Obraz slovenských dejín
Zborník dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov

Jaromír Slušný

Praha 2008

Motto: ”Čo veki váhali, zvrtňe okamžeňje”
V lete roku 1843 Ľudovít Štúr v liste Jánovi Hollému.

1

Edičná poznámka
Keď sa na mňa v Prahe na začiatku apríla 1996 obrátil František Mareš –
riaditeľ vydavateľstva Victoria Publishing a jeho zástupca Marián Grígel, aby
som pre VP spracoval a pripravil slovenskú obdobu veľmi úspešného zborníka
Dějiny českého státu v dokumentech (doc. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.), vzal
som si čas na rozmyslenie a preskúmanie celej veci. Na porade s M. Gríglom 13.
apríla 1996 som mu povedal dve veci:
- nie je možné takýto zborník urobiť v prípade Slovenska, pretože Slováci
dlho svoj vlastný štát nemali a dokumentov k jeho štátnym dejinám je málo,
- je skôr nutné urobiť zborník dokumentov, ktorý zachytí putovanie
Slovákov v priebehu stáročí.
Spolu s tým som mu predložil štruktúru takéhoto zborníka, obsahujúcu
desať na seba naväzujúcich kapitol a prvý zoznam možných dokumentov.
Mojim cieľom bolo spojiť do jedného celku najdôležitejšie písomné materiály
dovtedy vydaných zborníkov, ktorých náklad bol už dávno rozobraný,
takže čitateľ ich vtedy už nemal k dispozícii. Súčasne som plánoval doplniť ich
ďalšími dokumentmi, ktoré sa do prvých výberov nedostali. Zároveň som
presadzoval tézu, že nič z dejín Slovenska nebudeme obchádzať a plánovito na
historické fakty zabúdať. Tento návrh bol s menšími štylistickými úpravami
názvu dvoch kapitol vedením VP akceptovaný. Definitívne schválenie obsahu
a štruktúry zborníku, pre ktorý medzitým M. Grígel vymyslel názov Rodný list
Slovenská republika, prebehlo na porade (Fr. Mareš, M. Grígel, I. Haluška a J.
Slušný) 11. mája 1996, kedy bolo rozhodnuté, že zborník bude vydaný v roku
1998, k piatym narodeninám novodobej Slovenskej republiky a vydá ho nová
spoločnosť Victoria Publishing Slovakia.
Práce sa rozbehli dvomi smermi. Ja som študoval ďalšie a ďalšie
dokumenty, robil ich výber, vybavoval historickými úvodmi, poznámkovým
aparátom a ďalšími údajmi, zatiaľ čo M. Grígel spracovával faktografické
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prílohy – zoznamy členov vlád, geologické a prírodné podmienky Slovenska
atď. Práce celkom úspešne pokračovali a nezastavila ich ani tá skutočnosť, že
zoznam dokumentov sa dostal do rúk našej „konkurencii.“ V tej situácii ostávalo
len jediné - okamžite spracovať nový zoznam, ktorý dejiny Slovenska
a Slovákov zachytí ešte plastickejšie a všestrannejšie ako verzia prvá. Do
nového zoznamu som zaradil všetko, čo som medzitým získal.
Nové poňatie viedlo k rozšíreniu záberu dejín Slovenska a Slovákov
v období Uhorska, pričom zachytilo vývoj vzťahu Slovákov k nemu – od štátu
spoločného, k cudziemu a nakoniec nepriateľskému. Aby som pokryl čo
najširšie územie Slovenska, v historických úvodoch k jednotlivým dokumentom
som začal uvádzať rodiská jednotlivých slovenských dejateľov a tak som do
textu dostal i menšie mestá a dediny, ktoré by sa tam ináč neobjavili.
Zborník ale i naďalej prenasledovala smola. Po rozchode s prvým
vydavateľstvom VP Slovakia, nevyšiel ani ďalší zmluvný vzťah, tentoraz
s firmou Rambyt. A tak Rodný list Slovenská republika autorov Jaromíra
Slušného a Mariána Grígla vyšiel-nevyšiel pod patronátom Vladimíra Kovalčíka
roku 2003, s ktorým autori nemali žiaden zmluvný vzťah a o vydaní knihy sa
dozvedeli až dodatočne. Pretože vydavateľ nemal u seba všetky diskety, kniha
vyšla bez väčšiny príloh, zoznamu literatúry a použitých dokumentov. Niekedy
ale i drobnosť je úspech.
Pretože vydanie zborníka bolo v nedohľadne, už od januára 2001 som
zozbierané dokumenty postupne uverejňoval v časopise Korene, vychádzajúcom
v Prahe pod krídlami Obce Slovákov v ČR. Od roku 2005 som v Koreňoch začal
uverejňovať i ďalšie dokumenty, ktoré som medzitým postupne získal.
Vzhľadom k tomu, že dokumenty z vlastných dejín by mal poznať každý
Slovák či Slovenka, rozhodol som sa v roku 2008 umiestniť ich na svoje vebové
stránky a aspoň takto ich priblížiť možnému záujemcovi. Prirodzene, že
pôvodný výber je doplnený všetkým novým, čo som od vydania Rodného listu
získal.
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-.Medzitým sa však situácia na Slovensku v publikovaní historických
prameňov výrazne zmenila. V roku 1998 vyšiel v Národnom literárnom centre
veľmi zaujímavý dvojdielny zborník dokumentov pod názvom Dokumenty
slovenskej národnej identity a štátnosti, ktorý sa síce na mnohých miestach kryje
s pôvodným Rodným listom, ale na strane druhej prináša mnohé veľmi
zaujímavé dokumenty, pre bežného človeka nie príliš známe.
Súčasne od roku 1998 začala vychádzať desaťdielna edícia dokumentov
pod spoločným názvom Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, pričom
každý z týchto desiatich dielov má ešte aj svoj vlastný názov. Obe tieto kolekcie
významných dokumentov prípadným záujemcom doporučujeme ku štúdiu.
V roku 2009 vyšiel zatiaľ 10. diel Prameňov pod názvom: Od revolúcie 18481849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku. Dúfajme, že táto práca bude aj ďalej
pokračovať. Medzitým vnímavý čitateľ môže plne využívať zborník náš, ktorý
obdobie po rokoch 1848-1849 až do vzniku Slovenskej republiky v roku 1993
pokrýva.
- . Ani náš výber nepokladáme za uzatvorený. V prípade, že máte
k dispozícii dokumenty, ktoré si podľa Vášho názoru zaslúžia byť zaradené do
tohto výberu, pošlite nám ich aj s príslušným bibliografickým údajom. Rovnako
tak ďakujeme na upozornenie na prípadné chyby, ktoré sa v tomto zborníku
objavia.
Doc. PhDr . Jaromír Slušný, CSc.
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28. 6. 1911
46. Prvé Memorandum amerických Slovákov
27. 5. 1914
47. Nekrológ za Františkom Ferdinandom d´Este
3. 7. 1914
48. Druhé Memorandum amerických Slovákov
10. 9. 1914
49. Vyhlásenie Čechov a Slovákov, žijúcich v Rusku
20. 5. 1915
50. Clevelandská dohoda
25. 10. 1915
51. Milan Rastislav Štefánik
15. 12. 1915
52. Program Slovákov v Rusku
19. 10. 1916
20. 1. 1917
53. Stanovy ČSNR v Rusku
54. Výzva slovenským Sokolom v USA
9. 9. 1917
55. Posolstvo prezidenta W. Wilsona ku kongresu Spojených štátov amerických 8. 1. 1918
56. Prvomájová manifestácia v Liptovskom Sv. Mikuláši
1. 5. 1918
57. Rezolúcia z prvomájovej manifestácie v Liptovskom Sv. Mikuláši
1. 5. 1918
58. Hlavné uznesenie z porady predstaviteľov Slovenskej národnej strany
24. 5. 1918
59. Pittsburgská dohoda
30. 5. 1918
60. Slovenská vzbura v Kragujevaci
2.-3. 6. 1918
61. Menovanie M.R. Štefánika do hodnosti generála
18. 6. 1918
62. Washingtonská deklarácia
18. 10. 1918
63. Nóta USA
18. 10. 1918
64. Prejav F. Jurigu na Uhorskom sneme
19. 10. 1918

VII. Kapitola

ČESKO-SLOVENSKO

28. 10. 1918
Zákon č. 11/1918 Zb. z. a n. o zriadení československého štátu
Deklarácia slovenského národa
30. 10. 1918
Telegram M. Dulu
30. 10. 1918
Oslobodené Slovensko
1918
Osudy slovenského časopisectva pred prvou svetovou vojnou
1918
Memorandum Edvarda Beneša spojeneckým vládam
3. 11. 1918
Prevolanie čs. vlády ku slovenskému ľudu
15. 11. 1918
List K. Kramářa Edvardovi Benešovi Politická, hospodárska a vojenská situácia
v republike
15. 11. 1918
9. Žiadosť K. Kramářa o odoslanie čs. légií a anglickej divízie z Talianska k vojenskému
obsadeniu Slovenska
16. 11. 1918
10. Komuniké zahraničného výboru Národného zhromaždenia o príslušnosti Slovenska
k Československu
19. 11. 1918
11. Prejav gen. M.R. Štefánika k dôstojníckemu zboru slovenského pluku čs. légií na
Sibíri
28. 11. 1918
12. Nóta pplk. Vyxa maďarskej vláde o práve Československa obsadiť územie Slovenska
4. 12. 1918
13. Dohoda M. Hodžu s V. Bártom o stanovení demarkačnej línie medzi Slovenskom
a Maďarskom
6. 12. 1918
14. Ohlas k občanom Československej republiky na Slovensku
7. 12. 1918
15. Zákon o mimoriadnych dočasných opatreniach na Slovensku
10. 12. 1918
16. Inštrukcia MNO pre vojenské obsadenie Slovenska
23. 12. 1918

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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17. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o Slovenskej Matici a o dare
čs. vlády pre Maticu
8. 1. 1919
18. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o rozpustení slovenských
národných rád a výborov
8. 1. 1919
19. Rokovania medzi A. Hlinkom a V. Šrobárom
8. 1. 1919
20. Prejav V. Šrobára po príchode do Bratislavy
4. 2. 1919
21. Zánik Alžbetínskej univerzity v Bratislave
14. 2. 1919
22. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o neplatnosti zákonov a
nariadení maďarskej republiky na území Československej republiky
23. 2.1919
23. Memorandum ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o situácii na Slovensku
27. 2. 1919
a činnosti jeho úradu
24. Prvý krok k založeniu agrárnej strany na Slovensku
13. 4. 1919
25. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska vo veci vyhlásenia stanného
práva
25. 3. 1919
26. Situačné správy na maďarsko-slovenských hraniciach
marec-apríl 1919
27. Smrť M. R. Štefánika
4. 5, 1919
28. Správa poručíka Janíka o situácii na Slovensku
pred 9. 6. 1919
29. Telegram G. Clémenceaua maďarskej vláde
7. 6. 1919
30. Oznámenie S. Pichona K.Kramářovi - predsedovi vlády ČSR
14. 6. 1919
31. Telegram predsedu slovenskej Revolučnej rady A. Janouška, zaslaný česko-slovenskej
vláde v Prahe
18. 6. 1919
32. Vznik Univerzity J. A. Komenského
11. 7. 1919
22. 8. 1919
33. Otvorený list A. Hlinku predsedovi vlády ČSR V. Tusarovi
34. tzv. Malá Saint Germainská zmluva
10. 9. 1919
35. Založenie agrárnej strany na Slovensku
15. 9. 1919
36. List A. Hlinku z Paríža
29. 9. 1919
37. Odpoveď T.G. Masaryka V. Tusarovi
21. 2. 1920
29. 2. 1920
38. Ústava ČSR
39. Zákon č.122/1920 Zb. z. a n., upravujúci jazykové pomery v Československu
29. 2. 1920
40. Zákon č. 126/1920 Zb. z. a.n. o župnom zriadení
29. 2. 1920
41. Mierová zmluva s Maďarskom
4. 6 1920
42. Vznik KSS
16. 1. 1921
43. Návrh zväzovej listiny Československej sväzovej republiky tzv. Tukova ústava 1921
44. Zákon č. 125/1927 Zb. z. a n. o organizácii politickej správy
14. 7. 1927
45. Modus vivendi medzi Svätou stolicou a republikou Česko-slovenskou
1. 3.1928
46. Desiate výročie martinskej Deklarácie a SĽS
30. 10. 1928
47. Návrh rezolúcie poslancov F. Jurigu a F. Tománka pre poslanecký klub HSĽS
k prípadu poslanca V. Tuku
16. 1. 1929
48. Zvolenský manifest
16. 10. 1932
49. Nitrianska deklarácia
13. 8. 1933
50. Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska 16.-17. 5. 1937
51. Zásady autonómie Slovenskej krajiny
14. 8. 1938
52. Mníchovská dohoda
29. 9. 1938
53. Návrh na vyriešenie slovenského problému v rámci ČSR
5. 10. 1938
54. Žilinská dohoda
6. 10. 1938
55. Viedenská arbitráž
2. 11. 1938
56. Připomínky k nynejším poměrům na Slovensku
10. 11. 1938
57. Zákon č. 299/1938 Zb. z. a n. o autonómii Slovenskej krajiny
22. 11. 1938
58. Prejav A. Macha v Rišňovciach
5. 2. 1939
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59. Vyhlásenie predsedu vlády J. Tisu
9. 2. 1939
60. Prejav J.Tisu na prvom pracovnom zasadaní Snemu Slovenskej krajiny
21. 2. 1939
61. Správa o vojenskom zásahu
9. 3. 1939
62. Národu slovenskému. Z prejavu v pražskom rozhlase
10. 3. 1939
63. Z prejavu P. Teplanského v bratislavskom rozhlase
10. 3. 1939
64. Prejav K. Sidora v bratislavskom rozhlase
10. 3. 1939
65. Prejav F. Ďurčanského vo viedenskom rozhlase
10. 3. 1939
66. Prejav poslanca R. Čavojského v bratislavskom rozhlase
12. 3. 1939
67. Zápisnica z rokovania Jozefa Tisa s Adolfom Hitlerom
13. 3. 1939
68. Z vystúpenia Jozefa Tisu na zasadnutí Slovenského autonómneho snemu 14. 3 1939
69. P. Čarnogurský: 14. marec 1939
14. 3. 1939

VIII. Kapitola

SLOVENSKÝ ŠTÁT

1. Vyhlásenie Slovenského štátu
14. 3. 1939
2. Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou štátom 18. 3. 1939
3. Št. Osusuký: Česko-Slovensko a jeho budúcnosť
marec 1939
4. Ústava Slovenskej republiky
21. 7. 1939
5. Memorandá Štefana Osuského
8. a 10. 10. 1939
6. List Št. Osuského E. Benešovi
23. 10. 1939
7. Záznam rozhovoru E. Beneša a M. Hodžu
30. 10. 1939
8. Ohlas Slovenskej národnej rady
24. 12. 1939
9. Ohlas KSS k slovenskému národu
február 1940
10. Lomnický manifest
31. 8. 1940
11. Vyhláška o vstupe štátu do brannej pohotovosti
22. 6. 1941
12. Telegram J. Tisu A. Hitlerovi
25. 6. 1941
13. Nariadenie o právnom postavení Židov
9. 9. 1941
15. 5. 1942
14. Ústavný zákon o vysťahovaní Židov
15. M. Hodža: Federácia v strednej Európe
1942
16. Pastiersky list slovenských katolíckych biskupov k otázke židovstva
8. 3. 1943
17. J. Nálepka: List generálovi A. N. Saburovovi
10.5. 1943
18. Rokovanie medzi E. Benešom a K. Gottwaldom v Moskve
16. 12. 1943
19. Prevolanie k Slovenskému národu a k slovenskej armáde
29. 12. 1943
20. Vianočná dohoda
24. 12. 1943
21. Zápis z 13. porady česko-slovenských socialistov
7. 6. 1944
22. Stanovisko ilegálnej SNR k úlohám domáceho a zahraničného odboja
20. 7. 1944
23. Čatlošovo memorandum
júl 1944
24. Ústavný dekrét prezidenta republiky z 3. augusta 1944
3. 8. 1944
25. Proklamácia vojenského revolučného vedenia
30. 8. 1944
26. Proklamácia predsedníctva Ústredného národného výboru
30. 8. 1944
27. Deklarácia Slovenskej národnej rady
1. 9. 1944
28. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Zb. n. SNR
1. 9. 1944
29. Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 4/1944 Zb. n. SNR
1. 9. 1944
30. Uznesenie tajného zasadnutia SNR z 29. septembra 1944
29. 9. 1944
31. Návrh stanoviska československých socialistov k uzneseniu SNR z 29. 9. 1944
18. 10. 1944
32. Nariadenie SNR o dočasných plnomocenstvách
23. 10. 1944
33. Dohoda delegácie SNR s prezidentom ČSR
23. 10. 1944
34. Memorandum delegácie SNR
2. 11. 1944
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35. Prejav prezidenta Slovenskej republiky J. Tisa v Banskej Bystrici
36. Vyhlásenie slovenskej vlády
37. Ústavný dekrét prezidenta republiky
38. Uznesenie SNR z 2. marca 1945

IX. Kapitola

30. 10. 1944
23. 1. 1945
22. 2. 1945
2. 3. 1945

CESTY

1. Zápis zo schôdze politických strán k návrhu vládneho programu
22.- 29. 3. 1945
2. Návrh národno-socialistickej delegácie
24. 3. 1945
3. Zápis z rokovania vládnych strán so zástupcami SNR
25. 3. 1945
4. Program prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov
5. 4. 1945
5. Nariadenie Predsedníctva SNR č. 27/1945 Zb. n. SNR
7. 4. 1945
6. Pamätný list predstaviteľov slovenských Maďarov
19. 4. 1945
7. Nariadenie SNR č. 30/1945 Zb. n. SNR
21. 4. 1945
8. Programové zásady Demokratickej strany
22. 4. 1945
9. Dohoda vlády ČSR a Predsedníctva SNR
2. 6. 1945
10. Ústavný dekrét prezidenta republiky o Dočasnom Národnom zhromaždení 5. 8.1945
11. Zmluva o odstúpení Zakarpatskej Ukrajiny
29. 6. 1945
12. Záznam o dohode členov Predsedníctva Demokratickej strany Slovenska 30. 3. 1946
13. Dohoda vlády ČSR a SNR
11. 4. 1946
14. Ústavný zákon o Ústavodarnom Národnom zhromaždení
11. 4. 1946
apríl 1946
15. Záverečná situačná správa čs. armády
16. Dohoda predstaviteľov politických strán združených v Národnom fronte Čechov
a Slovákov
27. 6. 1946
17. Memorandum národno-socialistickej strany. Možnosti českej politiky voči Slovensku
7. 7. 1946
5. 9. 1946
18. Nariadenie SNR č. 105/1946 Zb. n. SNR
19. Správa G. Husáka pre K. Gottwalda
30. 12. 1946
20. Rezolúcia závodných a zamestnaneckých rád
30. 10. 1947
21. Záväzný výklad ustanovenia čl. II., odst. 2 Tretej pražskej dohody
18. 11. 1947
22. Ústava 1948
9. 5. 1948
23. Proces s Viliamom Žingorom
21. 10. 1950
24. Proces s biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdišom
10.-15. 1. 1951
25. Prejav Štefana Bašťovanského
21. 2. 1951
26. „B akcia“
1952
27. Ústavný zákon č. 33/156 Zb. o pôsobnosti slovenských národných orgánov
31. 7. 1956
28. Ústava 1960
11. 7. 1960
29. Gosiorovského projekt federácie
21. 3. 1963
30. Úvodník Alexandra Dubčeka
28. 6. 1965
31. Vystúpenie A. Dubčeka na októbrovom pléne 1967
30. 10. 1967
32. Vystúpenie A. Dubčeka na januárovom pléne 1968
4. 1. 1968
33. Správa o plenárnom zasadaní ÚV KSČS
5. 1. 1968
34. Vyhlásenie Slovenskej národnej rady
15. 3. 1968
35. Vystúpenie G. Husáka na mestskej konferencii KSS v Bratislave
18. 3. 1968
36. Vystúpenie A. Dubčeka na aprílovom pléne 1968
1. 4. 1968
37. Akčný program KSČS
5. 4. 1968
38. Akčný program KSS
máj 1968
39. Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania ČSSR
24. 6. 1968
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40. Vystúpenie A. Dubčeka na mimoriadnej krajskej konferencii KSS v Košiciach
10. 7. 1968
41. Vystúpenie G. Husáka na mimoriadnej krajskej konferencii KSS v Banskej Bystrici
15. 7. 1968
42. Výzvy a stanoviská straníckych a štátnych orgánov Slovenska
21. 8. 1968
43. XIV. (vysočiansky) zjazd KSČS
22. 8. 1968
44. Rezolúcia zjazdu KSS k súčasnej situácii na Slovensku
28. 8. 1968
45. Ústavný zákon č.143/1968 Zb. o československej federácii
27. 10. 1968
46. Ústavný zákon 144/1969 Zb. o postavení národností
27. 10. 1968
47. Aprílové plénum ÚV KSČS
17. 4. 1969
48. Slovák v Amerike
12. 10. 1969
49. Svetový kongres Slovákov
21. 6. 1970
50. Ústavný zákon 125/1970 Zb.
20. 12. 1970
51. XIV. zjazd KSČS
25.-29. 5. 1971
52. Rezolúcia Svetového kongresu Slovákov
19. 6. 1971
53. Zjazd KSS
25.-27. 3. 1976
54. Konštitúcia Qui divine pápeža Pavla VI
30. 12. 1977
55. Konštitúcia Praescriptionum sacrosancti pápeža Pavla VI.
30. 12. 1977
56. D. Tatarka: Boží štát
1979
57. XVI. zjazd KSČ
6. - 10. 4. 1981
58. Zjazd KSS
13.-15. 3. 1986
59. Rozhovor A. Dubčeka pre denník L′UNITA
10. 1. 1988
60. List predsedníctvu a ústrednému výboru ÚV KSČS o prístupe
k hodnoteniu rokov 1968-1969
10. 2. 1988
61. Správa o priebehu manifestácie
25. 3. 1988
62. Zákonné opatrenie Predsedníctva SNR č 18/1989 Zb.
17. 2. 1989
63. Manifestácia na Bradle
4. 5. 1989
23. 6. 1989
64. List A. Dubčeka Ústrednému výboru KSČS
65. Uznesenie SNR o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR
31. 10. 1989
66. Súd s disidentmi
13. 11. 1989
67. Správa o priebehu manifestácie
16. 11. 1989
19. 11. 1989
68. Vznik hnutia Verejnosť proti násiliu
69. Charakteristika združenia VPN
22. 11. 1989
70. Správy o manifestáciách
20. - 23. 11. 1989
71. Dokumenty najvýznamnejších opozičných skupín
21. 11. 1989
72. Vyhlásenie občianskej iniciatívy VPN
25. 11. 1989
26. 11. 1989
73. Vyhlásenie občianskej iniciatívy VPN
74. Zasadanie ÚV KSS
26. - 27. 11. 1989
75. Ústavný zákon o likvidácii princípu vedúcej úlohy KSČ
76. Vyhlásenie občianskej iniciatívy VPN
77. Programové prehlásenie vlády národného porozumenia
78. Ústavný zákon o voľbe nových poslancov
79. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
80. Ústavný zákon o zmene názvu ČSSR

29. 11. 1989
2. 12. 1989
19. 12. 1989
28. 12. 1989
1. 1. 1990
29. 3. 1990
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X. Kapitola

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov, znak, vlajka, pečať a hymna
1. 3. 1990
Zákon SNR o voľbách do SNR
16. 3. 1990
Ústavný zákon o zmene názvu ČSFR
20. 4. 1990
Programové prehlásenie vlády Slovenskej republiky
29. 6. 1990
Programové vyhlásenie vlády ČSFR
3. 7. 1990
Nechápeme rozdúchavanie vášní, Stanovisko VPN k mítingu
Za tú našu slovenčinu
5. 10. 1990
7. Obrana práv vlastného národa. Stanovisko Predsedníctva MS
11. 10. 1990
8. Závery z rokovania tzv. trnavskej platformy
20. 10. 1990
9. Nepokazme si šance. Z televízneho príhovoru predsedu vlády SR
Vladimíra Mečiara
21. 10. 1990
10. Memorandum iniciatívy ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO
23. 10. 1990
11. Uchováme spoločný štát. televízny príhovor slovenského premiéra
Vladimíra Mečiara
4. 11. 1990
12. Ústavný zákon č. 556/1990 Zb., ktorým sa mení zákon č. 143/1968 Zb. 12. 12. 1990
13. Listina základných práv a slobôd
9. 1. 1991
14. Deklarácia o štátnej suverenite Slovenskej republiky
1. 3. 1991
15. Vystúpenie Milana Kňažka v Slovenskej televízii
3. 3. 1991
16. Vyznanie. Vstúpenie podpredsedu vlády SR Jozefa Kučeráka na mimoriadnom
zasadnutí Slovenskej rady VPN
6. 3. 1991
17. Rešpektovať osobitnosti Slovenska. Vystúpenie predsedu vlády SR
Vladimíra Mečiara na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rady VPN
6. 3. 1991
18. Návrh dohody medzi Českou a Slovenskou národnou radou
12. 5. 1991
19. Uznesenia SNR k štátoprávnemu usporiadaniu
19. 6. 1991 a 27. 9. 1991
20. Výzva iniciatívy Za zvrchované Slovensko
16. 9. 1991
21. Výzva iniciatívy Za spoločný štát
23. 9. 1991
22. Vyhlásenie vlády ČSFR o štátoprávnom usporiadaní
5. 11. 1991
23. Vystúpenie A. Hykischa
8. 11. 1991
24. Návrh Zmluvy o zásadách štátoprávneho usporiadania
11.-12. 11. 1991
3. 6. 1992
25. Rozhovor A. Dubčeka pre denník Smena
26. Dohoda HZDS a ODS
20. 6. 1992
27. Programové vyhlásenie vlády SR
14. 7. 1992
28. Vystúpenie A. Dubčeka na zasadnutí Federálneho zhromaždenia
16. 7. 1992
29. Uznesenie SNR o Deklarácii SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. 7. 1992
30. Ústava Slovenskej republiky
1. 9. 1992
28. 10. 1992
31. Memorandum vlády ČR a SR
32. Ústavný zákon č 542/1992 o zániku ČSFR
25. 11. 1992
33. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky
3. 12. 1992
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I. Kapitola
KORENE
Územie Slovenska je obývané už niekoľko desiatok tisíc rokov, ale my o tom
prirodzene písomné informácie nemáme. Archeológovia spod zeme už dlhé roky trpezlivo
vykopávajú ďalšie a ďalšie svedectvá o kultúrach starých národov, ktoré tu postupne žili.
Nemôžeme sa zaoberať všetkými a tak spomeňme aspoň najdôležitejšie z nich. Z obdobia
starej doby kamennej (paleolit) sa nám uchovali nálezy z okolia Bratislavy a na Myjavsku,
ktorých vek je odhadovaný na 600 000-300 000 rokov p. n. l. Z obdobia stredného paleolitu
sa nám v Gánovciach, Beharovciach alebo Bojniciach uchovali stopy neandertálcov,
datované do rozmedzia 250 000-40 000 rokov p. n. l. Vystriedala ich kultúra lovcov
mamutov z rokov 13 000-8300 p. n. l., ktorých stopy nachádzame ako na západnom, tak aj
na východnom Slovensku. Zo strednej doby kamennej (mezolit) ohraničenej rokmi 83005000 p. n. l. sa nám uchovali pamiatky najmä na východnom Slovensku.
Mladá doba kamenná (neolit), vymedzená rokmi 5000-3300 p. n. l. nám už priniesla
množstvo veľmi zaujímavých kultúr. Zo všetkých musíme spomenúť lengyelskú kultúru
(3800-3300 p. n. l.), typickú kruhovými stavbami – rondelmi, obdobami anglického
Stonehenge. Podľa jedných špecialistov to boli pevnosti, podľa druhých sakrálne stavby.
Najznámejšia z nich bola objavená pri stavbe diaľnice neďaleko Trnavy – v Bučanoch.
Ľud tejto kultúry obýval široký pás Európy, začínajúci v Bavorsku a Sasku, tiahnúci sa cez
Čechy, Moravu, južné Poľsko, severné Rakúsko a končiaci na Slovensku. V neskorej dobe
kamennej (eneolit) dominovala zase badenská kultúra (2800-2000 p. n. l.), ktorej významné
centrum ležalo práve na Slovensku.
Okolo roku 2000 p. n. l. začala stará doba bronzová a trvala až do roku 1450 p. n. l.
Dominovali jej kultúry maďarovská a otomanská, pokrývajúce územia západného
a východného Slovenska. Objavujú sa silné opevnenia, pričom najdôležitejšie z nich
archeológovia odkryli v Spišskom Štvrtku, kde dostalo prívlastok slovenské Mykény
a v Nitrianskom Hrádku, pýšiace sa zase prívlastkom slovenská Trója. V strednej dobe
bronzovej (1450- 1250 p. n. l.) sa presadila tzv. mohylová kultúra, kultúra popolnicových
polí a lužická kultúra, ktorá ovplyvnila aj tvoriaci sa západný praslovanský národ. Ich stopy
nachádzame po celom Slovensku. Rozmach nasledoval aj v počiatočnej fáze mladej
a neskorej doby bronzovej (1250-800 p. n. l.) Zdá sa, že práve tu začalo prvé veľké
sťahovanie národov, ktoré uviedlo okolo roku 1200 p. n. l. na cesty tzv. námorné národy,
vrcholilo zničením Chetitskej ríše (trójska vojna?) a libanonského Ugaritu, aby nakoniec
vážne ohrozilo Egypt. Znaky slovenskej mohylovej a gréckej mykénskej kultúry sú totiž
veľmi blízke. V každom prípade pôvodné kultúry boli po čase nahradené kultúrami
kyjatickou, gávskou a podolskou, pričom sa i naďalej presadzovala kultúra lužická. Na
prelome tohto obdobia a starej doby železnej (halštatská doba – 800-450 p. n. l.) sa na
našom území už objavili prvé historicky doložené národy, predovšetkým – Kimeri. Okrem
neustále pretrvávajúcej lužickej kultúry sa na Slovensku v tomto čase presadila kalenderská
kultúra. Na západe a východe Slovenska zaznamenávame príchod Skýtov (vekerzugská
kultúra), najmä kmeňa Sigginov a v závere tohto obdobia Keltov, o ktorých sa už zmienime
nižšie. Začala doba laténska (450 p. n. l.), ktorá skončila až na konci 1. tisícročia p. n. l..
To všetko nám uchoval čas, ktorý však nebol milostivý k dokumentom. Písomné
pamiatky, predovšetkým prastaré legendy, zachycujúce pohyb národov v strednej Európe
k dispozícii nemáme a prirodzene ani žiadne písomné záznamy vo forme rôznych nápisoch,
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vytesaných do večného kameňa. Musíme si pomôcť záznamami antických mysliteľov, ktorí
síce o našich prapredkoch v podstate tiež mlčia, ale všímajú si priestor dnešného Slovenska.

1. Báj o Argonautoch

po roku 500 p. n. l.

Ako prvé sa z hĺbky dejín v najstarších písomnostiach vtedajšieho sveta vynorili
zemepisné koordináty dnešného Slovenska. Na prvé miesto pozornosti väčšiny autorov sa
dostal Dunaj, ktorý v týchto písomnostiach postupne nachádzame vo dvoch pomenovaniach Ister a Danubius. Po ňom sa podľa niektorých verzií mal domov vracať legendárny grécky
hrdina Iásón, vodca výpravy Argonautov pod Kaukaz za zlatým rúnom. Nepriatelia mu
odrezali spiatočnú cestu cez Bospor a Dardanely a tak musel nájsť náhradnú cestu, ktorú mu
poskytol práve Dunaj. Báj zachycuje udalosti, ktoré sa fakticky mali udiať ešte pred trójskou
vojnou (1200 p. n. l.), ale spísal ich básnik Pindar (522-443 p. n. l.) až na začiatku 5. stor. p.
n. l.
„Sauromati(1), ktorých Iásón sľúbil (kolchidskému kráľovi, ktorý uschovával rúno
zlatého barana - pozn. J.S.) podmaniť, boli potomkovia Amazoniek z troch lodí, ktoré
počas svoje Deviatej práce zajal Héraklés. Spretŕhali svoje putá a pobili námorníkov na
stráži.
(...)
Druhí tvrdia, že (loď Argonautov Argó - pozn. J.S.) plávala hore po Dunaji a Sáve
a potom po toku Pádu, ktorý je so Sávou prepojený, do Jadranského mora...
Ešte ďalší tvrdia, že Argonauti veslovali proti toku Donu, až dosiahli jeho
prameň, potom vliekli Argó k hornému toku inej rieky, ktorý tečie na sever do Fínskeho
zálivu. Alebo, že ju od Dunaja vliekli k prameni rieky Labe a po jej vodách dosiahli
Jutska.“
(1)

Ich potomkovia - Sarmati neskôr žili i na území Slovenska a podľa všetkého to boli
oni, ktorí zaútočili na rímskeho cisára s výkrikom Mor ho!

Preložené podľa: Graves, R., Řecké mýty, Praha 2004

2. Herodotos: Dejiny

okolo 440 p. n. l.

Herodotos z Halikarnassu (dnes Bodrum v Turecku - 484-425 p. n. l.) je pokladaný za
otca dejepisu. Súčasne to bol aj cestovateľ a zemepisec, pretože precestoval významný kus
vtedajšieho sveta, aby priamo na mieste získal informácie pre svoju knihu, známu pod názvom
Dejiny. Z nášho hľadiska je dôležitá štvrtá kniha jeho Dejín, v ktorej popisuje život skýtskych
národov, obývajúcich dnešnú Ukrajinu, Bielorusko, ale i časti Ruska, Rumunska a Slovenska.
Informuje tu totiž o Skýtoch-oráčoch, v ktorých mnohí vidia Praslovanov, rovnako aj v národe
Neurov, Skolotov a Skýtov-Borystenčanov. Súčasne prináša popis toku Dunaja (Istros).
Začína v oblasti Grékom známeho Čierneho mora, pokračuje cez Balkán a oblasť strednej
Európy, končí v západnej Európe. Jeho popis dokladuje rastúci záujem vtedajšej
stredomorskej civilizácie o oblasť strednej Európy. Kvôli prehľadnosti sme jeho informácie
rozdelili do dvoch častí. V prvej sa zaoberáme Skýtmi, v druhej Dunajom.
1, O zemi Skýtov
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„17. Severne od Alazonov bývajú Skýti oráči, ktorí nesejú obilie pre potravu, ale
pre predaj. Na sever od nich bývajú Neuri. Územie ešte ďalej na sever od týchto je,
pokiaľ vieme, neobývané. To sú kmene pri rieke Hypanis(1) západne od Borystena.(2)
18. Keď sa prejde na druhý breh Borystena, prvá krajina od mora je Hylaia a za
ňou na sever bývajú Skýti roľníci, ktorých Gréci, čo sídlia na rieke Hypanis, nazývajú
Borystenčanmi... Títo Skýti roľníci žijú na území, ktoré sa tiahne tri dni cesty na východ
až po rieku nazývanú Pantikapes(3) a na sever jedenásť dní plavby proti prúdu
Borystenu...
(...)
54. Piata rieka sa nazýva Pantikapes; aj ona tečie zo severu a vyteká z jazera.
Medzi ňou a Borystenom bývajú Skýti oráči. Táto rieka preteká cez krajinu Hylaia,
a keď ňou prejde, spája sa s Borystenom.“
(1)
(2)
(3)

Časť južného Bugu
Dneper
Dnes rieka Vorskla.

Citované podľa: Herodotos: Dejiny, Bratislava 1985, ss. 130-240, 249

2, O Dunaji
„48. Istros je najväčšia rieka zo všetkých riek, ktoré poznáme; v lete i v zime je
jej tok vždy rovnaký. Je to prvá skýtska rieka, ktorá priteká od západu, a najväčšia je
preto, lebo sa do nej vlievajú iné rieky. Mohutný tok Istru spôsobujú tieto rieky: päť
z nich preteká skýtskou krajinou, a to rieka, ktorú Skýti volajú Porata, kým Gréci
Pyretos, ďalej Tiarantos, Aratos, Naparis a Ordessos... Z územia Agatyrsov(1) priteká
rieka Maris a spája sa s Istrom.
49. Z výšin pohoria Haimos(2) tečú tri iné veľké rieky na sever a vlievajú sa do
Istru, a to Atlas, Auras a Tibisis. Tráciou a územím tráckych Krobyzov tečú rieky
Atrys, Noes a Artanes. Z územia Paiónov(3) a z Rodopského pohoria tečie rieka Skios,
ktorá delí pohorie Haimos na dvoje a takisto sa vlieva do Istru. Z Ilýrie tečie rieka
Angos, vteká do Tribalskej roviny, vlieva sa do rieky Brongos a Brongos zasa do Istru...
Z územia severne od Ombrikov(4) tečú na sever rieky Karpis a Alpis,(5) ktoré sa takisto
vlievajú do Istru. Istros totiž preteká cez celú Európu. Vyviera na území Keltov, ktorí
sídlia za Kynetmi a sú najzápadnejším národom Európy. Tečie teda cez celú Európu
a napokon prichádza do okrajových oblastí Skýtie.“
(1)
(2)
(3)

(4)

Agatyrsovia (agathyrsoi) bol sarmatský národ, ktorý v Herodotovej dobe obýval
dnešné Sedmohradsko.
Výraz Haimos (Haemus Mons) označoval masív Balkánskeho poloostrova, najmä
v jeho centrálnej časti.
Paiónia (Paeonia, Paionia) ležala v oblasti dnešnej Macedónie. V čase vlády cisára
Augusta (27 p. n.l.- 14 n.l.) v dnešnom západnom Maďarsku vznikla rímska provincia
s podobným názvom - Panónia (Pannonia). Podľa nej sa neskôr v stredoveku výrazom
Panónia niekedy označovalo Uhorsko a výrazmi Panonci alebo Panonci, Paeoni,
Paioni - samotní Uhri. Bližšie o Panónii viď pozn. č. 1 dokumentu Gaius Plinius
Secundus: Prírodoveda
Ombrici, Ombrikovia (Ombricans) - podľa všetkého tu Herodotos hovorí o území
dnešného Rakúska alebo celej strednej Európy. Pod pojmom Ombrici nachádzame
talianskych Umbrov a s nimi spojených Etruskov, ktorých podľa povestí Umbrovia do
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(5)

stredného Talianska pozvali. Etruskovia potom zabrali územie až k Alpám. Severne od
ich teritória už bola stredná Európa.
Existuje niekoľko variantov výkladu týchto názvov. Podľa niektorých reč ide
o rakúsky Inn a nejakú ďalšiu rieku, snáď prameň Dunaja. Podľa iných Herodotos
poplietol názvy riek a miestnych pohorí - Alp a Karpát, pretože podobnosť ich názvov
je viac ako zarážajúca.

Citované podľa: Herodotos: Dejiny, Bratislava 1985, s. 247

3. Aristoteles: Meteorologika

384-322 p. n. l.

Aristoteles (384-322 p. n. l.) v diele Meteorológia sústredil všetky poznatky súdobých
prírodných vied. Okrem iného sa v trinástej hlave prvej knihy Meteorologiky zaoberal
popisom najvýznamnejších riek vtedajšieho sveta, vrátane Dunaja.
„I., 13. ... Z Pyrenejí(1) (to je horstvo v krajine Keltov, kde slnko zapadá pri
rovnodennosti) stekajú Dunaj a Tartéssos.(2) Posledný vteká do mora za (Héraklovými pozn. J.S.) stĺpmi, zatiaľ čo Dunaj (tečie – pozn. J.S.) naprieč celou Európou do Čierneho
mora. Väčšina ostatných riek tečie na sever z Arkynských hôr(3). V týchto krajinách sú
ako rozlohou, tak aj výškou najväčšie.“
(1)
(2)
(3)

Podľa všetkého Aristoteles pod názvom Pyreneje, chápe aj Alpy.
Španielska rieka pre názov ktorej Aristoteles použil názov legendárneho mesta,
ležiaceho v okolí dnešného Cádizu, centre prvej významnej ríše Španielska (2.
tisícročie - 500 p. n. l.)
Karpaty.

Preložené podľa: Aristoteľ, Meteorologika, Leningrad 1983. s. 61

4. Arrianos: Výprava Alexandra Veľkého

335 p. n. l.

Grécky historik a politik Arriános (95-175 n. l.) zachytil v prvej knihe svojho diela
Výprava Alexandra Macedónskeho jeho útok na oblasť blízko strednej Európy, ktorá sa
uskutočnila roku 335 p. n. l. Podľa jeho slov sa Alexander po prekročení Dunaja stretol
s národmi, ktoré tam žili až na začiatku 1. tisícročia, pričom do oblasti strednej Európy mylne
umiestnil aj germánskych Markomanov a Kvádov, ktorí sa tu objavili až neskôr. Správne však
hovorí o Keltoch, ktorí naše územie opanovali už v 5. stor. p. n. l. a udržali sa tu až do konca
1. stor. p. n. l.
„3. Na tretí deň po bitke dorazil Alexander k rieke Ister. Je to najväčšia rieka
v Európe, preteká veľmi rozsiahly územím a tvorí hranicu proti veľmi bojovným
národom, väčšinou keltským, kde tiež aj pramení. Najďalej z nich sídlia Kvádi
a Markomani(1), nasledujú Jazygovia, náležiaci k Sauromatom a nakoniec Skýti, až ku
samému ústiu do Čierneho mora, kam sa Ister vlieva piatimi ramenami...
4. Sem prišli za Alexandrom ... poslovia, od Keltov... Všetci hovorili, že prišli
preto, aby s naviazali s Alexandrom priateľské styky. A ten všetkým dal a od všetkých
prijal záruky vernosti. Potom sa ešte spýtal Keltov, čo sa na svete najviac boja;
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domnieval sa totiž, že jeho sláva prenikla už aj medzi Keltov a ešte ďalej a preto od nich
očakával odpoveď, že sa najviac boja neho. Ale odpoveď Keltov sklamala jeho
očakávanie. Pretože sídlili ďaleko od Alexandra v ťažko prístupných krajinách a videli,
že Alexander smeruje inam, povedali, že sa boja, aby nikdy na nich nespadlo nebo...“
(1)

O Markomanoch a Kvádoch sa zmienime nižšie.

Preložené podľa: Arriános: Tažení Alexandra Velikého, Praha 1972, ss. 27-28.

5. Strabón: Zemepis

64 p. n. l.- 19 n. l.

Filozof, historik a zemepisec Strabón z Amaseie v Ponte (64 p. n .l. – 19 n. l.) patril
medzi najvýznamnejších učencov svojej doby. Vo svojich dielach nám zanechal obraz
vtedajšieho sveta, pričom jeho pozornosti neunikla ani stredná Európa, ktorou sa zaoberal
v siedmej knihe svojho Zemepisu. Všíma si rastúcich konfliktov medzi Keltmi, ktorí územie
strednej Európy ovládali a Germánmi, ktorí na nich začali útočiť.
„2., 2. ...V Hercynkom lese(1) bývali vraj aj Bójovia a Kimbrovia, ktorí ale
ustúpili k Istru a galským Skordiskom, potom, keď pritiahli do spomenutej oblasti
a keď ich Bójovia odrazili...(2)
(...)
5., 2. Istú časť tejto krajiny spustošili Dákovia,(3) keď vojnou premohli Bójov
a Tauriskov, keltské kmene pod Kritasirovou vládou. Vraveli, že tá krajina im patrí, hoc
ju (od ich území – pozn. J.S.) oddeľuje rieka Tisa, stekajúca z hôr do Istru na územie
takzvaných galských Skordiskov. V skutočnosti títo žili roztrúsení spolu na jednom
území s Ilýrmi a Trákmi. Tých prvých Dákovia vypudili, týchto však často krát
využívali ako spojencov.“
(1)
(2)
(3)

Výrazom Hercynský les popisovali antickí zemepisci a historici zalesnené pásma,
tiahnúce sa od Rýna až po Karpaty. Dokladá to aj dnešný názov tohto nemeckého
pohoria - Harz.
Zrážka keltských Bójov a germánskych Kimbrov sa udiala roku 113 p. n. l.. Porazení
Kimbrovia potom zaútočili na územie dnešnej Moravy a nakoniec dnešného Rakúska,
čím sa dostali do konfliktu s Rímskou ríšou.
Dákovia (Dáci) okolo roku 44 p. n. l. počas vlády kráľa Burebistu (okolo 70-44 p. n.
l.) porazili zmienených Bójov a Tauriskov, pričom obsadili významnú časť dnešného
južného Slovenska a pripojili ho ku svojej ríši. Krátko po Burebistovej smrti sa ale
jeho ríša rozpadla. Dácke stopy nachádzame v šurianskej štvrti Nitriansky Hrádok,
Nitre a vo východoslovenskom Zemplíne.

Preložené podľa: Strabón, Géographie, kniha 7., Paríž 1971

6. Vanniovo kráľovstvo

21-50. n. l.

Pod dohľadom Ríma bol okolo roku 21 n. l. na územie juhozápadného Slovenska
dosadený germánsky Kvád Vannius, ktorý tu medzi riekami Morava (Marus) a Váh (Cusus)
založil prvý štátny celok na slovenskom území. Rimania ho nazývali Vanniovo kráľovstvo
(Regnum Vannianum). V čase jeho najväčšieho rozmachu zahrnovalo aj územie južnej
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Moravy, Dolné Rakúsko a juhozápadné Slovensko. Pod jeho kontrolu sa dostala slávna
Jantárová cesta a dôchodky, ktoré z nej plynuli. Vyvolal tým závisť svojich susedov, spojencov
i podriadených kmeňov. Roku 50 sa proti nemu úspešne vzbúrili synovia jeho sestry Vangio
a Sido. Vannius sa po porážke uchýlil na územie Rímskej ríše, kde zomrel. Jeho kráľovstvo sa
tým rozpadlo na sústavu menších štátov. Informáciu o jeho vláde nám prináša 11. kniha
Tacitových Análov.
„29. V tom istom čase Vannia, ktorého na čelo Svébov(1) postavil Drusus Caesar,
vyhnali z jeho kráľovstva; v prvom období vlády bol slávny a obľúbený u obyvateľov,
neskôr, keď postupom času spyšnel, zahubí ho nenávisť susedov a domáce rozbroje.
Zosnoval to Vibilius, hermundurský kráľ(2), a Vangio i Sido, synovia Vanniovej sestry.
Ani Claudia(3), napriek častým žiadostiam, nezasiahol zbraňami medzi súperiacich
barbarov, sľubujúc Vanniovi bezpečné útočište, ak ho vyženú: správcovi Panónie
Palpelliovi Histrovi odporúčal postaviť na breh (Dunaja – pozn. J.S.) légiu a pomocné
zbory, zozbierané v samotnej provincii, na obranu porazených a na odstrašenie víťazov,
aby v zápale úspechov neporušili mier ani v našej ríši.. Blížila sa totiž nesmierna sila
Lygiov(4) a iných kmeňov, lebo kolovali chýry o pokladoch krajiny, ktoré Vannius za
tridsať rokov ešte rozmnožil lúpežami a daňami. Vannius mal vlastnú iba pechotu,
jazdu tvorili sarmatskí Jazygovia, to všetko nestačilo na presilu nepriateľov, preto sa aj
rozhodol brániť v pevnostiach a preťahovať vojnu...
30/ Lenže Jazygovia neznášali obliehanie a túlali sa po okolitých poliach, a tak
vyvolávali nevyhnutnú zrážku, pretože Lygiovia a Hermunduri tiahli za nimi. Vannius
teda zíde zo svojich pevností a prehrá bitku, aj keď sa mu v nešťastí dostalo chvály, že
sám a chytil meča a utrpel čestné zranenia. Naostatok sa uchýlil na loďstvo, ktoré ho
čakalo na Dunaji; za ním sa čoskoro pobrali jeho stúpenci ; dostali role a osadili sa
v Panónii. Ríšu si podelili Vangio a Sido, ktorí nám zachovali vzornú vernosť; poddaní
ich – nevedno či príčina bola v nich samých alebo v povahe otroctva – veľmi milovali,
kým sa domáhali vlády a ešte väčšmi nenávideli, keď sa jej domohli.“
(1)
(2)
(3)
(4)

Kvádi patrili do kmeňového zväzu Svébov (Suébov).
Germánsky kmeň, žijúci v susedstve Kvádov, ktorý si Vannius, spolu s kmeňom
Lugiov, čiastočne podriadil.
Cisár Claudius (10 p. n. l – 54 n. l.), vládol Rímu od roku 41.
Lygiovia - Lugiovia

Citované podľa: Tacitus,: Agricola - Anály – Germánia - Histórie, Bratislava 1980, Anály XII, 29-30

7. Germánia

po roku 93 n. l.

Politik a historik Publius Cornelius Tacitus (55-115 n. l.) vo svojom diele Germánia
podal obšírny obraz situácie v strednej Európe, v ktorej na začiatku 1. storočia n. l. začali
dominovať Germáni. V Čechách to boli Markomani, na Morave a juhozápadnom Slovensku
Kvádi. Vzhľadom na to, že Tacitus nemal dostatočné informácie o kmeňoch žijúcich
východnejšie od nich, označil ich tiež ako germánske. Na základe toho vznikli neskôr
opodstatnené teórie, že aj pod názvami týchto kmeňov sa už objavujú prví Praslovania.
„42. Vedľa Hermundurov bývajú Naristi a ďalej Markomani a Kvádi.(1) Zvlášť
veľká je vláda a moc Markomanov; aj samotné sídla si získali statočnosťou, keď kedysi
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vyhnali Bójov. No ani Naristi a Kvádi sa nepokazili. To je akoby predvoj Germánie zo
strany Dunaja. Markomani a Kvádi mali až do čias, na ktoré pamätáme, kráľov
z vlastného kmeňa, zo vznešeného Marobudovho a Tudrovho rodu(2) (dnes už znesú aj
cudzích), avšak moc a vplyv kráľov závislé sú od vôle Ríma. Zriedka im pomáhame
zbraňami, častejšie peniazmi, ale ich moc preto nie je menšia.
43. Vzadu od chrbta obkľučujú Markomanov a Kvádov Marsigni, Kotíni, Osi
a Buri. Z nich Marsigni a Buri pripomínajú rečou a spôsobom života Svébov;(3) galský
jazyk Kotínov a panónský jazyk Osov dokazuje, že nie sú Germánmi.
(...)
46. Tam sa končí Svébsko. Som na pochybách či mám národy Peucinov, Venedov
a Fennov rátať ku Germánom, či Sarmatom... A Venedi(4) prijali veľa od sarmatských
mravov, lebo sa potĺkajú za lúpežmi po lesoch a vrchoch, ktoré sa týčia medzi Peucinmi
a Fennmi...“

(1)
(2)
(3)
(4)

Markomanmi a Kvádmi sa budeme zaoberať nižšie..
Marobud (? – 37 alebo 38 n. l.) markomanský kráľ, stojaci v čele svojho štátu, jadro
ktorého sa nachádzalo v stredných Čechách od roku 9 p. n. l. do roku 18 n. l., kedy bol
po povstaní z jeho kráľovstva vyhnaný. Zomrel v rímskom exile.
Svébovia, Suebovia – významný germánsky kmeň, ktorý sa v priebehu sťahovania
národov dostal až do Španielska, kde si v oblasti dnešnej Galície vytvoril vlastný štát.
Vzhľadom na to, že najstaršie označenie Slovanov znie Venedi, Venidi, predpokladá
sa, že Tacitus tu hovorí o praslovanských Venedoch.

Citované podľa: Tacitus: Agricola - Anály – Germánia - Histórie, Bratislava 1980, Germánia, ss. 65-66, 68

8. Gaius Plinius Secundus: Prírodoveda

23-79 n . l.

Gaius Plinius Starší, zvaný taktiež Secundus (23-79 n. l.), sa okrem iného preslávil
svojim dielom Naturalis Historia, v ktorej nás informuje aj o území dnešného Slovenska.
Potvrdzuje to trend rastúceho záujmu rímskych vzdelancov, politikov a vojvodcov o strednú
Európu. Popisom územia Slovenska sa zaoberal vo štvrtej knihe svojej Prírodovedy. Súčasne
informoval o Sarmatoch a Venedoch, ktorí tu žili.
„80: ...Územia medzi Dunajom a Hercynským lesom až po panónsky(1) zimný
tábor v Carnunte,(2) a germánsku hranicu v nížinách a rovinách ovládajú Jazygovia,
hory a lesy Dákovia, ktorých (Jazygovia) zahnali k rieke Pathissum.(3)
81. Od Svébov a Vanniovho kráľovstva ich oddeľuje Morava či Duria(4),
odľahlé územia ovládajú Basterni a ostatní Germáni.“
(1)

(2)
(3)

Panónia - rímska provincia, zaberajúca priestor medzi Dunajom a Sávou, bola zriadená
v rokoch 6-9 n.. l. Zahrňovala dnešné západné maďarské Zadunajsko, východné
Rakúsko, kde susedila s provinciou Noricum a časť územia dnešnej pravo brežnej
Bratislavy – Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čuňovo. Za vlády cisára Traiana bola
rozdelená na Hornú Panóniu (Pannonia Superior) so sídlom v Carnuntu a Dolnú
(Pannonia Inferior) so sídlom v Aquincume, ležiacom pri dnešnej Budapešti.
Carnuntum bol najdôležitejší rímsky vojenský tábor, ležiaci v dnešnom Dolnom
Rakúsku medzi Viedňou a Bratislavou pri jednom z ramien Dunaja.
Tisa
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(4)

Váh

Citované podľa: Marsina, R. a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, zv. I., Územie Slovenska pred
príchodom Slovanov, Národné literárne centrum, Bratislava 1998, s. 109

9. Klaudios Ptolemaios: Zemepis

85-165 n. l.

