kňazi
obrady často pozmeňovali, biskup v roku 1929 vydal nariadenie, v ktorom
kňazom nariadil, aby sa bezodkladne držali iba liturgických kníh a pri slávení sv. liturgie „sa neosmelili nič dodať alebo odobrať“. Liturgickú obnovu sa
snažil zaviesť aj medzi veriacimi. Zaslúžil sa o vydanie špeciálnych zborníkov, v ktorých boli poučenia pre veriacich, ako spievať bohoslužby (sv. liturgia, večiereň, utiereň a i.).27
Osoba biskupa P. Gojdiča bola predmetom záujmu československých a neskôr aj slovenských štátnych orgánov. Jednotlivé správy, predovšetkým policajného komisárstva v Prešove, podávajú dobový pohľad na dianie v gréckokatolíckej cirkvi, ktoré vychádzalo z necirkevného prostredia. Hodnotenie osôb
a udalostí v týchto správach je často veľmi subjektívne, mnohokrát neobjektívne, napriek tomu tieto správy predstavujú súdobé pomery a problémy, s ktorými sa stretávali predstavitelia cirkvi, resp. miestne cirkevné spoločenstvo.
Biskupovi P. P. Gojdičovi sa venuje napr. správa z 25. júna 1930, v ktorej
správca policajného komisárstva v Prešove hodnotí činnosť biskupa po prvých troch rokoch jeho pôsobenia vo funkcii: „Z počiatku boli obavy, že tento
prostý, telesne slabý a neskúsený kňaz podľahne vplyvom Szeptického a Njaradiho, ktorí jeho vymenovanie presadili. (Rím len vo výnimočnom páde menuje rehoľníka biskupom) a že bude fedrovať ukrajinizmus. No ukázalo sa, že
Gojdič sa na žiaden smer neexponuje a pozná len rusínski národ a rusínsku
reč. Svojim zbožným životom a príkladnou dobrotou získal si srdcia veriacich
a úctu kňazov. Ak sa mu podarí zmeniť i maďarské zmýšľanie kňazov a učiteľov, bude mať nehynúce zásluhy pri riešení rusínskej otázky na východnom
Slovensku.“28
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J. (eho) E. (excelencia) Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop prjaševskij. K jeho dvadcaťročnomu jubileju so
dňa jep. posvjaščenija (1927 – 1947 ), s. 41.
ŠTURÁK, Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM (1888 – 1960), s. 60.
MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Odbočka Ústrednej štátnej bezpečnosti pri policajnom
riaditeľstve v Prešove, rok 1930, inv. č. 1477, sign. 5, s. 24.
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Pomery v Prešovskom biskupstve na začiatku 30. rokov z pohľadu policajného komisárstva podáva ďalšia správa prešovskej odbočky. V tom čase sa
po smrti mukačevského biskupa Petra Gebeja (26. apríla 1931) rozhodovalo
o jeho nástupcovi. O to, kto bude vymenovaný za nového mukačevského biskupa sa zaujímali aj vládne orgány. Prešovské policajné komisárstvo pripravilo 15. júna 1931 prezídiu Krajinského úradu v Bratislave obsiahlu správu,
v ktorej sa venuje problematike obsadenia uprázdneného biskupského stolca
v Užhorode. Dôvodom vzniku tejto správy bolo o. i. aj to, že podľa policajného komisárstva sa ako jeden z kandidátov spomínal biskup P. Gojdič. Tak by
sa potom uvoľnilo miesto biskupa v Prešove a bolo by treba hľadať nového
biskupa aj na tento biskupský stolec. Prešovský komisár, keď rozoberá alternatívu spojenú s biskupom P. Gojdičom, hovorí takto: „...Takéto riešenie bolo
by dľa mienky prevažnej časti tunajšieho kňazstva a i podpísaného správcu,
zo stanoviska štátnej raisony veľmi prospešné. Gojdič sa narodil, študoval
a pôsobil tiež na Slovensku, nie je výbojný a preto i na užhorodskom biskupskom, popr. arcibiskupskom29 stolci zostal by priateľom Slovenska a slovenského národa, o jeho oddanosti Československému štátu ani nehovoriac. Jeho
vymenovanie do Užhorodu nenáražalo by na taký odpor podkarpatoruských
kňazov, jako menovanie iného kňaza zo Slovenska – z čoho by robili asi prestížnu otázku, lebo je už biskupom a u pospolitého ľudu na Podkarpatskej
Rusi, zvlášť v Užhorode veľmi obľúbeným (Pôsobil tam až do jeho vymenovania biskupom, jako rehoľník v kláštore svätého Vasila Veľkého).“30
Už krátko po nástupe na biskupský stolec biskup P. Gojdič jasne pomenúval problémy v biskupstve. Takým sa napr. javilo aj nedostatočné materiálne a liturgické vybavenie chrámov (nedostatok liturgických rúch, kalichov,
zástav, a pod.).31 V biskupstve taktiež chýbali aprobované modlitebné knihy
pre veriacich, ako aj iná náboženská literatúra. Otec biskup sa preto rozhodol, že v Prešove zriadi ústav, ktorý by „pod obchodnou značkou 'Petra' bol
umiestnený v dvoch pokojoch biskupského paláca, a ktorý by horeuvedené
potrebnosti v odpovednej jakosti, kolkosti a cene predával“. Táto inštitúcia
bola pokračovateľom Umeleckej a technickej kancelárie, ktorú ešte v roku
1920 zriadil generálny vikár Prešovského biskupstva Dr. Mikuláš Russnák.
Petra začala svoju činnosť 1. septembra 1927, aj keď zakladacia listina bola vy29

30

31

Už v tom čase sa začalo uvažovať o tom, že vznikne tretie gréckokatolícke biskupstvo v Chuste, a tak by bolo Mukačevské biskupstvo povýšené na arcibiskupstvo a Užhorod by bol zároveň aj sídlom gréckokatolíckej metropolie v Československu.
MV SR, Štátny archív v Prešove, fond Odbočka Ústrednej štátnej bezpečnosti pri policajnom
riaditeľstve v Prešove, inv. č. 1477, sign. 6, s. 5 – 6.
AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1929, inv. č. 445, sign. 2253.
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daná až 24. júna 1929.32 Jej hlavným poslaním bola vydavateľská a obchodná
činnosť (predaj bohoslužobných predmetov a zariadení chrámov, devocionálií, školských a kancelárskych potrieb, kníhkupeckého tovaru a pod.).
V roku 1933 biskup P. Gojdič založil Biskupský redakčný spolok (Eparchiálnyj redigujušij komitet), ktorého hlavnou úlohou malo byť starať sa o vydávanie náboženskej tlače pre gréckokatolíkov. V Prešovskom biskupstve v tomto
čase totiž vychádzali iba dve periodiká – Russkoje slovo a Da prijdet carstvije
tvoje.33
Osobitnú starostlivosť tiež venoval cirkevnému spevu. Bolo častým javom,
že jednotlivé doliny (niekedy aj jednotlivé farnosti) liturgické spevy spievali
s rôznym prízvukom. Biskup P. Gojdič preto podporoval zakladanie chrámových speváckych zborov,34 ktoré by pomohli spev veriacich usmerniť a zjednotiť.35 V Prešove bol obnovený katedrálny spevácky zbor, ktorý založil ešte
biskup D. Njaradi. K predstaveniu liturgického spevu prispeli aj vysielania
gréckokatolíckej liturgie z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Československom rozhlase, ktoré sa prvýkrát uskutočnili v roku 1933.36
To, že si P. Gojdič už čoskoro po zasadnutí do biskupského kresla získal
dôveru a úctu svojich veriacich, vidieť napr. aj z toho, že bol mnohokrát navrhovaný a vymenovaný do členstva rôznych spolkov, inštitúcií a podujatí
náboženského, národnostného alebo kultúrneho charakteru.37
Jeho sociálne cítenie bolo všeobecne známe, vždy sa snažil pomôcť najmä
tým najbiednejším. Po vypuknutí svetovej hospodárskej krízy vydal v roku
1931 obežník pod názvom O veľkej biede chudobných v súčasnej národohospodárskej kríze a prostriedkoch, ako im pomôcť. V liste sa o. biskup obrátil
na veriacich, aby „hladujúcim, nedostatku trpiacim svojim bratom, primerane
svojim možnostiam na pomoc prispieť ráčili“. V liste prízvukuje, že „skutkami milosrdenstva nie len, že si zabezpečíme poklady večnej ceny, nie len
32
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AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1929, inv. č. 445, sign. 2253.
Da prijdet carstvije tvoje vychádzali od roku 1928 ako príloha Russkoho slova, ktorá sa neskôr
osamostatnila ako oficiálny orgán Spoločnosti Najsvätejšieho srdca Isusa Christa a Spolku
Matky ustavičnej pomoci. Pozri AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1933, inv. č. 449, sign. 1099;
POTAŠ, Dar lásky, spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, s. 133.
V Prešove bol obnovený katedrálny spevácky zbor, ďalšie zbory vznikli napr. v Bratislave,
Prahe, Košiciach, Michalovciach, Medzilaborciach, Kojšove, Závadke a pod.
J. (eho) E. (excelencia) Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop prjaševskij. K jeho dvadcaťročnomu jubileju so
dňa jep. posvjaščenija (1927 – 1947), s. 47; ŠTURÁK, Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM, (1888 –
1960), s. 60 – 61; POTAŠ, Dar lásky, spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, s. 86 – 87.
AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1934, inv. č. 450, sign. 5046.
Pozri napríklad: AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1928, inv. č. 444, sign. 1128, 2134; AGAP,
Bežná agenda, Spisy, rok 1936, inv. č. 452, sign. 683; AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1937,
inv. č. 453, sign. 445, 1028.
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že zotrieme slzy mnohých našich blízkych, ale prispejeme k blahobytu a zachovania poriadku celej spoločnosti, prispejeme k blahobytu vlastnému, lebo
vieme dobre, že bieda a nedostatok bývajú matkou sociálnych rozvratov, revolúcii a boľševizmu. Pomôžme svojim blížnym a pomôžeme i samým sebe
a zabezpečíme si tak večný, ako aj časný blahobyt“.38
Biskup Pavol Gojdič bol známy svojou ľudskosťou, úprimnosťou a láskavou otvorenosťou. Mnohokrát opakoval, že nás spája ľudská prirodzenosť,
ktorú máme všetci spoločnú, lebo sme Božie deti. Na základe toho má každý
človek právo na život, na svoje vlastné cítenie, na priazeň a slobodu Božieho
dieťaťa. Podstatným pritom nemá byť to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája, a tým je ľudská prirodzenosť, preto sme zodpovední jeden za druhého.
Nesmieme škodiť jeden druhému, lebo každý násilník svojím násilníctvom
si privoláva na seba škodu, avšak pomáhajúc jeden druhému si vyslúžime
požehnanie. Táto kresťanská etika ho sprevádzala po celý jeho život.39 Jeho
životná filozofia bola preto jednoznačne v protiklade s filozofiou autoritatívnych režimov fašizmu, nacizmu a komunizmu, ktoré sa viac a viac zviditeľňovali v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Podobne negatívny postoj zaujal aj voči
rastúcemu nacionalizmu na Slovensku.
Dňa 23. januára 1939 krajinská vláda v Bratislave vytvorila päťčlennú komisiu – tzv. židovský výbor, ktorý mal pripraviť program na riešenie židovskej otázky.40 O dva dni, 25. januára 1939, biskup P. Gojdič vydal pre veriacich
v Prešovskom biskupstve pastiersky list, v ktorom jednoznačne odsúdil rasizmus, nacionalizmus a šovinizmus. V tomto liste sa uvádza:
„Žijeme v búrlivých časoch nacionalizmu, šovinizmu, rasizmu... Ako nové
nebezpečné bludy vyčíňajú po celom svete a osobitne v Európe. Táto nešťastná a nebezpečná náuka si berie svoje obete. Ona v človeku v prvom rade vidí
Japonca alebo Číňana, a nie človeka, nie svojho blížneho.
Súčasný hlboký nacionalizmus sa nevie zmieriť s myšlienkou, že každý
človek, nech je Turek alebo Tatár, biely alebo čierny, je rovnaké stvorenie
Božie, a teda má rovnaké právo na život, a na všetko, čo mu je milé, či už je
to jazyk, ušľachtilé zvyky alebo dávne tradície. Nechce priznať že Stvoriteľ
nestvoril ľudí do vyvolených, resp. druhoradých tried, ale že Spasiteľ sveta
zomrel za každého, každého vykúpil a daroval mu dôstojnosť Božieho dieťaťa.

38
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AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1931, inv. č. 447, sign. 3956.
POTAŠ, Dar lásky, spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, s. 135.
The Righteous among the Nations. Bishop Pavel Gojdic. Slovakia [online] [cit. 2018-06-25]. Dostupné na internete: <https://www.yadvashem.org/righteous/stories/gojdic.html>
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Terajší moderný hriech šovinistického svetonázoru tu – tam pokúša aj kňazov a narobil preto mnoho krívd a nespravodlivosti. Preto vyzývam kňazov,
aby sa chránili od tejto nebezpečnej epidémie, aby sa neodvážili vstúpiť do
služby spomenutého bludu, ale aby pamätali na to, že našim prvým a hlavným záujmom je Božie kráľovstvo, rozširovať sv. Evanjelium a ohlasovať ho
biednym. Aby sa nestali propagátormi náuky, ktorá rozsieva medzi ľuďmi
nenávisť, robí krivdy, ktorá sa proste protiví učeniu Krista a narobila už toľko
zla a nešťastia vo svete, že viac ho už netreba.
Samozrejme, že je potrebné ľúbiť svoje, nad blahom svojho národa pracovať, ale ľúbiť svoje ešte neznamená nenávidieť cudzie, nedáva nikomu právo
druhému robiť krivdy, škodu, ubližovať blížnemu.
Vyzývam preto svojich kňazov, aby napomínali svojich veriacich od fanatického exponovania sa v rôznych nacionálnych a politických záležitostiach...
Veď to je program Spasiteľa, a či nie práve my sme v prvom rade povinní
previesť ho do každého života? Aký milý, krásny by bol náš život v slzavom
údolí, keď by sme sa v prvom rade my kňazi, ale i všetci ľudia stali nielen
ohlasovateľmi, ale i nasledovníkmi tejto náuky Krista. Keby sme nikdy nestratili spred očí hlavné prikázanie lásky, o ktorej nás tak krásne učí sv. Pavol,
že skutočná láska... (1 Kor 13, 4 – 7).
Prosím a zaväzujem vysokopreosvietených otcov, pastierov duší, aby sa
chránili každej prepiatosti vo svojej národnej a politickej práci.
Najlepšie a najmúdrejšie je chrániť sa tohto nebezpečného terénu, ale ak aj
napriek všetkému sa tomu nemožno vyhnúť, nech to vždy robia – podľa úmyslu sv. Kristovej Cirkvi. To znamená, vždy na princípoch spravodlivosti a lásky,
hoci by to aj nebolo celkom so subjektívnym pocitom, pretože ináč môžu urobiť
veľa zlej služby svojmu národu, pretože kto krivdí druhému, krivdí sebe, pretože krivda sa vždy vypomstí – spravodlivosť je základ kráľovstva.
Sme povinní riadiť sa usmernením sv. Gregora VII.: fiat justitia, pereat mundus.41
Skutočný dušpastier je najbližšie k svojmu veriacemu, s nimi sa teší, s nimi
smúti. Kto je toho neschopný, nech vie, že jeho konanie je zblúdené a nemilé
Bohu.
Politické a šovinistické prehmaty kňazov už narobili mnoho škôd sv.
Cirkvi i dušiam, preto seriózne napomínam všetkých, aby v tomto bode skontrolovali svoje konanie a minulé činy, a čo bolo v minulosti nesprávne, aby sa
do budúcnosti neopakovalo.
41

Fiat iustitia, pereat mundus je latinské úslovie – „Nech sa stane spravodlivosť, aj keby mal (pri
tom) zahynúť celý svet.“
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Spravodlivosť, láska k blížnemu a vernosť tomu, že ste Kristovými učeníkmi, ktorých povinnosťou je ohlasovať evanjelium všetkým národom – zastať
sa všetkých a byť zodpovedný za všetkých, ktorí boli zverení nášmu vedeni.“42
Veľkú pozornosť otec biskup venoval aj stavu chrámov v biskupstve, najmä katedrálnemu chrámu. Biskupovi veľmi záležalo na pokračovaní opravy
Katedrály svätého Jána Krstiteľa. Svojim kňazom vždy zdôrazňoval, že chrám
má byť dôstojným príbytkom Božím. Preto sa aj najskôr pustil do dokončenia rozsiahlej rekonštrukcie katedrálneho chrámu, ktorá sa začala ešte v roku
1924 za biskupa D. Njaradiho. S opravou sa pokračovalo v roku 1928, keď
bolo dokončené reštaurovanie malieb a fasády. V roku 1929 dal P. P. Gojdič do zrenovovaného chrámu vyhotoviť nový prestol43 z bieleho mramoru
a veľký strieborný kivot,44 v roku 1934 bola urobená elektrifikácia osvetlenia
interiéru katedrály.45
Počas svojho pôsobenia v pozícii apoštolského administrátora Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva biskup P. Gojdič vysvätil 15 nových chrámov a 9 obnovených chrámov.46
Ekonomická situácia Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva, ako aj
jednotlivých farností, bola v 20. a 30. rokoch značne ťažká. Financie mnohokrát postačovali iba na zabezpečenie toho najnutnejšieho. Veľkým problémom
sa napr. ukázalo aj udržiavanie drevených chrámov v niektorých chudobnejších farnostiach. Prvá svetová vojna spôsobila zničenie viacerých drevených
chrámov, mnohé ďalšie boli v havarijnom stave a vyžadovali si nutné opravy. V medzivojnovom období bolo navyše vo viacerých gréckokatolíckych
obciach trendom nahrádzať drevené chrámy trvajúcejšími a „honosnejšími“
murovanými stavbami.
Krajným riešením tejto situácie bolo napr. odpredanie takéhoto chrámu,
príp. jeho prevezenie do skanzenu, kde sa o jeho udržiavanie postaral štát. Tri
gréckokatolícke drevené chrámy boli v medzivojnovom období prevezené do
42
43

44
45

46

AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1939, inv. č. 455, sign. 400.
Prestol (svätý stôl, svätá trapéza, oltár) je štvorboký, oddelený od múru, stojí uprostred svätyne, aby sa mohlo okolo neho chodiť. Oltár v gréckokatolíckej cirkvi nie je len miesto obetovania, ale aj kráľovský trón, na ktorom tróni Boh, a to nie len v čase prinášania Eucharistie,
ale stále a je tiež symbolom samotného Ježiša Krista.
POTAŠ, Dar lásky, spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, s. 85.
SCHEMATISMUS venerabilis cleri Fragopolitanae seu Prešovensis et administratuae apostolicae Mukačensis et Hajdudorogensis necnon omnium graeci ritus catholicorum in republica Čechoslovacciae
degentum. Pro anno domini 1948 ab erecta sede episcopali 132. Fragopoli 1948, s. 37.
J. (eho) E. (excelencia) Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop prjaševskij. K jeho dvadcaťročnomu jubileju so
dňa jep. posvjaščenija (1927 – 1947 ), s. 102 – 103.
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iných miest na Slovensku, resp. Čiech. V roku 1927 bol do Východoslovenského múzea v Košiciach prevezený chrám z obce Kožuchovce (veriaci si tu
postavili murovaný chrám v roku 1926). V roku 1931 bol do Bardejovských
kúpeľov premiestnený chrám z obce Mikulášová (murovaný chrám tu bol
taktiež postavený v roku 1926).47 V roku 1935 sa uskutočnil predaj dreveného
chrámu z obce Malá Poľana (okr. Medzilaborce) mestu Hradec Králove.48
Biskup P. Gojdič sa počas svojho pôsobenia na prešovskom biskupskom
stolci snažil byť spravodlivým biskupom pre všetkých svojich veriacich, nerozlišoval pritom medzi národnosťou, sociálnym a ekonomickým postavením
či politickou príslušnosťou. To však neznamenalo, že sa nevyjadroval k politickým, kultúrnym, národnostným či rôznym celospoločenským témam.
Najmä v poslednom období existencie Československa sa jeho vnútropolitické, zahraničnopolitické alebo celospoločenské postoje odlišovali od postojov
vládnych a politických predstaviteľov štátnych orgánov. Zjednodušene by sa
tieto rozdielne postoje dali zaradiť do troch oblastí. Tou prvou bola oblasť
politická, druhou oblasť národnostná a treťou oblasťou tzv. židovská otázka
(tá sa však dostala do popredia predovšetkým až po vzniku Slovenskej republiky).
Politicky bola Gréckokatolícka cirkev napr. upodozrievaná z toho, že
podporuje rôzne iniciatívy, ktoré chceli zmeniť hranice Slovenska. Už krátko
po vyhlásení autonómie Slovenska v októbri 1938 niektorí rusínski politickí
predstavitelia rozvinuli túto myšlienku až k požiadavke pripojenia východného Slovenska k Podkarpatskej Rusi. Negatívne bolo chápané napríklad aj
to, že sa gréckokatolícke duchovenstvo a veriaci nechceli výraznejšie angažovať v politických štruktúrach Hlinkovej slovenskej ľudovej strany – Strany
slovenskej národnej jednoty. Závažnou skutočnosťou bolo, že časť duchovenstva gréckokatolíckej cirkvi bola ešte stále upodozrievaná z nelojálnosti k československému štátu a napádaná z promaďarského zmýšľania.
Na konci 30. rokov dochádzalo k výraznejšiemu nedorozumeniu medzi
slovenskou politickou reprezentáciou a niektorými predstaviteľmi gréckokatolíckej cirkvi v tzv. štátotvornej otázke. Jedným z vedľajších dôsledkov
podpísania Mníchovskej dohody bolo aj vyhlásenie autonómie Slovenska
a následne aj Podkarpatskej Rusi. Táto nová situácia podnietila politikov
prorusínskej, resp. proukrajinskej orientácie na Slovensku k tomu, aby začali
47

48

DUDÁŠ, Miloš – GOJDIČ, Ivan – ŠUKAJLOVÁ, Margita. Kultúrne krásy Slovenska. Drevené
kostoly. Bratislava: Dajama, 2007, s. 52, 72.
V období prvej Československej republiky boli takto do Čiech premiestnené aj tri drevené
chrámy z Podkarpatskej Rusi. Dnes tieto chrámy stoja v Prahe, Ostrave-Kunčiciach a v Novej
Pake.