Významný grécky zemepisec, astrológ a astronóm Klaudios Ptolemaios (85-165 n. l.),
latinsky Claudius Ptolemaeus, v druhej knihe svojho diela Zemepis zanechal súradnice rady
údajov, dotýkajúcich sa aj územia Slovenska.
„11. Poloha Veľkej Germánie
(...)
§ 5. Južnú stranu ohraničuje západný úsek rieky Dunaja... miesto na ďalšom
prítoku rieky plynúcej na sever oproti hore Lúna(1) je na 39° 20´ a 47°20´ , miesto na
prítoku rieky tečúcej na juh, ktorá sa volá Narabón,(2) je na 41° a 47° 40´...
§ 6. Východnú stranu ohraničuje línia od spomenutého ohybu k vyššie
položenému Sarmatskému pohoriu(3) ... a za týmto pohorím línia k spomenutému
prameňu rieky Visly a potom ešte samotná až k moru...
§7. ... poniže Orkynského lesa(4) sú Kvádi, pod nimi železné bane a hora Lúna,
pod ňou veľký kmeň Baimov až k rieke Dunaj...“
(1)
(2)
(3)
(4)

Hora Lúna bola pravdepodobne na juhu Malých Karpát.
Rába
Sarmatika oré – pravdepodobne je tu reč o horách stredného Slovenska
Orkynský les je lokovaný do českých Chříboch, Žďanického lesa alebo lesov v okolo
Vláry

Citované podľa: Marsina, R. a kol..: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, zv. I., Bratislava 1998, ss. 115116

10. Markomanské vojny

166-180

Územie Slovensko sa prvý krát priamo dostalo do centra svetového diania za vlády
rímskeho cisára Marca Aurelia (161-180). Germánski Markomani a Kvádi, spolu so
sarmatskými Jazygami, žijúcimi kočovne medzi Dunajom a Tisou, roku 161 zaútočili na
územie Rímske ríše, čím začali dve desaťročia sa tiahnúce tzv. markomanské vojny. Marcus
Aurelius ich najprv zo svojho územia vytlačil a potom - v rokoch 172-175 a 177-180, zaútočil
na ich územie, pričom jeho jednotky prenikli hlboko do údolia riek Váh, Nitra a Hron. Roku
172 sa pri Hrone udiala kuriózna udalosť. Rímska jednotka sa v priebehu horúceho letného
dňa dostala do obkľúčenia a hrozila jej smrť smädom. Zachránil ju však náhly a nečakaný
dážď, v čom všetci zúčastnení videli zásah bohov. Historku zachycuje historik Cassius Dion
(okolo 155 – po 235) vo svojich Rímskych dejinách.
„Veru už po mnohých ťažkých zápasoch a nebezpečenstvách si Marcus Aurelius
podrobil. Markomanov a Jazygov. Ba proti takzvaným Kvádom z toho povstala veľká
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vojna a pošťastilo sa mu neuveriteľné víťazstvo: no skôr to bol dar od boha. Keď sa
totiž Rimania v bitke dostali do nebezpečného položenia, zachránilo ich božstvo
neuveriteľných spôsobom. Lebo keď ich Kvádi obkľúčili na vhodnom mieste, Rimania
odvážne bojovali so štítmi prirazenými k sebe. Tu barbari zastavili boj v očakávaní, že
ich ľahko zajmú ukonaných páľavou a smädom. Všetko navôkol zahatali, aby Rimania
nemohli odnikadiaľ získať vodu. Aj počtom ich totiž veľmi prevyšovali. Keď sa teda
Rimania ocitli vo vrcholnej tvŕdzi, keďže boli ukonaní a doráňaní, vystavení úpeku
slnka a smädu, a keď už preto nevládali ani bojovať, ani niekam ustúpiť, ale zoradení v
šíku ostali stáť na mieste spaľovaní horúčavou, odrazu sa zhluklo množstvo oblakov
a spustil sa hustý lejak, čo sa stalo istotne na boží zásah. Rozpráva sa totiž, že akýsi
egyptský mág Arnufis, ktorého mal Marcus Aurelius so sebou, privolal akýmisi čarami
istých démonov a okrem iných predovšetkým vládcu ovzdušia Herma. Ich pôsobením
vraj stiahol na zem dážď.
Keď sa dážď spustil, sprvoti všetci dvíhali tváre k nebu a zachytávali si vodu do
úst. Potom jedni nastavovali štíty, iní aj prilbice, sami lačne hltali a dávali piť aj koňom.
A hoci k nim pribehli barbari, neprestali piť a súčasne sa usilovali bojovať. Ba niektorí
ešte aj zranení chlípali odrazu vodu i krv, čo im stekala do prilbíc. A boli by azda utrpeli
strašnú pohromu, lebo nepriatelia do nich dobiedzali, zatiaľ čo oni boli väčšinou
zaneprázdnení pitím, keby sa proti nepriateľom nestrhlo mocnú krupobitie
s množstvom bleskov. Tu bolo vidno z neba dopadať na to isté miesto vodu i oheň. Tak
jedných premáčalo a pili, druhých spaľoval oheň a zomierali. A Rimanov sa oheň ani
nedotkol, ba ak sa dakde k nim dostal, zaraz zhasol, kým barbarom nebol na osoh ani
dážď, ale dokonca ešte väčšmi sťa olej roznecoval na nich plamene, takže dažďom
premáčaní hľadali – vodu. Tu sa jedni zraňovali, aby oheň zahasili hoc aj krvou, druhí
zase utekali hoc aj k Rimanom, lebo vraj len oni majú spásnu vodu. I sám Marcus
Aurelius ich, pravdaže, ľutoval.“(1)
(1)

Výjav je zachytený na stĺpe Marca Antnia v Ríme

Citované podľa: Marsina, R. a kol.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov zv. I., Bratislava 1998, ss. 1780182

11. Rímske nápisy na Slovensku

179-229

V priebehu Markomanských vojen légie cisára Marka Aurelia prenikli na územie
dnešného juhozápadného Slovenska, usadili sa napr. na území dnešnej Bratislavy a dostali sa
až k dnešnému Trenčínu, kde prezimovali. Pobyt II. pomocnej légie v čele s veliteľom Markom
Valériom Maximiánom zachycuje latinský nápis na trenčianskej skale. Cisárov zámer vytvoriť
z územia dnešného juhozápadného Slovenska ďalšiu rímsku provinciu sa bohužiaľ
nerealizoval. Z tohto obdobia - rovnako i období nasledujúcich - sa zachovalo niekoľko
rímskych nápisov, ktoré však nie sú tak jednoznačne datované, ale niet pochýb o ich
proveniencií z územia dnešného Slovenska.
1. Nápis na trenčianskej skale

179-180

„ Víťazstvu
cisárov
vojsko, ktoré ležalo
v Laugaríciu(1)
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885 vojakov II. légie.
Urobiť dal Marcus Valerius Maximianus, legát II. légie Pomocnej.“
2. Nápis na múre kostola v Semerove

229

„Vrchný veliteľ a cisár
Marcus Aurelius Severus Alexander Zbožný Šťastný Požehnaný,
najvyšší veľkňaz, tribúnskou mocou
obdarený už ôsmy raz, konzul po tretí raz, otec vlasti....“(2)
3. Nápis na štvorhrannom stĺpiku

po r. 174

„Zasvätené
nymfám,
Lucius Aurelius
Gallus,
cisárov legát.“
4. Nápis na oltári

po r. 200

„Mercuriovi
zasvätené
podľa zjavenia, Marcus
Valerius Marinus,
vyslúžilý zástavník I. légie Pomocnej
Oddanej Vernej,
člen mestskej rady v Brigetiu,(3) ktorý
zastáva úrad,
splnil daný záväzok rád a zaslúžene.“
5. Nápis na stĺpe v múre starého mlyna
v Nových Zámkoch

prvá pol. 2. stor.

„Duchom mŕtvych,
Gaius Iulius Longus,
vyslúžilec I. légie Pomocnej
pre Claudiu
Secundinu,
svoju manželku, a
pre seba za život
dal zhotoviť.“
(1)
(2)
(3)

Vtedajší názov Trenčína.
Z nápisu ostalo len torzo.
Názov rímskeho tábora pri ústí Váhu do Dunaja na maďarskej strane, kde sídlila I. pomocná
légia.

Citované podľa: Škoviera, D.: Slovensko na úsvite dejín, Tatran, Bratislava 1977, s. 13.
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12. Slovania na Slovensku

5 . - 6. stor.

Príchod Slovanov do strednej Európy nezachycuje žiadna kronika ani iná písomná
správa. Samotná Rímska ríša sa po prvý krát s nimi dostala do styku za vlády cisára Trajána
(98-117) po obsadení Trákie – dnešného Rumunska. Najstaršie dokumenty ich označujú
výrazmi: Sklavíni, Venedi a Anti, pričom archeológovia ich kultúry označujú predovšetkým
ako zarubineckú (Bielorusko), przeworskú (Poľsko), lipickú, čerňachovskú a Peňkovka
(Ukrajina) a keramiku tzv. pražského typu (Polabie, Pomoravie, juhozápadné Slovensko
a Korčak v Rusku).
Nie je presne známa ani pravlasť našich predkov. Podľa prvej teórie sa Praslovania
vyčlenili z jednotného indoeurópskeho kmeňa niekedy v 2. tisícročí, spolu s Prabaltmi, ktorí
ale neskôr šli vlastnou vývojovou cestou. Praslovania potom na západe postupne osídlili
pásmo, v ktorom dlho prevládala lužická kultúra, začínajúce v Sasku a Prusku, tiahnúce sa
cez Poľsko k Bielorusku. Odtiaľ, cez Pieniny prenikli na východné Slovensko a snáď cez
Oravu a Kysuce prešli až na juhozápadné Slovensko, ktoré premenili vo svoje centrum. Podľa
všetkého odtiaľto začala kolonizácia južnej Moravy, pričom je ale možné, že časť Slovanov
prešla do týchto oblastí cez Moravskú bránu. Ovplyvňovali ich Kimeri, Sarmati, neskôr Kelti
a najmä Germáni. Na východe Praslovania zabrali oblasť Bieloruska, strednej a severnej
Ukrajiny a západného Ruska, odkiaľ začali prenikať na juh smerom na Balkán, ale aj do
ostatných častí európskeho Ruska. Ovplyvňovali ich tu Kimeri, Skýti a Sarmati. Podľa
všetkého prvá vlna slovanského osídlenia nášho územia zo severu, bola doplnená druhou
vlnou prichádzajúcou okolo Dunaja z juhu.
Všeobecne sa Slovania na našom území nazývajú Slovieni, ale časť historikov ich
označuje názvom „starí Slováci“. V každom prípade je pravda, že Slováci sú Slovieni, pretože
naše územie od dôb kolonizácie nepretržite obávajú..
Inú verziu osídlenia Slovenska, potvrdzujúcu autochtónnosť Slovanov na našom území,
prináša Povesť dávnych liet, spísaná v Kyjeve okolo roku 1110 ruským kronikárom Nestorom
(1056 -1114) a jeho pokračovateľmi.
„I. Po potope (sveta – pozn. J.S.) traja synovia Noema – Sém, Chám a Jafet,
rozdelili si celú zem... Jafet dostal severné a západné (1)...
II. ...Po zborení (babylonskej - pozn. J. S.) veže a po rozdelení národov ujali sa
Sémovi synovia východné krajiny, Chámovi synovia južné krajiny, Jafetovi potom
západ a severné krajiny. Od týchto potom sedemdesiatich a dvoch národov vznikol
národ slovanský z plemena Jafeta, Norikovia čo sú Slovania.
III. Po mnohých potom časoch usadili sa Slovania pri Dunaji, kde dnes leží
krajina uhorská a bulharská;(2) od týchto Slovanov rozišli sa po zemi a nazvali sa
svojimi menami, podľa toho, na ktorom území sa usadili; tí, čo sa usadili pri rieke
Morave, nazývali sa Moravania, a iní volali sa Česi; a k týmto Slovanom patria Chorváti
Bieli a Srbi i Korutanci. Keď potom Vlaši(3) zaútočili na podunajských Slovanov, medzi
nimi sa usadili a násilie im činili, vtedy Slovania odišli k Visle a nazývali sa Ľaši,
a z týchto Ľachov (niektorí – pozn. J. S.) nazývali sa Poľani, a iní Ľaši, Lutici, iní
Mazovčania, iní Pomorania. A potom aj títo Slovania odišli a usadili sa na Dnepre
a nazývali sa Poľania, iní Drevania, pretože sa usadili v lesoch; iní usadili sa medzi
Prípjaťou a Dvinou i nazývali sa Drehovčania; iní sa usadili na Dvine i nazývali sa
Poločania, podľa miestnej riečky, ktorá sa vlieva do Driny a volá sa Polota; podľa nej
nazývajú sa Poločania...“
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(1)
(2)
(3)

Myslí sa na západ a sever od Mezopotámie, ale v podstate ide predovšetkým o dnešnú
východnú a juhovýchodnú Európu. Nestor týmto ale zaraďuje Slovanov medzi
biblické národy.
Niektorí ruskí historici, napr. B.A. Rybakov, tvrdia, že informácia o prapôvode
Slovanov na Dunaji bola do Nestorovej kroniky vpísaná až neskôr, jedným z mníchov,
ktorí jej text prispôsobovali potrebám nového kniežaťa.
Rimania

Preložené podľa: Erben, K. J.: Nestorův letopis ruský, Praha 1867, s. 25-27

13. Svet slovanských bohov

4. - 9. stor.

Naši predkovia prichádzali na územie dnešného Slovenska v podstate s ešte stále sa
vyvíjajúcim systémom vlastných bohov. V ich čele stál podľa všetkého vládca hromu a blesku,
boh vojny a plodnosti Perún, ale Slovania poznali aj iných bohov – Velesa (Volosa), Svaroga,
Dažboga, Svarožiča, Radegasta, Mokoš, Roda, Svantovíta, Prova, Porevíta, Peruniča,
Triglava, Chorsa, Striboga, Ladu... Vývoj slovanskej ikonografie nám aspoň v náznakoch
približujú nasledujúce úryvky z niekoľkých prameňov.
1. Slovo svätého Gregora(1)

4. stor.

„Slovania títo začali obete prinášať Rodovi a Rožaniciam pred Perúnom, bohom
svojím. A predtým sa obete predkladali upírom a bereginiam.(2) Po svätom krste
Perúna zavrhli, Krista Pána Boha nášho uctievajúc, ale teraz na skrytých miestach
modlia sa prekliatemu bohovi Perúnovi, Chorsovi, Mokoši a vílam...“
(1)
(2)

Sv. Gregor z Nazianzu (329-389). Jeho dielo bolo okolo polovice 11. storočia
preložené do ruštiny a doplnené rôznymi vpismi.
Ochranné víly

2. Kronika Jána Malalu z Antiochie(1)

6. stor.

„Po smrti Feosta,(2) ktorého tiež Svarog nazývajú, panoval Egypťanom jeho syn
Slnko (Hélios), zvaný tiež Dažbog... Slnko potom panovník, syn Svaroga, ktorý je
Dažbog, bol muž silný... nechcel porušiť zákon otca svojho Svaroga ... Ako hovoril
básnik Homér o ňom, že Dažbog obvinil Afroditu z cudzoložstva s Áresom... Po smrti
Dažboga, syna Svaroga, panoval Egypťanom Sosis...
Feost ustanovil ženám zákon vydať sa len za jediného muža a vystríhať sa
stykom s inými mužmi a tie, ktoré by tento manželský zväzok porušili, prikázal
potrestať. Preto bol nazývaný bohom Svarogom. Pretože predtým žili ženy smilne
s rozličnými mužmi, ktorí sa im páčili a boli ako dobytok vo svojom smilstve. Keď sa
dieťa narodilo, žene milé, povedala: „To je tvoje dieťa“, muž potom usporiadal slávnosť
a uznal ho za svoje. Feost ale zrušil tento zákon a prikázal, aby jeden muž mal jednu
ženu a žena si smela vziať len jedného muža; kto by tento zákon porušil, ten musel byť
vhodený do ohnivej pece. Preto bol nazývaný Svarogom a bol uctievaný Egypťanmi...
Za Feosta spadli kliešte z neba a začalo sa kovať železo a zbrane... pretože predtým
bojovali kyjmi a kameňmi.“
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(1)
(2)

Ján (Ioannes) Malalas (cca 491-578), byzantský historik a kronikár, narodený
v Antiochii. Jeho kronika bola v 10.-11. storočí preložená do slovienčiny v Bulharsku
a tvorila jeden zo základov Nestorovej kroniky.
Héfaistos

3. Helmold z Bosavy(1): Vyhubenie Slovanov pobaltských

12. stor.

„Majúc rozličné podoby bohov, ktorým polia, lesy, bôle aj rozkoše prideľujú,
uznávajú, že jeden boh na nebesiach ostatným vládne, a tak je mocný, že iba o nebeské
veci sa stará, ostatní potom bohovia, majúc pridelené iné úlohy, poslúchajú ho. Z jeho
krvi vraj vzišli a každý z nich tým je vznešenejší, čím bližší je onomu bohu.“
1)

Helmold z Bosavy (cca. 1120 – po r. 1177)

4. Nestor: Povesť dávnych liet

1113-1119

„A začal knieža Vladimír v Kyjeve panovať sám jediný. A postavil modly na
vŕšku mimo dvor vežový: Perúna dreveného, a hlavu jeho striebornú, a fúzy zlaté,
i Chorsa, Dažboga i Striboga, Sima, Regla i Mokošu. A obetoval im, nazývajúc ich
bohmi, a privádzali synov svojich i dcéry, a obetovali ich besom, i poškvrnili zem
trebami(1) svojimi , a poškvrnila sa krvou zem Ruská i vŕšok ten... Vladimír potom
posadil Dobryňu v Novgorode. I prišiel Dobryňa do Novgorodu, postavil modlu (Perúna pozn. J.S.) nad riekou Volchov, a obetovali ľudia novgorodskí ako Bohu.“
(1)

obeťami

5. Slovo o pluku Igorovom

1185-1187

„Oleg Gorislavovič zasial hnevu semeno,
kraj bol spustošený a splienený zrážkami,
Dažbogovi vnuci húfne umierali.(1)
(1)

Pod výrazom „Dažbogovi vnuci“ sa myslia Rusi

Citované podľa: Slušný, J.: Svet slovanských bohov, časopis Korene, roč. XVI., č. 2/2009, s. 8.-9.

14. Jordanes: O vzniku a skutkoch Gótov

551

Byzantský historik Jordanes, pôvodom Gót, žijúci v 6. storočí, zaznamenal prvé
súvislejšie informácie o pravlasti Slovanov a dokladuje ich prítomnosť na dunajskej hranici
ešte pred príchodom Avarov roku 568. Jeho kniha O vzniku a skutkoch Gótov vznikla okolo
roku 551.
„ ...V okolí (riek Dunaja a Tisy) sa rozprestiera Dácia, ovinutá v podobe venca
strmými Alpami,(1) pozdĺž ktorých na ľavom svahu, čo smeruje na sever a to od
prameňa rieky Visly na nesmiernych priestoroch sa usadil početný kmeň Venetov.(2)
Hoci sa ich mená teraz menia podľa rozličných rodov a sídlisk nazývajú sa
predovšetkým Slovienmi a Antami; Slovieni bývajú od mesta Novietunum(3) a jazera
zvaného Mursianske(4) až po Dnester a na sever až po Vislu. Títo namiesto miest majú
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močiare a lesy. Anti však, ktorí sú z nich najzdatnejší, tam, kde sa Pontské more(5)
zahýba, rozprestierajú sa od Dnestra až po Dneper...
Kn. XXIII. § 119 - 120. Po porážke Herulov(6) aj Hermanarik(7) zdvihol zbrane
proti Venetom, ktorí, hoci pohŕdali zbraňami, avšak počtom silní, spočiatku sa snažili
stavať na odpor. No nič nezmôže množstvo nebojovných ľudí, najmä keď aj boh dopustí
a priženie sa množstvo ozbrojených. Hoci títo, ako sme na začiatku výkladu čiže v súpise
kmeňov začali rozprávať, pochádzali z jedného rodu, dali si teraz tri názvy, a to Veneti,
Antovia a Slovieni...“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Pod Alpami autor rozumie Karpaty.
Prvé označenie Slovanov.
Dnes už neexistujúce mesto pri ústí Dunaja do Čierneho mora.
Rozkladalo sa v blízkosti dnešného mesta Osijek vo východnom Chorvátsku.
Čierne more.
Germánsky kmeň, v 3. stor. obývajúci priestor nad Čiernym morom.
Náčelník germánskych Ostrogótov, ktorí v 3. stor. vytvorili v severnom Čiernomorí
veľkú ríšu. Na konci 5. stor. Ostrogóti založili v Taliansku silné kráľovstvo.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 28-29.

15. Prokopios z Ceaesarei: O vojne s Gótmi

530-545

Boje Byzancie so Slovanmi a Gótmi živili záujem byzantských historikov o oba tieto
národy. Priamy účastník týchto bojov, historik Prokopios z palestínskej Caesarei, žijúci v 6.
storočí, nám zanechal cenný materiál, popisujúci zvyky Slovanov, sídliacich v strednej
Európe.
„Totiž týmto kmeňom, Slovienom a Antom, nevládne jednotlivec, ale už oddávna
žijú v demokracii, a preto u nich šťastie i nešťastie v živote, zdar vecí rovnako ako
nezdar sú im záležitosťami spoločnými. A vo všetkom ostatnom, pri oboch týchto
barbarských kmeňoch, sú život i zákony rovnaké. Majú jedného boha, tvorcu blesku,
ktorého považujú za jediného pána všetkých vecí, prinášajú mu obete býkov a konajú
iné posvätné obrady. Osud ani nepoznajú, ani neuznávajú vo všeobecnosti, že by mal vo
vzťahu k človeku nejakú moc. No keď im niekedy hrozí smrť alebo choroba, alebo sa vo
vojne dostanú do nebezpečenstva, sľubujú, ak z neho vyviaznu, že budú obetovať bohu
obeť za svoj život. Keď sa zachránili, obetujú, ako sľúbili, a myslia, že záchrana bola
vykúpená prinesenou obeťou. Uctievajú však rieky i víly (nymfy) a ďalšie iné božstvá,
prinášajú im obete a pomocou týchto veštia. Bývajú v úbohých chatrčiach, navzájom od
seba rozptýlení, často menia obydlie. Do vojny idú proti nepriateľom peši so štítmi a
kopijami v rukách, brnenie si nikdy neobliekajú, niektorí nemajú ani košele ani plášte,
niektorí majú iba nohavice podpásané širokým pásom na bedrách a v takom ustrojení
idú proti nepriateľovi. Všetci majú jeden spoločný jazyk, neumelý, barbarský. Ani
výzorom sa navzájom nelíšia. Vzrastom a obrovskou silou líšia sa od ostatných, kožu a
vlasy majú ani príliš biele, resp. plavé, ani celkom čierne, ale sú trochu hnedastí. Spôsob
ich života je podobný ako u Masagetov,(1) drsný, bez pohodlia, večne sú pokrytí špinou,
chudobní, ale nie zlomyseľní, no z prostoty zachovávajú hunské mravy. Niekedy mali
Slovieni a Anti aj spoločné meno. Kedysi sa obe tieto plemená nazývali Spormi,(2)
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myslím preto, že žili v krajine roztrúsene (grécky sporaden) v osobitných žiliskách.
Obývajú väčšiu časť brehu Dunaja z druhej strany...“
(1)
(2)

Takto označovali antickí historici jeden z kmeňa Skýtov z okolia Kaspického mora.
Tento názov, označujúci Slovanov, je ojedinelý a ničím ďalším nepotvrdený.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 34-35.

16. Mena(n)dros Protektor: Dejiny

558 – 582

Roku 558 prvý krát zaznelo v Európe meno Avarov - turkského kmeňa, ktorý sa objavil
v okolí Azovského mora. Byzancia ich začala využívať v boji proti čiernomorským Sabírom,
bulharským Uturgurom a Kutrigurom. Ako prvých si podmanili Antov. Roku 579 ich pozval
byzantský cisár Tiberios II. Konstantinos (578-582), aby zaútočili na balkánskych Slovanov,
čím sa definitívne dostali do stredoeurópskeho priestoru. V roku 568 porazili germánskych
Gepidov, žijúcich medzi ľavým brehom Dunaja a Tisou, roku 568 obsadili po odchode
Langobardov aj Panóniu, ležiacu na západ od Dunaja. Vzápätí si podmanili si miestnych
Slovanov a okolo tohto priestoru vytvorili mohutnú ríšu - kaganát. Vzťah Slovanom, žijúcich
v strednej Európe, k nim nebol jednoznačný. Časť z nich si totiž Avari podmanili a donútili
ich im slúžiť i bojovať za svoje záujmy, časť sa s nimi dobrovoľne spájala a spoločne útočili
na Byzanciu i na Taliansko. Informácie o týchto procesoch prináša byzantský historik
Menadros (Menandros) Protektor, žijúci v 6. storočí.
„Fragm. 48 (r. 570-579) Keď totiž Slovieni pustošili Heladu a odvšadiaľ hrozili
jedno po druhom nebezpečenstvá, Tibérius nemal nijakých síl, ktoré by ho mohli
oslobodiť od časti nepriateľov, keď nie od všetkých a nebol v stave zahatať im cesty,
pretože vojská romajské odišli na vojnu na Východ, vyslal preto posolstvo k Bajanovi,(1)
vládcovi Avarov, ktorý vtedy udržoval s Romajmi priateľské styky a sám už od začiatku
vlády Tibéria túžil patriť do našej ríše. Týmto spôsobom dokázal si ho sám nakloniť,
aby začal vojnu so Slovienmi, aby títo boli zaneprázdnení domácimi starosťami a túžiac
hájiť vlastné sídla, prestali plieniť romajské teritórium... Bajan, len čo cisár vyslal
k nemu také posolstvo, ukázal sa byť ochotným splniť jeho želanie.
S pomocou Byzantincov prepravili sa Avari v počte 60 000 na lodiach do krajov
Byzantska. Keď ich prešikovali cez Ilýriu do Skýtska,(2) pripravili im ďalší prevoz cez
Dunaj na tzv. lodiach o dvoch kormidlách. Len čo sa (t.j. Bajan) objavil na druhej strane
rieky, hneď sa dal páliť slovienske osady a pustošiť polia, takže nikto z miestnych
barbarov nemal odvahu postaviť sa proti nemu, ale všetci hľadali záchranu v úteku do
hustých a tmavých lesov. Avarský útok na Slovienov sa neuskutočnil len z popudu
cisárskeho posolstva, že Bajan chcel za všetky prejavy milosti zo strany cisára dokázať
vďačnosť, ale i preto, že oni (Slovieni) boli v jeho očiach najväčšími nepriateľmi a mal
i osobné dôvody nenávisti proti nim. Náčelník Avarov obrátil sa potom na samého
Daurentia(3) a iných náčelníkov toho kmeňa so žiadosťou, aby sa podrobili Avarom
a dali sa zapísať medzi národy platiace im tribút. Dauritas rovnako ako i iní vodcovia
s ním spolu (žiadosť) odmietli. „Ešte sa taký nenarodil a neobjavil pod slnkom, čo by
dokázal našu silu zlomiť. My sme si privykli na to, že vládneme cudzím krajinám a nie,
aby iný (vládol) nad našou; v tom sme si istí, kým jestvuje vojna a meče.“ Na takéto
chovanie Slovienov odpovedali aj Avari podobným tónom, prekypujúc samochválou. Na
to vznikli z toho urážky a zvady, lebo barbari majú obmedzenú a nadutú myseľ,
a navzájom sa povadili. Slovieni nedokázali sputnať hnev a poslov, ktorí k nim prišli,
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zabili; o tom sa Bajan inou (bočnou) cestou dozvedel. Preto Bajan oddávna dvíhal žaloby
proti Slovienom, prechovávajúc tajnú nenávisť k nim a aj inak rozsrdený, že sa nechceli
stať jeho poddanými a čo viac, že to od nich strpel, nebolo možné napraviť a súčasne
chcel cisárovi urobiť službu, súčasne si totiž myslel, že ich kraj nájde naplnený
b1ohatstvom, lebo Slovieni oddávna pustošili romajské teritórium, zatiaľ čo iný národ
sa nedotkol ich krajiny...
Fragm. 63-66 (r. 579-582: Avarský kagan(4) Bajan poslal k cisárovi Targitia po
80 000 denárov výkupného.(5) Keď sda Targitij vrátil, kagan zrušil dohodu s cisárom
a s celým vojskom tiahol ku Sáve, aby sa tu medzi Sirmiom a Singidunom(6) utáboril.
A podujal sa premostiť rieku, majúc nepriateľský zámer voči mestu Sirmiu, ktoré chcel
pokoriť...
Singidunskí Byzantínci v strachu vyslali poslov ku kaganoví, aby zistili, čo
zamýšľa. Kagan predstieral, že chce zaútočiť na Slovienov, lebo odmietali poplatky...
Singidunský veliteľ Sethos sa neuspokojil a poslal kaganových poslov k cisárovi... Cisár
prehliadol úskok Avarov a kaganových poslov nahováral, aby nateraz vojnu proti
Slovienom odložili, že na nich zaútočia neskoršie spolu... Posolstvo Avarov po návrate
nahováralo kagana k vojne. Onedlho kaganov posol prišiel znova do Carihradu a žiadal
cisára, aby neprekážal Bajanovi pri dobíjaní Sirmia...“(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Z jeho mena vzniklo miestne označenie pre vládcu – bán.
Pod Skýtskom sa rozumelo územie okolo stredného toku Dunaja.
Pravdepodobne ide o latinský prepis slovanského mena Dobreta
Kagan, chán – avarský vládca
Byzancia sa pravidelne vykupovala spod hrozby avarských útokov
Sirmium - Sremska Mitrovica, uzlová pevnosť v byzantskom pohraničnom pásme,
častý terč útokov nomádskych útočníkov. Singidunum – dnešný Belehrad, hlavné
mesto Srbska
Cisár nedokázal Sirmiu pomôcť a Bajan sa ho zmocnil. Posilnení Avari potom
spoločne so Slovanmi začali sériu ťažkých útokov proti Byzancii.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 34-35.

17. Pseudo-Mauríkios: Strategikon

koniec 6. stor. - zač. 7. stor.

Ďalší z byzantských historikov, žijúci na dvore cisára Mauríkia, vládnuceho v rokoch
587-602, bližšie popisuje zvyky Slovanov. Na jednej strane vyzdvihuje ich pohostinnosť,
mierumilovnosť, slobodymilovnosť, na strane druhej ich bojové schopnosti.
„Kn. XI., § 5. Ako treba bojovať so Slovienmi, Antami a inými podobnými
kmeňmi.
Slovienske a antské kmene majú podobný spôsob života, ako i obyčaje a súc
navyknuté na slobodu, nedajú sa nijako zotročiť alebo podrobiť, najmä (nie) vo svojej
vlastnej zemi. Sú veľmi početné a vytrvalé, znášajú ľahko horúčavu i zimu i dážď i
nedostatok odevu a potravín. K prišelcom sú láskaví a ochotne ich sprevádzajú z miesta
na miesto, v prípade potreby ich chránia, a akže hosť náhodou pre nedbalosť hostiteľa
utrpí škodu, vtedy ten, kto mu ho zveril, začne proti nemu vojnu, pokladajúc si za svätú
povinnosť pomstiť hosťa.
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Tých, čo sú u nich v zajatí, nedržia tak ako ostatné národy na neohraničený čas,
ale ustanovia im určitú dobu, po ktorej ostáva na ich vôli, či sa chcú proti stanovenej
náhrade vrátiť k svojim alebo ostať na mieste ako slobodní a priatelia.
Majú hojnosť všelijakého dobytka i poľnohospodárskych plodín, uložených na
hromade v jamách, najmä prosa a pšena. A ich ženy sú počestné nad všetku ľudskú
prirodzenosť; väčšinou pokladajú smrť svojich mužov za svoj koniec a dobrovoľne sa
zahrdúsia, nepokladajúc vdovstvo za žitie.
Bývajú v lesoch, okolo vôd, močiarov a (neprístupných) jazier. Kvôli prípadnému
nebezpečenstvu robia si mnohé východy zo svojich príbytkov. Potrebné veci
zahrabávajú do úkrytov, nenechávajúc nič na otvorenom mieste. A pretože vedú
koristnícky život, radi pripravujú útoky na svojich nepriateľov v húštinách, v
tiesňavách a na skalnatých bradlách.
Radi používajú úklady, náhle prepady i rabovačky, vytvárajúc si tak v noci i vo
dne rozličné úskoky. V skúsenosti prechádzať rieky prevyšujú všetkých a dokonale
znášajú pobyt vo vode, takže často niektorí z nich, keď sa zdržujúc doma boli
prekvapení nejakým nebezpečenstvom, ponoria sa hlboko do vody a držia vo svojich
ústach dlhé trstiny, ktoré sú na tento cieľ prispôsobené, (totiž) po celej dĺžke duté a
siahajúce až na povrch vody...
Ako zbraň každý nosí dva krátke oštepy, niektorí tiež pekné štíty, ktoré pri
nosení prekážajú. Používajú aj drevené luky a krátke šípy napustené jednom, ktorý
hneď účinkuje, ak poranený nevypije protiliek, alebo ak si nepomôže inými
prostriedkami, známymi skúseným lekárom, alebo ak prípadne nevyreže ranu, aby sa
otrava nerozšírila i do ostatného tela.
Pretože nestrpia (nad sebou) nadvládu a navzájom sa nenávidia, nepoznajú
bojový šík a neobľubujú bojovať v uzavretých oddieloch alebo sa objavovať na holých a
rovinatých miestach. A ak sa stane, že sa odvážia pustiť sa do boja, s pokrikom sa
posúvajú trochu dopredu a keď pred ich pokrikom protivníci ustúpia, prudko sa ženú
na nich, ak však nie, ustupujú dozadu, neponáhľajúc sa vyskúšať bojom zblízka silu
svojich nepriateľov. Nato potom utekajú do lesov, kde nachodia veľkú pomoc, lebo v
tiesňavách vedia zručne bojovať. Dokonca i korisť, ktorú vlečú so sebou, ak sa práve z
nejakej príčiny naľakali, odhodia a ujdú do lesa a keď tí, čo prichodia, pobiehajú okolo
koristi, pohodlne sa zas vracajú a spôsobia im straty. A to radi robievajú všelijakým
spôsobom na záhubu svojich nepriateľov.
Sú nanajvýš vierolomní a nestáli v zmluvách, ustupujúc skôr zo strachu, akoby sa
dali zvábiť darmi; alebo ak medzi nimi zavládne rôznosť mienok, keď sa nedohodnú
hneď alebo vôbec, alebo zas ak sa dohodnú, vtedy im uznesenia hneď iní prestupujú,
lebo každý má za lubom niečo iného a nikto nechce ustúpiť druhému...
Pretože u nich je mnoho pohlavárov, ktorí sú medzi sebou nesvorní, odporúča sa
získavať si niektorých z nich alebo prehováraním alebo darmi, a to hlavne tých, čo sú
blízko hraníc a na ostatných útočiť, aby vojna so všetkými neumožnila ich zjednotenie
alebo i vládu (resp. velenie) jedinca. Takzvaných ubehlíkov alebo prebehlíkov, ktorí sa
ponúkajú, že ukážu cestu alebo niečo vyzradia, treba pozorne strážiť. Sú takí
Romajovia,(1) ktorí, zabudnúc na svojich, naklonení sú viac nepriateľom. Takýchto
ľudí, čo dobre slúžia, treba väčšinou odmeňovať. No ak sa opovážia škodiť, treba ich
príkladne trestať...
Keďže všetky sídliská Slovienov a Antov ležia jedno za druhým popri riekach a
tak sa spolu spájajú, že niet medzi nimi nijakej významnejšej medzery a pretože sú
blízko nich lesy, močiare i vysoká tráva, stáva sa obyčajne na výpravách podniknutých
proti nim, že sa pri prvom ich sídlisku na brehu celé vojsko zastaví a tým sa zaoberá, ale
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najbližší susedia, pretože majú blízko lesy, vidiac, čo sa deje, pohodlne uniknú tomu, čo
ich čaká...“
(1)

Dobové označenie Byzantíncov, odvodené od pôvodného názvu Rimania.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 46-50.

18. tzv. Fredagarova kronika

623

7. a 8. storočie bolo v strednej Európe poznamenané bojom Slovanov s Avarmi, ktorí
si Slovanov, usadených v Karpatskej kotline, priamo podriadili, alebo donútili ku spojenectvu.
V roku 623 sa do čela Slovanov postavil franský kupec Samo(?-659), Avarov porazil a založil
prvý slovanský štát, zahrňujúci i územie dnešného Slovenska. Samovu ríšu nedokázal poraziť
ani mocný franský panovník Dagobert I. (603-639) , ktorý proti nej v roku 631 zorganizoval
mohutnú vojenskú výpravu. Jej príčiny a priebeh zachycuje franský historik označovaný ako
Fredegar.
„V štyridsiatom roku panovania Chlotara(1) muž menom Samo, rodom Frank z
kraja senonského, priviedol so sebou mnohých kupcov a uberal sa obchodovať k
Slovanom prezývaných Vinidmi.(2) Slovania sa už začali búriť proti Avarom
nazývaným Hunmi a proti ich vládcovi kaganovi. Vinidi boli už oddávna predvojom
Hunov; keď Huni s vojskom viedli útok proti ktorémukoľvek kmeňu, vtedy Huni
stavali svoje zhromaždené vojsko na obranu táborov, Vinidi však bojovali. Ak sa
víťazstvo klonilo na ich stranu, Huni vtedy útočili, aby sa zmocnili koristi, ak však
Vinidi boli porážaní, podporovaní pomocným vojskom Hunov znova nabrali síl. Huni
ich teda nazývali befulci, lebo pri bojovom stretnutí tvoriac dvojité bitevné šíky kráčali
pred Hunmi. Huni každoročne prichádzali k Slovanom prezimovať, na lôžka si brávali
manželky Slovanov a ich dcéry. Okrem iných (znášaných) násilenstiev Slovania
odvádzali Hunom poplatky. Synovia Hunov, ktorých splodili z manželiek Vinidov a (ich)
dcér, neznášali ďalej zlo krutosti a násilia, vzpierali sa nadvláde Hunov a, ako som už
spomínal, začali sa búriť. Keď Vinidi s vojskom zaútočili proti Hunom, kupec Samo,
ktorého som taktiež spomenul, postupoval s nimi vo vojsku. A tu preukázal takú
schopnosť proti Hunom, že to vzbudilo obdiv, a nesmierny počet z nich bol pobitý
mečom Vinidov. Vinidi spoznajúc Samovu užitočnosť zvolili si ho za kráľa nad sebou, a
tu šťastlivo panoval 35 rokov. Za jeho vlády Vinidi viedli mnohé boje proti Hunom. S
jeho rozvahou a schopnosťou Vinidi vždy porazili Hunov. Samo mal 12 žien z kmeňa
Vinidov, z ktorých splodil 22 synov a 15 dcér.
Kn. IV., kap. 68: V tom roku(3) Slovania, nazývaní Vinidmi, v ríši Samovej
usmrtili veľký počet franských kupcov a olúpili ich o tovar. Toto bol začiatok roztržky
medzi Dagobertom(4) a Samom, vládcom Slovanov. I poslal Dagobert vyslanca Sycharia
k Samovi s prosbou, aby za kupcov, ktorých jeho (ľudia) usmrtili, alebo za tovar, ktorý
si neprávom prisvojili, dal riadnu náhradu. Samo nechcel Sycharia vidieť, ani by nebol
dovolil, aby (predstúpil) pred neho. Sycharius (teda) oblečený odevom na spôsob
Slovanov všetko, čo mu bolo uložené, oznámil. Avšak ako býva (zvykom) pohanstva a
spupnosti u nešľachetných, Samo nedal nijakú náhradu za to, čo spáchali jeho (ľudia),
chcel ustanoviť iba rokovanie, aby sa vo veci týchto a iných sťažností, ku ktorým medzi
stránkami došlo, navzájom zadosť urobilo spravodlivosti. Sycharius ako pochabý
vyslanec riekol Samovi prenáhlené slová, ktoré mu neboli uložené, ba aj vyhrážky, že
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Samo a ľud jeho ríše vraj je povinný službou Dagobertovi. Samo už urazený v odpovedi
riekol: “Aj pôda, ktorú máme, patrí Dagobertovi, aj my patríme jemu, ak, pravda,
nariadi zachovávať s nami priateľstvo.” Sycharius odpovedal: “Nie je možné, aby
kresťania a sluhovia boží uzavierali priateľstvo so psami.” Samo na toto povedal: “Ak
vy ste božími sluhami a my psami boha, vtedy vy neprestajne proti nemu konáte, a my
sme si vzali dovolenie zubami vás roztrhať.” Sycharius bol odohnaný spred očí
Samových. Keď toto Dagobertovi oznámil, Dagobert spupne rozkázal, aby vojsko z celej
ríše Austrázskej(5) vytiahlo proti Samovi a Vinidom. Keď vojsko s tromi oddielmi v šíku
zaútočilo na Vinidov, hneď aj Longobardi, podplatení Dagobertom, tak isto
nepriateľsky pritiahli proti Slovanom. Slovania na týchto a na iných miestach sa oproti
tomu (vojensky) pripravili; do ktorého kraja vkročilo však vojsko Alemanov(6) s
vojvodcom Chrodobertom, zvíťazilo. Tak isto Longobardi zvíťazili, a Alemani i
Longobardi odviedli so sebou veľký počet zajatcov zo Slovanov. Keď potom Austrázci
obkľúčili hrad Wogastisburg,(7) kde sa opevnili veľmi početné oddiely udatných
Vinidov, v trojdňovom boji boli tu mnohí z Dagobertovho vojska pobití mečom a
(ostatní) zanechajúc všetky stany, batožinu, ktorú mali, zbabelo sa odtiaľ vrátili do
vlastných sídiel. Potom Vinidi viac ráz vtrhli do Durinska a do ostatných krajov
Franskej ríše a plienili. Ešte aj Dervan, knieža z rodu Srbov,(8) ktorí pochádzali z
kmeňa Slovanov a už dávno patrili k Franskej ríši, pridali sa so svojimi k vládcovi
Samovi.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Chlotar II. vládol v rokoch 584-629.
Odvodené od zlatinizovaného germánského názvu Slovanov Wind, Wend.
631/632..
Dagobert I. vládol v rokoch 629-639.
Austrázia - východná časť Franskej ríše v období vlády Merovejcov.
Kmeň Alemanov bol neskôr označovaný ako Švábi.
Dodnes nelokalizovaný hrad. Jedni historici predpokladajú jeho umiestnenie na
Devíne, druhí pri Kadani v severozápadných Čechách, iní na moravskom Hostýne.
Jedná sa o predkov dnešných Lužických Srbov.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 11.

19. Vláda a zánik Avarov

koniec 8. stor.

Po počiatočných avarských úspechoch prišli neúspechy. Prvým z nich boli porážky,
ktoré im roku 601 v piatich bitkách uštedril byzantský vojvodca Priskus. Druhým bola vzbura
slovanských kmeňov vedených Samom a vznik jeho ríše. Po neúspešnom obliehaní Carihradu
(Konstantinopolu) roku 621 začali od Avarov odpadať bulharskí Kutrigurovia, k čomu
definitívne došlo roku 631. V rokoch 678-680 sa na Balkáne objavili ďalší Bulhari, tentoraz
vedení chánom Asparuchom. Byzancia následne prestala Avarom platiť tradičný ročný tribút.
Napriek tomu moc Avarov vydržala ešte jedno storočie! Nakoniec franský vládca Karol Veľký
(748-814) v troch výpravách 791, 795 a 796 Avarov na hlavu porazil a ich pevnosti - hrinky,
zrovnal so zemou. Ešte raz sa Avari v rokoch 799-803 pokúsili postaviť franskej ríši, ale boli
definitívne porazení. Avari, ktorí zostali žiť v Panónii boli postupne poslovančení. Časť sa
odsťahovala k Neziderskému jazeru, kde postupne zanikla. Posledná správa o Avaroch sa
zachovala z roku 822. Informácie o ich konci prináša Nestorova kronika Povesť dávnych liet.
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„V tých časoch tiež Avari,(1) ktorí bojovali proti cisárovi Hérakliovi(2) a skoro
ho aj zajali. Tí Avari bojovali proti Slovanom a sužovali Dudlebov, ktorí sú Slovanmi
a činili násilie dudlebským ženám. Keď Avar mal niekam odcestovať, nedal zapriahnuť
kone ani vola, ale rozkázal zapriahnuť tri alebo štyri alebo päť žien do povozu a ťahať
Avara; tak mučili Dudlebov. Boli Avari telom vysokí a mysli hrdej a zahubil ich Boh,
všetci pomreli a nezostal ani jeden Avar. A je príslovie v Rusku i dnes: Zahynuli ako
Obri,(3) po ktorých niet ani plemena ani dediča.“
(1)
(2)
(3)

U Nestora označovaní slovom „Obri“.
Byzantský cisár Hérakleios panoval v rokoch 610-641.
t.j. Avari

Preložené podľa: Erben, K. J.: Nestorův letopis ruský, Praha 1867, s. 30
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II. Kapitola
VEĽKÁ MORAVA
Na koreňoch predslovanských a časno slovanských sa v 9. storočí začína rozvíjať naša
štátnosť. Príchod Slovanov, pravdepodobne Sklavínov, postupne označovaných ako Slovieni, t. j. starí Slováci, priamo do Karpatskej kotliny a pod Tatry nemáme bohužiaľ
písomne dochovaný, ale udialo sa tak v 5. storočí n. l., pričom je možné, že niektoré
slovanské kmene sa sem dostali aj skôr. Slovenskú štátnosť môžeme vidieť vo vzniku
a presadení sa Nitrianskeho kniežatstva, ktoré si silné postavenie uchovalo i po vytvorení
jednotnej Veľkomoravskej ríše, ale rovnako aj po vzniku Uhorského kráľovstva. V podstate
môžeme povedať, že Veľkomoravská ríša ako taká vznikla až spojením Moravského
a Nitrianskeho kniežatstva do jedného celku. Následne vznikol tretí významný
západoslovanský štátny útvar – Blatenské (Balatonské) kniežatstvo, do čela ktorého bola
Východofranskou ríšou postavená bývalá vládnuca garnitúra Nitrianskeho kniežatstva.
Vznik Veľkej Moravy mal mimoriadne vážne dôsledky. Na jednej strane vytvoril
objektívne podmienky pre neskoršiu premenu Slovienov v Čechov, Moravanov a Slovákov,
čiastočne i Poliakov, pretože sa predpokladá, že až do 12. storočia si všetky tieto národy boli
jazykovo veľmi blízke. Na strane druhej vymedzil hranicu rozpínavosti Východofranskej
ríše, predovšetkým jej bavorskej časti, a po prvý krát postavil západných Slovanov do centra
európskych a teda aj svetových dejín. O priazeň Veľkej Moravy súperil Carihrad a Rím,
neberúc dlho do úvahy záujmy Bavorska, ktoré to len veľmi ťažko nieslo.
Vrcholom sily Veľkej Moravy bolo obdobie vlády Svätopluka I., ale po jeho smrti
prišiel pád, ktorý svedčil o nedostatočnej súdržnosti slovanských kmeňov, zjednotených do
väčšieho štátu. Tento trend sa pravdepodobne prejavil aj na Slovensku, kde mnohé
nasvedčuje tomu, že časť miestnej vysokej a strednej šľachty sa dobrovoľne spojila
s predstaviteľmi staromaďarských kmeňov, odtrhla sa od Veľkej Moravy a prispela tak ku
vzniku Uhorského kráľovstva. Proveľkomoravská šľachta, žijúca na Slovensku, bola
rozdrtená silou, jej sídla boli obsadené, alebo zničené. Už roku 907 bola Veľká Morava na
slovenskom území v podstate len minulosťou.

1. O obrátení Bavorov a Korutancov

833

Už počas 8. storočia prebiehal medzi Slovanmi v strednej Európe etnický
diferenciačný proces. Postupne sa do popredia dostávali Slovieni, žijúci na území dnešného a
Slovenska a Moravy. Na začiatku 9. storočia vznikli dve samostatné kniežatstvá - Nitrianske a
Moravské. V čele Nitrianskeho kniežatstva stál knieža Pribina (?-860), ktorý ako prvé
slovanské knieža prijal kresťanskú vieru a v rokoch 826-828 dal v Nitre vysvätiť najstarší
kresťanský kostol západných Slovanov. V roku 833 si Nitrianske kniežatstvo podrobil
moravský knieža Mojmír I. Pribina a jeho syn Koceľ (?-876) boli vyhnaní. Až neskôr sa
uchytili v Panónii (dnešnom západnom Maďarsku), kde vládli vo významnom Blatenskom
kniežatstve, ktoré sa zmenilo v ďalšie významné kniežatstvo západných Slovanov. Tieto
dramatické udalosti popisuje spis O obrátení Bavorov a Korutáncov, ktorý chcel azda použiť
salzburský arcibiskup ako argument pre svoju sťažnosť pápežovi voči Veľkej Morave.
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„...V priebehu toho času istý Pribina,(1) vyhnaný Mojmírom,(2) kniežaťom
Moravanov nad Dunajom, prišiel k Ratbodovi.(3) Ten ho hneď predstavil pred nášho
pána kráľa Ľudovíta a na jeho rozkaz bol vyučený vo viere a pokrstený v kostole
svätého Martina na mieste nazývanom Traismauer, a to na dvorci, patriacom k
salzburskej stolici. Tento aj naďalej bol zverený Ratbodovi, nejaký čas uňho pobudol.
Medzitým vznikla medzi nimi akási nezhoda a Pribina zo strachu pred ňou ušiel so
svojimi a s ním jeho syn Koceľ do krajiny Bulharov. A onedlho nato odišiel od Bulharov
do krajiny kniežaťa Ratimíra. V onom čase poslal bavorský kráľ Ľudovít Ratboda s
početným vojskom, aby vyhnal knieža Ratimíra (r. 838). Keď tento netrúfal, že by sa
mohol ubrániť, dal sa na útek za svojimi, ktorí unikli smrti. Aj spomenutý Pribina
ustúpil a so svojimi prešiel cez rieku Sávu a tam prijatý grófom Salachom(4) zmieril sa s
Ratbodom.
11. Keď sa však medzitým naskytla akási príležitosť, na prosbu verných
spomenutého kráľa udelil kráľ Pribinovi do léna akúsi časť dolnej Panónie okolo rieky,
nazývanej Zala (Sala). Potom sa tam on začal osídľovať a stavať pevnosť v akomsi háji
a močiaroch rieky Zala a zo všetkých strán zhromažďovať ľudí a na onom území veľmi
sa rozširovať. <Jemu vysvätil niekdajší arcibiskup Adalram kostol za Dunajom na jeho
vlastnom majetku zvanom Nitrava>
>...“(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jedná sa o jedinú správu o vyhnaní Pribinu z Nitry a jeho ďalších osudoch.
Udalosť sa odohrala okolo r. 833. Mojmír I. (?-846?)
Správca východnej marky
Salacho bol asi markgrófom v korutánskej marky.
Nitra. Informácia má podobu doplňujúcej poznámky.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, s. 86-87.

2. Listina kráľa Ľudovíta

20. 2. 860

Knieža Pribina úspešne panoval vo svojom novom pôsobisku v Balatonskom
kniežatstve v Panónii. Okrem správy svetských vecí sa venoval i problémom cirkevným.
Listina východofranského kráľa Ľudovíta Nemca (843-876) potvrdzuje rozsah majetkov, ktoré
Pribina daroval jednému z panónskych kláštorov. To len dokazuje hlboké náboženské
presvedčenie, ktoré si z Nitrianskeho kniežatstva on a jeho syn odniesli, aj vysoký stupeň
christianizácie, ktorý v jeho pôvodnom sídle vládol.
„V mene svätej a nerozdielnej Trojice. Ľudovít, riadením milosti božej kráľ. Keď
sa totiž usilujeme splniť to, čo verní nášho kráľovstva vo svoj prospech od nás vyprosili,
nielenže riadne spĺňame kráľovskú zvyklosť, ale urobíme ich nepochybne aj vernejšími
a oddanejšími v našej službe a pevne veríme, že im to dopomôže k šťastnému
dosiahnutiu života večného. Preto nech sa dozvie horlivosť všetkých našich verných, a to
terajších i budúcich, ako Pribina, náš verný knieža, prišiel k našim veľmožom a
požiadal našu jasnosť, aby sme mu z jeho vlastného majetku, ktorý sme mu prepustili
do vlastníctva, dovolili istú čiastku na jeho pamiatku darovať svätému Mauríciovi a
nášmu kláštoru Altaha, ktorý v tom čase spravoval tuším Otgar, opát a predstavený; s
touto prosbou sme z ochotného srdca vyjadrili súhlas a rozhodli sme, aby sa tak stalo.
Teda Pribina, náš verný knieža, daroval s naším súhlasom a dovolením spomenutému
kláštoru svätého Maurícia, mučeníka Kristovho, zo svojho vlastníctva, ktoré mal vo
svojom kniežatstve (a to) v Zalabéri [Salapiugiti]] medzi týmito hranicami: na východ za
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riečkou Zala až po hranicu Slougenzin a Stresmaren a tak nahor pozdĺž Zaly až po
Waltungesbah a odtiaľ až po Hrabagiskeit a Chirihstetin.(1) Potom však spomenutý náš
verný opát Otgar prosil našu výsosť, aby sme mu ten istý majetok z rozhodnutia našej
právomoci potvrdili. S touto prosbou sme my z úcty k Bohu a svätému Mauríciovi,
Kristovmu bojovníkovi a pre jeho svedomitú službu z ochotného srdca vyjadrili
súhlas...“
(1)

Majetok sa rozkladal medzi riekami Zalou a Rábou v okolí obce Zalabár,
severovýchodne od Blatenského jazera.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, s. 166..

3. Obdarovanie frizinskej cirkvi

12. 3. 861

Knieža Koceľ pokračoval v donačnej politike svojho otca Pribinu. Svedčilo o tom
darovanie panónskej obce Wampaldi, ležiacej pri Blatenskom jazere, frizinskej cirkvi Panny
Márie.
„V mene Pána nášho Ježiša Krista. Všetkým prítomným sa vyhlásilo, že istý gróf
zo Slovienov, menom Koceľ, právoplatne odovzdal v úplnej celistvosti všetok majetok,
ktorý mal v osade zvanej Wampaldi, v blízkosti Pilozsvve, spolu s pozemkami i vinicami
a k nim patriacimi lúkami a lesmi do vlastníctva (kostola) svätej Márie, aby na večné
časy nepretržite ostal Frizingám, kde odpočívajú telesné ostatky božieho vyvolenca
Korbiniana. Toto sa stalo dvanásteho dňa pred aprílovými kalendami roku 861 po
narodení Pána, v ôsmu indikciu, na verejnom kráľovskom mieste v Rezne.“
Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, s. 168..