326

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

požadovať širšiu kultúrnu autonómiu, príp. až pripojenie východných častí Slovenska k Podkarpatskej Rusi. Toto úsilie priamo podporovala samotná
autonómna vláda Podkarpatskej Rusi. Jej prvý predseda Andrej Bródy už vo
svojom nástupnom prejave 12. októbra v Užhorode vyhlásil, že „prvá vláda
karpatských Rusov podnikne všetky kroky, aby zjednotila všetky ruské územia v Karpatoch od rieky Poprad k rieke Tisa do jedného slobodného štátu“.49
Ďalší dvaja členovia tejto podkarpatoruskej vlády, Ivan Pješčak a Štefan Fencik, dokonca na Slovensku vyzývali na zjednotenie, resp. na úpravu hraníc
medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou. Ako delegáti autonómnej vlády
Podkarpatskej Rusi obaja politici 12. októbra 1938 navštívili Prešov, kde sa
o. i. stretli aj s niektorými predstaviteľmi gréckokatolíckej cirkvi.50
Nedoriešené otázky predovšetkým v oblasti rusínskeho školstva, jazyka
a zastúpenia Rusínov vo verejnej správe na Slovensku spôsobili, že myšlienka pripojenia východného Slovenska k Podkarpatskej Rusi začala získavať
širšiu podporu. V októbri 1938 vznikli v Prešove, Bardejove, Snine, Starej
Ľubovni, Michalovciach a Medzilaborciach Rusínske (Ruské) národné rady
(RNR), ktoré začali rozširovať memorandum požadujúce pripojenie rusínskych (rusských) obcí na východnom Slovensku k Podkarpatskej Rusi.51 Na
podporu tejto myšlienky sa na viacerých miestach organizovali podpisové
akcie. Gréckokatolícka cirkev sa oficiálne do tohto hnutia nezapojila, aj keď sa
vyskytli individuálne prejavy podpory týmto snahám zo strany veriacich, ako
aj niektorých duchovných. Vláda hnutiu za pripojenie východného Slovenska
k Podkarpatskej Rusi venovala značnú pozornosť a celkom pochopiteľne tieto
prejavy netolerovala a voči ich predstaviteľom vyvodzovala patričné dôsledky. Veľmi aktívne bolo najmä Oddelenie štátnej bezpečnosti, ktoré si všímalo
aktivity mnohých osôb, z ktorých niektorí pochádzali aj z prostredia gréckokatolíckej cirkvi (vyšetrovaní boli aj niektorí gréckokatolícki kňazi).52 Celou
touto záležitosťou sa zaoberala aj disciplinárna komisia Gréckokatolíckeho
biskupského úradu, ktorá v drvivej väčšine prípadov rozhodla, že vyšetrova-
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MAGOCSI, Paul Robert. Formuvanja nacionaľnoj samosvidomosti: Podkarpatska Rus (1848 –
1948). Užhorod 1994, s. 144.
KOVAĽ, Peter. Podiel gréckokatolíckej cirkvi v Prešove na multietnickom charaktere mesta
v druhej polovici 30. rokov a začiatku 40. rokov. In: Annales historici Presovienses, 2010, vol. 9,
s. 223.
KONEČNÝ, Stanislav. Rusínska otázka v období prvej Slovenskej republiky. In: Slovenská
republika 1939 – 1945. Martin: Matica slovenská, 2000, s. 174.
KOVAĽ, Peter. Otázka slovensko-rusínskych etnických hraníc v čase formovania slovenskej
štátnosti. In: PEKÁR, Martin – PAVLOVIČ, Richard (eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939
a salzburskými rokovaniami. Prešov: Universum, 2007, s. 115.
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ní kňazi sú nevinní.53 Proti často neodôvodnenému postupu štátnych orgánov
viackrát protestoval aj biskup P. Gojdič, ktorý sa so svojimi listami obrátil,
napr. aj na predsedu vlády Dr. Vojtecha Tuku či na Ministerstvo školstva a národnej osvety (MŠANO).54
Po podpísaní Viedenskej arbitráže 2. novembra 1938 slovenská autonómna vláda koncom roku 1938 a začiatkom roku 1939 vyvíjala veľký tlak na gréckokatolícku cirkev, aby prepustila zo svojich služieb všetkých kňazov a učiteľov, ktorí nemali „domovské právo“ na území bývalého Slovenska spred
arbitráže. Keďže gréckokatolícka cirkev tieto osoby ani po urgenciách neprepustila, Ministerstvo školstva a národnej osvety Slovenskej republiky vydalo
25. januára 1939 nariadenie, podľa ktorého mali byť títo kňazi a učitelia zo
Slovenska vyhostení.55
Krátko po vyhlásení autonómie Slovenska vznikali aj rôzne politické,
kultúrne, mládežnícke, záujmové, ale aj náboženské organizácie, ktoré boli
priamou súčasťou jedinej povolenej politickej strany – Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany. Biskup P. Gojdič však nepreferoval angažovanie sa kléru a veriacich v ich štruktúrach. Agilná bola najmä Hlinkova garda (HG) a Hlinkova
mládež (HM), ktoré sa aj napriek tomuto postoju biskupa snažili podchytiť
gréckokatolíckych veriacich. V tejto záležitosti sa na biskupský úrad v Prešove obrátila Hlavná duchovná správa HG, ktorá okrem toho zaslala ordinariátu aj stanovy a štatút HG.56 Pavol Gojdič odpovedal listom z 15. mája
1939, v ktorom okrem iného uvádza: „Keďže nepoznám organizačný plán HG
a HM, v tejto veci sa nemôžem meritórne vyjadriť. Súčasne upozorňujem, že
v Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži je minimálny počet gréckokatolíckych
veriacich, preto sa neoplatí pre tieto organizácie takých kňazov menovať...“57
Na opakovaný nátlak Hlavnej duchovnej správy biskupský úrad v Prešove
napokon navrhol mená gréckokatolíckych duchovných, ktorí mali byť duchovní radcovia Hlinkovej mládeže v 16 okresných správach na Slovensku.
Biskupský úrad to však považoval iba za formálnu záležitosť, s činnosťou
Hlinkovej mládeže sa nikdy nestotožnil.
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AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1940, inv. č. 456, sign. 361. Vyjadrenie disciplinárnej komisie
Gréckokatolíckeho biskupského úradu proti Deziderovi Schudichovi zo dňa 4. marca 1940 (č.
557/361 – 1940). Spis tiež obsahuje list vlastnej obhajoby o. Schudicha, ktorú zaslal biskupskému úradu 8. februára 1940.
AGAP, Prezidiálne spisy, inv. č. 74, sign. 38; AGAP, Prezidiálne spisy, inv. č. 74, sign. 34;
AGAP, Prezidiálne spisy, inv. č. 75, sign. 9.
AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1939, inv. č. 455, sign. 427.
AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1939, inv. č. 455, sign. 265.
AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1939, inv. č. 455, sign. 265.
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V novembri 1939 zaslalo ministerstvo školstva a národnej osvety prešovskému biskupskému úradu sťažnosť na o. Vasiľa Hopka, ktorý sa mal vraj
vyjadriť o Slovenskom štáte ako o štáte sezónnom. V odpovedi P. Gojdiča
z 12. novembra 1939 biskup tieto obvinenia odmietol, považoval ich iba za
nepravdivé očierňovanie. Svoj postoj, ako aj postoj celého úradu k Slovenskému štátu a národnostným vzťahom v biskupstve jednoznačne definoval takto:
„Biskupský ordinariát je si plne vedomý svojich povinností voči Slovenskému
štátu i jeho vláde a leží mu na srdci čo možno najlepšia konsolidácia pomerov
medzi gréckokatolíckymi Rusínmi a Slovákmi.“58
Biskup P. Gojdič sa vždy snažil brániť svoju cirkev, na čele ktorej stál.
Mnohokrát sa preto ocitol v opozícii voči rôznym politickým orgánom a inštitúciám, ktoré mali na mnohé konkrétne otázky rozdielne názory. Ako príklad možno uviesť záležitosť spojenú so zamýšľaným vznikom Štátneho inšpektorátu nad cirkevnými archívmi a knižnicami. V júni roku 1939 MŠANO
zverejnilo svoj zámer zriadiť takúto inštitúciu „v snahe zachrániť, zachovať
a sprístupniť vedeckým bádateľom bohatstvá našich archívov a knižníc“.
Biskup P. Gojdič sa k tejto iniciatíve vyjadril takto: „V samom sebe sa vidí
táto myšlienka veľmi aktuálna a praktická, lebo skutočne v cirkevných knižniciach a archívoch ležia mŕtve poklady bez využitia, ale súčasne obávať sa
možno, že spomenutý samostatný inšpektorát stane sa počiatkom nejakého
protektorátu, ktorý dôjde do zoštátnenia všetkých diecéznych knižníc, alebo
aspoň pozbaví diecézne knižnice od najcennejších pokladov.“ Biskup sa v liste dotkol aj veľmi závažnej témy, a to tej, že knižnica Matice slovenskej v Martine už takmer 20 rokov zadržiavala celú biskupskú knižnicu Prešovského
biskupstva. P. Gojdič preto pokračuje: „tak sa to stalo s našou knihovňou,
z ktorej ešte asi v roku 1920 vypožičala S. Turčianska Martinská Slovenská
Matica cenné rukopisy, ktoré cez 20 rokov stále prosíme späť – ale naša námaha je márna, lebo odpoveď je vždy, že ´stratili sa, alebo že ich nemôžu nájsť,
a pod.´“ V závere preto konštatuje: „Keby šlo skutočne a úprimne o to, aby
sa zachránili, zachovali a sprístupnili vedeckým bádateľom bohatstvá naších
archívov a knižníc, a jestli by štát i finančne prispel k zdokonaľovaniu a rozširovaniu cirkevných biblioték, a nebolo sa treba obávať pre vyššie spomenuté
eventuálne nebezpečenstvá, vtedy len vítať by možno otáznu akciu. Ale dokiaľ takú garanciu nevidíme od štátu, musíme sa brániť protiv všetkej sekularizácii cirkevných majetkov.“59
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AGAP, Prezidiálne spisy, inv. č. 74, sign. 49.
AGAP, Bežná agenda, Spisy, rok 1939, inv. č. 455, sign. 2938.
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Aj keď sa niektoré postoje biskupa P. Gojdiča rozchádzali s postojmi vládnych predstaviteľov (československých, resp. slovenských), vždy zostával na
pozícii lojálnosti a podpore štátnej moci či štátneho zriadenia. Najlepšie sa to
dá dokumentovať prostredníctvom jeho konkrétnych krokov, z ktorých jednoznačne vyplýva, že vedenie gréckokatolíckej cirkvi sa stotožnilo s vnútropolitickým vývojom v Československu, resp. na Slovensku, a nevyvíjalo žiadne separatistické tendencie na rozbitie štátu.
Už krátko po svojom uvedení do úradu sa P. Gojdič v liste ministrovi školstva a národnej osvety Milanovi Hodžovi (datovaný 10. mája 1927) dotkol aj
otázky lojality k novému štátu. V liste sa rozhodne dištancoval od pokusov
o zmenu hraníc československého štátu, a navyše vyhlásil, že „všetkým svojim úradným a osobným vplyvom som zakázal, aby sa tieto nezrovnalosti
využili pre agitácie. Všetkými svojimi silami chcem slúžiť úplnej konsolidácii,
lebo len od nej sa môže očakávať kľudný vývoj pokoja a blahobytu“.60
V októbri roku 1933 vydal biskup P. Gojdič pastiersky list, v ktorom sa
vyjadril k priebehu osláv 15. výročia vzniku Československej republiky v Prešovskom biskupstve. Aby pri oslavách bola jednotnosť v celom biskupstve,
vyzval biskup duchovenstvo „čtoby na sej deň vsehda toržestvenny bohosluženija
soveršili, na kotory nužno pozvati kromi virnikov i školskych ditej – vsi urjady, nachoďaščijesja v prichodi“. Duchovenstvo malo pri týchto bohoslužbách poučiť
veriacich o „značeniju seho dňa“ a povzbudiť ich „na otdanosť i poslušnosť k štatu i predstaviteľam, verchnosťam tak štatnym, jak i cerkovnym“. Následne opäť
vyzýva duchovenstvo, aby „po bohosluženijach prospivalisja škoľnymi diťmi pod
vedenijem uvažejemych pivcoučitelej i štatny himny v tom rjadu, jak to ministerstvo
školnoho i narodnoho prosviščenija opredililo, a imenno v pervych Kde domov můj,
potom Nad Tatrou sa blýska a na Podkarpatskoj Rusi i Podkarpatskije rusiny“. V závere listu biskup vyjadruje svoje presvedčenie, že „duchovenstvo s učiteľstvom
sije rasporjaženije točno i oduševlenno perevedet, jak v teperišnom 15 – hodu zaosnovanija našej miloj republiki, tak vsehda i v budučnosti“.61
Keď 14. septembra 1937 zomrel prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk, biskup P. Gojdič na túto udalosť reagoval vydaním pastierskeho listu, ktorý už 15. septembra zaslal všetkým kňazom a riaditeľom cirkevných škôl Prešovského biskupstva. V liste biskup stanovil, ako má prebiehať
štátny smútok. Až do pohrebu – 21. septembra 1937, sa malo napoludnie vo
všetkých chrámoch nepretržite zvoniť 15 až 30 minút. V deň pohrebu sa malo
zvoniť pol hodiny. Na všetkých cirkevných budovách mala byť vyvesená čier60
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na vlajka až do 24. septembra 1937. V školách sa mali usporiadať smútočné
spomienky, na ktorých „opisany budut važnijšia sobytia žizni Prezidenta Osloboditelja i učenikam predpložatoja jeho velikaja neociniteľnija zaslugi pri založeniju
i vybudovaniju našoj Respubliky“.62
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky Pavol Gojdič akceptoval žiadosť predsedu Slovenského snemu Martina Sokola, aby dal súhlas na slávenie
slávnostných bohoslužieb pri príležitosti voľby prezidenta Slovenskej republiky. Biskup P. Gojdič prostredníctvom obežníka z 19. októbra 1939 vyzval
všetkých duchovných, aby tieto liturgie slúžili. Súčasne vyzval veriacich, aby
sa na týchto bohoslužbách v chrámoch zúčastnili.63
Biskup P. P. Gojdič, najvyšší predstaviteľ gréckokatolíckej cirkvi, ako aj
gréckokatolícka cirkev samotná, boli v medzivojnovej Československej republike (a predovšetkým neskôr v samostatnej Slovenskej republike) mnohokrát obviňovaní z rusínskeho nacionalizmu. Národnostná problematika bola
ďalšou z oblastí, v ktorej existovali rozpory slovenského politického vedenia
a gréckokatolíckej hierarchie. Po roku 1918 sa na pôde gréckokatolíckej cirkvi
stretlo niekoľko rozdielnych, ba až protichodných národnostných a politických koncepcií, výsledkom bol potom vznik rôznych nedorozumení jednak
v rámci cirkvi, ale predovšetkým vo vzťahu k štátu.
V 30. rokoch 20. storočia sa zviditeľnil etnodiferenciačný proces gréckokatolíkov slovenskej národnosti, ktorí sa začali výraznejšie vyčleňovať z masy
gréckokatolíckych veriacich na Slovensku. Prešovský administrátor Pavol Peter Gojdič, ako aj celé vedenie gréckokatolíckej cirkvi sa hlásilo najmä k rusínskej (resp. ukrajinskej) národnosti. Početnejší gréckokatolíci slovenskej národnosti však nemali v medzivojnovom Československu adekvátne zastúpenie
v cirkevných orgánoch, kultúrnych alebo školských cirkevných inštitúciách.
Časť slovenskej politickej reprezentácie, viaceré média, ale aj niektorí gréckokatolícki kňazi slovenskej národnosti preto vyčítali najvyššej hierarchii cirkvi,
že úmyselne preferuje Rusínov a popritom potláča práva Slovákov v gréckokatolíckej cirkvi. „Tŕňom“ v oku bola najmä „prílišná“ angažovanosť biskupa
P. Gojdiča pri ochrane rusínskej menšiny, jej jazyka, školstva a kultúry. Biskup
P. Gojdič bol napríklad viackrát obviňovaný z diskriminácie bohoslovcov slovenskej národnosti. S tým potom súvisela snaha slovenskej vlády zasahovať
do riadenia cirkvi, za čo možno považovať angažovanie sa ministerstva školstva a národnej osvety v prospech kňazských svätení bohoslovcov slovenskej
národnosti. Podobne potom aj duchovenstvo gréckokatolíckej cirkvi, najmä
62
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ministerstvo školstva a národnej osvety neustále kontrolovalo, ako sa stavia k veriacim slovenskej národnosti vo svojich farnostiach. Pretrvávajúcim
problémom bola aj otázka zriadenia nového gréckokatolíckeho biskupstva so
slovenským biskupom pre veriacich slovenskej národnosti. Takmer súčasne
sa objavili návrhy niektorých slovenských politikov preložiť sídlo biskupa P.
Gojdiča z Prešova do Medzilaboriec, príp. do Svidníka.
Biskup P. P. Gojdič sa stal skutočným ochrancom rusínskej menšiny, jej
jazyka, školstva a kultúry. Kritika jeho národnostnej politiky však bola väčšinou prehnaná a jeho kroky sa mnohokrát nesprávne interpretovali a prekrúcali. P. Gojdič, aj keď sa vždy hlásil k svojej národnosti, nikdy sa nedal
zviesť prúdom nejakého nacionalizmu či národného šovinizmu. Na výčitky,
že preferuje Rusínov, odpovedal konštatovaním, že musí venovať väčšiu pozornosť tým, ktorých záujmy nemá kto obhajovať, a kde sú problémy najväčšie. Na otázky, prečo okrem náboženskej berie na seba aj prácu národnostnú,
odpovedal takto: „Vzal som túto prácu na seba len preto, že niet iného, kto
by sa o to staral. Iné národnosti majú svojich ministrov, majú svoju politickú
stranu, svojich poslancov, len jedna časť mojich veriacich nemá nikoho, kto by
bránil jej národnostné práva. Ak sa moji veriaci s dôverou obracajú na mňa, ja
nemôžem odvrhnúť ich prosbu, ani v tom prípade, že mám kvôli tomu veľa
nepríjemností a mnoho škody. Bol by som veľmi povďačný, keby túto ťažkú
prácu vzal na seba niekto iný, preto len čo sa taký nájde, ja sa jej v tom momente zrieknem.“64
Gréckokatolícka cirkev bola počas trvania prvej Československej republiky mnohokrát stotožňovaná s podporou promaďarských tendencií. Bolo
všeobecne známe (a aj v tejto práci sme sa o tom niekoľkokrát zmienili), že
gréckokatolícke duchovenstvo na konci 19. a začiatku 20. storočia výrazne
poznačila maďarizačná politika budapeštianskej vlády. Výsledok tejto politiky sa potom často prejavoval aj po roku 1918. Pomaďarčenie duchovenstva sa
však takmer výhradne nieslo v rovine „súkromnej“ (napr. vzájomná súkromná jazyková komunikácia, súkromná listová korešpondencia, rodinné a priateľské vzťahy s občanmi Maďarska či návštevy Maďarska), takmer nikdy sa
však nedostalo do pozície politickej, alebo dokonca do pozície branno-bezpečnostnej (napr. obavy z ohrozenia územnej celistvosti československého
štátu). Tento stav zapríčinila dlhoročná výchova a vzdelávanie duchovných
v školských inštitúciách, ktoré boli pred rokom 1918 organizované hlavne
v maďarskom jazyku. Mnohí kňazi dokonca študovali priamo v Maďarsku
64
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či pôsobili na maďarských farnostiach. Tento súkromný („promaďarský“)
prejav gréckokatolíckeho duchovenstva sa však v novotvoriacej sa republike často nesprávne dostal práve do roviny politickej. Všetky „maďarizačné“ prejavy duchovných, v drvivej väčšine tie „súkromné“, sa automaticky
dávali do pozície nedôvery, ba dokonca do pozície útoku voči Slovensku,
resp. Československej republike. Po Viedenskej arbitráži a vzniku Slovenskej
republiky sa táto nedôvera ešte zväčšila. Tieto obvinenia, ktoré vychádzali
najmä v tlači poplatnej slovenskej vláde, však boli často prehnané. Svoju akú
takú opodstatnenosť mohli mať v období krátko po vzniku Československa,
nie však v druhej polovici tridsiatych rokov alebo počas trvania prvej Slovenskej republiky. Nová generácia gréckokatolíckeho duchovenstva sa väčšinou
hlásila k rusínskej, časť aj k slovenskej národnosti, preto obvinenia, že maďarónstvo má v Prešovskom biskupstve ešte stále živnú pôdu, boli účelovo
zveličené.65
Nedôvera voči prešovskému apoštolskému administrátorovi P. Gojdičovi
v slovenských politických kruhoch neustále rástla. Tento postoj podporovalo
aj neustále sledovanie aktivít biskupa prešovským policajným komisárstvom,
a to jednak v období existencie Československa, ako aj v neskoršom Slovenskom štáte. Pravidelne podávané správy ministerstvu vnútra však boli často
tendenčné, väčšinou sa zakladali na výpovediach „tajných informátorov, blízkych biskupovi, resp. blízkych ďalším členom biskupského úradu“. Hodnovernosť takýchto informácií bola často minimálna, mnohokrát však bola interpretovaná ako oficiálne stanovisko biskupa alebo vedenia gréckokatolíckej
cirkvi. Hlavnými „leitmotívmi“ väčšiny správ bola „prílišná“ angažovanosť
biskupa Gojdiča v národnostnej problematike, jeho nadmerné protežovanie
gréckokatolíkov rusínskej národnosti a naopak, rozsiahla „diskriminácia“
gréckokatolíckych Slovákov. Ďalším častým obvinením bolo „dokázané“
maďarofilstvo gréckokatolíckeho duchovenstva, a tak aj z toho vyplývajúca
(„zákonitá“) jeho štátna nespoľahlivosť. Podchytení informátori taktiež vedeli
veľmi briskne informovať policajné a štátne úrady o niektorých morálnych
a etických previneniach gréckokatolíckych duchovných. Tieto informácie
sa potom často umelo zveličili a použili na diskreditáciu celej cirkvi. Mnohé
ďalšie informácie sa síce zakladali na „pravde“, boli však nesprávne interpretované, predovšetkým z neznalosti východného kánonického práva, resp.
z neznalosti zvykového práva miestnej cirkvi či neznalosti dobových pomerov v biskupstve. Účelové upravované informácie boli niekedy aj výsledkom
65
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prílišného angažovania sa policajných úradníkov či „strachu“ zo všetkého
neslovenského, či odmietanie všetkého neslovenského.
Akousi „vodou na mlyn“ pri vzniku negatívneho pohľadu na gréckokatolícku cirkev (resp. jej hierarchiu) bolo aj jej prílišné ľpenie na vlastnej tradicionalite, a len veľmi pomalé akceptovanie nového historického a spoločensko-náboženského vývoja.66 Gréckokatolícka cirkev na našom území bola
oddávna úzko spojená s rusínskym národom, a jej vedenie len veľmi ťažko
prijímalo fakt, že v medzivojnovom období miernu časť veriacich už tvorili
Slováci. Podobne zdĺhavým „akceptačným“ procesom prešli aj ďalšie „otcovské“ tradície cirkvi ako nahradenie starého juliánskeho kalendára novým
gregoriánskym kalendárom, alebo používanie aj ďalšieho liturgického jazyka
– popri cirkevnej slovančine aj slovenského jazyka.
Biskupovi P. Gojdičovi tiež často vyčítali aj spôsob obsadzovania farností
v biskupstve, predovšetkým to, že aj v čisto slovenských farnostiach účinkovali kňazi Rusíni. Bolo to tak najmä preto, že slovenských kňazov v biskupstve bolo veľmi málo. Dôvodom tohto stavu bolo napr. aj to, že kňazské povolanie sa v gréckokatolíckej cirkvi stávalo akoby dedičným v tých rodinách,
ktorým bola priznaná sloboda po uskutočnení Užhorodskej únie, a tie rodiny
boli výhradne rusínske.67 Navyše aj niektorí kňazi, ktorí pochádzali zo slovenského prostredia, sa k Slovákom nehlásili.
Po mnohých medializovaných, ale aj skrytých obvineniach na svoju osobu
sa biskup P. P. Gojdič viackrát obrátil s vysvetľujúcim stanoviskom priamo
k najvyšším predstaviteľom štátu – prezidentovi Slovenskej republiky Jozefovi Tisovi či predsedovi vlády Vojtechovi Tukovi.68 Keďže žiadna „náprava“
tohto stavu dlhšie neprichádzala, biskup P. Gojdič sa po vlastnej úvahe rozhodol podať abdikáciu z vedenia biskupstva. Vychádzal pritom aj zo stavu vecí,
že ako apoštolský administrátor spravuje biskupstvo len dočasne. Toto svoje
rozhodnutie zaslal 22. novembra 1939 rímskemu pápežovi Piovi XII. prostredníctvom apoštolskej nunciatúry v Berlíne.69 Pápežovi vysvetľuje, že sa tak
rozhodol z politických a osobných dôvodov. Argumentoval tým, že nechce
byť prekážkou dobrých vzťahov medzi gréckokatolíckou cirkvou a sloven-
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skou vládou, a preto ho prosí, aby vymenoval do čela biskupstva takého človeka, ktorý bude mať väčšiu dôveru vlády.70 Slovenská vláda sa žiadosťou
biskupa P. Gojdiča zaoberala na svojom zasadnutí 26. januára 1940. Jeho abdikáciu zobrala na vedomie, o čom ho listom z 31. januára 1940 informoval samotný predseda vlády V. Tuka.71 Svätá stolica sa však s riešením tejto situácie,
a teda ani s odpoveďou neponáhľala. Dňa 12. marca 1940 berlínska nunciatúra zaslala biskupovi list, v ktorom jeho rozhodnutie abdikovať z vedenia biskupstva zobrala na vedomie. Súčasne biskupovi oznámila, že o jeho odvolaní
môže rozhodnúť iba Svätá stolica, ktorá prostredníctvom Kongregácie pre
východné cirkvi celú záležitosť starostlivo prešetruje.72 Výsledok šetrenia bol
známy až v júli 1940 a pre mnohých bol prekvapivý. Svätá stolica P. P. Gojdiča uvoľnila z titulárneho biskupstva i prešovskej administrácie, no súčasne
ho 19. júla 1940 vymenovala za šiesteho sídelného prešovského biskupa,73 čo
napokon zobrala na vedomie aj slovenská vláda. Slávnostná intronizácia „staronového“ biskupa sa potom konala v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa
8. augusta 1940.74

Bishop Pavol Peter Gojdič OSBM – Apostolic Administrator of Prešov
(1927 – 1940)
Beatified Bishop P. P. Gojdič – one of the most significant people in the
history of the Greek Catholic Church in Slovakia – was the head of Eparchy
(bishopry) in Prešov for more than 33 years (1927-1960). Between the years
1927-1940, he led the Eparchy as an apostolic administrator, and in 1940-1960
as the residential bishop of Prešov. In 1950, the Greek Catholic church was
banned by the communist regime, and Bishop P. Gojdič was unjustly sentenced and imprisoned by the state.
This study deals with the life and activities of Pavel Peter Gojdič as an
apostolic administrator in Prešov during the first Czechoslovak republic. This
period was very difficult and complicated for the Greek Catholic church. On
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AGAP, Prezidiálne spisy, inv. č. 75, sign. 51.
J. (eho) E. (excelencia) Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop prjaševskij. K jeho dvadcaťročnomu jubileju so
dňa jep. posvjaščenija (1927 – 1947), s. 104.
AGAP, Prezidiálne spisy, inv. č. 75, sign. 28.
WELYKYJ, Athanasius (ed.). Documenta Pontificorum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia II. Romae: PP. Basiliani, 1954, s. 567 – 568, uvádza ako dátum vymenovania 19. júl 1940.
SCHEMATISMUS... pro anno Domini 1948, s. 11, však uvádza dátum 17. júl 1940.
SCHEMATISMUS... pro anno Domini 1948, s. 11.
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one hand, the church substantially developed in terms of the religious and
spiritual life of believers, as well as national and cultural life. Many new temples were built, new parishes, religious educational and cultural institutions
were established as well. On the other hand, it was a period of confronting
many difficult and considerably problematic issues such as the poor economic and social position of disciples, reverberating magyarizing efforts of the
clergy, the boom of the Orthodox movement, escalating tensions between ethnic fractions and the suspicious attitude of the political and state authorities
towards the church.
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TRNAVSKÝ APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR
BISKUP PAVOL JANTAUSCH
Rastislav Karaba

Po vzniku Československej republiky (ČSR) v roku 1918 sa postavenie
katolíckej cirkvi na Slovensku skomplikovalo tým, že niekoľko biskupských
stolcov zostalo uprázdnených, a fakt, že prevažná časť Ostrihomskej arcidiecézy sa stala súčasťou ČSR. Svätá stolica (Sv. stolica) stála pred nesmierne zložitou a citlivou úlohou: dohodnúť s československou vládou správu bývalého
územia Ostrihomskej arcidiecézy a neznepriateliť si pri tom Maďarsko.1 Túto
časť Ostrihomskej arcidiecézy, ktorá ležala na štátnom území ČSR, vzala Sv.
stolica 29. mája 1922 do vlastnej správy a ustanovila tam svojho apoštolského
administrátora Pavla Jantauscha, ktorý tak v Trnave vystriedal generálneho
vikára Františka Richarda Osvalda, ktorým sa ako posledným ostrihomským
arcibiskupským vikárom Trnavského vikariátu skončila právna a faktická
existencia tohto vikariátu. Okolnosti vymenovania P. Jantauscha trnavským
apoštolským administrátorom boli celkom mimoriadne. V máji 1922 prišiel
k nemu na faru v Ludaniciach tajomník trnavského generálneho vikariátu
Vendelín Halász a oznámil mu, že apoštolský nuncius ho žiada, aby koncom
mája išiel s púťou do Ríma. Zároveň ho požiadal, aby sa pred touto cestou
zastavil na vikariáte v Trnave, kde mu bol odovzdaný list určený pre Apoštolskú nunciatúru v Prahe s poznámkou, že list nesmie otvoriť, keďže v ňom boli
dôverné veci. P. Jantausch list odovzdal v Prahe Apoštolskej nunciatúre, kde
zároveň dostal nový list, ktorý mal odovzdať Štátnemu sekretariátu vo Vatikáne, kde mu štátny sekretár kardinál Pietro Gasparri oznámil, že Sv. stolica
ho vymenovala za trnavského apoštolského administrátora. P. Jantausch však
žiadal, aby sa mohol tohto úradu zriecť, keďže „je len dedinským farárom“.
Nato ho štátny sekretár upozornil na poslušnosť, ktorú sľúbil, na základe ktorej musí úrad prijať. Následne nato sa celá púť zúčastnila na generálnej audiencii u pápeža Pia XI., ktorý keď prechádzal okolo P. Jantauscha sa údajne
usmial a nahlas povedal: „Á, administrator apostolicus Tyrnaviensis,“2 pričom
1

2

ŠIMONČIČ, Jozef. Ku vyhláseniu slovenskej cirkevnej provincie. In: RYDLO, Jozef (ed.). Renovatio spiritualis. Jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola, prvého metropolitu
Slovenska a prvého metropolitu Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Bratislava: Lúč, 2003, s. 161.
V preklade: „Á, trnavský apoštolský administrátor.“
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niektorí, čo stáli pri P. Jantauschovi a počuli to, poslali o vymenovaní P. Jantauscha za trnavského apoštolského administrátora telegram na Slovensko,
čo mu malo po príchode z Ríma na Slovensko spôsobiť nepríjemnosti. O niekoľko dní po tejto verejnej audiencii doručili P. Jantauschovi, zdržujúcemu
sa ešte v Ríme, vymenovací dekrét.3 Pražská vláda, ktorá mala vybraných už
vlastných kandidátov blízkych vládnym stranám, novovymenovaného apoštolského administrátora pod zámienkou, že bol vymenovaný bez jej súhlasu,
neuznala a proti jeho ustanoveniu oficiálne protestovala.4
Do úradu trnavského apoštolského administrátora nastúpil P. Jantausch
už 3. júna 1922, o čom bol spísaný aj protokol. Kánonické zaujatie úradu sa
uskutočnilo po preukázaní vymenovacieho dekrétu dovtedajšiemu generálnemu vikárovi F. R. Osvaldovi, ktorý ho dal prečítať tajomníkovi generálneho vikariátu V. Halászovi. Po prečítaní vymenovacej listiny a po preukázaní
jej autentickosti, F. R. Osvald zložil úrad generálneho vikára do rúk apoštolského administrátora P. Jantauscha.5 Týmto bola suspendovaná právomoc
ostrihomského arcibiskupa na území trnavského arcibiskupského vikariátu
a pripojených území nachádzajúcich sa na Slovensku.6 Kňazstvu sa nový
apoštolský administrátor predstavil 14. júna 1922 prostredníctvom obežníka,
kde ich povzbudil k horlivosti v práci na spáse duší.7 Veriacich apoštolskej
administratúry pozdravil v pastierskom liste zo 6. júla 1922, kde sa vyznal,
že úrad apoštolského administrátora musel prevziať na dôrazný rozkaz Sv.
stolice. Osobitne v ňom pozdravil chudobných, chorých, smutných a deti.8
P. Jantausch hneď po svojom nastúpení, keďže ešte nebol biskupom, žiadal
o povolenie vysluhovať sviatosť birmovania. Vzhľadom na to, že žiadaná fakulta z Ríma stále neprichádzala, požiadal apoštolského nuncia v ČSR Clementa Micaru, aby v októbri 1922 prišiel birmovať do apoštolskej administratúry. Toto pozvanie sa však stalo bezpredmetným, keďže 14. septembra 1922
Apoštolská nunciatúra v Prahe oznámila P. Jantauschovi, že pápež Pius XI.
mu povolil vysluhovať na území Trnavskej apoštolskej administratúry (TAA)
3

4

5

6
7
8

ČÍŽIK, Ján. Trnavská apoštolská administratúra. Historickoprávna úvaha. Strojopis. Sine dato.
s. 35, 41.
HRABOVCOVÁ, Emília. Snahy o cirkevnosprávne osamostatnenie Slovenska 1918 – 1928.
In: RYDLO, Jozef (ed.). Renovatio spiritualis. Jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána
Sokola, prvého metropolitu Slovenska a prvého metropolitu Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Bratislava: Lúč, 2003, s. 109.
V novembri 1922 P. Jantausch vymenoval F. R. Osvalda za rektora Seminára sv. Cyrila
a Metoda v Trnave. Litterae cirkulares ordinariatus Tyrnaviensis, 1922, č. 10, s. 40.
ČÍŽIK, Trnavská apoštolská administratúra. Historickoprávna úvaha. Strojopis, s. 35, 42 – 43.
Litterae cirkulares ordinariatus Tyrnaviensis, 1922, č. 7, s. 23 – 24.
Litterae cirkulares ordinariatus Tyrnaviensis, 1922, č. 8, s. 25 – 28.
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sviatosť birmovania.9 Sv. stolica, ktorá mala na zreteli zvláštny stav Trnavskej apoštolskej administratúry, vymenovala P. Jantauscha 30. marca 1925 za
prienenského titulárneho biskupa.10 Za biskupa bol P. Jantausch vysvätený
v Trnave 14. júna 1925.11
V TAA, ktorá sa rozprestierala na území 14 500 km2, žilo v roku 1928
takmer jeden milión 150 tisíc obyvateľov. Z nich bolo 80,3 % katolíkov, 9,3 %
evanjelikov augsburského vyznania, 5,9 % kalvínov a štyri percentá Židov.
Ostané obyvateľstvo patrilo k Československej cirkvi, pravoslávnym, baptistom alebo boli bez vyznania. Katolíci boli vo väčšine na celom území administratúry, okrem dekanátov Myjava a Senica. Pastoráciu uľahčoval takmer
čisto katolícky ráz administratúry a veriaci žijúci spolu na súvislom území
umožňovali ľahšie účinkovanie kňazov v duchovnej správe. Na druhej strane
pastoráciu však sťažoval nedostatok kňazstva. Na väčšinu kňazov pripadalo
na vidieku dve až tri tisíc veriacich. Horšia situácia bola v mestách, kde na
jedného kňaza pripadalo päť až desať tisíc veriacich, ktorý pritom musel učiť
v škole 20 až 25 hodín týždenne. Keďže najmä vo väčších mestách duchovní
pracovali takmer celý deň v kancelárii, učili v škole, krstili a pochovávali, nemali viac času, aby bližšie spoznali svojich veriacich a venovali sa osobitnej
individuálnej pastorácii.12 Na veľký nedostatok kňazov v TAA poukázal P.
Jantausch v pastierskom liste z 25. januára 1924, v ktorom hovoril aj o tom, že
by nebolo dňa, kedy by mu neprišli z farností naliehavé žiadosti, a dokonca
zúfalé prosby o pridelenie kňaza, a že vo viac ako desiatich prípadoch bol nútený spojiť farnosti. Pribúdalo čoraz viac kňazov, ktorí mali na starosti desať
a aj viac obcí. Kaplánske miesta boli skoro až z polovice neobsadené a sčasti
aj katechetické miesta. Nedostatok bol nielen svetských, ale aj rehoľných kňazov. Mnohé kláštory zívali prázdnotou, akoby „len na ukážku moria sa v nich
jednotlivci vo veľkých budovách, svedkoch to zašlých lepších čias.“13 K 1. ja-

9

10
11

12

13

Do tohto obdobia patria aj masové birmovky, kde sa zhromaždilo často i 3 000 birmovancov
všetkých vekových kategórií, pretože celé desaťročia sa birmovky nekonali. P. Jantausch tu
vydržal päť až šesť hodín vysluhovať sviatosť birmovania, pritom kázať v dvoch alebo aj
troch jazykoch a zároveň vykonať aj kanonickú vizitáciu a riešiť problémy a ťažkosti vo farnostiach. VALÁBEK, František. J. E. Dr. Pavel Jantausch. In: II. výročná správa rímskokatolíckeho
biskupského slovenského gymnázia v Trnave 1939 – 1940. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1940,
s. 4.
ČÍŽIK, Trnavská apoštolská administratúra. Historickoprávna úvaha. Strojopis, s. 59.
LETZ, Róbert. Jantausch, Pavol. In: PAŠTEKA, Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: Lúč, 2000, s. 595 – 596.
PRENNER, Vojtech. Náboženský život na území apoštolskej administrácie trnavskej. In:
Duchovný pastier, 1928, roč. 10, č. 11, s. 5 – 6.
Litterae circulares Ordinariatus Tyrnaviensis, 1924, č. 1, s. 6 – 7.
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nuáru 1926 bolo v TAA uprázdnených 12 farárskych miest, 42 kaplánskych
miest a štyri kurácie – expozitúry farností s vlastným kostolom spravované
ustanoveným kaplánom.14 V roku 1927 farár v Horných Zeleniciach Valér
Pásztor viackrát žiadal o súhlas k odchodu do Ameriky, kde mu miesto sľúbil
pittsburský arcibiskup. Dôvod odchodu bol výlučne finančného charakteru,
keďže „moja chudobná fara nestačí, aby som mimo seba ešte i matku, brata
a sestru vyživiť, a im potrebné vzdelanie poskytnúť mohol“. P. Jantausch pre
veľký nedostatok kňazstva a neadekvátny dôvod nemohol vyhovieť jeho žiadostiam.15
Aj v súvislosti s nedostatkom kňazov do popredia vystupovala potreba
otvorenia bohosloveckej fakulty na Slovensku, pričom veľké úsilie o jej erigovanie vynaložil práve biskup P. Jantausch.16 Katolícky biskupský zbor Slovenska na svojej mimoriadnej porade v Žiline konanej 27. februára 1934 sa
zaoberal otázkou otvorenia bohosloveckej fakulty, pričom poveril biskupa P.
Jantauscha, ako miestneho ordinára, na území ktorého sa táto fakulta mala
nachádzať, aby v tejto veci vyjednával s príslušnými cirkevnými a štátnymi úradmi a vypracoval potrebné dokumenty, ktoré by boli predložené Sv.
stolici a československej vláde.17 Biskup P. Jantausch následne informoval,
že Sv. stolici podá žiadosť o erigovanie bratislavskej bohosloveckej fakulty,
a že jej navrhne, aby fakulta bola dočasne otvorená a umiestnená v budove
seminára v Trnave, kým by v Bratislave pre ňu pripravili vhodné priestory.18 Fakulta mala byť spravovaná rovnakým právom, akým boli spravované
katolícke bohoslovecké fakulty v Prahe a Olomouci. Otvorenie fakulty plá-

14

15

16

17

18

Archív Trnavskej arcidiecézy v Trnave (ďalej len ATA Trnava), fond Apoštolská administratúra trnavská (ďalej len AAT), č. 9889/1927, signatúra INT 18/359. Zoznam uprázdnených
duchovných staníc na území AAT k 1. januáru 1926.
ATA Trnava, fond AAT, č. 5906/1927, signatúra INT 18/294. List V. Pásztora AAT. Horné
Zelenice 23. júla 1927. List biskupa P. Jantauscha V. Pásztorovi. Trnava 29. augusta 1927.
Až do roku 1918 slovenskí bohoslovci poväčšine študovali v diecéznych seminároch a iba
najnadanejší odchádzali na bohoslovecké fakulty mimo územia Slovenska. Po vzniku ČSR
bola bohoslovecká fakulta iba v Prahe a v Olomouci. Hoci zákonom č. 441 Sb. z. a n. z 24.
júna 1919 bola zriadená Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave, a dokonca československá vláda menovala aj profesorský zbor, jej erigovanie sa stále odďaľovalo. JANEGA,
Štefan. Jubilujúca ALMA MATER. In: Facultas Theologica SS. Cyrilli et Methodii Bratislavae. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1986, s. 15.
ATA Trnava, fond AAT, č. 10330/1934, signatúra INT 18/45b. List biskupov Slovenska Ministerstvu školstva a národnej osvety (ďalej len MŠaNO) v Prahe. Olomouc 9. októbra 1934.
Budova seminára v Trnave bola opravená a na dočasné umiestnenie fakulty by stačili malé
adaptácie. ATA Trnava, fond AAT, č. sine, signatúra INT 18/45b. List kancelára Biskupského
úradu (ďalej len BÚ) v Trnave sekčnému šéfovi MŠaNO v Prahe Františkovi Mlčochovi. Trnava 24. septembra 1935.
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noval na školský rok 1934/1935, najneskôr však na školský rok 1935/1936.19
S vypracovanými elaborátmi biskupa P. Jantauscha o bohosloveckej fakulte
v Bratislave boli pápežské úrady spokojné.20 Avšak kroky biskupa P. Jantauscha komplikovali niektorí slovenskí biskupi. Proti dočasnému umiestneniu fakulty v Trnave bol nitriansky biskup Karol Kmeťko, vzhľadom na
to, že Bratislava bola kultúrnym centrom Slovenska, bola tu už evanjelická
teologická fakulta, prebiehal tu ideový zápas a „záujem cirkvi požaduje,
aby práve v tomto meste boli katolícki vedeckí pracovníci, ktorí by sa úplne
mohli venovať katolíckej vede“.21 Rovnako rožňavský biskup Michal Bubnič
nebol za otvorenie fakulty za každú cenu, pričom požadoval, aby boli zachované jednotlivé diecézne semináre, keďže „výchovu svojho diecézneho
kňazstva nemôžem zveriť cudzím duchovným“. V profesorskom zbore fakulty podľa neho nemala byť prevaha jednej diecézy.22 Biskup P. Jantausch
poveril profesora bohoslovia v Trnave Emila Funczika, aby v jeho mene vyjednával s príslušnými katolíckymi cirkevnými a československými štátnymi
úradmi o zriadení a otvorení katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave,
dočasne umiestnenej v Trnave. Vo vyjednávaniach mal E. Funczik postupovať podľa pokynov a rozkazov biskupa P. Jantasucha a o celom procese vyjednávania ho mal vždy bezodkladne ústne alebo písomne informovať.23 Vo
veci fakulty E. Funczik od marca 1934 do marca 1935 absolvoval tri cesty do
Ríma a 15 ciest do Prahy.24 V tejto súvislosti vznikol spor medzi E. Funczikom a biskupom P. Jantauschom o preplatení nákladov týchto ciest (spolu
išlo skoro o 12 tisíc korún), keďže podľa neho „moje presvedčenie je, že vo
veci fakulty vyjednávať by bolo stačilo aj päť ciest a tiež sa mi zdá priveľká
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20