4. Fuldské anály

846-889

Najrozsiahlejšie informácie o konfliktoch Východofranskej ríše s veľkomoravskými
panovníkmi prinášajú Fuldské anály, ktoré vznikli prepracovaním starších predlôh a
postupne boli doplňované až do konca 9. storočia. Anály presvedčivo popisujú priebeh
vojenských výprav, ktorých časť sa jednoznačne odohrávala i na dnešnom Slovensku, pričom
dôsledne oddeľujú územie Čiech a Veľkej Moravy. Približujú nám konflikty medzi
veľkomoravskými feudálmi, najmä činnosť nitrianskeho kniežaťa Svätopluka, a zachytávajú i
príchod starých Uhrov do Panónie.
„846. ...Ľudovít(1) ... asi v polovici mesiaca augusta vytiahol s vojskom proti
moravským Slovienom, pokúšajúcim sa odtrhnúť. Keď urobil poriadok a podľa svojej
vôle urovnal pomery, ustanovil im za kniežaťa Rastica, Mojmírovho synovca;(2) odtiaľ
sa vrátil cez Čechy s veľkými ťažkosťami a so značnou stratou svojho vojska...
(...)
855. ...Aj kráľ Ľudovít, keď s nepatrným úspechom vytiahol s vojskom k
moravským Slovienom proti ich kniežaťu Rasticovi, ktorý proti nemu povstal, vrátil sa
bez víťazstva, želajúc si protivníka chráneného vraj najpevnejším valom(3) dočasne
radšej nechať na pokoji, ako v nebezpečnom boji utrpieť stratu svojich vojakov. Vojsko
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plienením a požiarmi jednako spustošilo veľkú časť provincie a nemalý počet
nepriateľov túžiacich napadnúť kráľov tábor celkom rozprášilo, avšak nie bez odvety;
lebo po kráľovom odchode Rastic ho so svojimi prenasledoval a plienením vydrancoval
mnohé susedné kraje za Dunajom...
(...)
864. Kráľ Ľudovít v mesiaci auguste vytiahol s mohutnou brannou mocou za
Dunaj, obkľúčil Rastica v akomsi hrade, ktorý sa v jazyku onoho ľudu nazýva
Dowina(4) <t.j. dievča>
>(5) Avšak onen, keďže sa neopovážil pustiť do boja s
kráľovskými vojskami a nadto sa presvedčil, že nejestvuje preňho možnosť úniku,
okolnosťami donútený vydal rukojemníkov, akých a koľkých si rozkázal kráľ; okrem
toho sa so všetkými veľmožmi prísahou zaručil, že kráľovi zachová (vernosť) po všetky
časy, hoci ju vôbec nezachoval...
(...)
869. ...V mesiaci auguste teda kráľ Ľudovít, keď zhromaždil sbory, rozdelil
vojsko na tri časti: a to svojho menovca určil s Durínčanmi a Sasmi na potláčanie
opovážlivosti Srbov, Bavorom prikázal, aby prispeli pomocou zasa Karolmanovi,(6)
chystajúcemu sa bojovať proti Svätoplukovi, synovcovi Rasticovmu, sám si však
ponechal Frankov a Alemanov, pripravujúc sa s nimi na boj proti Rasticovi. A keď už
sa mali vydať na pochod, ochorel; preto okolnosťami donútený postavil na čelo vojska
Karolmana, najstaršieho zo svojich synov, Pánu poručiac výsledok boja. Keď ten
pritiahol s vojskom jemu zvereným k onomu nesmierne (veľkému) opevneniu
Rasticovmu(7) a od všetkých starodávnych (opevnení) sa líšiacemu, s dôverou v božiu
pomoc vypálil všetky mestá onoho kraja a čokoľvek našiel ukryté v lesoch, alebo
zakopané na poliach, so svojimi (vojakmi) ukoristil a všetkých, čo sa s ním pustili do boja
zahnal na útek alebo pobil; podobne Karolman ohňom a mečom plienil dŕžavu
Svätopluka, synovca Rasticovho...(8)
(...)
870. ... Svätopluk, synovec Rasticov, majúc na zreteli vlastné záujmy, vzdal sa
Karolmanovi spolu s dŕžavou, ktorú spravoval. Preto sa Rastic veľmi nahneval,
synovcovi tajne strojil úklady a rozkázal ho na hostine nič netušiaceho zabiť; avšak s
božou milosťou vyviazol z nebezpečenstva smrti. Lebo prv ako vošli do domu tí, ktorí
ho chceli zabiť, na znamenie (dané) mu akýmsi zasvätencom do tohto úskoku, vstal z
miesta hodovania a akoby zaujatý lovom so sokolmi unikol pripraveným nástrahám.
Rastic však vidiac, že jeho lesť bola prezradená, s vojakmi sledoval svojho synovca, ako
by ho zajal; avšak spravodlivým rozhodnutím božím chytil sa do slučky, ktorú nastrojil;
bol totiž týmto svojím synovcom zajatý, sputnaný a odovzdaný Karolmanovi, ktorý ho
poslal do Bavorska pod dozorom vojakov, aby neušiel (a) aby bol pod strážou väznený v
žalári až do príchodu kráľa. ... A zakrátko potom (kráľ Ľudovít) prišiel do Bavorska; tu
so svojimi konajúc poradu, rozkázal si predviesť Rastiaca, sputnaného ťažkými
okovami a podľa rozhodnutia Frankov a Bavorov, ako aj Slovanov, ktorí prišli z
rôznych provincií prinášajúc dary kráľovi, dal ho odsúdeného na smrť pripraviť iba o
svetlo očí.
871. ... Medzitým Svätopluk, keďže mu nikto nemohol dokázať zločiny, z ktorých
ho obviňovali,(8) Karolmanom prepustený a poctený kráľovskými darmi vrátil sa do
svojej ríše, vedúc so sebou Karolmanovo vojsko, akoby sa chystal poraziť Slavomíra;(9)
tak toto lstivo prisľúbil Karolmanovi, ak sa mu povolí návrat do vlasti. Avšak ako
obyčajne neobozretných a na seba namyslených stihne potupa, tak sa stalo onomu
vojsku, lebo Svätopluk, zatiaľ čo ostatní vymeriavali tábor, vošiel do starobylého hradu
Rasticovho a podľa slovanského zvyku hneď porušil sľub a zabudnúc na svoju prísahu,
vynaložil schopnosti a úsilie nie na porazenie Slavomíra, lež na pomstu urážky
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spôsobenej mu Karolmanom. Napokon Bavorov, nič zlého netušiacich a málo
ostražitých, s veľkým vojskom napadol v tábore a mnohých z nich zajal živých,
ostatných, vyjmúc tých, čo sa prv z tábora obozretne vzdialili, skoro všetkých pobil; a
všetka radosť Noričanov (Bavorov) z mnohých predchádzajúcich víťazstiev sa zmenila v
smútok a nárek. Keď sa o tom dopočul Karolman, veľmi sa zdesil nad záhubou svojho
vojska a okolnosťami donútený rozkázal všetkých rukojemníkov, ktorí sa v jeho ríši
nachádzali, zhromaždiť a vrátiť Svätoplukovi, on však ledva dostal od neho jedného
muža, menom Ratboha, aj to polomŕtveho.
(...)
892. Kráľ ... odišiel na východ v nádeji, že knieža Svätopluk mu príde naproti;
avšak on, ako obyčajne, odoprel prísť ku kráľovi, porušil vernosť aj všetko, čo predtým
sľúbil. Preto kráľ s rozhnevanou mysľou mal v Hengistfeldone(10) rozhovor
s kniežaťom Braslavom,(11) kde okrem iného vyjednával o čase a mieste, z ktorého by
mohol vtrhnúť do krajiny Moravanov; dohodnuté bolo totiž, že onu ríšu napadne
s tromi ozbrojenými vojskami. Kráľ si vzal so sebou ešte Frankov, Bavorov a Alemanov
a v mesiaci júli prišiel na Moravu. Tu sa zdržiaval štyri týždne s tak veľkým počtom
vojska, (totiž) aj Uhri (Maďari) prišli na to isté miesto k nemu s výpravou, aby onu celú
krajinu zničili.(12)
V mesiaci septembri potom vyslal svojich poslov s darmi k Bulharom a ich
kráľovi Vladimírovi,(13) aby obnovil dávny mier a nedovolil Moravanom od nich
kupovať soľ. Keďže však poslovia nemohli pre nástrahy kniežaťa Svätopluka ísť
pozemskou cestou, z Braslavovej dŕžavy sa loďou plavili...
893. ... Kráľ sa teda vydal na cestu, opäť vrhol s vojskom do ríše kniežaťa
Svätopluka a keď vyplienil väčšiu časť onej krajiny, pre úklady prekonané s veľkými
ťažkosťami na ceste do Bavorska, vrátil sa ku kráľovnej...
894. ... Svätopluk, knieža Moravanov a nádoba všetkej vierolomnosti, keď všetky
krajiny s ním súsediace úkladmi a ľsťou rozvrátil a bažiac po ľudskej krvi obkľúčil,
napokon napomínajúc svojich, aby sa nestali milovníkmi mieru, ale radšej nepriateľmi
susedov, nešťastne dožil svoj posledný deň.
Avari, ktorí sa nazývajú Uhrami (t.j. Maďarmi), v tom čase prešli Dunaj a
spôsobili mnohé nešťastia. Celkom vyvraždili totiž chlapov a staré ženy, iba mladé
dievčatá ako dobytok na ukájanie vášne vláčili so sebou a celú Panóniu až do základu
spustošili.
898. Potom však r. 898 po vtelení Pána vznikla medzi dvoma bratmi moravského
kmeňa, a to Mojmírom a Svätoplukom a ich ľudom nesvornosť a veľmi vážne rozbroje,
a to v takej miere, že ak by bol mohol jeden druhého dostať do svojej moci a zajať, bol
by ho odsúdil na smrť. Vtedy však kráľ, vediac o tom, poslal svojich markgrófov,
svojich bavorských veľmožov, a to Luitbalda a grófa Ariba spolu so svojimi ostatnými
na pomoc (tej) strane, ktorá doňho vkladala nádej a (hľadala uňho) útočište, aby ju
oslobodili a vzali pod ochranu. Oni teda ostrím meča a ohňom, ako len mohli, svojich
nepriateľov porazili a celkom pobili. Za osnovateľa tejto nesvornosti a porušenia mieru
medzi vyššie menovanými bratmi, ako aj za udavača a zradcu bol usvedčený gróf Aribo,
podnecovaný svojim synom Isanrikom...
899. Keď však bavorské kniežatá so svojimi opäť podnikli výpravu v zimnom
období, odvážne a nepriateľsky vtrhli na územie Moravanov a s mohutným vojskom ich
kraje pustošili, drancovali a vrátili sa domov...
Napokon za krátky čas Bavori znova opovážlivo vnikli na územie Moravanov a
čokoľvek mohli, ukoristili a vyplienili a chlapca Svätopluka, syna niekdajšieho kniežaťa
Svätopluka, a jeho (vojenský) ľud vyslobodili zo žalára hradu, v ktorom boli zatvorení, i
sám hrad podpálili a (chlapca) z útrpnosti odviedli so sebou na územie svojej vlasti.“
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Ľudovít II. Nemec (843-876) – prvý východofranský kráľ
Rastislav (?-po 870)
Rastislavov hrad je jednotlivými historikmi umiestňovaný na Valy u Mikulčíc,
Pohansko pri Břeclavi, i na hrad Devín pri Bratislave.
Najpravdepodobnejšie sa jedná o hrad Devín pri Bratislave.
Poznámka bola dopísaná neskôr.
Karolman Karloman) II (830-880), od roku 876 bavorský vojvoda a východofranský
kráľ
Viď pozn. č. 3.
Nitrianske knieža Svätopluk, neskôr vládca celej Veľkej Moravy (?-894) v tomto boji
vystupoval ako samostatný vládca svojho kraja.
Svätopluk bol obvinený zo zrady a uvrhnutý do väzenia.
Slavomír bol v dobe Svätoplukovho väznenia zvolený za knieža a bojoval proti
Karolmanovi.
Hengistfeldon, potom Hengistburg, dnes Hengsberg. Mestečko v štajerskom okrese
Leibnitz v Rakúsku, kde sa pôvodne nachádzal Hengistov hrad (Hengist Castrum).
Knieža Braslav – knieža južnej Panónie, časti dnešného Korutanska, kedysi
slovanského územia, vazal východofranskej ríše, vládol približne v rokoch 880898/900
Je to prvá zmienka o podiele Maďarov pri útoku na územie Veľkej Moravy.
Knieža Vladimír (889-893), nástupca Borisa Michala

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 93-111.

5. Život Konštantina-Cyrila

869-879

Spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vznikla rozsiahla slovienská ríša
postupne zasahujúce územie Slovenska, Moravy, Čiech, časti Panónie a niektorých okolitých
oblastí. Veľkomoravské knieža Rastislav v snahe o získanie nezávislosti na Franskej ríši,
požiadal v roku 862 byzantského cisára Michala III. (856-867) o vyslanie kresťanskej misie
na Veľkú Moravu. Touto úlohou Michal III. poveril dvoch učených bratov z gréckej Solune –
Konštantína (827-869) a Metoda (815-885), ktorí zostavili slovienské písmo, čím postavili
základ duchovnej i materiálnej kultúry Slovienov. V roku 863 prišli na Veľkú Moravu a
započali svoju rozsiahlu misijnú a kultúrnu činnosť. Udalosti zachycuje staroslovienská
literárna pamiatka - Život Konštantina-Cyrila, spísaná v rokoch 869-879.

„XIV.
1. Keď sa Filozof v Bohu veselil, vynorila sa iná vec a úloha nemenšia od prvých.
2. Lebo Rastislav, moravské knieža, Bohom navnuknutý, poradil sa s kniežatami svojimi
(a s) Moravanmi a vyslal posolstvo k cisárovi Michalovi, ktoré hovorilo: 3. Keďže náš
ľud pohanstvo odvrhol a kresťanského zákona sa drží a nemáme učiteľa takého, čo by
nám v našej reči prvú vieru kresťanskú vysvetlil, aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás
napodobnili. 4. To pošli nám, vladáru, biskupa a učiteľa takého. 5. Lebo od vás na
všetky strany (zavše) dobrý zákon vychádza.
6. Cisár zvolal synodu,(1) pozval na ňu Konštantína Filozofa a dal mu počuť túto
reč. I riekol: 7. Viem, že si ustatý, ale treba ti tam ísť, 8. lebo túto vec nemôže nikto iný
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vykonať ako ty. 9. Odpovedal Filozof: I ustatý som i chorý telom, ale s radosťou pôjdem
ta, ak majú písmená pre jazyk svoj. 10. A povedal mu cisár: Ded môj i otec môj i mnohí
iní to hľadali, ale nenašli, preto, ako to môžem ja nájsť? 11. Filozof odpovedal: Kto
môže na vodu reč napísať a meno heretika si získať?
12. Odpovedal mu zasa cisár aj s Bardom(2) i umom svojím: Ak ty chceš, to Boh
môže tebe dať, ktorý aj dáva všetkým prosiacim bez pochybovania a otvára klopajúcim
(Luk. II, 10). 13. Odišiel teda Filozof a podľa starej obyčaje oddal sa modlitbe aj s inými
pomocníkmi. 14. Skoro potom zjavil mu ich Boh, ktorý vyslyšiava modlitby svojich
sluhov a ihneď zložil písmená a začal písať slová evanjelia: Sprvoti bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha a Boh bol Slovo (Ján I,I) a ďalšie.
XV.
1. Keď prišiel na Moravu, s veľkou úctou prijal ho Rastislav a keď zhromaždil
učeníkov, oddal mu ich na učenie. 2. A onedlho preložil celý cirkevný poriadok, naučil
ich raňajšej službe božej, hodinkám, večierni, povečernici i tajnej službe (omši) a (tam
nechal (učiť) aj iné náuky, gramatiku i muziku). 3. I otvorili sa, podľa prorokových slov
(Iz. 35,5), uši hluchých a počuli slová Písma a jazyk jachtavých jasným sa stal (Iz. 35,5;
32,4). Boh sa však tomu radoval a diabol zahanbil.
5. Keď rástlo božie učenie, odprvu zlý závistník (Jo. 8,4), prekliaty diabol,
nezniesol toto dobro, ale vošiel do svojich nádob, začal mnohých popúdzať a hovoril im:
Neoslavuje sa Boh takto. 6. Lebo keby mu to bolo milé, či by nebol mohol učiniť, aby aj
títo odprvu písali svoje reči písmenami a slávili Boha? 7. Ale len tri jazyky vybral:
hebrejský, grécky a latinský, ktorými sa patrí Bohu chválu vzdávať. 8. Boli to však, čo
tak hovorili, latinskí (a franskí) duchovní, archipresbyteri (jäšprišti) s kňazmi a
učeníkmi. 9. Bojoval s nimi ako Dávid s inoplemenníkmi, slovami Písma ich premohol a
nazval ich trojrečovcami (i pilátnikmi), lebo Pilát tak písal v nápise (kríža) Pánovom.
10. Ale nielen to jediné hovorili, ale učili aj iné bezbožné veci a hovorili, že pod
zemou bývajú veľkohlaví ľudia a každý plaz že je diablovým stvorením a kto zabije
zmiju, pozbaví sa zato deväť hriechov; ak "človeka" zabije niekto, nech za tri mesiace
pije z drevenej čaše a sklenej nech sa nedotýka. 11. Ani nebránili obetu konať podľa
prvotnej obyčaje a nebránili uzavierať nezákonité manželstvá...“
(1)
(2)

Synodou sa označuje zhromaždenie najvyšších cirkevných a svetských predstaviteľov
ríše.
Cisárov príbuzný a radca.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.1617.

6. Život Metoda

koniec 9. stor.

Príchod Konštatntina a Metoda na naše územie popisuje i životopis druhého z
vierozvestcov - biskupa Metoda. Jeho vznik je datovaný do obdobia posledných rokov
Metodovho života, alebo krátko po jeho smrti. Autor bol s Metodom asi v priamom styku,
pretože pri spracovaní využíval i niektoré dobové dokumenty, najmä jeho korešpondenciu s
pápežskou kanceláriou - kúriou.
„VII.
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1. Po mnohých dňoch, keď Filozof odoberal sa na súd,(1) povedal Metodovi,
bratovi svojmu: 2. Hľa, brat, boli sme oba záprahom, čo ťahal jednu brázdu, ja na
oranici padám, deň svoj som skončil. 3. Ale ty miluješ veľmi horu,(2) jednako neopúšťaj
pre horu svoje učiteľstvo, lebo čím môžeš byť skorej spasený?
VIII.
1. Poslal však Koceľ k apoštolskému a prosil, aby mu odstúpil Metoda,
blahoslaveného učiteľa nášho. 2. I hovoril apoštolský:(3) Nie tebe jedinému iba, ale
všetkým tým krajom slovienským ho posielam, učiteľa od Boha a od svätého apoštola
Petra, prvého prestolníka a kľúčníka kráľovstva nebeského. 3. A poslal ho i napísať
list.(4)
4. Hadrián, biskup i sluha boží, Rastislavovi i Svätoplukovi(5) i Koceľovi. 5.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch dobrá vôľa (Luk. 2, 14.). 6. Keďže
sme o vás duchovné (veci) počuli, ako povzbudil Pán srdcia vaše hľadať Ho a ukázal
vám, že nie iba vierou, ale aj dobrými činmi treba slúžiť Bohu, teraz zažiadali sme si so
želaním a modlitbou vaše spasenie. 7. Lebo viera bez činov je mŕtva, i odpadajú tí, čo sa
nazdávajú, že Boha znajú a činmi sa od neho odvrhujú.
8. Lebo nielen u tohoto kňazského prestola prosili ste učiteľa, ale aj u pobožného
cisára Michala. 9. A poslal vám blahoslaveného Filozofa Konštantína, i s bratom, keď
sme my ešte nemohli. 10. Oni však, keď poznali, že vaše kraje patria apoštolskej Stolici,
proti kánonu nič neučinili, ale prišli k nám a priniesli ostatky svätého Klimenta.
11. My však, trojakou radosťou naplnení, rozhodli sme po preskúmaní poslať
Metoda, syna nášho, keď sme ho vysvätili s učeníkmi, do vašich krajov, muža
dokonalého rozumu a pravoverného, aby vás učil, ako ste prosili, prekladal knihy na
jazyk váš, podľa celého cirkevného poriadku úplne i so svätou omšou, to jest službou, i s
krstom, ako to začal Filozof Konštantín božou milosťou a za orodovania svätého
Klimenta.
12. A tak isto, ak voľakto iný bude môcť dôstojne a pravoverne prekladať, nech
je to sväté a požehnané Bohom a nami a celou katolíckou a apoštolskou cirkvou, aby ste
sa ľahko naučili božie prikázania. 13. Tú však jedinú zachovávajte obyčaj, aby ste v
omši najprv čítali Apoštola a Evanjelium po rímsky a potom po sloviensky, aby sa
splnilo slovo Písma: Chváľte Pána všetky národy (Ž. 116, 1) a inde: Všetci budú hovoriť
rozličnými jazykmi veľké veci božie, ako im dal Duch Svätý hovoriť (Sk. 2, 11 a 4). 14.
Ak by však niekto z učiteľov u vás zídených a tých, čo šteklia sluch a od pravdy sa
odvracajú k bludom, opovážil sa inakšie vás zavádzať a haniť knihy jazyka vášho, nech
je vytvorený nielen od prijímania, ale aj z cirkvi, kým sa nenapraví. 15. Lebo to sú vlky
a nie ovce, ktoré treba poznať po ich ovocí a chrániť sa ich. 16.Vy však, milované dietky,
počúvajte učenie božie a nezavrhujte nariadenia cirkevné, aby ste sa stali opravdivými
pokloniteľmi nášmu nebeskému Otcovi so všetkými svätými. Amen.
17. Koceľ ho však prijal s veľkou poctou a znova poslal k apoštolskému aj s
dvadsať mužmi, ctihodnými ľuďmi, aby mu ho vysvätil na biskupstvo v Panónii, na
prestol svätého Andronika, apoštola zo sedemdesiatich, čo sa aj stalo.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Konštantín po príchode do Ríma vstúpil 3. augusta 868 do kláštora, prijal meno Cyril a
14. februára 869 zomrel.
Metod bol pred odchodom na naše územie opátom kláštora Polychron, nachádzajúcim
sa na úpätí pohoria Olymp.
Jedná sa o pápeža Hadriána II. (867-872 )
Autor životopisu potom uvádza skrátený text Hadriánovej listiny.
Hadrián II. uvádza všetkých ako rovnocenných vládcov ich územia.
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Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, s. 260-261.

7. Konštantín Filozof: Proglas

9. stor.

Sv. Konštantín (Cyril) zvaný Filozof v priebehu misie na území Veľkej Moravy napísal
v starom slovienskom jazyku úvod ku svojmu prekladu Biblie, známy ako Proglas. Panuje
skoro jednotný názor, že sa jedná o prvé literárne dielo napísané v slovienskom jazyku. Jeho
pergamenovú verziu v cyrilike, zaznamenanú v 13. storočí objavil roku 1858 ruský slavista A.
F. Hilferdink (1831-1872). Pozostáva zo 110 veršov a do slovenčiny ho preložil Eugen
Paulíny (1919-12983) rodák zo Zvolena a prebásnil Viliam Turčány (1928), rodák zo Suchej
nad Parnou okr. Trnava.
“Evangeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí(1)
stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho.
Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján
národy všetky takto učia hovoriac:
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť
i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
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bo všetko nie je krásne ani zreteľné,
tak ani duša, žiadna duša bez písmen
vedomia nemá o tom Božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.
Bo ktorý sluch, čo hrozný rachot hromový
neočuje, stáť bude v bázni pred Pánom?
Bo taký čuch, čo vôňu kvetu nevníma,
akože môže zázrak Boží pochopiť?
Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,
človeka činia, akoby bol z kameňa.
A ešte väčšmi od človeka z kameňa
je mŕtva duša, každá duša bez písmen.
No že, my bratia, sme to všetko zvážili,
znamenitú vám radu teraz povieme,
ktorá vás všetkých, všetkých ľudí pozbaví
života zvieracieho, žitia smilného,
aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom,
keď počujete Slovo v cudzom jazyku,
nečuli v ňom znieť iba zvon, zvon medený.
Bo svätý Pavol učiteľ nám hovorí,
keď najprv k Bohu svoju prosbu predniesol:
Chcem radšej iba pätoro slov povedať,
rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť,
aby aj bratia všetko porozumeli,
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.
Pretože človek ten, čo nerozumie sám,
čo nedoloží podobenstva múdreho,
ako by mohol pravú reč nám povedať?
Pretože ako zhuba visí nad telom
všehubiaca a nad hnis väčšmi hnijúca,
keď telo nemá patričného pokrmu:
práve tak isto každá duša upadá
v žití, keď žije bez Božieho života,
keď nepočuje nikde Slova Božieho.
Iné však ešte podobenstvo premúdre
povedzme, ľudia, ľúbiaci sa vospolok,
túžiaci Božím rastom rásť už odteraz:
bo kto by túto prostú pravdu nevedel:
tak ako semä, ktoré padlo na nivu,
tak isto každé ľudské srdce na zemi
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dážď Božích písmen potrebuje pre seba,
aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi.
Kto môže všetky podobenstvá povedať,
čo národ bez kníh obžalujú, usvedčia,
že nehovorí hlasom zrozumiteľným?“
(1)

Datovanie do 7. tisícročia je vytvorené predpokladaným dátumom stvorenia sveta na rok 5508 p. n. l., k čomu je nutné pripočítať rok príchodu Konštantína a Metoda
na naše územie – 863 n. l., čo spolu predstavuje počet 6371 rokov, t.j. 7. tisícročie.

Citované podľa Turčány, V.: Konštantín Filozof – sv. Cyril: Proglas, Perfekt, Bratislava 2004

8. Povolenie pápeža Hadriána II. používať slovienčinu ako liturgický
jazyk
14. 2. 869
Veľkým úspechom sv. Konštantína a sv. Metoda bolo presadenie slovienčiny ako
liturgického jazyka. Ich žiadosti v tomto smere vyšiel v ústrety pápež Hadrián II. (867-872),
ktorý 14. februára 869 používanie slovienčiny pri bohoslužbách povolil. Tento akt mal
nesmierny význam pre šírenie kresťanstva na celom území Veľkej Moravy, predovšetkým
medzi šľachtou i širšími ľudovými vrstvami. V dôsledku tohto aktu sa slovienčina stala aj
jazykom literárnym. Prinášame najpodstatnejšiu časť tohto dokumentu, ktorý sa zachoval len
ako súčasť životopisu sv. Metoda.(1)
„Hadrián, biskup i sluha Boží, Rastislavovi i Svätoplukovi i Koceľovi...(2)
My však, trojakou radosťou naplnení, rozhodli sme sa po preskúmaní poslať
Metoda, syna nášho, keď sme ho vysvätili s učeníkmi, do vašich krajov, muža
dokonalého rozumu a pravoverného, aby vás učil, ako ste prosili, prekladal knihy na
jazyk váš, podľa celého cirkevného poriadku úplne i so svätou omšou, to jest službou,
i s krstom, ako to začal Filozof Konštantín Božou milosťou a za orodovania svätého
Klimenta. A tak isto, ako voľakto iný bude môcť dôstojne a pravoverne prekladať, nech
je to sväté a požehnané Bohom a nami a celou katolíckou a apoštolskou cirkvou, aby ste
sa ľahko naučili Božie prikázania. Tú však jedinú zachovajte obyčaj, aby ste v omši
najprv čítali epištoly a evanjelium po rímsky (latinsky) a potom po sloviensky...
Ak by sa však niekto z učiteľov u vás zídených a tých, čo šteklia sluch a od pravdy sa
obracajú k bludom, opovážil sa inakšie vás zavádzať a haniť knihy jazyka vášho, nech
je vytvorený nielen od prijímania, ale aj z cirkvi, kým sa nenapraví.““
(1)
(2)

Viď dokument Život Metoda
Nasleduje vyzdvihnutie úlohy cisára Michala III. pri vyslaní misie sv.
Konštantína na Veľkú Moravu

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, s. 261.
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9. Sprievodný list legáta Pavla do Bavorska

pred 14. 5. 873

Na konci šesťdesiatych rokov 9. storočia vzrástlo napätie medzi veľkomoravským
kniežaťom Rastislavom a nitrianskym kniežaťom Svätoplukom, ktoré v roku 870 prerástlo v
otvorený konflikt. Rastislav sa pokúsil Svätopluka zavraždiť, ale Svätopluk jeho zámery
prehliadol a Rastislava zajal. Vzápätí do zeme vtrhol už spomínaný Karolman, syn franského
panovníka Ľudovíta Nemca, poverený správou východných mariek Franskej ríše. V tom istom
roku, po návrate z Ríma, padol do rúk nemeckých biskupov i biskup Metod, ktorý bol vo
väzení vystavený mučeniu a ponižovaniu. O všetkom vypovedá sprievodný list legáta Pavla z
Ankony, ktorého do Bavorska vyslal pápež Ján VIII.(?-872)
„Nuž povedz im: "Ja som práve za to, aby on, ktorý tri roky znášal násilie, znova
prevzal stolicu, no nie som ochotný podvoliť sa rozhodnutiu o diecéze. V skutočnosti sa
však podľa vydaných pápežských ustanovení patrí najprv znova ho uviesť do
biskupského úradu a len potom zaviesť s ním konanie, aby totiž zabezpečený právami
po pol druha roku znova získanými prikročil k vyriešeniu svojej záležitosti". Ak by
však (biskup) Alvin s Hermanrichom chcel zaviesť súd s naším Metodom, povedz im:
"Vy ste bez kanonického rozsudku odsúdili biskupa vyslaného apoštolskou stolicou,
väznili ho v žalári a trápili zauškovaním, ba nepripustili k bohoslužbám a tri roky ho
odháňali od biskupského stolca. Hoci sa tento po tri roky prostredníctvom početných
poslov a listov obracal na apoštolskú stolicu, neráčili ste sa ustanoviť pred súd, ktorému
ste sa v skutočnosti vždy hľadeli vyhýbať. Aj teraz ste bez apoštolskej stolice zaviedli
predstieraný súd, hoci ja som sem vyslaný preto, aby som vás zbavil vykonávania
bohoslužieb na tak dlho, ako vy ste tohto ctihodného muža donútili nekonať služby
božie, a aby on nerušene a bezo sporu spravoval zverené mu biskupstvo za taký čas, za
aký bol - ako je známe - vaším prispením pozbavený tohto biskupstva. Nuž konečne, ak
by ste mali niečo navzájom proti sebe, príďte spoločne a nech sa obe stránky vypočujú a
rozhodne sa o nich pred apoštolskou stolicou, najmä keď ide o spor medzi arcibiskupmi,
a nebolo by na mieste, keby medzi oboma rozhodoval iný sudca ako patriarcha...“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 18.

10. Oroziova kronika

okolo 870

V roku 874 navštívil Európu anglický kupec Wulfstan, ktorý prešiel rad vtedajších
štátov a o ostatných získal ústne informácie. Jeho poznatky pripojil anglický kráľ Alfréd Veľký
(871-901) ku svojmu prekladu Oroziovej kroniky Dejiny sveta. Okrem iného kronika zaraďuje
územie Veľkej Moravy do okolitého sveta.
„Tu na sever od prameňa Dunaja a na východ od Rýna bývajú Frankovia a od
nich na juh bývajú Švábi po druhej strane Dunaja a odtiaľ na východ bývajú Česi a na
severovýchod bývajú Durinčania a na sever odtiaľ bývajú starí Sasovia a na
severozápad odtiaľ bývajú Frízovia.
A na západ od starých Sasov je ústie Laby a Frizsko a na severozápad odtiaľto je
kraj, ktorý sa nazýva Anglicko a Zelandia a časť Dánska a na sever odtiaľ je kraj
Bodrcov a na severovýchod sú Vilci, ktorých nazývajú Havelanmi, a na východ stadiaľ
je kraj Vendov, zvaných Suzelci a na juhovýchod trochu ďalej je Morava.
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A títo Moravania majú na západ od seba Durinčanov a Čechov i časť Bavorov a
na juh od nich, na druhej strane Dunaja rieky je Korutánsko, siahajúce na juh až k
horám, zvaným Alpy. Do týchto istých hôr siahajú i hranice Bavorov a Švábov. Potom
na východ od Korutánska z tamtej strany pustého kraja je kraj Bulharov a odtiaľ na
východ Grécko. Na východ od Moravanov sídlia Vislania a na východ od nich je Dácia,
kde kedysi bývali Góti.
Na severovýchod od Moravanov bývajú Daleminci a na východ od Dalemincov
Chorváti a na sever od Dalemincov Srbi a západne od nich Suzelci...“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 19.

11. Bula pápeža Jána VIII. Industriae tuae

jún 880

V roku 880 zasiahol pápež Ján VIII. do sporov okolo používania slovienského jazyka v
liturgii. Jeho bula Industriae tuae stanovovala možnosť používania slovienčiny a pripojila ju
tak k dovtedajším liturgickým jazykom - latinčine, gréčtine a hebrejčine.
„Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu kniežaťu. Tvojej horlivosti
(náboženskej) chceme dať na vedomie, že keď náš spolubrat Metod, najdôstojnejší
arcibiskup svätej cirkvi moravskej, prišiel spolu s tvojím verným Sěmižizňom pred prah
svätých apoštolov Petra a Pavla a pred našu pápežskú tvár a prehovoril žiarivou rečou,
spoznali sme úprimnosť tvojej oddanosti i želanie celého tvojho ľudu, ktoré
prechovávate voči apoštolskej stolici a našej otcovskej starostlivosti. Lebo z vnuknutia
božej milosti opovrhol si inými vládcami tohto sveta, z najvernejšej lásky si spolu so
svojimi vznešenými vernými mužmi a s celým ľudom svojej ríše vyvolil blahoslaveného
Petra, knieža apoštolského zboru a jeho námestníka za patróna a pomocníka i ochrancu
vo všetkom a skláňajúc šiju pod ochranu jeho a jeho námestníka so zbožnou mysľou
túžiš s pomocou božou ostať najoddanejším synom až do smrti. Nuž za túto tak pevnú
vieru a oddanosť tvoju i tvojho ľudu s otvoreným náručím našej apoštolskej stolice, s
nesmiernou láskou ťa objímame ako jediného syna a spolu so všetkými vernými
prijímame do svojho otcovského lona ako ovečky Pánove nám zverené a želáme si
milostive (vás) sýtiť pokrmom života a vo svojich neustálych modlitbách sa snažíme
odporúčať ťa všemohúcemu Pánovi, aby si zásluhou orodovania svätých apoštolov
mohol premáhať všetky protivenstvá i na tomto svete a potom v nebeskej ríši s Kristom,
naším Bohom, jasať. Vypočuli sme si teda tohto Metoda, vášho ctihodného arcibiskupa,
pred ustanovenými našimi bratmi biskupmi, či vyznáva vierovyznanie pravej viery a
pri svätých bohoslužbách spieva tak, ako to v skutočnosti svätá cirkev rímska zachováva
a ako to na šiestich svätých všeobecných synodách svätí otcovia podľa hodnovernosti
evanjelia Krista, nášho Boha, vyhlásili a podali. On však verejne vyznal, že tak
zachováva a spieva podľa učenia evanjelia a apoštolov, ako svätá cirkev rímska učí a
ako (svätí) otcovia podali. My však po zistení, že je vo všetkých cirkevných náukách
pravoverným a v službách (cirkvi) prospešným, poslali sme vám ho naspäť, aby znova
spravoval zverenú mu božiu cirkev. Dávame vám príkaz, aby ste ho prijali ako
vlastného pastiera s dôstojnou poctou a radostnou mysľou, pretože podľa rozhodnutia
našej apoštolskej autority sme mu privilégium jeho arcibiskupstva potvrdili, že s božou
pomocou zostane naveky platné, tak ako sú z moci našich predchodcov ustanovené a
potvrdené práva i výsady všetkých božích cirkví. Pravda, v takom zmysle, aby sa podľa
kanonickej tradície sám staral o všetky cirkevné záležitosti a vykonával ich akoby pod
dohľadom božím; veď jemu bol zverený ľud Pána a on bude vydávať účty za jeho duše.
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Aj toho kňaza, menom Vichinga,(1) ktorého si k nám poslal, vysvätili sme ako zvoleného
biskupa svätej cirkvi nitrianskej; prikázali sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom
poslúchal, ako sväté kánony učia. Želáme si tiež, aby si nám tak isto so súhlasom a
prezieravosťou samého arcibiskupa vo vhodnom čase poslal aj druhého schopného
kňaza alebo diakona, ktorého by sme tiež vysvätili za biskupa pre inú cirkev, kde by si
biskupský úrad uznal za potrebný, aby spomenutý váš arcibiskup mohol s týmito dvoma
nami vysvätenými biskupmi podľa apoštolského ustanovenia vysväcovať pre iné miesta,
v ktorých biskupi majú a môžu dôstojne žiť. Avšak kňazom, diakonom alebo
duchovným ktoréhokoľvek stavu, či Slovienom alebo príslušníkom ktoréhokoľvek
kmeňa, ktorí žijú na území tvojej dŕžavy, nariaďujeme, aby sa vo všetkom podriadili a
poslúchali nášho už spomínaného spolubrata, vášho arcibiskupa, aby bez jeho vedomia
vôbec nič nekonali. Ak by sa však zo vzdorovitosti a neposlušnosti opovážili vyvolať
nejaké pohoršenie alebo rozkol a po prvom, ba ani po druhom napomenutí by sa vôbec
nepolepšili, z našej moci nariaďujeme, aby ste ich podľa platnosti (tých) ustanovení,
ktoré sme mu odovzdali a vám poslali, ako rozsievačov kúkoľa ďaleko vyhnali zo
svojich cirkví a územia. Napokon právom schvaľujeme slovienske písmo vynájdené
nebohým Konštantínom Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválospevy patriace Bohu,
a nariaďujeme, aby sa v tomto jazyku hlásalo velebenie a skutky Krista, Pána nášho.
Veď zvelebovať Pána nielen tromi, lež všetkými jazykmi pripomína nám Písmo sväté,
ktoré prikazuje slovami: "Chváľte Pána všetky národy a oslavujte ho všetci ľudia" (Ž.
116, 1). Aj apoštoli naplnení Duchom svätým hlásali veľké skutky božie všetkými
jazykmi (porov. Sk. ap. 2, ll). Preto aj Pavel, trúba nebies, hlása napomínajúc: "Každý
jazyk aby vyznával, že náš Pán Ježiš je v sláve Boha-Otca" (Filip. 2, ll). O týchto
jazykoch nám dostatočne a zreteľne pripomína aj v prvom liste ku Korinťanom, aby
sme hovoriac (rôznymi) jazykmi budovali božiu cirkev (porov. I. Kor.14,4). Veď ani
viera, ani náuka nijako neprekáža či už omše spievať v tomže slovienskom jazyku, či
čítať sväté evanjelium alebo sväté čítanie Nového alebo Starého zákona správne
preložené a vysvetľované, či prespevovať všetky iné hodinkové pobožnosti, pretože kto
stvoril tri hlavné jazyky, a to hebrejský, grécky a latinský, ten aj všetky ostatné stvoril
ku svojej chvále a sláve. Avšak nariaďujeme, aby sa vo všetkých kostoloch vašej krajiny
čítalo evanjelium pre väčšiu slávu po latinsky a len potom preložené do slovienskeho
jazyka zaznievalo do uší ľudu, nerozumejúceho latinskému slovu, ako sa to vraj v
niektorých cirkvách robí. A keď sa tebe i tvojim veľmožom páči počúvať omše radšej v
latinskom jazyku, prikazujeme, aby sa pre teba omšové obrady odbavovali po latinsky.
Dané v mesiaci júni, v trinástu indikciu.“
(1)

Opäť sa tým potvrdzuje vysoká samostatnosť Nitrianskeho kniežatstva.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, s. 190-192

12. Zákon sudnyj ljudem

9. stor.

Na žiadosť kniežaťa Rastislava Konštantín a Metod spracovali prvý slovansky písaný
zákonní pod názvom Zakon sudnyj ljudem. Zákonník vychádzal z byzantských právnych
predlôh a jeho úlohou bolo nahradiť tradičné zvykové právo. Z Veľkej Moravy sa neskôr
dostal do Bulharska a odtiaľ na Kyjevskú Rus. V oboch štátoch postavil základy nového
právneho poriadku.
„II.
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1. V každom spore i obvinení a udaní treba (zachovať), aby knieža i sudca
nekonali výsluch bez svedkov mnohých, ale aby žalobcom a obviňovateľom hovorili: Ak
to nedokážete svedkami, ako i boží zákon káže, očakávajte, že prijmete ten istý trest,
ktorý ste vyslovili na druha. Boží zákon tak káže, a kto ho nezachováva, nech je
prekliaty.
2. O svedkoch: Nad všetkým týmto je potrebné pri každom spore, aby knieža i
sudca so všetkou starostlivosťou a trpezlivosťou vyšetrovanie konali a (že by) bez
svedkov neodsudzovali, lež hľadali svedkov pravdivých, bojacich sa Boha, vážených a
ktorí nemajú nijakej nenávisti, ani zloby, ani hnevu, ani sporu, ani obvinenia proti
tomu, na koho svedčia, ale iba strach z Boha a jeho spravodlivosti.
3. Počet svedkov nech je jedenásť i vyše toho počtu, a v malom spore od siedmich
do troch, ale nie menej od tohto počtu.
4. Sudca má však moc záloh prijať od toho, na koho vypovedajú a určiť svedkom
prísahu, ale aj predaj alebo ten istý trest, ak sa niekedy ukáže, že luhali.
5. Neslobodno ani raz prijímať svedkov, ktorých dakedy usvedčili, že luhali,
prestupujú zákon boží alebo vedú zverský život, alebo ktorí sa ako sebou nevládni
vylučujú z prísahy.
IV.
1. Kto má ženu svoju a zhreší s otrokyňou, ak sa neprístojnosť stane známa, je
potrebné, aby ju (otrokyňu) knieža onej krajiny (vyhnal) von z krajiny, aby ju do inej
krajiny predali a (získaný) obnos dali chudobným.
2. Tiež násilník sa má podľa božieho zákona prikázať od služobníka božieho
sedemročnému pôstu. Nech stojí von pred božím chrámom dva roky počas omše a dva
roky nech vchádza do kostola po sväté evanjelium a ďalej nech von stojí a počúva omšu.
Ďalšie dva roky do “Verím v jediného Boha” a siedmy rok na celej (omši) nech stojí, ale
nech nepríjíma, ale skončiac sedem rokov na ôsmy rok nech hostiu prijíma. Sedem
rokov nemá jesť iba chlieb a vodu.
V. Kto zhreší s cudzou otrokyňou, nech dá tridsať stľazov(1) pánovi otrokyne a
sám nech sa podrobí sedemročnému pôstu, ako sme povedali, aby nebol predaný. Ak je
chudobný, nech dá niečo podľa svojho imania pánovi tej otrokyne a sám nech sa
podrobí rečenému pôstu.
VI. Smilniacemu mníchovi podľa svetského zákona nos odrežú, ale podľa
cirkevného zákona(2) nech sa mu uloží pätnásťročný pôst.
VII.
1. Kto si svoju kmotru vezme za ženu, podľa zákona svetského nos im obom
odrežú a rozlúčia ich. Ale podľa cirkevného zákona (treba) ich rozlúčiť a nech sa
podrobia pätnásťročnému pôstu.
VIII.
1. Kto súložil s dievkou, ktorá je panna, ale nie so súhlasom rodičov - a keď sa to
títo dozvedia - ak si ju chce vziať a chcú to aj jej rodičia, nech sa koná svadba.
2. Ak však jednako nebude chcieť a bude vážený pre svoje bohatstvo, nech dá
dievke za pohanu libru(3) zlata, to jest sedemdesiat dva stľazov. Ak nemá toľko, nech dá
polovicu majetku svojho.
3. Ak je chudobný, nech ho sudca tej krajiny dá palicovať a nech ho vykáže zo
svojho obvodu.(4)
IX. Kto súložil s dievkou, ktorá je pannou, násilím na pustom mieste, kde nebol,
kto by jej pomohol, nech sa predá a jeho imanie nech sa dá dievke.
X.
1, Kto súloží s dorastajúcou pred jej trinástym rokom, nech sa so všetkým
majetkom svojim predá a nech sa (získaný obnos) odovzdá dievčaťu.
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XI. Tomu, kto s dievkou zasnúbenou mužovi súloží, ak aj so súhlasom dievky
vošiel, nech sa odreže nos.
XII. Krvesmilníci, ktorí so svojou krvou činia svadbu, nech sú rozlúčení.
XIII. Kto má dve ženy, nech vyženie mladšiu s jej deťmi a nech je palicovaný a
(má) pôst sedem rokov.
XIV. Kto zapáli cudzí les a rúbe stromy, za to je povinný dvojnásobnou
náhradou.
XV.
1, Kto za nejaké nevraživosti alebo pre zbojstvo majetku budovy ohňom zapáli,
ak je to v meste, nech ho upália, a ak je to v osade alebo na dedine, nech ho mečom
zotnú...
2, Ak niekto kostrvie alebo tŕninu chcejúc zapáliť na svojej nive zapáli oheň, ten
oheň rozšíriac sa cudziu nivu alebo cudzí vinohrad zapáli; treba súdiť a skúmať, či sa to
stalo z neskúsenosti alebo tuposti toho, čo zapálil oheň (a) nech sa vec vybaví bez škody
pohoreného.
3. Ak vo veterný deň zapáli oheň, alebo ho neopatrí, mysliac, že sa oheň nerozšíri,
alebo to robí z lenivosti, alebo že nemôže, (nech sa odsúdi).
4. Ak opatril všetko, ale náhle padne víchrica, a preto sa oheň rozšíril, nech sa
neodsúdi.
5. Ak sa od blesku zapália budovy i niečo z jeho budovy zhorí a preskočí oheň i
ďalej, zapáli budovy okolitých jeho susedov, pretože požiar ten znenazdajky vznikol,
neodsudzuje sa.
XVI. Nikto nech toho, kto sa utečie do chrámu, násilím (nevyvádza), ale nech
utečenec vyjaví vec i vinu, ktorú spáchal, kňazovi a (ten) nech ho príjme za utečenca.
Preto nech podľa zákona sa vyskúma a vyšetrí jeho vina. Ak sa niekto pokúsil násilím z
kostola vyvliecť utečenca, nech to bude ktokoľvek, nech príjme 140 palíc a potom nech
sa, ako sa patrí, vyskúma vina utečenca.
XVII. Ten, kto má spor s niekým a nepovie o tom vladykom, ale koná osve mocou
alebo násilím naliehajúc, ak to činí, i keď má pravdu, nech príde o svoju vec a nech ju
navráti. Ak by (pritom) niečo cudzieho vzal, nech ho vladyka toho kraja palicuje; lebo
nie je v jeho moci, aby bol mstiteľom, a keďže sa stal, nech náhradu dá za to, čo vzal.
XVIII. Rodičia a deti, ak proti sebe hovoria, nech nemajú viery. Otrok alebo
oslobodený nech nie je svedkom ani v prospech pána ani proti pánovi.
XIX.
1, Kto od cudzích kúpi zajatca a uvedie ho do pôvodného stavu: ak má (zajatec)
peniaze a dá ich za seba, ktoré (kupujúci) za neho dal, nech odíde slobodný.
2. Ak však nemá, nech si ho ako námedzníka má ten, čo ho kúpil, kým si neodrobí
cenu, na ktorej sa dohodol, a pritom sa mu mzda za každý rok určuje na tri stľazy pred
svedkami. A tak, keď skončí, prepúšťa sa slobodný.
XX. Svedkovia z počutia nech nesvedčia hovoriac: “Počuli sme to od niekoho, že
tento je dlžník”, alebo iné niečo svedčiac z počutia, aj keď sú to, čo svedčia, župani.
XXI. Kto z vojakov, ako sa ukáže, svätú našu vieru kresťanskú odvrhol, keď sa
vrátil do svojej krajiny a mesta, nech sa predá kostolu.
XXII. Ak si niekto požičia koňa (na cestu) do istého miesta, alebo (ho) pošle, a
stane sa, že sa (kôň) poraní alebo hynie, požičiavateľ musí učiniť pána koňa
bezškodným.
XXIII. Kto zatvoril cudziu lichvu alebo hladom umoril alebo inakšie nejako
zahubil, nech sa odsúdi na dvojnásobnú náhradu.
XXIV. Kto kradne vo vojne; ak (ukradne) zbraň, nech sa palicuje, ak koňa, nech
sa predá.
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XXV. Pán otroka, ktorý kradne, ak chce mať takého otroka, nech dá náhradu.
Ak nechce mať toho otroka, nech ho dá do poroby okradnutému.
XXVI. Kto cudzie stádo odoženie, ak to učiní po prvý raz, nech sa palicuje, za
druhý raz nech sa vypovie z krajiny, po tretí raz nech sa predá, lež iba keď všetko vráti,
čo odohnal.
XXVII. Kto mŕtvych v hrobe zvlečie, nech sa predá.
XXVIII. Kto vnikne k oltáru vo dne alebo v noci a niečo zo svätých nádob alebo
rúcha alebo ktorúkoľvek vec vezme, nech sa predá, a kto mimo oltára z kostola niečo
vezme, nech sa palicuje a ostrihá sa a nech sa vypovie z krajiny ako nečestný.
XXIX. Kto zajme slobodného a predá alebo zotročí, nech je zotročený sám, keďže
i on slobodného zotročil, nech do tej istej poroby vstúpi.
XXX. Kto si prisvojuje cudzieho otroka a ukrýva ho a činí to tajne, povinný je
takého svojho pánovi ustanoviť, dať druhého takého otroka alebo jeho cenu...
XXXVII. Toto všetko treba sudcom skrze svedkov vyšetriť, ako sme písali. Všade
odkazujeme všetky neprávosti ľudské na veľký súd boží. Ten bude súdiť. Preto sa nikto
nemá vyhýbať, lež všetkých po všetky dni treba na boží súd naúčať a dúfať v Krista
Boha, že vo všeobecný súd blažený hlas uslyšia: “Poďte blahoslavení služobníci verní,
nad mnohých vás ustanovím, vojdite do radosti Pána Boha vášho, veseliac sa s anjelmi
na veky vekov. Amen.”
(1)
(2)
(3)
(4)

Názov peňažnej jednotky, gótsky skilling, zodpovedajúci gréckemu alebo latinskému
názvu solidos, solidus. Približne 4,55 g zlata.
Svetské osoby podliehali právu rímskemu, cirkevné kanonickému. Uvedené druhy
trestných činov ukazujú, že vtedajšie cirkevné osoby žili bežným rodinným životom.
Libra zlata sa rovnala asi 327,5g a bolo ju možné deliť na 72 zlatých solidov.
Tresty boli doplňované pôstmi, väčšinou v dĺžke siedmych rokov, v horších prípadoch
pätnástich rokov.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 267-273.

13. Zákaz pápeža Štefana V. používať slovienčinu ako liturgický jazyk
po auguste 885
Ešte počas života sv. Metoda došlo k rozkolu medzi ním a nitrianskym biskupom
Vichingom, podporovaným Svätoplukom I., ktorý skončil tak, že sv. Metod Vichinga (?900/912) z jeho funkcie suspendoval. Po Metodovej smrti sa Svätopluk obrátil k novému
pápežovi Štefanovi V. (885-891), ktorý v osobitnom liste, vydanom niekedy po auguste 885,
poučil Svätopluka I. vo viere, zrušil suspendáciu Vichinga, rovnako aj povolenie viesť
bohoslužbu v slovienskom jazyku a nariadil vyhnať z Veľkej Moravy tých, ktorí by toto jeho
rozhodnutie neuposlúchli.
„Štefan, biskup, sluha sluhov Božích, Svätoplukovi, kráľovi Slovienov. Pretože si
sa v horlení za vieru so všetkou oddanosťou zasvätil kniežaťu svätých apoštolov, čiže
Petrovi, kľúčnikovi nebeského kráľovstva, a jeho námestníka si pred všetkými
kniežatami tohto pominuteľného sveta vyvolil za hlavného patróna a s veľmožmi a
ostatným ľudom krajiny si sa zároveň odovzdal do jeho ochrany, neprestajnými
modlitbami vyprosujeme od Boha, darcu všetkého dobra, v ktorého ruke spočívajú
všetky práva kráľovstiev, aby Ťa posilňoval svojou priazňou, aby si chránený jeho
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pomocou a na príhovor apoštolských kniežat Petra a Pavla bol uchránený aj od úkladov
diabolských a tešil sa telesnému zdraviu, aby si bez úhony na duši i tele, za dobré skutky
večným sudcom oslávený, bol obdarený večnou blaženosťou. Aj my, ktorí zastávame
jeho námestníctvo, máme o Teba náležitú starosť a v ktorejkoľvek veci budeš
potrebovať pomoc, v tom, čo smeruje k Tvojmu spaseniu, vo všetkom s Božou pomocou
nájdeš (v nás) ochrancu. Teba pre zásluhu o vieru so všetkými Tvojimi vernými, keďže
nijaká hranica krajín nemôže byť prekážkou, duchovnou náručou sťa prítomného s
láskou objímame ako duchovného syna. Keďže sme teda počuli, že dychtivo túžiš po
pravej viere, a podľa tohto bezpečného znaku poznávame, že sa Tí zažiadalo obrátiť sa
na Tvoju matku, čiže svätú cirkev rímsku, ktorá je hlavou všetkých cirkví ... Tvoju
oddanosť, ktorá sa chce poúčať, si vážime (a) aby sme zaslúženou chválou vyzdvihli
Tvoju múdrosť, ktorá sa nesnažila zabiehať inam, lež pýtať si radu u tej, ktorá je
hlavou, z ktorej aj všetky cirkvi vznikli. Teda opravdivým základom viery, na ktorom
Kristus ustanovil svoju cirkev, je toto: Tri skutočne jestvujúce osoby, Otca i Syna, i
Ducha Svätého, sú si rovnako večné a seberovné. A tieto tri osoby majú jednu
prirodzenosť Božiu, jednu podstatu, jedno Božstvo, jednu velebnosť. V týchto osobách
je osobitosť, nie splynutie, rozdielnosť, nie oddelenosť... Tejto viery (prenesenej) Pánom
na apoštolova apoštolmi založenej pridržiava sa svätá katolícka a apoštolská cirkev
rímska. Napomíname ťa, prosíme a zaprisaháme, aby si sa jej pevne pridržiaval. Zistili
sme, že aj Wiching, ctihodný biskup a najdrahší spolubrat, je vyučený v tejto cirkevnej
náuke, a preto sme Vám ho znova poslali, aby spravoval Bohom mu zverenú cirkev, lebo
sme sa presvedčili, že je Ti najvernejší a o Teba vo všetkom veľmi starostlivý. Prijmite
ho, vážte si ho a zahŕňajte náležitou cťou a povinnou úctou z úprimného srdca ako
duchovného otca a vlastného pastiera, pretože jemu preukázanú česť vzdávate Kristovi,
ako sám hovorí: "Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma Toho, ktorý
ma poslal" (Matúš 10,40). Teda nech on má na starosti všetky cirkevné záležitosti a
úrady a nech ich spravuje, majúc pred očami bázeň Božiu, lebo i za ne, i za duše ľudu
jemu zvereného sám bude prísnemu sudcovi skladať účty. Vo veci pôstu teda vedz, že
bol schválený zákonom (Písma svätého), prorokmi a samým Pánom v evanjeliu. Veď aj
Mojžiš, aby dostal zákon, štyridsať dní a nocí sa postil. Eliáš, ktorý modlitbami zatvoril
nebesá, aby tri roky a šesť mesiacov nepršalo, a opäť modlitbami ich otvoril, a nebesá
vydali dážď a pôda vydala svoje plody, postil sa štyridsať dní a nocí. Aj sám pôvodca
zákona, náš Pán Ježiš Kristus, postil sa štyridsať dní a nocí. Ak však niekto zavrhuje
pôst, nech zavrhuje aj modlitbu a nech rúhavo tvrdí, že zlých duchov vyháňať je zlo,
zatiaľ čo Pán vraví: "Tento druh (diabolstva) nedá sa ináč vyhnať, iba modlitbou a
pôstom" (Mat 17, 21). Prikázaním je totiž postiť sa, no v ktoré dni sa treba postiť a v
ktoré jesť, nebolo ustanovené prikázaním Pána ani apoštolov, avšak cirkev sa
pridržiava starej obyčaje otcov, pretože aj ustanovenia predchodcov, aj obyčaj predkov
treba zachovávať ako zákon. V štvrtý deň (stredu) sa treba postiť, lebo podľa evanjelia v
štvrtý deň týždňa sa Židia uzhodli, že Ježiša ľsťou chytia a zabijú. Šiesty deň týždňa
(piatok) právom je venovaný pôstu z úcty k umučeniu Pána. Avšak aj v sobotu sa treba
postiť na obnovenie pamiatky udalosti, že učeníci predstavujúci si Pána ako človeka v
ten deň ho ležiaceho v hrobe oplakali. O piatom dni sa však niektorí domnievali, že je
zrušený (pôst), pretože na ten deň pripadá uzmierenie kajúcnikova v ten deň sa posviaca
svätá križma, v ten deň Vykupiteľ s učeníkmi večeral a podal im sviatosť svojho tela a
krvi, v ten deň pred zrakmi učeníkov vstúpil na nebesá. Deň Pánov (nedeľa) je pre slávu
zmŕtvychvstania a príchod Ducha Svätého právom zasvätený radosti. Ostávajúce dva
(dni) ponechávame každému na vlastné rozhodnutie; myslím, v týchto (dňoch) treba
dbať o to, aby ten, kto je, nepohŕdal tým, ktorý neje, a ten, kto neje, neodsudzoval toho,
ktorý je, aby sme, čokoľvek robíme, konali na slávu Božiu. Pôst totiž, ktorý sa nazýva
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kántrami, starí otcovia nie nadarmo ustanovili zachovávať, ako vraví žalmista: "Pána
chcem velebiť v každom čase" (Ž 34,2), aby sme v jednotlivých a ktorýchkoľvek ročných
obdobiach pokorovali dušu postom. Tak pôst v prvom mesiaci prikázal zachovávať Pán
v Exode, pôst v štvrtom, siedmom a desiatom skrze proroka Zachariáša, aby sme v
každom čase pokáním pevne dôverovali v milosrdenstvo. Nech Ti postačí toto málo
povedané o pôste, hoci by sa mohlo hovoriť o jeho premnohých významoch, ktoré teraz
vysvetľovať niet času. Ver však, tento pôst je Bohu nadovšetko milý: roztrhni spojivá s
bezbožnosťou, uvoľni putá utláčajúce ho, prepusť na slobodu tých, ktorí boli pokorení,
a odstráň každé bremeno. Toto treba ozdobiť týmito klenotmi. "Daj hladnému svoj
chlieb a biednych a potulných voveď do svojho domu" (Iz 58, 7). Vedz, toto sú Bohu
milé svetlá, ktorými treba každodenne zdobiť pôst, aby sa Bohu zapáčil. Keď sme sa
však dozvedeli, že Metod sa oddáva bludu, nie budovaniu, sváru, nie pokoju, veľmi sme
sa zadivili; ak je to tak, ako sme počuli, jeho blud celkom zavrhujeme. Kliatba však,
ktorú on riekol na potupenie katolíckej viery, uvalí sa na jeho hlavu. Ty však a Tvoj ľud
budete pred súdom Ducha Svätého bez viny, ak, pravda, budete neporušene zachovávať
vieru, ktorú hlása rímska cirkev. Avšak pobožnosti a sväté sviatosti a omšové
bohoslužby, ktoré sa tenže Metod opovážil slúžiť slovienskym jazykom, hoci sa pri
najsvätejšom tele blahoslaveného Petra prísahou zaručil, že to viac neurobí, (my)
zhroziac sa hriechu (spáchaného) jeho krivo u prísahou, zakazujeme z Božej a našej
apoštolskej moci pod trestom uvrhnutia do kliatby, aby sa toho odteraz niekto niekedy
dopustil; s výnimkou, ak ide o vyučovanie prostého a nevzdelaného ľudu a keď výklad
evanjelia či apoštola hlásajú v tomže jazyku vzdelaní, aj dovoľujeme, aj nabádame, aj
napomíname, aby sa tak čo najčastejšie dialo, aby každý jazyk velebil Boha a vyznával
ho (porov. Filip 2, 11). Vzdorovitých však a neposlušných, vyvolávajúcich zvadu a
pohoršenie, ak by sa po prvom a ani po druhom napomenutí vôbec nepolepšili,
prikazujeme z lona cirkvi vyobcovať ako rozsievačov kúkoľa, a aby ani jedna prašivá
ovca nenakazila celé stádo, z našej moci rozkazujeme ich zadržať a ďaleko vyhnať od
vašich hraníc.“
Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 279-281.

14. Konštantín Porfyrogenet: O spravovaní štátu

895

Nie raz sa Veľká Morava zmietala vo vnútorných intrigách a bratovražedných bojoch.
Snáď práve preto byzantský cisár Konštantín VII. Porfyrogenet (905-959) vo svojej knihe
O spravovaní štátu, napísanej medzi rokmi 948-952, venoval Veľkej Morave historku o troch
Svätoplukových prútoch, vyzývajúcu k jednote. Jeho práca O spravovaní štátu nám okrej
tohoto odkazu, zanecháva i najstaršiu zmienku o názve samotnej Veľkej Moravy.
„40. Miesto, kde Turci(1) predtým bývali, menuje sa podľa názvu tu pretekajúcej
rieky Etel a Kuz, v ktorom teraz Pečenehovia(2) bývajú. Turci však, vypudení
Pečenehmi, odišli a osadili sa v zemi, kde teraz bývajú. Na tomto mieste sú niektoré staré
pamiatky. Tak prvou je most cisára Trajána(3) na začiatku Turecka, potom aj Belehrad
na tri dni od tohto mostu, v ktorom je aj veža svätého a veľkého cisára Konštantína,(4) a
opäť pri zákrute rieky je takzvané Sirmium (Mitrovica), na dva dni cesty od Belehradu,
a za týmito Veľká Morava, a to nepokrstená,(5) ktorú spustošili Turci a v ktorej
predtým panoval Svätopluk.
41. O krajine Morave. Treba vedieť, že moravské knieža Svätopluk bol udatným
a u kmeňov s ním susediacich obávaným mužom. Tento Svätopluk mal troch synov.
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Keď zomieral, rozdelil svoju krajinu na tri časti a svojim trom synom zanechal po
jednej časti. Prvého ustanovil za veľké knieža ostatných dvoch však, aby boli pod mocou
prvého syna. A napomínal ich, aby nerobili roztržku jeden proti druhému, (pričom) im
predložil takýto príklad: Vzal totiž a zviazal tri prúty a podal ich prvému synovi, aby ich
zlomil; keď to ten nevládal, dal ich opäť druhému a podobne aj tretiemu. Potom tie tri
prúty rozviazal a dal ich tým trom po jednom (prúte). Oni ich vzali a na príkaz, aby ich
zlomili, ihneď ich zlomili. A takýmto príkladom ich napomenul a povedal: "Keď
zostanete v dorozumení a v láske nerozlučiteľní, nepriatelia vás nebudú môcť poraziť a
podmaniť. Ak však povstane medzi vami roztržka a súperenie a oddelíte sa na tri
osobitné vlády nepodliehajúc prvému bratovi, i jeden druhého zničíte, i susedia
nepriatelia vás úplne spustošia." Keď potom po smrti tohto Svätopluka jeden rok v
mieri pretrvali, povstala medzi nimi škriepka a roztržka a jeden proti druhému podnikli
vnútornú vojnu. Prišli Turci, úplne ich zničili a zaujali ich krajinu, v ktorej i teraz
bývajú. A pozostatky ľudu(6) sa rozptýlili, utiekli k susedným kmeňom, k Bulharom, k
Turkom, k Chorvátom a ostatným kmeňom.
42. Opis zeme od Solúna po rieku Dunaj a mesto Belehrad, po Turecko a
Pečenežsko, po kozársky hrad Sarkel, po Rusko...
Treba vedieť, že od Solúna po rieku Dunaj, kde je mesto nazývané Belehrad, je
osem dní cesty, ak niekto cestuje nie rýchlo, ale s odpočinkom. A za riekou Dunajom, na
území Moravy bývajú Turci, ale aj mimo toho (územia) medzi Dunajom a riekou
Sávou...“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Termín Turci, Turecko označuje staromaďarské etnikum.
Turecký kmeň v južnom Rusku - Polovci.
Zvyšky mosta cisára Trajána (98-107) zachovali sa podnes v Železných vrátach na
Dunaji.
Byzantský cisár Konštantín Veľký vládol v r. 306-337.
Veľká Morava - nepokrstená ležala za riekou Tisou.
Pod pojmom “ľud” chápe Konštantín predovšetkým veľkomoravskú šľachtu a
vojenské družiny (resp. ich zvyšky).

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 1920.

15. Sťažnosť bavorského biskupstva proti cirkevnej provincii na Veľkej
Morave
900
Vnútorné boje stáli u kolísky rozkladu Veľkej Moravy. Po smrti kniežaťa Svätopluka
došlo k rozporom medzi jeho nástupcom Mojmírom II. a jeho mladším bratom Svätoplukom
II. V roku 898 do vývoja zasiahli Bavori a veľkomoravské vojská porazili. V tejto situácii
vyslal v roku 899 pápež na Veľkú Moravu svojich legátov, ktorí tu zriadili arcibiskupstvo s
tromi biskupstvami, čo na jednej strane zvýraznilo postavenie Veľkej Moravy a na strane
druhej vyvolalo protesty u bavorského kňažstva. Svedčí o tom sťažnosť bavorského biskupa
pápežovi Jánovi VIII.
„Najvyššiemu veľkňazovi a všeobecnému pápežovi, pánovi nie jedného mesta, lež
celého sveta, Jánovi, vznešenému kormidelníkovi rímskej stolice. Najponíženejší synovia
Vašej otcovskej starostlivosti Teotmar, arcibiskup salzburskej cirkvi, Uvaldo, biskup
cirkvi frizinskej, Erchanbald, eichstättskej, Zachariáš brixenskej, Tuto rezenskej,
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Richarius pasovskej, ako i všetko duchovenstvo a kresťanský ľud po celom Noriku,
ktoré sa nazýva aj Bavorskom, želáme šťastné napredovanie v našom Spasiteľovi,
rozkvet kresťanského pokoja a večné kráľovstvo. Z dekrétov Vašich predchodcov a z
ustanovení kresťanských otcov sme veľmi dôkladne poučení, že vo všetkom, čo v našom
kňazskom úrade prekáža a je s ním v rozpore, (máme sa) odvolávať na rímskeho
veľkňaza, aby to, čo smeruje k jednote svornosti a k zachovaniu poriadku, nenarúšala
nijaká nezhoda, ale aby o tom s najväčšou opatrnosťou on rozhodoval...
Nijako totiž neveríme tomu, čo prinútení každodenne počúvame, že by od onej
svätej a apoštolskej stolice, ktorá je nám matkou kňazskej dôstojnosti a zakladateľkou
kresťanskej viery, pochádzalo niečo prekrútené, ale iba hodnoverné učenie cirkevnej
vierouky. Avšak z Vašej strany prišli, ako sami vyhlásili, traja biskupi, t.j. arcibiskup
Ján a biskupi Benedikt a Daniel, do krajiny Slovienov, nazývaných Moravanmi, ktorá
bola so svojimi obyvateľmi podrobená našim vladárom a nášmu ľudu, ako aj nám tak v
pestovaní kresťanskej viery, ako aj v poplatku za pozemský majetok, pretože až potom
boli vyučení (vo viere) a z pohanov sa stali kresťanmi. A preto biskup mesta Pasova, v
diecéze ktorého žijú ľudia onej krajiny, od začiatku ich pokresťančenia prišiel tam bez
akejkoľvek prekážky, kedykoľvek sa mu zažiadalo a povinnosť viedla a zúčastnil sa so
svojimi a aj s tamojšími synodálneho zhromaždenia, a všetko, čo bolo potrebné urobiť,
vykonal podľa svojich síl, a nikto sa mu nepostavil na odpor. Ešte aj naši grófi, susediaci
s našou krajinou, vykonávali tam svetskú správu, a čo bolo treba napraviť, napravili,
vyberali poplatky a nikto im v tom neodporoval dovtedy, kým diabol nezatvrdil ich
srdcia, kým sa nezačali odvracať od kresťanstva a odopierať každú spravodlivosť i
vojnou vyhrážať a veľmi zúrivo sa stavať na odpor, nakoľko, že biskup a kazatelia
nemohli tam ísť, ale robili podľa svojej vôle, čo chceli. Teraz však, čo sa nám zdá
ťažkým a neuveriteľným, na dovŕšenie bezprávia vystatujú sa, že za množstvo peňazí si
vymohli, že Vy ste k nim vyslali týchže spomenutých biskupov a že v tomže pasovskom
biskupstve ste zaviedli také (poriadky), o ktorých sme nikdy nepočuli, žeby pochádzali od
onej apoštolskej stolice, ani že by ich boli ustanovili kanonické dekréty, aby sa v jednej
cirkvi objavil taký veľký rozkol. Veď jedno biskupstvo je rozdelené na päť. Keď totiž
spomenutí biskupi prišli, vo vašom mene, ako sami vyhlásili, ustanovili v jednom a tom
biskupstve jedného arcibiskupa, akoby v cudzom biskupstve mohol jestvovať
arcibiskup, a troch biskupov jemu podriadených bez vedomia arcibiskupa a súhlasu
biskupa, v diecéze ktorého boli.
To, že nás spomenutí Slovieni obviňovali, že sme s Maďarmi kresťanskú vieru
zneuctili a že sme na psa či vlka a iné najbezbožnejšie a pohanské predmety prisahali a
uzavreli mier a že sme im dali peniaze, aby odišli do Itálie - keby sa medzi nami viedol
vami verejne zavedený spor pred Bohom, ktorý vie o všetkom prv, ako sa to stane, a
pred vami, ktorý ste jeho apoštolským námestníkom, vysvitla by lož a dokázala sa naša
nevina. Keďže totiž neustále ohrozovali našich kresťanov usadených ďaleko od nás a
sužovali neobyčajným prenasledovaním, nedarovali sme im peniaze, ani žiadnu cennú
hodnotu, lež iba svoje plátenné šatstvo, aby sme ich divokosť ako-tak skrotili a dosiahli,
že by sme mali pokoj od ich prenasledovania...“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 2122.

16. Abú Alí Mohamed ibn Omar ibn Rusta: Kniha drahocenných
prameňov
913-925
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O situáciu v Európe sa tiež zaujímali arabskí cestovatelia a zemepisci. Jedným z nich
bol i Peržan Ibn Rusta, pochádzajúci z Isfahánu, ktorý vo svojej práci Kniha drahocenných
prameňov použil nám neznáme dielo o živote Slovanov a Maďarov. Okrem iného nám
približuje svet Slovienov z obdobia Veľkej Moravy, i keď mieša zvyky Slovanov západných a
východných.
„Medzi územím Pečenehov a Slovanov je desaťdňová cesta. Na začiatku (blízko)
hraníc leží mesto Wa′′ ib.(1) Cestou vedúcou do tohto mesta treba tu prejsť rozsiahlym
pustým územím, pričom sa stretneš s prameňmi vody a listnatými lesmi. Územie
Slovanov je rovinaté a lesnaté a oni ho obývajú; nemajú ani vinohrady, ani zavlažované
polia. Majú akési drevené nádoby (na stojanoch), v ktorých sú vyvŕtané otvory pre včely
a ich med; a tieto drevené nádoby nazývajú ilišdž;(2); z jednej takejto sa vyberie med o
váhe 10 ibrikov.(3) Ošípané nechávajú pásť práve tak ako ovce.
Ak niekto z nich zomrie, spália ho, a ich ženy, ak im niekto (z rodiny) zomrie,
porania si nožom ruky a tvár. Na druhý deň po spálení nebohého prichádzajú (na miesto
spálenia) a z toho miesta odnesú popol a uložia ho do (hlinenej) nádoby, ktorú potom
uložia na vyvýšené miesto. Keď uplynie rok od úmrtia, príbuzní vezmú so sebou asi 20, i
viac úľov, zhromaždia sa na vyvýšenine, tam jedia a pijú, potom sa vrátia domov. Ak
nebohý mal tri ženy a niektorá z nich si myslí, že manžel ju najviac ľúbil, vezme dva
kusy dreva, v blízkosti zomretého postaví ich na zem, potom cez ne preloží tretí kus
dreva, stredom tohto prevesí silný povraz, ktorého druhý koniec si priviaže na šiju
stojac na stoličke; keď toto všetko urobila, vytrhnú spod nej stoličku a ona ostane visieť
zavesená, kým sa neudusí a neumrie. (Jej) mŕtvolu hodia do ohňa a spália. Všetci
(Slovania) sú ctiteľmi ohňa.(4)
Ich zbrane sú: vrhacie oštepy, štíty a kopije a okrem týchto iných zbraní nemajú.
Svojho vládcu nazývajú subandž-om;(5) sú mu poslušní. Sídlo vládcu je v prostriedku
slovanského územia. Najvznešenejší a najznámejší je ten, ktorému prislúcha titul knieža
kniežat a volajú ho Swjatubulk;(6) má väčšiu moc než subandž, ktorý je jeho
zástupcom. Tento panovník má aj kone. Jeho jedlo sa zhotovuje z mlieka. Má dobré,
mocné a drahocenné brnenie. Mesto, v ktorom sídli, sa nazýva Džirwáb.(7) V každom
mesiaci sú vyhradené tri dni pre trhy, kedy predávajú a kupujú rozličné veci).
V ich krajine je veľká zima a je taká tuhá, že ľudia si musia pod zemou vykopať
jamy, ktoré prikryjú drevom podobne ako (kupoly) kresťanských chrámov, potom to
zahádžu hlinou. Každý ta vojde so svojou rodinou, donesú tam drevo a niečo skál,
potom rozložia oheň a (udržujú ho), kým sa skaly nerozpália do červena, a keď to
(teplotou) dosiahne najvyšší bod, zalievajú (skaly) vodou, z ktorých sa šíri para a
príbytok sa zohreje. Potom si povyzliekajú rúcha a ostanú v príbytku až do jari. Vládca
každoročne vyberá od nich dávky. Kto má dcéru, každým rokom odovzdá (od nej) jeden
sviatočný chalát; ak má syna, aj z jeho šiat odovzdá jedno sviatočné rúcho, a keď niekto
nemá ani dcéru, ani syna, vtedy zo šiat manželky alebo súložnice (otrokyne) tiež odovzdá
jedno sviatočné rúcho. Ak dopadnú zlodeja, vládca ho dá udusiť alebo ho zverí pod
dozor správcovi najvzdialenejšej časti krajiny...“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Mesto nie je presne identifikované. Pretože autor spája skúsenosti rôznych Slovanov
dohromady, môže ísť o Kyjev.
Ulišče, veľký kadlubnový úľ.
Arabská i turecká dutá miera, známa i na Gemeri.
Uctievanie ohňa je starý indoeurópsky zvyk.
Jedná sa o skomolenú podobu slova župan - špán.
Rovnako skomolené meno Svätopluka I.
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(7)

Nejasný názov, snáď skomolenina slova Gradišče, Gradište.

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 327-331.

17. Smrť kráľa Svätopluka

894

Smrť najväčšieho a najvýznamnejšie veľkomoravského panovníka Svätopluka (?-894) sa
odrazila vo významných kronikách svojej doby, autori ktorých ale o nej nepodávajú presné
informácie. Niektorí hovoria o jeho pokojnej smrti, iní o násilnej. Rozporne je hodnotená jeho
osobnosť, okolnosti a deň jeho smrti - 17. 3. (?)... Vzhľadom k tomu, uvádzane informácie
najdôležitejších z nich.
1, Konštantín VII. Porfarogenet: O riadení ríše, kap. 41.
„Je treba vedieť, že vládca Moravy Svätopluk bol statočným a u národov s ním
susediacich obávaným mužom. Tento Svätopluk mal troch synov. Keď zomieral, rozdelil
svoju krajinu na tri časti a každému zo svojich synov zanechal jednu časť. Prvého
slávnostne ustanovil za veľkého vládcu s tou podmienkou, aby zostávajúci dvaja synovia
boli podriadení zvrchovanosti prvého syna. Potom ich napomenul, aby sa nedostali do
rozbrojov a nepostavili sa navzájom proti sebe. Ukázal im takýto príklad: priniesol
a zviazal tri prúty. Dal ich prvému synovi, aby ich zlomil. Keď mu na to nestačili sily,
podal ich znovu druhému a tým istým spôsobom aj tretiemu. Potom rozdelil tie tri prúty
a podal ich svojim synom po jednom. Tí ich vzali a na jeho pokyn, aby ich zlomili, to aj
urobili. Týmto príkladom ich napomenul a povedal: „Ak budete žiť v svornosti a láske,
stanete sa nerozdeliteľnými {...}(1) a neporaziteľnými. Ak však medzi vami dôjde
k svárom a súpereniu a rozdelíte krajinu na tri samostatné panstvá nepodliehajúce
prvému bratovi, zničíte sa navzájom a aj susední nepriatelia vás úplne zničia.“
Po smrti Svätopluka vydržali bratia žiť rok v mieri. Potom sa však medzi nimi začal
svár {...}(1) a oni začali medzi sebou bojovať. Vtedy prišli Maďari, úplne ich zničili
a zmocnili sa ich zeme a doteraz ju obývajú. A tí, čo prežili, sa rozptýlili a utiekli
k susedným kmeňom, k Bulharom, Maďarom, Chorvátom a k ostatným národom.“
2, Fuldské anály k roku 894
„... Svätopluk, knieža Moravanov a nádoba všetkej vierolomnosti, keď všetky
krajiny s ním susediace úkladmi a lsťou rozvrátil a bažiac po ľudskej krvi obkľúčil,
napokon napomínajúc svojich, aby sa nestali milovníkmi mieru, ale radšej nepriateľmi
susedov, nešťastne dožil svoj posledný deň. Avari, ktorých nazývajú Uhrami, v tom čase
prešli za Dunaj a spôsobili mnohé nešťastia...“(2)
3. Kosmova kronika Česká, kniha I., kap. 14.
„Roku od narození Páně 894.
…Téhož roku Svatopluk, král moravský – jak se všeobecně vypravuje – zmizel
uprostřed svého vojska a nikde se již neobjevil. Pravda je však, že přišed sám k sobě
uznal, že nespravedlivě a jaksi zapomněv dobrodiní pozdvihl zbraně proti svému pánu,
císaři Arnulfovi, jehož synu byl kmotrem a jenž mu podrobil nejen Čechy, ale i jiné
země odtud až k Odře a odtamtud do Uher až k řece Hronu. Želeje toho, za temna
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půlnočního vsedl, nikým nepozorován, na koně, projel svým táborem a uchýlil se na
jedno místo na stráni hory Zobru,(3) kde kdysi s jeho podporou a pomocí vystavěli tři
poustevníci ve velikém a nepřístupném lese kostel. Když tam dojel, na skrytém místě
v tomto lese zabil koně a svůj meč zahrabal do země. Na úsvitě přišel k poustevníkům,
aniž poznali, kdo jest; i byl po mnišsku oholen a oblečen v roucho poustevnické.
A pokud žil, zůstal od nikoho nepoznán, teprve když již poznal, že se blíží smrt, zjevil
mnichům, kdo jest, a hned potom umřel.“
4. Kronika Regina z Prümu, záznam k roku 894
„Asi v tejto dobe zomrel tiež Svätopluk, kráľ moravských Slovanov, muž medzi
svojimi najodvážnejší a duchom najbystrejší. Jeho kráľovstvo držali jeho synovia
nešťastne krátku dobu, pretože Uhri všetko až do základov spustošili.“
5, Šimon Kézai: Dejiny Uhrov, časť II., kap. 23,
„(Uhri) zahubili samotného Svätopluka i s celým vojskom náhlym útokom...“
(1)
(2)
(3)

Poškodené a teda nečitateľné miesto
Kronika teda dáva smrť Svätopluka do priamej spojitosti s útokom Maďarov. Podobne
postupujú staré uhorské kroniky, ale tiež Dalimilova kronika, ktorá ju naviac spojuje
s útokom Bavorov.
Kláštor sv. Hypolita na nitrianskom vrchu Zobor

Citované podľa: Slušný, J.: Rozpad veľkej Moravy, Korene, roč. XVII. Č. 7.-8./2009, ss. 8-9.

18. Anonym: Život Naumov

10. stor.

Na začiatku 10. storočia sa Veľká Morava rozpadla na niekoľko častí. Panóniu a južné
Slovensko obsadili staromaďarské kmene, stredné a severné Slovensko postupne pripadlo
Poľsku. Žiaci Konštantína a Metoda už v roku 885 museli Veľkú Moravu opustiť. Neznámy
autor v Živote Naumovom popísal nielen ich osudy po odchode z Veľkej Moravy, ale i
tragický koniec ich bývalej vlasti.
„Keď vysvätili za biskupa Klimenta,(1) vtedy pravoverný cár Symeon ustanovil
Nauma, druha jeho, na jeho miesto na učiteľstvo. A tento také isté námahy z lásky
činiac, panictvo zachovávajúc od detstva až do skončenia, utvoril si na východ od
Bieleho jazera(2) kláštor a kostol svätých archanjelov, a pobudnúc v učiteľstve 7 rokov,
zbavil sa učiteľstva a idúc do kláštora, požil 10 liet a na koniec (života) svojho prijal
mníšsky obraz. Tak spočinul v Pánovi s pokojom mesiaca decembra dvadsiateho
tretieho. A toto nech je vedomé: pred šiestimi rokmi (910) spočinul Naum, kňaz biskupa
Klimenta. A toto vedomé buď všetkým čítajúcim, ako sme prv napísali, že heretici tí
mučili mnoho a druhých predali Židom za odmenu, kňazov i diakonov. Tí Židi pojmúc
viedli (ich) do Benátok. A keď ich predali, božím prispením prišiel vtedy cisárov muž do
Benátok z Carihradu, cisárovo dielo vykonávajúc. A dozvediac sa o nich i vykúpil ich
cisárov muž, a tak ich pojmúc, odviedol do Carihradu a povedal o nich cisárovi
Bazilovi.(3) A postavili ich naspäť do ich úradov a hodností, za kňazov a diakonov, ako
aj prv boli. Aj platy dali, nikto v rabstve neumrel, ale títo v Carihrade cisárovom
chránení pokoj prijali, oni do Bulharskej zeme príduc s veľkou cťou pokoj prijali.
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A Moravská zem, ako bol predpovedal arcibiskup svätý Metod,(4) za bezzákonia
pre diela ich i herézy a za vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré prijali od
heretikov,(5) ktorým oni verili, čoskoro pomstu prijala od Boha. Nie po mnohých
rokoch prišli Uhri, peónsky(6) národ, a poplienili zem ich a spustošili ju. Ktorých však
nepoplienili Uhri, to do Bulharska bežali. A ostala zem ich pustá Uhrom v moc.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Kliment, najznámejší žiak Konštantína a Metoda
Jazero Ochrid v dnešnej Juhoslávii.
Bazil I. vládol v r. 867-886.
Povesť o tomto Metodovom proroctve vznikla až v Ochride. Po jeho smrti bola
slovienčina ako liturgický jazyk zrušená a sám Metod bol vyhlásený za kacíra.
Heretikmi rozumel autor Života franský klérus.
T.j. panónsky.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 2223.
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III.Kapitola
UHORSKO
Príchod staromaďarských kmeňov do Karpatskej kotliny znamenal koniec Veľkomoravskej
ríše a predovšetkým jej panstva na Slovensku. Spojenie časti slovenskej veľkomoravskej
šľachty s novou mocou naznačuje napríklad priebeh bitky pri Bratislave roku 907,
v priebehu ktorej Maďari a ich slovanskí spojenci porazili bavorské vojská. Moravské
jednotky sa tejto bitky pravdepodobne vôbec nezúčastnili. Po určitej prestávke, kedy
Slovensko pripadlo rodiacemu sa Poľsku (1001-1030), sa celá táto oblasť stala súčasťou
Uhorského kráľovstva, pričom oblasť Nitrianskeho kniežatstva si až do roku 1108
udržiavala výsostné postavenie v rámci Uhorského kráľovstva a stala sa sídlom následníka
trónu. V podstate je možné konštatovať, že nový štát sa na území Slovenska stal spoločným
domovom oboch etník, ku ktorým onedlho pribudli i Židia, ale aj príslušníci iných
tvoriacich sa slovanských národov, pričom práve v rámci neho sa dokončila premena
miestnych Slovienov na Slovákov ako samostatného národa.
Po tatárskom vpáde roku 1241-1242 sa na územie Slovenska začali sťahovať
Nemci, v súdobých listinách označovaní ako „hostia“, ktorí onedlho ovládli pôvodne
slovenské mestá a zakladali ďalšie. Došlo k rozmachu baníctva, pričom Slovensko sa
stávalo európskou zásobárňou zlata, striebra a olova. Spolu s tým došlo k rozmachu
obchodu a remesiel, takže slovenské mestá bohatli a v kvalite života nijak nezaostávali za
inými mestami strednej ale i západnej Európy. Pod vládou Arpádovcov (907-1301) a
Anjouovcov (1301-1386) krajina rozkvitla. V 15. storočí sa situácia začala obracať.
Žigmund Luxemburský, vládnuci v rokoch 1387-1437, už musel vynakladať veľké úsilie,
aby zvládal rastúcu moc domácej veľkej šľachty a rovnako tak rastúci tlak Turkov na
priľahlý Balkán. S podobnými problémami sa stretávali Ján Huňady, ktorý dominoval
Uhorsku v rokoch 1445-1456, jeho syn a kráľ Matej I. Korvín (1458-1490), ale
predovšetkým obaja Jagelovci – Vladislav II. (1490-1516) a Ľudvík (1516-1526), ktorí
vonkajší a vnútorný tlak zvládali len s vypätím všetkých síl. Vo vnútri krajiny rástlo napätie,
klesala výkonnosť ekonomiky, nespokojnosť a vzbury poddaných, na ktorých začali stále
intenzívnejšie doliehať následky presadzovania druhého nevoľníctva. Výslednicou všetkého
bola katastrofálna porážka pri Moháči 29. augusta 1526.

1. Obrázková kronika

896

Pád Veľkej Moravy je okrem vnútorných bojov a tlaku Bavorska pripisovaný útokom
starých Uhrov, ktorí do dnešného Maďarska prišli na konci 9. storočia. Po prvý krát napadli
Veľkú Moravu v roku 892. V Potisí sa však začali definitívne usadzovať od roku 896. Ich
príchod do Potisia, najmä staré maďarské legendy s týmto príchodom spojené, popisuje
Obrázková kronika, spísaná okolo roku 1358 a spojovaná s menom Marka z Káltu.
„(23) Po tom, čo Attilovi synovia a skýtsky ľud v krumhultskej bitke takmer
všetci zahynuli,(1) Panónia bola desať rokov bez kráľa a zostali v nej iba Slovania,
Gréci, Vlachovia, prisťahovaní Nemci a Moravania, ktorí počas života Attilu mu slúžili
ako jeho poddaní.(2) Na to povstal akýsi vládca menom Svätopluk, syn Morota(3) v
Poľsku, ktorý po podrobení Bracty(4) panoval Bulharom a Moravanom a po záhube
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Hunov začal vládnuť aj v Panónii. Toho Maďari zo Sedmohradska a od rieky Uh zlákali
rozličnými darmi a prezvedeli sa o ňom poslami, a keď uvážili, že jeho vojsko je
nechránené, neočakávaným vpádom zničili Svätopluka so všetkými jeho oddielmi v
akomsi mestečku pri moste Bana blízko Taty.(5) Dosiaľ možno vidieť rumy tohto
mestečka. A tak začali Maďari panovať nad spomenutými národmi Panónie, ktoré
Morotov syn rozširovaním (moci) rozhojnil.
Niektorí vravia, že vraj Maďari pri svojom druhom návrate do Panónie našli
vládcu Morota, a nie Svätopluka. Je to preto tak, že jeho otec Morot mal slávnejšie
meno, ale zmorený starobou odpočíval na hrade, ktorý sa nazýva Vesprím. Keď sa
dozvedel o nešťastí svojho syna, v žiali sa náhlou smrťou ukončil jeho život. Jeho syn
bol vo vládnutí neskúsený.
(24) Huni dorazili k rieke Tise, v piatom roku sa vydali od Tisy na pochod a od
bitky pri Zeiselmaueri až po Attilovo kraľovanie uplynul jeden rok. Attila potom
kraľoval štyridsaťštyri rokov, päť rokov bol vojvodom a žil stodvadsaťštyri rokov.
Zomrel v sedemdesiatom druhom roku po vpáde Maďarov do Panónie, čiže od vtelenia
Pána roku štyristo štyridsiateho piateho, v čase cisára Marciana II. a pápeža Gelasia I.
V onej noci, v ktorej Attila zomrel v Sicambrii, uvidel cisár Marcianus, zdržiavajúci sa
vtedy v Konštantinopole, vo sne zlomený Attilov luk, z čoho usúdil, že zomrel.(6)
(28) Prvý kapitán
Medzi týmito kapitánmi bol najbohatší a najmocnejší Álmošov(7) syn Arpád;(8)
bol Eleudovým synom a Eleud zasa synom Ugerovým. Jeho otca Álmoša však zabili v
Sedmohradsku, a tak nemal dopriaty vstup do Panónie. V Sedmohradsku si teda
odpočinuli a občerstvili svoje stáda. Od obyvateľov sa potom dozvedeli o úrodnosti tejto
krajiny, že vraj Dunaj je veľmi znamenitá rieka a že na svete nie je lepšia zem nad tieto
miesta. Spoločne sa teda poradili a poslali Kundovho syna Kusida, aby šiel, prezrel celú
zem a zoznámil sa s jej obyvateľmi. Keď Kusid prišiel do stredu Uhorska a dostal sa do
oblasti pri Dunaji, uvidel pôvabné miesto a navôkol dobrú a úrodnú zem, ako aj dobrú
a lúkami obklopenú rieku a zapáčilo sa mu to. Potom sa vydal k vojvodovi tejto krajiny,
ktorý vládol po Attilovi a menoval sa Svätopluk. V mene svojich (súkmeňovcov) ho
pozdravil a zdôvodnil mu, prečo prišiel. Keď to Svätopluk počul, veľmi sa zaradoval.
Nazdával sa totiž, že sú to roľníci, ktorí by prišli a obrábali jeho zem. Preto poslal
vyslanca ako milého hosťa späť. Kusid si naplnil fľašu dunajskou vodou, do vreca
nakládol lúčnu trávu, zo zeme nabral čiernej zeminy a vrátil sa k svojim (druhom). A
keď vyrozprával všetko, čo počul a videl, veľmi sa im to zapáčilo. Odovzdal im fľašu s
vodou, zeminu a trávu. Po oboznámení sa s nimi zistili, aká je to veľmi znamenitá
krajina, ktorá má aj lahodnú vodu i pastviny s podobnou trávou, ako im to posol
porozprával. Arpád potom naplnil so svojimi (druhmi) roh dunajskou vodou a pred
všetkými Maďarmi vzýval nad oným rohom láskavého všemohúceho Boha, aby im Pán
prenechal túto zem na večné časy. Po týchto slovách všetci Maďari trikrát za sebou
zvolali: "Bože, Bože, Bože." Tam vtedy vznikol tento zvyk a Maďari ho zachovávajú až
dosiaľ.(9)
Po spoločnej porade vyslali toho istého posla k uvedenému vojvodovi a za jeho
krajinu mu poslali veľkého koňa so sedlom pozláteným arabským zlatom a s pozlátenou
uzdou. Keď ho vojvoda uvidel, ešte väčšmi sa zaradoval, lebo sa nazdával, že mu to
poslali za nejakú časť krajiny, kde sú ako hostia. Posol požiadal vojvodu o zem, trávu a
vodu. Na to vojvoda s úsmevom povedal: "Nech majú za svoj dar, koľko chcú.”(10) A s
tým sa vrátil posol k svojim (ľuďom). Medzitým Arpád vstúpil so svojimi siedmimi
vojvodami do Panónie nie ako hosť, ale ako držiteľ tejto krajiny podľa dedičného
práva. Vtedy poslali k vojvodovi iného posla a odovzdali mu toto posolstvo: "Arpád a
jeho ľudia ti odkazujú, že v tejto krajine, ktorú od teba kúpili, už sa ďalej nemáš
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zdržiavať, lebo tvoju krajinu kúpili za koňa, trávu za uzdu a vodu za sedlo. A ty kvôli
prenájmu, čiže pre nedostatok a chamtivosť, prenechal si im zem, trávu a vodu." Keď
sa vojvodovi prednieslo toto posolstvo, usmial sa a vravel: "Koňa zabite dreveným
kyjom, uzdu odhoďte na lúku a pozlátené sedlo vhoďte do dunajských vôd." Na to mu
posol odpovedal: "A akú budú mať, pane, z toho škodu? Ak zabiješ koňa, dáš potravu
ich psom, ak zahodíš do trávy uzdu, ich ľudia pri kosení nájdu zlato z uzdy, a ak vhodíš
do Dunaja sedlo, vylovia rybári zlato zo sedla na breh a odnesú si ho domov. Ak majú
teda zem, trávu a vodu, majú všetko." Keď si teda vojvoda toto všetko vypočul,
zhromaždil zo strachu pred Maďarmi vojsko, vyžiadal si od priateľov pomoc, dal
všetkých dohromady a vyrazil proti nim. Oni medzitým prišli do blízkosti Dunaja a na
veľmi krásnom mieste sa na úsvite dali do boja. Pomoc Pánova bola pri Maďaroch a
spomínaný vojvoda sa obrátil pred nimi na útek. Maďari ho prenasledovali až k
Dunaju, on sa tam zo strachu doň vrhol a prudkosť prúdu ho udusila. Pán teda dal späť
Maďarom Panóniu, podobne ako odovzdal synom Izraela za Mojžišových čias ako
dedičstvo krajinu Seona, kráľa Amorejcov, ako aj všetky kráľovstvá Kanaanu. Pretože
tento kapitán Arpád mal v Skýtsku akúsi osobitnú vážnosť a jeho zákonný a osvedčený
rod mal zvyk, že počas výpravy musí ísť jeden na čele pochodujúcich a pri ústupe
kráčať vzadu, vraj preto on šiel do Panónie na čele ostatných kapitánov. A tak keď
Arpád spolu s ostatnými Maďarmi, ako sme to uviedli, porazil a zahubil Svätopluka,
postavil na vrchu Novaj v Blízkosti Stoličného Belehradu hrad a toto miesto je prvé,
ktoré si Arpád vyvolil v Panónii. Preto tam tiež sv. kráľ Štefan, ktorý pochádzal z jeho
rodu, založil nablízku mesto Stoličný Belehrad.
(53) Príchod rozličných národov
Okrem toho prišli do Uhorska tak v období vlády kráľa Gejzu(11) a svätého
Štefana,(12) ako aj v časoch iných kráľov Česi, Poliaci, Španieli, Izmaeliti čiže Saracéni,
Bessi, Arméni, Sasi, Durinkovia, Míšnania a Renčania, Kumáni a Latinovia, ktorí sa
dlhší čas zdržiavali v krajine a napriek tomu, že ich rody nie sú známe, pomiešali sa
rôznymi manželskými zväzkami s Maďarmi a takisto získali šľachtictvo a sídelné
majetky.
(54) Výklad udalostí v období kniežaťa Takšoňa
Po tom, čo Maďari zabili Svätopluka a usadili sa v Panónii, ako sme uviedli, šesť
rokov sa venovali zlepšeniu stavu svojej výzbroje a koní. V siedmom roku nemilosrdne
vyplienili Moravu a Čechy, kde v tom čase vládol knieža Vratislav.(13) Vrátili sa odtiaľ
víťazne, so spomínaným kniežaťom uzavreli prímerie a jeden rok odpočívali.“(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Rozhodujúcu porážku Attila utrpel v bitke na Katalaunskych poliach u Troyes v
dnešnom Francúzsku v roku 451, zomrel v roku 453. Po jeho smrti hunská moc
upadla.
Uvedené národy tu žili v dobe príchodu starých Uhrov a nie po úpadku hunskej ríše.
Názov Morot je často používaný a jedná sa o odvodeninu od slova “Morava”. Rozbor
textu ukazuje, že autor pod Morotom myslí Svätopluka I. a pod Svätoplukom jeho
syna.
Mesto v strednej Ázii.
Táto udalosť nemá historické opodstatnenie.
Presná dĺžka Attilovho života nie je známa. Narodil sa okolo roku 495, v čele Hunov
stál od roku 434, teda 19 rokov. Uvádzaný vek má ujednotiť legendu s reálnymi
dátumami. Cisár Marcianus vládol v rokoch 450-457, ale pápež Gelasius I. až po
Attilovej smrti, v rokoch 492-496.
Staromaďarský náčelník.

63

(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)

Staromaďarské knieža Arpád, stojaci v čele maďarských kmeňov v rokoch 890-907,
priviedol uhorské kmene do podunajskej nížiny.
Christianizácia staromaďarských kmeňov prebehla až neskôr.
Legenda o kúpi novej zeme za koňa tvorí základ maďarských legiend o vstupe do
podunajskej nížiny. Naznačuje však, že príchod staromaďarských kmeňov prebiehal z
počiatku pokojne a že, že určitú časť územia mohol Svätopluk II. prišelcom prenechať,
i keď ďalšia časť legendy zaznamenáva prudký obrat vo vývoji k otvoreným bojom.
Gejza I. vládol v rokoch 972-997.
Sv. Štefan I. (979?-1038) vládol v rokoch 997-1038.
Vratislav I. vládol v Čechách v rokoch 915-921.
Vzhľadom na skutočnosť, že nemáme k dispozícii dokument, obšírne sa zaoberajúci
príchodom staromaďarských kmeňov na územie Veľkej Moravy, využívame texty
neskôr napísaných kroník a predraďujeme ich tak starším originálnym dokumentom z
dejín Uhorska.

Citované podľa: Sopko, J.: Kroniky stredovekého Slovenska, Vydavateľstvo RAK, Budmerice 1995, ss. 30-33.

2. Anonymova kronika

koniec 9. storočia

Začiatkom 13. storočia, možno aj trochu skôr, spísal anonymný notár, snáď služobník
kráľa Bela III. (1148-1119), kroniku, ktorá získala pomenovanie po svojom autorovi Anonymova kronika, známe tiež pod názvom Činy Uhrov (Gesta Hungarorum). Jej cieľom
bolo zachytiť vstup starých Uhrov do nížiny pod Karpatami. V snahe jednostranne vyzdvihnúť
ich víťazný postup, Anonymus odvodil mená neexistujúcich slovienských kniežat od miestnych
názvov a popisoval ich porážky. Kronika však dokladuje rozsah slovienského osídlenia, ale
predovšetkým navodzuje stav, v ktorom vraj bolo Slovensko Uhrami obsadzované po veľkých
bojoch, ktorý neskôr vytvorilo medzi Slovákmi a Maďarmi vzťah porazeného a teda
nadradeného na jednej strane, víťazného a vládnuceho na strane druhej. Túto skutočnosť ale
archeologické výskumy nepotvrdzujú, skôr naznačujú postupné a často i mierové prenikanie
Maďarov do hĺbky Slovenska, aj keď prirodzene doklady o bojoch tiež existujú. Rovnako je
možné, že juhozápadné Slovensko bolo obsadzované dvakrát, po prvé pokojne, po druhé
vojensky, pretože si moravské kniežatá mohli po určitom čase čiastočne obnoviť svoje
postavenie v tejto časti Slovenska.

„13. O hrade Uhu(1)
Vtedy vojvoda Almoš a jeho pohlavári vypočujúc také (správy) neobyčajne sa
potešili a prišli na koňoch k hradu Uhu, aby ho dobyli. A keď sa utáborili okolo hradieb,
vtedy župan tohože hradu menom Laborec,(2) ktorý sa v ich jazyku označoval ako
duka,(3) dal sa na útek a ponáhľal sa k hradu Zemplín.(4) Toho (Laborca) vojaci
vojvodu (Almoša) prenasledovali, pri akejsi rieke dostihli, na tom istom mieste obesili a
od tohože dňa onú rieku nazvali Laborcom podľa mena tohože (župana). Vtedy vojvoda
Almoš a jeho (pohlavári) vošli do hradu Uhu, nesmrteľným bohom vykonali veľké obete
a slávili veľkú hostinu po štyri dni. Na štvrtý deň vojvoda Almoš na radu a po prísahe
všetkých svojich (pohlavárov) ešte za svojho života ustanovil svojho syna Arpáda za
vojvodu a veliteľa. Tak bol Arpád nazvaný vojvodom Uhorska a od Uhu boli všetci jeho
vojaci nazvaní Uhrami v reči cudzorodých (obyvateľov). Toto pomenovanie trvá až po
terajší (čas) po celom svete.
18. O Boršode.
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A zatiaľ čo sa tak zakorenili, vtedy na spoločnú radu a na napomenutie všetkých
obyvateľov poslali Boršu, syna Bungerovho so silnou čatou k zemi Poliakov, aby tento
preskúmal pohraničia krajiny a posilnil prekážkami až po horu Tatry a aby na
vhodnom mieste kvôli stráženiu krajiny vystaval hrad. Borš však dostanúc povolenie,
keď vytiahol s priaznivým osudom a keď zhromaždil množstvo sedliakov, postavil
vedľa rieky Buldua hrad, ktorý nazýva onen ľud Boršod, preto, že bol malý. Borš však
prijal za rukojemcov synov (tunajších) obyvateľov a keď spravil hranice cez vrchy
Tatry, vrátil sa k vojvodovi Arpádovi.
32. O hrade Vrsuur a potoku Egur.
Potom vytiahnuc prišli k rieke Zaďve a utáborili sa na brehoch tejže rieky od
Tisy až po les Matra a podrobili si všetkých obyvateľov zeme od Kriša až po rieku
Zaďvu a až k lesu Spiš.
35. O meste Nitre.
Sovárd, Kadoča a Huba po odchode Borša vyšli so všetkými svojimi vojskami z
hradu, ktorý sa nazýva Várad, a utáborili sa za lesom Turčok pri rieke Žitave. Avšak na
druhý deň poslali na výzvedy niekoľko mužov, o ktorých vedeli, že sú odvážni, aby
prešli cez rieku Nitru a zistili, či bez vojny možno prejsť až k mestu Nitre. Keď oni
veľmi rýchlym behom sa dostali až k potoku Tormos na miesto, kde vteká do riečky
Nitry, videli, že obyvatelia onej provincie, Slováci a Česi, stavajú sa im na odpor za
pomoci kniežaťa Čechov.
Po smrti kráľa Atilu(5) totiž krajinu, ktorá leží medzi Váhom a Hronom od
Dunaja až po rieku Moravu, podmanil si knieža Čechov a utvoril z nej kniežatstvo. V
tom čase z milosti kniežaťa Čechov nitrianskym vojvodom sa stal Zubur.(6)
36. O vyzvedačoch poslaných vojvodcami.
Keď však tí vyzvedači, ktorých poslal Sovárd a Kadoča, videli, že Slováci a Česi
nie sú dosť silní postaviť sa im na odpor, vystrelili na nich šípy tromi vrhmi a
niektorých z nich zásahom šípov usmrtili. Keď toto videli Slováci a Česi, ktorých
postavil na stráž Zubur, že tí, ktorí sa nazývajú Hetumoger,(7) používajú takéto zbrane,
veľmi sa báli, lebo takú výzbroj dosiaľ nikdy nevideli a zaraz to zvestovali svojmu
pánovi Zuburovi a ostatným pohlavárom tejže provincie.
37. O bitke Arpádových vojvodcov.
Keď Zubur počul tú zvesť, s pomocou Čechov vyšiel oproti nim s vyzbrojeným
ľudom, prihotovený do boja. Keď obe vojská prišli k rieke Nitre, chceli Sovárd, Kadoča
a Huba prejsť cez rieku, no nitriansky vojvoda Zubur a jeho vojaci nechceli im
vonkoncom povoliť prechod, bojujúc proti nim čo najdlhšie. Keď už dlho medzi sebou
zápasili, Uhri pobili mnohých z Čechov a Slovákov zásahmi šípov, ale po tri dni pre
povodeň Uhri nijako nezískali prechod; konečne však na štvrtý deň Česi a všetci
nitrianski Slováci vidiac odvahu Uhrov a neznesúc metanie šípov dali sa na útek veľmi
rýchlym behom pre záchranu života a uzavreli sa v meste Nitre s veľkým strachom.
Sovárd, Kadoča a Huba, ako aj ostatní vojaci ich prenasledovali až k mestu a
niektorých z nich pozabíjali, niektorých poranili a iných zajali. Dokonca ich vojvoda
Zubur, keď chcel na úteku proti nim útočiť, spadol od Kadočovej kopije, zajali ho a
odovzdali stráži, zatiaľ čo ostatní uzatvorení v meste (Nitre) ostali akoby nemí. No na
druhý deň Sovárd, Kadoča a Huba začali s množstvom vyzbrojených vojsk rázne
dobývať mesto Nitru mnohými spôsobmi. A boh im dal veľké víťazstvo a bojujúci vošli
do mesta a tam preliali krv mnohých protivníkov. A hnevom popudení vyviedli vtedy
vojvodu onoho územia Zubura, ktorého pred dvoma dňami boli zajali, na vysoký vrch a
tam ho obesili, podľa čoho sa onen vrch od tohože dňa až dodnes nazýva vrchom Zubur.
Pre tento čin sa ich báli všetci ľudia tej krajiny, všetci veľmoži im dali svojich synov za
rukojemníkov a všetky plemená onej krajiny sa im podrobili až po rieku Váh. A pretože
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milosť božia išla pred nimi, podmanili si nielen týchto, ale dobyli aj všetky ich hrady,
ktorých mená sú tieto až doteraz: Šintava, Hlohovec, Trenčín, Beckov a Bana,(8) a
ustanoviac stráže týchto hradov išli až k rieke Morave a vybudujúc opevnené prekážky
určili hranice uhorského kráľovstva až po Bránu a až po Blatný hrad.(9) Po dobytí
víťazstva vrátili sa k vojvodovi Arpádovi, všetkých neverných (obyvateľov) tejže
krajiny sputnaných železnými okovami priviedli so sebou. Keď teda Sovárd, Kadoča a
Huba prišli k vojvodovi Arpádovi so všetkými svojimi zajatcami zdraví a bez pohromy,
nastala v sídle kniežaťa veľká radosť. Vojvoda Arpád na radu a žiadosť svojich
veľmožov daroval po prijatí prísahy neverných týmže neverným (obyvateľom)
privedeným z územia Nitry na rozličných miestach majetky, aby azda raz, keby sa
navrátili do svojich domovov, nestali sa ešte nevernejšími a neškodili jemu verným,
žijúcim na území Nitry. A v tejže radosti vojvoda Arpád ustanovil Hubu županom Nitry
a iných (ďalších) hradov a dal mu do vlastníctva pôdu pri rieke Žitave až po les Turčok.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

Hrad Uh - Užhorod (maď. Ung-vár) na Podkarpatskej Rusi.
Meno knieža Laborca Anonymus odvodil z názvu rieky.
Titul duka znamená v byzantskej gréčtine hradného župana (špána), v
srbskobulharskej oblasti sa používal ešte i v 14.stor.
Hrad Zemplín bol pri dnešnej obci Zemplín v okrese Trebišov.
Anonymus chápe Atilu ako predchodcu Arpáda.
I tu Anonymus odvodil meno nitrianskeho vojvodu od názvu vrchu Zobor nad Nitrou
Pod pojmom Hetumoger uvádza Anonymus sedem vodcov starých Maďarov.
Beckov mal pôvodný názov Bludinec - Blodin′ c′, podľa staromaďarského názvu
zaznamenaného v najstarších dokumentoch ako Bolondoch, Blundus, Blundix. Poloha
hradiska Bana doteraz nie je doriešená; mala by byť niekde pri Piešťanoch (osada
Banka).
Oblasť od Branča po Uhorské Hradište. Lokalitu Saruuar- Sárvár by sme mali hľadať
v hradisku Valy pri Mikulčiciach.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák ,M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 4143.

3. Bitka pri Bratislave

9. - 11. 8. 907

V lete roku 907, podľa jedného datovania 9. – 11. augusta, podľa druhého 4. júla, sa
pri Bratislave uskutočnila dôležitá bitka medzi Bavormi a Maďarmi, v armáde ktorých sa
objavujú i Slovieni, ktorí mali z minulosti čo Bavorom odplácať. Bitka stabilizovala maďarskú
moc v Karpatskej kotline a zatlačila Východofranskú ríšu až k jej hraniciam. Už tri roky
predtým sa pri Bratislave, ktorú humanistický kronikár Ján Turmair (1477 - 1534), zvaný tiež
Aventinus, vo svojej kronike Anály Bavorov, spísanej na základe nám neznámych
a nedochovaných listín, nazval “prvým mestom Uhorska“, uskutočnila iná bitka, ktorá ale pre
Maďarov skončiaca zle. Stratili nielen časť svojej armády, ale rovnako tak aj svojho kráľa
Kurszána, v kronike označovaného ako Kusala.
„Maďari po zvolení nových kráľov zabrali Panóniu. Panónia s obyvateľmi
zmenila názov, teraz sa nazýva Ungaria. Zatiaľ však čo sa tieto (udalosti) odohrávali vo
Fransku, Lotrinsku a Bavorsku, Maďari si zvolili dvoch kráľov, Dursaka a Bugota.(1)
Panónie, keď ich prv až po Dunaj premenili na šíru púť, zabrali, odňali ich Bavorom
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a priviedli do nich maďarských osadníkov. Táto Panónia, keďže toľko ráz zmenila
obyvateľov, často bola nazývaná rôznymi menami. Teraz sa nazýva Ungariou.
Na vyhnanie Maďarov z ríše Bavorov boli zozbierané vojenské zbory zo všetkých
provincií, a vytiahli proti nim s tromi vojskami. Ľudovít, kráľ Germánie a Bavorska,(2)
keď vykonal prvé odvody z celého Bavorska, uchýlil sa do novej bavorskej osady
Ennsburg.(3) V pätnásty deň pred júlovými kalendami (17. VI.) roku kresťanskej spásy
deväťsto siedmeho boli prítomní biskupi, predstavení mníchov a bavorskí veľmoži. Tu
bolo za súhlasu rozhodnuté, že Maďarov treba vyhnať z ríše Bavorov. Boli teda
zozbierané vojská zo všetkých bavorských provincií, spomedzi Nariskov, Boetov,
Chmavov, Vindelikov, Noričanov, Vennonov, Atesinov, Štajerčanov, Vendov, Charinov,
Korutancov; Maďarom bola vypovedaná vojna a bavorskí veľmoži tiahli bojachtivým
a na útok pripraveným vojskom po oboch brehoch Dunaja proti nepriateľom. Ľudovít
s Burckardom, biskupom pasovským a s veliteľom Arabonom zastavil sa v Ennsburgu.
Potom všetky vojenské zbory vycvičené v boji boli rozdelené na tri vojská. Liutpold,
markgróf rakúsky,(4) na severnom brehu, na južnej časti zasa Teodomar, veľkňaz
salcburský, Zacharias säbenský, Oto frízský s predstavenými mníchov reholí
Gumboldom, Hartvikom a Helmprechtom postúpili až k Bratislave a tam postavili
tábor. Odtiaľ loďami cez Dunaj previezli vojenské zbory Sighard, knieža senonské,
príbuzdný kráľa, Rathold, Hottochus, Meginwardus a Eysengrin, veľmoži bavorskí.
Maďari rýchlo vysilili a premohli bavorské vojsko vystrojené ťažkou výzbrojou,
preplávali Dunaj a ostatným vojenským zborom spôsobili podobnú porážku. – len čo
Maďari zbadali, že po toľkých prípravách sa na nich chystá útok, nelenili a neoddávali
sa nečinnosti. Najprv si pripravili všetko, čo bolo potrebné, zbrane, chlapov, kone
(potom) odhodlaní bojovať už nie pre slávu, lež pre záchranu, tvrdo sa stavali na odpor.
Medzitým rozkázali niekoľkým jazdcom vyprovokovať ostatné bavorské oddiely (do
boja). Obaja králi s nespočetnou jazdou, ktorou mali vtedy najväčšiu prevahu, vytiahli
proti vojsku biskupov, s veľkou presilou zaútočili, aby rýchlymi koňmi chceli preraziť
šík, spustili veľmi hustý dážď striel, Bavorov zasypali šípmi, ktoré vrhali zo svibových
lukov, a opäť ustúpili. Boli rýchlejší ako naše vojsko vyzbrojené ťažkou výzbrojou. Keď
sa o nich verilo, že sa vzdialili, prišli znova, takou istou rýchlosťou aj prenasledovali, aj
sa dávali na útek. Zatiaľ čo by si myslel, že ty si zvíťazil, bol si v najväčšom
nebezpečenstve. Maďari zďaleka šípom zasahovali nepriateľov. Vtedy totiž ešte
nevedeli útočiť v otvorenom boji, útokom pechoty, šíkom, bojovať mečom chlap proti
chlapovi, obsadzovať hrady, obliehať tvrdze, dobývať pevnosti; zvykli si však bojovať
raz ústupom, raz náporom a nástrahami... zo všetkých strán napadli unavených
Bavorov, premohli, porazili a pobili v piaty deň pred augustovými idami (9. VIII.).
V noci potajomky preplávali Dunaj a Liutpolda, Ľudovítovho vyslanca, Eysengrina,
stolníka, so všetkými zbormi a pätnástimi veľmožmi v tábore zavraždili. Na druhý deň
potom, čiže tretí deň pred augustovými idami (11. VIII.) tých, ktorí boli pri lodiach,
strachom vydesených ľahko a bez námahy podobne porazili.“
(1)
(2)
(3)
(4)

Meno Bogata (Bugoth) znie slovansky, čo len dokazuje prítomnosť časti slovienskej
šľachty v armáde Maďarov i ich postavenie vo vládnej špičke.
Ľudovít III. Dieťa (900-911)
Dnes Enns
Markrgróf Karantánie (Slovinska) a Hornej Panónie (Rakúska) Liutpold (Luitpold, ? 907)

Citované podľa: Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy, SAV, Bratislava 1964, ss. 409-411.
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4. Hospodine, pomiluj, ny...

okolo 989

Pieseň Hospodine, pomiluj ny je obvykle považovaná za najstaršiu českú
kresťanskú pieseň. Český etnograf Josef Růžička vo svojej knihe Život a zvyky
starých Slovanů ju pokladá za ešte staršiu. Predpokladá, že namiesto mena
Ježiša Krista v jej texte pôvodne stálo meno nejakého slovanského boha. Ján
Kollár, odvolávajúc sa na závery J. Dobrovského (1753-1829 a J. Jungmanna
(1773-1847) kladie jej vznik na Slovensko.(1)
Hospodine, pomiluj ny,
Jesu Christe, pomiluj ny,
ty spase všehomira,
spasiž ny i uslyš,
Hospodine, hlasy našie,
daj nám všem, Hospodine,
žizn a mir v zemi!
Krles, krles, krles!(2)

(1)

Vo svojich Národných spievankách uvádza: „Nejeden s našich čitateľov sa azda
zadiví: ako táto pieseň do tejto sbierky prísť mohla? Ale Slováci, pravdaže, majú na ňu
väčšie právo ako Česi. To uznal už Dobrovský, ktorý o tejto piesni v dejepisoch českej
slovesnosti takto píše: „Text tejto piesne má viacej podobnosti so staroslovanským
cirkevným dialektom ako hociktorá iná pamiatka. Možno ju počul Vojtech pri svojom
pobyte v Uhorsku spievať pri slovanskej omši a svojim Čechom ju odtiaľ doniesol.“
Josef Mladon (Jungmann) v Histórii literatúry českej, str. 24, píše o tej istej piesni:
„Zdá se býti zůstatek slovanské liturgie, snad ze časů Bořivojových,“ Bořivoj však
prijal (r. 879) krst a s ním i náboženstvo obrady a spevy od Metoda, blahozvesta
moravsko-slovenského čiže panónskeho; na každý teda prípad je naša vlasť kolískou
tejto piesne. V starodávnych nábožných piesňach Slovákov nachádzajú sa ešte mnohé,
tejto piesni podobné, v ktorých sa, práve ako tu, Kyrie eleison na koniec verša
privesuje a spieva. Akuzatív ny, pomiluj ny, namiesto nás, vyskytuje a užíva sa u
Slovákov doteraz nielen v piesni Morena, kde tiež stojí „ne za ny“, ale aj vo
všeobecnom živote. Pokračovateľ Kosmasov pri roku 1260 menuje ju „hymnun a s.
Adalberto editum“. Slovo editum neznačí pôvodcu, ale len vydavateľa a prinášateľa
odinakiaľ. Podľa terajšieho spôsobu hovorenia tá pieseň sa vykladá: Hospodine,
zmiluj se nad nami, Jezu Kriste, zmiluj se.“

(2)

Slovo „krles“ sa má uvádzaž ako „krleš“ a vzniklo z gréckeho Kyrie eleison! (Pane, zmiluj sa).