21

22
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24

ATA Trnava, fond AAT, č. 3497/1934, signatúra INT 18/45b. List biskupa P. Jantauscha
MŠaNO v Prahe. Trnava 13. apríla 1934.
ATA Trnava, fond AAT, č. sine, signatúra INT 18/45b. List vicerektora Nepomucena Václava
Černého biskupovi P. Jantauschovi. Montenero 21. júla 1934.
ATA Trnava, fond AAT, č. 3856/1934, signatúra INT 18/45b. List biskupa K. Kmeťka
Biskupskému ordinariátu v Trnave. Nitra 18. apríla 1934.
ATA Trnava, fond AAT, č. 4435/1934, signatúra INT 18/45b. List biskupa M. Bubniča biskupovi
P. Jantauschovi. Topoľčany 26. apríla 1934.
ATA Trnava, fond AAT, č. 2722/1934, signatúra INT 18/45b. Poverenie biskupa P. Jantauscha
pre E. Funczika. Trnava 16. marca 1934.
Vo Vatikáne absolvoval rozhovory na Štátnom sekretariáte so štátnym sekretárom Eugeniom Pacellim (neskorší pápež Pius XII.) a s Alfredom Ottavianim a na Kongregácii pre
semináre a univerzity s jej prefektom Gaetanom Bisletim, sekretárom Ernestom Ruffinim
a podsekretárom Francescom Robertim. ATA Trnava, fond AAT, č. sine, signatúra INT
18/45b. Listy E. Funczika biskupovi P. Jantauschovi. Rím 21. júna, 2. júla 1934, 4. júla 1934
a 20. marca 1935.
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táto výloha zbytočnou“.25 V záujme rýchleho a definitívneho vyriešenia otázky erigovania katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave bola potrebná
osobná prítomnosť biskupa P. Jantauscha v Ríme, kam plánoval odcestovať
v druhej polovici novembra 1934, „... ak mi to môj zdravotný stav dovolí.26
Po ukončení vizitačných ciest totiž zmocňuje sa ma lámka v nohách. Pokúsim sa to vyliečiť v Piešťanoch“,27 ako informoval vo svojom liste ministra
školstva a národnej osvety.28 Do Ríma mal biskup P. Jantausch pricestovať
19. novembra 1934,29 kde osobne vyjednával vo veci fakulty, pričom sa mu
dostalo uistenia od Kongregácie pre semináre a univerzity, ako aj od samotného pápeža Pia XI., že Sv. stolica včas urobí potrebné opatrenia, aby fakulta
mohla byť otvorená dňa 1. októbra 1935, a tak začať svoju činnosť.30 Biskup
P. Jantausch do Ríma opäť vycestoval 29. apríla 1935.31 Tu podľa jeho slov
okrem veci bohosloveckej fakulty „už tretí týždeň konám ťažké práce vo veci
Modu vivendi“.32 Išlo aj o vyriešenie delimitácie diecéz a ustanovenie orgánu
pre správu cirkevných majetkov, čo sa po mnohých rokovaniach čiastočne
uskutočnilo, keď ju na základe vymenovania Sv. stolicou a vládneho dekrétu
prevzal 2. júna 1935 biskup P. Jantausch,33 a to prostredníctvom Ústrednej
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ATA Trnava, fond AAT, č. 3452/1935, signatúra INT 18/45b. List E. Funczíka biskupovi P. Jantauschovi. Trnava 20. apríla 1935. List biskupa P. Jantauscha E. Funczikovi. Trnava 20. apríla 1935.
Vyčerpanosť a podlomené zdravie biskup P. Jantausch často spomínal vo svojich listoch.
V roku 1939 v súvislosti s prípravou Národnej púte Slovákov do Ríma pri príležitosti zvolenia nového pápeža Pia XII. konštatoval: „Neviem však, ako mi bude zdravie slúžiť. Ak by
som pre zdravotný stav spoločne nemohol cestovať, o to sa budem usilovať, aby som v tú
istú dobu bol v Ríme, keď ta prídu naši pútnici.“ Nakoniec sa rozhodol pre spoločnú cestu
s pútnikmi, najmä preto, „že väčšia čiastka pútnikov je z môjho územia a určite viem, že s tou
nevôľou by posudzovali moju oddelenú cestu, keď aj pri spoločnom cestovaní je daná všetka
možnosť pohodlia pre staršieho človeka“. ATA Trnava, fond AAT, č. 2324/1939, signatúra INT
18/128 a č. 3843/1939, signatúra INT 18/508. Listy biskupa P. Jantauscha biskupovi M. Blahovi. Trnava 28. marca 1939 a 20. apríla 1939.
Z liečebných pobytov biskupa P. Jantauscha v kúpeľoch je v Archíve Trnavskej arcidiecézy
v Trnave zachovaných aj niekoľko fotografií.
ATA Trnava, fond AAT, č. sine, signatúra INT 18/45b. List biskupa P. Jantauscha ministrovi
školstva a národnej osvety Jánovi Krčmářovi. Trnava 29. októbra 1934.
ATA Trnava, fond AAT, č. 11513/1934, signatúra INT 18/45b. List kancelára BÚ v Trnave vicerektorovi Nepomucena V. Černému. Trnava 15. novembra 1934.
ATA Trnava, fond AAT, č. 12739/1934, signatúra INT 18/45b. List biskupa P. Jantauscha
MŠaNO v Prahe. Trnava 22. decembra 1934.
ATA Trnava, fond AAT, č. 3453/1935, signatúra INT 18/45b. List biskupa P. Jantauscha pražskému arcibiskupovi Karolovi Kašparovi. Trnava 19. apríla 1935.
ATA Trnava, fond AAT, č. sine, signatúra INT 18/45b. List biskupa P. Jantauscha ministrovi
J. Krčmářovi. Rím 15. mája 1935.
HAĽKO, Jozef. AVE CRUX. Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2006, s. 40.
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správy Dr. P. Jantauscha biskupa apoštolského administrátora niektorých
r. k. cirkevných majetkov v Bratislave na základe zápisníc.34 Dekrét o erigovaní katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave pri veľkom seminári
v Trnave vydala Kongregácia pre semináre a univerzity 15. augusta 1935.35
Ministerstvo školstva a národnej osvety (MŠaNO) v Prahe však informovalo,
že „pre pokročilý čas nie je možné počítať s otvorením fakulty ešte v tomto
zimnom semestri“.36 Napriek snahám biskupa P. Jantauscha bol prvý študijný rok fakulty otvorený až 4. novembra 1936. V Dóme sv. Martina sa konalo
slávnostné Veni Sancte. Omšu celebroval biskup P. Jantasuch, už ako veľký
kancelár fakulty. Bohosloveckej fakulte bola pridelená budova bývalej Právnickej fakulty na Kapitulskej ulici a trnavský Seminár sv. Cyrila a Metoda
bol premiestnený do Bratislavy.37 Snahe o otvorenie katolíckej bohosloveckej
fakulty v Bratislave venoval biskup P. Jantasuch veľa času a energie, o čom
svedčí aj vyjadrenie kancelára Biskupského úradu (BÚ) v Trnave: „Život
máme prenáramne rušný. Deň je prikrátky. Musíme ho nadväzovať, aby sme
aspoň to najpotrebnejšie zdolali. Mne sa ušlo 14 dní dovolenej, ale som to
musel doháňať. J. E. ndp. biskup tento rok ešte ani nebol na dovolenej. Azda
až v novembri. Pri tom všetkom, vďaka Bohu, dobre to znáša.“38 Biskup
P. Jantausch plánoval dať postaviť pre seminár a bohosloveckú fakultu novú
a reprezentatívnu budovu.39 Avšak udalosti po roku 1938 tomu zabránili.40
Medzi priority v pôsobení biskupa P. Jantauscha patrila aj obrana katolíckych škôl, keďže po roku 1918 došlo k výrazným zásahom štátu do práva cirkví
na vlastné školy poštátnením stredných cirkevných škôl, a rovnako tak aj po
roku 1945 poštátnením všetkých cirkevných škôl a internátov. Biskupi v zápase
o cirkevné školy využívali aj formu pastierskych listov. O vytvorenie konceptu
textu týchto pastierskych listov bol žiadaný práve biskup P. Jantausch, keďže
bol v biskupskom zbore „najlepším majstrom ľudového vyjadrenia vzneše-

34
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ATA Trnava, fond AAT, č. sine, signatúra sine. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí poľnohospodárskeho režijného majetku Bajč z 30. septembra 1935.
ATA Trnava, fond AAT, č. sine, signatúra INT 18/45b. Hodnoverný opis dekrétu. Trnava
13. septembra 1935.
ATA Trnava, fond AAT, č. 2722/1934, signatúra INT 18/45b. List MŠaNO v Prahe biskupovi
P. Jantauschovi. Praha 3. septembra 1935.
JANEGA, Jubilujúca ALMA MATER, s. 18 – 19.
ATA Trnava, fond AAT, č. sine, signatúra INT 18/45b. List kancelára BÚ v Trnave sekčnému
šéfovi MŠaNO v Prahe F. Mlčochovi. Trnava 24. septembra 1935.
Zarámovaný nákres novej budovy seminára je v súčasnosti vystavený na chodbe Arcibiskupského úradu v Trnave.
VALÁBEK, J. E. Dr. Pavel Jantausch, s. 5.
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ných myšlienok a majstrom pera“.41 Koncepty vypracovával aj napriek tomu,
že „v rýchlom vypracovaní tak vážnej otázky hatí ma vo veľkej miere aj moje
porúchané telesné zdravie“.42 Vydaním zákona č. 292 Sb. z. a n. z 9. apríla 1920,
ktorý nariaďoval predĺženie školskej dochádzky o dva roky, hrozilo mnohým
katolíckym školám poštátnenie, keďže nemali dostatok priestorov a bola im
odopretá finančná pomoc. Biskupa P. Jantausch preto vyzvalo predsedníctvo
Katolíckej školskej rady na Slovensku požiadať predsedov katolíckych strán,
„aby cestou ministrov svojej strany zamedzili to škrbenie katolíckych škôl, ktoré štátni škôldozorcovia43 za pomoci Referátu Ministerstva školstva a národnej
osvety prevádzajú“.44 Biskup P. Jantausch informoval ministra zdravotníctva
Jozefa Tisa, že „katolícka Trnava stone pre údery, ktoré zapríčiňuje jej školám
krok za krokom tunajší štátny školský inšpektor Štancl“, ktorý bol proti menovaniu katolíka za správcu meštianky a odopretím štátnej podpory učiteľom
katolíckej ľudovej školy sa usiloval o jej zavretie. Školu zachránil trnavský farár
Alojz Zelliger, ktorý mal chýbajúcu sumu doplácať učiteľom z vlastných prostriedkov. Školský inšpektor Štancl spolu s dvoma svojimi poradcami Bebařom
a Rezaninom ďalej zamietol povolenie odbočky Detskej opatrovne v Trnave,
„kde s jednou mníškou sa tisne 300 malých Trnavčanov v jednej sieni“, a rovnako zamietol aj zriadenie paralelky ľudovej dievčenskej kláštornej školy pod
vedením uršulínok a zrušil jednoročný učiteľský kurz pri tejto škole. Biskup
P. Jantausch zároveň požiadal ministra „Vašim mocným vplyvom zbaviť naše
mesto vyše menovaných tyrankov, domôcť sa nápravy. Ináč cirkev. školy ani
ľudové nebude môcť udržať“.45 Biskup P. Jantausch rovnako informoval predsedu Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, že „od kedy je mi zverené vedenie Apošt. administratúry trnavskej s bôľom uzierám onú stupňovanú snahu
štátnych šk. inšpektorov za pomoci referátu M.Š.O. ako škrtia katolíckej školy“, a to v súvislosti s odopieraním finančnej podpory na ich školy. Zároveň
ho v mene kňazov TAA požiadal, aby pri vláde presadil, aby cirkevné školy
dostávali na prestavbu rovnakú podporu ako štátne školy.46 Z podnetu biskupa
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ATA Trnava, fond AAT, č. 113/1933, signatúra PE 2/474. List košického biskupa Jozefa Čárskeho biskupovi P. Jantauschovi. Košice 4. januára 1933.
ATA Trnava, fond AAT, č. 113/1933, signatúra PE 2/474. List biskupa P. Jantauscha biskupovi
J. Čárskemu. Trnava 7. januára 1933.
Ide o školských inšpektorov.
ATA Trnava, fond AAT, č. 1117/1929, signatúra PE 2/359. List biskupa J. Čárskeho biskupovi
P. Jantauschovi. Košice 5. februára 1929.
ATA Trnava, fond AAT, č. 10156/1927, signatúra INT 7/7. List biskupa P. Jantauscha ministrovi J. Tisovi. Trnava 10. decembra 1927.
ATA Trnava, fond AAT, č. 1117/1929, signatúra PE 2/474. List biskupa P. Jantauscha A. Hlinkovi. Trnava 14. februára 1929.

344

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

J. Čárskeho biskup P. Jantausch intervenoval vo veci navrhovaných zákonov
o obvodných meštiankach a o učiteľských ústavoch. Zároveň navrhoval osobné
intervencie v Prahe, keďže „osobné rozhovory mnohokrát bližšie objasnia vec
a môže sa skôr prísť k rezultátom“. 47 Po roku 1918 katolícka cirkev na Slovensku stratila všetky gymnáziá, teda okrem maďarského v Komárne. Niekdajšie
arcibiskupské gymnázium v Trnave bolo poštátnené a zmenilo názov na Československé reálne gymnázium. Likvidačná komisia cirkevných majetkov odovzdala budovu a inventár na 20 rokov do správy MŠaNO. P. Jantausch hneď po
nástupe do funkcie apoštolského administrátora protestoval proti jeho zhabaniu a zmene názvu a žiadal o jeho vrátenie katolíckej cirkvi, avšak bez akejkoľvek odozvy. Biskup P. Jantausch, s pričinením generálneho vikára Ambróza Lazíka vydal 1. februára 1938 zakladajúcu listinu Rímskokatolíckeho biskupského
československého reálneho gymnázia v Trnave, ktoré bolo zverené saleziánom.
Išlo o čisto chlapčenské gymnázium, pre dievčatá vzniklo 31. marca 1937 Dievčenské reálne gymnázium uršulínok. V súvislosti s vývojom politickej situácie
po 6. októbri 1938 vystúpila do popredia požiadavka, aby sa pôvodné cirkevné
stredné školy opäť vrátili katolíckej cirkvi. V zmysle tohto biskup P. Jantausch
zaslal žiadosť na MŠaNO v Bratislave o vrátenie pôvodného arcibiskupského gymnázia v Trnave.48 V dôsledku štátno-právnych zmien zrušilo MŠaNO
v Bratislave 20. mája 1939 Československé štátne reálne gymnázium v Trnave
a premenovalo ho na Štátne slovenské reálne gymnázium v Trnave a rovnako aj
druhé gymnázium na Rímskokatolícke slovenské biskupské gymnázium v Trnave. Štátne gymnázium sa definitívne zrušilo 30. júna 1942, pričom splynulo
s biskupským gymnáziom.49 Proti poštátneniu Rímskokatolíckeho slovenského
biskupského gymnázia v Trnave neúspešne protestoval biskup P. Jantausch aj
v roku 1945. Argumentoval tým, že školu potrebuje na výchovu kňazského dorastu, a že biskup nemá právo zrieknuť sa cirkevného majetku bez súhlasu Sv.
stolice. Zároveň sa odvolával na historické právo - na takmer štyristoročnú tradíciu, počas ktorej sa cirkev starala o stredoškolské vzdelanie v Trnave.50 Svoj
hlas proti poštátneniu gymnázia a prevzatiu jeho majetku pozdvihol biskup
P. Jantausch aj v roku 1946. Žiadosť bola opäť zamietnutá s tým, že nariadenia
47
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ATA Trnava, fond AAT, č. 2298/1938, signatúra PE 2/633. List biskupa P. Jantauscha ministrovi pre zjednotenie zákonov a organizácie správy Jánovi Šrámkovi. Trnava 20. februára 1938.
List biskupa P. Jantauscha biskupovi J. Čárskemu. Trnava 20. februára 1938.
I. ročná zpráva rímskokatolíckeho biskupského slovenského reálneho gymnázia v Trnave. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1940, s. 12 – 17.
ŠIMONČIČ, Jozef. Gymnázium v Trnave. In ŠIMONČIČ, Jozef. Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: B-print, 1998, s. 294.
ATA Trnava, fond AAT, č. 2104/45, signatúra PE 2/269. Žiadosť biskupa P. Jantauscha Povereníctvu školstva a osvety v Bratislave. Trnava 19. mája 1945.
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Slovenskej národnej rady o poštátnení školstva nedávali nijakú možnosť vyhnúť sa poštátneniu trnavského gymnázia, pričom sa zas argumentovalo tradíciou dvadsaťročnej existencie štátneho gymnázia v Trnave a iba o jej prerušení
cirkevným ústavom v rokoch 1939 – 1945.51
Školstvo patrilo k jednej z oblastí pôsobenia Katolíckej akcie (KA) vyhlásenej pápežom Piom XI. v roku 1922, ktorej cieľom bola obnova katolíckeho
života v rodine a spoločnosti, a to prostredníctvom uskutočňovania kresťanských zásad vo všetkých oblastiach ľudského života. P. Jantausch už vo
svojich prvých príhovoroch po nastúpení do úradu trnavského apoštolského
administrátora pokorne žiadal veriacich, aby mu boli na pomoci v mimoriadnych starostiach a ťažkej práci pri pastorácii.52 Reformu, zmenu a skutočné
premenenie mal začať každý sám od seba.53 Vo svojich úvahách a kázňach
často hovoril o význame a potrebe KA. Zdôrazňoval, že uskutočňovanie KA
nie je nemožné, ak veriaci nebudú mať skutočný záujem v nej pracovať, a to
spoločnými silami, rázne a energicky a v neposlednom rade s dôverou v Boha.
Vyzýval veriacich, aby medzi sebou hľadali to, čo ich spája, a nie to, čo ich
rozdeľuje. Veriaci sa nemali báť otvorene povedať pravdu a ukázať, že „majú
chrbtovú kosť, ba i päsť“. Hlavným cieľom podľa P. Jantauscha bolo, aby náboženstvo preniklo celého človeka, celú rodinu, obec, krajinu a celý svet a aby
bolo „naozaj tým zázračný kvasom, ktorý prenikne zmýšľanie a skutky naše,
i iných, ustanovizne i zákony“.54 Oficiálne založenie KA v TAA sa uskutočnilo na porade v budove ordinariátu 8. marca 1928. Porada sa uzniesla na
zásade, podľa ktorej „ľud a kňazstvo sa má dôkladne poučovať o podstate
KA a zvlášť prízvukovať to, že táto akcia je zjednotením katolíckych síl, kde
každý katolícky pracovník má byť vítaný a kde nik nemôže hľadať svoju osobu, ale jedine svätú vec: uplatnenie sa katolicizmu!“. Zriadená bola Diecézna
katolícka rada, ktorej hlavnou úlohou bolo, aby KA čo najúčinnejšie bola zavedená na území TAA, a aby prospešne účinkovala v každej obci.55 Biskup
P. Jantausch, ako predseda KA v TAA vymenoval za jej diecézneho riaditeľa
Karola Körpera,56 ktorého poveril, aby v Bratislave zvolával aspoň raz mesač51
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ATA Trnava, fond AAT, č. 2541/46, signatúra PE 2/290. List povereníka školstva a osvety Ladislava Novomeského biskupovi P. Jantauschovi. Bratislava 18. marca 1946.
Litterae circulares Ordinariatus Tyrnaviensis, 1922, č. 8, s. 26.
Litterae circulares Ordinariatus Tyrnaviensis, 1923, č. 1, s. 4.
JANTAUSCH, Pavol. Kresťan dnes. Úvahy o súčasných otázkach I. Trnava: Posol Božského srdca
Ježišovho, 1943, s. 317 – 318.
ATA Trnava, fond AAT, č. 2029/1928, signatúra INT 18/67. Zápisnica z porady o zavedení KA
v AAT. Trnava 8. marca 1928.
ATA Trnava, fond AAT, č. 10697/1927, signatúra INT 18/370. List biskupa P. Jantauscha
K. Körperovi. Trnava 30. decembra 1927.
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ne, okrem prázdnin, stálu radu duchovných radcov KA. K. Körper však mal
mať stále na mysli, že všetko treba robiť v biskupovom zastúpení. Preto bol
povinný okamžite informovať ho o záveroch týchto porád, aby sám biskup
mohol uskutočniť potrebné kroky. Zároveň ho biskup uisťoval, že si môže byť
istý, že si „všimne každej dobrej rady a uskutoční každú dobrú myšlienku“.
Biskup P. Jantausch vymenoval stálych a náhradných členov rady. Keďže išlo
o biskupovu dôveru a nie hodnosť, očakával od všetkých „apoštolskú horlivosť a skutočnú pomoc v tejto tak dôležitej agende mojich arcipastierskych
starostí“.57 Správcovia farností TAA boli o KA prvýkrát podrobne informovaní pastierskym listom biskupov ČSR z októbra 1927, ktorý tvoril prílohu
prvého obežníka TAA z roku 1928. Už v nasledujúcom obežníku biskup P.
Jantausch nariadil, aby vo všetkých farnostiach bola čo najskôr založená farská rada.58 Jednou z najdôležitejších úloh KA bolo organizovanie mládeže,
a to najmä v rámci spolku Združenia katolíckej mládeže (ZKM). V roku 1936
biskup P. Jantausch konštatoval, že v mnohých farnostiach TAA mládež bola
opustená, keďže tu nepôsobil žiaden spolok, kde by sa mohla organizovať
v duchu KA. Preto vyzval kňazov, aby v týchto farnostiach založili ZKM,
pričom zdôrazňoval, že činnosť medzi katolíckou mládežou sa neviaže len
na duchovných, ale aj učiteľov, ktorých práca mala byť „ich hrdosťou a výrazom katolíckeho sebavedomia, že to môžu konať medzi katolíckou mládežou
a vychovávať ju“.59 V roku 1940 biskup P. Jantausch upozornil všetkých kňazov a moderátorov mládeže, aby všade obnovili činnosť ZKM, ktorého cieľom
malo byť „vychovať cirkvi a národu duševne zdravých a silných jednotlivcov,
dobrých apoštolov Katolíckej akcie, horliteľov katolíckej tlače, verných šíriteľov a podporovateľov misií, svedomitých starostov a výborníkov na čelo
obcí“. Nariadil okamžité založenie ZKM v tých farnostiach, kde ešte nepôsobilo. Ďalej upozornil na to, že nestačilo len spolok založiť, ale ho aj svedomite viesť, a to predovšetkým dobrým kňazským príkladom, pripravenými
prednáškami a vhodnými radami.60 V ďalšom obežníku biskup P. Jantausch
pre územie TAA opäť nariadil založiť ZKM bezpodmienečne v každej farnosti a aj vo filiálkach, práci s mládežou venovať všetok čas a peniaze a každý
rok usporiadať Deň katolíckej mládeže, spojený s príslušnými slávnosťami
a zbierkou.61 Hoci po obnovení ČSR v roku 1945 bolo ZKM rozpustené, tak
57
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ATA Trnava, fond AAT, č. 1692/1936, signatúra REL 4/81. Dekrét biskupa P. Jantauscha
o ustanovení Diecéznej katolíckej rady. Trnava 15. januára 1936.
Litterae circulares Ordinariatus Tyrnaviensis, 1928, č. 2, s. 28.
Litterae circulares Ordinariatus Tyrnaviensi, 1936, č. 3, s. 49.
Litterae circulares Ordinariatus Tyrnaviensis, 1940, č. 8, s. 64 – 65.
Litterae circulares Ordinariatus Tyrnaviensis, 1941, č. 10, s. 69.
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až do vyriešenia otázky opätovného schválenia spolkov katolíckej mládeže
nariadil biskup P. Jantausch vo farnostiach venovať sa jej aj naďalej. Mládež
sa mala schádzať aspoň raz mesačne, a to v rámci krúžkov chlapcov a dievčat
pod vedením miestneho duchovného, ktorý mal dozerať na to, aby do práce
krúžkov nevniklo nijaké politikárčenie a striktne rozlišovať politickú prácu
od práce v KA.62
V snahe o lepšiu starostlivosť o mládež, v intenciách KA, si biskup P. Jantausch vzal za jeden bod svojho životného programu usadenie saleziánov
v TAA. Už pri jeho prvej ceste do Ríma navštívil saleziánov v rímskom ústave
Sacro Cuore, kde vtedy účinkovali aj niekoľkí slovenskí saleziáni, a tu si uvedomil ich dôležitosť pri apoštoláte medzi mládežou. Umožnil na území TAA
vznik ôsmych saleziánskych ústavov: v Šaštíne (1924), Hronskom Beňadiku
(1929), Bratislave na Miletičovej ulici (1933), kde saleziánom daroval ním zakúpený pozemok, ďalej v Trnave, kde im zveril Malý kňazský seminár (1936),
v Bratislave-Trnávke (1937), Trnave-Kopánke (1941), Topoľčanoch (1942)
a Komárne (1945). Svoj vzťah k saleziánom zvýraznil aj v mnohých článkoch
v saleziánskych a aj iných katolíckych časopisoch, ich finančnou podporou,
pričom sám sa rád nazýval „protektorom saleziánov“.63 Okrem saleziánov
bol biskup P. Jantausch veľkým podporovateľom aj jezuitov a františkánov.
Na začiatku jeho pôsobenia ako apoštolského administrátora vo svojich spomienkach sa vyjadril, že mal strach a obavy, a boli to práve jezuiti, ktorí ho
upokojili a všemožne mu pomáhali. U jezuitov býval a stravoval sa prvé tri
mesiace od svojho nástupu do úradu apoštolského administrátora, a dokonca „ešte i takú službu, ako je holenie mi vykonávali“. Jezuitský brat Kalina
bol jeho dlhoročným „úradným“ holičom. Biskup P. Jantausch písal mesačne
úmysly do jezuitského Posla Božského srdca Ježišovho, ktoré neskôr vyšli aj
knižne.64 Biskup P. Jantausch sa snažil vo svojej činnosti i v živote uplatňovať
heslá a ideály sv. Františka, a preto v porciunkulovej kaplnke v Assisi prijal
kajúce rúcho, keď sa stal členom Tretieho rádu sv. Františka. O františkánoch
často aj kázal a písal do Serafínskeho sveta.65 Vo Vrbovom, svojom rodisku,
dal biskup P. Jantausch v roku 1930 vybudovať kláštor premonštrátok, ďalší
ich kláštor vznikol z jeho iniciatívy v Dvorníkoch pri Hlohovci.66
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V súvislosti s vedením KA na Slovensku bola na audiencii biskupa M. Bubniča u apoštolského nuncia v ČSR Pietra Ciriaciho v apríli 1932 vyčítaná slovenským biskupom nejednotnosť a neschopnosť urobiť poriadok na Slovensku.67
Túto nejednotnosť spôsobovali jednak spory medzi biskupmi, najmä medzi M.
Bubničom a P. Jantauschom, a pre to sa biskup M. Bubnič viackrát vzdal funkcie krajinského predsedu KA. Prvýkrát to bolo už v roku 1928, iba pol roka po
oficiálnom založení KA v ČSR. Dôvodom bol nesúhlas biskupa P. Jantasucha
s vymenovaním členov Katolíckej rady a uznesenia o KA prijaté na trnavskej
porade, s ktorými nemohol súhlasiť zasa biskup M. Bubnič.68 Toto svoje zrieknutie oznámil banskobystrickému biskupovi Mariánovi Blahovi, ako seniorovi
biskupského zboru, pričom zdôraznil, že „vedenie Katolíckej akcie Slovenska
naráža u mojej maličkosti na veľké, zo dňa na deň ťažšie prekážky“. Biskup P.
Jantausch sa snažil tieto jeho dôvody vyvrátiť, pričom však uznal rôzne iné ťažkosti a prisľúbil, že „aj sám sa budem usilovať, na koľko budem môcť pričiniť
sa, aby Katolícka akcia všetky tieto ťažkosti, ktoré sa jej stávajú, zdolala“. Pritom zdôraznil, že zo svojej strany nenachádza známku akéhokoľvek rozbroja,
a dokonca po „odstránení nedorozumenia vidím v našich poriadkoch a snahách úplnú zhodu a mám nádej, že táto zhoda, bez ktorej Katolícka akcia vybudovaná byť nemôže, nebude viac narušená podobnými nedorozumeniami“.
Ale ani tento Jantauschov prísľub biskupa M. Bubniča nepresvedčil, keďže „sa
vyskytli fakty, ktoré apoštolská administratúra pripustila, pre ktoré ale účinkovanie krajinského predsedu Krajinskej Katolíckej akcie stalo sa iluzórne“.69
Spory medzi biskupmi M. Bubničom a P. Jantauschom sa objavili oveľa skôr. P.
Jantasuch ho mal osobne kritizovať za to, že v čase Uhorska sa postavil proti A.
Hlinkovi, organizoval púte do Mariazellu, bol príčinou odňatia majetkov TAA
a uviedol do Maduníc Spoločnosť Božieho Slova, ktorú P. Jantausch považoval
za nemeckú korporáciu. Počas biskupskej vysviacky M. Bubniča 8. decembra
1925 P. Jantasuch ho mal pred biskupmi nazvať „veľkým separatistom“ a obviniť ho, že koná proti intenciám Sv. stolice. Všetky slovné napadnutia a obvinenia, či už osobné alebo listové, M. Bubnič rázne odmietol. V jednom z listov
P. Jantauschovi sa dokonca vyjadril, že mu je už irelevantné, či si o ňom P.
Jantausch zmení názor alebo nie.70
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Jednou z hlavných úloh biskupa P. Jantauscha bola starosť o to, aby všetci
veriaci mohli si čo najľahšie vykonávať svoje náboženské povinnosti. Keďže
počas dvoch desaťročí po vzniku ČSR mesto Trnava vzrástlo počtom obyvateľstva i rozlohou a veriacim z okrajových častí mesta bolo komplikované
dochádzať do kostolov v centre, rozhodol sa biskup P. Jantausch zriadiť od 1.
augusta 1942 nové farnosti v mestských častiach Tulipán a Kopánka. Zároveň
podporil aj výstavbu kostolov v týchto lokalitách Trnavy.71 Podobne postupoval biskup P. Jantasuch aj v iných častiach TAA, napríklad v Bratislave zriadil
viacero farností, keďže „následkom neobyčajného vzrastu mesta Bratislavy,
ako hlavného mesta Slovenska, neodkladnou potrebou je počet rím. kat. duchovných staníc v tomto meste rozmnožiť“.72
Politická situácia po roku 1938 a druhá svetová vojna zasiahla do života
biskupa P. Jantauscha i celej TAA. V súvislosti s plánovanými deportáciami
slovenských Židov bol odovzdaný začiatkom marca 1942 prezidentovi prvej
Slovenskej republiky J. Tisovi pamätný spis Zväzu židovských náboženských
obcí na Slovensku „Ješurun“ a Ústrednej kancelárie autonómnych ortodoxných židovských obcí na Slovensku, ktorý bol v odpise zaslaný aj biskupovi
P. Jantauschovi. Ten sa následne listom obrátil na prezidenta J. Tisa, a keďže
„dôvody pamätného spisu súc také, že v mene ľudskosti a katolíctva musím
ich uznať za spravodlivé, preto pamätný spis Vašej Excelencii úctivo odporúčam, aby ste ráčili všemožným spôsobom zaujať sa tých, ktorí k Vám volajú v poslednej núdzi“. Zväz židovských náboženských obcí na Slovensku
„Ješurun“ listom poďakoval biskupovi P. Jantauschovi za túto jeho intervenciu a poprial „vernému služobníkovi Boha a šľachetnému ľudomilovi, nech
dopraje božská Prozreteľnosť ako odmenu za dobrý skutok požehnaný, do
najkrajších hraníc ľudského veku trvajúci spokojný život“.73 Od jari roku 1944
začala byť čoraz reálnejšia predstava blížiaceho sa frontu a jeho prechodu
územím Slovenska. V októbri 1944 sa v Trnave často hovorilo o tom, že by
sa mesto malo stať frontovým územím. V tejto súvislosti biskup P. Jantausch
mohol konštatovať jedine, že „to, kde bude zúriť front, nik nemôže s určitosťou vedieť. Azda tam, kde ho nik nepredpokladá, preto máme byť všet-
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ci pripravení na cestu, ak bude nutná evakuácia“. V súvislosti so starosťou
o osemdesiatčlennú komunitu uršulínok, ktorej členky nesmeli navštevovať
svoju rodinu a ani opúšťať komunitu mimo vyučovacích a vychovávacích
cieľov, žiadala predstavená uršulínok v Trnave biskupa P. Jantauscha o poskytnutie dočasných priestorov „medzi horami, za zákopmi, kde by sme si
to rýchlo zariadiť a zásoby tam preniesť mohli“. Trnavský ordinariát však
nedisponoval náhradnými priestormi, dokonca ani pre svoj vlastný úrad. Preto biskup P. Jantausch v prípade, ak by sa Trnava stala frontovým územím,
v dôsledku čoho by sa prestalo vyučovať na všetkých školách, povolil rehoľníčkam, aby v civilnom oblečení mohli odísť ku svojim príbuzným. Týmto
by rehoľníčky neporušili zákon klauzúry, keďže by išlo o záchranu vlastného života.74 Biskup P. Jantasuch pre prípad, ak by časť TAA nemala s ním
žiadne spojenie, nariadil kňazom obrátiť sa na najbližšieho biskupa. Zároveň
banskobystrickému biskupovi Andrejovi Škrábikovi a nitrianskemu arcibiskupovi K. Kmeťkovi odovzdal právomoc, aby ho zastupovali ako jeho kvázi
vikári.75 Pre prípad, ak by boli prerušené všetky možnosti kontaktu so svojím
i cudzími ordinármi (osobne, poštou, telefónom), biskup P. Jantausch udelil
farárom právomoc dišpenzovať manželstvá od prekážok a ohlášok, binovať
(slúžiť v jeden deň dve omše) v nedeľu a vo sviatok a slúžiť omše vonku, ak
by to nebolo možné v kostole. Všetkým spovedníkom udelil právomoc rozhrešenia od abortu (potratu) a ťažkých prehreškov. Zároveň nariadil farárom
zaznamenať všetky udalosti do kroniky farnosti a o závažných udalostiach
informovať ordinariát.76 Farárom, ktorým by hrozilo veľké nebezpečenstvo,
biskup P. Jantausch povolil odísť z farnosti na bezpečné miesto. Predtým
boli však povinní delegovať najbližšieho farára na asistenciu pri vysluhovaní
sviatosti manželstva.77 V prípade, ak by pre vojnový stav farnosť zostala na
určitú dobu úplne bez kňaza, organizovať náboženský život vo farnosti mali
zabezpečovať horliví veriaci, najmä tí, ktorí sa v poslednom období angažovali v KA. Preto farári boli povinní „nenápadne“ poučiť veriacich o matérii a forme krstu, keď mohli krstiť aj laici, podľa odporúčania radšej muži ako ženy
a radšej iní ako vlastní rodičia dieťaťa; ďalej o spôsobe vzbudenia si dokonalej
ľútosti, pochovávania mŕtvych a v neposlednom rade o možnosti uzavretia
manželstva iba pred dvoma svedkami. Zároveň mali upozorniť rodičov na
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ich záväzok zabezpečiť náboženskú výchovu svojich detí.78 Letecké poplachy
a samotné útoky sťažovali a obmedzovali vykonávanie náboženských obradov vo farnostiach TAA. Napríklad v júni 1944 pre časté letecké poplachy
nebolo možné uskutočniť misijné slávnosti v Trnave v takom rozsahu ako
v predchádzajúcich rokoch. Farári z trnavského okolia nesmeli privádzať veriacich do Trnavy v sprievodoch.79 Vzhľadom na všeobecný zákaz nočného
vychádzania biskup P. Jantausch na základe právomoci danej Sv. stolicou
povolil, aby polnočná omša v roku 1944 vo farnostiach mohla byť slúžená
už v popoludňajších hodinách.80 Nemeckí vojaci uskutočnili 25. januára 1945
domovú prehliadku BÚ v Trnave. Podľa správy biskupa P. Jantauscha, napísanej po nemecky, miestnosti úradu však iba jednoducho prekontrolovali
bez toho, aby niečo prehliadali a nechceli vidieť ani úradné spisy. Správanie
vojakov bolo podľa biskupa celkom korektné a nebol dôvod na žiadnu sťažnosť: „A tak prišli do mojej izby. Postavil som sa a povedal som im: Srdečne
vitajte. A podal som veliteľovi ruku. Po niekoľkých srdečných slovách odišli
preč za svojimi povinnosťami.“81 S približujúcim sa frontom bola čoraz aktuálnejšia aj evakuácia obyvateľstva západného Slovenska, ktorá by sa mohla
týkať aj cirkevných úradov a duchovných. BÚ v Trnave na základe výzvy
Notárskeho úradu mesta Trnavy informoval, že nemieni evakuovať a zároveň
označil osoby, ktoré povedú úrad a zostanú chrániť jeho inventár a archív
(biskup, generálny vikár, riaditeľ biskupskej kancelárie, biskupský tajomník
a archivár, referent, úradník a zriadenec BÚ).82 Biskup P. Jantasusch žiadal
svojich kňazov, aby častejšie pripomínali veriacim, že si treba uvedomiť vážnosť doby, čo by sa malo odzrkadľovať i v živote každého veriaceho, a preto
„treba čo najrozhodnejšie odsúdiť všetky zábavy, zhon za pôžitkami, bohatstvom, nemiernosť, ktorá sa u niektorých až pohoršujúcim spôsobom prejavuje“. Zároveň ich mali upozorniť, aby si s najväčšou starostlivosťou plnili
svoje náboženské povinnosti a žili nábožným a mravným životom. Biskup
zároveň nariadil konať vo všetkých farských kostoloch trojdňovú pobožnosť
za spravodlivý pokoj a za odvrátenie hrôz vojny. Kňazi mali vyzvať veriacich
na hojnú účasť na týchto pobožnostiach.83
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Hoci sa biskupi a kňazi vo väčšej miere snažili pomáhať ľuďom postihnutým vojnou a zabezpečiť pre nich za každých okolností možnosť splniť si
aj svoje náboženské povinnosti a potreby, biskup P. Jantausch po oslobodení
musel uznať, že v mnohých veciach zanedbali svoje povinnosti, a pripustiť, že
predchádzajúci režim nebol tou správnou cestou: „Ako každá víchrica očistí vzduch a učí nás poznávať mnohé zameškané povinnosti, tak aj víchrica
vojny nám odhalila mnohé veci, ktoré sme len povrchne poznávali a pripomenula nám úlohy nedostatočne vykonané a tak postavila nás pred program
nášho kňazského povolania, ktorý chcejúc či nechcejúc musíme uskutočňovať. Smutné skúsenosti nás poučili, že ani jednostranné spolkárčenie, ani
jednostranné politikárčenie nás nepriviedlo ku kýženému cieľu spasiť seba
a spasiť i spolublížnych.“84 Zároveň konštatoval, že v tých farnostiach TAA,
ktoré boli vystavené vojenským operáciám, kde boli vyhnaní obyvatelia, vydrancované obce, poškodené alebo zborené kostoly a fary, obnovenie farského života narážalo na veľké ťažkosti. Bolo potrebné, aby si kňazi uvedomili, že
od veriacich, ktorí sami zápasili s existenčnými problémami, nemôžu žiadať
okamžitú pomoc pre opravu farských budov a kostolov. Biskup P. Jantausch
od kňazov vyžadoval „mnoho porozumenia, trpezlivosti, taktu, obetavosti
a lásky na zdolanie všetkých prekážok“, keďže netaktné správanie „môže
ubiť v duši veriacich nielen dôveru voči duchovnému, ale i lásku a dôveru
k Cirkvi a udusiť v dušiach vieru, toľkými trápeniami otrasenú“. Kňazi boli
vyzvaní, aby s apoštolskou horlivosťou zmierňovali trápenia svojich veriacich, povzbudzovali ich a získavali ich nielen slovom, ale aj svojím príkladom
a životom.85 V obnovenej ČSR sa katolícka cirkev na Slovensku ocitla v nepriaznivej pozícii, ktorej sa nevyhla ani TAA. Dochádzalo k prenasledovaniu,
zatýkaniu a väzneniu kňazov, čomu sa nevyhol ani trnavský pomocný biskup
Michal Buzalka, ktorého bezpečnostné orgány zatkli 16. apríla 1945 a uväznili v budove Policajného riaditeľstva v Bratislave, kde ho navštívil biskup P.
Jantausch.86 Za zatknutých kňazov sa viackrát prihováral biskup P. Jantausch
a žiadal štátne orgány, aby im bolo povolené slúžiť aspoň v nedeľu a vo sviatok omšu v kaplnke príslušnej väznice. Napriek viacerým prísľubom sa tak
nestalo.87 Pre Eugena Filkorna, kňaza a bývalého rektora vysokoškolského
internátu sv. Svorada v Bratislave, ktorý bol zaistený vo väznici Krajského
84
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súdu v Bratislave, vydal biskup P. Jantausch úradné svedectvo, že E. Filkorn
tento ústav viedol v duchu katolíckom a národnom a nebol jeho rektorom ako
exponent Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ale ako poverenec katolíckeho biskupského zboru, v ktorého intenciách aj pracoval.88 V súvislosti s plánovaným odsunom maďarského obyvateľstva biskup P. Jantasuch požiadal
riaditeľa Ústrednej katolíckej kancelárie Ladislava Jandu o podanie správy
o pastorácii vykázaných Maďarov v Petržalke. L. Janda sa skontaktoval s bratislavskými františkánmi. Z rozhovorov s nimi mal dojem, že „vykázaní sú
ponechaní naverímboha, každý sa bojí a chce si ratovať svoju kožu“.89 Biskup
P. Jantausch , ktorý v roku 1943 intervenoval, aby sa v seredskom tábore pre
konvertitov zo židovstva slúžila omša každú nedeľu a v sviatok, tak aj v roku
1945 cítil povinnosť voči veriacim, ktorí boli zaistení a intervenovaní. Žiadal
o povolenie slúžiť omšu v nedeľu a sviatok ako pre slovenských zaistených,
tak aj pre veriacich maďarskej národnosti v Petržalke. Zároveň žiadal, aby
chorí mohli byť zaopatrení.90 Katolícka cirkev cítila povinnosť upozorniť na
spôsob, akým sa uskutočňovalo vysťahovanie občanov maďarskej národnosti
z územia Slovenska. Kňazi podávali svojmu biskupovi správy o odvážaní maďarského obyvateľstva z ich farností. Biskup P. Jantausch po prečítaní správ
o presídľovaní maďarských občanov sa zamýšľal, či slovenskí biskupi spravili
v tejto veci naozaj všetko, čo mali a mohli urobiť. Hoci otázka maďarských
presídlencov bola veľmi chúlostivá a spojená s politikou, bol za verejné deklarovanie stanoviska biskupov.91
Biskup P. Janausch zomrel v nemocnici v Trnave 29. júna 1947 o štvrtej
hodine popoludní. Ešte 26. júna plánoval odísť z Trnavy do Vrbového, kde
si chcel oddýchnuť, keďže sa necítil dobre. Lekár mu však odporučil ísť do
nemocnice, kde mu bolo oznámené, že jeho zdravotný stav je veľmi vážny.
Posledné chvíle jeho života vystihol kňaz Augustín Raška: „Ani oči, ani tvár,
ani ústa neprejavili ani najmenší znak smútku, lamentácie. Aj cez agóniu
mal na tvári iba výraz pokoja, vyrovnanosti.“92 Telesné pozostatky biskupa
P. Jantauscha boli vystavené na biskupskom úrade, kam prichádzali veriaci
88