Citované podľa: Kollár, J.: Národnie spievanky 1 – Spevy historicky pamätné, Bratislava 1953, ss. 436-437.

5. Uhorskopoľská kronika

1004-1018
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Za doby vlády Boleslava Chrabrého (966/967-1025) z rodu Piastovcov bolo Slovensko
začlenené do poľského štátu. Práve túto dobu popisuje Uhorsko-poľská kronika, spísaná už v
13. storočí malopoľským mníchom.
„Po prijatí odkazu kráľovskej hodnosti blahoslavený muž boží kráľ Štefan,
kráľovský zriadil biskupské sídla i krížmi a nádobami a inými potrebnými k službe
božej patriacimi vecami podľa potreby jedného každého, nadostač ozdobil: Po uplynutí
troch mesiacov od korunovácie, pristúpil k nemu metropolita krakovský Lambert
žiadajúc o utvrdenie mieru a obnovenie priateľstva na pamiatku, a keď poslal
neodkladne metropolitu ostrihomského Astrika a veliteľa vojska menom Albu k dedovi
Meškovi (Boleslavovi Chrabrému), vojvodovi Poľska, pýtajúc ho, aby sa so svojimi
magnátmi zišli na hraniciach Poľska a Uhorska.
Keď shromaždil všetko vojsko, prišiel k uhorskému kráľovi pred Ostrihom a
tuná na hraniciach Poľska a Uhorska postavil svoj tábor, pretože hranice Poľska siahali
až ku brehu Dunaja k hradu ostrihomskému, potom šli k hradu jágerskému a rieke,
ktorá sa volá Tisa, ustupujúc (odtiaľto) skrúcali sa vedľa rieky, ktorá sa nazýva Cepla
až k Soľnému hradu(1) a tuná majú svoj koniec medzi Uhorskom, Haličou a Poľskom.“
(1)

Castrum Salis - Soľný hrad. Môže ísť o lokalitu Szolnok, či Slanec v Abovskej alebo
hrad Solivar v Šarišskej stolici.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin ,J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 25.

6. Kniha mravných ponaučení svätého kráľa Štefana kráľovičovi
Imrichovi
1013-1015
Obsadzovanie južných oblastí Slovenska staromaďarskými kmeňmi prinieslo so sebou
okrem iného aj zánik veľkomoravskej cirkevnej štruktúry na tomto území. Kresťanské kostoly
boli vydrancované a vypálené, nitrianske biskupstvo rozbité, pohanstvo v mnohých oblastiach
obnovené. Obrat nastal až za vlády veľkokniežaťa Gejzu (971-997), ale predovšetkým jeho
syna sv. Štefana I. (nitrianske knieža v rokoch 995-997, uhorský vládca v rokoch 997-1038),
ktorý prijal kresťanstvo, obnovil cirkevnú organizáciu, dal postaviť rad kostolov a založil prvé
benediktínske kláštory. Na Slovensku to bol kláštor na nitrianskom Zobore, založený na konci
10. storočia a naväzujúci na sakrálne stavby z dôb Veľkomoravskej ríše, ktorý kráľ obdaroval
rozsiahlymi majetkami. Kresťanské zmýšľanie potvrdila aj Kniha mravných ponaučení
svätého kráľa Štefana kráľovičovi Imrichovi, ktorá vznikla na jeho dvore približne v rokoch
1013-1015. Kráľ svojich nástupcov okrem iného v šiestej časti nabáda k citlivému prístupu
k nemaďarským národom.
„...s istotou viem, že všetky stavy, všade na svete, či sú akejkoľvek dôstojnosti,
prikazujú, radia a doporučujú nielen svojim podriadeným, priateľom a služobníkom,
ale aj synom, chcem ti, milovaný syn, s radosťou poskytnúť zo svojej životnej skúsenosti
ponaučenia, pokyny, rady a doporučenia, podľa ktorých môžeš upraviť konanie svoje
i svojich podriadených, ak raz, ak dá moc Najvyššieho, budeš vládnuť po mne...(1)
1. Zachovávanie katolíckej viery
Pretože k hodnosti kráľovskej dôstojnosti majú pristupovať len muži veriaci, katolíckou
vierou úplne preniknutí, staviame v našich pokynoch na prvom mieste svoju vieru.
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Predovšetkým ti, najdrahší syn, ak túžiť robiť česť kráľovskej korune, prikazujem,
dávam dobrú radu, čiže radím a odporúčam zachovávať katolícku apoštolské vieru tak
starostlivo a pozorne, aby si dával príklad všetkým, ktorých Boh postavil pod tvoju moc
a aby ťa všetci synovia cirkvi podľa zásluhy nazývali pravým vyznávačom kresťanskej
viery, pretože ináč, tým si buď istý, ti nepatrí meno kresťana, alebo syna cirkvi...
2. Udržovanie dobrého mena cirkvi.
V kráľovskom paláci patrí istotne druhé miesto po viere cirkvi, ktorá bola najskôr
zasiata našou hlavou, totiž Kristom, potom presadená a pevne vybudovaná jeho údmi, to
jest apoštolmi a svätými Otcami, a rozšírená po celom svete. A aj keď má stále nové
výhonky, predsa len je na mnohých miestach považovaný už za starodávnu; tu však,
v našom kráľovstve, sa ešte hlási ako mladá a novo ustanovená. A tak potrebuje
dobrých a rozhodných strážcov, aby dobro, ktoré nám božská dobrota vo svojom
nesmiernom milosrdenstve poskytla bez našich zásluh, nebolo kvôli tvojej nečinnosti,
lenivosti a nedbalosti podrývané a aby neprišlo navnivoč...
3. Preukazovanie cti biskupom
Ozdobou kráľovského stavu je stav biskupský a to preto, že biskupi zaujímajú
v kráľovskej dôstojnosti tretie miesto. Tých maj, najdrahší syn, v úcte ako starších
a chráň ich ako oko v hlave. Ak budeš mať ich náklonnosť, nebudeš sa báť žiadneho
protivníka. Ak si ťa budú vážiť, vo všetkom budeš bezpečný, ich prosba ťa doporučí
všemocnému Bohu...
4. Úcta kniežat a rytierov
Štvrtou ozdobou vlády je vernosť, sila, činorodosť, úslužnosť a spoľahlivosť kniežat,
grófov a rytierov. Tí sú baštou kráľovstva, obrancovia slabých, podmanitelia
protivníkov a rozmnožitelia územia. Tí nech teda sú, syn môj, tvojimi otcami a bratmi;
nikoho z nich nezotročíš ani nenazveš otrokom. Oni majú pre teba bojovať a nie ti slúžiť
všetkým im vládni bez hnevu, pýchy a závisti, v mieri, pokore a miernosti, stále majúc
na pamäti, že všetci ľudia sú si rovní a že vyvyšuje iba pokora a ponižuje iba a závisť...
5. Zachovávanie práva a trpezlivosti
Byť trpezlivý a zachovávať práva je piatou ozdobou kráľovskej koruny...
6. Prijímanie hosťov a ich obživa
Hostia a prichádzajúci majú v sebe toľko užitočného, že ich možno právom položiť na
šieste miesto kráľovskej dôstojnosti. Rímska ríša tiež vyrástla a rímski králi boli
vyvýšení a slávny preto, že sa tam z rôznych krajín zbiehalo mnoho urodzených mužov
a mudrcov. Rím by však až dodnes bol v služobnom postavení, keby ho neboli oslobodili
potomkovia Aenovi(2). Pretože totiž hostia prichádzajú z rozličných krajín a končín,
prinášajú so sebou tiež rozličné jazyky a zvyky, rozličné náuky a zbrane a to všetko
zdobí a povyšuje kráľovský trón a zároveň zastrašuje vzpupnosť cudzincov. Veď
kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké...“(3)
(1)
(2)
(3)

Ponaučenia sú rozdelené do desiatich častí.
Rímske legendy tvrdili, že Rimania sú priamymi potomkami trójskeho kráľa Aenea,
ktorý po páde Tróje z mesta utiekol, nasadol na loď, ktorá po strastiplnej ceste pristála
v strednom Taliansku. Jeho nasledovníci neskôr založili Rím.
Nasledujú časti: 7. Uznávanie dôležitosti rady, 8. Synovské správanie, 9. zotrvávanie
na modlitbách, 10. Pestovanie zbožnosti, milosrdenstva a ďalších cností.

Preložené podľa: Pražák, R.: Legendy a kroniky koruny Uherské, Vyšehrad, Praha 1988, ss. 43-51

7. Maurova kronika

1064-1070
70

Päťkostolský biskup Maurus (1001-1070) zachytil vo svojej kronike najstaršiu uhorskú
legendu Vita sanctorum heremitarum Zoerardi et Benedicti, ktorá popisuje život a
mučenícku smrť svätého Svorada (okolo 980-okolo1030) a jeho žiaka Benedikta (?-1034) na
pustovni na Skalke pri Trenčíne.
„1) V čase, keď sa pod vládou najkresťanskejšieho kráľa Štefana meno a
náboženstvo božie v Panónii ešte len slabo šírilo,(1) počujúc zvesť o dobrom vládcovi,
mnohí kňazi a mnísi z iných krajín sa k nemu utiekali ako k otcovi, nie veru prinútení
nejakou tiesňou, ale aby sa v ich združení naplnila nová radosť zo svätého obcovania.
Medzi nimi jeden, dotknutý vnuknutím Ducha svätého, pochádzajúci zo
sedliackeho rodu ako ruža z tŕnia, menom Svorad, prišiel do tejto vlasti z krajiny
Poľanov,(2) a od opáta Filipa, ktorého kláštor zvaný Zobor ležal na nitrianskom území
na počesť svätého Hypolita,(3) mučeníka, prijal rúcho a pod menom Andrej sa rozhodol
viesť pustovnícky život. Akou skrúšenosťou srdca a trýznením tela seba tu sužoval, čo
som z rozprávania jeho učeníka blahoslaveného Benedikta, ktorý s ním obcoval, počul,
rozhodol som sa predložiť niekoľkými slovami. Ja, Maurus, totiž, teraz z milosti božej
biskup, vtedy však chlapec, žiak, som toho dobrého muža videl; ale aký bol spôsob jeho
života, poznal som nie z videnia, ale z počutia. Keď teda do nášho kláštora, zasväteného
ku cti blahoslaveného biskupa Martina,(4) už spomínaný mních Benedikt často
chodieval, mne to, čo nasleduje, o jeho ctihodnom živote rozprával.
2) Keď tento ctihodný muž Andrej utiahol sa do pustovníckej samoty, na veľké
vyčerpanie tela, ale na posilnenie duchovného života, vždy zachovával pôst. Po tri dni od
všetkého, čo možno jesť, sa zdržoval pre lásku milosti toho, ktorý pre ľudí stanúc sa
človekom, postil sa štyridsať dní. Keď však nadišiel čas štyridsaťdenného pôstu, podľa
vzoru rehoľného života, podľa ktorého žil opát Zosimas,(5) kde štyridsaťdenný pôst
každý odbavil so štyridsaťpiatimi datľami, sám od otca Filipa, od ktorého prijal
mníšsku kutňu, dostal štyridsať orechov a s týmto jedlom sa uspokojac, žil a s radosťou
očakával deň svätého vzkriesenia. V tieto dni veru, ale aj v iné, hoci jedlo nestačilo
nielen na občerstvenie tela, ale aj samého ducha zoslabovalo, predsa nikdy nezanechal
prácu, vyjmúc v čas modlitby, ale zoberúc sekeru, utiahol sa pracovať na nejaké
osamotené miesto v lese. Keď tam jedného dňa, od nesmiernej práce a prísneho pôstu
oslabený na tele i na duchu, ležal zamretý, prišiel k nemu nejaký mládenec, na pohľad
prekrásny a anjelského výzoru, a naložiac ho na vozík, zaviezol ho do jeho cely. Keď sa
však vychytenie, v ktorom bol, pominulo, a prišiel k sebe, poznal, čo s ním spravilo
milosrdenstvo božie, a oznámil to spomenutému učeníkovi svojmu Benediktovi, ktorý mi
to rozprával, zaviažuc ho prísahou, aby sa o tom predo dňom jeho smrti nikomu
nezmienil. Po dennej práci však dožičil telu nejaký nočný odpočinok, ktorý možno
nazvať skôr mučením a trápením, ako odpočinkom. Okresaný dubový peň totiž ohradil
plotom a na tento plot zo všetkých strán pripevnil ostré trsti. Sám veru sediac na pni,
použil na občerstvenie tela takú polohu, že keď náhodou telo, premožené spánkom,
naklonilo sa na ktorúkoľvek stranu, ostrými trsťami ťažko poranené precitlo. A okrem
toho si dal na hlavu korunu urobenú z dreva, na ktorú zo štyroch strán zavesil štyri
kamene; a tak, keď sa ospalá hlava kamkoľvek naklonila, udrela sa o kameň.
Ó, odmena blahoslaveného muža Andreja, ako blažený a večný život stokrát
ozdobený korunou, ktorý v nebesiach nahradí, čo bolo na zemi draho kúpené! Ó,
neslýchaný druh viery, ktorý robí cennejším zasľúbené kráľovstvo! Ani jedlo ani
odpočinok nemohli klamnou príjemnosťou odňať večný život a zlý duch nemohol nájsť
príležitosť ku lži!
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To, čo je naznačené, dozvedel som sa z rozprávania už spomenutého učeníka jeho
Benedikta,(6) ktorý sa aj sám po smrti svojho otca rozhodol bývať na tom istom mieste.
A keď podľa príkladu učiteľa po tri roky žil prísne, prepadli ho zbojníci, a úfajúc sa, že
má veľa peňazí, priviedli ho na breh Váhu, zabili a hodili ho tam do vody. Keď však
jeho telo dlho hľadali a nenašli a po celý rok vídali na brehu rieky Váhu sedávať orla,
akoby čosi pozoroval, dozvedeli sa od neho o tele, prikázali jednému ponoriť sa do
vody, a tak ho našli neporušené, ako by nedávno umrel. Ale aj Benedikta pochovali tam
v chráme blahoslaveného Emeráma, mučeníka, v tom istom hrobe, kde odpočívali kosti
svätého otca, blahoslaveného Andreja, ktorý mi o tom ctihodnom všetko, čo som napísal,
už porozprával.
Končia sa skutky svätého vyznavača Svorada čo Andreja a svätého mučeníka
Benedikta, krátko popísané blahoslaveným Maurom, päťkostolským biskupom.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Kresťanstvo sa v Panónii šírilo už v 4. stor. v dobe rímskej nadvlády a neskôr v dobe
veľkomoravskej.
Niektorí historici určujú Svoradov pôvod zo severného Slovenska, ktoré v tej dobe
bolo súčasťou poľského štátu. Pre vstup do kláštora na území historického Poľska mal
rodilý Poliak viacej príležitostí ako na Slovensku.
Kláštor na vrchu Zobor založil Svätopluk I.. Na počiatku vlády sv. Štefana I. bol
obnovený ako prvé benediktínske opátstvo na slovenskom území. Kult sv. Hypolita
súvisel s vplyvom bavorského kláštora St. Pölten.
Benediktínsky kláštor sv. Martina v Pannonhalme, bol zasvätený Martinovi biskupovi
z Toursu panónskemu rodákovi (okolo 316-397).
Opát Zosimos z Palestíny (okolo 460-okolo560) predstavoval maronitský pustovnícky
asketický smer.
Benedikt bol Andrejovým (Svoradovým) žiakom, učeníkom a nasledovníkom.
Pravdepodobne pochádzal priamo zo Slovenska.

Citované podľa: Minárik, J. a kol.: Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva, Tatran, Bratislava 1984, 1.
diel, ss. 64-67.

8. Najstaršie uhorské zákonníky a nariadenia

11. stor.

Na veľkomoravskú právnu tvorbu nadviazali zákonníky a nariadenia prvých uhorských
kráľov - sv. Štefana, sv. Ladislava (1040-1095) a Kolomana (1070-1116). Časti z nich
uvádzame v chronologickom poradí.
Zákonníky kráľa sv. Štefana. Prvá a druhá kniha

997-1038

Základ starouhorských zákonov postavil kráľ Štefan I., vládnuci v rokoch 997-1038.
Vydal dve knihy nariadení, týkajúcich sa postavenia biskupov, trestných procesov,
vyšetrovania vrážd, krádeží, únosov a čarodejníctva.
Prvá kniha nariadení sv. Štefana
„II. O moci biskupov nad cirkevnými vecami a ich zhode s laikmi.
Chceme, aby biskupi mali moc: riadiť a spravovať cirkevné veci a tiež povoľovať
podľa kanonickej vážnosti. Chceme, aby laici v ich službe počúvali biskupov pri riadení
cirkevných záležitostí, pri obrane vdov a sirôt a aby poslušne zachovali svoju
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kresťanskosť. Župani a sudcovia nech sú v súhlase s predstavenými svojimi pri konaní
spravodlivosti podľa predpísaného božieho zákona. A nijakým spôsobom nech sa
neprekrúca spravodlivý zákon skrze lož nejakých ľudí alebo falošné svedectvo, ani
krivou prísahou alebo podplatením.
III. Akí majú byť svedkovia a obžalobci kňazov?
Svedectvo laika voči kňazovi nech nikto neprijíma. Nikto totiž nesmie vziať
akéhokoľvek kňaza na vyšetrenie verejne, iba v kostole.
IV. Tiež o tom.
Svedkovia totiž a obžalobci kňazov nech sú bez úhony, majúci manželky a deti a
vôbec vyznávajúci Krista.
VI. O kráľovskom povolení disponovať s vlastnými vecami.
Nariaďujeme našou kráľovskou mocou, nech každý má možnosť svoje deliť,
udeľovať manželke, synom a dcéram, alebo rodičom, alebo cirkvi a po smrti toho nech
sa nikto neodváži rušiť to.
VII. O držbe kráľovských majetkov a statkov
Tiež chceme, aby k našej kráľovskej hodnosti prináležal majetok, sluhovia, vojaci
a čokoľvek iné tak, ako sme dali možnosť ostatným vládnuť svojimi vecami; to má ostať
neporušené a nik nesmie z toho nič ukradnúť alebo ukryť, ani nikto nech sa neopováži v
týchto spomínaných získať si priazeň.
XIV. O vraždách.
Ak niekto podráždený hnevom alebo nesený pýchou spácha dobrovoľnú vraždu,
nech vie, že podľa uznesenia našej rady platí sto a desať zlatých, z ktorých päťdesiat
pripadne kráľovskej pokladnici, druhých päťdesiat nech sa dá rodičom a desať totiž má
sa dať rozhodcom a prostredníkom. Sám vrah podľa kanonického nariadenia nech sa
postí. - Ak niekto však náhodou zabije kohokoľvek, platí dvanásť zlatých, a ako
nariaďuje kanonické právo, nech sa postí. - Ak niečí sluha zabije sluhu druhého (pána),
nech sa dá sluha za sluhu alebo sa vykúpi, čo sa povedalo, a koná pokánie.
Ak však slobodný zabije sluhu iného, nech dá sluhu, alebo nech sa dohodne o
odmene a podľa kanonického práva nech sa postí.
XVIII. O prepustencoch na slobodu.
Ak niekto, vedený milosrdenstvom, vlastných sluhov a slúžky oslávi slobodou so
svedectvom, nariaďujeme, že po jeho smrti nech sa ich nikto, dotknutý nenávisťou,
neodváži znovu voviesť do služobného stavu. Ak však slobodu sľúbil a smrť mu
zabránila, že to nepotvrdil, má manželka onoho alebo vdova slobodu potvrdiť a spraviť
posmrtnú hostinu (kar) za vykúpenie duše svojho manžela, akokoľvek chce.
XIX. O zhromaždení v kostole a o tých ktorí hundrú, alebo sa za omše rozprávajú.
Ak niektorí príduc do kostola na počúvanie služby a tu v hodine omšovej
slávnosti hundrú medzi sebou a vyrušujú ostatných, vykladajúc zaujímavé rozprávky a
nedávajúc pozor na božie čítanie s náboženskou potravou, ak sú bohatí, nech sa verejne
vyvolaní vyženú z kostola; ak sú chudobní a prostí ľudia, nech sa pre takú opovážlivosť
v predsieni kostola pred všetkými spútajú a vyšibú bičom, alebo nech sa im odstrihnú
vlasy.
XX. O neprijímaní žalôb a svedectiev sluhov a slúžok na pánov a panie.
Aby obyvatelia tejto krajiny od každého napádania a žaloby sluhov a slúžok
ostali vzdialení a pokojní, zakazuje sa podľa uznesenia kráľovskej rady, že sa neprijíma
v nejakom spore o vine proti pánom a paniam svedectvo a obžaloba nijakej služobnej
osoby.
XXVII. O únose dievčat.
Ak niekto z vojakov poškvrnený nehanebnosťou nejaké dievča bez dovolenia
rodičov sebe za manželku uniesol, nariaďujeme dievča vrátiť rodičom, i keby muselo
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zniesť od onoho nejaké násilie. A únosca nech zaplatí rodičom dievčaťa desať juncov za
únos; potom však nech sa zmieri s rodičmi dievčaťa. Ak však nejaký chudobný, prostý,
prikročí toto konať, nech zrovná únos piatimi juncami.
XXXI. O krádeži manželiek.
Keďže všetci sa musia desiť a všetkým je neľudské, ak mužské pohlavie je
prichytené pri prevádzaní krádeže a čo viac je to pri ženskom pohlaví. Podľa kráľovskej
rady sa nariaďuje, aby, ak sa nejaká vydatá žena dopustí krádeže, nech ju muž vykúpi a
ak druhý raz do tejže viny upadla, podobne nech sa vykúpi; ak však po tretie, nech ju
odpredajú.
XXXIII. O strigách.
Ak bola nájdená nejaká striga, podľa súdneho zákona má sa doviesť ku kostolu a
oddať kňazovi na postenie a ponaučenie vo viere. Po pôste nech sa vráti domov. Ak sa
nájde v tejže vine druhý raz, nech sa podobne podrobí pôstu. Po pôste však vypáli sa jej
na prsia a na čelo a tiež medzi lopatkami kostolným kľúčom kríž a nech sa vráti domov.
Ak však po tretie, nech sa odovzdá sudcom.“
Druhá kniha nariadení sv. Štefana
I. O kráľovskom dare kostolu.
Desať osád nech postaví kostol a venuje dva hony poľa a toľko otrokov, koňa a
dobytka: šesť volov a dve kravy a tridsať drobných zvierat. Odev však a prikrývadlá
obstará kráľ, kňaza a knihy biskupi.
IV. O oslobodzovaní sluhu - vraha.
Sluhu - vraha oslobodiť je možné, ak sa to páči jeho pánovi, keď ho vykúpi a
odovzdá sto a desať juncov.
V. O slobode sluhov.
Ak niekto cudzím sluhom snaží sa získať slobodu, koľko sluhov bude, toľko nech
zaplatí otročného, z čoho dve časti pripadnú kráľovi a jedna časť pánovi sluhov. Kráľ
však dáva zo svojej časti tretinu županovi.
VI. O krádeži sluhov.
Ak niekto zo sluhov raz spáchal krádež, nech ukradnuté vráti a zrovná nos
piatimi juncami, ak môže; ak nie, nech sa mu odreže. Ak s odrezaným nosom opäť
kradol, nech zrovná uši piatimi juncami, ak môže; ak nie, nech sa odrežú. Ak tento po
tretie krádež spáchal, nech stratí život.
VII. O krádeži slobodných.
Ak niekto zo slobodných spáchal krádež, nariaďujeme zrovnať týmto zákonom.
Ak raz, nech sa vykúpi, ak môže; ak nie, nech sa predá. Ak však tento predaný dopustí
sa krádeže, nech podlieha zákonom sluhov.
XVIII. O desiatkach.
Ak Pán Boh niekomu dal desať (častí úrody) v roku, desiatu nech dá Bohu a ak
niekto svoju desiatu časť skryje, nech platí deviatu. A ak niekto desiatky vydelené
biskupovi bol ukradol, nech sa odsúdi ako zlodej a dohoda tohto spôsobu celá patrí
biskupovi.
XXI. Nech sa neprijíma svedectvo krádeže.
Ak niekto z oných, ktorí sa nazývajú dvorníci, spácha krádež, nech sa podľa
zákona slobodných odsúdi; svedectvo však týchto medzi slobodnými nech sa neprijíma.“
Zákonníky kráľa sv. Ladislava. Prvá, druhá a tretia kniha

1077-1095

74

Kráľ Ladislav (1077-1095) vo svojich troch knihách nariadení definoval vzťah štátu k
Arabom, Židom a upresnil niektoré nariadenia, týkajúce sa sudcov, obchodníkov a
vyšetrovania krádeží.
Prvá kniha nariadení sv. Ladislava
„IX. O obchodníkoch, ktorí sa nazývajú izmaeliti.
Keď sa zistí o obchodníkoch, ktorí sa nazývajú izmaeliti, že ak po krste k svojmu
starému zákonu skrz obriezku sa vrátili, nech sa vzdialia od svojich sídel oddelení od
iných osád. A tí však, ktorí pred súdom sa ukázali ako bezúhonní, nech ostanú vo
svojich osadách.
X. O manželstve židov a kresťanských žien.
Ak židi si vzali za manželky kresťanky alebo inú kresťanskú osobu by zdržiavali
u seba, tieto sa im odnímu, dostanú slobodu a ich predavačom nech sa uloží pokuta, a
nech pripadne k dobru biskupa.
XXII. O zvyku prostého ľudu (pohanov).
Akokoľvek by vedľa studničiek alebo pri stromoch a prameňoch i kameňoch
podľa zvyku prostého ľudu (pohanov) venovali obety, svoju obžalobu nech odpykajú
volom.
XXV. O zanedbávaní mŕtvol veriacich.
Ak niekto nezachováva nedeľu a sviatočné dni nesvätí, alebo sa nepostí v suché
dni (kantry) a vigílie, alebo mŕtvych svojich nepochová pri kostole, nech sa kaja dvanásť
dní na chlebe a vode na náhrobku. Ak pán telo sluhu, alebo predstavený chudobného
hosťa či dedinčana nezložil pri kostole, nech sa tak isto potresce.
XXXI. O zdržiavaní mäsa.
Latiníci, ktorí nechcú súhlasiť zákonite so zvykmi Uhrov, keď sa títo Uhri potom
naozaj zriekli mäsa, sami (Latiníci) zasa v pondelok a utorok by hýrili a ak by nechceli s
našimi lepšími zvykmi súhlasiť, môžu sa pobrať, kamkoľvek chcú. Peniaze však, ktoré
tuná získali, nech nechajú tu, iba ak by náhodou prišli k rozumu a s nami sa zriekli
mäsa.
Druhá kniha nariadení sv. Ladislava
VI. O sudcoch voči súdu sluhov a slobodných.
Ak sudca neodreže nos sluhu, alebo neobesí slobodného, nech stratí svoje imanie
okrem synov a dcér a sám sudca nech sa odpredá. Ak však obesí spravodlivého, nahradí
obesenému stodesať zlatých i všetko svoje imanie. A ak sa oslobodí dvoma spoľahlivými
svedkami, od toho, ktorý ho pohnal pred súd, nech vyzdvihne päťdesiatpäť zlatých. A
ak je prítomný súdu a sudca sa našiel spravodlivým, obžalobca nech zhynie tým trestom,
ktorým mal zhynúť sudca. A ak by bol vyššieho postavenia ako sudca, nech stratí i
slobodu.
VII. O obchodníkoch.
Nikto nech nekupuje, alebo nepredáva, mimo trhoviska. Ak by nejakí napriek
tomu kupovali, ako pre krádež nech zhynú všetci i kupec i predavač 100aj svedkovia. Ak
však vlastnú vec zjednávali, nech stratia vec i odmenu i svedkovia toľko. Ak však ide o
obchod, nech sa uzaviera pred sudcom, mýtnikom a svedkami a ak kúpená vec ukázala
sa ako ukradnutá, kupec totiž svedectvom sudcu a mýtnika sa vymaní, svedkovia však
oddajú predavača (súdu).
XII. O slobodnom alebo sluhovi, prichytenom pri krádeži.
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Ak niekto slobodný alebo sluha bol prichytený pri krádeži, nech ho obesia. Ak
však utiekol do kostola, aby unikol šibenici, vyvedený z kostola nech sa oslepí. Sluha,
chytený pri krádeži, ak neutiekol do kostola, obesia ho ako slobodného. Pánovi onoho
sluhu stane sa škoda na obesenom sluhovi, pánovi stratených vecí ujma sa stane v
stratených veciach. Slobodný, chytený pri krádeži, ak utiekol do kostola, odtiaľ
vyvedený nech je oslepený. Jeho synovia a dcéry, ak sú desaťročné alebo mladšie,
ostávajú slobodné, ak sú však staršie ako desať rokov, nech stanú sa sluhami a všetko
ich imanie sa odníma. Sluha alebo slobodný, ak ukradol hus alebo kohúta, nech sa mu
vypichne jedno oko, a čo ukradol, nech vráti.
XVI. Aby nijak obchodníci nekupovali, alebo nepredávali kone alebo voly, iba koľko
im treba.
Nijaký obchodník na niektorom pohraničí tejto krajiny nesmie predať alebo
kúpiť vola. Môže však kúpiť koňa len pre seba, ak ho potrebuje na cestu, alebo voly
súce na orbu, pravda, ak chce.“
Tretia kniha nariadení sv. Ladislava
„XIII. O zberačoch túlajúceho sa majetku.
Zberač túlajúceho sa majetku, ktorého nazývame ľudovo "jószedeth",(1)
čokoľvek nazbiera, nech zhromaždí pri hrade tohože kraja a kráľovský i županský
jazdec nech spravia ohradu v podhradí tohože hradu a tuná až do sviatku sv. Michala,
čokoľvek dobytka sa zozbiera, opatruje. Dve časti kočujúcich ľudí, zvaných "joch",(2)
nech sa dajú kráľovskému pristavovi,(3) tretia časť županovi, a až do spomínaného
sviatku nech sa spolu držia. Po sviatku sv. Michala sa rozdelia, pri čom z týchto biskup
poberá desiatu časť. Od sviatku sv. Martina až do sviatku sv. Ďura nech sa
zhromažďujú ovce a voly a nech sa podobne rozdelia. A ak by zatiaľ zberač túlajúceho
sa majetku, ako som povedal, toto prekročil, nech prepadne s celým svojím imaním,
vyjmúc jeho manželku a synov. Ak županov zberač túlajúceho sa majetku bol by
slobodný, nech sa podobne zničí; ak je sluha, odníme sa županovi. Ak kráľov zberač
túlajúcich sa vecí z toho, čo nazbieral, niekomu daroval, obidvaja (zberač i obdarovaný)
nech sa stratia. A ak mu niekto niečo z takýchto vecí zaprel, nakoľko zaprel, nahradí
dvanásťnásobne.
XX. O nadobúdaní do vlastníctva užívaním.
Blúdiace majetky a statok nech sa chytajú od sv. Ďura až do sviatku sv. Jána
Krstiteľa a nech sa privedú k hradu a majú sa držať do sviatku sv. Michala. Nech sa
však predvádzajú ustavične na trhovisku, aby, ak niekto nájde svoju osobu (sluhu či
otroka), vyplatil deväťdesiat denárov, ak koňa, dvanásť, ak vola, päť, z čoho dve časti
udelia sa kráľovi a tretia županovi. Ak sa však do Michala (vlastníci) nenašli, nech sa
rozdelia(4) podobným spôsobom; predsa nijakou dohodou nech sa nepredávajú, ani
nezabíjajú, ale nech sa užíva ich práce (činnosti). Ak sa zistí, že to spravil župan, zaplatí
päťdesiatpäť zlatých. Ak zberač niečo predal alebo zabil, nech vráti trojnásobne a sám
zaplatí desať zlatých. Podobne nariaďujeme, aby tí, ktorí blúdiace majetky a statok od
časov kráľa Belu(5) držia, tieto do sviatku bl. Štefana prepustili.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Staromaďarsky - zberač majetku.
Otroci.
Úradní, vykonávajúci kráľovské rozkazy na mieste činu (maď. poroszló).
Nazbierané majetky.
Uhorský kráľ Belo I. (1060-1063).
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Nariadenia kráľa Kolomana

1095-1116

Kráľ Koloman (1077-1095) bol posledným z najstarších uhorských kráľov, ktorí sa
orientovali na tvorbu zákonov. Jeho nariadenia vyzdvihovali ochranu osobného vlastníctva a
riešili niektoré postupy vyšetrovania závažných trestných činov. Po jeho smrti tvorba zákonov
na čas ustala.
Prvá kniha nariadení kráľa Kolomana
„XVII. Vinice, majetky a darované veci ktorýmkoľvek kráľom, nech ostanú tým,
ktorým sa darovali, natrvalo.
XVIII. Lesy, darované cirkvi, nedovoľujeme odňať ani v malom.
XIX. Starí usadlíci, súc vyhnaní a nemajú inde majetku, nech sa vrátia k svojej
pôde. Ak však ich pôda bola daná kláštorom alebo kostolom a oni už majú inú, nech toto
tak zostane neporušiteľne.
XX. Akýkoľvek majetok, darovaný sv. Štefanom v ľudskej následnosti, týka sa
ktorýchkoľvek nástupníkov a dedičov. Avšak majetok, darovaný inými, kráľmi
prechádza z otca na syna; a tento ak zomrie, nastupuje jeho brat, ktorého synovia po
smrti onoho sa tiež nevydeďujú. Ak sa však nenájde menovaný vlastný brat, dedičstvo
nech sa odovzdá kráľovi.
XXI. Kúpne dedičstvo nech sa neodníma od nijakého dediča, nech sa však
potvrdí týmže svedectvom.
XXII. Súd ohňa a vody zakazujeme konať v inej farnosti, ak je nie sídlom
biskupa a väčších prepošstiev, tiež v Nitre a Bratislave.(1)
XXV. Z mýt a čestných darov nariaďujeme dať tretiu časť županom. Taktiež
určujeme biskupom desiatok, pretože znenie tak Nového ako Starého zákona vyhlasuje,
že ich treba dávať. Teda je neobozretné a nerozvážne, ak si vopred umienime lámať
ustanovenia svätcov, ktoré máme vyplniť čím skôr s najvyššou oddanosťou.
XLI. Ak kráľ nejakého túlavého sluhu daroval niekomu, tento nech mu oholí pol
hlavy. Ak by to nespravil, stratí (majiteľ) desať zlatých. Ak mu dal manželku, nech ju
stratí aj s ním.
LI. Chytený zlodej nech sa drží poviazaný po tri dni bez osušenia rúk a
opaľovania ohňom, vo štvrtý deň však nech sa vedie k sudcovi. Keď zlodeja vedie
pristav jeho pána, ak je tu len jedna rodina, vtedy jeden nech ide so zlodejom, ktorý ak
nechce ísť, sudca nech sa nebojí súdiť ho. Ak však by nebola tuná nijaká rodina, nech
ho sudca pošle zviazaného k bližšiemu miestu onoho pána a nech sa posúdi podľa
zákona.
LII. Ak by sa chytený zlodej našiel pri súde nevinným, jeho obžalobcu treba
súdiť, ale nie oslepiť.
LXXIV. Nijaký žid nech sa neopováži kúpiť, alebo predať kresťanského otroka,
alebo nech sa nestrpí, aby takého mal v službe. Teraz však, ktorý takého má, ak ho
medzitým, dostanúc termín, nepredá, nech ho stratí.
LXXV. Ak totiž niektorý z nich má polia, tieto nech obrába pomocou otrokovpohanov. Majetky však nech majú židi, ktorí si ich môžu kúpiť; ale oni nesmú nikde
bývať, iba kde je biskupské sídlo.
LXXX. Prepustenci na slobodu, totiž i hostia ako Slovania alebo iní cudzinci,
ktorí pracujú na majetku iných, za slobodu nech dávajú denáre; nech sa nenútia dávať
nadto iné denáre za nejakú úlohu.“
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Prvá ostrihomská synoda
„XVII. Kostol nech sa nevysvätí, ak prv nedostal veno a pôdu.
XXIX. Nijaký sluha nesmie byť kňazom, ak mu predtým neudelil jeho pán plnú
slobodu.
LXVII. Kňazi majú mať svoje obydlie pri kostole. Sluhovia farnosti, ak by mali
svoj záprah, dávajú svojmu pánovi polovicu z toho, čo obrobili; ak však orali so
záprahom svojich pánov, vtedy dve časti majú farári.“
Druhá ostrihomská synoda
„XI. Aby nijaký laik nemal moc nad cirkvou.
XIII. Aby sa dedina, v ktorej je fara, nevzdiaľovala od farnosti. Pretože, ak sa
vzdiali, musí zaplatiť desať zlatých a vrátiť sa.
XIV. Ak niekto predal sviatky, prijatú odmenu ustanoví štvornásobne a on sa
teda podrobí pokániu.
XV. Ak niekto predpísané sviatky nesvätil, tak sa nariaďuje, ak je slobodný, nech
tri dni koná pokánie; ak je sluha, tresce sa siedmimi palicami.“
(1)

Božie súdy pomocou skúšky vodou a ohňom.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.2735.

9. Stabilizácia štátu

11. stor.

Na Spiši vzniklo niekoľko významných kroník, popisujúcich rôzne etapy uhorských
dejín. Jednou z nich je i po nemecky písaná Spišsko-sobotská kronika z druhej polovice 15.
storočia, opierajúca sa o staršie predlohy, ktorá jednak zaznamenáva príchod Sasov na Spiš
a súčasne si aj všíma udalostí 11. storočia, kedy sa Uhorské kráľovstvo definitívne
stabilizovalo.
„V mene Ježiša Krista.
Po tom, čo sú Spišiaci nazývaní Sasmi a hosťami, treba vedieť, odkiaľ prišli,
zásluhou ktorého kráľa a kedy sa dostali na Spiš. Do Uhorska sa takto prisťahovali
mnohí a rozliční ľudia. Odkiaľ sa sem dostali a ako, o tom chcem trocha porozprávať.
Žiada sa teda vedieť, že v časoch svätého pána Štefana prišli sem odvšelikiaľ mnohí a
rozmanití ľudia; ale aj v časoch iných kráľov, ako Česi, Poliaci, Gréci, Španieli,
Jazygovia?, Kumáni, Filištínci, Saracéni, Rusi, Arméni, Sasi, Durinkovia, Meisenčania,
Renčania, Valóni a Venedi.(1) Tí všetci sa usadili v Uhorsku a zostali usídlení až do
dnešného dňa, ako to dokazuje Uhorská kronika. A najvyšší hodnostári tejto krajiny
majú nemecký pôvod.
Treba tiež vedieť: Keď zomrelo vznešené knieža Gejza, otec svätého Štefana, v
tom istom roku od narodenia Krista 997 bol prijatý za kráľa svätý Štefan. Predtým však
ho pokrstil svätý Vojtech(2) a stal sa prvým kresťanským kráľom v Uhorsku. Za
manželku si vzal pani Gizelu, ktorá bola sestrou svätého cisára Henricha.(3) Premýšľal
o tom, ako by mohol priviesť krajinu k viere. Keďže to nemohol urobiť vlastným úsilím,
na pomoc mu poslal jeho švagor cisár Henrich mnoho grófov, rytierov a ozbrojencov,
ako aj veľa bojaschopného ľudu z nemeckých krajín a jeho rada i pomoc skrotili
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neposlušnosť voči viere. Tak sa teda usadili Nemci v Uhorsku a vybudovali mestá,
trhové osady, pevnosti a dediny.(4)
Po smrti svätého Štefana sa roku Pána 1040 stal kráľom Nemec Peter (5), brat
kráľovnej (Gizely). Kraľoval tri roky a potom ho z krajiny vyhnali. Kráľovské žezlo
prevzal Aba.(6) Bol palatínom a nepochádzal z kráľovského rodu. Nato prišiel s veľkým
vojskom cisár Henrich III., nazývaný Henrich s čiernou bradou, premohol Uhrov a
porazil Abu.(7) Opäť odovzdal vládu Petrovi. Ten panoval ešte dva roky a Uhri ho
potom zahubili.
Roku Pána 1047 sa stal kráľom Ondrej I. a jeho brat Levente mu pomáhal
vládnuť, lebo pochádzali z rodu svätého Štefana. V tých časoch sa Uhri vzdali viery v
Krista, zabili všetkých biskupov a kňazov, menovite svätého Gerharda, čanádskeho
biskupa, a borili kostoly.(8)
Ondrejov syn Šalamún sa stal kráľom ako päťročný ešte za života svojho otca.
Jeho brat Belo ho však z vlády vypudil a panoval tri roky. Roku Pána 1063 sa opäť stal
kráľom Šalamún I., a to s pomocou cisára, ktorého dcéru mal za manželku, a so svojím
bratom Gejzom vládol 11 rokov. Medzi bratmi vznikla vojna; svätý Ladislav a jeho brat
Gejza mali spor s kráľom Šalamúnom, obľahli Vacov. Šalamún bol so svojím vojskom
porazený, musel sa vzdať panovania a biedne zomrel.
Roku Pána 1074 prijali za kráľa Gejzu I. Ten dal postaviť vo Vacove kostol a
vežu a vládol v pokoji tri roky.
Po Gejzovej smrti nastúpil na trón roku Pána 1077 jeho brat svätý Ladislav,
ktorý rozšíril svoju ríšu a chvályhodne kraľoval 19 rokov. Roku Pána 1083 povýšil (na
oltár) telesné pozostatky svätého Štefana, Imricha a svätého Gerharda a zomrel roku
Pána 1095.
Roku Pána 1096 sa stal kráľom Gejzov syn Koloman. Počas panovania tohto
kráľa prihodilo sa v Uhorsku veľa zlého. V tom období tiahli cez Uhorsko s veľkým
vojskom nemeckí križiaci.(9) Dobyli Jeruzalem a mnoho krajín nachádzajúcich sa v
pohanstve. Stalo sa to zásluhou cisára Henricha IV. Veliteľom bolo knieža nemeckých
krajín Gottfried.
Roku Pána 1114 sa stal kráľom jeho syn Štefan II. Tento kráľ bojoval proti
cisárovi z Konštantinopolu, pričom bitku prehral, jeho vojsko ho porazilo. Štefan
zomrel v roku Krista (Pána) 1131 a vládol 17 rokov.
Po ňom bol kráľom Belo II. Slepý, ktorého nazývali dobrým bohabojným
kráľom. Dal povraždiť tých veľmožov, ktorí radili oslepiť ho. Kraľoval 12 rokov a
zomrel roku Pána 1141.(10)
Treba uviesť, že na Spiš prišli bez pochýb Sasi a ak ich sem priviedol kráľ
menom Belo, musel to byť tento Belo, lebo on dozaista priviedol do krajiny mnoho
ďalších hostí, a to preto, aby s ich pomocou mohol premôcť svojich nepriateľov.(11)
Po niekoľkých dňoch od jeho smrti sa roku Pána 1141 stal kráľom jeho syn
Gejza II., ktorý vládol 20 rokov. V tých časoch sa vybral proti pohanom a hávedi cez
Uhorsko s veľkým vojskom cisár Konrád a francúzsky kráľ.(12) Kráľ Gejza zomrel
roku Pána 116l.(13)
V tom istom roku po ňom nastúpil na kráľovský trón jeho syn Štefan III. a vládol
11 rokov, 9 mesiacov a zomrel roku 1172. V tomto období mal vo svojej moci jeden rok
(kráľovskú) korunu Ladislav II., syn Bela Slepého, ktorý zomrel.
Po ňom sa násilím zmocnil koruny jeho brat Štefan IV. Uhri ho v boji premohli, z
krajiny ho vyhnali a zomrel.
Roku Pána 1173 sa kráľom stal jeho brat Belo III., ktorý vládol 23 rokov a
zomrel roku 1196.“(14)
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

S uvedenou formuláciou sa stretávame i u iných uhorských kroník. Pod pojmom
Wenedi sa asi myslia zástupcovia ďalších slovanských národov, okrem vyššie
menovaných. Neistí sú predstavitelia národa, uvádzaného ako Filištínci.
Meno sv. Vojtecha z českého rodu Slavníkovcov (956-997) je spojené s christianizáciu
starouhorských kmeňov
Nemecký cisár Henrich II. vládol v rokoch 1002-1024.
Prví Nemci do Uhorska prišli v dobe boja sv. Štefana s jeho rivalmi o nástupníctvo.
Peter Orseola nebol Nemec, bol nimi na trón iba dosadený. Vládol dva krát - v rokoch
1038-1041 a 1044-1046. O moc súperil s protikráľom Aba-Samuelom
Aba-Samuel po porážke Petra Orseola vládol v rokoch 1041-1044.
Cisár Henrich III (1039-1056).
Šlo o tzv. pohanské povstanie v r.1045.
Účastníci prvej križiackej výpravy zanechali pri prechode Uhorska veľké škody.
Belo II. (1108/1110-1141). V skutočnosti vládol v rokoch 1131-1141.
Hlavný prúd kolonistov, ktorých listiny z nášho územia označujú za hostí, prišli na
Spiš až po tatárskom vpáde, teda po roku 1241.
Druhá križiacka výprava.
Kráľ Gejza II. (1130-1162, vládol od roku 1141.
Belo III. (1148-1196), vládol od roku 1173

Citované podľa: Sopko, J.: Kroniky stredovekého Slovenska, Vydavateľstvo RAK, Budmerice 1995, ss. 104105.

10.Založenie svätobeňadického kláštora

1075

Snahy christianizovať severné Slovensko viedli uhorských panovníkov a cirkev k
zakladaniu nových centier christianizácie. Najdôležitejšia úloha pripadla kláštoru, ktorý v
dnešnom Hronskom Beňadiku založil kráľ Gejza I (1044/45 -1077). Význam
svätobeňadického kláštora len podčiarkuje hospodárske zázemie, ktoré mu bolo venované.
Kláštor vlastnil desiatky dedín v Uhorsku a vo 12. storočí sa stal jedným z najbohatších
feudálnych vlastníkov v štáte. Jeho význam podčiarkuje i tá skutočnosť, že bol zaradený medzi
prvé na Slovensku sa nachádzajúce hodnoverné miesta (loca credibilia), ktoré overovali
pravdivosť listín a v opise uchovávali ich texty.
„Územie, ktorého stredom preteká rieka zvaná Hron, kde som dal postaviť kostol
sv. Beňadika, dávam s lesmi, loviskami, vodami, rybolovom, pahorkatinami a všetkými
príjmami a úžitkami, ktoré v menovaných lesoch, vodách a majetkoch jestvujú a v
budúcnosti môžu vzniknúť v ich vlastných medziach a hraniciach.(1)
Potom daroval som dedinu, ktorá sa volá Rybník, kde som venoval vinárov a 15
viníc, sedliakov a brtníkov(2) i majetok na 60 popluží s ich hranicami. Okrem toho
nachodí sa tu 6 domov, patriacich hradu Tekov, majetok ktorých má 3 poplužia; týchto
som nedaroval.
Dal som tiež dedinu rybárov na brehu Hrona, zvanú Tlmače, s jej majetkom,
lúkami a ostrovmi. Vnútri týchto hraníc je dedina Kováči, ktorej obyvatelia sú určení
pre rozličné druhy služieb podľa vôle opáta, a túto som tiež daroval. V týchto
hraniciach, ktoré som venoval Všemohúcemu, P. Márii a sv. Benediktovi, nijaký
cudzinec si nesmie predsavzať nejaké právo a úžitok. Opát však môže tuná osadiť
koľkokoľvek ľudí, ako chce. Hranice sú však široké a dlhé.
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Dal som tiež majetok v oblasti Šušolia s lesmi, poľovkami, brodmi, rybníkmi, a
lúčinami.
Daroval som majetok, zvaný Žikava, na l6 popluží a potôčik Žikava, lúky a
pasieny, 12 domov (čeľadí) a veľký les s vlastnými hranicami.
Dal som dedinu Pečenehov, zvanú Tesáry, nad riekou Žltavou na oranie s pôdou
na 20 popluží a veľký les smerom východným a južným a 10 čeľadí povozníkov,
ohraničené (všetko) vlastnými hranicami. Okrem toho dal som dedinu Pečenehov z
Dvorov s pôdou na oranie na 72 popluží ako i vody na rybárčenie: Nitru, Tormoš a
Žitavu s lúkami a pasienkami, ktoré sú medzi menovanými vodami, veľmi rozsiahlymi
na pasenie dobytka, koní, oviec, volov a veľký les za údolím medzi južnou a východnou
stranou s vlastnými hranicami. Dal som i iný majetok Dvoranov na 40 popluží a 20
služobných čeľadí pri obchode, ktorí nech slúžia podľa vôle opáta; a tu je i moja
kúria(3) ako i kaplnka, zasvätená sv. Martinovi.
V dedine, ktorá sa nazýva Pohranice, od iných oddelené, smerom na východ a
juh, daroval som 15 čeľadí sluhov a 16 viníc s lesmi, lúkami a majetkom na 6 popluží,
ktorých môže opát použiť podľa svojej vôle.
Okrem toho ja, Magnus (Veľký) , zvaný Gejza, z milosti božej posvätený kráľ
panónsky, ustanovujem s kráľovskou vážnosťou, aby onen kláštor vlastnil desiatky
všetkých svojich ľudí, tak slobodných ako sluhov, kdekoľvek všade v našej krajine
jestvujúcich. A faru a kostol P. Márie v dedine Kňažice, kde predtým, kým patrila
kráľovi, bola drevená kaplnka a mala štvrtinu desiatkou od obyvateľov a iných susedov
z 50 dedín, daroval som za spásu svojej duše a svojich bratov ako i svojich synov a
svojich rodičov.
A tieto dediny má vlastniť opát pod vlastnou opaterou a nedovoľuje sa nijakému
biskupovi niektorú z týchto dedín odňať a dať inej cirkevnej ustanovizni. Roku Pána
1075 v prítomnosti vojvodu Vladislava, veľmi vzácneho brata, arcibiskupa
ostrihomského Nehemiáša a kaločského Dezidéria, a iných biskupov ako Árona, Franka,
Gektiha, Lazara a župana Julu.“
(1)
(2)
(3)

Kláštor obdržal majetky na Slovensku, v Potisí a v Sedmohradsku. Uvádzame
najdôležitejší majetok svätobeňadického kláštora na území Slovenska
Včelári.
Dvorec.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.3537.

11. Prvá Zoborská listina

1111

Nitra, spolu s Bratislavou, alebo Trenčínom, si napriek zmenám udržala v Uhorskom
kráľovstve predošlé mimoriadne postavenie. Bola centrom pohraničného údelu, ktorý sa stal
miestom pôsobenia nástupcu trónu, čím sa jej význam zvýraznil. Na hrade sídlila kráľovská
posádka, odtiaľ sa riadilo vyberanie daní a mýt v širokom okolí. Benediktínsky kláštor sv.
Hypolita na nitrianskom Zobore sa dokonca stal prvým hodnoverným miestom na Slovensku,
a toto postavenie si udržal až do vlády kráľa Mateja I. Korvína (1458-1490). V čase
panovania kráľa Kolomana, došlo k majetkovému sporu medzi kláštorom a kalizmi
(kráľovskými vyberačmi daní) – kapitánom nitrianskeho hradu Porkom, jeho zástupcom
Etejom a ich pomocníkmi z nitrianskej posádky Markom a Magiugom. Majetky kláštora boli
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preto komisionálne preverené a roku 1111 písomne potvrdené. Jedná sa o prvú v origináli
dochovanú listinu, spísanú priamo na území Slovenska.
„V časoch najvíťaznejšieho kráľa Kolomana, ktorého svet poznal ako
presláveného ligotom zvláštnej svätosti, ale aj za osvieteného ostrihomského arcibiskupa
Vavrinca, muža radostne oplývajúceho veľkými vedomosťami z filozofie, uskutočnilo sa
rokovanie o daroch, ktorými obdaroval najsvätejší kráľ Štefan kláštor svätého Hypolita
na vrchu Zobor, nie preto, že by sa pochybovalo o tom, čo po zrelej úvahe spravodlivo
udelil, ale preto, že niektoré z darov sa po uplynutí mnohých rokov a pre nedbalosť
niektorých predchodcov za ten čas stali spornými. A keď takto, týmto spôsobom opát
Gaufred v tom čase o týchto záležitostiach dosť namáhavo rokoval so súhlasom
zbožného kráľa na rozličných miestach, (až sa nakoniec – pozn. J.S.) celá záležitosť
svedomito preskúmala v prítomnosti spomenutého arcibiskupa Vavrinca, a podľa
pravdy sa zistilo o malých a veľkých mýtach celej Nitry v hradnom obvode aj mimo
neho a vo Dvoroch,(1) v časti zvanej Baba, a pozdĺž celej rieky, menom Váh a rovnako
na všetkých trhových miestach a v hradnom obvode Trenčína, vnútri aj pomimo,
celkovo a všade, vždy v každom čase, že svätý kráľ Štefan tretinu (z kontrolovaného –
pozn. J.S.) dal svätému Hypolitovi. Výbercovia kráľovských príjmov, po maďarsky
zvaných caliz, niekedy tento svätý dar poškvrnili, preto ja opát Gaufred na to
upozorňujem, aby po vyšetrení hodnovernými mužmi bolo spomínaným v budúcnosti
zabránené v ich konaní. Mená týchto zlo pôsobiacich a škodiacich sú tieto: Porkus,
v tom čase stotník, a jeho druh Ete. S týmito spolupracovali ich spoločníci, a to Marek
a Magiug, ktorí boli aj ich komesmi, ale aj všetci minciari, všetci koľko ich bolo. Proti
ich drzej nehanebnosti vystúpili dvanásti bohabojní a vznešení nitrianski muži, ktorých
pamäť siahala neprerušene nepochybne od čias svätého Štefana až do čias spomínaného
vyšetrovania a títo dosvedčili pravdu. Prvý z nich sa volal Una, mnoho rokov bol
županom Nitry; aj druhý menom Bača, tiež bol mnoho rokov županom tej istej Nitry.
Tretí a štvrtý Deda a Kača, obaja synovia župana Bukena, žili v Nitre už skoro
osemdesiat a ešte viac rokov...
Keď ich slovám, hoc aj boli významnými mužmi, kráľ so svojimi spomínanými
služobníkmi nechcel uveriť, títo všetci svedkovia z príkazu kráľa prísahou potvrdili
(svoje výpovede – pozn. J.S.) v Nitre v chráme svätých Emerána, Ondreja a Benedikta
arcibiskupovi Vavrincovi v prítomnosti pristava menom Batona. Na potvrdenie tohto
svedectva boli prizvaní ďalší jedenásti svedkovia(2)... Títo jedenásti boli v kostole
spomínaných svätcov, keď predtým spomínaní dvanásti svedkovia potvrdili spomínané
mýta dedičným právom (svätému Hypolitovi – pozn. J.S.), pretože Porko a Ete so svojimi
druhmi zotrvávali pri svojom tvrdení. Najsvätejší kráľ Štefan totiž udelil svätému
Hypolitovi v celom Uhorsku úplný desiatok zo všetkých jeho ľuďmi, teda ľudí svätého
Hypolita, poddanými aj slobodnými, na všetkých miestach. Roku 1111, kedy
konkurenta(3) bola šesť, epakty(4) deväť, indikcia(5) štvrtá za panovania Kolomana,
najzbožnejšieho kráľa Uhrov, za pána Vavrinca metropolitu, sídliaceho na
ostrihomskom stolci, bolo potvrdené toto privilégium svätého Hypolita a spečatené
pánom Manasesom, záhrebským biskupom, na príkaz kráľa. Z iných biskupov, boli
pozorovateľmi ...“
(1)
(2)
(3)

Dvory nad Žitavou
Jedným z nich bol aj gramatikus Viliam, čo dosvedčuje, že na Zobore existovala
pisárska škola, najstaršia na Slovensku
Konkurenty sa v chronológii nazývajú čísla od 1 do 7, pričom cieľom bolo naznačiť na
ktorý deň pripadá 24. marec. Pritom 1 bola pondelok, 2 utorok, 3 streda...
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(4)
(5)

Epakty bola chronologická pomôcka, pomocou ktorej sa na základe rozdielu dĺžok
lunárneho a solárneho mesiaca, určoval vek mesiaca. Slúžili i k určeniu dáta Veľkej
noci.
Indikcia udávala rok v pätnásťročnom cykle prebiehajúcom celým kresťanským
letopočtom od 3. stor. bez ohľadu na to, o koľký cyklus sa jedná.

Preložené podľa: Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, zväzok I., Bratislava 63-64

12. Druhá Zoborská listina

1113

Na prvú zoborskú listinu naväzuje listina druhá, ktorá podrobne popisovala rozsah
majetku kláštora sv. Hypolita. Pozoruhodný je súpis 150 obcí, mnohé zjavne čisto slovenského
charakteru, ktorý nám umožňuje nahliadnuť do vtedajšej národnostnej štruktúry tohto kraja.
Podobné informácie nám prináša ustanovujúce listiny kláštorov v Hronskom sv. Beňadiku
(1075) a v Bzovíku (1135). Listina je druhou najstaršou dochovanou listinou zo slovenského
územia.
„V časoch najslávnejšieho kráľa Kolomana, ktorého Boh naplnil nekonečnou
milosťou svetskej aj večnej slávy za osvieteného muža ostrihomského arcibiskupa
Vavrinca, som ja Gaufred, opát zoborského kostola, v pokoji vlastnil všetky majetky a
ľudí tohože kostola (kláštora sv. Hypolita – pozn. J.S.), upokojené po vzbure zapríčinenej
vojvodom Moravanov Otom.(1) Spomínané majetky som s veľkým úsilím zjednotil a
ľudí kostola, ktorí sa odvážne vyhlásili za slobodných, podľa spravodlivosti tomuto
kostolu znova navrátil, za pomoci spomínaného kráľa a spomínaného arcibiskupa
Vavrinca a iných kniežat, a hranice spomenutých majetkov som dal preskúmať veľmi
starostlivo skúsenými ľuďmi, ktorí zaznačili akékoľvek pochybnosti o týchto majetkoch,
aby sa vyhlo akýmkoľvek chybám.
Keď som teda ja, Gaufred opát, podľa toho ako som mohol, požiadal
najvíťaznejšieho kráľa Kolomana a arcibiskupa Vavrinca, kniežatá kráľovstva, Kozmu
a Mojžiša, ktorí dosvedčili pravdu, poníže príduc k súdu kráľovskej prítomnosti urobil
som zjavným, že môžu byť veľké pochybnosti o týchto majetkoch. Teda skutočne kráľ
plný milosti na základe svedectva spomínaných komesov(2) mi ustanovil ctihodných
mužov za přistavov,(3) a to Cevu, kuriálneho sudcu župana Mojžiša, a iného menom
Batonu, a nariadil im vyznačiť hranice všetkých majetkov svätého Hypolita. Potom
naozaj, aby po uplynutí viacerých rokov a nedbanlivosťou niektorých predchodcov
nedošlo ku škode, rozkázal svedectvom ctihodných mužov určiť (hranice), ako to
dosvedčuje táto listina. V Mučeníkoch, Debrovo údolie je zemou svätého Hypolita;
druhou hranicou (Mučeníkov) je Issol v Jarku, potom Bolerád, ktorej zeme medzníkom
je hruška; ďalej hranicou Durada, jej les s dedinou Buš (ktoré ležali v priestore Čápora,
Cabaja, Horného Jatova a Trnovca nad Váhom); les, ktorý je pri dedine Veča patrí celý
svätému Hypolitovi a je medzníkom zeme (Mučeníky); druhý medzník zeme je s dedinou
Strojka na vrchu Reza; rybník patrí celý svätému Hypolitovi; na lúke Ura je druhý
medzník s dedinou Čombaj (Dlhá nad Váhom); v druhej dedine Čombaj je druhý
medzník; oproti dedine (Horná) Kráľová je medzníkom istý prameň, ktorý sa volá foráš;
druhý medzník sa volá Laprečina, v (zaniknutej) dedine Boze (ktorá ležala medzi Hornou
Kráľovou a Hájskym) je druhý medzník, (posledný) medzník (Mučeníkov) je v Kepežde
(Hájskom).
V dedine Čombaj je toľko zeme, koľko sa obrába ako jedno poplužie. V Hetmíne
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(chotár Šale, ide hranica) od jaseňového stromu, ktorý je vedľa dediny Trnovec (nad
Váhom) až po dedinu Chmeľany na vrchu, ktorý sa volá Kozmas, kde je medzník onej
zeme Hetmíň; rybník, ktorý sa volá Piskor, s dedinou, ktorá sa volá Pieščany je druhý
medzník; les, ktorý sa volá Kuleša patrí svätému Hypolitovi; tenže les spolu s dedinou
Dvorec je druhým medzníkom; rybník, ktorý sa volá Maga je posledným medzníkom s
dedinou Trnovec. Medzník dediny Neded je v údolí v dedine Vlčany; druhým
medzníkom je Eik; v dedine Kopčany (v chotári dnešného Palárikova) je rybník, ktorý sa
volá Archi a je rozdelený, jedna časť patrí Kopčanom, druhá dedine Neded; je tu
rybník, ktorý sa volá Karstis a na jeho konci je druhý medzník s dedinou, ktorá sa volá
Zemné; v rybníku, ktorý sa volá Mortus je posledný medzník s dedinou Nariaš. Z
dediny Bojničky aj z lesa aj zo zeme, koľko majú hlohoveckí hradčania, toľko má aj
svätý Hypolit. V Koplotovciach sú dva ostrovy v rieke Váh, ktoré patria svätému
Hypolitovi; v tejže dedine je polovica zeme svätého Hypolita, polovica patrí
Hradčanom…
Vyhotovená bola táto listina roku 1100 trinásteho za konkurenty 7, epakty 11, v
6. roku indikcie, za panovania najzbožnejšieho kráľa Uhrov Kolomana, za pána
Vavrinca vládnuceho na ostrihomskom metropolitnom stolci.“
(1)

(2)
(3)

Reč šla o útoku moravského kniežaťa Ota II. (1085–1126) na územie juhozápadného
Slovenska. České knieža Svätopluk Olomoucký (?-1109) najprv v jeseni roku 1108
prepadol Slovensko a jeho mladší brat, moravské knieža Oto II. zase vojenský útok na
slovenské územie zopakoval vo februári roku 1109. Spustošil okolie Nitry, mesto
vyraboval a vypálil, ale dobyť hrad sa mu nepodarilo.
Comes – spoločník, sprievodca svojho veliteľa
Pristaldus

Preložené podľa: Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, zväzok I., Bratislava , ss. 65-66

13. Prvá písomná zmienka o Pezinku

1208

Západoslovenské mesto Pezinok zažilo roky slávy i ústrkov. Jeho dejiny dokumentuje
niekoľko originálnych listín, z ktorých vyberáme prvú – datovanú na rok 1208. Vydal ju
Ondrej II. (1177-1235), uhorský kráľ v rokoch 1205-1235 a nitrianskemu županovi Tomášovi
daroval rozsiahle majetky na území, ktoré spravoval bratislavská hrad.

„V mene svätej Trojice a nerozdielnej Jednoty.
Ondrej, z Božej milosti na veky kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Rámy,
Srbska, Haliče a Vladimírska.
Štedrosť kráľovskej Výsosti nie je zovretá žiadnou hranicou. No kráľovská
nesmiernosť sa oceňuje rozmerom darovania. Treba mať však najväčší ohľad na tých,
čo sa veľmi zaslúžili, aby ani jeden z nich neprišiel u vladára podvodom a odmenu za
svoju prácu, pretože on dobrodenia svojej láskavosti rozprestiera aj na cudzincov.
A tak sa stalo, že sme sa rozhodli na večné časy darovať nášmu vernému
Tomášovi, nitrianskemu županovi a jeho dedičom, za jeho neustále služby vernosti a za
vynikajúce zásluhy, istý pozemkový majetok, zvaný Bozyn,(1) ktorý patril
k bratislavskému hradu a ktorý mal zo všetkých strán presne vymedzené hranice voči
susedným majetkom.(2)
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Rozhodli sme, aby ho do vlastníctva tohto majetku uviedol bratislavský župan
Poth. Tento určil istého svojho spoločníka, menom Gregor, aby stanovil tomuto majetku
hranice zo všetkých strán.
Hranice majetku sú usporiadané v tomto poriadku: Prvou hranicou je prameň
Zolose.(3) Odtiaľ hranica smeruje k potoku Hylyunic. Po prejdení cez Hylyunic smeruje
vyššie k istej ceste, ktorá oddeľuje chotár dediny Mhyr od chotára, ktorý sme darovali
menovanému županovi Tomášovi. Po tejto ceste hranica smeruje k potoku Bistric a po
potoku Bistric smeruje vyššie až k miestu, kde sa menovaný potok Bistric rozdeľuje na
dve časti. Po ľavej časti potoka hranica smeruje vyššie až k jeho prameňu.
Od tohto miesta po strednej ceste (k dedine – pozn. J.S.) Jablan, príde k ceste (k
dedine – pozn. J.S.) Mhysle, ide po nej trocha vyššie, potom sa odkloní naľavo a opustí
túto cestu. Tam je hraničný znak z dreva.
Od tohto hraničného znaku skláňa sa dolu, až príde k prameňu potoka Luchnic,
ktorý oddeľuje (tento – pozn. J.S.) chotár od chotára dediny Turdune, Idúc po toku tohto
potoka Lucnic,(4) príde až k istej ceste, ktorú prekročí a po lúke zvanej Liget, príde
k akejsi priekope. Keď ju prekročí, po tejto ceste ide kúsok dopredu, potom ju opustí,
smerujúc doľava príde k potoku Sueca a po ňom c smere toku príde k háju, ktorý sa
menuje Lipounuc.
Od hája Lipounuc začína mať spoločnú hranicu s dedinou Suslan. Potom
smeruje až k háju, ktorým prejde stredom, smeruje vyššie cez chotárne znaky vsadené
do zeme. Čo je na ľavej strane, patrí dedine Suslan, čo je na pravej strane, patrí
spomenutému županovi Tomášovi a to až po prvý hraničný znak.
Medzi spomenutými hraničnými znakmi sú aj ďalšie, vsadené do zeme, alebo
vyznačené na stromoch, ktoré nebolo treba tu vymenovať.
Aby teda táto naša donácia(5) nemohla byť nikým napadnutá, rozhodli sme sa
zachovať jej známosť aj potomkom touto našou listinou a potvrdiť ju pečaťou
kráľovskej autority.
Dané rukami Róberta, prepošta Stolného Belehradu a kancelára kráľovského
dvora, v roku Pánovho vtelenia 1208, v čase, keď bol ostrihomským arcibiskupom Ján,
kaločským Bertold, keď ako biskupi spravovali šťastne svoje cirkvi, Calan v Pätkostolí,
Boleslav vo Váci, Katapan v Jágri, Šimon vo Varadíne, Desidér v Čanáde, Kalenda vo
Vespríme, Gothard V Záhrebe, Peter v Rábe.
V čase, keď bol Čepan, Štefanov syn. Županom v Báči, a zároveň aj županom
palatínom, Bank bánom, županmi Jula v Bodrogu, Marcel v Bihari, Peter županom
kráľovninho dvora v Čanáde, Mikuláš dvorným županom v Kew, Mog bratislavským,
Benedikt šopronským a Poth mošonským županom.
V treťom roku nášho panovania.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dedinám
Bazín, Bozen - Pezinok
Adekvátne slovenské preklady týchto názvov nájdete v priloženom článku
Listina tento potok uvádza s dvomi názvami
Darovacia listina

Citované podľa: Pamätný list pri príležitosti 790. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku, Pezinok 1998

14. Zlatá bula Ondreja II

1222
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Na začiatku 13. storočia došlo nielen k posilneniu postavenia uhorských veľmožov, ale
i kráľovských služobníkov - servientov, z ktorých sa začala vytvárať osobitná zemianska
vrstva. Vzostup rodiaceho sa zemianstva dokumentuje i Zlatá bula Ondreja II. (1176-1235),
potvrdená v roku 1222, ktorá servientom zaručila rozsiahle práva a vyčlenila ich spod súdnej
právomoci županov.
„V mene sv. Trojice a nerozdielnej jednoty. Ondrej, z božej milosti kráľ Uhorska
atď. Pretože sloboda tak popredných(1) nášho kráľovstva ako i iných, ustanovená sv.
kráľom Štefanom skrz moc niektorých kráľov, niekedy vylievajúcich svoju zlosť,
niekedy tiež berúcich ohľad na falošné rady ľudí nespravodlivých a sledujúcich svoj
prospech, bola v premnohých bodoch umenšená, mnoho razy títo poprední naši
vznešenosť našu a našich predkov, svojich kráľov, mnohými prosbami a žiadosťami
často pripomínali ohľadne zlepšenia nášho kráľovstva. - My teda túžiaci zadosť učiniť
vo všetkom, ako sa patrí obzvlášť preto, že medzi nami a nimi touto príležitosťou už
častejšie došlo sa na nie obyčajné roztrpčenia; preto, aby kráľovská dôstojnosť plnšie sa
zachovala, treba sa vyhnúť tomuto, čo sa totiž stane lepšie skrz niekoho iného ako skrz
nich samých. Udeľujeme tak týmto ako i iným ľuďom nášho kráľovstva slobodu,
udelenú sv. kráľom (Štefanom). A iné záležitosti patriace k zreformovaniu našej krajiny
nariaďujeme osožne týmto spôsobom:
1. Nariaďujeme, že každoročne vo sviatok sv. kráľa (Štefana), ak sa nejaká ťažká
udalosť neprihodí, alebo by nám zabraňovala choroba, boli povinní osláviť (valné
zhromaždenie) v Stoličnom Belehrade.
A keby sme nemohli byť prítomní, bezpochyby bude tu za nás palatín(2) a z našej
moci vypočuje spory. A všetci servienti,(3) ktorí chcú, slobodne nech sa sem zídu.
2. Chceme tiež, že my ani naši nasledovníci nikdy neuväznia servienta, alebo ho
nezničia pre priazeň niektorého boháča, kým by neboli vyzvaní a súdom usvedčení.
3. Tiež nebudeme robiť nijaký zber poplatkov a slobodných denárov na
majetkoch servientov.
4. Ak nejaký servient zomrel bez syna, štvrtú časť majetku obdrží dcéra. O
ostatku rozhoduje sám, ako chce.
5. Župani nech nerozhodujú o majetkoch servientov, iba v sporoch o mince a
desiatok.
§ 1. Hradskí špáni nech nikoho nesúdia, iba ľud svojho hradu.
§ 2. Zlodejov a zbojníkov kráľovskí bilochi(4) nech však súdia pred stolicou
patričného župana.
6. Ďalej ľudia spriahnutí v jedno nemôžu menovať zlodejov, ako bývalo zvykom.
7. Ak totiž kráľ chce viesť výpravu mimo krajiny, servienti nie sú povinní ísť s
ním, iba ak na jeho trovy. A po návrate nech sa neprijme nad nimi vojenský súd.
§ 1. Ak však z protivnej strany vpadne vojsko do krajiny, všetci do jedného
povinní sú tiahnuť.
§ 2. Tiež, ak by sme chceli tiahnuť s vojskom mimo krajiny a šli by sme s
vojskom, všetci, ktorí vlastnia stolice, sú povinní ísť s nami na naše trovy.
8. Palatín rozsudzuje všetkých obyvateľov našej krajiny bez rozdielu.
§ 1. Ale spory servientov, ktorí patria na popravu alebo znivočenie majetku, bez
vedomia kráľa nemôže (palatín) rozhodnúť.
§ 2. Pomocných sudcov nesmú mať okrem jedného na svojom dvore.
9. Náš dvorský župan, kým ostáva pri dvore, môže súdiť a spor započatý pri
dvore kdekoľvek rozhodnúť.
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§ 1. Ale, ak ostáva na svojom majetku, nemôže dať pristava, ani nemôže pozývať
stránky.
10. Ak niektorý vazal (jobagio)(5) má česť zomrieť vo vojenskej službe, jeho syn
alebo brat nech sa obdaruje rovnakou poctou.
§ 1. A ak servient týmže spôsobom zomrie, jeho syn, ako sa zapáči kráľovi, nech
sa odmení.
11. Ak hostia(6) ako dobrí ľudia prídu do krajiny, nemôžu obsiahnuť hodnosti
bez krajinskej rady.
12. Manželky zosnulých bez potomka, alebo odsúdených na smrť zákonite, alebo
padlých v súboji, nesmú byť oklamané na svojom vene.
13. Servienti tak nasledujú dvor, alebo ho akokoľvek sprevádzajú, že nesmú
utláčať chudobných a zdierať.
14. Tiež, ak by sa nejaký župan nedržal čestne vzhľadom na postavenie svojej
stolice, alebo by zničil svojich hradských ľudí, usvedčený z tohto pred celou krajinou
nech sa pozbaví svojej hodnosti hanebne, pri čom vynahradí odňaté.
15. Jazdci, psiari a sokolníci nech sa neodvážia bývať v dedinách servientov.
16. Celé stolice alebo akékoľvek hodnosti s večným právom na majetky
nebudeme udeľovať.
17. Avšak majetky, ktoré niekto dostal za spravodlivú službu, nech sa za nejaký
čas neodnímajú.
18. Ďalej servienti, keď sme im dovolili, môžu slobodne ísť k nášmu synovi ako
od väčšieho k menšiemu a preto nech sa ich majetky neničia.
§ 1. Nikoho odsúdeného spravodlivým súdom nášho syna alebo začatý spor, prv
ak by sa o tom istom rozhodlo u neho, neprijmeme. A naopak náš syn.
19. Hradskí jobagioni(7) nech žijú podľa slobody ustanovenej sv. kráľom
Štefanom.
§ 1. Podobne nech žijú i hostia ktoréhokoľvek kmeňa podľa slobody udelenej na
začiatku.
20. Desiatky nech sa nevykupujú v striebre, ale nech sa platia ako sa urodilo vína
a siatin.
§ 1. Ak by biskupi protirečili, nebudeme ich podporovať.
2l. Biskupi nech nedávajú desiatky,(8) pochádzajúce z majetkov servientov našim
koňom, ani ľudia nie sú povinní privážať svoje desiatky na majetky kráľovské.
22. Ďalej naše bravy nech sa nepasú v lesoch a na lúkách servientov bez ich
dovolenia.
23. Ďalej naša nová minca nech sa udržuje po celý rok bezo zmeny od Veľkej
noci do Veľkej noci.
1. A denáre nech sú také, aké boli za časov kráľa Belu III.
24. Komorskými grófmi, mincovníkmi, soľníkmi a mýtnikmi nech sú poprední
našej krajiny.
1. Izmaeliti a židi sa nemôžu nimi stať.
25. Ďalej soľné sklady nech sa nedržia uprostred krajiny, iba v Sabolči (Soľa-či?)
a Regeci i na hraniciach.
26. Ďalej majetky mimo krajiny nech sa neudeľujú.
§ 1. Ak sú také venované alebo predané, nech sa vrátia obyvateľstvu krajiny, aby
si ich odkúpilo.
27. Kunie kožky nech sa platia podľa zvyku ustanoveného kráľom
Kolomanom.(9).
28. Ak niekto súdnym riadením bol odsúdený, nikto z boháčov nemôže ho brániť.
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29. Župani nech užívajú svojej stolice len podľa práva. Ostatné kráľovské
patričnosti ako sudové, mýta, voly a dve časti hradských príjmov obdrží kráľ.
30. Ďalej okrem týchto štyroch jobagionov ako palatína, bána, dvorských
županov kráľa a kráľovnej, nikto nech nedrží dve hodnosti.
A aby toto naše udelenie ako nariadenie bolo našim a našich potomkov časom
naveky platné, nechali sme ho spísať v siedmich odpisoch a potvrdené našou zlatou
pečaťou, tak že jeden odpis pošle sa pápežovi, a ten ho dá zapísať do svojho registra,
druhý u špitálnikov, tretí v kostole,(10) štvrtý u kráľa, piaty v ostrihomskej kapitule,
šiesty v kaločskej, siedmy u palatína, ktorý bude na ten čas ustanovený, nech sa
zachová.
§ 1. Teda tak, že tú istú listinu pred očami vždy majúc, nech sa nezmýli v niečom
z vopred uvedených ani kráľ ani poprední, či iní, nech nesúhlasí s omylom. Aby i títo sa
tešili svojej slobode a pre toto a našim potomkom vždy ostanú verní, nezaprú patričné
záväzky voči kráľovskej korune.
Dané skrz Kléta, dvorského kancelára a prepošta jágerského, roku od Narodenia
Pána 1222.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Šľachty.
Sudca a správca kráľovského úradníctva.
Členovia vojenských družín.
Kráľovi zástupcovia.
Termín "jobagio" mal niekoľko významov. Tentoraz označoval kráľových vazalov
a služobníkov, neskôr dokonca aj poddaných. Na základe toho sa predpokladá, že bol
do nášho prostredia umelo vnesený.
Kolonisti, osídľujúci územie Slovenska.
Vojaci hradných panstiev.
T.j. obilie z desiatkou.
V niektorých častiach Uhorska sa kuními kožkami priamo platilo.
Druhý a tretí exemplár mal byť uložený v cirkevných ustanovizniach v Stolnom
Belehrade (Szekésfehérvár).

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.4649.

15. Listiny obce Bobrovec

1231 a 1262

Môže nás naplňovať hrdosťou, že nielen dejiny našich miest a mestečiek, ale aj dejiny
menších slovenských obcí máme pokryté zaujímavým listinným materiálom, ktorý nám niekedy
závidí svet. Plne to platí aj o liptovskej obci Bobrovec, ležiacej neďaleko Liptovského
Mikuláša. Prinášame dve listiny: v prvej kráľ Ondrej II., prideľuje pozemky okolo Bobrovca
svojmu obľúbencovi, v druhej túto donáciu potvrdzuje kráľ Belo IV. (1206-1270).
1. Donácia kráľa Ondreja

1231

„Ondrej, z Božej milosti kráľ Uhorska, všetkých v prítomnosti a budúcnosti
touto predloženou listinou zdraví a želá všetko dobré. Na všeobecnú známosť jak
v prítomnosti, tak v budúcnosti, dávame obsahom tejto listiny na vedomie, že náš
spoľahlivosťou a službou známy Behar, syn Semela, vo Zvolene žijúci, nám poctivú
službu poskytoval a preto v zemi Bobr{ovec} a Bobroveček (1) v liptovskej zemi šesť
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popluží jemu a jeho potomkom, ktoré môže dediť a na základe dedičského práva
neustále držať vo vlastníctve, skrz nášho verného Bunu, syna Narada {nášho
ministeriála (2)} v Liptove, osobne {pri}deľujeme. Prvá hranica tejto zeme začína pri
spojení potôčika, kde sa nachádza krovisko zvané {Buz}bukur a odtiaľ mierne
{postupuje dopredu ku svahu (3) smerom k severu} a blíži sa ku starej ceste, blízko
ktorej sa nachádza skupina stromov zvaných sumbukfa, tam je hranica, a odtiaľ sa
pridržuje severnej strany {a prechádza} cez ten istý svah ku trom lesíkom, z ktorých
zostupuje {...},(4) kde vedľa senníku je hranica. Odtiaľ postupuje po hornom svahu na
východ, kde sa nachádza studnička pred hranicou, odtiaľ sa uberá ku hranici {...},
odtiaľ sa uberá k riečke, zvanou {...}ký potok a pozdĺž tohto potoka zostupuje dole až
k miestu, kde sa nachádzajú dva stromy zvané sumurkfa, pri tých stromoch uhýba na
juh {a postupuje} ku svahu, tam je hranica, a odtiaľ zostupuje vedľa zeme ľudu dediny
Bobrovec, pokračuje k ceste, ktorá sa tiahne okolo uvedenej zeme až k prvej hranici.
Aby však táto naša donácia(5) bola neustále v platnosti držaná, na prítomné povolenie
dvojitú pečať našu pre ochranu pripojujeme. Datované roku Pána 132prvého,
kraľovania nášho roku 28.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

V listine označený názvom Hodos. Bobroveček bol bobroveckou osadou.
Kráľovského úradníka.
Berch
Poškodené a preto nečitateľné miesto.
Darovacia listina.

Preložené podľa: Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Zv. 1. SAV, Bratislava 1971, s. 270

2. Listina kráľa Belu IV.

1262

„Belo, Z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska,
Haliča, Vladimírska a Kumánska, všetkých Kristovi verných prostredníctvom tejto
listiny zdravíme v pravde Spasiteľa. Pretože skrz listinu sa trvalým stáva vec meniacej
sa pamäti, preto toto polichotenie prítomné ako budúcu listinu činíme verejne a preto
predstúpili pred nás Dionýz, Peter, Vojslav a Sebastián, synovia Behara, šľachtici
z Liptova, predložiac nám privilégium(1) najdrahšieho nášho otca, aby sme ho
preskúmali a ctené privilégium potvrdili...(2)
My sme preskúmali uvedené privilégium nášho najdrahšieho otca, podrobne,
nezaujate, všetky jeho časti dvakrát, podľa práva a tiež zákonne bolo rozhodnuté slovo
od slova tomu istému Dionýzovi a jeho bratom, z moci súčasnej potvrdiť.
Datované rukou magistra Farchasia, albanského prepošta, v sieni našej podkancelárie,
nami obľúbeného a poctivého, roku Pána 1262, kraľovania nášho roku dvadsiateho
siedmeho.“
(1)
(2)

Kráľovská výsada
Nasleduje text prvej listiny

Preložené podľa: Húščava, A.: Kolonizácia Liptova do konca XIV. storočia, Bratislava 1930, s. 79-80

16. Privilégiá kráľa Belu IV. pre mesto Trnavu

1238
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Krátko pred vpádom Tatárov na Slovensko bolo mestu Trnave, ležiacemu na
obchodnej križovatke spájajúcej Balkán, Rakúsko, Moravu a severné Slovensko s Poľskom,
vydané najstaršie kráľovské privilégium na Slovensku. Privilégium Belu IV., vládnuceho od
roku 1235 do roku 1270, vychádzalo z juhonemeckého mestského práva, zriadilo mestský
magistrát v čele s richtárom, vyčlenený spod župnej právomoci.
„V mene najsvätejšej a nerozdielnej Trojice. Belo, z božej milosti kráľ Uhorska,
Dalmátska, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče,(1) Vladimírska a Kumánska(2) na
večnú pamäť dávame: úradu kráľovskej zvrchovanosti patrí sa zhromaždiť, čo je
rozptýlené a zozbierané udržať i opatrovať svoj poddaný ľud v tichom pokoji, dávajúc
každému to, čo mu patrí. Keď teda i mesto v bratislavskej stolici, ktoré sa nazýva
Trnava(3) zdá sa najvhodnejším na usadenie hostí,(4) dávame občanom, bývajúcim v
tomto meste a tým, ktorí by sa tam chceli neskôr nasťahovať, takú výsadu, že budú
patriť kráľovskej korune a nesmú byť podriadení právomoci nikoho, ani nijakým
predpisom. Nesmú byť nútení nastúpiť do takého vojska, kde kráľ nebude osobne
prítomný. Budú povinní postaviť za každých sto usadlostí jedného vojaka, všetkými
patričnosťami vojenskými veľmi čestne vystrojeného. Nesmú sa donútiť nijakým súdom
k súbojom ani medzi sebou, ani s inými, ale každá sporná vec musí sa vyriešiť prísahou
dvanástich mužov. Svedkov možno privádzať proti nim iba zo svojho stredu, alebo
iných hostí, ktorí majú podobnú slobodu. Povinní sú dostaviť sa len pred kráľovský
súd, lebo pred toho, koho si oni za richtára mesta zvolia. Ich richtárom nech je ten, koho
si zvolia spoločne, alebo ich väčšia a vážnejšia čiastka, pravda, za kráľovského súhlasu.
Keby sa zistilo, že tento je nespôsobilý, odstráni sa zo sudcovského úradu kráľovskou
mocou. Tento sudca má právo súdiť vo všetkých civilných a hrdelných pravotách,
vzniklých medzi nimi, alebo medzi nimi a cudzincami. Ak sa zistí, že je nedbanlivý,
alebo nespravodlivý vo vysluhovaní, alebo ak je celé mesto zainteresované na pravote,
nech sa až potom obrátia na kráľovský súd. Všetci, ktorí sme prídu bývať, podriadení
sú iba richtárovi. V daňových veciach nech sú považovaní za majiteľov takých slobôd
ako stolnobelehradskí mešťania. S peňazomencami nech sa nezaoberá župný poverenec,
ale richtár postará sa v meste o kráľovské financie tak, aby boli chválou chýrne v zmysle
kráľovských nariadení. Richtár s dvanástimi prísažnými bude mať právo vymerať trest
sťatia, alebo iný trest, za zločiny spáchané po okolí, ak len nebude reč o zemanovi,
ktorého posúdenie si ponecháva kráľovský majestát. Prajeme si, čo sa týka ustanovenia
farára, aby im bolo zachované všeobecné právo, totiž právo slobodne voliť farára,
ktorého musia predstaviť ostrihomskému arcibiskupovi na potvrdenie, či je schopný,
pri tom majú zostať zachované práva ostrihomskej fary(5) na tie dôchodky, ktoré
požíva z tejto farnosti. Desiatky nech platia podľa nemeckého zvyku v prírodninách,(6)
čo sa doteraz užívalo a zachovávalo. Slobodní ľudia odkiaľkoľvek by chceli prísť bývať
medzi nich, majú právo presťahovať sa bez prekážky ich osobám a majetku. Ani župan,
ani hocijaký iný hodnostár nesmie sa usadiť v ich meste bez ich súhlasu a ak sa niekto
usadí tak, že by neprotestovali proti nemu, musí si zadovážiť všetky svoje potreby
spravodlivou kúpou. Keby však kráľ prišiel tam, musia mu hradiť podľa svojich
možností jeho neodkladné výdavky. Ďalej nik z nich nesmie na ich chotári predať alebo
prepísať hocikomu dedičstvo alebo svoje nehnuteľné majetky, iba takému, ktorý nám
koná podobné služby ako občania tohto mesta. Ďalej, ak ktokoľvek z nich zomrie bez
dediča, má právo zanechať svoj hnuteľný majetok komukoľvek. Dané skrz ruky nášho
dvorského kancelára, magistra Štefana, roku od Narodenia Pána 1238, nášho panovania
tretieho (roku) v prítomnosti ctihodných otcov: Bartolomeja, biskupa vesprímskeho,
Mateja, biskupa vacovského, Ondreja, župana bratislavského, Dominika taverníka(6) a
nitrianskeho župana, čongrátskeho župana Mikuláša, vesprínskeho župana Renalda,
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Tomáša, správcu našej dvorskej kaplnky a prepošta sv. Vavrinca a mnohých iných
veľmožov našej krajiny. Aby však uvedené výsady pre nich ostali vo večnej stálosti, ako
v našich časoch, tak i za našich nástupcov, nechali sme ich potvrdiť mocou svojej zlatej
pečate.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Titul haličského kráľa mali uhorskí králi od r. 1183, keď Belo III. získal pre syna
Ondreja haličský trón, s ktorým bolo spojené Vladimírsko.
Titul kráľa Kumánov používali uhorskí králi od doby Bela IV., ktorý uviedol do
závislosti aj Moldavsko a Valašsko, dočasne osídlené kumánskymi kmeňmi.
Orig. Zumbothel - Sobotné (tržné) miesto.
Názvom “hostia” boli označovaní nemeckí kolonisti, ktorí sa usádzali v Uhorsku.
Kapituly.
Orig. in capesiis - v krížoch obilia.
Taverník - správca kráľ. príjmov a pokladnice.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.4951.

17. Žiadosť kráľa Belu IV. o pomoc po tatárskom vpáde

18. 5. 1241

Rozsah škôd spôsobených tatárskym (mogolským) vpádom popisuje list kráľa Belu IV.,
adresovaný rímskemu pápežovi. Belo IV. v ňom súčasne prosí o pomoc na obnovu vojnou
zničeného kráľovstva.
„Najsvätejšiemu v Kristu otcovi Gregorovi,(1) z Božej milosti najvyššiemu kňazovi
presvätej Rímskej cirkvi, Belo, z tejže milosti kráľ Uhorska tak vo všetkom povinnú,
ako aj oddanú úctu. Z toho, že katolícka viera v krajoch Uhorska sa Božím pričinením
rozrástla, je Vašej Svätosti iste úplne jasné, že naši predkovia so všetkými ich právomoci
podriadenými a aj my, keď sme prevzali riadenie kráľovstva, pokladali sme s úprimnou
oddanosťou Rímsku cirkev vo všetkej úcte za matku a učiteľku. Preto nešťastné a
poľutovaniahodné udalosti, ktoré nás a Uhorské kráľovstvo zastihli vpádom tatárskeho
vojska, zúriaceho zvieracou ukrutnosťou, zverujeme Vašej otcovskej láske spoliehajúc
(na Vás). Nedávno totiž okolo sviatku Zmŕtvychvstania Pána (31. 3.) vstúpili do Uhorska
prudko a vo verkom množstve a bez rozdielu veku a pohlavia, všetkých ktorých mohli
zastihnúť pozabíjali, kostoly a miesta zasvätené Božiemu menu ohňom, pobitím ľudí a
inými svojimi výčinmi znesvätili, oslavujúc, že všetkých, najmä kresťanov podrobili
svojmu panstvu. Navrhujeme a zaprisahávame Vás, nech vystúpi teda starostlivosť
Vašej Svätosti na pomoc kresťanského rudu a rada a pomoc nám a Uhorskému
kráľovstvu nech udelí vykúpenie a vaša starostlivosť nech ráči predísť skaze sveta, aby
omeškanie pomáhajúceho (nespôsobilo) zbytočné zožratie baránka vlkom a nevedelo by
sa komu prísť na pomoc. Na tieto aj iné (veci ktoré) Vašej otcovskej láskavosti majú byť
obšírnejšie vysvetlené posielame dôstojného otca, nášho milovaného a verného Štefana,
vacovského biskupa, doručovateľa tohto (listu), žiadajúc, aby ste tomu, čo Vám
prednesie z našej strany, ráčili nepochybne dôverovať (veriť).
Dané v Záhrebe, 15. deň pred kalendami júna.“(2)
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(1)
(2)

List je adresovaný pápežovi Gregorovi IX, ktorý vykonával pontifikát v rokoch 12271241.
Kráľ sa na úteku pred Mongolmi zastavil až v Dalmácii, kde sa konečne cítil bezpečne

Citované podľa: Marsina,R.: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III, V kráľovstve sv. Štefana, Vznik uhorského štátu
a čas arpádovských kráľov, Literárne informačné centrum, Bratislava 2003, s. 141

18. Druhá žiadosť kráľa Belu IV. o pomoc

2. 2. 1242

Kráľ Belo IV. adresoval pápežovi niekoľko výziev a prosieb o pomoc. Významné
miesto medzi týmito dokumentmi zaujíma jeho list pápežovi z 2. februára 1242. Nielen tým, že
sa zachoval v plnom znení, ale aj tým, že informuje o skutočnosti, že Tatári prešli cez
zamrznutý Dunaj do dovtedy neopanovaných častí Uhorska a dôkladne ich vyplienili. List
uvádza najdôležitejšie mená hradov, ktoré útokom odolali a upozorňuje, že väčšina
kráľovstva je zničená.
„Najsvätejšiemu v Kristu otcovi a pánovi, z Božej Prozreteľnosti najvyššiemu
veľkňazovi Rímskej cirkvi...
(...)
...k Vám, ako po Bohu jednému útočisku akoby pre plač (slzy) nevidiace oči dvíha
z hlbiny múk, rozumne dúfajúc a to pevne pamätajúc, že ak mu (Uhorskému kráľovstvu)
apoštolská spravodlivosť rýchlym pokusom o záchranu prispeje na pomoc, (tým mu)
skoro dá odvahu, aby opäť povstalo. Preto Svätosť Vašej otcovskej láskavosti má
poznať, že nepriatelia kríža, ktorí sa volajú Tatári, pre naše hriechy, ako sa nazdávame,
rýchlo a nečakane(1) vpadli do Uhorska a toto kráľovstvo až po rieku Dunaj veľmi
spustošili: pozabíjali biskupov,(2) opátov, mníchov, otcov kazateľov, menších (bratov),
templárov, špitálnikov, prepoštov, arcidiakonov, kanonikov, županov, vojakov, túlavé
deti a nekonečné množstvo iných ľudí obojeho pohlavia, ktorých nič netušiacich našli,
ale aj mladíka, alebo pannu, dojča so starým človekom spálil pažravý oheň: zostali po
nich nielen nariekajúce vdovy, takže aj u nás sa naplnil nárek proroka, oplakávajúceho
bezútešné množstvo zabitých.(3) Ale aj tí, čo sa akoby obliekali do šarlátu, odchádzali do
zajatia rovnako s chudobnými a – čo je z toho všetkého najpoľutovaniahodnejšie
a najneľudskejšie – spálili v Božích svätyniach kňaza spolu s laikom, relikvie
(pozostatky) svätých aj samo Božie Telo pošliapali nohami pre svoju väčšiu večitú
záhubu, kostoly premenili v maštale a hrobky svätých na dobytčie chlievy. V tejto teda
noci utrpenia vyzývame vzrušeným hlasom aj srdcom uši Vašej Svätosti
najnaliehavejšou prosbou, aby sa dostal do vedomia Vášho milosrdenstva nárek
spútaných, aby sa pomstila preliata krv sluhov Božích a urážky mena Ukrižovaného,
aby bratovrahovia, ako aj svätokrádežníci a bohorúhači boli odsúdení podľa veľkosti
svojej zloby, aby pocítili toho, ktorého sa odvážili prebodnúť.
Ale aj my, čo doteraz protivníkom Krista pri Dunaji podľa možnosti
odporujeme, vzhliadame o pomoc k matke cirkvi, a neprišla; po zamrznutí Dunaja sa im
(Tatárom), všade otvorila slobodne možnosť ich príchodu. Napokon po prechode Dunaja
sa rozptýlili po krajoch, plní zlých úmyslov, chcejúc naplniť zámery svojej zloby. My
však veľmi mnohí a primerane ozbrojení na hradoch Stoličného Belehradu, Ostrihomu,
Vesprímu, Tihanu, Rábu, Pannonhalmy, Mošona, Šoprona, Železného hradu, Nového
hradu, Zaly, Leuky a iných hradov a miest opevnených popri Dunaji, nad Dunajom
však (na hradoch) Bratislavy, Nitry, Komárna, Fiľakova, Abovského Novohradu a iných
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hradov a miest podobne opevnených sme sa zachránili, pevne dúfajúc a očakávajúc
z Božieho milosrdenstva pomoc Vašej Svätosti a Božej cirkvi. Pretože, ak zľutujúc sa
nad nami, chcete prísť a rýchlou pomocou, spomínaným nepriateľom by bolo možno
odporovať, možno (práve) pre ich zákernosť, ktorá je všade medzi nimi väčšia ako sila
(moc), mnoho vybojujeme.
Preto Vašu otcovskú láskavosť a Svätosť presmutným srdcom a s úpenlivým
nárekom prosíme, aby ste magistra Šalamúna najdrahšieho nám v Kristovi
stolnobelehradského kanonika a prepošta stolnobelehradského kostola svätého
Mikuláša a jeho druhov, doručovateľov tejto (listiny), našich osobitných vyslancov,
ktorých k nohám Vašej zbožnosti posielame, aby od Vás žiadali pomoc pre uhorskú
cirkev, kvôli Bohu (pre Božie zmilovanie), ste ráčili milosrdne počúvať a vľúdne
vypočuť, pretože príklad je pre nás nebezpečný; a pošlite ich čo najskôr, ako sa len dá,
vybavených k nám späť na česť Božiu a Vašu. Keďže však je nemožné pre nekonečnosť
a neľudskosť nášho spustošenia rozprávať o jednotlivostiach, aj aby obsažnosť listu
neurazila jemné uši, ráčte prejaviť samým doručovateľom listu vo všetkom úplnú
dôveru, čo prednesú z našej strany Vašej Svätosti.
Dané v Stoličnom Belehrade v deň Očisťovania Panny Márie
(1)

(2)
(3)

Dobové zápisy a kroniky ale ukazujú, že hrozba tatárskeho (mongolského)
útoku bola známa už dávno predtým, ale nebola docenená sila útočníkov, ich vojenské
možnosti a útočný potenciál. Na druhej strane sa prejavila zastaranosť a priamo
skostnatenosť uhorského vojenského a obranného systému.
Je prirodzené, že v liste adresovanom hlave katolíckej cirkvi boli na prvé miesto
pozornosti postavené obete cirkevných hodnostárov.
Kráľ Belo IV. v tom čase ešte netušil, že najhoršie časy nastanú až po odchode
Tatárov, pretože v dôsledku ich vpádu neboli osiate polia, takže nastal hladomor,
ktorého obeťami sa stalo viac ľudí ako priamych bojových akcií.

Citované podľa: Marsina, R., Marek, M.: Tatársky vpád, Vydavateľstvo RAK a Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, Budmerice 2008, ss. 50-54

19. Listina kapituly kostola bl. Martina na Spiši

19. 11. 1243

Vpád Tatárov do Uhorska v rokoch 1241-1242, spojených s plienením mnohých častí
Slovenska, viedol k ich zbedačeniu a miestami i vyľudneniu. Po odchode Tatárov preto kráľ
Belo IV. podporoval vznik osád v Liptove a na Spiši, ktoré sa riadili šoltýskym právom a
viedol k tomu i miestnych zemepánov. Dňa 19. novembra 1243 potvrdila kapitula, kostola
blahoslaveného Martina na Spiši soltýšstvo pre Jascha z Heltelwagora v slovenskej dedine
Nové Ružbachy. Jedná sa o najstarší doklad o osade na šoltýskom práve na Slovensku.(1)
„Kapitula kostola blahoslaveného Martina na Spiši všetkým veriacim v Kristu
žijúcim i budúcim, ktorým sa prítomná listina ukáže, pozdrav v Spasiteľovi všetkých.
Aby neochabla a sa neskazila pamäť udalostí zároveň s časom, tou obozretnosťou
skúsených učených mužov prichodí dedične upevniť a zvečniť. Preto na známosť
všetkých obsahom tejto listiny dať chceme, že význační mužovia Jasch z Heltelwagora z
jednej a Goblin, syn Mikuláša z druhej strany, dostavili sa pred nás osobne. Tenže Jasch
svojimi ústami vyznal, že svoje šoltýstvo, majúce v Nových Ružbachoch, čo na
rozpoznanie porovnal pomocou našej listiny, s polovicou mlyna, stojaceho na potoku
tečúceho z tejže dediny, pivovar i dva hony pôdy a so šiestou časťou dane z poddanských
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dávok a s právom rozhodovať v sporoch do štvrť hrivny(2) s príjmami trestných
poplatkov úplne, ako i v sporoch nad štvrť hrivny obvykle riešených šoltýsom a aj s
inými a jednotlivými úžitkami a patričnosťami, vzťahujúcimi sa na šoltýstvo, odpredal
spomínanému Goblinovi, synovi Mikuláša, za dvadsaťšesť hrivien grošových
denárov,(3) v úplnej sume od neho prijatých, aby on a jeho potomci, na synov a ich
dedičov večným právom a neodvolateľne spokojne mohlo sa vlastniť, rovnako držať i
mať. Pod takou však podmienkou, že menovaný Jasch bude povinný brániť a chrániť
toho Goblina a jeho potomkov vlastnou námahou a nákladom od všetkých nápadníkov a
najmä od bratov a všetkých svojich príbuzných. Niemenej i našu privilegiálnu listinu
ohľadne tohože šoltýstva, cnosťou ktorej toto (šoltýstvo) mal a vlastnil, odovzdal do rúk
Goblina už menovaný Jasch. Okrem toho Peter, brat tohože Goblina, predstaviac sa ako
sused osobne pred nás, ktorý druhú polovicu spomínaného mlyna, získaného od
Hannusa, zvaného Zolchener, ružbašského šoltýsa, so všetkými úžitkami, patričnosťami
a právami predal pred nami menovanému Goblinovi, svojmu bratovi, za desať hrivien
grošov večným právom a neodvolateľne na synov od tohože úplne majúcich a úplne
prijmúc menovanú sumu hrivien, nijaké právo a nijakú vládu sebe v tom istom mlyne
neponechajúc, na neho vždy a na večnú večnosť. Na prosbu menovaných stránok
dávame prítomné naše privilégium, potvrdené našou visiacou pečaťou. Dané na sviatok
sv. Alžbety kráľovnej roku 1243.“
(1)
(2)
(3)

Šoltýsi boli zakladatelia dedín na nemeckom a valašskom práve pri kopaničiarskom
osídlení Slovenska v 13. a 14. storočí. Z toho odvodený slovenský názov škultéti.
Budínska hrivna používaná v 12-18. storočí ako jednotka hmotnosti -254,537g.
Strieborný denár tvoril základ uhorskej menovej sústavy. jeho hodnota kolísala.

Citované podľa: Husa, V. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, I. diel, Nakladateľstvo ČSAV, Praha
1954, ss. 428-429.