89

90

91
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ATA Trnava, fond AAT, č. 1954/47, signatúra INT 10/243. Úradné svedectvo biskupa P. Jantauscha z 20. februára 1947.
ATA Trnava, fond AAT, č. 4619/45, signatúra INT 22/45. List L. Jandu AAT. Bratislava 15.
septembra 1945.
ATA Trnava, fond AAT, č. 4366/45, signatúra INT 22/42. Žiadosť biskupa P. Jantauscha Povereníctvu vnútra. Trnava 20. septembra 1945.
ATA Trnava, fond AAT, č. 3036/47, signatúra INT 22/22. List biskupa P. Jantauscha slovenským
ordinariátom. Trnava 19. marca 1947.
RAŠKA, Augustín. Smútime a s nami smúti celé Slovensko. In: Trnavská rodina, 1947, roč. 4,
č. 15, s. 114.
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k jeho rakve. Pohreb sa konal 2. júla 1947 za účasti zástupcu Sv. stolice v ČSR
Rafaela Forniho, všetkých slovenských a moravských biskupov, zástupcov
štátnej správy a samosprávy (napr. predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa
Lettricha, ktorý predniesol aj príhovor), duchovenstva a veriacich. Pohrebný
sprievod smeroval z BÚ do Dómu sv. Mikuláša, v ktorom kráčali len duchovní a zástupcovia vysokých úradov, pričom veriaci tvorili špalier po oboch
stranách sprievodu. Zádušnú omšu celebroval biskup M. Buzalka a kázal biskup J. Čársky, s ktorým P. Jantausch v roku 1925 prijal biskupské svätenie.
Výkrop potom vykonali štyria biskupi. Rakva s biskupom P. Jantauschom
bola prechodne uložená v krypte Dómu sv. Mikuláša v Trnave.93 Biskup P.
Jantausch bol pochovaný v rodnom Vrbovom.
Na záver možno priblížiť biskupa P. Jantauscha slovami Teofila Vadoviča,
predsedu Samosprávnej cirkevnej obce v Trnave, ktoré predniesol v príhovore na jeho pohrebe v Trnave: „Starosti naše boli jeho starosťami, chudoba
našich veriacich bola jeho chudobou, naše bolesti boli jeho bolesťami. Ako
dobrý otec vedel vždy poradiť a pomôcť. Jemným slovom a vzorným taktom
vedel liečiť rany tak, ako to vie len ideálny duševný lekár. Ako dobrý robotník
vo vinici Pánovej obetoval celý svoj čas v prospech nášho ľudu ešte v dobách
národnej poroby a potom po prvej, za druhej svetovej vojny i po nej. I najťažšie problémy vedel riešiť ľahko preto, lebo ho viedla láska, ktorá nehľadá ani
zisk, ani slávu, ale iba dobro. Pri spomienke na zosnulého pána biskupa Pavla
Jantauscha budeme mať vždy pred očami obraz muža, ozdobeného štyrmi
čnosťami: spravodlivosťou, láskou, jemnosťou a obetavosťou.“94 Aj tieto slová
dokazujú, ako sa P. Jantausch snažil naplniť svoje biskupské heslo pro veritate
cum veritate – za pravdu láskou.
Osobnosť biskupa P. Jantauscha si nepochybne zaslúži vydanie ucelenej
vedeckej monografie, ktorú už majú jeho nasledovníci v úrade trnavského
apoštolského administrátora Ambróz Lazík a Július Gábriš. Na to je však potrebné štúdium ešte nespracovaných archívnych dokumentov uložených predovšetkým v Archíve Trnavskej arcidiecézy v Trnave.

Apostolic Administrator of Trnava – Bishop Pavol Jantausch
Trnava, as a nearly three-hundred-year seat of Archbishops of Esztergom,
and later a seat of one of the vicars general of the Archdiocese of Esztergom,
93
94

Rozlúčili sme sa so svojím arcipastierom. In: Trnavská rodina, 1947, roč. 4, č. 15, s. 114.
Rozlúčili sme sa so svojím arcipastierom, s. 116 – 117.
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became the seat of apostolic administrators, which in turn was the beginning
of the formation of the Archdiocese of Trnava and an independent Slovak
church province. Establishment was completed in 1978. The priest of Ludanice, a theologian, national and folk educator, editor and a publicist, Pavol
Jantausch, was appointed the first apostolic administrator of Trnava and ordained as bishop in 1925. The primary aim of this article is, based on archive
documents, to depict the circumstances of appointing P. Jantausch as an apostolic administrator and describe his activities in three politically and socially
diverse periods in Slovakia, until his death in 1947. As soon as he became an
apostolic administrator, P. Jantaush started to build the administration as well
as the religious and moral edification of believers – both theoretically and
through numerous articles that he published in the religious press. Given his
diplomatic abilities, he led negotiations with the government of Czechoslovakia concerning the establishment of a theological faculty in Bratislava, „mode
vivendi” and returning church properties. Last but not least, he advocated for
protection of church schools, while he formulated many pastoral letters and
memorandums by ordained bishops. As an excellent organiser of the spiritual
life of the administrative body, he founded new parishes, ordered construction of new churches, called new monastic societies and supported the organisation of the Catholic action, mostly amongst the youth, while not neglecting support for the socially weak and defending those who were oppressed,
either because of their nationality of belief.
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KULTÚRA NA HORNEJ ORAVE
V ROKOCH 1939 – 1945
Martin Garek

Obdobie existencie Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 prinieslo
množstvo zmien pre obyvateľstvo Slovenska. Jednou z najdôležitejších oblastí, na ktorú sa sústreďovala pozornosť novej politickej garnitúry, bol aj rozvoj
školstva a kultúry. Vláda tým chcela povzbudiť slovenské povedomie a po
dvadsaťročnom trvaní medzivojnového Československa rozvíjať slobodne
slovenskú kultúru a školstvo.
Vypuknutie nemecko-poľskej vojny a zapojenia sa Slovenska do nej prinieslo navrátenie území, ktoré bolo Poľsku pričlenené v rokoch 1920, 1924
a 1938. Na Orave to boli konkrétne obce: Srnie, Podvlk, Harkabúz, Vyšná
a Nižná Zubrica, Oravka, Bukovina-Podsklie, Pekelník, Jablonka, Chyžné,
Vyšná Lipnica a Nižná Lipnica. Obcami, ktoré boli pripojené k Poľsku v roku
1938 ako dôsledok Mníchovskej dohody a nasledujúcich bilaterálnych rokovaní slovenskej autonómnej vlády a poľskej vlády, čiže Hladovkou a Suchou
Horou, sa nebudeme v príspevku zaoberať vzhľadom na krátky časový úsek,
ktorý tieto obce strávili v poľskom područí. Tieto obce hornej Oravy, spolu
s obcami severného Spiša, boli inkorporované ústavným zákonom 325/1939
Sl. z. z 22. decembra 1939 s tým, že od 1. januára 1940 nadobúdajú účinnosť na
inkorporovanom území právne predpisy Slovenskej republiky.1
Po administratívnej stránke bolo treba urýchlene riešiť aj otázku školstva
a kultúry, keďže tieto obce trpeli takmer dvadsať rokov násilnou polonizáciou,
keď Varšava napriek podpísaniu Saintgermainskej mierovej zmluvy garantujúcej aj práva pre národnostné menšiny neuznávala existenciu slovenskej
čiastky obyvateľstva v Poľsku. Otázky týkajúce sa práv menšinových národností boli upravované v Zmluve medzi republikou československou a republikou poľskou o štátnom občianstve a otázkach súvisiacich uzavretej v Prahe

1

ŽUDEL, Juraj. Utváranie hraníc Slovenska. In: Slovenská archivistika, 1995, roč. 30, č. 2, s. 233.
Podrobne k revindikácii severného Spiša a hornej Oravy, malého územia Kysúc a iných menších území pripojených k Poľskej republike na jeseň 1938: CIĄGWA, Józef. Slovenský právny
systém na severnom Spiši v rokoch 1939 – 1945. In: Terra Scepusiensis. Levoča – Wrocław:
Kláštorisko n. o. – Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2003, s. 927 – 937.
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29. novembra 1920, v ktorej článok číslo 12 hovoril, že „štátni občania československí národnosti poľskej, ako aj štátni občania poľskí národnosti československej majú v zmysle článku 8 zmluvy medzi Dohodovými mocnosťami
spojenými a združenými a republikou československou z dňa 10. septembra
1919, a zmluvy tých istých mocností s Poľskom z dňa 28. júna 1919, rovnaké
právo ako ostatní občania ich štátov, aby zakladali, kontrolovali a spravovali
vlastným nákladom všelijaké školy a výchovné ústavy, ktoré môžu byť v štáte
zriaďované podľa platných právnych predpisov ako súkromné školy a ústavy...“ a článok 14 vykladal, že „v každom z oboch zmluvných štátov zriadi
sa v každej obci, v ktorej podľa trojročného priemeru je najmenej 40 detí príslušníkov poľských resp. československých, školou povinných, materského
jazyka československého resp. poľského, verejná škola s vyučovacím jazykom
čs. resp. pl., ak teda nie je v školnej obci verejná škola s týmto vyučovacím
jazykom“.2 Hoci poľská strana podpísala a ratifikovala túto zmluvu, počas
celého medzivojnového obdobia neakceptovala existenciu českej a slovenskej
menšiny v Poľsku.
Vláda reagovala aj na verejnosť, ktorá nezabúdala na správanie sa Poľska
v čase po Mníchovskej dohode, keď Varšava zabrala Slovensku ďalšie územia. Preto bolo jedno z prvých rozhodnutí platných pre tieto inkorporované
územia, ešte pred prijatím samotného zákona o inkorporácii, zrušiť všetky
poľské spolky pôsobiace na danom území. Týkalo sa to aj kultúrnych spolkov
a inštitúcií. Na druhej strane treba podotknúť, že poľská vláda počas medzivojnového obdobia nevenovala prílišnú pozornosť kultúre na územiach pričlenených zo Slovenska, a polonizácia tak pôsobila predovšetkým prostredníctvom cirkvi, úradov a školstva.
Kultúrne pomery na prinavrátenom území hornej Oravy sa začali meniť
k lepšiemu aj na základe toho, že vláda na zasadnutí 29. augusta 1939 stanovila svoje hlavné ciele v súvislosti so spisovnou slovenčinou: vo všetkých
rezortoch, verejných a štátnych úradoch sa malo úradovať bezpodmienečne
len v spisovnej slovenčine. Všetci verejní a štátni zamestnanci mali pri styku so stránkami v úrade a mimo neho, teda aj v súkromnom živote, obcovať
výhradne v spisovnej slovenčine. V školách všetkých kategórií sa malo vyučovať taktiež len v spisovnej slovenčine. Aj duchovenstvo malo najmä na
kazateľniciach používať slovenskú reč. Dôvody na toto uznesenie boli rôzne.
Vláda chcela predovšetkým pozdvihnúť morálku ľudu, a preto si za spojivo
Slovákov zvolila spisovnú slovenčinu. Týmto opatrením nesledovala nijaké
2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR), Slovenský národný archív, fond
Minister ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska 1918 – 1927, šk. 4, spis č. 11456.
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porušenie jazykových práv členov národnostných menšinových skupín.3 Na
základe tohto nariadenia sa začala preberať aj verejná a štátna správa v obciach hornej Oravy.
Vládny komisár pre hornú Oravu Alexander Druga podal 26. septembra
1939 rozsiahlu správu o stave obcí a pomeroch na tomto území, v ktorej konštatoval, že takmer vo všetkých obciach sú Slováci, ktorí hovoria väčšinou po
slovensky a po goralsky. Staršia generácia hovorila čisto po slovensky, keďže
navštevovala slovenské školy. Mladšia generácia hovorila prevažne po goralsky a po poľsky, čo bolo dôsledkom dvadsaťročnej polonizačnej politiky
Poľska. Nepriaznivé pomery v kultúrnej oblasti mali riešiť Matica slovenská
a iné kultúrne inštitúcie, ktoré sa zaviazali, že zariadia vo vrátených obciach
kompletné slovenské knižnice, dodajú slovenské noviny a časopisy. Vládny komisár ako jedno z prvých opatrení odporúčal zakúpenie slovenských
modlitebných knižiek pre obce.4 Na potrebu kultúrne vplývať na obyvateľstvo inkorporovaných území upozorňovali aj noviny Slovenská politika. Dňa
12. októbra 1939 v rozsiahlom článku písali, že Slováci na inkorporovanom
území by potrebovali v kultúrnej oblasti viacero opatrení: „hodno rozmýšľať
o usporiadaní večerných kurzov správnej slovenčiny... cez zimné mesiace“,
ako aj „dať ľudu možnosť zaopatriť modlitebnú knižku a spevník, pravdaže
slovenské, aby sa tak stalo bezpredmetným používanie poľských knižiek aj
v kostole“.5
Poľské knihy sa nahradzovali v obecných knižniciach a na školách slovenskými knihami, ktoré poskytovala jednak Matica slovenská a jednak Spolok
svätého Vojtecha (SSV) v Trnave. Už v roku 1939 poskytla oslobodeným obciam Spiša a Oravy Matica slovenská na odporúčanie osvetových referentov
Štefana Loffaya a Jána Okaľa 25 140 slovenských kníh.6
Dňa 15. septembra 1939 požiadal školský inšpektor z Dolného Kubína Ján
Dafčík, pod ktorého v tom čase patrili obce hornej Oravy, SSV v Trnave, aby
zabezpečil učebnice pre všetky deti z navrátených obcí. Malo ísť o 6 000 až
7 000 detí. Išlo o sumu 360 000 Ks za tieto učebnice, pričom Dafčík žiadal,
aby SSV poskytol 50 % zľavu na tieto knihy. Ostatné peniaze mali poskytnúť

3

4
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MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond Okresný úrad v Trstenej
1923 – 1945 (ďalej len OÚT), šk. 301, spis č. 6959/1939.
MV SR, Slovenský národný archív, fond Úrad predsedníctva vlády, šk. 30, spis č. 12/1939 Vl. k.
MATULA, Pavol. Prinavrátenie severného Spiša, Oravy a Kysúc Slovensku v septembri 1939
na stránkach slovenskej tlače. In: Nepokojná hranica. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2010,
s. 74.
MV SR, Slovenský národný archív, fond Ministerstvo školstva a národnej osvety 1938 – 1945,
šk. 19, inv. č. 87, spis č. 27487/39.
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Spolok Oravcov a Slovenská liga zo zbierok organizovaných na tento účel.
Medzi prvými mali byť zabezpečené do dvoch týždňov katechizmy, šlabikáre a čítanky, ostatné knihy postupne. SSV už 19. septembra súhlasil s touto
objednávkou, pričom ju mal potvrdiť ešte správny výbor spolku zasadajúci
28. septembra. SSV si dal ale podmienku, že tieto knihy budú použité len
na pripojených územiach hornej Oravy a severného Spiša.7 Ústredná správa
Slovenskej ligy v Bratislave už 27. septembra 1939 informovala SSV, že zložila prvú splátku za objednané učebnice vo výške 50 000 Ks.8 Správny výbor
SSV súhlasil s takýmito podmienkami a 6. októbra 1939 žiadal farské úrady,
správcov ľudových škôl a miestnych konateľov v predmetných obciach, aby
podali informácie o počte žiakov v jednotlivých obciach. Zároveň informoval,
že zo základiny Prvej Slovenskej ženskej jednoty v Amerike a zo svojich prostriedkov daruje modlitebné knihy a spevníky v hodnote 21 000 Ks farnostiam
predmetných obcí.9
Spolok svätého Vojtecha mal dodávať teda na inkorporované územie
knihy a učebnice pre školy, ktoré by slúžili výhradne na vyučovanie žiakov
katolíckych škôl. Do tohto procesu sa zapojil aj samotný spišský biskup Ján
Vojtaššák, ktorý 23. septembra 1939 odporúčal Spolku svätého Vojtecha, aby
žiadal o finančnú subvenciu Vedeckú spoločnosť pre zahraničných Slovákov
v Bratislave,10 ktorá by umožnila zadarmo poskytnúť modlitebné knižky pre
deti a mládež v prinavrátených obciach.11 Spolok z príkazu Slovenskej ligy
expedoval teda potrebné učebnice do jednotlivých obcí hornej Oravy a severného Spiša.12 Spolok zabezpečil aj výmenu cirkevných spevníkov, a to už 17.
októbra 1939, keď do týchto obcí poslal 3 000 kusov spevníkov. Zároveň SSV

7
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Archív Spolku svätého Vojtecha v Trnave (ďalej len ASSV Trnava), Odtrhnutí Slováci v Poľsku – 1939 – Vrátené územie Slovensku, fascikel 388, č. 9a.
ASSV Trnava, Odtrhnutí Slováci v Poľsku – 1939 – Vrátené územie Slovensku, fascikel 388,
č. 9a, č. j. 6065/1939.
ASSV Trnava, Odtrhnutí Slováci v Poľsku – 1939 – Vrátené územie Slovensku, fascikel 388, č. 9d.
Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov vznikla 6. mája 1939, pričom jej úlohou sa
stala starostlivosť o zahraničných Slovákov. Úzko spolupracovala so Slovenskou ligou, ktorá
mala potrebné skúsenosti práce na tomto poli. Bližšie pozri: LETZ, Róbert. Dejiny Slovenskej
ligy na Slovensku (1920 – 1948). Turčianske Teplice: Matica slovenská, 2000, s. 112 – 117.
HOJOVÁ, Mária. K problematike školstva na hornej Orave v rokoch 1939 – 1945. In: Almanach
Slováci v Poľsku XIV. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 140.
V jednej dodávke začiatkom októbra 1939 išli knihy do nasledujúcich obcí v zachytených
hodnotách: Oravka 2 161,50 Ks, Jablonka 8 187,75 Ks, Podvlk 3 799 Ks, Horná Lipnica 4 539,25
Ks, Chyžné 3 590,25 Ks, Horná Zubrica 5 356,25 Ks, Dolná Lipnica 9 923 Ks, Pekelník 2 305 Ks,
Dolná Zubrica 2 451 Ks, Srnie 1 596,75 Ks. Celková hodnota kníh v tejto dodávke teda predstavovala 43 909,75 Ks. ASSV Trnava, Odtrhnutí Slováci v Poľsku – 1939 – Vrátené územie
Slovensku, fascikel 388, č. 9h.
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postupne vytvoril na území hornej Oravy a severného Spiša sieť svojich členov, prostredníctvom ktorých rozširoval svoje podielové knihy a kalendáre.13
Knihy sa dodávali zväčša vo vyšších množstvách, čo pozitívne pôsobilo na zakladanie obecných knižníc. Po prinavrátení obcí hornej Oravy však
na území boli v knižniciach aj poľské knihy, ktoré bolo treba odstrániť, aby
nedošlo k prípadným polonizačným vplyvom na detí a mládež. Popri likvidácii poľských kníh postupne zanikli aj poľské obecné knižnice. O likvidáciu sa postaralo aj Ministerstvo školstva a národnej osvety (MŠaNO), ktoré
malo nad obecnými knižnicami hlavný dozor a bolo kompetentné vykonať
toto opatrenie. Ďalej štátni a osvetoví referenti oznámili ministerstvu vnútra
6. novembra 1939, že Matica slovenská sa má postarať o likvidáciu obecných
poľských knižníc a tá zároveň dostala pokyny, aby ihneď začala zriaďovať verejné slovenské knižnice.14 Matica slovenská sa rovnako postarala aj o nahradenie a stratu poľských kníh koncom septembra v podobe daru v celkovom
počte 25 140 kníh v cene 116 653,80 Ks, ktoré poslúžili pri zakladaní nových
slovenských knižníc.15
Rozhodnutie Matice slovenskej malo splniť cieľ, aby obyvateľstvo čo najskôr dostalo náučné a potrebné slovenské tlačené slovo. Tak by sa urýchlil
proces zjednocovania Slovákov na týchto územiach s ostatnými slovenskými
krajmi, najmä po kultúrnej stránke. Referenti pokladali za povinnosť preskúmať terajší stav zo stránky nielen kultúrnej, ale aj z ostatných živnostenských
stránok. Cieľom bolo zároveň zveľadiť kultúrne položenie Slovákov Oravy
a Spiša. Uskutočnenie sa týkalo predovšetkým návštev obcí, sledovanie učiteľov na školách a styk s miestnym obyvateľstvom. Štatistika o počte všetkých
kníh dodaných do prinavrátených obcí ukazovala až 109 druhov kníh od
rozličných spisovateľov a vynikajúcich prekladateľov. Obsahovali veľa tzv.
ľudového čítania.16 Zároveň Matica slovenská poskytla jednotlivým školám
300 čítaniek a 1 200 čísiel časopisu Slniečko pre deti. Túto podporu učiteľstvo
a obyvateľstvo vítalo s veľkou radosťou, lebo vedeli, že je to obrovská pomoc
nielen pre deti a mládež, ale aj pre staršiu generáciu.17
13

14

15
16

17

MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond Školský inšpektorát
Trstená (ďalej len ŠIT), šk. 1941 – 1944, inv. č. 4201/1941, spis č. 3865/1941.
MV SR, Slovenský národný archív, fond Ministerstvo vnútra 1939 – 1945 (ďalej len MV),
šk. 22, spis č. 16056/1939.
MV SR, Slovenský národný archív, fond MV, šk. 22, spis č. 1668/S – 1939.
Štatistika oravských obcí: Hladovka, Suchá Hora a Bukovina Podsklie – 750, Oravka – 743,
Jablonka a Veľká Lipnica – 2 250, Srnie – 385, Harkabúz – 375, Podvlk, Horná Zubrica, Horná
Lipnica a Pekelník – 1 125, Dolná Zubrica – 635 a Chyžné 1 000 ks darovaných kníh.
MV SR, Slovenský národný archív, fond Ministerstvo školstva a národnej osvety 1939 – 1945
(ďalej len MŠaNO), šk. 19, spis č. 27487/1939.
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Príslušným školám boli zasielané knihy a učebnice určené cirkvou18 uhradené teda z polovice Spolkom svätého Vojtecha so zbierkami Slovenskej ligy
a Spolku Oravcov. Prostredníctvom cirkevnej vrchnosti v Spišskej Kapitule
boli doručené farským úradom aj také modlitebné knihy a spevníky, ktoré
sa rozdali medzi najchudobnejších podľa vlastného uváženia nadriadených.
Objavili sa aj prvé časopisy. Časopis Plameň Spolok svätého Vojtecha posielal
zadarmo po troch exemplároch a keďže mal v každej obci niekoľkých členov
odoberajúcich podielové knihy, začal im posielať prílohy s ľudovýchovným
charakterom, napr. knihy pre náuku zdravovedy, poľnohospodárstva, ovocinárstva a podobne.19
Na to, aby ľudia poznali odpovede na otázky verejných obecných knižníc
bolo treba kúpiť si časopis Národný pracovník za 29 Ks. Knižnice boli povinné tento časopis odoberať.20 Aj Úradné noviny patrili do skupiny periodík,
ktoré sa mali odoberať povinne. Dokonca obce, ktoré mali menej ako 500 obyvateľov, dostali 50 % zľavu na predplatné týchto novín.21
Samotné MŠaNO sa podieľalo na predplatení časopisu Slovenská škola
všetkým štátnym ľudovým školám a poslalo zatiaľ neúplné konto 20 000 Ks.
Ostatné peniaze vyplatilo koncom ročníka. Uviedlo sa to na základe zápisnice zo 7. decembra 1939.22 Inkorporované obce odoberali aj niekoľko kusov
časopisu Slovák. Dňa 4. februára 1940 mal časopis prílohu o Orave, keď si
Oravci objednali oveľa viac kusov. Napr. v Jablonke to bolo až 150 kusov,
alebo vo Veľkej Lipnici a Hornej Zubrici až 100 kusov výtlačkov.23 V prílohe
vyzdvihovali pisatelia predovšetkým kultúrnu bohatosť Oravy, poukazujúc
na množstvo národných dejateľov pochádzajúcich z tohto územia, a taktiež
ospevovali jej prírodné krásy. Nezabudli, samozrejme, upozorniť na ťažký
život Oravcov, vyplývajúci z chudobnej pôdy, nedostatku priemyslu a pod.
V prílohe sa nachádzali aj dejepisné príspevky zaoberajúce sa najvýznamnejšími obcami Oravy, resp. jej minulosťou. Autori vyzdvihovali predovšetkým
prírodné krásy Oravy a navrhovali opatrenia na zlepšenia života Oravcov.
18