20. Listiny mesta Bardejov

1247, 1365

Z dejín Bardejova máme k dispozícii niekoľko starých listín. Zo všetkých vyberáme
listinu zo 7. novembra 1247, ktorá ako prvá uvádza meno bardejovského chotára a listinu zo
16. júla 1365, ktorá určuje mestu povinnosti v boji proti rôznym lupičom, zbojníkom
a zlodejom.
1. Vytýčenie bardejovského územia

7. 11. 1247

„Belo, z božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, (1) Srbska,
Haliča, Lodomerie a Rumunska, všetkým veriacim Krista, ktorí nazrú do tejto listiny,
spásu všetkých v Spasiteľovi.
Na všeobecnú známosť tak súčasníkov ako budúcich pokolení, znením tejto
listiny chceme, aby prišlo, že frátri cisterciánskeho rádu z Koprivnice (2) usídlení pri
kostole svätého Egida v Bardejove, blízko Šariša, pristupujúci pred našu prítomnosť,
nám svojimi sťažnosťami oznámili, že Theotonici (3) z Prešova, vlastnej pôde
vyznačujúc falošné hranice za nové na ich škodu a ťažkosť, sa pokúsili prekročiť
hranice zeme už spomínaných frátrov, príčinou ktorých porušili hranice ich zeme
menom Bardfa, (4) kde sa nachádza vyššie spomínaný kostol, obsadili značnú časť zeme
týmto nepatriacej.
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Ale čo sa týka nášho úradu dbať o nezmenšené a neporušené práva kohokoľvek,
vydávame v nariadeniach nášmu vernému Tegusovi, županovi Šariša, že tak zem
Bardfu, ako tiež iné zeme patriace týmto frátrom, ktoré boli od nich odcudzené, nech
z našej moci navštívi a vytýči nové hranice popri starých hraniciach , ktoré by obnovil
už spomínaným frátrom.
Vskutku, tenže župan Tegus nechcejúc predísť toto naše nariadenie, tak ako nám
ústne oznámil a tiež dal oznámiť vo svojej listine, celú zem Bardfa všade obišiel a nové
hranice popri starých vytýčil, spomínaným frátrom obnovil a aby napokon celý predmet
sporu bol priaznivo vyriešený, so vsunutím jeho poriadku nášmu privilégiu sme sa
postarali...(5)
Nech teda toto naše opísanie zostáva vždy neporušené a neotrasiteľné, na
naliehanie už spomínaných frátrov sme vydali listinu potvrdenú silou našej obojstrannej
pečate.
Dané v roku vtelenia Pána 1247, 7. novembra, ale v 30. roku nášho kraľovania.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Menšie srbské kráľovstvo
Cisterciánsky kláštor v južnom Poľsku
Cirkevná rehoľa
Bardejov
Nasleduje popis vytýčenej hranice

Preložené podľa: Krpelec, B.: Bardejov a jeho okolie dávno a dnes, Bardejov 1935. s. 14-15

2. Policajné a trestné úlohy mesta Bardejov

16. 7. 1365

„My, Ľudovít z božej milosti kráľ Uhorska dávame na vedomie týmto listom,
oznamujúc každému komu náleží, že keď sme sa dozvedeli, že naše mesto Bardejov,
ležiace na hranici nášho kráľovstva a jeho obyvatelia sú od zlodejov, zbojníkov, lupičov
a vyvrheľov, ktorí sa tu – ako počúvame – bezpečne rozmnožujú, rôznym spôsobom
sužovaní a ničení, sme teda – lebo nie ničenie tohto mesta nášho chceme, ale radšej jeho
povznesenie – dali richtárovi, prísažným a občanom tohto nášho mesta terajším
a budúcim pre ich prospech a výhodu, ako i nemenej pre zvelebenie našej kráľovskej
cti, z plnosti našej moci a zo zvláštnej milosti, zvolenie, aby oni takýchto zlodejov,
zbojníkov, lupičov a vyvrheľov a iných škodlivých ľudí, ktorých v uvedenom našom
meste a na jeho území a v okolí medzi hranicami naokolo ležiacich, chytiť a zobrať
mohli a z predošlého nášho zvolenia mali na večné časy slobodnú, plnú a istotnú moc ich
pochytať a zadržať, pre ich potrestanie šibenicu a iné mučidlá bársakého druhu
a povahy na území tohto nášho mesta postaviť a pripravovať a menovaných škodlivých
a zločinných ľudí podľa potreby ich zásluh obesiť, trestať, štvrtiť, stínať, biť a inými
trestami mučiť. Na dôkaz tejto listiny naša tajná pečať, ktorú listinu sme nariadili
vydať vo forme výsady pod našou väčšou pečaťou, keď nám bola prinesená. Dané na
Vyšehrade dňa po sviatku Rozoslania apoštolov roku Pána tisíc tristo šesťdesiateho
piateho.“
Preložené podľa: Krpelec, B.: Bardejov a jeho okolie dávno a dnes, Bardejov 1935. s.. 22-23

21. Zakladacia listina kláštora v Kláštore pod Znievom

15. 7. 1251
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Osada pod turčianskym hradom Zniev bola už roku 1113 majetkom zoborského
kláštora. Benediktíni tu už na konci 12. storočia založili ďalší menší kláštor. Neskôr ich
vystriedali dominikáni a roku 1248 - po tatárskom vpáde - premonštráti. V rokoch 1242-1249
sa miestny hrad stal sídlom kráľa Belu IV. , ktorý 15. júla 1251 vydal premonštrátom
zakladaciu listinu a venoval im majetky v širokom okolí, ktoré zasahovali až na Spiš a k Šali.
Kláštor sa stal významných hodnoverným miestom a až do roku 1780 potvrdzoval listiny pre
Turiec, Oravu, Liptov, časť Spiša a Nitrianska. Pri kláštore, podobne ako na Zobore či
Hronskom sv. Beňadiku, vznikla pisárska škola. Mestečko získalo v 13. storočí mestské práva
podľa krupinského vzoru, ale o svoje výsady muselo často tvrdo bojovať.
„Belo, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska,
Haliče, Vladimírska a Kumánska, všetkým v Krista veriacim, ktorí nahliadnu do tejto
listiny (posielame) pozdrav v Spasiteľovi... znením prítomnej listiny chceme dať na
vedomie tak prítomným, ako aj budúcim, že svätá rehoľa premonštrátov bola v čase
vpádu pohanského národa Tatárov do nášho kráľovstva olúpená o svoj majetok... tejto
reholi darujeme miesto pod hradom Turiec, na postavenie kláštora k úcte blahoslavenej
Panny Márie a filiálneho kostola tejto rehole. Na záchranu našej duše a našich detí
dávame tomuto kláštoru dve tretiny prievozných a mostných mýtnych poplatkov v Šali,
ich tretiu časť ponechávame tomu, komu patrí podľa starodávnych zvyklostí (=
županovi). Okrem toho dávame tomuto kláštoru dve tretiny mýtnych poplatkov pod
hradom Šintava pri prechode alebo na ceste cez rieku a tretiu časť si ponechávame
podľa práva. Tiež mníchom tohto kláštora darujeme dve dediny nazývané Šaľa
v hraniciach, ktoré podľa nášho nariadenia vyznačili naši verní Andrej, syn Ivanku
a Michal, syn Jacova; medze týchto dedín sú vyznačené takto... Týmto mníchom
darujeme tiež budovy dominikánov so zemou s rozlohou dvoch popluží z majetku pod
hradom Turiec. Okrem toho dávame v Turci dedinu Sokolec, pri potoku Blatnica
a prepoštovi kláštora dávame možnosť zmeniť slobody obyvateľov bývajúcich v tejto
dedine a stanoviť im také, aké budú k úžitku kostola. Ďalej tomuto kláštoru darujeme
v Liptove dve dediny nazývané Sliače, s takými slobodami, aké bude chcieť ustanoviť
prepošt. Na Spiši dávame dedinu Slavkov v hraniciach, ktoré podľa nášho nariadenia
dal vyznačiť náš verný Albert, prepošt tohto kláštora; hranice sú určené takto... Tiež na
Spiši dávame tomuto kláštoru dedinu Sasov(1) pri kostole svätej Alžbety s jej
majetkami a výnosmi, ktoré od tejto dediny dostávame, a ak by sme my alebo niekto
vyberal poplatky od ľudí tohto kraja; tie, ktoré majú pripadnúť nám, dávame vyššie
menovanému kláštoru; chceme tiež, aby hostia,(2) ktorí žijú v tejto dedine i tí, ktorí sem
prídu, mali také slobody, aké im určia prepošt a mnísi a zachovávali sa v pokoji a mieri.
Chceme tiež, aby hostia bývajúci v dedine svätej Alžbety mali slobodný trh v pondelok,
tak ako bolo doteraz zvykom. Pretože však obyvatelia tejto dediny nemali dostatočne
veľký chotár, z okolitých majetkov sme odkrojili pre nich a aby v budúcnosti nenastali
spory medzi prepoštom a obyvateľmi okolitých dedín a hranice tejto dediny boli pevné,
tak ako už predtým boli vyznačené našim verným Albertom... Okrem toho chceme, aby
ľudia, darovaní tomuto kláštoru, boli vyňatí vo všetkých sporoch spod právomoci súdov
županov a iných sudcov a podliehali iba nášmu súdu a súdu prepošta alebo osobitným
sudcom ustanoveným týmito. Aby táto naša donácia mala pevnú večnú platnosť
a nemohla byť v budúcnosti kýmkoľvek odňatá, dávame prítomnú listinu spečatiť
našou dvojitou pečaťou. Dané roku 1251, na júlové idy,(3) v 16. roku nášho panovania.“
(1)

Táto donácia i donácie v okolí Šiah vyvolali protesty miestneho obyvateľstva, takže
kráľ o rok svoju zakladajúcu listinu v tomto smere upravil a vydal znovu.
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(2)
(3)

Nemeckí kolonisti
Idy pripadali na 15. deň každého mesiaca

Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. I. Bratislava 1998. ss. 134-135

22. Privilégium kráľa Belu IV. pre prisťahovalcov do Banskej Bystrice
1255
Po tatárskom vpáde boli nemeckými kolonistami - hosťami, osídľované niektoré
oblasti Slovenska. Okrem iných miest sa usadili i v Banskej Bystrici. Privilégiom Bela IV. z
roku 1255 dostala Banská Bystrica mestské výsady podľa vzoru Banskej Štiavnice a stala sa
slobodným kráľovským mestom.
„Belo z božej milosti kráľ Uhorska, atď. Konečne chceme dať na vedomie týmto
obsahom, že my našim hosťom (1) z novej osady Bystrice blízo Lupče udelili sme na ich
prosbu túto výsadu: Aby si volili farára spoločne, ktorého oni sami predstavia
arcibiskupovi v Ostrihome, aby ho potvrdil vo funkcii. Okrem toho richtára či sudcu
vyvolia si spomedzi seba za porady celku a jeho súhlasu na obdobie jedného roku, ktorý
súdi vo všetkých sporoch a nemôže ich súdiť iný sudca celej krajiny. Tiež zlato a
striebro i ostatné kovy v celej Zvolenskej stolici v jej hraniciach môžu hľadať tak v
poliach ako v hájoch, lesoch a vodách a majú slobodu v nižeuvedených hraniciach vo
všetkých úžitkoch okrem poľovky a rybolovu. Zo zlatých baní platia desatinu, zo
striebra a ostatných kovov však ôsmu časť povinní sú odovzdávať. Ďalej v každom
spore, ktorý sa rozsúdi súbojom, ak iná osoba, ktorá ich sama žiada, nech je z nich,
alebo ich slobody a kmeňovej príslušnosti, tenže súboj s okrúhlym štítom a mečmi má sa
vybojovať; ako je zvykom u Sasov. Ak však by bola osoba pôvodom z cudzej krajiny,
vtedy spôsob súboja ostane na vôli panovníka. Ďalej nie sú povinní prísť do dvora na
nijaké vyzvanie, iba ak by boli citovaní špeciálne našou listinou a vtedy sú povinní
predstaviť sa pred nás, alebo onoho, ktorému sme to udelili týmže našim povolením.
Nadto spomínaným našim hosťom z Bystrice dovoľujeme, aby okrem našej vznešenosti
nemohol u nich užívať pohostenie, ak takýchto sami nepríjmu zo svojej vôle. Dodávame
tiež, aby od všetkej právomoci a súdenia zvolenských županov, na ten čas ustanovených,
boli úplne oslobodení a vyňatí. Aj to si prajeme, že nie sú povinní platiť nijaké dávky
alebo pozemkové poplatky nikomu. Ďalej okolo výmeny mince peňazomenci príduc na
jeden týždeň, nemajú na hostí nijakú moc. Keď sa minie oných sedem dní, majú takú
právomoc ako Ostrihomčania a Budínčania. Okrem toho, ak nám osobne bude treba ísť
do vojny alebo na výpravu, povinní sú títo ísť pod našou zástavou riadne vyzbrojení.
Menovaným našim hosťom z Bystrice dovoľujeme, aby sa tešili tej slobode vo veci mýt,
ako naši hostia zo Štiavnice a odteraz, aby sa týmto nečinila nijaká ťažkosť po celej
krajine. Okrem toho, aby všetko nakrátko sa uzavrelo, spomínaným našim hosťom
dávame oráčiny, lesy, lúky na ich úžitok, na ktorých nech sa ich nikto neodváži
obťažovať. Aby pochybnosť o medziach a hraniciach spor alebo omyl nevznikol v
budúcnosti, nášmu vernému magistrovi Bassovi dávame ich (medze) vyznačiť a v tomto
písme menovite sa kladú, ako nasledujú po poriadku. Prvá hranica začína od rieky
Hron na mieste, kde rieka Udvorna vlieva sa do Hrona a vystupuje po rieke Udvornej až
k ceste, ktorá ide do Turčianskej stolice a na tej ceste obracia sa hranica smerom
severným. Odtiaľ prichádza pod úbočím veľkého vrchu až k potoku, ktorý sa volá
Selnica, v ktorom vystupuje až k predmenovanej rieke Hron a prechodí tú istú rieku cez
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nejaký ostrov a vystupuje na vysoký vrch a odtiaľ sa vracia na vrcholec vrchu prvej
hranice, kde sa vlieva potok Udvorna do rieky Hron a tuná sa hranica končí. Ďalej
venovali sme týmto hosťom lúku, menom Hradská, nech ju naveky slobodne vlastnia,
atď. Dané skrze milého a verného magistra Smaragda, stolnobelehradského prepošta,
dvorského vicekancelára, roku Pána 1255, nášho panovania však dvadsiateho (roku).“
(1)

Nemeckým kolonistom.

Citované podľa: Husa ,V. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, I. diel, Nakladateľstvo ČSAV, Praha
1954, ss. 429-431..

23. Výsady spišských Sasov

24. 11. 1271

Nemeckí kolonisti, ktorí na územie Slovenska prichádzali od začiatku 13. storočia,
dostávali od panovníkov rôzne výsady, uľahčujúce im život v novej vlasti. Výsady pre
spišských Nemcov, obecne nazývaných Sasi, z 24. novembra 1271 sa ale vzťahovali na
všetkých obyvateľov miestnych osád, ktoré sa riadili saským právom. Výsady boli
formulované v trinástich bodoch.
„Štefan,(1) z Božej milosti kráľ Uhorsko, atď.(2) Preto obsahom tejto listiny
chceme dať na všeobecnú známosť: keď zomrel kráľ Belo, osvietený kráľ uhorský, náš
najdrahší otec šťastnej spomienky, pripadla vláda krajiny na nás následníckym právom
alebo poriadkom postupnosti, zapáčilo sa nám medzi ostatnými slobodu našich verných
hostí Sasov zo Spiša láskavejšie rozviesť, udeliac im tento stav a milosť slobody: že nám
ako pozemkovú daň každoročne budú povinní platiť 300 hrivien jemného striebra
budínskej váhy na sviatok sv. Martina vyznavača. Keď tieto odovzdajú, nech sú
slobodní a vyňatí spod všetkých dávok, daní a mýt, ktoré sa zvyknú v našej krajine
vyberať. Potom, keď nás v krajine alebo mimo krajiny prinúti potreba času bojovať
alebo tiahnuť, sú povinní prísť pripravení s 50 kopijníkmi, ktorí pod zástavou kráľa
budú mužne bojovať. Keď sa totiž prihodí, že vstúpime do kraja, koľkokoľvek razy sem
prídeme s našimi barónmi a s našim vojskom, povinní sú títo naši dať nám bohatý vstup
a podobne aj pri príchode príjemné pohostenie, patriace našej vznešenosti. A pretože
častejšie pri našich zrážkach vylivali svoju krv hojnejšie vzhľadom na kráľovskú
vznešenosť, túto milosť a slobodu nariadili sme udeliť: že majú slobodnú príležitosť či
povolenie vyvoliť si spomedzi seba grófa alebo sudcu, kohokoľvek chcú, ktorý zároveň
so županom na ten čas stanoveným budú súdiť všetky spory, medzi nimi sa vyskytujúce,
v Levoči, hlavnom meste kraja, podľa práva krajových zvykov schválené; z trestov však
i pokút alebo biršagu (zvláštny druh pokuty - pozn. J.S.) pochádzajúcich z väčších sporov
dostáva župan dva denáre, pričom tretí ostáva krajovému grófovi. I toto vyjadriac, že od
obyčajného zranenia, kým neprechodí ku zmrzačeniu, platí sa pol hrivny, od sečného
zranenia päť hrivien, od porezania podobne päť hrivien, od vraždy však desať hrivien;
menšie spory ohľade peňazí a dedičstiev, súdi sám krajový gróf. Udeľujeme týmto
slobodnú príležitosť povolenie si voliť kňazov k farám, ktorýchkoľvek si vyberú, ktorí
z plnosti našej milosti vlastnia slobodné desiatky na večné časy, na slávu a česť
Všemohúceho. Tiež chceme, aby nikto zo županov, na ten čas ustanovených, neodvážil sa
obťažovať, alebo to nevykonával. Nadto zo zvláštneho rozhodnutia dali sme týmto túto
slobodu, že skrz človeka nijakého postavenia nemôžu byť volaní alebo citovaní mimo
kraja pred našu osobu, obzvlášť preto, že sú to obyčajní ľudia a nevyznajú sa
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v šľachtickom práve, zamestnaní poľnohospodárskymi prácami, nech sa tešia svojmu
vlastnému poriadku. Všetky spory však pre dedičné majetky, medze a hranice, ostredky
a vrchy alebo akékoľvek spory skrz župana, na ten čas ustanoveného a krajového grófa,
za prostredníctva tamojších ľudí, budú sa súdne riešiť v menovanom meste podľa
povahy práva...“
(1)
(2)

Štefan V. (1239-1272, uhorský kráľ v rokoch 1270-1272)
Belo IV.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.5657.

24. Bratislavské mestské privilégium

2. 12. 1291

Bratislava, ako podhradské sídlisko, vznikala pomaly a tento vývoj nemáme, bohužiaľ,
vždy doložený patričnými dokladmi, takže si niekedy musíme vypomôcť slovom
„pravdepodobne“. V každom prípade tento vývoj svojim spôsobom vrcholil vydaním
najstaršieho mestského privilégia pre mesto Bratislavu, ktoré 8. januára 1291 podpísal
posledný kráľ z dynastie Arpádovcov Ondrej III. (1265-1301, kráľ od roku 1290) Prinášame
jeho najpodstatnejšie časti.
„Ondrej, z božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska,
Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska...
(...)
Preto chceme dať touto listinou všetkým na vedomie, že našich prisťahovalcov
vyhnala z mesta Bratislavy ukrutnosť a zbesnenosť Nemcov v čase vojny medzi pánom
kráľom Ladislavom, našim bratrancom a českým kráľom, a rakúskym vojvodom
Albertom(1) a že utrpeli veľké škody vypálením svojich domov a stratou ostatného
majetku. Keďže hodláme bdieť nad ich spoločenstvom, aby sa spolčení mohli usadiť
a mali všetky záruky združovať sa a prísť sem, z našej kráľovskej šľachetnosti
a štedrosti sme ustanovili túto dohodu a rozhodli sme sa im udeliť túto milosť: Aby boli
desať rokov od vydania tejto listiny oslobodení od platenia pozemkovej dane...
Po uplynutí týchto desiatich rokov sú však povinní každoročne v deň svätého
mučeníka Juraja platiť za užívanie pozemkov nie viac ako tri vážky. Okrem toho sme
povolili, aby v tom čase nemuseli platiť ustanovenému lesnému správcovi poplatky, ani
dane z lesov alebo dreva alebo akýchkoľvek budov...
(...)
Okrem toho nech si od sviatku svätého mučeníka Juraja na jeden rok zvolia
kohokoľvek budú spomedzi seba chcieť za správcu alebo richtára, ktorý spolu s 12
prísažnými spolumešťanmi bude môcť súdiť všetky spory vlastných aj cudzích, čo by
vznikli medzi nimi samými alebo v hraniciach mesta. Takisto sme nariadili a povolili,
aby zo svojich starých, teraz ale v budúcnosti novovysadených vinohradov nemuseli
nikdy odvádzať a platiť nijaké dávky, a to ani okovy, ľudovo nazývané džbery, alebo
akúkoľvek inú daň. Navyše sme im povolili prechod cez brod na Žitnom ostrove poniže
mesta Bratislavy na začiatku malého Dunaja, kde územie z obidvoch strán rieky patrí
k tomuto nášmu mestu, s výnosmi z brodu, aby ho natrvalo vlastnili tak, že budú mať
slobodnú možnosť odstavovať a kotviť na tejto rieke lode a lodníkov pre svoju potrebu,
ako len budú chcieť. Okrem toho sme stanovili, aby títo naši prisťahovalci nemuseli
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platiť nijaký atribút, nijaké poplatky, ak by sa chceli pohybovať so svojim tovarom
alebo povozmi kdekoľvek s cieľom obchodovať ani za tovar, ani za kone alebo osoby
s tovarom alebo bez tovaru, odchádzajúce alebo sa vracajúce, a to pri bratislavskom
brode oproti Hainburgu, pri brode malého Dunaja vo Vajnoroch a na prechode cez
rieku Moravu a na ktorýchkoľvek iných miestach v Bratislavskej stolici...
(...)
Podobne ak niekto z tohto mesta alebo z jeho predmestí zaviní ujmu na vidieku
a dostal by sa cez hranice územia mesta, bude ho súdiť richtár a 12 prísažných mesta:
keďže žalobca je povinný nasledovať obžalovaného, ak by aj spor nevznikol v tomto
meste alebo predmestí tohto mesta. Okrem toho ustanovujeme, aby vo všeobecnosti
proti týmto našim mešťanom nemohol nik predvolávať cudzích svedkov bez prítomnosti
dvoch alebo troch z tohto mesta alebo z iných miest alebo obcí, ktoré na to majú právo.
Ďalej, ak by sa vyskytli alebo prihodili nejaké nedorozumenia v meste alebo na jeho
majetkoch, príslušný richtár a prísažní súdne rozhodnú podľa obyčajového zvyku tak,
ako to vyžaduje zvyklosť mesta a právo. Ak by sa však richtár, prísažní alebo mešťania
pomýlili pri výkone spravodlivosti, nech sa nie stránky, ale richtár a prísažní – ak sa pri
výkone spravodlivosti nemôžu dohodnúť – odvolajú k nám...
(...)
Dané rukami urodzeného muža magistra Teodora, nášho milovaného a verného
stoličnobelehradského probošta, vicekancelára našej kancelárie. Roku
tisícdvestodevädesiatehoprvého, štvrtý deň pred decembrovými Nonami,(2) vo štvrtej
indikcii, v druhom roku nášho panovania.“
(1)

(2)

Za vlády predchádzajúceho kráľa Ladislava IV. (1272-1290) český kráľ Přemysl
Otakar II. (1253-1278) obsadil Bratislavu i jej okolie a držal ju až do svojej smrti. Boje
s rakúskym vojvodom Albrechtom, synom cisára Rudolfa I. začali hneď po nastúpení
Ondreja III. na trón a v ich priebehu bola Bratislava opäť dobytá a poškodená.
Nony (lat. nonae) označovali 5. deň mesiaca s výnimkou marca, mája, júla a októbra,
kedy pripadali na 7. deň mesiaca.

Citované podľa: Horváth, V.: Zlatá bula bratislavská, Bratislava 1991

25. Prešovské mestské privilégium

28. 1. 1299

V období po tatárskom vpáde bol dosídľovaný nielen Spiš, ale aj Šariš a jeho
metropola Prešov. Z dediny sa v dôsledku príchodu nemeckých kolonistov, ktorí sa zmiešali
s pôvodným slovenským obyvateľstvom, stávalo postupne významné obchodné a remeselné
centrum. Tento proces bol zavŕšený udelením mestských privilégií, na základe ktorých sa
Prešov stal slobodným kráľovským mestom. Spoločne s Prešovom mestské privilégiá dostali
tiež mestá Veľký Šariš a Sabinov.

„Ondrej,(1) z božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska,
Haliče, Vladimírska,(2) Kumánska a Bulharska, všetkých v Krista veriacich, súčasných
a budúcich, ktorí budú čítať túto listinu, pozdravuje v mene Spasiteľa.
Nekonečnej kráľovskej vznešenosti, ktorá má byť oslávená bohatstvom vecí
a množstvom ľudí, sa patrí upraviť formu slobody podriadených a množstvo, alebo
spôsob odvádzania dávok a služobných povinností, aby sa rozmnožoval počet ľudí,
užívajúcich pevné zákony. My našim ľuďom zo Šariša, Prešova a Sabinova, aby sa ich
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počet rozmnožil a ich vernosť voči nám vzrástla, tú istú slobodu udeľujeme, ktorou sa
všetci naši hostia v Spišskej provincii žijúci, tešia a ju užívajú a síce tak, že spomenutí
naši hostia nám, alebo našim šarišským kastelánom na ustanovený čas žiadnu zbierku,
alebo vyberanie denárov, alebo potravín,, alebo všetkých možných zbierok v našom
kráľovstve jestvujúcich, buď pod menom desiatku, alebo pod akýmkoľvek menom dať
a vyplatiť, nemajú byť prinútení, a od právomocí našich županov, alebo kastelánov
Šariša na ustanovený čas úplne vyňatí.. taktiež, aby žiaden z mocných barónov
a zemanov našej krajiny nemohol na nich násilie páchať, ale keď My osobne dostavíme
sa k nim, majú nás privítať s úctou, ktorá nám patrí, ako pána svojho a celej krajiny.
Taktiež, aby neváhali vstúpiť do nášho vojska a do zhromaždenia nášho kráľovstva.
Konečne, aby s potešením užívali všetky slobody, ktoré im blahoslavený Belo a Štefan,
kedysi vznešení králi Uhorska, v priazni svojej pospolitosti povinní sú platiť, alebo dať
stopäťdesiat mariek jemného striebra v nižšie uvedených lehotách a síce v polovice
štyridsaťdňového pôstu – 50, v deň sv. Jána – 50 a na Nový rok 50 mariek, nami
poverenému človeku, alebo vyberačovi daní.
Na pamäť a večnú platnosť tejto veci vydávame túto listinu, potvrdenú
pevnosťou našej pečate.
V roku Pána 1299, 28. januára a v IX roku nášho panovania.“
(1)
(2)

Posledný panovník z rodu Arpádovcov Ondrej III.
Lodoméria, Wlodomeréria

Citované podľa: Večerník (Prešov), 18.-20. 6. 1999

26. Košická mestská rada o zriadení kožušníckeho cechu

18. 7. 1307

Rozvoj miest na Slovensku bol obdobne ako v celej Európe spojený s rozvojom
obchodu a remesiel, ktorý bolo nutné po čase regulovať prostredníctvom autoritatívnych
remeselníckych organizácií - cechov. Za týmto účelom vydala košická mestská rada v roku
1307 rozhodnutie určujúce nielen ceny kožušníckych výrobkov, ale zaisťujúce košickým
kožušníkom monopolné postavenie pri výrobe a predaji kožušníckych výrobkov v meste.
Výsada košickej mestskej rady je najstarším dokumentom o činnosti cechov na Slovensku.
„My, Arnold, richtár a prísažní mešťania a celá obec mesta Košice dávame na
vedomie týmto doslovným listom všetkým, ktorým to treba, že sme spravili takú
zvláštnu milosť našim spolumešťanom, ktorí ovládajú kožušnícke remeslo a chcú ho
vykonávať, bez spoločnosti tých, ktorí to neovládajú, majú vykonávať bez klamstva
našich spolumešťanov kožušnícke remeslo k úžitku šatenia a nie na predávanie kvôli
zisku. Keď to im alebo ich čeľadi bude treba a oni to chcú kúpiť za ich peniaze,
spomínaní kožušníci to majú spraviť a pripraviť bez odvrávania za patričnú odmenu.
Od hermelínových koží pol hrivny striebra, od kuních alebo zajačích jednu štvrťku, od
iných koží, nech sú to kožušiny akéhokoľvek tvaru, majú žiadať za svoju odmenu pol
štvrťky. Keď by sa však stalo, že ktokoľvek z našich spolumešťanov by kúpil
kožušnícku prácu pre svoj úžitok a pre odievanie, a so ziskom by ho ďalej predával,
spomínaní kožušníci nie sú mu nijako povinní ďalej vyhotoviť a pripraviť žiadnu
kožušinu. K tomu sa tiež dokladá, že tí kožušníci, ktorí teda majú právo bratstva tiež i
ostatní, ktorí sú vylúčení z ich bratstiev, nemajú nijakému cudzozemskému hosťovi
dovoliť pracovať v mestských múroch a ani sa (o to) pokúsiť. Ďalej chceme, aby sa stalo
to, že jeden každý náš spolumešťan, ktorý tuná užíval ich potreby a ich dielňu, aby
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nemohol byť ľahko volený do bratstva druhých a títo sa majú vopred zaviazať a spraviť
sa povinnými toto zvláštne právo o predaji ich výrobkov k spoločnému osohu, títo to
opravujú a sú podlžní o predaji zachovať spravodlivosť bratstva, ktorú tuná ono chce.
Ak by sa stalo, že jeden z nich by sa postavil proti nášmu oceneniu alebo moci,
alebo by bol nepriateľský, richtár, ktorý toho času úraduje, spolu i s jeho mešťanmi
tých, ktorí sa priečia, má ich k tomu prinútiť podľa zvyklostí obecne platného práva. A
ďalej ustanovujeme, keď akýkoľvek cudzinec by prišiel z inej krajiny a tu by chcel
bývať a chcel by byť v kožušníckom cechu, nech sa to nestane nariadením kožušníkov,
ale dotyčný má mať právo bratstva prepožičané našou radou. Ďalej ustanovujeme a
chceme vážne zachovať, že cudzinci, ktorí prinášajú sem kožušnícke výrobky, alebo ich
privážajú, zakazuje sa im to prísne a vážne, keď výrobok kus po kuse, podelený alebo
nepodelený, chcú predávať a keby sa našla nejaká podlosť na výrobku a keď sa
priateľsky na to upozornilo, či sa to už stalo klamstvom, tak sa ďalej toto nesmie
predávať. Nad všetky predpísané veci ešte prikazujeme, že nijaký cudzinec nijaký mech
alebo kožu, ktoré by sa mu hodili ku kožušníckemu remeslu, nesmie pod trestom pod sto
kusov kupovať a predávať.
Ktokoľvek sa našim ustanoveniam sprieči kúpou alebo predajom, ten stráca celý
svoj majetok, či ho predal alebo kúpil a z výnosu majetku, ktorý by mohol prepadnúť, o
ktorom by mohli tak svedčiť v bratstve, tretina má padnúť richtárovi, druhá tretina
cechu a tretia tretina mestu na verejný úžitok. Ktokoľvek v spoločnosti kožušníkov tajne
alebo verejne by bol proti nášmu uzneseniu, povereniu a poriadku sa protivil, alebo by
sa nepriateľsky správal, ten nech prepadne trestu desať hrivien striebra.
Na večné potvrdenie a známosť potvrdili sme tento list našou pečaťou. Dané v
deň pred sv. Margaretou, sv. pannou, roku 1307.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.5960.

27. Udelenie banskej slobody kráľom Karolom Róbertom

17. 5. 1327

Nástup Karola Róberta z Anjou na uhorský trón po roku 1301 nebol vôbec
jednoduchý. Až po porážke vnútornej opozície sa mohol venovať vnútroštátnym záležitostiam.
Mimoriadnu pozornosť venoval rozvoju baníctva. Udelenie banskej slobody podnikavým
jedincom otvorilo bránu rozkvetu baníctva na Slovensku.
„My, Karol,(1) z milosti božej kráľ uhorský, dávajúc na vedomie, obsahom
prítomnej listiny naznačujeme, ktorých sa to týka, všetkým, že akýsi starý zvyk nášho
kráľovstva až doteraz mocne zachovávaný a ustanovený, že majetky tak cirkvi ako
hocijakých šľachticov našej krajiny, na územiach ktorých nachodili sa bane na zlato
alebo striebro, mali sa zložiť k rukám panovníka prostredníctvom nejakej slušnej
zámeny. Ako predsa pripadá jeho kráľovskej vznešenosti, príjmy obyvateľov krajiny
svedomitejšie ochraňovať, majúc na mysli to, že pre strach z odňatia majetkov, týmto
spôsobom naši obyvatelia ukrývali v hĺbke veľký poklad krajiny, ktorý ani odkryť
nechcú, aby sa im nenaskytol priaznivý liečivý prostriedok. Jednomyseľnou
ustanovenou poradou prelátov a barónov nášho kráľovstva starostlivo sme nariadili
milostivo naveky potvrdiť, že keď sa nájdu zlaté alebo strieborné bane na majetkoch
kohokoľvek, či prelátov, reholí alebo šľachty, dokiaľ nezaprú, že sú a sprístupnia ich,
títo bez porušenia vlastníctva svojich majetkov, na ktorých sa nachodia tieže zlaté a
strieborné bane, nech sa im naveky tešia a užívajú; ba dokonca, že tretiu časť regálnych
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príjmov(2) zo zlatých a strieborných baní, nachodiacich sa na ich pôde, podľa obyčaje
banskej, padnutých plne prijímajú, naveky vlastniac.
A toto nariadenie, milostive učinené všeobecne skrz našich krajinských ľudí,
rytierom (magistrom) Kokošovi, Jánovi a Rikolfovi, synom Rikolfa, našim verným,
špeciálne pre seba to žiadajúcim, vážnosťou prítomnej listiny uznali sme za potrebné
udeliť. Dané na Vyšehrade roku tohože 1327 v najbližšiu nedeľu pred Nanebevstúpením
Pána. Prítomnú listinu však, keď nám znovu bude prinesená, vo forme nášho privilégia
necháme vyhotoviť.“
(1)
(2)

Karol Róbert z Anjou (1288–1342) panoval v rokoch 1308-1342.
Z drahých kovov to bola desiata a z medi ôsma časť rudy. Táto dávka sa volala urbura.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.5960.

28. Kronika magistra Jána

1364-1395

Jednu z najvýznamnejších stredovekých uhorských kroník spísal v druhej polovici 14.
storočia magister Ján zo Šarišských Sokoloviec, ktorý pôsobil v rôznych funkciách na
kráľovskom dvore - pisár, notár, vikár. Svoje znalosti využil ku spísaniu kroniky, zachycujúcej
vládu Ľudovíta Veľkého (1326-1382).
„(130) Začína sa úvod ku Kronike o kráľovi Ľudovítovi
Kráľ kráľov a pán vladárov celej zeme, ktorý panuje na výsostiach nad všetkým,
dáva jestvovanie veciam a rozdáva najvyššie hodnosti tak, ako sa jemu páči; jeho je
múdrosť a moc, on mení časy a obdobia, on zakladá ríše a prenáša moc na iných, on je
silný a mocný pán vo vojne, od ktorého pochádza všetka moc ako lúče zo slnka, a pod
jeho vládou kraľujú králi a panujú kniežatá. On je pánom vojsk, ktorý zoraďuje šíky,
dodáva odvahy, on priúča oddiely na boj, mocnou duchovnou silou robí priezračnými
svoje ospravedlnenia, a koho chce podriadiť, podriadi moci panovníkov. Žiada sa preto,
aby slávne panujúci a víťazne triumfujúci vládca bol na vrchol svojej moci povýšený
Bohom. On ho obdaruje lahodnou vôňou dobrej povesti, obklopí oddielmi vojska, aby sa
chýr o jeho mene rozniesol po celej krajine a za chvályhodné činy vyzdvihnutý do výšav
zaslúžil si byť chválený Bohom, ako aj zahrnutý chválami rozličných národov.
Z toho dôvodu najmúdrejší knieža filozofov Aristoteles takto píše Alexanderovi
(Veľkému) vo svojej knihe Tajomstvá tajomstiev: "Prvým poučením rozumu je túžba po
dobrej povesti, lebo kto skutočne túži mať dobrú povesť, stane sa povestným a slávnym.
Pri vládnutí sa teda zásadne samo od seba vyžaduje slávne meno, lebo o kráľovskú moc
sa nemáme uchádzať pre ňu samu, lež práve pre dobrú povesť. Začiatkom múdrosti a
rozumnosti je teda túžba po dobrej povesti." A presviedčajúc dodáva: "Usiluj sa teda, ó,
Alexander, a maj v láske túžbu po dobrej povesti, lebo nejestvuje taká hodnota, taký
poklad, za ktorý by bolo možné kúpiť si dobrý chýr.” Aj múdry a veľmi výrečný
Vegetius odporúča v knihe O vojenstve okrem toho nadovšetko vojenčinu a odhodlanie
vo vojnách. Podľa neho Rimanov preslávilo najväčšmi, že najväčšie úsilie venovali
armáde a zo všetkých síl sa usilovali o to, aby si tak mohli podrobiť národy. Podľa neho
najzákladnejším zámerom vladára má byť rozhojnenie vojenskej moci a pomocou nej si
podmaniť národy. A znova istý mudrc píše: "Vskutku, čo iné robíme, ak opisujeme pre
potomkov chvályhodné a pamätihodné činy, vojenské vzopätia, víťazstvá, náhodné
šťastia a výsledky panovníkov a rytierov, než že zobúdzame túžbu po vojenských činoch
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a tým povzbudzujeme zmužilosť poslucháčov dokázať takéto činy, aby tento príklad ich
podnietil zdatnejšie a horlivejšie znášať vojenské ťažkosti a útrapy, lebo to, čo ľudia v
minulosti vykonali, je poučením pre potomkov.”
Preto ja Ján, v súčasnosti archidiakon sedmohradskej cirkvi v Trnave a
ostrihomský generálny vikár v duchovných veciach, hoci predtým nehodný tajný notár
(kráľa Ľudovíta), zaznamenal som pre potomkov činy najvznešenejšieho panovníka pána
Ľudovíta, z Božej milosti uhorského kráľa, pochádzajúceho z najvznešenejšieho
kráľovského rodu atď., ako aj vojenské výpravy jeho ľudu a vojska, aby neupadli z
nedbalosti do zabudnutia; avšak iba zopár z mnohých udalostí. Vo výklade som
postupoval v časovom slede podľa jednotlivých hláv a častí s príslušnými názvami, aby
čitatelia pohotovo našli to, čo hľadajú. Látku som rozdelil a či rozčlenil na štyri časti a z
každej časti bude zrejmé, čo sa v nej nachádza. Ak však pozorný čitateľ zistí, že je niečo
podané menej správne a nenáležitým spôsobom, nech to, prosím, bez pohany doplní, čo
treba doplniť, a nech opraví, čo si žiada opravu.
(131) Korunovácia kráľa Ľudovíta, jeho život a výpravy.
Po tom, čo Pán povolal z tohto života slávneho panovníka Karola, uhorského
kráľa blahej pamäti,(1) bol jeho syn kráľ Ľudovít v roku vtelenia Pána 1342, v
sedemnástom roku svojho života, nasledujúcu nedeľu po sviatku rozoslania
apoštolov,(2) v meste Stoličnom Belehrade jednomyseľne a s prejavenou priazňou
magnátov, vysokej šľachty, barónov, rytierov a spoločenstva šľachty Uhorského
kráľovstva slávnostne a šťastne korunovaný a tým nastúpil po svojom otcovi na
kráľovský trón, určený mu prirodzeným právom. A hoci začal vládnuť v rozkvete svojej
mladosti,(3) tento šľachetný mladík si väčšmi vážil vyspelý rozum než mladosť, s rastom
nadobudol múdre uvažovanie a veľmi sa zveľadil v cnostiach. Rozpomenul sa na to, ako
mnohí udatní muži vraveli, že za vlasť je potrebné vyliať krv, a oni ju ani neváhali
vyliať, aby po smrti mali slávu aj u potomkov. Začal uvažovať a premýšľať, ako by s
Božou pomocou opäť obnovil a do pôvodného stavu uviedol práva krajiny a pričlenil
(územia), ktoré susední panovníci obsadili a povstalci a či vierolomníci v zaslepenej
odvahe na škodu svätej koruny z krajiny odtrhli a násilím zabrali.“
(1)
(2)
(3)

Kráľ Karol Róbert z Anjou
21. júla 1342
Ľudovít Veľký (1326-1382) mal v dobe nastúpenia na trón len 16 rokov.

Citované podľa: Sopko, J.: Kroniky stredovekého Slovenska, Vydavateľstvo RAK, Budmerice 1995, ss. 76-77.

29. Košická erbová listina

7. 5. 1369

Druhé najvýznamnejšie mesto súčasného Slovenska a metropola jeho východu –
Košice, prešlo dlhým vývojom, než sa dočkalo uznania. Roku 1216 sa v spišskej kronike
spomína kláštor, postavený na jeho predmestí. Roku 1230 sa v listine spomína trhová osada
„villa Cassa“, ktorá bola po vpáde Tatárov nemeckými kolonistami premenená v mestečko.
Roku 1249 sa v listinách názov Košíc objavuje znovu. Definitívny zlom predstavuje listina
z roku 1261, ktorá spomína Horné a Dolné Košice, základ dnešných Košíc. V ďalšom období
význam mesta, ktoré sa neskôr stalo kráľovským (1342) prudko stúpal. Dokazuje to veľké
privilégium kráľa Ľudovíta Veľkého z roku1347 , ktorým Košice významovo postavil hneď za
Budín a nakoniec aj udelenie erbu, ktorý Košice dostali ako prvé mesto v celej Európe.

104

„My, Ľudovít z božej milosti kráľ Uhorska, znením tejto listiny dávame na
vedomie všetkým, ktorých sa to týka, že kráľovskou láskavosťou dbajúc na náležitý
úžitok našich verných mešťanov a hostí Košíc, chcejúc, aby sa títo vzmáhali darmi
milosti, na ich oddanú a poníženú prosbu, z osobitnej náklonnosti, sme dovolili tým
istým našim mešťanom Košíc, aby teraz na tajnej a posielacej pečati na listoch ich mesta
a zástave mali právo a mohli naveky užívať formu štítu, vybranú z nášho kráľovského
znaku, majúceho zhora jeden tiahnuci sa pás či líniu modrej farby s troma obrazcami
ľalií a bočne odspodu štyri línie červené a toľko isto bielych. Svedectvo tejto listiny
(:pečatíme:) našou tajnou pečaťou, listinu, ak nám bude predložená, dáme vyhotoviť vo
forme nášho privilégia spečateného našou veľkou pečaťou na prospech tých istých
mešťanov. Dané v Diosgyöri, v pondelok pred sviatkom Nanebevstúpenia Pána, roku
1369.“
Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. I. Bratislava 1998. s. 153

30. Privilégium kráľa Ľudovíta Veľkého pre žilinských Slovákov
3. 5. 1381
Správa mnohých slovenských miest prešla v stredoveku do rúk nemeckého patriciátu.
Slováci potom stáli na okraji spoločenského diania. V mestách na Považí a Pohroní však v
priebehu 14. storočia získali väčšinu. Nová situácia sa odrazila v konfliktoch nemeckého
patriciátu so slovenskými remeselníkmi o pomer síl v mestských radách. Žilinské privilégium
po prvý krát stanovovalo paritný pomer v zastúpení Nemcov a Slovákov v mestskej rade a je
spolu s tým i prvým dokladom o národnostných snahách Slovákov.
„My Ľudovít, z božej milosti kráľ Uhorska, atď. Dávajúc na pamäť obsahom
prítomnej listiny všetkým, ktorých sa to týka, že našej vznešenosti sa za časť Slovákov,
obyvateľov a hostí našich v meste Žiline, pod ťažkou sťažnosťou vysvetlilo, vyhľadajúc
starú obyčaj a slobodu menovaného mesta Žiliny, že medzi nimi z jednej a Nemcami,
obyvateľmi a hosťami našimi z predmenovanej Žiliny zo strany druhej, že osoby
prísažných mešťanov a rada menovaného mesta boli vždy v rovnakom počte volené a
ustanovené. Teraz však menovaní Nemci, obyvatelia a hostia naši z predmenovanej
Žiliny odmietli, aby podľa toho, ako stará obyčaj a sloboda vyhľadáva, spomedzi nich
(Slovákov) za prísažných vyvoliť a tiež ich do rady tohože mesta prijať. Keďže predsa
oni (Slováci) všetky dávky, či dane, či akékoľvek služby nám a našim županom, pre nich
ustanoveným i tým, ktorí sa v budúcnosti ustanovia, rovnakým pomerom ako menovaní
Nemci, občania a hostia naši predmenovanej Žiliny, úplne a poctivo platili, prispievali a
preukazovali. Preto našu vznešenosť (Slováci) požiadali, aby sme im včas zariadili
opatrenia o pomoci.
A pretože Slováci, obyvatelia a hostia naši z menovaného mesta Žiliny zvaného,
ako i z tohože kraja sú početnejší ako Nemci, občania a hostia naši, a v predmenovanom
meste našom Žiline často spomínaní Slováci, obyvatelia a hostia naši, nerozlišujú sa čo
do dávok, daní alebo služieb, rovnakým pomerom ako Nemci, občania a hostia naši,
nám platia, poskytujú a preukazujú a podľa týchto našich príjmov a našich veľmožov
nech bude zjavné, že spomedzi Slovákov, obyvateľov a hostí našich z jednej a týchže
Nemcov zo strany druhej, majú sa osoby prísažných mešťanov v rovnakom počte voliť
a do rady prijímať a tak spoločne s predchádzajúcim, poradivší sa s týmiže veľmožmi,
nech každý predmet sporu a roztržky medzi predmenovanými Slovákmi, občanmi a
hosťami našimi na jednej, a spomínanými Nemcami, občanmi a hosťami na druhej
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strane, privedie sa k pokoju a spomedzi nich úplne a všemožne nech sa vykorení a nech
oni majú možnosť tešiť sa z pokoja večného mieru. Nariaďujeme týmže spôsobom, aby
medzi predmenovanými Slovákmi, občanmi a hosťami našimi z jednej a týmiže
Nemcami, občanmi a hosťami zo strany druhej, osoby za prísažných prísediacich
rovnakým spôsobom a rovnakým počtom boli volené a ustanovované, ako aj
predmenovaní Slováci, obyvatelia a hostia naši, do rady predmenovaného mesta boli
prijatí podľa rovnakého počtu a príslušnou mierou s menovanými Nemcami.
Dané v predmenovanej Žiline na sv. Jána pre Latinskou bránou roku Pána
1381.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.6070.

31. Zálohovanie 13 spišských miest Poľsku kráľom Žigmundom

1412

Mimoriadne pozitívne výsledky v oblasti obchodu, baníctva a remesiel, vytvorili zo
Spiša na východnom Slovensku najbohatšiu časť Uhorska. V dôsledku tohoto priaznivého
stavu bol nielen prudký rozmach kultúry a urbanistiky na Spiši a jeho okolí, ale i to, že Spiš sa
stala lákadlom. Práve preto ju kráľ Žigmund Luxemburský (1368-1437), vládnuci od roku
1387, dal v roku 1412 do zálohy Poľsku za 37 000 kop grošov, ktoré potreboval na vojnu
proti Benátkam.
„My Žigmund, kráľ rímsky, uhorský atď. pripomíname znením prítomnej
(listiny) naznačujúc, ktorým sa to dostane, všetkým ohľadne vzájomnej skutočnosti, že
my sme od najvznešenejšieho kniežaťa pána Vladislava poľského kráľa(1), jeho
prelátov a barónov prijali skutočne 37 000 kôp širokých grošov novej mince, dobrej
českej razby, keď mala spravodlivú váhu. A totiž toho pána Vladislava, kráľa poľského
a nástupcov, prelátov a barónov jeho pri reštitúcii týchže peňazí tužiac ho zabezpečiť a
ako je to aj spravodlivé, a vo výplate chcejúc ho urobiť istejším, jemu a jeho nástupcom
prelátom a barónom majetky a to hrad náš Ľubovňu, zvaný aj Lublau s mestečkom i
mestečko Podolínec s pevnôstkou ako i osadami k nim patriacim, ako aj mestečká a
mestá nižšie uvedené, v našej spišskej zemi v ostrihomskej arcidiecéze položené a to:
Hnezdné, Bela, Ľubica, Vrbov, Spišská Sobota, Poprad, Stráže, Vlachy, Nová Ves,
Ruskinovce, Veľká, Spišské Podhradie, Matejovce, Tvarožná nazvané so všetkými
náležitosťami a patričnosťami, plodmi, úžitkami, príjmami, právomocami, dočasnými
majetkami, poliami, lúkami, stromami, planinami, lesmi, hájmi, úľmi, tôňami,
rybníkmi, plesami, močiarmi, vodami a vodnými tokmi, mlynmi a úžitkami, dubinami,
borinami, kríkmi, hájmi, húštinami, vtáčiskami, loviskami, riadnymi porubmi,
prípadnými porubmi, so všetkými príslušenstvami a patričnosťami, nech sa volajú
akokoľvek, nerezervujúc pre seba alebo našich nástupcov v týchto nijaký majetok alebo
úžitok, zálohujeme a ako kauciu sme položili znením prítomnej (listiny), keď k tomu
pristúpili i vôľa našich prelátov a barónov. Tak že tenže pán Vladislav, kráľ poľský má
moc užívať a tešiť sa z užívania bez akejkoľvek pochybnosti všetkých úžitkov a príjmov
tu spísaných. A toho aj všetci obyvatelia a mešťania miest a spomínaných osád majú
počúvať ako nás a jednotlivé poplatky, príjmy a príležitostné poruby dovtedy, kým od
neho alebo od niekoho z nich nevykúpime, majetky, hrady, mestečká, mestá a osady
tieže prvspomínaný pán Vladislav, kráľ poľský a jeho nástupci, preláti a baróni jeho
budú vlastniť a držať i mať tak dlho, kým jemu alebo jeho nástupcom, prelátom alebo
barónom nami alebo našimi nástupcami spomínaných 37 000 kôp širokých grošov českej
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razby, dobrej a spravodlivej váhy alebo hodnoty týchto v zlate a striebre nebude účinne
vyplatených. Sľubujeme nad to dobrou vierou a v našom kráľovskom slove, že tieže
majetky a mestá i osady od všetkých krívd a útokov akýchkoľvek cudzincov budeme
brániť a hájiť aj keď nebudeme ich vlastníkmi, dokiaľ tenže pán Vladislav, kráľ poľský
a jeho nástupcovia si ich zachovajú. Avšak nezabúdajúc na to, že ak by niekto z nášho
uhorského kráľovstva tieto majetky, hrady, mestá, a osady pod pánom Vladislavom,
kráľom poľským a nástupcami, prelátmi a barónmi by vykúpil alebo získal, tieže máme
a sme povinní bez lesti a klamu znovu získať a týmto tieže uhradiť.“
(1)

Vladislav II. Jagelo (okolo1351-1434)

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss.7071.

32. List Stibora zo Stibořic a na Beckove

13. 12. 1422

Slovenský jazyk bol v stredoveku jazykom roľníkov a remeselníkov. Listiny boli písané
v latinčine a v mestách od 14. storočia z časti i v nemčine. Až neskôr začala na územie
Slovenska prenikať stará čeština, ktorá bola starej slovenčine veľmi príbuzná, využívajúca i
slovenské výrazy. List Stibora zo Stibořic (?-1347?) je najstaršou písomnou pamiatkou na
Slovensku, písanou už v staročeštine. Čeština sa postupne stala na štyri storočia úradným a
kultúrnym jazykom slovenskej inteligencie, hoci úradným uhorským jazykom bola latinčina.
„My Stibor z Stiboric, odjinud z Beckova, hrabie hrabstvie Niterskeho etc. jistec
dluhu vzezpodpsaného a my Stibor takež z Stibořic, sedienim na Dobre Vodie a Zaviše z
Gostišova, sedienim na Kontratovem kameni, rukojmie s jižmenovanym panem
Stiborem, panem našim a zan vyznavame sami za sie i za všechny erby(1) všem, kteřiž
tento list vidieti nebo čtuce slyšeti budu, že jsme sluvotnemu panoši Benešovi Hernikovi
z Slupna, Kozlik řečenemu a Kateřinie, malženie jeho a k vierne ruce urozenemu panu
Hynkovi z Va...(2), sedienim v Židlochovicích i jejim všem erbom pravého nam
požičaneho dluhu dlužny šest set uherskych dobrych svrchupsanym Benešovi, Katerinie,
malženie jeho a ku vierne ruce panu Hynkovi i jejich všem erbom slibujeme svu dobru
čistu vieru beze lsti společny ruku nerozdielnie na středopostie, jakož již najprve přijde,
hotovymi zlatymi zaplatili bez poručenie všelikakeho. Paklyž bychme toho neučinili,
jehož Buoch nedaj, tehda čožbykolviek naši prvemenovani vieřitele nebo jejich erbove
pro nezaplacenie tiech jistych zlatych škody mezi židy nebo křesťany vzali, kteruž by
dobrym sviedomim ukazati a dovesti mohli, ty jiste všecky škody dlužny budem a
slibujem zaplatiti. Paklyž bychme toho všeho neučinili, tehda jim dřivepsanym našim
vieřitelom i jejich erbom davame plnu moc nas i naše erby napominati, jako na penieze
slušie a my sie jim nižadnym skutkem ani reči nemame protiviti, ani jeho kterym
pravem nebo sudem odbyvati, dokadz dokudz jemu neboli jim tiech jistych hlavnych
peniezi i s škodami plnie nezaplatime. A ktož tento list s jeho Benešovu panie Kateřnu,
nebo pana Hynkovu s vierne ruce, neboli i s jejich erbov dobru voli bude mieti, ten ke
všemu tiež pravo jako oni sami jma mieti. Toho pro lepšie svedomie sve vlastnie jsme
pečeti našim dobrym sviedomim zaviesili k tomuto listu.
Jenž jest dan v Skalici v nedieli v den svate Lucie od narozenie Božieho tisic
čtyřista a potem dvadsiateho a druheho leta.“
(1)

Slovo erb nahradzuje slovo “príbuzný”, alebo “užšia rodina”.
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(2)

Nečitateľné miesto

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s.72.

33. Kronika Antonia Bonfiniho

1432

Aj územie Slovenska zasiahli husitské vojny. Po období obranných bojov sa vojská
husitov vydali z Čiech na územia svojich protivníkov. Jedným z významných miest na
Slovensku, ktoré sa im podarilo obsadiť, bola i Trnava. Obsadenie Trnavy popisuje kronika
Antonia Bonfiniho (1427-1503), dvorského kronikára kráľa Mateja Korvína (1440-1490),
kráľ od roku 1458.
„Kým sa panovník(1) húževnato snažil vykoreniť rozkol, ktorý sa už dávno ujal v
kresťanskej cirkvi, odstrániť kacírske náuky, zjednať mier s Čechami a získať korunu,
za jeho neprítomnosti vypukli zločinnosťou niektorých vzbury, ktoré krajinskí velitelia
nie ľahko mohli potlačiť. Hovorí sa, že istý Blažej,(2) pochádzajúci z nízkeho rodu a zo
skromných pomerov, v čase, keď bol cisár na cestách v cudzine, nadobudol takú
smelosť, že keď zhromaždil vojsko zločincov, zaiste zohnané z radových vojakov, v noci
tajne vnikol do Trnavy a opierajúc sa o sily uhorského a českého vojska, po zavraždení
nemalého počtu mešťanov si mesto podrobil. Len čo sa zmocnil Trnavy a dosiahol tak
miesto čo najvhodnejšie na vypovedanie vojny susedom, celé horné územie uhorské
hraničiace s Rakúskom a Moravou ďaleko-široko pustošil vraždením, lúpežou, požiarmi
a zmätkom a kraj, pomenovaný po Matúšovi,(3) až po Dunaj naplnil nesmiernymi
pohromami a hrôzou. Keby sa Blažejovi nebol postavil na odpor veľký počet spojených
zemanov, ktorí napochytro zohnali vojsko, bola by táto skaza ešte širšie zúrila. Keď sa
Blažej dozvedel, že zemania vytiahli skrotiť jeho smelosť, počínal si ostražitejšie. Začal
vyjednávať o mieri. Mier bol uzavretý s podmienkou, že všetko, čo ukrutný zbojník
zaujal, so súhlasom zemanov sa mi pokojne ponechá v moci.“
(1)
(2)
(3)

Žigmund Luxemburský - nemecký cisár, uhorský a český kráľ.
Blažko z Borotína, husitský veliteľ.
Pojem “Matúšova zem” je najčastejšie traktovaný ako územie kedysi podliehajúce
Matúšovi Čákovi Trenčianskemu (1260-1321), najväčšiemu magnátovi na Slovensku
v dobe nástupu kráľa Karola Róberta z Anjou na trón, niekedy ale ako územie Matúša
Csákyho z dvadsiatych rokov 14. storočia.

Citované podľa: Gáczová, A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, ss.57-58.

34. List kardinála Juliána o opevňovaní Prešova proti husitom 8. 12. 1433
Husitské spanilé jazdy zasiahli viaceré oblasti Slovenska, nielen slovensko-české
pohraničie. Husitskej hrozby sa obávali až vo východoslovenskom Prešove, kde sa budovali
pevné hradby. Podporu opevňovacím prácam vyslovil i pápežský legát kardinál Julián.
„Julián, z božej milosti kardinál diakon svätej rímskej cirkvi (u) svätého Anjela,
legát pápežskej stolice v Nemecku a tak ďalej, (posiela) večný v Pánu pozdrav milému
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nám v Kristu farárovi mesta Prešova v uhorskej zemi a v jágerskej diecéze. Radi sa
zaoberáme pokornými prosbami, najmä tými, ktoré smerujú k ochrane, obrane a
prospechu Kristovych veriacich tiesnených kacírmi z Čiech, a venujeme im, pokiaľ s
božou pomocou môžeme, svoju priazeň. Pretože sme naklonení zbožným prosbám
milého nám v Kristu richtára, prísažných a obce mesta Prešova v uhorskej zemi a v
jágerskej diecéze, z moci legátskeho úradu, ktorý zastávame, dávame znením tohto listu
tvojej múdrosti plnú možnosť udeliť z uvedenej našej moci už spomenutým mešťanom
dišpenz, aby menovaní mešťania pre ochranu a obranu uvedeného mesta, a zvlášť preto,
aby mohli klásť odpor menovaným kacírom, ktorí násilne prepadli niektoré hrady a
pevnosti v susedstve týchto mešťanov a teraz ich vskutku držia v moci, mohli pracovať
a dávať pracovať na hradbách, v priekopách a na iných obranných miestach toho
samého mesta vo sviatočných dňoch, akonáhle sa v chráme (vykonajú bohoslužby), podľa
toho, ako si to vyžiada nevyhnutnosť a čo ty vo svojom svedomí uznáš za prospešné;
avšak s tou podmienkou, že si (mešťania) na tieto opevňovacie práce nechajú nielen tieto
sviatočné dni, ale že budú pre takú ochranu pracovať i v iných dňoch. Dané v Bazileji
ôsmeho decembra roku Pána tisíc štyristo tridsiateho tretieho.“
Citované podľa: Kut, B.: Československé dejiny v archívnych dokumentoch, s. XIII.

35. Mestská kniha Žiliny

1451

Vstup Slovákov do mestskej rady v Žiline sa odrazil okrem iného i vo využívaní
slovenského jazyka v činnosti rady. Ako mestskí pisári boli najímaní pisári z Čiech, ktorí
vybavovali mestskú agendu v češtine, postupne doplňovanou slovenčinou. Text z roku 1451 už
môžeme hodnotiť ako najstarší zápis v slovenčine.
„My fojt Gal i boženíci,(1) mister Andreas, Benediktus Nozer, Martin Messer,
Zighel a jinší boženici vyznavame všem, ktož toto bude čisti a neb čtuce uslyše, že prišel
jest Peter Frulych z Belska a Peter Fywegher take z Belska a z druhej strany Nikloš
Polek, meščenin sused naš, z Martinem svym synom a z Mikolašem Nosekem vyznal i
rekel jest Peter Frulych, pravi: mili pani, prišli sme od svojej nevesty, malženky bratra
meho Hanuš Frolycha o neake vece, což mal Hannes Frelych činiti s Polakem Niklošem
o nekteraky tys o braky a ona jest nam dala v ruce v našu moc, cožkolvek my zjedname
s zvrchupsaným Niklošem, to ma zjednanie byti a ona ma pri tem zostati a na tem dosti
meti. A my zvrchupsani Peter Frulych a Peter Fywegher i sa všemi služebniky,
pomocnikmi, kterymiž sa kolivek jmeny jmenuji, za to slibujeme, že to ma pevne a tvrde
držane byti. I jest nam Boh pomohol, že jsme učinili uplnou umlovu z Niklošem Polakem
i z jeho synen Martinem a Miklošem Noskem a dal jest nam Polak summu penez 67
zlatych v zlate uhorskej vahy za ty všicky braky tisove, co mali činiti z bratrem našim z
Hanesom Frolichem a o jinše všicky veci, což mali v jedno činiti.
Prejednané a vykonané roku Pána 1451 v piatok pred sviatkom obratenia sv.
Pavla.
A dale my Peter Frulych a Peter Fyuger zlubujeme Polakovi 16 zl. zastupiti od
Gloza s Tešina, tak, že ma Polak teho prazen byti.“
(1)

Prísažní, členovia mestskej rady.