19

20

21

22
23

Čítanky, vlastivedy, prírodopis, dejepis, šlabikár, náboženské učebnice, počtovnice a ďalšie
knihy pre postupné ročníky.
ASSV Trnava, Odtrhnutí Slováci v Poľsku – 1939 – Vrátené územie Slovensku, fascikel 388,
č. 9d.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 66, spis
č. 1645/1940.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 78, spis
č. 1218/1943.
ASSV Trnava, Zápisnice správneho výboru SSV 1934 – 1944, str. 187.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 62, spis
č. 221/1940.
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Samozrejme, dotkli sa aj území hornej Oravy, keď vítali návrat týchto oblastí
k Slovensku.24
Na území Slovenska, vrátane inkorporovaného územia, bolo zakázané
rozširovanie niektorých konkrétnych časopisov. Odňatie práva rozširovania
časopisov sa týkalo poľského časopisu Ilustrowany Kuryer Codzienny, ktorý bol
tlačený v Krakove. Poštové úrady zriadené ešte v septembri 193925 v obciach
inkorporovaného územia a tiež po železnici tento časopis dovážali na územie
Slovenského štátu.26 Ďalšie zakázané časopisy boli Hlas a Pravda a slavná náděje, tieto periodiká vychádzali v USA.27 Časopisy boli zrejme nevhodné pre
obyvateľov Slovenska a podľa ministerstva zahraničných vecí sa nepokladali
za vhodné vzhľadom na ich obsah.28 Zákaz rozširovania časopisov vydávaných v Protektoráte Čechy a Morava bolo podľa správy z 18. januára 1940 sa
týkal 26 druhov.29
Hlavnými nositeľmi kultúry sa na inkorporovanom území stali učitelia,
pôsobiaci v jednotlivých obciach prinavráteného územia. Svoju pozornosť venovali aj ľudovýchove a osvetovej činnosti. Podieľali sa aj na činnosti Združenia katolíckej mládeže, keď úzko spolupracovali s tamojšími kňazmi, ako to
napríklad bolo v Podvlku a v Srní na Orave, kde sa do spolku zapojilo okolo
150 chlapcov a dievčat. Zameriavali sa aj na divadelnú činnosť, organizovanie
rozličných seminárov, prednášok, ale ja na výlety po Slovensku. Slovenskí
učitelia prejavili značnú aktivitu po svojom umiestnení na určené školy. Tak
napríklad riaditeľ školy v Podvlku, Matej Kuroň, zorganizoval pre obyvateľov v zime školského roka 1939/1940 večerné kurzy slovenského jazyka. Boli
určené predovšetkým pre mladšiu generáciu obyvateľstva, ktoré bolo značne
ovplyvnené medzivojnovou polonizáciou. Zúčastnilo sa na nich približne 100
osôb, čo naznačuje, že obyvateľstvo malo záujem o tieto kurzy. Po zakončení
tohto kurzu riaditeľ školy spolu s katechétom kňazom Štefanom Šmiheľom

24
25

26

27

28

29

Slovák, 4. 2. 1940, Príloha o Orave – Prinavrátené hornooravské dediny.
Poštové úrady v septembri 1939 boli zriadené na území hornej Oravy v obciach: Suchá Hora,
Chyžné, Jablonka, Podvlk, Dolná Lipnica a Horná Zubrica. Vykonávali všetky funkcie poštových úradov okrem šekových a poukážkových.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 60, spis
č. 7397/1939.
Dovolené časopisy tlačené a vydávané v Amerike boli napr. Priateľ dietok, Ave Maria, Katolícky Sokol, Slovenský svet, Ženská Jednota a mnoho iných. MV SR, Štátny archív v Žiline,
pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 62, spis č. 628/1940.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 60, spis
č. 623/1939.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 62, spis
č. 163/1940.
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zorganizovali Spolok katolíckej mládeže, kam sa zapojilo okolo 150 chlapcov
a dievčat z Podvlku a Srnia. Aj v tomto spolku sa angažovali učitelia pôsobiaci
na školách v Podvlku. Dva razy v mesiaci mávali v škole stretnutia, kde sa
konali rozhovory na témy kultúry, histórie, náboženstva. Taktiež pripravovali
divadelné predstavenia a za utŕžené peniaze podnikali výlety na Slovensko.30
Dôležitým kultúrnym faktom sa stalo aj zriadenie nižšej strednej školy
v Jablonke, tzv. meštianky, ktorej činnosť umožnila tamojšej mládeži posilniť slovenské povedomie a prípadne študovať následne na vyšších školách
na Slovensku. Nadaní študenti dostali štipendiá, aby sa pokryli ich náklady
spojené so štúdiom mimo domova.31 Štipendiá stredoškolským a vysokoškolským študentom z prinavrátených území, ktorí predtým študovali zadarmo
v Poľsku, udeľovala Slovenská liga v Bratislave. Na gymnázium v Trstenej
sa takto dostalo 12 študentov, do Kežmarku a Levoče 23 študentov, na Slovenskú univerzitu do Bratislavy 8 študentov a na viedenskú univerzitu dvaja
študenti.32 Predpokladáme, že študenti z hornej Oravy študovali na gymnáziu
v Trstenej.
Pre obstojné pomery v obciach bolo treba riadiť akcie z jedného centra.
Mali sa na tom podieľať kultúrne domy, ktoré by poskytovali obyvateľom
miestnosti na schádzanie sa, počúvanie rádia a podobne. Najlepšie bolo aj čo
najrýchlejšie zlikvidovať zásah poľskej kultúry, pretože „kultúra je základom
všetkého čo sa v obciach dialo“.33
Za situačný príklad môžeme považovať odstránenie pamätnej dosky Petra
Borovského34 a tiež zaistenie knižnice a spolku Tovarišstvo spolku ľudového
(TSĽ) na notárskom úrade vo Veľkej Lipnici, o čom podáva správu prednosta
Ústrednej štátnej bezpečnosti doktor Mišík župnému riaditeľstvu v Ružomberku 24. apríla 1940. Tento bronzový reliéf mal byť uložený do ružomberského múzea a knižnica bývalého poľského spolku TSĽ mala byť zaslaná MŠaNO v Bratislave. Mal byť pripojený aj zoznam kníh.35 Bronzový reliéf bol zo
steny rímskokatolíckeho kostola odstránený v prvých septembrových dňoch.
Z vlastného popudu ho odstránili nadšení vlastenci. Dňa 16. septembra 1939
bola zaistená aj spomínaná knižnica bývalého poľského spolku TSĽ. Z hľadis30
31

32
33
34
35

Archív Spolku Slovákov v Poľsku, Krakov, Obecná kronika Podvlku.
MAJERÍKOVÁ-MOLITORIS, Milica. Pripojenie severného Spiša a hornej Oravy k Slovensku
v rokoch 1939 – 1945. „Oslobodenie“ či „okupácia“? In: FETKO, Filip – ŠTEVÍK, Miroslav
(eds.). Pocta Ivanovi Chalupeckému. Levoča: Spišský dejepisný spolok, 2012, s. 206.
LETZ, Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 – 1948), s. 156.
MV SR, Slovenský národný archív, fond MŠaNO, šk. 19, spis č. 27487/1939.
Známy polonofil, ktorý sa pričinil v dobe plebiscitu o odtrhnutie hornej Oravy od Slovenska.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond Župa tatranská 1940 –
1945 (ďalej len ŽT), šk. 11, inv. č. 29, spis č. 7680/5-1940.
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ka slovenského vlastenectva mala táto knižnica v počte 603 zväzkov aj svoje
nedostatky. Predmety boli po historickej stránke neoceniteľné – „corporadelicty“. Zaistené knihy sa dočasne nachádzali v úschove Obvodného notariátu
vo Veľkej Lipnici. Žiadosť preto smerovala na účel uloženia týchto historických dokumentov do povolaných vedeckých rúk.36
Župný úrad v Ružomberku si uvedomoval a verejne vyhlasoval, že inkorporované obce Oravy boli podľa § 8 zákona č. 308/1940 Sl. z. nemajetné a tiež
nesebestačné. Pre lepšie kultúrne pomery by na prvom mieste prinieslo dobré
výsledky urýchlenie postupu odpoľštenia obyvateľstva v rozličných smeroch.
Obce žiadali vyšší štátny príspevok, no išlo hlavne o vyššie spomínané vylúčenia z užívania poľských vplyvných vecí (kníh, knižníc), ktoré mali byť
nahrádzané slovenskými poučnými, zábavnými knihami, rozširovať sa mali
publikácie v oblasti obrázkových, politických a hlavne náučných časopisov,37
štátnych zástav, zintenzívnenie činnosti miestnych osvetových komisií a ich
podporovanie pri zaobstarávaní ochotníckych divadelných potrieb, bábkových divadiel, filmov a kinofilmov (Jablonka) a inej kultúrnej a osvetovej činnosti. Takýmto veciam sa mala venovať mimoriadna pozornosť, akú si obce
z národného a štátneho hľadiska zasluhovali.38
Slovenská vláda podporovala okrem sociálnych a hospodárskych programov aj kultúrne aktivity a rôzne kultúrne programy. Medzi podporné programy patrili aj zaujímavé exkurzie do väčších slovenských miest, organizované
pre žiakov i dospelých.39 Skupina Slovákov z hornej Oravy sa dokonca zúčastnila aj na inaugurácii slovenského prezidenta Jozefa Tisu v Bratislave.
Do posilnenia slovenskej kultúry sa zapojili predovšetkým politické zoskupenia a vznikajúce spolky ako Slovenská liga, Hlinkova slovenská ľudová strana, Hlinkova garda a Hlinkova mládež (HM), Matica slovenská, Spolok svätého Vojtecha a iné menšie organizované skupiny. Hlinkova mládež
a Hlinkova garda boli síce celoslovenským hnutím, ale s týmto hnutím boli
spojené aj mnohé skutočnosti na Orave. Obe skupiny si navzájom pomáhali. Tvorili organizované jednotky, ktoré určovali akýsi smer prostredníctvom
rozkazov svojich vodcov. Po zriadení oblastného vodcovstva HM číslo 15

36
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MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond ŽT, šk. 11, inv. č. 29, spis
č. 101/1940.
Z publikácií, ktoré boli zakúpené pre všetky obce, boli uvedené Pribinove vŕby od Jozefa
Bráneckého a Mikuláš Oláh a jeho doba od Vojtecha Bucka. Zároveň bolo z časopisov odporúčané všetkým obciam odoberanie krajového týždenníka Tatranský Slovák.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond ŽT, šk. 36, inv. č. 106,
spis č. 11 – 1998/1-1942.
Napr. Ružomberok, Martin, Bratislava, Zvolen, Banská Bystrica a pod.

365

MAGNI ANIMI AC SCIENTIAE VIRO... K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

v Trstenej40 sa vďaka učiteľstvu množili miestne organizácie. Cieľom bolo dať
hlavne najavo mládeži, že jej miesto je na Slovensku a nie v Poľsku, ako sa im
to dlhé roky prízvukovalo.41
V Trstenskom okrese existovala len jedna politická strana, Hlinkova slovenská ľudová strana – Strana slovenskej národnej jednoty (HSĽS). Obyvateľstvo tunajšieho okresu bolo organizované touto politickou stranou
z väčšej čiastky a tá ho spájala v jeden celok.42 Hoci sa politická verejnosť
začala rozdvojovať na dva tábory, starých ľudákov (najmä kňazi) a mladých
ľudákov – gardistov, obyvatelia boli dobrými katolíkmi, ktorí nemali medzi sebou rozpory.43 Nakladateľstvo Generálneho sekretariátu HSĽS v Bratislave vydávalo Kalendár Strany, ktorý obsahoval najrozmanitejšie články
z pera vedúcich činiteľov. HSĽS povzbudzovala obyvateľov, aby si kalendár
kúpili za 10 Ks. HSĽS považovala tento kalendár za potrebný v každej domácnosti a záväzne ho objednávala. Ďalej táto vplyvná strana organizovala
zimnú pomoc a ľudia pociťovali jej dôležitosť, keďže v čase tvrdého úderu
bolo národné povedomie Slovákov postihnuté úderom vojny. Zbierky sa
týkali nielen finančných prostriedkov, ale aj šatstva a potravín. Každoročne
bola z popudu HSĽS pre obyvateľov organizovaná spomienková slávnosť
výročia smrti Andreja Hlinku,44 keď boli hlavné budovy úradov vyzdobené
štátnou zástavou. Organizovala sa aj púť na Bradlo národného hrdinu generála Milana Rastislava Štefánika spojená s bohoslužbou. Taktiež každoročná
oslava menín Dr. Jozefa Tisu, oslavy štátnych sviatkov a podobne. Na týchto
a iných akciách sa zúčastnili, samozrejme, aj (zväčša) veriaci obcí inkorporovaného územia.45
Miestne organizácie HSĽS v prinavrátených obciach hornej Oravy sa
zakladali postupne. Už 26. marca 1940 máme správy o tom, že organizácia
HSĽS so 41 členmi bola založená v Pekelníku. Okrem učiteľov a úradníkov
boli členmi aj roľníci a najváženejší občania obce. Krátko na to 23. apríla 1940
bola organizácia HSĽS založená aj v obci Bukovina-Podsklie.46
Prostredníctvom školstva sa v pripojených obciach organizovala aj Hlinkova mládež a samotní učitelia organizovali rozličné kultúrne a osvetové ak40
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Oblastným veliteľom HM v Trstenskom okrese bol Július Kolodej, školský inšpektor v Trstenej a príslušník HSĽS.
Slovák, 4. 2. 1940, Príloha o Orave – Prinavrátené hornooravské dediny.
MV SR, Slovenský národný archív, fond Ústredňa štátnej bezpečnosti (ďalej len ÚŠB), šk. 772,
inv. č. 209, spis č. 333/1940.
MV SR, Slovenský národný archív, fond ÚŠB, šk. 772, inv. č. 209, spis č. 34/1941.
Zomrel 16. augusta 1938 v Ružomberku.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond ŽT, šk. 143, spis č. 286/1944.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 64, spis č. 66/1940.
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tivity, do ktorých sa mali zapájať všetci študenti obcí hornej Oravy. Organizovanie mali na starosti učitelia. Medzi ne patrilo sadenie stromčekov, divadlo,
kurzy varenia, rozličné prednášky, pestovanie hygieny a čistoty a pod.47 Organizovanie HM na inkorporovanom území viazlo, keďže z celkového počtu 3 744 žiakov bolo v nej združených len 1 176 žiakov. Na tomto území sa
dokonca vyskytli školy, v ktorých nebol ani jeden žiak či žiačka organizovaní
v HM. Išlo o školy Pekelník, Bukovina, Erdútka Lehotská, Chyžné II., Jablonka II. a III., Nižná Lipnica II. a Podsklie. Organizáciu mali na starosti učitelia,
ktorí ako najväčšie prekážky zapojenia detí do HM videli nedostatok financií,
keď rodičia neboli ochotní platiť členský poplatok; zneužívanie detí na poľné
práce a z toho vyplývajúci nedostatok času a nedostatočné národné povedomie rodičov.48
V prinavrátených obciach hornej Oravy bola ekonomická situácia ovplyvňovaná neúrodnou pôdou, dlhými zimami a nedostatkom pracovných príležitostí. Ľudia boli odkázaní na svoje hospodárstva, ktoré ale len skromne
dokázali pokryť potreby obyvateľstva. Je samozrejmé, že v takejto situácii sa
obyvateľstvo venovalo predovšetkým svojmu zabezpečeniu a až potom sa
vyskytol priestor na rozvoj kultúrnych aktivít. Vláda a úrady si túto situáciu
uvedomovali, a preto intenzívne podporovali rozličnými spôsobmi obyvateľstvo inkorporovaných obcí. Objavujú sa správy o mimoriadnych finančných podporách, ale aj o zdravotnej pomoci vo forme Zdravotníckych čítaniek, ktoré pomáhali ľuďom viesť plnohodnotný život a zdravý životný štýl.
Zdravotnícke čítanky vydával generálny sekretariát Ligy proti tuberkulóze
v Bratislave a ponúkal ich za 5 Ks. Keďže bol vyššie spomenutý sekretariát
upovedomený o zlej finančnej situácii na inkorporovanom území Oravy, rozhodol sa darovať Oravcom čítanky zadarmo. Zároveň prejavil záujem o pozdvihnutie kultúrnej a zdravotnej úrovne našich nových občanov. Čítanky
boli rozdané do všetkých rodín začiatkom roka 1940.49
Podpornú činnosť na pripojené územia prejavoval aj Slovenský Červený
kríž, ktorý pre núdznych poslal koncom roka 1939 na územie všetkých inkorporovaných obcí balíky plné potravín50 a šatstva a nariadil spoľahlivým
osobám, aby sa postarali o svedomité rozdelenie hlavne medzi mnohopo47

48

49

50

MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond ŠIT, šk. 1941 – 1944, č. j.
4201/1941.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond ŠIT, šk. 1941 – 1944, č. j.
1088/1942.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 303, spis
č. 8750/1939.
Napr. soľ, obilniny, strukoviny, mak, ryža, orechy a iné.
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četné a najchudobnejšie rodiny. Núdzne opatrenie zo strany Slovenského
Červeného kríža nebolo určené však tým rodinám, ktoré boli poškodené
požiarom po útoku nemeckých vojenských oddielov, o tých sa postarala
samotná vláda, keď im vyplatila peňažné odškodné. Niektoré balíky boli
adresované konkrétnym osobám, ktoré boli považované za najbiednejších
občanov jednotlivých obcí.51 Slovenský Červený kríž zorganizoval na Slovensku aj finančnú zbierku, ktorá sa konala v máji a v júni roku 1941. Prostredníctvom nej sa vyzbieralo 1 084,30 Ks, a tak mohol Červený kríž naďalej pomáhať chudobnejším krajom. Obyvateľstvo hornej Oravy si aj vďaka
činnosti tohto spolku tak uvedomovalo, že nestačí len dary prijímať, ale aj
dávať.52
Zoznam všetkých spolkov v obciach inkorporovaného územia za rok
1940 sa nachádzal na Okresnom úrade v Trstenej a obsahoval vrátane rímskokatolíckych farských úradov aj Bývalých urbárnikov, Rybársky spolok,
Tovaryšstvo ľudovej školy, medzi spolky patrila aj Ľudová banka v Jablonke, Gazdovské potravné družstvá a Dobrovoľný hasičský zbor. V Dolnej
Zubrici boli ešte dva spolky – Spolok mliečarský a Spolok roľnícky.53 Hasičské zbory boli obecným majetkom a podliehali poplatkovému ekvivalentu. Obec Jablonka bola považovaná za centrum spolkov, pretože v nej bol
každý z vymenovaných spolkov.54 Ďalším spolkom rozvíjajúcim sa v roku
1940 bol Včelársky spolok v Jablonke,55 ktorý mal niekoľko hlavných funkcionárov a členmi spolku mohli byť len tí, ktorí mali vlastné včelstvá. Stanovy spolku schválilo ministerstvo vnútra v júni 1940. Stanovy určovali účel
spolku, ktorý organizoval a združoval praktických včelárov svojho okolia,
dbal na teoretické a praktické prehĺbenie znalostí včelárov, pôsobil k všestrannej racionalizácii včelárskej praxe. Samozrejme, dozeral na zdravotný
stav včelstiev svojho kraja a podporoval členov hospodársky. V tom mu pomáhali praktické prednášky, kurzy o chove a o všetkom, čo k tomu patrilo
(zužitkovanie medu, robenie úľov atď.). Včelársky spolok bol prístupný aj
pre verejnosť, ktorá chodila na exkurzie, návštevy, schôdze, ale organizovala aj charitatívne zbierky na pomoc chovu včiel. Ak by spolok svoje určené
51

52
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MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 309,
č. 440/1940.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 359,
č. 4435/1941.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 61,
č. 877/1939.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 320,
č. 3840/1940.
MV SR, Slovenský národný archív, fond MV, šk. 1172, spis č. 119/1940.
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stanovy nedodržiaval, mohlo sa stať, že príslušný úrad spolok zastaví a nakoniec rozpustí.56
V roku 1942 bol v obci Nižná Lipnica založený spolok mladých pod názvom Združenie katolíckej mládeže na Slovensku, miestna skupina (pre
mládencov a dievčatá) v Nižnej Lipnici. Skladala sa z mužského a ženského
výboru niekoľkých členov. Oba výbory mali svojho predsedu, podpredsedu,
tajomníka, pokladníka a zapisovateľa. Stanovy spolku schválilo ministerstvo
vnútra. Účelom spolku bolo organizovanie, propagácia, ľudovýchova a prehĺbenie nábožensko-mravnej výchovy v katolíckom duchu. Spolok mal svoj
odznak, biely apoštolský kríž, objatý dvoma klasmi. K tomuto združeniu sa
hlásili len katolíci alebo katolíčky, ktorí neboli členom iného protikatolíckeho
spolku a tiež boli slovenskí štátni príslušníci.57
V prinavrátených obciach bola rozšírená organizácia rôznych kultúrnych
podujatí. Obce sa takýmto spôsobom chceli zviditeľniť. Mladých zaujímali
predovšetkým dedinské tanečné zábavy, ktoré pripravovali miestni obyvatelia. Napríklad na deň sv. Silvestra – 31. decembra 1939 – chcel miestny stolár
v Jablonke Ondrej Pilch usporiadať tanečnú zábavu v kultúrnom dome, ktorá
by výťažkom zo vstupného (5 Ks) prispela na zlatý poklad Slovenského štátu.
Zábava mala začať o 17.00 hodine a nakoniec bola predĺžená do nasledujúceho dňa. O bezpečnosť a pokojný priebeh sa mali postarať členovia miestnej žandárskej stanice. Táto zábava však skončila fiaskom. Na zlatý poklad
Slovenského štátu nebola venovaná žiadna finančná čiastka. Vyúčtovanie sa
nachádzalo v archíve tamojšieho úradu.58
Najvýznamnejšou spoločensko-kultúrnou udalosťou na inkorporovaných
územiach hornej Oravy a severného Spiša sa stala návšteva prezidenta republiky Jozefa Tisa v máji 1940. Postupne sa zastavil vo viacerých obciach Oravy
a Spiša, kde preniesol prejavy a vyjadril radosť nad návratom „slovenských
bratov“ späť do domoviny. Obyvateľstvo ho manifestačne vítalo, samozrejme, aj na pokyn miestnych obvodných notárov.59
K rozvoju kultúry na hornej Orave dopomohla aj Slovenská muzeálna spoločnosť, ktorá podporila vydanie knihy Dejiny a súpis výtvarných pamiatok
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MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 323, spis
č. 5316/ 1940.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 390, spis
č. 2539/1942.
MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond OÚT, šk. 308, spis
č. 314/1940.
FABRICIUS, Miroslav – HRADSKÁ, Katarína (eds.). Jozef Tiso: Prejavy a články II. (1938 –
1944). Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 224 – 225, č. 127.
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Oravy. Štúdia vznikla na základe preštudovania „Histórii domus“ a kanonických vizitácií v jednotlivých farnostiach. Bola stručným prehľadom cirkevných dejín Oravy a tiež doplnená charakterizovaním a hodnotením cirkevných a svetských oravských pamiatok.60
Päťročné úsilie slovenskej vlády o reslovakizáciu hornej Oravy a severného Spiša malo pozitívny ohlas u tamojšieho obyvateľstva, ako poznamenal Juraj Lepiš.61 Plody kultúrnej práce na tomto území sa prejavili najvýraznejším
spôsobom v období po druhej svetovej vojne, keď obyvatelia hornej Oravy
a severného Spiša sa postavili proti znovupripojeniu k Poľsku a demonštratívne sa vyhlasovali za Slovákov.

Culture in the Upper Orava Region in 1939 – 1945
The period of 1939-1945 meant returning the territories of upper Orava
and northern Spiš to Slovakia. The areas had been added to Poland in 1920,
1924 and 1938. Apart from other regions, an enjoyable development of culture
occurred as well as it was necessary to remove the effects of polonizing efforts from the inter-war period. Cultural activities were predominantly taken
over by teachers and priests. They were aided by various Slovak associations,
such as Spolok svätého Vojtecha (the St. Adalbert Association) and the Matica
slovenská. First of all, they focused on supplying Slovak books, establishing
libraries and reading rooms. To a great extent, the Slovak press was also supplied to this territory. The development of culture was also driven by Hlinka
Guard and Hlinka Youth, which had been constituted in the territory. Despite
the war period, Slovak culture had positive effects on the territory of upper
Orava, which is reflected in an increase of Slovak awareness and protests against adding the territory to Poland after the end of the war.

60
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MV SR, Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Dolný Kubín, fond Okresný úrad v Námestove, D 1299, 1944, č. š. 549.
LEPIŠ, Juraj. Politicko-spoločenské pomery na území severného Spiša a hornej Oravy po inkorporácii v roku 1939 (do roku 1945). In SOKOLOVIČ, Peter (ed.). Život v Slovenskej republike.
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX. Bratislava : Ústav pamäti národa,
2010, s. 62
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PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA
PROF. PHDR. JOZEFA ŠIMONČIČA, CSC.
Miriam Pocisková

Personálna bibliografia prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc., dokumentuje
jeho rozsiahlu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť. Obsahuje súpis príspevkov, štúdií a článkov publikovaných v zborníkoch, monografiách a regionálnych periodikách v rokoch 1962 až 2018. V kvantitatívnom vyjadrení
zahŕňa takmer 850 bibliografických záznamov.
Príspevky sú tematicky zamerané predovšetkým na dejiny Trnavy, dejiny
Trnavskej univerzity, regionálne dejiny, ohlas Francúzskej revolúcie na Slovensku, ale aj osobnosti Spoločnosti Ježišovej či cirkevné dejiny severného
Spiša. Publikované práce profesora Jozefa Šimončiča svedčia o precíznej dlhoročnej práci s archívnym materiálom a širokom bádateľskom zábere. Členené sú do štyroch skupín: 1. monografie, zborníky, zostavovateľské práce, 2.
štúdie a články v monografiách, zborníkoch a odborných časopisoch, 3. články v regionálnej a periodickej tlači, 4. drobné príspevky (recenzie, anotácie,
medailóny, nekrológy, propagačné materiály, drobné tlače). V rámci každej
kategórie sú bibliografické záznamy usporiadané chronologicky podľa roku
vydania.
Východiskom na zostavenie bibliografie bola personálna bibliografia publikovaná v roku 2013 pri príležitosti životného jubilea prof. Jozefa Šimončiča,
ktorá sumarizuje jeho publikačnú činnosť z rokov 1962 až 2012.1 Predkladaná
bibliografia vznikla zrevidovaním záznamov a doplnením pôvodného súpisu
o štúdie, články a práce publikované v rokoch 2013 až 2018.
Za súpisom personálnej bibliografie sú zaradené biografické práce o profesorovi Jozefovi Šimončičovi – články, medailóny a rozhovory publikované
v periodikách a zborníkoch pri jeho životných jubileách.

1

MIKUŠOVÁ, Miriam (ed.). Personálna bibliografia prof. PhDr. Jozefa Šimončiča, CSc. 1962 – 2012.
Trnava – Santovka: Profesional servis, s. r. o., 2013, 45 s.
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Monografie, zborníky, zostavovateľské práce
1967
ŠIMONČIČ, Jozef – PINKAVOVÁ, Mária. Okresný úrad v Trnave 1923 – 1944: Katalóg prameňov
k dejinám robotníckeho hnutia a KSČ. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1967, 619 s.
1968
ŠIMONČIČ, Jozef – LOPATKA, Jozef. Sto rokov požiarnej ochrany v Trnave. Trnava: Miestna organizácia Československého zväzu požiarnej ochrany, 1968, 56 s.
1970
Trnavská detská opatrovňa 1832 – 1863. Inventár fondu. Trnava: Okresné pedagogické stredisko,
1970, 20 s.
1972
Nižná kedysi a dnes: 20 rokov JRD. Bratislava, 1972, 100 s.
1974
ZEMEK, Metoděj – ŠIMONČIČ, Jozef. Břeclav – Trnava. Družobný zborník. Brno: Blok, 1974, 216 s.
1975
Trnavský zborník I (ed.). Bratislava: Obzor, 1975, 176 s.
1976
Vlastivedný a metodický spravodaj okresu Trnava (ed.). Hlohovec: Okresné múzeum, 1976, 77 s.
1977
JRD 25. februára – Košolná (ed.). Nitra, 1977, 143 s.
1978
Štátny okresný archív v Trnave: Sprievodca po fondoch a zbierkach. Bratislava: Archívna správa
MV SSR, 1978, 291 s.
1980
Pečate miest a obcí Trnavského okresu do roku 1850. Bratislava: Archívna správa MV SSR, 1980, 48 s.
Trnava okres a mesto (ed.). Bratislava: Obzor, 1980, 408 s.
1982
Ohlasy Francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1982, 232 s.
DUNAJSKÁ, Anna – ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária. Hudobný spolok v Trnave 1753 – 1969 (odborný
redaktor Jozef Šimončič). Trnava: Štátny okresný archív, 1982, 453 s.
1984
K dejinám zdravotníctva v Trnavskom okrese: VIII. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava: Štátny
okresný archív, 1984, 89 s.
1985
K dejinám poľnohospodárstva v Trnavskom okrese: IX. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava: Štátny okresný archív, 1985, 118 s.
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K dejinám školstva v Trnavskom okrese: XI. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava: Štátny okresný
archív, 1985, 84 s.
Osobnosti – biografie: XII. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava: Štátny okresný archív, 1985,
67 s.
K dejinám miest a obcí v Trnavskom okrese: XIII. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava: Štátny
okresný archív, 1985, 71 s.
1986
ŠIMONČIČ, Jozef – ZEMEK, Metoděj – RIABIČ, Ivan. Ej, vínečko, víno. Martin: Osveta, 1986, 128 s.
Trnavská univerzita: Ku 350. výročiu založenia: XIV. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava: Štátny
okresný archív, 1986, 121 s.
Národné výbory v Trnavskom okrese 1945 – 1985: XV. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava:
Štátny okresný archív, 1986, 76 s.
1987
Trnava 1238 – 1988: XVI. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava: Štátny okresný archív, 1987,
77 s.
Bibliografia pracovníkov Štátneho okresného archívu v Trnave 1961 – 1986 (25 rokov). Trnava: Štátny
okresný archív, 1987, 45 s.
1988
ŠIMONČIČ, Jozef – WATZKA, Jozef (eds.). Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988, 504 s.
1989
Slovensko a Francúzska revolúcia: XVIII. Vlastivedný seminár v Trnave (ed.). Trnava: Štátny okresný
archív, 1989, 103 s.
1990
Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1561 – 1988 (eds. Emil Krapka, Vojtech Mikula; spoluautor, fotografie, historické komentáre k dejinám jednotlivých kolégií a rezidencií, súpis bibliografie, lektorovanie). Cambridge Ontário Kanada: Dobrá kniha, 1990, 526 s.
1991
Trnava 1988 (ed.). Bratislava: Obzor, 1991, 304 s.
TIMON, Samuel. Obraz starého Uhorska. Imago antique Hungariae (výber, úvod, zostavenie). Cambridge Ontário Kanada: Dobrá kniha, 1991, 74 s.
1992
Dechtice. Obecné noviny. Vydal Obecný úrad v Dechticiach. Bratislava: Obzor, 1992, 32 s.
1994
Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku (ed.). Trnava: Trnavská univerzita, 1994, 348 s.
RÖHRING, Floridus. Die Stifte der Augustiner – Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn (spolupráca, autor časti o Uhorsku). Klosterneuburg; Viedeň, 1994, 360 s.
1997
Trnavská univerzita 1635 – 1777 (ed.). Trnava: Trnavská univerzita, 1997, 404 s.
ŠIMONČIČ, Jozef – BAŠO, Mikuláš. Dechtice. Kostol Všetkých svätých. Komárno: Komárňanské
tlačiarne a vydavateľstvo, 1997, 16 s. ISBN 9788097112165.
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Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava: B-Print, 1998, 423 s. ISBN 8096793519.
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2004
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Alojz Miškovič (1902 – 1967) (ed. Miroslav Griger). Spišské Podhradie, 1999, s. 48-52.
2000
Veľkomoravský a cyrilometodský okruh v literárnom diele Alojza Miškoviča. In Almanach: Slowacy w Polsce 7 [Slováci v Poľsku 7]. Krakov, 2000, s. 71-76.
Pomocné technické prápory (PTP) 1950 – 1954. In Viera a život, 2000, roč. 10, č. 3, s. 254-274.
2001
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.
Pavol Ušák Oliva – kňaz a básnik. In Kátlovce Paľa Ušáka Olivu. Kátlovce: Obecný úrad, 2001,
s. 10-16.
Polyhistor Ján Sambucus. In Historický zborník XI. 2001, s. 223-225.
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Vyhlásenie slovenskej cirkevnej provincie. In Katolícke Slovensko 2000: Panoráma Katolíckej cirkvi
na Slovensku v Jubilejnom roku 2000. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2001, s. 588-592.
Peter Pázmaň a rekatolizácia. In Problematika cirkevných dejín 1517 – 1681 na Slovensku (v Uhorsku)
(ed. Dušan Čaplovič). Badín, 1998; Bratislava: Veda, 2001, s. 101-124.
2002
Trnavská univerzita a mesto Trnava a Európa. In Studia Historica Tyrnaviensia I. Trnava: Katedra
histórie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, 2002, s. 17-23.
K presunu poštovej stanice z Hrnčiaroviec do Trnavy roku 1731. In Studia Historica Tyrnaviensia I.
Trnava: Katedra histórie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, 2002, s. 151-157.
Trnavská univerzita 1635 – 1777, 1992 – 2002. In Etika a etická výchova v školách: Zborník Pedagogickej
fakulty Trnavskej univerzity z konferencie 27. septembra 2002 pri 10. výročí obnovenia TU. Trnava,
2002, s. 6-14.
Emlékezés dr. Pavol Strauss: Író a senki földjén. In Pavol Strauss élete és munkássága. Pilišská Čaba:
PPKE-Szlovák Tanszék, 2002, s. 77-81.
Barbarská noc – likvidácia kláštorov v Československu. In Internačné formy politickej perzekúcie:
Zborník referátov, reminiscencií a autentických dokumentov. Košice: LAUS, 2002, s. 77-82.
Ohlasy Francúzskej revolúcie na Spiši. In Z minulosti Spiša, 2001 – 2002, roč. 9 – 10, s. 187-198.
2003
Denník Dr. Františka Hrušovského, predsedu Delimitačnej komisie Československo-poľskej
v roku 1938. In Studia Historica Tyrnaviensia III. Trnava: Katedra histórie Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity, 2003, s. 305-333.
Rekatolizácia v Uhorsku a Peter Pázmaň. In Kresťanstvo v dejinách Slovenska (ed. Mária Kohútová).
Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2003, s. 93-111.
Ježišu, Kráľ vesmíru. In RADVÁNI, Hadrián. Panna Mária Trnavská. Trnava: Spolok sv. Vojtecha,
2003, s. 64.
Privilégium cisára Leopolda I. Novej Belej z roku 1699 o výročných jarmokoch a týždenných trhoch – v urbárnych spisoch z roku 1772. In Terra Scepusiensis, Levoča; Vratislav, 2003, s. 667669.
Trnavská univerzita v Trnave a Katolícka univerzita Petra Pázmaňa v Pilišskej Čabe – vzťahy
v rokoch 1995 – 2000 / A Nagyszombati Egyetem és az Pázmány Péter Katolikus Egyetem –
kapcsolatok 1995 – 2000. In Deo gratias. Ostrihom; Pilišská Čaba, 2003, s. 16-19, s. 20-23.
Pázmaň ako teológ. Pázmány mint teológus. In Deo gratias. Ostrihom; Pilišská Čaba, 2003,
s. 36-38, s. 39-41.
K vyhláseniu slovenskej cirkevnej provincie. In Renovatio spiritualis: Jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola. Bratislava: Lúč, 2003, s. 160-164.
2004
P. Alfred Delp (1907 – 1945) ako výzva. In Studia historica Tyrnaviensia V: K životnému jubileu J. E.
Chryzostoma kardinála Korca. Trnava: Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, 2004, s. 147-151.
Detská opatrovňa v Trnave – rozbor archívneho fondu. In Detská opatrovňa v Trnave a jej aktuálnosť: Zborník z medzinárodnej konferencie 6. – 7. novembra 2002. Trnava, 2004, s. 12-15.
2005
Životopis Alfreda Delpa (preložil Jozef Šimončič). In BLEISTEIN, Roman: P. Alfred Delp SJ 1907 –
1945. Trnava; Bratislava, 2005, s. 25-42.
Peter Pázmaň a Slováci v Trnave. In Ročenka Klubu priateľov Trnavy, 2005, s. 3-6.
K 50. výročiu vzniku Západoslovenského múzea v Trnave. In Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2005, s. 6-12.
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2006
Peter Pázmaň a Slováci v Trnave. In Sambucus – práce z klasickej filológie. Trnava: Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, 2006, s. 185-193.
Peter Pázmaň a Slováci v Trnave. In Fons Tyrnaviensis I. Trnava: Ústav dejín Trnavskej univerzity,
2006, s. 21-26.
Genéza Ústavu dejín Trnavskej univerzity. In Fons Tyrnaviensis I. Trnava: Ústav dejín Trnavskej
univerzity, 2006, s. 83-96.
O pečati, erbe mesta Trnava a o znaku Trnavskej univerzity. In Fons Tyrnaviensis I. Trnava: Ústav
dejín Trnavskej univerzity, 2006, s. 97-100.
Trnavské zvony – a nielen. In Fons Tyrnaviensis I. Trnava: Ústav dejín Trnavskej univerzity, 2006,
s. 105-107.
Školstvo Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1561 – 1773. In Jezuitské školstvo včera a dnes: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. októbra 2006 v Trnave. Bratislava: Ústav dejín Trnavskej
univerzity; Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2006, s. 681-702.
A szlováklakta régió és a francia forradalom. In A Duna vallomása: Tanulmányok Käfer István Hetvenedik Születésnapjára. Pilišská Čaba: PPKE, 2006, s. 265-276.
P. Gregor Rumer – prvý provinciál Českej provincie Spoločnosti Ježišovej: K 450. výročiu príchodu jezuitov do Česka. In Viera a život, 2006, roč. 16, č. 5, s. 38-44.
2007
Spomienka na Jožka Nižnanského. In Tradícia v slove, slovo v tradícii (Inšpiratívny Jozef R. Nižnanský) (eds. Ľubica Dvornická, Miloslav Smatana). Bratislava: Veda, 2007, s. 86-87.
Úvodom. In Fons Tyrnaviensis II. Trnava: Ústav dejín Trnavskej univerzity, 2007, s. 7-8.
Správa z výskumu k dejinám Trnavskej univerzity v Ríme roku 1993. In Fons Tyrnaviensis II. Trnava: Ústav dejín Trnavskej univerzity, 2007, s. 26-50.
Ku dobe vzniku slovenského prekladu Pázmaňovho Hodegusa. In Fons Tyrnaviensis II. Trnava:
Ústav dejín Trnavskej univerzity, 2007, s. 69-74.
Prítomnosť Spoločnosti Ježišovej na území dnešnej diecézy Banskobystrickej. In Fons Tyrnaviensis
II. Trnava: Ústav dejín Trnavskej univerzity, 2007, s. 86-93.
Inventár kolégia SJ v Trnave 1773. In Fons Tyrnaviensis II. Trnava: Ústav dejín Trnavskej univerzity, 2007, s. 99.
Ústav dejín Trnavskej univerzity. In Universitas Tyrnaviensis, 2007, roč. 6, č. 2, s. 5-6.
Varsikov národnostný problém Trnavskej univerzity. In Studia Historica Tyrnaviensia VI. Trnava:
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2007, s. 163-169.
Transliterácia a preklad rukopisných poznámok vo frankfurtskom vydaní. In Studia Biblica Slovaca 2006. Svit: Katolícke biblické dielo, 2007, s. 176-178.
Das Bekenntnis zu P. Alfred Delp SJ in der Slowakei. In SCHULTZ, Franz. P. Alfred Delp: Program
und Leitbild für heute. Berlín: LIT, 2007, s. 1-4.
Trnava a Slavkov. In Acta historica et museologica Universitatis Silesiae Opaviensis VII: Sborník
k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Opava: Slezská univerzita, 2007, s. 283-292.
2008
Alfred Delp – Gedenken in Trnava und Bratislava – Slovakia. In P. Alfred Delp, SJ 100. Geburtstag
15. September 2007. Brilon, 2008, s. 92-93.
Dechtice, okres Trnava – ku 750 rokom od prvej písomnej zmienky. In Fons Tyrnaviensis III. Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2008, s. 100-103.
Rozšírenie a renovácia dreveného kostola v Jurgove 1868 – 1869. In Fons Tyrnaviensis III. Trnava:
Typi Universitas Tyrnaviensis, 2008, s. 104-106.
Post dictum et scriptum... (prof. Käferovi). In Fons Tyrnaviensis III. Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2008, s. 110-111.
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Archívy rehoľných generalátov v Ríme – pramene k dejinám Slovenska. In Studia Historica Tyrnaviensia VII. Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2008, s. 115-119.
Gabriel Heveneši a jeho projekt výskumu uhorských dejín. In Viera a život, 2008, roč. 17, č. 3,
s. 66-72.
2009
Prítomnosť Spoločnosti Ježišovej na území dnešnej Banskobystrickej diecézy. In Verbum historiae 1
(eds. Róbert Letz, Ľuboš Kačírek). Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška, 2009, s. 51-58.
Slovensko-poľské vzťahy v období Francúzskej revolúcie. In Viera a život, 2009, roč. 19, č. 4,
s. 47-55.
Školstvo Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1561 – 1773. In Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. Katovice – Krakov, 2009, s. 681-702.
Dechtice, okres Trnava – k 750. rokom od prvej písomnej správy. In ŠIMONČIČ, Ignác (ed.). Pamätnica dechtického futbalu (1948 – 2008). Trnava: Dobrá kniha, 2009, s. 10-17.
Európska už v 17. storočí: K 375. výročiu založenia Trnavskej univerzity. In Národný kalendár
2010. Martin: Matica slovenská, 2009, s. 74-77.
K projektu Biblistika na Trnavskej univerzite 1635 – 1777. In Nový preklad Svätého písma Jeruzalemskej Biblie Mons. ThDr. Antona Boteka. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave, 2009, s. 197-202.
Joannes Bocatius a Trnava. In Poeta laureatus Joannes Bocatius (1569 – 1621). Košice: Verejná knižnica Ján Bocatia, 2009, s. 122-123 + farebné foto listu v prílohe.
2010
Slovensko-poľské vzťahy v období Francúzskej revolúcie. In O prawie i jego dziejach księgi dwie.
Księga 1. Studia ofiarowanie Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w 45lecie pracy naukowej i 70lecie
urodzin (Komitet redakcyjny Marian Mikolajcźyk, Jozef Ciągwa). Bialystok; Katovice: Wydawnictvo Universitetu v Bialystoku, 2010, s. 555-563.
Ladislav Hanus a Peter Lippert. In Ladislav Hanus v mozaike reflexií, interpretačných dotykov a postojov (ed. Monika Kekeliaková). Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010, s. 89-95.
Nur ein Jesuit kann hier leben. In Náš priateľ z Vlkolínca, páter Paľko Horský. Trnava: Dobrá kniha,
2010, s. 61-62.
Doslov. In LÍZNA, František. Vstávám a pokračuji v ceste. Z Fatimy do Compostely. Brno: Cesta, 2010,
s. 65-68.
Slovo na záver. In BITSKEY, István. Petrus cardinalis Pazmany, archiepiscopus strigoniensis. Trnava:
Typi Universitas Tyrnaviensis, 2010, s. 230-236.
2011
ŠIMONČIČ, Jozef – CORANIČ, Jaroslav. Kanonické vizitácie Trnavského arcibiskupstva z 18.
a 19. storočia. In Historia ecclesiastica, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011,
roč. 2, č. 2, s. 362-376.
Na úvod. In Juraj Pohronec Slepčiansky (ed. Viliam Judák). Nitra: Biskupský úrad a Biskupský
seminár, 2011, s. 9-11.
Dva dokumenty k osobnosti Juraja Pohronca Slepčianskeho. In Juraj Pohronec Slepčiansky (ed.
Viliam Judák). Nitra: Biskupský úrad a Biskupský seminár, 2011, s. 41-58.
Tereziánska urbárska regulácia dediny Mikulášová roku 1772: Archívny katalogizačný záznam.
In Decus sapientiae – Sambucus supplementum III: Zborník k 65. narodeninám profesora Daniela
Škovieru. Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2011, s. 277-297.
Gabriel Kapi a jeho literárne dielo. In Z historických koreňov Kapušian (ed. Jozef Marčin). Prešov:
Michal Vašek, 2011, s. 31-39.
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Návrh na súpis kanonických vizitácií do roku 1850. In Stav a vízie cirkevných dejín na Slovensku:
Zborník z medzinárodnej konferencie. Prešov: Katolícka univerzita Ružomberok, 2011, s. 227.
2012
Trnavská univerzita v rokoch 1635 – 1777. In Trnavská univerzita vo svetle dejín (ed. Alžbeta Hološová). Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2012, s. 28-37.
Die Tyrnauer Universität in den Jahren 1635 – 1777. In Die Tyrnauer Universität im Lichte der Ge
schichte (ed. Alžbeta Hološová). Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2012, s. 33-44.
Kanonická vizitácia farnosti Veľká Franková roku 1832. In Pocta Ivanovi Chalupeckému. Levoča:
Spišský dejepisný spolok, 2012, s. 147-164.
ŠIMONČIČ, Jozef – DVORNICKÁ, Ľubica. Krátky zemepis pre Ľudovíta Sekáča z Dolnej Stredy.
In Studia historica Tyrnaviensia XIV-XV. Trnava: Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, 2012, s. 345-362.
ŠIMONČIČ, Jozef – HUDAČEK, Milan. Niektoré osobnosti z rehole jezuitov. In Jezuiti na Slovensku v minulosti a súčasnosti. Trnava: Dobrá kniha, 2012, s. 49-83.
2013
Die Universität von Trnava in den Jahren 1635 – 1777 und die Kroaten. Vol. 1. In Slovakia and
Croatia. Historical, Parallels and Connections (until 1780). Bratislava; Záhreb: Univerzita Komenského Bratislava, 2013, str. 359-366.
Zrušenie Spoločnosti Ježišovej 21. júla 1773. K vydaniu breve Dominus ac Redemptor Klementa
XIV. In In verbo autem tuo. Jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu SJ. Libri
historiae Slovaciae Scriptores. Bratislava: Libri historiae, 2013, s. 533-541.
Najstaršie údaje o vinohradoch a o víne v Dechticiach. In Slovenský zväz záhradkárov v Dechticiach,
základná organizácia 16-57. K 50. výročiu založenia. Dechtice; Trnava: Slovenský zväz záhradkárov v Dechticiach, 2013, s. 251-276.
Mlyny a mlynári v Dechticiach v 16. – 19. storočí. In Slovenský zväz záhradkárov v Dechticiach, základná organizácia 16-57. K 50. výročiu založenia. Dechtice; Trnava: Slovenský zväz záhradkárov
v Dechticiach, 2013, s. 283-288.
Poznámky na margo zbierky Karola Kapelera Dotyky s Trnavou k prezentácii v Trnavskom divadle 17. novembra 2011. In Fons Tyrnaviensis V. Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2013,
s. 177-179.
2014
Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu z roku 1832. In Almanach XI. Slováci v Poľsku. Krakov:
Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 13-43.
Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu roku 1832. In Litteris ac moribus imbutus. Studia historica Tyrnaviensia XVI. (k 90-tke prof. Richarda Marsinu). Trnava; Krakov, 2014, s. 456-482.
Zrušenie Spoločnosti Ježišovej roku 1773. In Jezuiti 1814 – 2014. Trnava: Dobrá kniha, 2014,
s. 59-61.
Ku prameňom Pravoslávnej cirkvi v Trnave. In Srbsko-slovenské vzťahy. Bratislava: Spolok Srbov
na Slovensku, 2014, s. 11-15.
Kňaz a básnik (P. U. Oliva). In Malý – veľký básnik Katolíckej moderny P. U. Oliva. 100. výročie narodenia. (eds. Tibor Mikuš, Pavol Zemko). Trnava: Trnavský samosprávny kraj, 2014, s. 44-52.
2015
Slovensko a povstanie Tadeusza Kościuszku v roku 1794. In Prudentissimae dominae nobis honorandae... K životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej (eds. Diana Duchoňová, Vladimír Rábik).
Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2015, s. 403-413.
Lúky pod Makytou v kanonických vizitáciách 1688 – 1797 (Katalogizačný záznam). In Studia
Historica Tyrnaviensia XVII. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2015, s. 227-249.
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Ešte raz a trochu inak o liste kanonika Jakuba Haška z roku 1665 „o návrhu katedry slovenčiny
na Trnavskej univerzite (?)“. In Fons Tyrnaviensis VI. Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis,
2015, s. 164-167.
2016
Kanonické vizitácie kostolov a kláštorov benediktínov a františkánov v Trnave arcibiskupom
Rudnayom roku 1823. In Kultúrne dejiny 2016. Ružomberok: Verbum, 2016, s. 31-48.
2017
Okolo menovania Petra Pázmáňa za ostrihomského arcibiskupa (1614 – 1616). In Almanach Slovákov v Poľsku XVIII. Jubilejník venovaný Dr. Ľ. Molitorisovi ku 60-tke. Krakov, 2017, s. 387-421.
2018
O mestský charakter Vrbového. In BOSÁK, Ľubomír – KÝŠKA, Patrik. Jubilejná kniha mesta Vrbové. Vrbové: Mesto Vrbové, 2018, s. 12-20.
Oláhov seminár v Trnave. In FRIMMOVÁ, Eva – KOHÚTOVÁ, Mária (eds.). Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Bratislava – Krakov – Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave, Historický ústav SAV v Bratislave, Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, s. 111-120.
Články v regionálnej a periodickej tlači
1962
Dva listy Mateja Bela mestu Trnave. In Literárny archív. Martin: Matica slovenská, 1964, s. 159-163.
Kutuzov a Trnava (1). In Trnavský hlas, 1964, roč. 13, č. 5, s. 3.
Kutuzov a Trnava (2). In Trnavský hlas, 1964, roč. 13, č. 6, s. 3.
Kutuzov a Trnava (3). In Trnavský hlas, 1964, roč. 13, č. 7, s. 3.
Cechové hostiny v Trnave okolo roku 1750. In Výživa a zdravie, 1964, roč. 9, č. 8, s. 191-192.
1965
O trnavských zbojníkoch. In Trnavský hlas, 1965, roč. 13, č. 1, s. 2-3.
Dokumenty z prvých dní slobody. In Trnavský hlas, 1965, roč. 13, č. 13-14, s. 3, 7.
Trnava a 17. storočie. In Trnavský hlas, 1965, roč. 13, č. 15, s. 4.
Trnavský kat. In Trnavský hlas, 1965, roč. 13, č. 17, s. 3.
Krkavčia mať. In Trnavský hlas, 1965, roč. 13, č. 20, s. 3.
Z Trnavy do Japonska. In Trnavský hlas, 1965, roč. 13, č. 37, s. 3.
Viete, že… 330 rokov Trnavskej univerzity. In Trnavský hlas, 1965, roč. 13, č. 46, s. 3.
Trnava – mesto medzinárodné: K 330. výročiu Trnavskej univerzity. In Hlas ľudu, 1965, roč. 12,
č. 286, s. 3.
Trnava – turkisches Dorf? In Predvoj, 1965, roč. 1, č. 23.
1966
Tragédia olejkárov. In Trnavský hlas, 1966, roč. 14, č. 9, s. 3.
Legendárny gróf z Vrbového Móric Beňovský a archívy. In Trnavský hlas, 1966, roč. 14, č. 10, s. 3.
Pred 300 rokmi vyhorela Trnava. In Trnavský hlas, 1966, roč. 14, č. 26, s. 1.
Žiarivý vzor rodoľuba: 125. výročie narodenia F. V. Šimončiča. In Trnavský hlas, 1966, roč. 14,
č. 28, s. 3.
Trnavská mestská veža. In Trnavský hlas, 1966, roč. 14, č. 32, s. 3.
Trnavskí cechmajstri pri stole... In Trnavský hlas, 1966, roč. 14, č. 42, s. 3.
Smutné jubileum. In Požiarnik, 1966, roč. 43, č. 12, s. 5.
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1967
Čo vraví kronika Vrbového (1). In Trnavský hlas, 1967, roč. 15, č. 10, s. 2.
Čo vraví kronika Vrbového (2). In Trnavský hlas, 1967, roč. 15, č. 11, s. 2-3.
Čo vraví kronika Vrbového (3). In Trnavský hlas, 1967, roč. 15, č. 12, s. 2-3.
1968
Najstarší slovenský urbár: K dejinám hradného panstva Dobrá Voda. In Trnavský hlas, 1968,
roč. 16, č. 12, s. 6.
Prevrat 1918 v Trnavskom okrese. In Trnavský hlas, 1968, roč. 16, č. 42, 43, s. 3.
K dejinám trnavského vinohradníctva. In Vinohrad, 1968, roč. 6, č. 8, s. 126-127.
1969
Trnava: Z mestských archívov a kroník. In Krásy Slovenska, 1969, roč. 48, č. 4, s. 148-149.
Mladý kultúrny ústav v Trnave: Okresný archív. In Národné výbory, 1969, č. 22, s. 10-11.
Slobodné kráľovské mesto Trnava a meštianstvo. In Trnavský hlas, 1969, roč. 17, č. 12, s. 4.
Francúzski zajatci v Trnave v roku 1942. In Trnavský hlas, 1969, roč. 17, č. 36, s. 3.
Lekárska fakulta Trnavskej univerzity: Ku 200. výročiu založenia. In Trnavský hlas, 1969, roč. 17,
č. 40, s. 7.
Lekárska fakulta Trnavskej univerzity jubiluje. In Hlas ľudu, 1969, roč. 15, č. 238, s. 5.
1970
Mestá v boji proti epidémiám v minulosti. In Lekársky obzor, 1970, č. 10, s. 549-550 (k článku
B. K. Rippu „Cholerové inštrukcie Trnavy 1739“).
Kde sú hlohovské turecké listy? In Trnavský hlas, 1970, roč. 18, č. 24, s. 7.
1971
K dejinám hudby v Trnave v období feudalizmu. In Kultúrny život, 1971, roč. 2, č. 5, s. 22-23.
Dosky, ktoré znamenajú svet. In Hlas ľudu, 1971, roč. 17, č. 287, s. 4.
1972
Nižná: Čo prinieslo oslobodenie obci Nižná. In Národné výbory, 1972, č. 4, s. 23.
Závratné tempo výstavby divadla: Ku 140 rokom Trnavského divadla. In Trnavský hlas, 1972,
roč. 20, č. 4, s. 7.
Rimania v Páci. In Trnavský hlas, 1972, roč. 20, č. 34, s. 7.
Pavilón Spiegelsaal. In Trnavský hlas, 1972, roč. 20, č. 38, s. 7.
Dejiny Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity. In Kultúra a život Trnavy, 1972, roč. 3, č. 8, s. 11.
Okresný archív v Trnave – brána k poznaniu dejín. In Kultúra a život Trnavy, 1972, roč. 3, č. 10,
s. 12-14.
Kostol Všetkých svätých v Dechticiach. In Pútnik svätovojtešský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1972,
roč. 100, s. 130-131.
1973
Archív – studnica poznania. In Trnavský hlas, 1973, roč. 21, č. 12, s. 7.
Ako sa prezývali obce Trnavského okresu. In Trnavský hlas, 1973, roč. 21, č. 24, s. 7.
Bojové akcie SNP v našom okrese. In Trnavský hlas, 1973, roč. 21, č. 35, s. 3, 5.
K dejinám mestskej samosprávy. In Kultúra a život Trnavy, 1973, roč. 4, č. 4, s. 3-4.
Trnava 735 rokov mestom. Dejinné zastávky Trnavy. In Kultúra a život Trnavy, 1973, roč. 4, č. 8,
s. 2-5.
Trnava a objavenie Ameriky. In Kultúra a život Trnavy, 1973, roč. 4, č. 12, s. 10-11.
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1974
Kresba Bieleho Kostola z roku 1699. In Pamiatky a príroda, 1974, roč. 3, č. 4, s. 29-30.
Trnavské revolučné prvé máje. In Trnavský hlas, 1974, roč. 22, č. 18, s. 1, 3.
Upevňovanie družobných vzťahov Břeclav – Trnava. In Trnavský hlas, 1974, roč. 22, č. 51-52, s. 9.
Štyristo rokov mestskej veže v Trnave. In Kultúra a život Trnavy, 1974, roč. 5, č. 7, s. 2-3.
1975
Ako prišla sloboda do nášho okresu? In Trnavský hlas, 1975, roč. 23, č. 12, s. 4-6.
Hroby sovietskych vojakov v Trnave. In Kultúra a život Trnavy, 1975, roč. 6, č. 8, s. 18-19.
1976
Mestský pivovar v Trnave. In Kvasný průmysl, 1976, roč. 10, č. 10, s. 1-3.
Pohľad do histórie. Degce, Degte, Dejta, Dechtiz. [Dechtice]. In Trnavský hlas, 1976, roč. 24, č. 38,
s. 7.
Voľby v Trnave za buržoáznej ČSR. In Trnavský hlas, 1976, roč. 24, č. 39, s. 4.
Historický výskum trnavského regiónu. In Kultúra a život Trnavy, 1976, roč. 7, č. 2, s. 16-17.
Z histórie jedného železničného projektu Trnava – Chtelnica, Trnava – Rakovice. In Kultúra a život
Trnavy, 1976, roč. 7, č. 6, s. 32-33.
Dve knihy o Jánovi Hollom. In Kultúra a život Trnavy, 1976, roč. 7, č. 7, s. 28-29.
Trnava. In Život (Krakov), 1976, č. 12, s. 8-9.
1977
Hlohovčan Kapustáš – spolupracovník Tadeusza Kościuszku. In Príroda a spoločnosť, 1977, č. 12,
s. 42-47.
Počiatky Zväzu priateľov ZSSR v Piešťanoch. In Piešťany, 1977, roč. 13, č. 11, s. 12.
Kto bol Štefan Munkácsy? In Trnavský hlas, 1977, roč. 25, č. 20, s. 3.
Archív: Archívne budovy: Archívne fondy. In Kultúra a život Trnavy, 1977, roč. 8, č. 2, s. 22.
Z dejín trnavskej radnice. In Kultúra a život Trnavy, 1977, roč. 8, č. 5, s. 5-6.
Trnava ako univerzitné mesto: 200 rokov od premiestnenia univerzity z Trnavy. In Kultúra a život
Trnavy, 1977, roč. 8, č. 9, s. 4-7.
Zväz priateľov ZSSR v Trnave. In Kultúra a život Trnavy, 1977, roč. 8, č. 10, s. 4-6.
Trnava v našom storočí. In Celoštátny klasifikačný pretek. 2. ročník Zväzarmu Trnava – Smolenice.
Trnava: Zväzarm, 1977, s. 2-4.
1978
Ľud prevzal vládu. In Trnavský hlas, 1978, roč. 26, č. 9, s. 3.
Príliš krvavá kapitola z dejín nášho mesta. In Kultúra a život Trnavy, 1978, roč. 9, č. 4, s. 12-14.
Trnava v dokumentoch. In Kultúra a život Trnavy, 1978, roč. 9, č. 9, s. 12-13.
Návštevy cisára Jozefa II. v Trnave roku 1770 a 1783. In Kultúra a život Trnavy, 1978, roč. 9, č. 9,
s. 14-15.
Trnavské dokumenty v Prahe. In Kultúra a život Trnavy, 1978, roč. 9, č. 9, s. 23.
Z dejín agrokomplexu Trnava. In Športový deň družstevníkov a mládeže. Suchá nad Parnou 27. mája
1978. Trnava: JRD, 1978, nestránkované.
1979
Dvadsaťpäť rokov Štátneho okresného archívu v Trnave. In Trnavský hlas, 1979, roč. 27, č. 48, s. 4.
Apríl 1945: Dejinný medzník v živote nášho mesta a okresu. In Kultúra a život Trnavy, 1979,
roč. 10, č. 4, s. 4.
Súpisy žobrákov v Trnave z 18. storočia. In Kultúra a život Trnavy, 1979, roč. 10, č. 5, s. 24-27.
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1980
K histórii Majcichova. In Trnavský hlas, 1980, roč. 28, č. 21, s. 3.
Reč dokumentov. In Kultúra a život Trnavy, 1980, roč. 11, č. 8, s. 6-7.
Historické drobnosti. In Kultúra a život Trnavy, 1980, roč. 11, č. 9, s. 20.
1981
Krása do pečatí zakliata. In Krásy Slovenska, 1981, roč. 58, č. 6, s. 22-23.
Vinohradnícke motívy v obecných pečatiach Trnavského okresu. In Vinohrad, 1981, roč. 19, č. 10,
s. 228-229.
1982
Historické drobnosti z Trnavy. In Krásy Slovenska, roč. 59, 1982, č. 2, s. 46-47.
Trnava v roku 1830 očami rakúskeho turistu. In Múzeum, 1982, roč. 27, č. 4, s. 80-82.
50. výročie májového štrajku v Coburgu. In Kultúra a život Trnavy, 1982, roč. 13, č. 5, s. 8-10.
Pred 600 rokmi umrel v Trnave kráľ Ludovít I. In Kultúra a život Trnavy, 1982, roč. 13, č. 9, s. 20-21.
Víťazstvo robotníckych záujmov: 50. výročie štrajku v TAZ. In Hlas ľudu, 1982, roč. 30, č. 109, s. 3.
Zaujímavosť v dejinách mesta: Pred 600 rokmi umrel v Trnave Ľudovít I. In Hlas ľudu, 1982,
roč. 28, č. 184, s. 10.
1983
Trnava v roku 1830. In Kultúra a život Trnavy, 1983, roč. 14, č. 3, s. 28-29.
K dejinám hudby v Trnave. In Kultúra a život Trnavy, 1983, roč. 14, č. 4, s. 26-27.
Tragické leto 1683 v Trnave. In Kultúra a život Trnavy, 1983, roč. 14, č. 9, s. 28-29.
Sága rodu Valc alebo z dejín Vinárskych závodov v Trnave. In Kultúra a život Trnavy, 1983, roč. 14,
č. 10, s. 13-15.
Požiarny poriadok Trnavskej univerzity z roku 1700. In Požiarnik, 1983, roč. 60, č. 7-8, s. 14-15.
Pezinok má opäť svoje Dejiny. In Hlas ľudu, 1983, roč. 29, č. 20, s. 2.
Najväčšia tragédia Trnavy. In Hlas ľudu, 1983, roč. 29, č. 178, s. 4.
1984
Trnavská univerzita: K 350. výročiu založenia. In Domová pokladnica 1985. Bratislava: Príroda,
1984, s. 84-87.
František Ernest Brückmann a Trnava. In Kultúra a život Trnavy, 1984, roč. 15, č. 2, s. 21-22.
Matej Bel a Trnava. In Kultúra a život Trnavy, 1984, roč. 15, č. 3, s. 18-19.
Trnavská promenáda a zeleň v minulosti. In Kultúra a život Trnavy, 1984, roč. 15, č. 5, s. 19-21.
Hlavné poslanie – sprístupňovať dokumenty. In Kultúra a život Trnavy, 1984, roč. 15, č. 10, s. 8-9.
160 rokov od založenia nemocnice. In Kultúra a život Trnavy, 1984, roč. 15, č. 10, s. 10.
Slovenský jazyk znie ako sladká pieseň: List Kutuzova Trnave. In Život, 1984, roč. 34, č. 38, s. 53.
Trnavská univerzita: K 350. výročiu založenia. In Spravodaj Slovenskej numizmatickej spoločnosti.
Bratislava: Slovenská numizmatická spoločnosť, 1984, č. 2, s. 46-48.
1985
Sláva i pád: Pred 350 rokmi vznikla Trnavská univerzita. In Výber, 1985, roč. 18, č. 36, s. 16.
Trnavská univerzita: K 350. výročiu založenia. In Krásy Slovenska, 1985, roč. 62, č. 10, s. 6-9.
Sláva i pád: Pred 350 rokmi vznikla Trnavská univerzita. In Slovensko, 1985, roč. 9, č. 7, s. 26-27.
K 350. výročiu založenia univerzity v Trnave. In 8. Veterlín: Zimný pochod 23. 2. 1985. Trnava: OV
ČSZTV, 1985, s. 2-3.
Vznik Trnavskej univerzity: Dokumenty z trezoru. In Život, 1985, roč. 35, č. 30, s. 53.
História písaná krvou. In Trnavský hlas, 1985, roč. 34, č. 13, s. 5.
Denník Juraja Dobronokiho. In Kultúra a život Trnavy, 1985, roč. 16, č. 5, s. 24-25.
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Privilégiá Trnavskej univerzity z roku 1635. In Kultúra a život Trnavy, 1985, roč. 16, č. 6, s. 23.
Trnavská univerzita. In Kultúra a život Trnavy, 1985, roč. 16, č. 11, s. 2-4.
Významné dni Trnavskej univerzity. In Kultúra a život Trnavy, 1985, roč. 16, č. 11, s. 12.
Prvá na Slovensku: 350. výročie Trnavskej univerzity. In Hlas ľudu, 1985, roč. 33, č. 108, s. 5.
1986
Čo prezrádzajú dokumenty...: K dejinám stavby prvej železnice Bratislava – Trnava. In Technické
noviny, 1986, roč. 34, č. 6, s. 15.
Z minulosti trnavského pivovaru. In Technické noviny, 1986, roč. 34, č. 45, s. 11.
Študentské bitky v Trnave. In 9. Veterlín: Zimný pochod. Trnava: OV ČSZTV, 1986, s. 11-12.
Písomnosti trnavských cechov. In Kultúra a život Trnavy, 1986, roč. 17, č. 1, s. 12.
Artikuly trnavských ševcovských tovarišov. In Kultúra a život Trnavy, 1986, roč. 17, č. 5, s. 18.
Historici a trnavský región. In Kultúra a život Trnavy, 1986, roč. 17, č. 5, s. 21.
Artikuly cechu trnavských mäsiarov z roku 1615. In Kultúra a život Trnavy, 1986, roč. 17, č. 7,
s. 10-11.
Kráľ Matej Korvín a Trnava. In Kultúra a život Trnavy, 1986, roč. 17, č. 9, s. 28.
1987
Pramene k dejinám obchodu v Štátnom okresnom archíve v Trnave. In K dejinám obchodu na Slovensku. Nitra, 1987, s. 218-225.
Trnava 750 rokov mestom. In Domová pokladnica 1988. Bratislava: Príroda, 1987, s. 218-221.
Ako sa prezývali obce Trnavského okresu. In 10. Veterlín: Zimný pochod 28. 02. 1987. Trnava: OV
ČSZTV, 1987, s. 10-12.
Rybáreň v Dechticiach technickou pamiatkou. In Technické noviny, 1987, roč. 27, č. 4, s. 15.
Ján Heteš – strojník a fotografista. In Technické noviny, 1987, roč. 27, č. 20, s. 11.
Veľký zberateľ z Trnavy: K 100. výročiu narodenia Š. C. Parráka. In Technické noviny, 1987, roč. 27,
č. 51, s. 15.
Trnava v 16. storočí. In Kultúra a život Trnavy, 1987, roč. 18, č. 6, s. 17-20.
Trnava v 18. storočí. In Kultúra a život Trnavy, 1987, roč. 18, č. 8, s. 17-19.
1988
Slovensko a Francúzska revolúcia: K 200. výročiu. In Domová pokladnica 1989. Bratislava: Príroda,
1988, s. 116-119.
750 rokov mesta Trnavy. In Výtvarníctvo, fotografia, film, 26, 1988, č. 8, s. 5-7.
Starobylá Trnava. In 11. ročník pochodu mieru Slávia. Trnava, 1988, s. 2-3.
Trnavský hlas: mimoriadne číslo k 750. výročiu Trnavy: Bohatá história slovom: Velikáni histórie. Trnava,
1988, september, s. 12-13.
Kniha o Trnavskej univerzite. In Kultúra a život Trnavy, 1988, roč. 19, č. 3, s. 12-13.
K pojmu „slobodné kráľovské mesto“. In Kultúra a život Trnavy, 1988, roč. 19, č. 3, s. 20.
Symboly mesta Trnavy. In Kultúra a život Trnavy, 1988, roč. 19, č. 4, s. 17-21.
Tvorca územných plánov slovenských miest Ing. Ivo Beneš. In Technické noviny, 1988, roč. 36,
č. 22, s. 11.
Počiatky územného plánu mesta Trnavy. In Technické noviny, 1988, roč. 36, č. 29, s. 11.
Čo by bolo bývalo keby…: O neuskutočnenom projekte železnice Trnava – Chtelnica a Trnava –
Rakovice. In Technické noviny, 1988, roč. 36, č. 39, s. 11.
Historické monumenty a dokumenty mesta Trnavy. In Sklárske premeny, 1988, roč. 11, č. 9,
s. 1-3.
Svorne a svojpomocne: 80 rokov úverného družstva v Dechticiach. In Družstevné noviny, 1988,
roč. 28, č. 24, s. 3.
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1989
Francúzska revolúcia a Slovensko. In Osvetová práca, 1989, roč. 39, č. 14, s. 2-3.
Slovensko a Francúzska revolúcia. In Společenské vědy ve škole, 1988/1989, roč. 45, č. 10, s. 302-304.
Orava a Francúzska revolúcia. In Archívne listy 1. Dolný Kubín: Štátny okresný archív, 1989,
s. 9-18.
Slovensko v jakobínskej čiapke. In Literárny týždenník, 1989, roč. 2, č. 32, s. 10.
K dvojstému výročiu Francúzskej revolúcie. In Trnavský hlas, 1989, roč. 41, č. 29, s. 4.
Štátny archív – klenotnica dejín okresu a mesta. In Kultúra a život Trnavy, 1989, roč. 20, č. 5, s. 8-10.
Napísali, povedali o Dejinách Trnavy. In Kultúra a život Trnavy, 1989, roč. 20, č. 5, s. 10-11.
Hlohovčan Andrej Kapustáš – Kościuszkov spolupracovník. In Život v Hlohovci, 1989, roč. 23,
jún, s. 10.
Slováci a Kościuszkovo povstanie. In Život (Varšava), 1989, roč. 32, č. 1, s. 16-17.
1990
Duša slovenská, citlivá i kritická – Samuel Timon. In Trnavský hlas, 1990, roč. 42, č. 22, s. 7.
Vývoj štátnej správy. In Trnavský hlas, 1990, roč. 42, č. 47, s. 7.
Telegram pre Trnavské listy. In Trnavské listy, 1990, roč. 1, č. 5, s. 16.
Tichý návrat jezuitov. In Trnavské listy, 1990, roč. 1, č. 9, s. 5.
Mesto Trnava a jeho /samo/správa. In Trnavské listy, 1990, roč. 1, 22. 11. 1990, s. 12-13.
K Trnave patrí Trojička. In Kultúra a život Trnavy, 1990, roč. 21, č. 1, s. 2-3.
Súsošie Najsvätejšej Trojice. In Kultúra a život Trnavy, 1990, roč. 21, č. 2, s. 4-7.
Andrej Kubina – výročie úmrtia. In Kultúra a život Trnavy, 1990, roč. 21, č. 3, s. 6.
Trnavská univerzita – 355. výročie. In Kultúra a život Trnavy, 1990, roč. 21, č. 5, s. 6-7.
Slovo na úvod. In Novinky z radnice, 1990, roč. 1, č. 1, s. 1.
Samospráva mesta Trnavy od roku 1922. In Novinky z radnice, 1990, roč. 1, č. 5, s. 3.
Slovenskí jakobíni. In Z kralické tvrze, Brno, 1990, 17, s. 99-101.
1991
Rušná Veľká noc v Trnave pred 70. rokmi. Štefan Mikuš. In Trnavský hlas, 1991, roč. 43, č. 14, s. 4.
Čo s pečaťami obecnými? In Trnavský hlas extra, 1991, roč. 1, č. 5, s. 2.
Paľo Ušák Oliva, kňaz a básnik. In Katolícke noviny, 1991, roč. 106, č. 8, s. 9.
Svoj kríž niesol s Kristom. Paľo Ušák Oliva 1914 – 1941. In Posol BSJ, 1991, roč. 80, č. 3, s. 20-21.
P. Peter Lippert SJ. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 1, s. 62-70.
Jezuiti v Trnave. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 2, s. 92-99.
Paľo Ušák Oliva. Dary (prepis). In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 2, s. 141-142.
1992
Archívy v Trnave. In Okresný vestník, 1992, roč. 1, č. 2, s. 9.
Archívy v Trnave. In Trnavský hlas extra, 1992, roč. 2, č. 2, s. 2-3.
Papiereň v Dechticiach. In Trnavský hlas extra, 1992, roč. 2, č. 5, s. 4.
Veľký trnavský Slovák. M. B. Tamaškovič. In Trnavský hlas extra, 1992, roč. 2, č. 7, s. 3.
Kaštieľ Planinka. In Trnavský hlas extra, 1992, roč. 2, č. 8, s. 4.
Pred vznikom univerzity. In Trnavský hlas extra, 1992, roč. 2, č. 18, s. 4.
Šľachtický konvikt. In Trnavský hlas extra, 1992, roč. 2, č. 23, s. 3.
K počiatkom mesta Trnavy. In Trnava – život a kultúra, 1992, roč. 1, č. 1, s. 5.
Návrh na pamätnú tabuľu Slovenskému učenému tovarišstvu. In Trnava – život a kultúra, 1992,
roč. 1, č. 5, s. 8.
Najstaršia veduta Trnavy? In Trnava – život a kultúra, 1992, roč. 1, č. 6, s. 7.
Požiar Dechtíc roku 1869. In Katolícke noviny, 1992, roč. 107, č. 37, s. 13.
Abeceda krížovej výpravy lásky. In Katolícke noviny, 1992, roč. 107, č. 38, s. 2.
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Božské dejiny? In Posol BSJ, 1992, roč. 81, č. 3, s. 1-2.
Znak mesta Trnavy. In Posol BSJ, 1992, roč. 81, č. 11, s. 28-29.
Denník delimitačnej komisie československo-poľskej roku 1938. In Spiš – Orava, 1992, roč. 2, č. 4,
s. 5-7.
1993
Slovensko v Uhorskej federácii. In Historická revue, 1993, roč. 4, č. 4, s. 10-11.
DILONG, Rudolf. Paľovi Ušákovi Olivovi (vysvetľujúca poznámka a komentár k dielu). In Pútnik
svätovojtešský 1994. Trnava, roč. 122, 1993, s. 59.
Seminár k problematike cirkevných dejín Slovenska. In Katolícke noviny, 1993, roč. 108, č. 1, s. 5.
Kresťanské tkanivo strednej Európy (Gorizia). In Viera a život, 1993, roč. 3, č. 1, s. 57-60.
P. Štefan Polóny SJ (6. 8. 1894 – 6. 8. 1970). In Viera a život, 1993, roč. 3, č. 1, s. 81-86.
Poslucháčom sa zatajoval dych… Univerzitný profesor Coreth prednášal v Trnave. In Trnavský
hlas extra, 1993, roč. 3, č. 12, s. 3.
Súsošie Najsvätejšej Trojice znovupostavené. In Novinky z radnice, 1993, roč. 4, č. 17, s. 2.
1994
Ohlasy (list redakcii). In Proglas, 1994, roč. 5, č. 2, s. 19.
DILONG, Rudolf. Paľovi Ušákovi Olivovi (komentár k dielu). In Katolícke noviny, 1994, roč. 109,
č. 31, s. 10.
1995
Namiesto úvodu. In Fórum archivárov, 1995, roč. 6, č. 3, s. 1-2.
Erb mesta Trnava. In Prameň – Trnavský farský mesačník, 1995, č. 5, s. 5.
Vznik Trnavskej univerzity. In Trnavské noviny, 1995, roč. 1, č. 10, s. 4.
Socha Nepoškvrnenej na trnavskej veži. In Mariánske zvony, 1995, roč. 5, č. 5, s. 25-27.
1996
Peter Pázmaň a protireformácia v Uhorsku. In Národný kalendár 1997. Martin: Matica slovenská,
1996, s. 70-72.
Kościuszkova pravá ruka. In Historická revue, 1996, roč. 7, č. 7, s. 13-14.
Trnavská univerzita – ku 360. výročiu založenia. In Viera a život, 1996, roč. 6, č. 2, s. 175.
Chorváti s vencami v Trnave. In Trnavské noviny, 1996, roč. 2, č. 24, s. 6.
Prvá žiadosť o povolenie štúdia v archíve. In Fórum archivárov, 1996, roč. 7, č. 1, s. 13.
Matej Urséni – archivár mesta Trnava. In Fórum archivárov, 1996, roč. 7, č. 1, s. 23-24.
21. zjazd rakúskych historikov a 26. deň rakúskych archivárov vo Viedni 6. – 10. mája 1996. In Fórum archivárov, 1996, roč. 7, č. 5, č. 12-13.
1997
K životu a dielu Dr. Pavla Jantauscha (1870 – 1947). In S láskou za pravdu. Bratislava: Národné
osvetové centrum, 1997, s. 7-17.
Erb grófa Mórica Beňovského. In Pamiatky a múzeá, 1997, č. 1, s. 10-12.
Kardinál Peter Pázmaň 1570 – 1637. In Duchovný pastier, 1997, č. 4, s. 180-181.
Magin, brilantný obranca Slovákov. In Národný kalendár 1998. Martin: Matica slovenská, 1997,
s. 58-60.
Smútok jeho očí (Adam František Kollár). In Národný kalendár 1998. Martin: Matica slovenská,
1997, s. 61-64.
Seminár pri 360. výročí smrti kardinála Petra Pázmaňa na Trnavskej univerzite. In Viera a život,
1997, roč. 7, č. 3, s. 291-292.
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1998
Naša Trnava nadobúda svoju identitu. In Trnavský hlas extra, 1998, roč. 8, č. 10, s. 3; č. 11, s. 3.
1999
Horúce hlavy – bitka v šulekovskej krčme roku 1597. In Historická revue, 1999, roč. 10, č. 6, s. 24-25.
O katolicite Trnavskej univerzity. In Forum scientiae, 1999, roč. 6, č. 1-2, s. 17-18.
Romuald Hadbávny a prvý slovenský preklad Svätého písma. In Pútnik svätovojtešský 2000. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1999, roč. 128, s. 100-104.
Oláhova neuskutočnená vízia – seminár v Trnave slúži múzeu. In Národný kalendár 2000. Martin:
Matica slovenská, 1999, s. 58-60.
2000
Ján Sambucus 1531 – 1584, polyhistor z Trnavy. In Korzár TH extra, 2000, roč. 10, č. 193, s. 6.
Trnava svetu – svet Trnave. In Trnavské dni. Trnava, 2000, s. 11-14.
Prví jezuiti na Slovensku. In Národný kalendár 2001. Martin: Matica slovenská, 2000, s. 75-76.
Európa zrodená v putovaní. Stredovekí pútnici na cestách do Santiaga de Compostela. In Historická revue, 2000, roč. 11, č. 9, s. 2-4.
2001
Jubileum divadla. In Novinky z radnice, 2001, roč. 12, č. 10, s. 26-27.
2002
História okolo nás – jezuiti v Trnave. In Novinky z radnice, 2002, roč. 13, č. 6, s. 15-17.
Tolerantná Trnava. In Novinky z radnice, 2002, roč. 13, č. 7, s. 4-5.
Paľo Ušák Oliva – kňaz a básnik. In Kátlovce: obecný spravodajca, 2002, č. 1, s. 6-11.
Paľo Ušák Oliva – kňaz a básnik. In Kultúra, 2002, roč. 5, č. 1, s. 8-9.
Presun poštovej stanice z Hrnčiaroviec do Trnavy roku 1731. In Poštové zvesti, 2002, roč. 8, č. 4,
s. 4-5.
Koniec poštovej stanice v Hrnčiarovciach roku 1731. In Zberateľ, 2002, roč. 8, č. 4, s. 15-16.
Trnavská univerzita v Trnave. In Život (Krakov), 2002, roč. 44, č. 12, s. 18-19.
2003
P. Alfréd Delp SJ (1907 – 1945). In Viera a život, 2003, roč. 13, č. 3, s. 277-279.
Symboly mesta Trnava. In Trnavské dni 12. – 13. septembra 2003. Trnava, 2003, s. 9-15.
Nesúdili ich za činy, ale za idey. In Národný kalendár 2004. Martin: Matica slovenská, 2003, s. 75-78.
Začiatky jezuitov v Trnave boli veľmi ťažké. In Fakty, 2003, roč. 10, február, s. 36.
Trnavská univerzita v Trnave (2). In Život (Krakov), 2003, roč. 45, č. 1, s. 24-25.
Trnavská univerzita v Trnave (3). In Život (Krakov), 2003, roč. 45, č. 2, s. 14-15, 17.
Ladislav Hanus a Peter Lippert. In Viera a život, 2003, roč. 13, č. 2, s. 156-160.
Mestečko Nová Belá. In Život (Krakov), 2003, roč. 45, č. 6, s. 14-15.
Poznámky do dejín Tribša. In Život (Krakov), 2003, roč. 45, č. 11, s. 12-14.
Po 50 rokoch: Stretnutie príslušníkov 5. roty PTP Hájniky 1950 – 1954. In Spravodajca PTP, 2003,
č. 28, s. 3.
2004
Páter Alfred Delp SJ (1907 – 1945). In Pútnik svätovojtešský 2005. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2004,
roč. 133, s. 75-77.
Blahoslavená sestra Zdenka. In Viera a život, 2004, roč. 14, č. 1, s. 65-72.
K vyhláseniu slovenskej cirkevnej provincie. In Viera a život, 2004, roč. 14, č. 3, s. 300-305.
Na cestách do Santiaga de Compostela. In Viera a život, 2004, roč. 14, č. 3, s. 310-315.
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Vyjdú nové Dejiny Trnavy. In Trnavské noviny TH Extra, 2004, roč. 14, č. 44, s. 7, 6.
Johann(es) Sambucus, polyhistor z Trnavy. In Novinky z radnice, 2004, roč. 15, č. 9, s. 18-20.
Ekuména alebo rozhovory o skutočnom živote na skutočných miestach. In Cirkevné listy, 2004,
roč. 128, č. 1-2, s. 7-9.
Urbárska regulácia v Jurgove. In Život (Krakov), 2004, roč. 46, júl, s. 12-13.
2006
Národnostný problém Trnavskej univerzity z pohľadu Branislava Varsika. In Viera a život, 2006,
roč. 16, č. 2, s. 59-64.
Jezuiti v Trnave. In Novinky z radnice, 2006, roč. 17, č. 11, s. 10-12.
Dať histórii dušu. In Hlas Vrbového, 2006, roč. 16, č. 7, s. 4.
2007
Obnovená Trnavská univerzita päťnásťročná. In Ročenka Klubu priateľov Trnavy 2007. Trnava,
2007, s. 13-17.
Spomienky na začiatky Trnavskej univerzity. In Universitas Tyrnaviensis, 2007, roč. 3, č. 3, s. 7.
Udalosti po rozdelení Československa (1). In Verejná správa, 2007, roč. 62, č. 11, s. 28-30.
Udalosti po rozdelení Československa (2). In Verejná správa, 2007, roč. 62, č. 12, s. 26-29.
Udalosti po rozdelení Československa (3). In Verejná správa, 2007, roč. 62, č. 13, s. 26-29.
Udalosti po rozdelení Československa (4). In Verejná správa, 2007, roč. 62, č. 14, s. 26-28.
Joannes Černelius – neznámy slovenský mučeník. In Viera a život, 2007, roč. 17, č. 6, s. 47-48.
Jurgovská farnosť roku 1832 (1). In Život (Krakov), 2007, roč. 49, č. 2, s. 16-17.
Jurgovská farnosť roku 1832 (2). In Život (Krakov), 2007, roč. 49, č. 3, s. 14-15.
Jurgovská farnosť roku 1832 (3). In Život (Krakov), 2007, roč. 49, č. 4, s. 14-15.
2008
Portrét Mons. Petra Dubovského SJ, pétepáka a mukla. In Spravodajca pre bývalých príslušníkov
VTNP – PTP, 2008, roč. 14, č. 39, s. 8.
Dechtice – 750 rokov od prvej písomnej správy. In Život (Krakov), 2008, roč. 50, č. 10, s. 26-27;
č. 11, s. 28-29.
Z príbehov, ktoré píše len život (Alex Odler). In Život (Krakov), 2008, roč. 50, č. 11, s. 21.
2009
Korešpondencia Trnavy s mestami v Poľsku. In Život (Krakov), 2009, roč. 51, č. 2, s. 26-28.
Rozšírenie a renovácia dreveného kostola v Jurgove v rokoch 1868 a 1869: K 140. výročiu. In Život
(Krakov), 2009, roč. 51, č. 12, s. 16-17.
Kostol Najsvätejšej Trojice v Trnave: Dokumenty a predmety nájdené v guli veže. In Novinky
z radnice, 2009, roč. 20, č. 9, s. 10-11.
90. výročie Gymnázia Jána Hollého v Trnave. In Novinky z radnice, 2009, roč. 20, č. 9, s. 15-16.
Zabúdame na Horný Spiš a Oravu. In Literárny týždenník, 2009, roč. 22, č. 2, s. 31-32.
2010
Jubileum Trnavskej univerzity. In Novinky z radnice, 2010, roč. 21, č. 4, s. 13-14.
Farnosť Kacvín roku 1832 (1). In Život (Krakov), 2010, roč. 52, č. 11, s. 28-29.
2011
450. výročie príchodu jezuitov na naše územie. In Posol BSJ, 2011, roč. 90, č. 1, s. 24-25.
450. výročie príchodu jezuitov na naše územie: Spiritualita jezuitov. In Posol BSJ, 2011, roč. 90,
č. 2, s. 24-25.
450. výročie príchodu jezuitov na naše územie: Spisovateľská a vydavateľská činnosť. In Posol
BSJ, 2011, roč. 90, č. 3, s. 24-25.
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450. výročie príchodu jezuitov na naše územie: Sociálna a charitatívna činnosť. In Posol BSJ, 2011,
roč. 90, č. 4, s. 24-25.
450. výročie príchodu jezuitov na naše územie: Mariánske kongregácie a bratstvá. In Posol BSJ,
2011, roč. 90, č. 5, s. 24-25.
450. výročie príchodu jezuitov na naše územie: Exercičný apoštolát a pastoračná činnosť. In Posol
BSJ, 2011, roč. 90, č. 7-8, s. 24-25.
450. výročie príchodu jezuitov na naše územie: Vyučovanie a výchova. In Posol BSJ, 2011, roč. 90,
č. 9, s. 24-25.
450. výročie príchodu jezuitov na naše územie: Misie a misijné domy, ľudové misie. In Posol BSJ,
2011, roč. 90, č. 10, s. 24-25.
450. výročie príchodu jezuitov na naše územie: Skúšky viery a vernosti. In Posol BSJ, 2011, roč. 90,
č. 11, s. 24-25.
Farnosť Kacvín roku 1832 (2). In Život (Krakov), 2011, roč. 53, č. 1, s. 26-27.
Farnosť Kacvín roku 1832 (3). In Život (Krakov), 2011, roč. 53, č. 2, s. 26-27.
Farnosť Kacvín roku 1832 (4). In Život (Krakov), 2011, roč. 53, č. 3, s. 26-27.
Farnosť Nedeca v roku 1832 (1). In Život (Krakov), 2011, roč. 53, č. 4, s. 26-27.
Farnosť Nedeca v roku 1832 (2). In Život (Krakov), 2011, roč. 53, č. 5, s. 26-27.
Farnosť Nedeca v roku 1832 (3). In Život (Krakov), 2011, roč. 53, č. 6, s. 26-27.
Od príchodu jezuitov do Trnavy uplynulo 450 rokov. In Katolícke noviny, 2011, roč. 126, č. 20, s. 5.
Jezuiti budovali školy i národné sebavedomie: Prečo na Slovensku najviac vzdelávali jezuiti. In
Katolícke noviny, 2011, roč. 126, č. 44, s. 10-11.
Dejiny Trnavy sú živým dielom, ktoré sa nekončí. In Novinky z radnice, 2011, roč. 22, č. 1, s. 13-14.
Prví jezuiti na Slovensku: 450 rokov príchodu SJ do Trnavy. In Novinky z radnice, 2011, roč. 22,
č. 4, s. 23-25.
Farnosť Fridman v roku 1832 (1). In Život (Krakov), 2011, roč. 53, č. 12, s. 28-29.
2012
Dokumenty vo veži Kostola sv. Jakuba (1). In Novinky z radnice, 2012, roč. 23, č. 7, s. 12-13.
Dokumenty vo veži Kostola sv. Jakuba (2). In Novinky z radnice, 2012, roč. 23, č. 8, s. 11-12.
Farnosť Fridman v roku 1832 (2). In Život (Krakov), 2012, roč. 54, č. 1, s. 28-29.
Farnosť Fridman v roku 1832 (3). In Život (Krakov), 2012, roč. 54, č. 2, s. 28-29.
Farnosť Fridman v roku 1832 (4). In Život (Krakov), 2012, roč. 54, č. 3, s. 28-30.
Farnosť Nová Belá v roku 1832 (1). In Život (Krakov), 2012, roč. 54, č. 10, s. 28-29.
Farnosť Nová Belá v roku 1832 (2). In Život (Krakov), 2012, roč. 54, č. 11, s. 28-29.
Farnosť Nová Belá v roku 1832 (3). In Život (Krakov), 2012, roč. 54, č. 12, s. 28-29.
Hudobná spomienka v Kladne. In Naše svedectvo, 2012, roč. 12, č. 6, s. 45-46.
2013
Farnosť Vyšné Lapše v roku 1832 (1). In Život (Krakov), 2013, roč. 55, č. 2, s. 28-29.
Farnosť Vyšné Lapše v roku 1832 (2). In Život (Krakov), 2013, roč. 55, č. 6, s. 28-29.
Farnosť Vyšné Lapše v roku 1832 (3). In Život (Krakov), 2013, roč. 55, č. 7, s. 28-29.
Farnosť Vyšné Lapše v roku 1832 (4). In Život (Krakov), 2013, roč. 55, č. 8, s. 28-30.
2014
Proces s bosorkami z Ružindola roku 1744. In Novinky z radnice, 2014, roč. 25, č. 1, s. 12-16.
Karolovi Frayovi udelili lekársky diplom. In Novinky z radnice, 2014, roč. 25, č. 5, s. 16-17.
Paľo Ušák Oliva: ...všetko milovať, všetko mať, všetko strácať. In Novinky z radnice, 2014, roč. 25,
č. 9, s. 27.
Od zrušenia Spoločnosti Ježišovej Klementom XIV. do jej obnovenia Piom VII. In Viera a život,
2014, roč. 24, č. 3, s. 76-82 (preklad buly Martin Zborovjan).
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2015
Trnavská univerzita, protestanti a Európa. In Viera a život, 2015, roč. 25, č. 2, s. 51-53.
Gróf Móric Beňovský – rodák z Vrbového. In Život (Krakov), 2015, roč. 57, č. 6, s. 28-29.
2016
Ad: Kultúrno-historický objav? (Ešte raz a trochu inak o liste kanonika Jakuba Haška z roku 1665
“o návrhu katedry slovenčiny na Trnavskej univerzity“). In Novinky z radnice, 2016, roč. 27,
č. 1, s. 10-13.
2017
Štyristopäťdesiate výročie Oláhovho seminára. In Novinky z radnice, 2017, roč. 28, č. 4, s. 16-21.
A nagyszombati Oláh szeminárium. In Magyar Sion, 2017, roč. 11 (53), č. 2, s. 259-267.
2018
Rehoľné sestry v Trnave. In Novinky z radnice, 2018, roč. 29, č. 3, s. 11-14.
Historické medzníky mesta Trnavy. In TOMAŠOVIČ, Pavol - HORVÁTH, Peter - PECIAROVÁ,
Mária (eds.). Trnava – úspešný príbeh. Trnavské dni 1993 – 2018. Trnava: Mesto Trnava vo vydavateľstve Siena, 2018, s. 12-14.
Drobné príspevky
(recenzie, anotácie, medailóny, nekrológy, propagačné materiály, drobné tlače)
1965
Trnava. Turistický sprievodca. Projekt a text. Trnava: Mestský národný výbor, 1965, 56 s.
Vítame Vás v okrese Trnava. Historické časti textu spracoval Jozef Šimončič. Trnava: Okresný dom
osvety, 1965, nestránkované.
K dejinám trnavského vinohradníctva. Cyklostylovaný katalóg vín z výstavy v Trnave, 1965, nestránkované.
1966
KÁLLAY, István. Zur Verwaltungsgeschichte der freien königlichen ungarischen Städte im 17.
und 18. Jahrhundert. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1966, roč. 1, č. 2, s. 268-270.
Archeion 41. Czasopismo naukowe poswiecone sprawom archiwalnym. Varšava, 1965. Anotácia.
In Slovenská archivistika, 1966, roč. 1, č. 1, s. 147-148.
Archeion 42. Czasopismo naukowe poswiecone sprawom archiwalnym. Varšava, 1966. Anotácia.
In Slovenská archivistika, 1966, roč. 1, č. 2, s. 276-278.
1967
DESNICA, Vladan. Vlnenie jarí a umierania. Vysvetlivky spracoval Jozef Šimončič. Bratislava: Tatran, 1967, s. 353-366.
DUBOVSKÝ, Ján. 400 rokov Šenkvíc. Bratislava: Obzor, 1966, 172 s. Recenzia. In Historický časopis,
1967, roč. 15, č. 3, s. 459.
RADCZUK, Krzystof. Dokumentacja v zakladzie pracy. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1967,
roč. 2, č. 2, s. 135-137.
Archeion 43. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1967, roč. 2, č. 1, s. 121-122.
Archeion 44, 45. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1967, roč. 2, č. 2, s. 135-137.
1968
SZCZEPANIAK, Roman. Archiwum zakladowe. Varšava, 1967, 56 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1968, roč. 3, č. 1, s. 94-95.
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LUKÁCS, László – POLGÁR, László. Documenta Romana historiae Societatis Jesu in regnis olim
Corona Hungarica unitis. Recenzia. In Správy Západoslovenského múzea, 1968, č. 6, s. 33-35.
Archeion 46. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1968, roč. 3, č. 1, s. 111-112.
Archeion 47, 48. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1968, roč. 3, č. 2, s. 350-353.
1969
RITOÓK, Agnes. Ein ungarischer Schüller Melanchthons: Josephus Macarius. Recenzia. In Historický časopis, 1969, roč. 17, č. 4, s. 613.
Die Briefe des Johannes Sambucus (ed. Hans Gerstinger). Recenzia. In Historický časopis, 1969,
roč. 17, č. 4, s. 613-614.
STANKOWA, Maria. Kancelaria miasta Lublina 14. – 18. w. Varšava, 1968, 111 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1969, roč. 4, č. 1, s. 156-159.
Archeion 49. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1969, roč. 4, č. 1, s. 166-167.
Zo študijnej cesty v poľských archívoch. In Slovenská archivistika, 1969, roč. 4, č. 1, s. 196-200.
1970
Trnava. Propagačná brožúrka (text Jozef Šimončič, foto Pavol Remenár, Tibor Sásik). Trnava:
Mestský národný výbor, 1970, nestránkované.
Trnava. Prospekt (text Jozef Šimončič). Trnava: Mestský národný výbor, 1970, nestránkované.
Trnava (text Jozef Šimončič, foto Anton Štubňa). Martin: Osveta, 1970, 160 s.
Okresný archív v Trnave. Informačný spravodaj Okresného archívu v Trnave. Trnava: Okresné
pedagogické stredisko, 1970, 49 s.
BALJAZIN, V. N. Kamčatskij Ssyľnyj – korol Madagaskara. Voprosy istorii, 1969, č. 4, s. 214-217.
Recenzia. In Historický časopis, 1970, roč. 18, č. 3, s. 491-492.
Archeion 50. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1970, roč. 5, č. 1, s. 156-158.
Archeion 51, 52. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1970, roč. 5, č. 2, s. 352-355.
1971
Okresný archív v Trnave – skladačka. Trnava: Štátny okresný archív, 1971, 12 s.
MICHL, Josef B. Björnstjerne Björnson a Slováci. Bratislava: Obzor, 1970, 217 s. Recenzia. In Historický časopis, 1971, roč. 19, č. 1, s. 117.
Archiwistyka, jej natura a defincja (ed. Kazimierz Arlamowski). Recenzia. In Slovenská archivistika, 1971, roč. 6, č. 1, s. 386-390.
BREU, Josef. Die Kroatensiedlung in Burgenland. Viedeň, 1970, 236 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1971, roč. 6, č. 1, s. 169-170.
Archeion 53, 54. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1971, roč. 6, č. 2, s. 406-410.
1972
Plán mesta Trnavy – text. 2. vyd. Trnava, 1969, 1972.
Archeion 55. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1972, roč. 7, č. 1, s. 134-136.
Archeion 56. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1972, roč. 7, č. 2, s. 365-367.
1973
Okresný archív v Trnave – 20 rokov archívnictva. Katalóg. Trnava: Okresný národný výbor, 1973,
16 s.
JANDA, Jozef. Ochrana knižničného fondu. Bratislava, 1972, 118 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1973, roč. 8, č. 2, s. 143.
KROLL, Bogdan. Uwagi w sprawie rozmiarów narastającego zasobu archiwalnego i ich wpływu
na perspektywy działalności archiwów. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1973, roč. 8, č. 2,
s. 144-145.
Archeion 57, 58. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1973, roč. 8, č. 2, s. 160-162.
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1975
Archeion 59, 60. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1975, roč. 10, č. 1, s. 146-149.
Archeion 61, 62. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1975, roč. 10, č. 2, s. 182-184.
1976
Sprievodca Trnavou (red. Jozef Šimončič). Trnava: Mestský národný výbor, 1976, 112 s.
Dejiny Trnavy. In Sprievodca Trnavou. Trnava: Mestský národný výbor, 1976, s. 9-36.
Nauki pomocnicze historii na 11. povszechnym zjezdzie historyków polskich w Toruniu. Varšava; Lodž, 1976, 145 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1976, roč. 11, č. 2, s. 182-183.
1977
ZEMEK, Metoděj – ZIMÁKOVÁ, Alena. Okresní archív Břeclav. Průvodce. Recenzia. In Slovenská
archivistika, 1977, roč. 12, č. 1, s. 150-151.
SKUTIL, Ján. Okresní archiv v Blansku. Průvodce. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1977, roč. 12,
č. 1, s. 151-152.
BIERNAT, Czeslaw. Problemy archiwistyky wspólczesnej, Varšava, 1977. Recenzia. In Slovenská
archivistika, 1977, roč. 12, č. 1, s. 155-157.
NAWROCKI, Stanislav. Zagadnienie opracowania tezaurusu archiwistyki. Archeion, 1976, č. 64,
s. 9-25. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1977, roč. 12, č. 1, s. 157-158.
Archeion 65. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1977, roč. 12, č. 2, s. 137-138.
1978
BASZKIEWICZ, Jan. Maksymilian Robespierre. Vratislav: Ossolineum, 1976, 303 s. Recenzia.
In Historický časopis, 1978, roč. 26, č. 3, s. 464.
1979
Matej Ursényi, archivár mesta Trnavy: Medailón k 130. výročiu smrti. In Kultúra a život Trnavy,
1979, roč. 10, č. 11, s. 32.
Martinovič, Ignác Jozef. Biografické heslo. In Pyramída, 1979, roč. 8, č. 94, s. 2984.
BENDA, Kálmán. Emberbarát vagy hazafi. Budapešť, 1979. Recenzia. In Historický časopis, 1979,
roč. 27, č. 2, s. 304.
BORECZKY, Beatrix. A magyar jakobinusok. Budapešť: Gondolat, 1977. Recenzia. In Historický
časopis, 1979, roč. 27, č. 2, s. 305.
Dzialalnošč naukowa archiwów polskich. Varšava, 1978, 152 s. Recenzia. In Slovenská archivistika,
1979, roč. 14, č. 1, s. 141-142.
1980
Štátny okresný archív v Trnave – 25 rokov: Informačný katalóg. Trnava: Štátny okresný archív, 1980,
32 s.
K nedožitým osemdesiatinám: Peter Jilemnický a Trnavský okres. In Trnavský hlas, 1980, roč. 28,
č. 11, s. 1-2; č. 12, s. 2.
Za Františkom Rybárom (1920 – 1980). Nekrológ. In Slovenská archivistika, 1980, roč. 15, č. 2,
s. 240-241.
TIBENSKÝ, Ján. Dejiny vied a techniky na Slovensku. Martin: Osveta, 1979, 554 s. Recenzia.
In Vlastivedný časopis, 1980, roč. 29, s. 144.
Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej (ed. Tadeusz Walichnowski). Recenzia. In Slovenská archivistika, 1980, roč. 15, č. 2, s. 174-175.
1981
NOVÁK, Jozef. Rodové erby na Slovensku 1. Martin: Osveta, 1980, 376 s. Recenzia. In Vlastivedný
časopis, 1981, roč. 30, č. 3, s. 143-144.
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1982
XI. Vlastivedný seminár v Trnave. In Kultúra a život Trnavy, 1982, roč. 13, č. 5, s. 25.
K životnému jubileu doc. dr. Dariny Lehotskej, CSc. In Vlastivedný časopis, 1982, roč. 31, č. 2, s. 92.
Nedožité osemdesiatiny Jozefa Barčovského. In Hlas ľudu, 1982, roč. 28, č. 67, s. 5.
VERBÍK, Anton – ZEMEK, Metoděj. Uherské Hradište: Dejiny města. Brno: Blok, 1981, 632 s.
Recenzia. In Historický časopis, 1982, roč. 30, č. 3, s. 502-503.
Der Jakobinismus in Mitteleuropa (ed. Helmut Reinalter). Stuttgart, 1981, 180 s. Recenzia. In Historický časopis, 1982, roč. 30, č. 5, s. 739-741.
Aufklärung-Vormärz-Revolution (ed. Helmut Reinalter). Innsbruck, 1981, 72 s. Recenzia. In Historický časopis, 1982, roč. 30, č. 6, s. 886-888.
Štátne okresné archívy v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši a Martine. Sprievodca po archívnych fondoch. Bratislava: Archívna správa MV SSR, 1981, 428 s. Recenzia. In Slovenská
archivistika, 1982, roč. 17, č. 1, s. 138-140.
Archeion 70. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1982, roč. 17, č. 1, s. 179-181.
Archeion 71. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1982, roč. 17, č. 2, s. 161-162.
1983
Abrahámoviny historika. In Hlas ľudu, 1983, roč. 29, č. 137, s. 3.
Jakobiner in Mitteleuropa, Innsbruck, 1977, 494 s. (ed. Helmut Reinalter). Recenzia. In Historický
časopis, 1983, roč. 31, č. 6, s. 945-946.
Archeion 73. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1983, roč. 18, č. 2, s. 172-174.
1984
Štátny okresný archív v Trnave – 30 rokov (ed.). Trnava – Bratislava, 1984, 12 pohľadníc.
K 350. výročiu založenia univerzity v Trnave. In Aukčný katalóg 8. Trnava: Slovenská numizmatická spoločnosť, 2. septembra 1984, č. 8, s. 2.
TOMCZAK, Andrej. Polska – Francja. Varšava, 1983, 630 s. Recenzia. In Historický časopis, 1984,
roč. 32, č. 1, s. 163-164.
BENDA, Kálmán – ELEK, Judit. Vizsgálat Martinovics Ignác és társai ügyében. Budapešť, 1983,
448 s. Recenzia. In Historický časopis, 1984, roč. 32, č. 1, s. 169.
CSÁKY, Moritz. Von der Aufklärung zum Liberalismus. Viedeň, 1981, 282 s. Recenzia. In Historický časopis, 1984, roč. 32, č. 2, s. 334-335.
SPURNÝ, František – ZEMEK, Metoděj. Listiny českých bratří v Poznani 1507 – 1616. Jižní Morava, 1983. Recenzia. In Historický časopis, 1984, roč. 32, č. 3, s. 505.
ZEMEK, Metoděj – TUREK, Adolf. Regesta listin z lichtenštejnského archivu ve Vaduzu z let
1173 – 1526. Praha, AS MV ČSR. 1 – 2 zv., 1983. Recenzia. In Historický časopis, 1984, roč. 32,
č. 4, s. 659.
NEKUDA, Vladimír. Uherskohradišťsko. Brno: Blok, 1982, 848 s. Recenzia. In Historický časopis,
1984, roč. 32, č. 5, s. 815-816.
Aufklärung-Vormärz-Revolution 2 (ed. Helmut Reinalter). Innsbruck, 1982, 84 s. Recenzia.
In Historický časopis, 1984, roč. 32, č. 6, s. 661.
Aufklärung-Vormärz-Revolution 3 (ed. Helmut Reinalter). Innsbruck, 1983, 111 s. Recenzia.
In Historický časopis, 1984, roč. 32, č. 6, s. 955-956.
Archeion 75, 76. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1984, roč. 19, č. 2, s. 168-170.
1985
XIV. Vlastivedný seminár v Trnave: Program. In Kultúra a život Trnavy, 1985, roč. 16, č. 5, s. 18.
PAKULSKI, Jan – PIECHOTA, Regina – RYSZEWSKI, Bohdan. Bibliografia archiwistyky polskiej do roku 1970. Varšava; Lodž, 1984. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1985, roč. 20, č.
1, s. 110-111.
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HERVAY, Ferenc Levente. Repertorium historicum ordinis cisterciensis in Hungaria. Rím; Budapešť, 1984, 329 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1985, roč. 20, č. 1, s. 111-112.
TRELINSKA, Barbara. Kancelaria i dokument ksiazat cieszynskich 1290 – 1573. Varšava; Lodž,
1983, 258 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1985, roč. 20, č. 2, s. 136-137.
NAWROCKI, Stanislaw. Tezaurus archivistyki. Varšava, 1984, 98 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1985, roč. 20, č. 2, s. 137-138.
Archeion 77. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1985, roč. 20, č. 1, s. 113-114.
1986
Aufklärung-Vormärz-Revolution 4 (ed. Helmut Reinalter). Innsbruck, 1984, 103 s. Recenzia.
In Historický časopis, 1986, roč. 34, č. 1, s. 135.
BALCERAK, Wieslaw a kol. Dokumenty a materiály k dějinám československo-polských vztahů
v letech 1944 – 1948. Praha: Academia, 1985, 612 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1986,
roč. 21, č. 2, s. 160-161.
Archeion 79. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1986, roč. 21, č. 2, s. 169-170.
1987
Veduty Trnavy. In Bulletin k výstave Skloplast n. p. Trnava. Trnava, 1987, s. 1-5.
NOVÁK, Jozef. Rodové erby na Slovensku 2. Recenzia. In Vlastivedný časopis, 1987, roč. 36, č. 2,
s. 96.
SPÁČIL, Vladimír. Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc, 1985,
257 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1987, roč. 22, č. 1, s. 119-120.
DUBOVSKÝ, Ján. Proti fašizmu v okrese Bratislava – vidiek. Bratislava: Tatran, 1986, 224 s. Recenzia. In Slovenská archivistika, 1987, roč. 22, č. 2, s. 142-143.
Archeion 81. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1987, roč. 22, č. 2, s. 163-165.
1988
Symboly Trnavy. Trnava: Mestský národný výbor, 1988, 6 s. (skladačka, 6 fareb. kresieb)
Veduty Trnavy – súbor 12 pohľadníc. Návrh, text, fotografie. Bratislava: Presfoto, 1988.
MARZA, I. Scoala si natiune (scolite de la bla in epoca renasterii nationale). Dacia Cluj-Napoca,
1987, 238 s. Recenzia. In Historický časopis, 1988, roč. 36, č. 1, s. 123-124.
Galanta. Bratislava: Obzor, 1987, 120 s. Recenzia. In Historický časopis, 1988, roč. 36, č. 2, s. 313-314.
BEŇKO, Ján. Osídlenie severného Slovenska. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1985,
326 s. Recenzia. In Stredné Slovensko 7: Zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Martin: Osveta, 1988, s. 397-399.
Archeion 82, 83. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1988, roč. 23, č. 2, s. 154-156.
1989
Za PhDr. Štefanom Kazimírom, CSc. In Slovenská archivistika, 1989, roč. 24, č. 2, s. 215-216.
GRIGER, Michal. Spišská Stará Ves a Zamagurie. Recenzia. In Historický časopis, 1989, roč. 37, č. 6,
s. 922.
Archeion 85. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1989, roč. 24, č. 2, s. 159-160.
1990
PhDr. Vendelín Jankovič, CSc., sedemdesiatpäťročný. In Slovenská archivistika, 1990, roč. 25, č. 2,
s. 201-202.
Za PhDr. Andrejom Čirčom, CSc. In Trnavské listy, 1990, roč. 1, č. 9, s. 5.
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 2. Studia historica, 35. Praha, 1989, 160 s.
Recenzia. In Historický časopis, 1990, roč. 38, č. 4, s. 602-604.
MEJDŘICKÁ, Květa. Listy ze stromu svobody. Praha, 1989, 304 s. Recenzia. In Historický časopis,
1990, roč. 38, č. 4, s. 604-605.
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ROSZKO, Janusz. Awanturnik neśmiertelny – Maurycy Beniowski. Katovice: Slask, 1989, 342 s.
Recenzia. In Slovenská archivistika, 1990, roč. 25, č. 2, s. 142-147.
Anonym brýzgal ... In Literárny týždenník, 1990, roč. 3, č. 46, s. 16.
1991
KOREC, Ján Chryzostom. Od barbarskej noci. Bratislava: Lúč, 1990, 398 s. Recenzia. In Historický
časopis, 1991, roč. 39, č. 6, s. 695-696.
KOLVENBACH, Peter Hans. Verní Bohu a ľuďom. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 1,
s. 71-72.
RAHNER, Hugo. Mária a Cirkev. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 1, s. 72-73.
TRSTENSKÝ, Viktor. Sila viery, sila pravdy. Recenzia. Bratislava, 1990. In Viera a život, 1991,
roč. 1, č. 1, s. 79.
RYDLO, Jozef. Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963 – 1988.
Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 1, s. 79-80.
PETRÍK, Vincent. Posledná vila. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 1, s. 80.
FALKNER, Andreas – IMHOF, Paul. Ignatius von Loyola. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1,
č. 2, s. 141-142.
FECHTNEROVÁ, Anna. Příspěvky k dějinám T. J. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od roku
1556 do zrušení řádu roku 1773. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 2, s. 156-157.
DOLMENITSCH, Fritz. Ignatius von Loyola und die Jesuiten. Recenzia. In Viera a život, 1991,
roč. 1, č. 2, s. 157.
MAGA, Ján. Týždenník. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 2, s. 157-158.
MALÝ, Vincent. Matka Církvi. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 2, s. 158.
RADVÁNI, Hadrián. Naša národná svätyňa v Šaštíne. Trnava, 1990, 64 s. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 2, s. 160.
Listy rodičom. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 3, s. 237-238.
Ignatianisch. Eigenart und Metode der Gesellschaft Jesu. Freiburg, 1990. Recenzia. In Viera a život,
1991, roč. 1, č. 3, s. 238-240.
OKÁĽ, Ján. Výpredaj ľudskosti. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 4, s. 317-318.
CHALUPECKÝ, Ivan. Chrám sv. Jakuba v Levoči. Recenzia. In Viera a život, 1991, roč. 1, č. 4,
s. 318.
ZSOLDOS, Attila. Matricula Universtatis Tyrnaviensis 1635 – 1701. Recenzia. In Viera a život,
1991, roč. 1, č. 4, s. 319.
Archeion 86, 87. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1991, roč. 26, č. 1, s. 128-129.
1992
HUHN, Bernard. Ježiš hovorí s ľuďmi. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1991, 78 s. Recenzia. In Viera a život, 1992, roč. 2, č. 2, s. 155-156.
GUITTON, Jean. Portrét Marty Robinovej. Signum unitatis, 1991, 148 s. Recenzia. In Viera a život,
1992, roč. 2, č. 3, s. 236-238.
MITOŠINKA, Viliam. Pamäti kňaza. Bratislava: Lúč, 1991. Recenzia. In Viera a život, 1992, roč. 2,
č. 4, s. 312-313.
HAJDUK, Anton. Turínske plátno. Bratislava, 1991, 163 s. Recenzia. In Viera a život, 1992, roč. 2,
č. 4, s. 313-315.
GUNDOVÁ-JERGOVÁ, Agnesa. Putovanie za dotykom. Recenzia. In Viera a život, 1992, roč. 2,
č. 4, s. 318-320.
1993
PhDr. Ján Milan Dubovský šesťdesiatročný. In Slovenská archivistika, 1993, roč. 28, č. 1, s. 179-182.
Alexej Izakovič 85-ročný. In Katolícke noviny, 1993, roč. 108, č. 8, s. 13.
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LEWIS, C. S. Rady skušeného ďábla. Bratislava: Zvon, 1992, 87 s. Recenzia. In Viera a život, 1993,
roč. 3, č. 3, s. 281-282.
HANUS, Ladislav. Jozef Kútnik-Šmálov: Život, činnosť, tvorba. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Vojtaššáka, 1992, 487 s. Recenzia. In Viera a život, 1993, roč. 3, č. 2, s. 189-190.
Stimmen der Zeit, 128, 1993, č. 1 – 4. Anotácia. In Viera a život, 1993, roč. 3, č. 3, s. 284-287.
1994
Dejiny obchodu v Trnave. In Kontakty – Pletiari. Trnava, 1994, s. 17-19.
BAROKOVÁ, Terézia. Keď Boh zavolá. Bratislava: Serafín, 1993, 142 s. Recenzia. In Viera a život,
1994, roč. 4, č. 3, s. 275.
KOLÁČEK, Josef. Ódy z Tarahumary. Rím: Kresťanská akadémia, 1993, 109 s. Recenzia. In Viera
a život, 1994, roč. 4, č. 4, s. 378-379.
KLAS, Teofil. Najbližšej k taju. Bratislava: DAKA, 1993. Recenzia. In Viera a život, 1994, roč. 4, č. 4,
s. 385-386.
Stimmen der Zeit, 1993, č. 12; 1994, č. 1 – 4. Anotácia. In Viera a život, 1994, roč. 4, s. 282- 284.
Stimmen der Zeit, 1994, č. 5 – 7. Anotácia. In Viera a život, 1994, roč. 4, č. 4, s. 394-396.
Archeion 89 – 92. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1994, roč. 29, č. 2, s. 89-93.
1995
Osem desaťročí Vendelína Jankoviča. In Fakty, 1995, roč. 2, č. 30, s. 13.
KOREC, Ján Chryzostom. O úcte k P. Márii. Bratislava: Lúč, 1995, 175 s. Recenzia. In Katolícke
noviny, 1995, roč. 110, č. 23, s. 11.
ŘÍHA, Karel. Nedokončené pohádky. Olomouc, 1994, 58 s. Recenzia. In Viera a život, 1995, roč. 5,
č. 1, s. 79.
Interpretácia Biblie v Cirkvi. Recenzia. In Viera a život, 1995, roč. 5, č. 4, s. 352-353.
ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo: jezuité v Čechách. Praha: Hart, 2002, 264 s. Recenzia.
In Viera a život, 1995, roč. 5, č. 4, s. 355-356.
KOLÁČEK, Josef. Kříž nad Těšínem. Praha: Societas, 1994, 118 s. Recenzia. In Viera a život, 1995,
roč. 5, č. 4, s. 356-359.
Stimmen der Zeit, 1994, č. 8 – 10. Anotácia. In Viera a život, 1995, roč. 5, č. 1, s. 91-93.
Stimmen der Zeit, 1995, č. 2 – 4. Anotácia. In Viera a život, 1995, roč. 5, č. 3, s. 264-265.
Archeion 93. Anotácia. In Slovenská archivistika, 1995, roč. 30, č. 1, s. 141-142.
1996
KAJDAŇSKI, Edward. Tajemnica Beniowskiego. Varšava: Volumen, 1994. Recenzia. In Historický
časopis, 1996, roč. 44, č. 2, s. 310-312.
PAVLÍK, Jan. Budou vás vydávat soudům. Praha: Societas, 1995, 225 s. Recenzia. In Viera a život,
1996, roč. 6, č. 1, s. 87-88.
JUDÁK, Viliam. Priatelia boží – slovenské martyrológium. Bratislava: Lúč, 1995, 254 s. Recenzia.
In Viera a život, 1996, roč. 6, č. 3, s. 311.
Stimmen der Zeit, 1995, č. 6 – 10. Anotácia. In Viera a život, 1996, roč. 6, č. 1, s. 91-93.
Stimmen der Zeit, 1995, č. 11 – 12; 1996, č. 1. Anotácia. In Viera a život, 1996, roč. 6, č. 2, s. 205-206.
Stimmen der Zeit, 1996, č. 2 – 4. Anotácia. In Viera a život, 1996, roč. 6, č. 3, s. 315-316.
1997
MELICHER, Jozef. Zamlčovaná literatúra. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995, 188 s. Recenzia. In Viera a život, 1997, roč. 7, č. 2, s. 197.
BÍLEK, Jiří. Pétépáci aneb černí baroni úplne jinak. Plzeň: Nava, 1996, 169 s. Recenzia. In Viera
a život, 1997, roč. 7, č. 3, s. 294.
MIKLOŠKOVÁ, Marta – MIKLOŠKO, Jozef. Lúčenie. Bratislava: DACO, 1996, 119 s. Recenzia.
In Viera a život, 1997, roč. 7, č. 3, s. 293-294.
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RADVÁNI, Hadrián. Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1870 – 1994. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. Recenzia. In Viera a život, 1997, roč. 7, č. 3, s. 295.
MONČEKOVÁ, A. M. Historické pamiatky Trnavy. Trnava, 1997, 64 s. Recenzia. In Novinky z radnice, 1997, roč. 8, september, s. 30.
Stimmen der Zeit, 1996, č. 7 – 11. Anotácia. In Viera a život, 1997, roč. 7, č. 1, s. 76-78.
Stimmen der Zeit, 1996, č. 12; 1997, č. 1. Anotácia. In Viera a život, 1997, roč. 7, č. 2, s. 20-22.
1998
Dr. Vendelín Jankovič, CSc. (1915 – 1997). In Viera a život, 1998, roč. 8, č. 1, s. 61.
Rozlúčkový príhovor na pohrebe P. Jozefa Porubčana. In Páter Porubčan – človek, ktorý nás mal rád
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HORVÁTH, Peter. Ďalší naši jubilanti v roku 2018. 90 rokov: Jozef Šimončič – prof., PhDr., CSc.
In TOMAŠOVIČ, Pavol – HORVÁTH, Peter – PECIAROVÁ, Mária (eds.). Trnava – úspešný
príbeh. Trnavské dni 1993 – 2018. Trnava: Mesto Trnava vo vydavateľstve Siena, 2018, s. 48.
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RUŽA STOLISTÁ
ŽIV BOH JOZEFA,

ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA, ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA,
90 ŽIV BOH JOZEFA,
ŽIV BOH JOZEFA!
Najkrajšia z ruží, ruža stolistá, k jubileu Jozefa Šimončiča, rozvila deväťdesiat lupeňov voňavého lístia,
požehnané jubilejné krásne narodeniny v kruhu milovanej rodiny v zdraví osláviť sa vôňou ruží chystá.
Jozef, nosíte krásne a najpoužívanejšie biblické meno majstra tesára, pestúna, patrón, čo človeka na
životných cestách vždy vedie, chráni. Dechtice, 18.jún 1928, jedinečný deň narodenín, je krásny tým,
že znie ako svieži rým v básni. V Dechticiach leží detská kolíska lásky, občas nostalgicky zapíska.
Dechtice, tu začalo biť jeho srdce, chlapec doma pri rodičoch s láskou nasával národne dejiny.
Dechtice oppidum, raj pre srdce, tam všetko začína, pod nimi vyviera vzácny prameň dejinný.
Staré fresky sú plné viery a lásky v kostole Ducha svätého, spomínajú na neho. Katarínka,
história, okolie kláštora, nádherný kraj, všetko je krásne a naj. Jozef tu prežil najkrajšie roky,
odtiaľto na štúdium viedli aj jeho prvé kroky. V živote všetko i kruté peripetie poučné, krásne,
veď nie vždy všetko ide ako po masle. Vzácnych chvíľ a historických objavov bolo oveľa viac,
veľa síl do žíl dodala viera, aby človek žil. Žiť je vždy krásne. Óda zaznieva na krásu života,
ona patrí iba Vám, Jozef Šimončič, vzácny archivár, historik, profesor Trnavskej univerzity,
publicista, nositeľ Ceny mesta Trnavy za jedinečné a tvorivé spracovanie histórie mesta.
Zanietene s vierou vie obdivuhodne rozprávať o trnavskom erbe, o jedinečnom znaku,
cítiš ako sa srdcom dotýka výnimočnej ojedinelej krásy, napráva, odkaz vie čítať, vie čo
pre starobylé mesto Trnava artefakt znamená, skláňa sa k hlave Krista. V srdci, v duši,
očiach iskra sa zračí. Staré písma hĺba, pátra, objavuje nové, spoznáva hĺbku dejín, ale
ani to nestačí. Človek spravodlivý ako včera, tak dnes aj zajtra. Archívna hviezda, stálica
vzácny zvitok hieroglyfov roluje na dne srdca. Dlhoročný trnavský archivár, skvelý historik,
histórie odborník, dokázal vypátrať priam nemožné, akoby nič. Vďaka za dejinný obraz,
archívne uložený odkaz našich predkov. Deväťdesiatka je krásna životná križovatka,
Váš najkrajší okamih z pohľadu dejín. Život je vždy jedinečný a krásny, na každý
deň želám zdravia, lásky veľa. Stokrát živio nech srdce duši spieva.
prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.,
skvelý archivár, jedinečný historik Trnavy,
úžasný hľadač dejinných tajov... Človek milý,
čo dnes zo srdca s láskou zaželať v jubilejnej chvíli?
Veľa šťastia, viac lásky ale najviac zdravia do ďalších dní,
veľa Božieho požehnania, nech modlitba znie na vďaku a slávu.
Milý jubilant, čo viac ešte z lásky priať? Veľa zdravia, pokoj v duši,
a radosť v srdci, nech naše dávne taje minulosti stále odkrývať sa daria.
Profesor Jozef Šimončič získal za svoju prácu veľmi veľa vzácnych ocenení.
Človek skromný, zo všetkého najviac život, zdravie a lásku svojej rodiny si on cení.

Margaréta Partelová, 18. júna 2018
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Z rodinného albumu...
Jozef Šimončič ako žiak základnej školy
v Dechticiach v roku 1935.
Zbierka fotografií rodiny Šimončičovej.

Jozef Šimončič na vrchole
mestskej veže v Trnave
počas obnovy sochy
Panny Márie v roku l988.
Zbierka fotografií rodiny
Šimončičovej.
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Jozef Šimončič na kupole Chrámu
sv. Petra v Ríme v roku 1995.
Zbierka fotografií rodiny Šimončičovej.

Tri generácie Šimončičovcov
– profesor Šimončič so synom
a vnukom v roku 2010.
Zbierka fotografií rodiny
Šimončičovej.

Profesor Šimončič
s manželkou Leokádiou
pred budovou Trnavskej
univerzity v roku 2018.
Zbierka fotografií rodiny
Šimončičovej.
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Z kroniky Trnavskej univerzity v Trnave...
Predsednícky stôl
inaugurácie obnovenej
Trnavskej univerzity
v Divadle Jána Palárika
8. novembra 1992. Profesor
Šimončič v druhom rade
prvý sprava. Archív
Trnavskej univerzity
v Trnave.

Slávnostné otvorenie
akademického roka
1994/1995 – Veni sancte
v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa. Profesor Šimončič
v prvom rade tretí zľava.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.

Profesor Šimončič
v druhom rade tretí sprava
po slávnostnom udelení
čestného doktorátu pátrovi
Jozefovi Porubčanovi SJ
16. mája 1996 v Divadle
Jána Palárika.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.
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Profesor Šimončič prvý
sprava počas jednej
z vedeckých konferencií
v aule Pazmaneum Trnavskej
univerzity v roku 2003.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.

Profesor Šimončič ako
promotór počas udeľovania
čestného doktorátu Antonovi
Hajdukovi, prvému rektorovi
obnovenej Trnavskej
univerzity 7. júna 2004.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.

Profesor Šimončič v pracovni
Ústavu dejín Trnavskej
univerzity, ktorý založil
spolu s profesorom Petrom
Blahom. Archív Trnavskej
univerzity v Trnave.
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Profesor Šimončič – prvý
riaditeľ Ústavu dejín
Trnavskej univerzity
v roku 2008.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.

Profesor Šimončič s kolegami
Alžbetou Hološovou
a Mariánom Manákom
v Ústave dejín Trnavskej
univerzity v roku 2008.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.

Profesor Šimončič s kolegami
Alžbetou Hološovou
a Mariánom Manákom na
návšteve v Ústave dějín
Karlovej univerzity v Prahe
s hostiteľkou Ivanou
Čornejovou v roku 2006.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.
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Profesor Šimončič s Alžbetou
Hološovou v Archíve
Karlovej univerzity v Prahe
v roku 2006.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.

Profesor Šimončič počas
osláv svojej osemdesiatky
v Ústave dejín Trnavskej
univerzity v roku 2008.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.
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Profesor Šimončič v areáli
zaniknutého františkánskeho
kláštora sv. Kataríny
pri Dechticiach
s archeologičkou Ivanou
Kvetánovou a ďalšími
kolegami z Trnavskej
univerzity v auguste 2008.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.

Profesor Šimončič
pri preberaní Zlatej medaile
Trnavskej univerzity z rúk
rektora profesora Mareka
Šmida 8. apríla 2015.
Archív Trnavskej univerzity
v Trnave.
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Z kolokvia Magni animi ac scientiae viro...
Pocta profesorovi Jozefovi Šimončičovi,
konaného dňa 19. júna 2018 na Trnavskej univerzite v Trnave
Kolokvium k životnému
jubileum prof. PhDr.
Jozefa Šimončiča, CSc.,
sa uskutočnilo v aule
Pazmaneum Trnavskej
univerzity v Trnave.
Foto: L. Pavlíková.

Kolokvium poctili svojou
účasťou aj najbližší príbuzní
a rodinní priatelia profesora
Šimončiča.
Foto: L. Pavlíková.

Profesorovi Šimončičovi
vzdali hold aj jeho bývalí
poslucháči Lenka Pavlíková
– riaditeľka Štátneho
archívu v Bratislave, Marián
Manák – riaditeľ Ústavu
dejín Trnavskej univerzity,
profesor Vladimír Rábik
– vedúci Katedry histórie
Filozofickej fakulty Trnavskej
univerzity i jeho blízky
priateľ, profesor Štefan
Kopecký. Foto: H. Žažová.
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O hudobný program sa postaralo Trnavské sláčikové trio. Foto: L. Pavlíková.

Moderátorkou kolokvia
bola riaditeľka Univerzitnej
knižnice Trnavskej univerzity
Zuzana Martinkovičová.
Foto: L. Pavlíková.
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Rektor Trnavskej univerzity
profesor Marek Šmid.
Foto: L. Pavlíková.

Hovorca mesta Trnava
Pavol Tomašovič.
Foto: L. Pavlíková.
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Vedúci Katedry archívnictva
a pomocných vied
historických Filozofickej
fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave
Juraj Roháč.
Foto: L. Pavlíková.

Vedúci Katedry histórie
Filozofickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave profesor
Vladimír Rábik.
Foto: L. Pavlíková.
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Riaditeľ Ústavu dejín
Trnavskej univerzity
v Trnave Marián Manák.
Foto: L. Pavlíková.

Zodpovedný redaktor
časopisu Viera a život
profesor Ladislav Csontos SJ.
Foto: L. Pavlíková.
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Jaroslav Nemeš sa
prihovoril jubilantovi
a auditóriu v mene bývalých
poslucháčov histórie
profesora Šimončiča.
Foto: L. Pavlíková.

Peter Horváth, dlhoročný
priateľ profesora Šimončiča
a člen Správnej rady
Trnavskej univerzity
v Trnave. Foto: L. Pavlíková.
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Pamätnú medailu
Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
Za zásluhy o verejnú
správu odovzdala riaditeľka
Štátneho archíve v Trnave
Júlia Ragačová.
Foto: L. Pavlíková.

Pamätný list za mimoriadny
prínos k rozvoju slovenskej
historiografie a o menovaní
za čestného člena Slovenskej
historickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii
vied v mene predsedu SHS
pri SAV Rastislava Kožiaka
odovzdala Henrieta Žažová,
predsedníčka Spolku
trnavských historikov –
Tyrnavia SHS pri SAV.
Foto: L. Pavlíková.

Pamätný list o menovaní za
čestného člena Spoločnosti
slovenských archivárov
profesorovi Šimončičovi
odovzdala predsedníčka
spoločnosti Martina Orosová.
Foto: L. Pavlíková.
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Ďakovný list dekana
Filozofickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave jubilant
prevzal z rúk profesora
Milana Katuninca.
Foto: L. Pavlíková.

Slová vďaky profesora
Šimončiča na záver kolokvia.
Foto: L. Pavlíková.
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Auditórium kolokvia v aule Pazmaneum. Foto: L. Pavlíková.

Ku gratulantom sa pripojil
aj žiak profesora Šimončiča,
kampanológ Juraj Gembický
z Košíc. Foto: L. Pavlíková.
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Profesor Šimončič obklopený
svojimi žiakmi (v prvom rade
sprava Anna Tkáčová a Juraj
Gembický, v druhom rade
Jaroslav Coranič, Jaroslav
Nemeš, Anna Nemešová,
Henrieta Žažová, Lucia
Duchoňová, Lenka Lubušká)
spoločne s archivárom
Václavom Bartůšekom
z Benešova.
Foto: L. Pavlíková.

Profesor Šimončič, manželka
Leokádia, bývalé kolegyne
Anna Kumičíková s Alžbetou
Hološovou a Henrieta
Žažová. Foto: L. Pavlíková.

Profesor Šimončič v kruhu
gratulantov – členov rodiny.
Foto: L. Pavlíková.
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Jubilant – deväťdesiatnik profesor Šimončič. Foto: L. Pavlíková.
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Sú mestá, ktoré sú zviazané s históriou krajiny tak úzko, že ich podiel a vplyv na jej
smerovaní sa nedá jednoznačne vymedziť. Sú osobnosti žijúce v meste, ktoré vytvorili také hlboké vzťahy a trvalé väzby, že ich nemožno od seba oddeliť. Profesor Jozef Šimončič patrí k takýmto ľuďom. Potvrdzuje to nielen jeho život, jeho tvorba a vedecká
práca, ale aj samotní Trnavčania, ktorí ho vymenovali za Trnavčana 20. storočia. Akoby
povedal jeho priateľ, rovesník a básnik Viliam Turčány: Má svoje mesto rád, a mesto ho
má rado. Profesor Šimončič, tak ako mu je to vlastné, skromne namieta voči jeho priradeniu k osobnostiam Trnavy. No na základe toho, čo vytvoril v Trnave, archíve i na
Trnavskej univerzite, nemôže medzi nimi chýbať. Svojím charakterom, odbornosťou
a precíznosťou upevnil nielen poznanie základov mesta, ale prehĺbil i vzťah k nemu.
Vzťah, ktorý nie je len o poznaní minulosti. Vďaka nej totiž dokázal prijať aj súčasné
výzvy a dokonca dotvárať a rozširovať možnosti a priestor aj pre budúce generácie.
Pavol Tomašovič
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Magni animi ac scientiae viro...
K životnému jubileu profesora Jozefa Šimončiča

Zborník Magni animi ac scientiae viro... je venovaný životnému jubileu prof. PhDr.
Jozefa Šimončiča, CSc. Je rozdelený na dve časti. V prvej, nazvanej Príhovory a spomienky, sú uverejnené pozdravné prejavy, ktoré odzneli na kolokviu organizovanom
pri príležitosti profesorových deväťdesiatych narodenín a spomienky bývalých spolupracovníkov i poslucháčov, ktorým prednášal a viedol ich kvalifikačné práce. Druhá
časť zborníka s názvom Štúdie a články obsahuje vedecké príspevky od jeho kolegov,
žiakov a spolupracovníkov, osôb patriacich do staršej, strednej aj najmladšej generácie
slovenských historikov a archivárov. Autori prinášajú nové poznatky z regionálnych,
cirkevných, kultúrnych, sociálnych a hospodárskych dejín, zaoberajú sa aj pomocnými vedami historickými v priereze dejín od 16. do 20. storočia. Publikované štúdie
i bibliografia odrážajú široký okruh tém, ktorým sa vo svojom bohatom vedeckom
diele venoval aj profesor Jozef Šimončič – archivár, historik, vysokoškolský pedagóg,
ale najmä pozoruhodný človek. Ako napísal český umelec Jozef Čapek: Hodnoty bytia
spočívajú z veľkej časti v tom, ako srdečne sme schopní ich prežívať. Hodnota nášho človečieho života je závislá od hodnôt, ktoré sú v nás. Ľudia si tvoria svoj ľudský svet; je v ňom
to, čo do neho vkladáme. A hodnoty, ktoré vyznáva a ktorým nás učil profesor Šimončič
– muž veľkého ducha a vedy – svojím príkladným životom, sú večné...
Henrieta Žažová