Citované podľa: Husa, V. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, I. diel, Nakladateľstvo ČSAV, Praha
1954, ss. 451-452.
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36. Mier medzi magnátmi

16. 2. 1457

Aj v dobách, keď krajina prekvitala, miestni magnáti bojovali proti sebe a súperili
o moc. Často sa dostali do sporu aj s jednotlivými kráľmi, ktorí mali čo robiť, aby ich
v lepšom prípade nakoniec skrotili a v horšom, aby ich aspoň držali na dištanc od svojej
moci. Našťastie niekedy sa dokázali medzi sebou pomeriť, o čom svedčí napr. mier uzatvorený
medzi Pankrácom (Pongrácom) z Liptovského sv. Mikuláša a jeho synmi na strane jednej
a Jánom Košatským z Lieskovca a Bánoviec. Listina je písaná v dobovej slovenčine.
„My Pangracz od Swateho Mikulase, hrabie liptovský, Sthepan, jan, Jakub,
spolubratřie, též od Swateho Mikulassie, vyznávame tímto listem obecne přede všěmi,
ktož jej uzri nebo čtúc slyšeti budú, že teď vstupujeme a mocí listu tochto vstúpili že sme
v pravé a verné úmluvy a v celý mieř i {s} zámky našimi duole menovanými z Nowim
Hradem a z Klassterem z Swatym Mikulassem, z tvrzí s Uhrowczem, z Sudczani,
z Breznicze, z Smolenice a z Thopolczani, z Hradkom Nozdrowem, s Turem i se všěmi
zámky, což jich máme anebo ješče méti budem s {Kos}sattcem {?}, se všemi úředníky,
služebníky i lidmi, chudými, bohatými, duchovními i svedkými, na těch zámcéch
prebývajícími a k nim kdežkoli příslušajícími, a zvláščě pana Nifora v tom neopúščajíce,
jeho služebníkóv, lidí jeho chudých, všech k nemuá příslušajích, s urozeným pánem,
pánem Janem Kossatskim z Leskowcza a z Banowecz, s jeho zámky Kossatczem,
z Banowczi, z Mesteczkem, se všemi jeho úředníky, služebníky i lidmi chudými,
bohatými, sveckými i duchovními i na jeho zámcéch nynejších(1) i buducí{ch}
přebývající{mi}ak nemu kdežkolvek příslušajícími, ale holdóv zámlovných neopúščajíce,
než to, což jest zamloveno, to aby nám bylo odbyto. Ale {po}dánie listu tochto my
svrchupsaní pan Pondrazc, hrabie liptovský, Sthepan, Jan, Jacub od Swateho
Mikulassie etc. Nemáme žádných zámyslóv činiti na ludech {svrchu}psaných Janowich
z Kossatcza, ani (2) ... ani drv a vody vození k zámkóm našim, ani ... máme k škodě
připravovat žádným obyčejem, ani zretedelne, ani tajemne a tech ... mieru nemáme
proti sobě ... nových posádek ani zamýšleti, ani osazovati ... šě v tréch úmlóvach, co tak
... dva tři dobrých lidí řádu řitér{ského}... ač by ti pro takové záščie mezi ... a našli,
máme my svrchupsaní pan Pangracz, {hrabie liptovský, Sthepan, Jan}, Jacub na tom
prestati a ...dosti mieti, jakožto na našich věrných súdciech ... lidech a to tak opraviti,
jakž by oni ... {zvlá}šče o ty škody, cože jich z obú stranú mezi námi ... toho sobě
nemáme na veky ničím pripomínati ani my mezi sebú, ani služebníci naši...{nik}de; a
kteráž by strana jedna druhéj to pripomínala, aby cti, verú byla odsúzena; aby to sám
proti své cti mluvil, ktož by o to kdy ... neb mluvit chtel. A to my svrchupsaní pan
Pangracz, hrabie liptovský, z syny svými Stephan, Jan, Jacub spolu od Swateho
Mikulassie etc. Slibujeme ... naši dobrú a čistú cti a věrú kresťanskú tu smluvu a ten
mier a tak ty všecky věci svrchupsané věrne a práve zdržeti svrchupsanému pánu panu
Janowi Kosatsskemu, jeho všem služebníkóm, lidem podaným, chudým, bohatým,
sveckým, duchovním, všěm jeho ... {spol}očníkóm, kteříž sú a kteříž ješče budú, zdržeti
jako dobří lidé a jako na dobré lidi slušie, beze všiej zléj lsci, beze všěch fortelóv
všeliakých tak, jakož sé zvrchu píše.
A k tomu na {svědo}mie a na zdrženie listu tochto a pro lepší jistotu svú vlasní
pečet k tomuto listu {přitla}čiti sme kázali jistým naším vědomím a dobrú vouli, jenž jest
psán a dán v Thopolczaniech v tu středu po svatém Valentine již pominutú die Juliani
anno dominmi millesimo CCCC LVII etc.“
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(1)
(2)

V texte napísané „nynějším“
Bodky v texte označujú nečitateľné miesta.

Citované podľa: Chaloupecký, V.: Středověké listy ze Slovenska, sbírka listů a listin, psaných jazykem
národním, Bratislava-Praha 1937, ss. 89-90

37. List ostrihomského arcibiskupa Jána zo Sredny o práci Academie
Istropolitana
1467
Roku 1465 obdržal kráľ Matej (1458-1490) od pápeža Pavla II. (1464–1471)
povolenie zriadiť univerzitu. Roku 1467 bola v Bratislave otvorená Academia Istropolitana,
na ktorej prednášali významní učenci svojej doby Ján Müller Regiomontanus z Königsbergu
(1436-1476) a Martin Bilicza z Olkuszu v Poľsku. Po kráľovej smrti táto najstaršia univerzita
na Slovensku zanikla.
„Ján, božou milostivosťou arcibiskup Ostrihomu a večný župan tohože miesta,
primas Uhorska a rodený legát apoštolskej stolice, pozdrav rozumným mužom
mešťanostovi, richtárovi a mešťanom radným mesta Bratislavy. Veríme, že viete, že z
povolenia apoštolskej stolice a z vôle nášho najvznešenejšieho pána nášho kráľa, bola
zriadená v onom meste vysoká škola a pre tú príčinu z vôle pána nášho kráľa posielame
tam profesorov predovšetkým ctihodného brata Jána, doktora práv a majstra teológie i
majstra Martina, doktora umení, okrem toho majstra Petra, doktora umení a medicíny,
aby už s povolením pána na tejto univerzite sa to, čo bolo naložené, uskutočnilo a
započali sa prednášky. V krátkom čase tiež prídu aj iní profesori, po ktorých som poslal
získať sčasti do Talianska sčasti do Francúzska. A preto vás žiadame a pýtame sa z moci
pána nášho kráľa, aby keď prídu medzi vás, prijmite ich počestne a pohostite patrične a
s veľkou láskavosťou a nedovoľte, aby sa oným od niekoho nerobila ťažkosť, ale ako
sloboda od apoštolskej stolice daná a udelená ustanovuje, tých samých a všetkých iných
profesorov a študentov, ktorí prídu do spoločnosti a počtu onej univerzity, hájte a
chráňte proti akýmkoľvek prekažateľom. Dané v Ostrihome v najbližšiu sobotu po
sviatku Rozdelenia apoštolov roku 1467.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 81.

38. Zmluva s Jánom Turzom

24. 4. 1475

Podnikateľská skupina, ktorá sa zoskupila okolo Jána III. Turzu (1437-1508) sa po
prvý krát pokúsila preniknúť do oblasti stredného Slovenska roku 1475. So siedmimi
najdôležitejšími banskými mestami tohto regiónu vtedy podpísala zmluvu o technickom
zdokonalení ich baní. V mnohých smeroch bola výhodná predovšetkým pre ňu, pretože
chránila jej investície, rovnako aj vynálezy, ktoré mali byť na strednom Slovensku použité.
Prinášame jej najpodstatnejšie časti.
„My, richtári, radní a obce banských miest Kremnice, Banskej Bystrice, Banskej
Štiavnice, Novej Bane, Pukanca, Banskej Belej a Ľubietovej za nás i za našich potomkov
vyhlasujeme a potvrdzujeme, že k nám prišli ctihodní krakovskí mešťania Ján Turzo,
Ján Schütz a Severín Bettman, zastupujúci ďalších spoločníkov a ťažiarov, krakovských
111

mešťanov Pavla Bera a Jána von Tegel, torunského mešťana Henricha
Schnellenbergera, ako aj majstra Petra von Felsam, obyvateľa mesta Gdaňsk, technika
a staviteľa banských strojov, a v prítomnosti vznešeného Víta Mühlsteina, zvolenského
župana, uzavreli s nami zmluvu tohto znenia:
1, Že spomínaný technik menom majster Peter príde so svojimi spoločníkmi
alebo s niektorým z nich a bude stavať banské stroje na čerpanie spodnej vody z baní.
Každý, kto bude mať o takýto stroj záujem, môže si ho na vlastné náklad dať postaviť.
Za činnosť vodočerpacieho banského stroja bude povinný spomínaným Jánovi Turzovi,
Jánovi Schützovi, Severínovi Bettmanovi, Pavlovi Berovi, Jánovi von Tegel, Henrichovi
Schnellenbergerovi, ich technikovi majstrovi Petrovi a po nich všetkým ich dedičom
a potomkom odovzdávať jednu šestinu vyťaženej rudy, to znamená každé šieste banské
korýtko alebo vozík zo zlatej, striebornej, medenej, olovenej, ortuťovej alebo
akejkoľvek inej ťaženej rudy...
2. Majster Peter v službách spomínanej spoločnosti bude stavať gáple(1) a vratné
kolesá na uľahčenie práce v baniach, na vyťahovanie narúbanej horniny rudy či hlušiny
na povrch, ale aj na iné účely. Každý, kto si dá takýto stroj na vlastné náklady vo svojej
bani postaviť, bude povinný platiť za každý činný gápeľ alebo vratné koleso 1 uhorský
zlatý(2) týždenne...
3. Majster Peter bude stavať aj mlyny na drvenie horniny alebo jestvujúce
zdokonaľovať a vylepšovať. Kto si dá taký mlyn na vlastné náklady postaviť alebo starý
vylepšiť, bude povinný horeuvedenému majstrovi Petrovi a jeho spoločníkom za
každých šesť mlynských kameňov platiť týždenne 1 uhorský zlatý.
4. Keď niekto niečo z umenia majstra Petra stavať gáple a vratné kolesá
napodobí, nech by to bolo aj v nejakej inej forme a hoci by šlo iba o niektorý
konštrukčný prvok... vzťahujú sa naň všetky povinnosti uvedené vyššie...
5. Keby nechceli tieto dávky a poplatky sami vyberať, sme povinní my richtári
a rady horeuvedených banských miest požadovať ich sami alebo prostredníctvom
našich úradníkov a vybrané ich potom
riadne a poctivo odovzdávať Jánovi Turzovi, Jánovi Schützovi, Severínovi Bettmanovi,
Pavlovi Berovi, Jánovi von Tegel, Henrichovi Schnellenbergerovi, majstrovi Petrovi von
Felsam, ich dedičom a potomkom, prípadne nimi splnomocneným osobám.
6. Z moci tejto zmluvy môžu Ján Turzo, Ján Schütz, Severín Bettman, Pavol Ber,
Ján von Tegel, Henrich Schnellenberger a majster Peter von Felsam, ako aj ich dediči
a potomkovia spomínané dávky a poplatky komukoľvek predať, prenajať, dať do
zálohy alebo darovať...
(...)
8. A keby sa nedaj Bože stalo že by tieto záväzky voči Jánovi Turzovi, Jánovi
Schützovi, Severínovi Bettmanovi, Pavlovi Berovi, Jánovi von Tegel, Henrichovi
Schnellenbergerovi, majstrovi Petrovi von Felsam, ich potomkom a dedičom neboli
dodržiavané, či už nami, niekým z nás resp. niekým, kto by z týchto banských strojov
bral úžitok, nech by to bol ktokoľvek, kto by spomínanú šestinu z vyťaženej rudy alebo
poplatky za činné gáple, vratné kolesá a banské mlyny si ponechával a nechcel ich
odovzdávať, tak ako je stanovené v podmienkach tejto zmluvy, majú mať Ján Turzo
a jeho spoločníci na základe tejto našej listiny právo takéhoto stíhať, tu v Uhorsku, ale
aj v iných krajinách, krajoch, mestách, mestečkách, na dedinách, na suchu i na vode
a kdekoľvek inde, nič nevynímajúc, s možnosťou zadržania a zhabania jeho majetku...
Takého nebudeme mať právo chrániť, prostredníctvom nijakej moci, ani cirkevnej, ani
svetskej, na podklade žiadnej výsady alebo ochranného listu, ak by to bolo na ujmu
spoločnosti...“
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(1)
(2)

Ťažný mechanizmus
Dukát o váhe 3,49 g. čistého zlata

Citované podľa: Kol.: Pod osmanskou hrozbou, Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, zv. 6, Bratislava,
2004, s. 89-91

39. Prísažná formulácia trenčianskych konšelov

1479

Aj v slávnom Trenčíne sa v 15. storočí opäť začali presadzovať Slováci. Rástol počet
slovenských remeselníkov, ale aj iných slovenských obyvateľov mesta. Tento trend našiel svoj
odraz aj vo voľbe prvých slovenských konšelov, ktorí potom skladali konšelskú prísahu.
V trenčianskej mestskej knihe za zachovala takáto prísaha z roku 1476, pričom z kontextu
ďalších zápisov vyplýva, že sa tu už používala niekoľko rokov. Opäť šlo o miešaninu
slovenčiny a češtiny.
„My přísaháme pánu bouhu(1) i této obci, že chcme pravdu vésti, velebiti,
a křivdu tupiti, tak dobře chudému jako bouhatému, sirotkóm a vdovám spravedlnosti
uděliti, a to ani pro bázeň, ani pro přízeň, ani pro závist, ani pro dary neopustiti, ani
radu vynášeti, a což bychom tomuto městu i radě kde a od koho škodné(2) zvěděli
a slyšeli, to v radě zjeviti máme. Toho nám pán bouh pomáhaj.“
(1)
(2)

Nasleduje preškrtané: matce Boužéj, všem svatým.
Písané: sskodnce

Citované podľa: Chaloupecký, V.: Středověké listy ze Slovenska, sbírka listů a listin, psaných jazykem
národním, Bratislava-Praha 1937, s. 126

40. Spišská kázeň

1479-1480

I na Spiši, ktorý ovládal nemecký patriciát, sa v priebehu 15. storočia posiľoval
slovenský živel. Práve Slovákom bola určená tzv. Spišská kázňová modlitba. Jej autorom nie
je Slovák, ale nemecký kňaz, ktorý ovládal češtinu i slovenčinu, ktorou hovoril miestny ľud.
Napriek svojmu pôvodu je Spišská kázňová modlitba najstaršou slovensky písanou jazykovou
pamiatkou.
„Otec, syn a duch svatý, vše jeden hospodin, rač s nami byti a rači nam dati sve
svate požehnane, mne ku vymolveni a vam ku posluchani. Bratři mili nebo sestři, kteři
ste sue utekli k tejto svatej mši, slušno vam zvedeti dnešnie svate čtene, kterež popsal
jest svaty J. v patym položení svych knech a tak sie vyklada slovenskym jazykam vedle
tekstu: v ten čas atď. Take každy s vas klaknete na sva kolena, učinte obecnu prosbu k
milemu spasiteli, aby nas račil uslyšeti v našich prosbách. Naperve poproste pana buoha
za mir, za pokoj, za dobre povetře, aby nam račil mily pan buoh daci mir, pokoji v tej
zemi i v jinych zemech chřestienskych. Take každy z vas nabožnym srdcem poproste
mileho pana buoha za dva stavy, za svetsky i duchovny, najprve za otca svateho papeža
Sixtusa(1) i za jeho kardinaly, patriarchy, legaty, za jaršiky(2), biskupy, za prelaty, za
plebany i za všechny kneze i za žaky svecene, keriž za vas verne buoha prošu na svich
modlidbach. Proste take za stav svetsky, za našeho krala Matiaša uhuerskieho (3) i za
jeho vladyky tejto korony, kteríž o dobre pospolne pracuji.“
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(1)
(2)
(3)

Pápež Sixtus IV. (1471 - 1484)
Arcibiskup, z maď. érsek.
Kráľ Matej Korvín

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s.82.

41. Kronika Jána z Turca

1486

V roku 1435 sa v Pýre, malej dedine v Hontianskej stolici, narodil neskorší kronikár
Ján z Turca (1435-1488), ktorý svoj turčiansky prídomok zdedil po svojom otcovi. Ján z Turca
zastával vysoké funkcie u kráľovského súdu, kde pôsobil hlavne ako notár. Vo svojej kronike
okrem iného rozlišuje medzi etnikami, žijúcimi na Slovensku a v kapitole 229 uvádza okrem
Čechov a Poliakov i samotných Slovákov, medzi hlavnými aktérmi boja bratríkov
(prívržencov husitského hnutia) na Slovensku.
„229) Čo vystrájali cudzie národy v krajine
Po smrti kráľa Albrechta darovala kráľovná Alžbeta hrad Zvolen, ako aj ostatné
pevnosti, ktoré k nemu patrili,(1) jistému Jánovi Jiskrovi z Brandýsa.(2) Bol to Čech
zbehlý v narábaní so zbraňou a dychtiaci po koristi. Zverila mu úlohu ochrancu
všetkých banských miest, Košíc i ďalších, ktoré sa ešte nevzdali vernosti kráľovnej a jej
synovi. Keď Ján Jiskra zistil, že sa baróni správajú k sebe navzájom nevraživo, vydal sa
ihneď za korisťou a napadol celú Matúšovu krajinu, ako aj všetky oblasti a stolice
susediace s mestom Košicami i takmer celé územie horného Uhorska. Škodil každému,
komu mohol, no predovšetkým tým, o ktorých vedel, že prechovávajú zlý úmysel voči
kráľovnej a jej synovi. Naverboval teda mnoho cudzích žoldnierov a otvorene vystúpil s
udatnými šíkmi. Prechádzal uhorskou krajinou, založil tábory a všetko, čo mu prišlo do
cesty, neľútostne plienil a pustošil ohňom. Ďalej tiež Pongrác z Liptovskej stolice, ktorý
bol krutejší než zahraničný nepriateľ, Peter Komorovský, ako aj Aksamít, Talafúz,
Ribald, Kerzký, Uřyk a Slovačko i niektorí ďalší Česi, Poliaci a Slováci, ktorí mali
potešenie z koristi, verbovali do vojska a všetky svoje sily zamerali na lúpenie krajiny.
Zriadili viaceré pevnosti a drevené poľné tábory a boli postrachom celým okolitým
oblastiam. A tak čo nezavŕšili vnútorné rozbroje, veľmi dravo rozvrátila cudzia
vojenská moc. Za obeť padlo imanie, jednoduchý ľud gniavila neznesiteľná daň a mier
si nevykúpil, hoci veľmi často platil vojnovú daň. Na záchranu holého života bol nútený
obývať osamelé jaskyne a ostatné lesné skrýše. Horeli mestá i dediny, znova a znova ich
podpaľovali a plamene chrliace do výšok dym znečisťovali vzduch v okolí. Celé Uhorsko
prežívalo hrozné roky železných čias a na ladom ležiacich poliach bola krv zabitých
pánov i sluhov. Koľko nevinných ľudí stratilo život a vylialo krv! Koľkí boli zbavení
majetkov, koľko žien stratou svojich mužov ovdovelo! Koľko dievčeniec s prekvitajúcim
panenstvom bolo v týchto časoch násilne zbavených ľaliovej čistoty. Každému stačilo, ak
si v toľkom nebezpečenstve, ktoré ho pripravilo o všetky veci, zachoval holý život. Na to,
a ako sa v týchto dňoch usiloval pomstiť kráľovnú jej ujec gróf Ulrich Celjský,(3)
spomínajú ešte starci v Slavónsku a s hlbokým dojatím o tom rozprávajú svojim synom.
A nebolo ani jedného suseda, ktorý by nebol vystúpil proti krajine zmietajúcej sa
vnútornými rozbrojmi.“(4)
(1)

Ku zvolenskému hradu patrilo panstvo Dobrá voda, Slovenská Ľupča a Vigľaš.
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(2)
(3)

(4)

Ján Jiskra (okolo1400-1469?) v mocenskom zápase o uhorský trón chránil nároky
vdovy kráľovnej Alžbety Luxemburskej (1409-1442) a jej syna Ladislava Pohrobka
(1440-1457). Kronikár Ján z Turca je v hodnotení jeho činnosti nekritický.
Uhorský regent Ulrych Celjský (1406-1456), synovec kráľovnej, zahynul 9. novembra
1456 pri atentáte, ktorý na neho podnikol Ladislav Huňady, syn Jána Huňadyho a brat
Mateja Korvína, neskoršieho uhorského kráľa. Kráľ ho dal za to popraviť, čo v
Uhorsku vyvolalo nepokoje.
Hlavné boje trvali až do roku 1462.

Citované podľa: Sopko, J.: Kroniky stredovekého Slovenska, Vydavateľstvo RAK, Budmerice 1995, ss.171-172.

42. Zákonný článok 18 z roku 1495

1495

Vnútorné problémy Uhorska sa často riešili na úkor poddaných. V ťažkých dobách sa
potom poddaní uchyľovali k jedinému možnému prostriedku obrany - úteku z pôdy.
Niekoľkokrát sa touto otázkou zaoberal i uhorský snem. V roku 1495 prijal zákonný článok
18., ktorý mal útekom zabrániť a páchateľov prísne potrestať.
„Zákonný článok 18. Potrestanie tých, ktorí prijmú ujdených roľníkov
a odmietnu ich vrátiť.
§ 1. Ak roľník po spáchaní zločinu ujde na majetok kohokoľvek, nech toho
roľníka vyžiada župan alebo podžupan alebo slúžnodvorskí od toho, kto roľníka prijal.
Ak by však tento nechcel roľníka vrátiť, nech sa županovi alebo podžupanovi alebo
slúžnodvorským udelí plná moc vymáhať od neho pokutu v sume 25 hrivien, ktoré sa
rovnako rozdelia sudcovi a žalobcovi.
§ 2. Ak by sa však takýchto zločincov a ujdených opovážil na svoj majetok prijať
župan a na žiadosť poškodenej stránky by ich nechcel vydať, v takomto prípade šľachta
so slúžnodvorskými môže z majetku tohto župana vymáhať pokutu v sume 25 hrivien,
ktoré sa tak isto rovnako rozdelia slúžnodvorským a poškodenej stránke.
§ 3. Alebo ak by tento župan robil pri tom ťažkosti, nech ho zo spomenutého
dôvodu podľa zákona predvolajú pred hlavných krajinských sudcov a nech títo v jeho
veci urobia zadosť právu a spravodlivosti.
§ 4. Ak však šľachta a slúžnodvorskí zadosť učinia právu vo veci tohto župana a
niektorá zo stránok by nesúhlasila s ich rozhodnutím, nech sa takéto spory na odvolanie
stránky odovzdajú kráľovskému dvoru, a to hlavným krajinským sudcom.“
Citované podľa: Gáczová, A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, s. 66.

43. Mestská kniha v Nemeckej Ľupči

1505-1512

V priebehu 14. storočia bolo poslovenčené významné liptovské mestečko Nemecká
Ľupča, kedysi najvýznamnejšie mesto Liptova. Poslovenčenie sa odrazilo i na preniknutí
slovenčiny do zápisov v mestskej knihe.
„Item pristúpila jest Kupcova pred stareho brata, menem Brnečku, spolú z
synem Kašparem a kazala jest zapisati v meske knihy tym obyčejem, že ja poručen za
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života zdraveho tri kventiny,(1) jduci k Svatemu Michalu, v Bratstvo Božiho tiela, žeby
to požívali bezpečne. A to sa stalo leta božího 1505.
Ja Ivaniš, na Konci meškajici, majici dvu synov, jeden Martin a druhy Lavrinc,
prišel sem pred pravo za syna sveho richtarstvi Lavrinca, neprinuceny, ani prisileny, ani
nahovoreny, nežli života zdraveho zapisujem v meske knihy tym obyčejem, že som ja
syna sveho Martina oddielil, což nan zaleželo z otčizni, nebo i vec, nežli nan zaleželo.
Protož ja svú čast synu svemú Lavrincovi zapisujem tym obyčejem, že on Lavrinc mne
ma smrti dochovati, jako na otce zaleži. A ja což bych kolvek v dobrej pameti poručil v
testament za dúšú mú, cožby slušneho bylo, abych jeho neobtížil, aby on to vypravil po
mne, aby mej duši nebyla žaloba. Top jset jeden kús. Druhy kús, jesli by on mne nechtiel
smrti dochovati, že by on mne za tú čast dosti učinil bezevšeho prava. A to sem ja zapisal
pred raddú ctneho mesta za richtarství syna sveho Lavrince, a že by to nebylo porušene
pred žadnym pravem ani sudcem. Nebo sem to udielal za života zdraveho, aby po smrti
mojej Martin v ten dal pokoj Lavrincovi. A po smrti Lavrincovej nebo Martinovej
Martinovy dieti Lavrincovym dietom v tom dali pokoj. Ja Ivaniš, stojaci pred raddú,
poslal som pre syna sveho Martina, kdy sem chtiel zapisovati a on jest nechtiel žadnym
obyčejem prijiti k tomu. Protož jestli on mel nebo chtiel mlúviti, mohol by byl, jestli sa
jemu kratko vidielo odemne. A to sa stalo leta božího 1509.
Item prišel jest Mertuš Bečko pred richtare Lavrince spolú raddú svú sedice.
Neprinúceny, ani prisileny, nežli za života zdraveho jest kazal zapisati v meske knihy
tym obyčejem: Ja Mertuš Bečko za pameti svej zdravej zapisujem poul zeme pod
Chrastiú a lúkú všeckú v Bratstvo božiho tiela, po mej smrti žeby to poživali na veky a
žeby tomú žadny po mej smrti neodpiral, ani múoj syn, ani žadny jinši múoj pritel, ani
moje žena, než aby to bylo požívano po mej smrti večne. Actum anno 1509.
Item slyšel jest Lavrinc Bečko, že jest zapisal bratr jeho zeme polovic pod
Chrastiú, take jest prišel pred ctne pravo naše fašengovú nedieli i take jest kazal zapisati
v Bratsvo božího tiela tej jistej púol zeme ostatek, žeby to žadny neporušil, než aby
večne požívali bratri božího tiela. To sa stalo leta panie 1510.
Item ja richtar Štefan, Velikeho Tomaše syn, sedíce zuplnú raddú svú
vyznavame, kterak jest pristupil pred naše ctne pravo uctivy spolúmeštienin naš menem
Jan, Gregurce Ševce syn, že sa jemú vidielo za tiežobú, že sú niekteri lide mlúvili, že jest
on ten dvor, co na nem sedí, od dvanasti quentin. V tom jest našel na našim ctnem
prave, že ma platiti od teho dvorú devet quetin bezevšej škody meskej a to ma byti stale
až na veky. To sa stalo v nedieli po svatem Filipú a Jakubú leta božího 1512.“
(1)

Quentin - stará jednotka hmotnosti - 1/64 hrivny. Na Slovensku sa používal až do
zavedenia metrického systému v roku 1874.

Citované podľa: Husa, V. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, I. diel, Nakladateľstvo ČSAV, Praha
1954, ss. 460-461.

44. Tripartitum

1514

V rokoch 1500-1514 z poverenia kráľa Vladislava II. Jagelovského (1456-1516)
zostavil Štefan Verböczy (1458-1541) nový kódex uhorských zákonov, ktorý vyšiel pod názvom
Tripartitum opus Iuris Consuitudinarii Regni Hungariae partiumque adnexarum a uhorské
zákonodarstvo prispôsobil požiadavkám novej doby. Okrem úpravy trestných zákonov
poslúžilo Tripartitum i upevňovaniu nevoľníckych vzťahov v Uhorsku, ktoré sa týkali najmä
prostých Slovákov. Tripartitum bolo zrušené až v roku 1848, i keď niektoré jeho časti,
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týkajúce sa národnostného a miestneho obyčajového práva, na Slovensku zostali s určitými
zmenami v platnosti až do roku 1950. V našom súbore prinášame tri ukážky. V prvej sú
vymenované najzávažnejšie protištátne trestné činy, na ktoré sa vzťahoval trest smrti.
V podstate sa jedná o výpočet trestných činov proti kráľovi a vnútornému mieru, kráľom
garantovaným. V druhej je uvádzame čiastočný slovenský preklad tejto časti, prednedávnom
objavený v Maďarskej krajinskej knižnici v Budapešti. Jazykovo ide o ďalší unikátny príklad
poslovenčovania češtiny. V tretej ukážke nachádzame právny základ utuženia poddanstva
a nevoľníctva v Uhorsku.
1,

„O prípadoch dokazujúcich biľag velezrady.(1)
Sú teda také prípady a nazývajú sa biľagmi velezrady,(2) v ktorých kráľovský
majestát má právo majetky patriace komukoľvek, ešte za jeho života, darovať po práve
a slobodne komukoľvek inému.
§ 1. Prvým (prípadom) je zločin urážky majestátu; ak totiž niekto kradmou rukou
siahne na osobu nášho panovníka, alebo mečom či jedom úkladne usiluje o jeho hlavu,
alebo násilím vtrhne medzi múry či do domu, kde sa kráľ zdržiava.
§ 2. Druhým prípadom je, keď sa niekto očividne postaví a vzoprie proti
verejnému poriadku a stavu, kráľovi a korune; ak je však príčina tohto odporu
spravodlivá obrana, nevzťahuje sa za biľag (velezrady).
§ 3. Ďalej, kto vyhotovuje falošné listiny alebo falošné listiny verejne používa na
súde. Rovnako aj ten, kto ryje a používa falošné počate.
§ 4. Ďalej, raziči falošných mincí, alebo tí, čo takéto mince vedome a vo veľkom
množstve používajú.
§ 5. Ďalej, vrahovia a tí, čo porania svojich bratov a príbuzných do štvrtého
kolena vrátane. Ako aj vrahovia rodičov, manželiek či vrahyne manželov. Avšak za
vraždu manželky či vraždu manžela považuj len skutok vykonaný mimo rámca
právneho konania a (výkonu) spravodlivosti.
§ 6. Ďalej, prznitelia svojich príbuzných až do štvrtého pokolenia vrátane. Ako aj
tí, čo sa dopúšťajú znásilnenia svojich macoch, alebo krvismilníci, ak boli zjavne
usvedčení alebo proskribovaní.(3)
§ 7. Ďalej, verejní podpaľači dedín a usadlostí.
§ 8. Ďalej tí, čo privádzajú cudzích lúpežníkov alebo žoldnierov, aby rozvracali
vnútorný poriadok a stav v krajine.
§ 9. Ďalej, ničitelia verejných vierohodných listín alebo sprievodných listín, ak
boli zjavne usvedčení.
§ 10. Ďalej, zradcovia hradov svojich pánov. Ako aj tí, čo dobýjajú, obsadzujú
alebo si privlastňujú hrady alebo kaštiele či ostatné pevnosti patriace ktorýmkoľvek
domácim obyvateľom, ak boli zjavne usvedčení.
§ 11. Ďalej tí, čo zabijú, uväznia, zbijú alebo porania riadnych krajinských
sudcov a ich námestníkov v sudcovských úradoch.
§ 12. Ďalej, vrahovia sporiacich či pravotiacich sa (odporcov), alebo uberajúcich
sa ku kráľovskému majestátu, alebo na krátky či oktaválny súd,(4) alebo k súdnej stolici
ktorejkoľvek (šľachtickej) stolice, alebo ktorékoľvek iné miesto, kde sa totiž idú
zúčastniť na riešení sporu; alebo (vrahovia) tých, ktorí prichádzajú na krajinský snem či
generálne zhromaždenie, čo sa schádza a koná na základe kráľovho nariadenia.
§ 13. Ďalej, vrahovia a tí, čo porania alebo zbijú kráľovských ľudí,(5)
dosvedčovateľov kapitúl alebo konventov pri výkone ich poslania.
§ 14. Ďalej verejní kacíri, pridržiavajúci sa totiž zavrhnutiahodnej kacírskej
viery.
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§ 15. Ďalej, tí, čo zmrzačujú údy, vykolú oči; okrem bánov, vojvodov a iných, čo
zastávajú úrady v pohraničí.
§ 16. Ďalej, tí, čo zavinia stratu pohraničných hradov krajiny.
§ 17. Ďale, tí, čo dodávajú zbrane a potraviny Turkom a ostatným neveriacim,
totiž protivníkom a nepriateľom krajiny.
§ 18. Ďalej tí, čo znepokojujú, zadržiavajú a okrádajú tých, ktorí zanechajúc
zavrhnutiahodné sektárstvo, utekajú z Turecka do našej krajiny, aby sa tu usadili.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1. časť, 14. článok
Lat. - infidelitatis
Verejne označených za páchateľov trestných činov
Oktaválny súd zasadal v Uhorsku osem dní po určitých cirkevných sviatkoch, najmä
sv. Juraja a sv. Michala.
Kráľovský hodnostár, lat. – homo regius, na jeho príkaz vykonával v určitých
regiónoch príslušné úkony.

Citované podľa: Pod osmanskou hrozbou : osudy Slovenska od Albrechta Habsburského do tragickej bitky pri Moháči v roku
1526 s prihliadnutím na začiatky renesancie v čase vlády Mateja Korbona, Pramene k dejinách Slovenska a Slovákov, zv. 6.,
Literárne informačné centrum, Bratislava 2004. ss.262-263

2. Slovenský preklad 14. článku, 1. časti Tripartity
„Titul XIII. O pričinach chytlenstvi;(1) to jest, ktere veci delaji chytlene proti
krali a zemi.
Tyto articule najdeš in decreto krale Wlazlava in Additionibus ad primum
decretum Anno 1495 Ar. 4.
1. Ktery by sahnul rukama svymi kralovskej osobe, neb jeho hlave, s kordem,
jedem, otravami, aneb s gvaltem do domu (v kte) rem by kral vstupil.
(...)
III: Item, ktery falesne listy spravuje, falesne listy v sudech uživa aneb falesne
pečeti dela a vyryva a k takovym listom falesnym pritlačuje.
III. Ktery falesnu mincu kuje aneb s takovym zjevne a hojne šafuje...
V. Item, ktery by mordoval, ranil sve bratrzi, pokrvne pritele, aš do čtvrteho
gradu sveho pokoleni. Takie mordare otcov, matky svej, manželky a manžela; však pro
to zamordovani manželky aneb manžela krom prava udelane.
VI. Item cizoložnici svymi pokrvnymi aš do čtvrteho gradu, aneb silovnici svych
macoch, cizoložnici s tymiže, kdyby byly zjevne dosvedčeni.
VII. Item požihačie miest aneb vsi.
VIII. Item, ktery by cizie narody k zbojstvu aneb draby držel, proti pokojnemu
stavu zemi Uherskej.
IX. Item, ktery by proti glejtovnemu listu aneb glejtu niečo udelal.
X. Ktery by sveho vlastneho pana zamek, kaštiel aneb jinu tvrzu zradil, zradne a
ukradne miezi v Uherskej zemi zamek, kaštiel aneb tvrzy vzal, kdyby byl zjevne
dosvedčeni.“
Citované podľa: Kováč, D. a spol.: Kronika Slovenska 1., Od najstarších čias do konca 19. storočia, Fortuna
Print a.s., Bratislava 1998, s. 208
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3. O postavení a zákonoch vidieckych ľudí, ktorých nazývame poddanými.(1)
Napokon, keďže sa vysvetlili práva slobodných miest, ako aj ich práva na obranu
a útok, je potrebné zaoberať sa vidieckymi ľuďmi, ktorých nazývame poddanými.
§ 1. Postavenie poddaných je rozličné, lebo niektorí sú Maďari, iní Sasi a Nemci,
iní Česi a Slováci, ktorí vyznávajú kresťanskú vieru. Okrem toho sú niektorí Rumuni a
Rusi, niektorí Srbi a Bulhari, ktorí sa pridržiavajú gréckeho bludu. Ďalej sú tu
Jazygovia a Kumáni, usadení na kráľovských pozemkoch, ktorí tak isto vyznávajú
kresťanskú vieru. Medzi Rusmi a Bulharmi sú niektorí našej viery, niektorí sa však
pridržiavajú gréckeho bludu.
§ 2. Všetky tieto národnosti (okrem Jazygov, Kumánov, Rusov a Bulharov)
dosiaľ používali takú slobodu, podľa ktorej kedykoľvek sa chceli z miesta svojho
bydliska presťahovať na iné miesta, ktoré sa im viacej páčili, keď si vyrovnali riadnu
pozemkovú daň a splnili svoje povinnosti, mali možnosť slobodne ta odísť a tam sa
usadiť. Avšak pre svoju odbojnú vzburu a nečakané povstanie proti celej šľachte, ktoré
viedli ako križiaci pod vodcovstvom istého zločinného zbojníka Juraja Székelya,(2) čím
spáchali zločin večnej velezrady, stratili práve minulého leta túto slobodu a dostali sa do
úplného a večného poddanstva svojich zemepánov.
§ 3. Poddaní v zmysle zákona a podľa dávno schválenej krajinskej zvyklosti
nemôžu byť v nijakej súdnej záležitosti (okrem tých, ktoré zrejme spadajú pod cirkevný
súd) jednoducho a priamo predvolaní ani pred hlavných krajinských sudcov ani pred
cirkevných vikárov(3) alebo iných cirkevných sudcov, ba ani pred županov niektorých
stolíc. Zo strany poddaných sú povinní každému z nich, čo podáva sťažnosť, alebo sa
súdi, prisluhovať právu a spravodlivosti najprv ich súčasní zemepáni, či svetskí alebo
cirkevní.
§ 4. Ak by však jedna stránka nesúhlasila s takýmto rozsudkom, možno tento
spor predložiť jej nadriadenému sudcovi, ktorému súdne vyšetrovanie prináleží, na
podrobnejšie a uváženejšie prerokovanie a preskúmanie.
§ 5. A to takto: ak sa ukáže, že spor podľa svojej povahy patrí pred cirkevný súd,
treba ho postúpiť biskupovi príslušnej diecézy a jeho vikárovi, ak sa však zistí, že patrí
pred svetský súd, treba ho postúpiť hlavnému županovi a slúžnodvorským.
§ 6. Takéto je prisluhovanie právu a spravodlivosti, či bol spor vznesený alebo
zavedený výzvou pred súd kráľovského dvora či predvolaním pred županov alebo
cirkevných vikárov; keď ho vrátia príslušnému zemepánovi, má sa konať, riešiť a
ukončiť vždy v prítomnosti jedného alebo dvoch slúžnodvorských.“
(1)
(2)
(3)

3. časť, 25 článok.
Jedná sa o povstanie Juraja Dózsu v roku 1415.
Námestníkov biskupa

Citované podľa: Gáczová, A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, ss. 75-76.

45. Kronika levočského richtára Sperfogla

1515-1525

Ďalšia zo spišských kroník, spísaná richtárom Konrádom Sperfoglom (?-1537) nám
umožňuje hlbší pohľad do života miest na Spiši a ich obyvateľov. Nevšíma si, ako tomu bolo
až do tej doby, iba prioritné udalosti v Uhorsku a strednej Európe, ale odhaľuje súkromie
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miest a ich každodenné problémy. Kronika bola napísaná roku 1537 a približuje nám
atmosféru mestského života krátko pred moháčskou katastrofou.
„1518
(40 r) V sobotu pred (nedeľou) Laetare (13.3.) vznikol po jedenástej hodine v noci
pož4iar v pivovare v dome Gregora Schustera, ktorý vtedy vlastnil a používal pán Jakub
Kramer... Ak by nebolo prišlo napochytro veľa ľudí, Boh vie, kde by sa bol oheň
zastavil. Bol totiž obrovský a nebezpečný, a keby sa bola zmeškala polovica z jednej
štvrtiny hodiny, bolo by sa muselo obávať celé mesto. Chváľme teda všemohúceho Boha,
ktorý nás vďaka svojmu milosrdenstvu vytrhol láskavo z tohto nebezpečenstva. Jemu
nech je chvála, česť a sláva na večné veky. Amen.
Hrozná udalosť v Spišskej Belej r. 1518
V posledný júlový deň, ktorý pripadol na sobotu pre sviatkom Petra v okovách
(31.7.) , podpálil okolo druhej popoludní oheň z neba, čiže blesk s rachotom na štyroch
miestach obec Spišskú Belú. S výnimkou niekoľkých, a síce štyroch domov, ktoré stáli
blízko rieky, vyhorela celá obec. Požiar zničil aj dva kostoly a zahubil asi 25 ľudí, tak
mladých, ako aj starých a rodičky. V tom čase bol farárom pán Valentín Sontag.
Uveďme, že kostol vnútri neutrpel škodu, ale iba strecha a veža. Všetky zvony padli a
rozdrúzgali sa.
O učiteľovi s vavrínovým vencom. 1520
(43 r) V piatok pred nedeľou Laetare roku Pána 1520, čiže na vigíliu sviatku
Gertrúdy panny (16.3.) levočský farár ctihodný pán magister Ján Henckel prijal s celou
mestskou radou za rektora školy znamenitého muža Leonarda Coxa z Anglicka,(1)
básnika s vavrínovým vencom. V ten istý deň, keď ho spomínaný pán farár uviedol
alebo ustanovil za správcu v prítomnosti takmer všetkých pánov mestskej rady, zaviedli
ho do školy, do jej väčšej miestnosti, kde boli zhromaždení žiaci. Coxe zotrval v Levoči
jeden a tri štvrte roka. Z Levoče odišiel na sviatok sv. Lucie (13.12.) 1521 a prevzal
(vedenie) školy v Košiciach.
1524. Vzdanie sa richtárskej hodnosti
(74 r) V pondelok v oktáve Troch kráľov, čiže 11. 1. vzdal som sa richtárskej
hodnosti, ktorú som zastával dva roky. A žiada sa uviesť, že som zanechal v hotovosti
639 zlatých, dve zlaté vázy za 67 zlatých a jednu vázu za 29 zlatých. Celková hotovosť
predstavuje 737 zlatých. Zanechal som tiež 129 sudov plných vína, čo je najmenej za 539
zlatých. Chvála a sláva nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nám preukazoval toľkú
láskavosť a pomáhal, lebo taká veľká suma neostala nazvyš po mnoho rokov. Pán
neopustí tých, čo v neho dúfajú. Žiada sa uviesť, že pri voľbe na túto funkciu našiel som
mesto vo veľkých dlžobách, s nepatrným množstvom vína, ako aj s veľmi skromnou
hotovosťou. Veľmi som sa preto sužoval, dostal som sa do obrovských starostí a úzkostí,
z ktorých ma môj najsladší Pán a Otec Ježiš Kristus čo najláskavejšie vytrhol a
vyslobodil, a to nie pre moje zásluhy, lež svojím nesmiernym milosrdenstvom. Všetko
priviedol k dobrému koncu. Nech mu je za všetko s Otcom i s Duchom svätým chvála,
sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila na veky vekov. Amen.
Po ôsmich dňoch nového richtárstva pripočítali k tomu deväť sudov vína; z nich
sa sedem našlo u mňa a dva u pána Gregora, najmenej v cene 115 zlatých, a tak celková
suma predstavovala 852 zlatých. Toho istého dňa v tom istom roku, ako sme uviedli,
bol zvolený za richtára mesta Levoče rozumný a rozvážny pán Gregor Mild, zvaný
inakšie Kynast. Nech mu dá náš Pán Ježiš Kristus milosť a múdrosť, aby mohol túto
hodnosť zastávať chvályhodne, dôstojne, dobre a užitočne. Amen.
Avšak beda, beda, beda, koľko zla, nepríjemností, pohoršenia, škôd,
protivenstiev atď. sa mestu spôsobilo v tomto čase... Pri odchode z mojej funkcie
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dlhovalo mesto iba pánovi Michalovi Spieszovi 150 zlatých. potom však sa dlh mesta
zvýšil na vyše 1300 zlatých a na radnici nebolo ani 20 zlatých.
Nasleduje výklad o spore medzi Levočanmi a trinástimi mestami v roku 1525.
(75 r) Okolo nedele Iudica, čiže 2. apríla roku Pána 1525 zakázal pán kapitán
Podolínskeho hradu Kovarský všetkým trinástim mestám pod trestom straty všetkého
majetku i života vstupovať do Levoče. A to vzhľadom na spor richtára zo Spišskej
Soboty Jána Topertzera s mestom Levoča, čo ozrejmíme. V stredu pred Kvetnou
nedeľou (5.4.) zakázali levočskí páni pod tým istým trestom všetkým svojim
podriadeným v meste chodievať do trinástich miest. A bolo to predovšetkým v tomto
čase pre všetkých obyvateľov mesta na veľmi veľkú škodu. Lebo všetci obchodníci a
remeselníci vtedy dúfali, že budú mať z týždenných trhov trinástich miest zisk a výhody
podobne, ako to mali zvyčajne v minulých rokoch, o čom niet pochýb. Ani v súčasnosti
by im to páni nemali zakazovať. Nech dá Pán Boh svoju milosť, aby tento spor a
roztržka vyústili do dobrého, ba najlepšieho konca. Lebo ak Boh nedá milosť, nepovedie
tento spor (pokiaľ to môžem ja posúdiť) k dobrému koncu. Čím dlhšie sa preťahuje,
tým väčšie príčiny vznikajú na rozbroj. Tým viac, ak sa o tomto spore dozvie poľský
kráľ. Ó, Bože, Stvoriteľ neba a zeme, zhliadni na svojich sluhov podľa svojho
zvyčajného milosrdenstva a daj nám pokoj a svornosť so všetkými obyvateľmi, a
predovšetkým s našimi susedmi. Amen.“
(1)

Básnik a pedagóg Leonard Coxe (okolo1495-okolo 1549) bol významný humanista
svojej doby. V Levoči pôsobil len rok,

Citované podľa: Sopko, J.: Kroniky stredovekého Slovenska, Vydavateľstvo RAK, Budmerice 1995, ss. 228235.
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IV. kapitola
PERIPETIE
Porážka pri Moháči, ktorú dovŕšilo obsadenie Budína roku 1541, otvorila úplne novú
kapitolu dejín Uhorska, ale i Slovenska. Skočila éra samostatných štátov strednej Európy,
ktorá pod vládou Habsburgovcov začala smerovať k vytvoreniu a presadeniu sa silnej
stredoeurópskej veľmoci, spojujúcej Rakúsko, Česko a Uhorsko do jedného celku. Súčasne
bola priamou pohromou pre samotné dnešné Maďarsko. Jeho celá stredná a väčšina
východnej časti boli Turkmi obsadené. Slobodu si uchovala iba jeho západná časť, ležiaca
medzi Balatonom a Rakúskom, rovnako i menšie územia, rozkladajúce sa okolo
Sedmohradska, ktoré sa ale samo fakticky od Uhorska odtrhlo a stalo sa tureckým
vazalským štátom. Z územia historického Uhorska tak ostalo slobodné len Slovensko,
z ktorého južných oblastí si neskôr Turci tiež kus odhryzli. Rozhodnutím uhorského snemu
z 19. septembra 1536 sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska, sídlom jeho najvyšších
orgánov – snemu, komory a miestodržiteľskej rady, ktoré tu vydržali až do vlády Jozefa II.
(1780-1790), pričom uhorský snem v Bratislave zasadal až do roku 1848. Bratislava sa
súčasne stala korunovačným mestom všetkých nasledujúcich uhorských kráľov. Zmeny
zaznamenala aj Trnava, kam sa presídlil ostrihomský arcibiskup a neskôr tu vznikla aj
najvýznamnejšia uhorská univerzita.
Samotné Slovensko ale nezažilo šťastné roky. Každodenná hrozba ničivých
tureckých nájazdov bola slovenskou realitou skoro 170 rokov (až do Karlovackého mieru
podpísaného roku 1699). Situáciu vyhrocovali ťažké stavovské a náboženské vojny,
trvajúce celé jedno storočie. Krajinou sa hnali armády a bolo im jedno, čo práve pustošili.
Ľud naviac trpel utužovaním poddanstva a nevoľníctva, rástol sociálny útlak, vznikali prvé
väčšie národnostné roztržky. Po obsadení dnešného Maďarska sa na územie Slovenska
odsťahovalo mnoho obyvateľov tzv. Dolnej zeme, ktorí v nových podmienkach požadovali
výsady, aké mali doma. Konflikty medzi Slovákmi, Nemcami a Maďarmi sa zatiaľ
odohrávali len v mestách, kde tieto etniká bojovali o ich vedenie, pričom sa často jedni
spájali s druhými proti tretím. Vo vnútri slovenského etnika ale práve v týchto podmienkach
začalo rásť uvedomenie vlastnej národnej identity a povedomia. Zintenzívňoval sa počet
rôznych obrán slovenského národa, rástol tlak na používanie slovenského jazyka.
Všetko vyvrcholilo v prvej polovici 19. storočia, kedy sa objavili prvé kroky skutočnej
maďarizácie, čomu zodpovedal rastúci protitlak zo strany slovenský intelektuálov – vedcov,
spisovateľov, kňazov protestantských i katolíckych, kráčajúcich k emancipácii Slovákov
i ich jazyka.

1. Správa o luteránoch a príchode Turkov

1529

Rok 1529 začal, najprv neočakávane a postupne, potom omnoho radikálnejšie a
rýchlejšie, prinášať zásadné zmeny v dejinách Slovenska. Poznamenali ho dve dôležité
okolnosti: prenikanie protestantizmu do Uhorska a konkrétne aj na Slovensko a prvý útok
Turkov do centra uhorského kráľovstva, končiaci prvým tureckým pokusom dobyť Viedeň.
Súčasne ale začal proces premeny Bratislavy v hlavné mesto celého štátu, ktorá sa uhorskou
metropolou stala na dlhých 150 rokov. Tieto udalosti nám, okrem iných prameňov, popisuje
aj spišská Sperfoglova kronika.
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„1529. O lutherovskej heréze
V piatok 2. júla mladého Ondreja Fischera a jeho manželku v Čičve(1) odsúdili
ako lutherovských kacírov a zvodcov úbohého jednoduchého ľudu. Jeho sedem druhov
bolo odsúdených v Nemecku. Hlásali veľké kacírstvo, o ktorom predtým nebolo slýchať,
totiž že nemáme poslúchať vrchnosť. Ďalej (že) všetky majetky majú byť spoločné;
jeden má hýriť, opíjať sa, druhý má preňho pracovať. Okrem toho ženy majú byť pre
všetkých spoločné. Ľudia sa nemajú pred 30. rokov pokrstiť, a ktorí už boli pokrstení, tí
sa majú znova pokrstiť. Kristus bol obyčajným človekom, a nie Bohom. Všetci, čo majú
túto vieru, sú spravodliví a nemôžu zhrešiť. Takéto a mnohé ďalšie nekresťanské články
predostreli pod rúškom Božieho slova úbohému ľudu a priviedli ho do veľkého omylu...
(...)
„Smutné, ale pravdivé udalosti
V nedeľu 30. júla sme dostali z Budína správu, že Turek prichádza opäť s celou
svojou vojenskou mocou do Uhorska. Všetok ľud ušiel i so svojim imaním do Rákoša(2)
a očakávala oznámenie a očakáva oznámenie, či ho náš kráľ Ferdinand chce alebo môže
pred Turkami chrániť. Ak sa tak nestane, bude se im musieť vzdať. Náš kráľ
Ferdinand sa nachádza v súčasnosti v nemeckých krajinách a nevieme, aké má zámery,
či nás chce, môže alebo je schopný ubrániť pred našim nepriateľom. Totiž je obava, že
všade tam, kam Turek príde, nadobudne prevahu... Ocitli sme sa teraz teda vo veľkom
nebezpečenstve a v strachu o naše životy a majetky. Bože, zmiluj sa nad nami, lebo za
našu vernosť máme utrpieť škody. To sme si nezaslúžili...
(...)
Druhý príchod Turka do Uhorska a odtiaľ do Rakúska. Ján Zápoľský(3) sa
s podporou Turkov druhýkrát zmocní Budína. 1529. Veľmi zlá a hrozná zvesť.
V sobotu 11. septembra prišiel pán Koch so správou, že Turek obsadil 24.
augusta mesto Pešť a 27. augusta s veľkým vojskom Budín; hrad však nemá ešte v moci.
Ďalej vravel, že Ján Zápoľský sa zmocnil Pešti, Budína a Ostrihomu, okrem hradov.
Podľa neho má Turek spolu s Jánom Zápoľským vyše 200 000 vojakov. Uviedol tiež, že
Ferdinand je so svojim vojskom v Ovári,(4) no v porovnaní s Turkom je počet jeho
vojska malý. Prosme teda nášho Pána Ježiša Krista pre jeho nesmierne milosrdenstvo,
aby nás ráčil chrániť, lebo kráľ príliš mešká.
(...)
V roku 1529 vtrhol na narodenie P. Márie(5) Turek vďaka zrade Jána
Zápoľského s 300 000 vojakmi do Budína, odtiaľ sa potom vybral na Viedeň; mesto tri
týždne obliehal a podnikal proti nemu mnoho útokov. No vďaka Bohu nemohol ho
dobyť, lebo kráľ Ferdinand nariadil sústrediť na obranu mesta 20 000 ozbrojencov.
Turek však v Rakúsku všetko až na štyri míle od Linzu vypálil, usmrtil vyše 40 000 ľudí,
vyhnal mladých i starých a spôsobil v krajine veľké trápenie. Keďže nevedel Viedeň
obsadiť, po troch týždňoch odišiel i so celým svojim vojskom a výzbrojou späť do
Budína, odkiaľ rozzúrený do Stoličného Belehradu, aby v lete znova prišiel. (Ochráň nás
Bože!) Turek počas výpravy do Rakúska nestratil údajne viac ako 5000 mužov...“
(1)
(2)
(3)

Hrad pri Vranove nad Topľou, na ktorom sídlil cisársky veliteľ a uhorský hlavný
kapitán Ján Katzianer
Tradičné miesto konania uhorských snemov neďaleko dnešnej Budapešti.
Sedmohradský vojvoda Ján Zápoľský (1487-1540) svojou nečinnosťou napomohol
Turkom v ich víťazstve pri Moháči roku 1526. V novembri 1526 bol ale časťou
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(3)
(4)

uhorskej šľachty zvolený za uhorského kráľa. O mesiac neskoršie bol druhou časťou
uhorskej šľachty za kráľa zvolený Ferdinand I. Habsburský (1503-1564). Obaja potom
bojovali o uhorskú korunu až do roku 1538, keď podmienky mieru vo Veľkom
Varadíne ich boje ukončili a potvrdili nároky oboch panovníkov na korunu. Obaja si
vzápätí rozdelili kráľovstvo na dve časti a každý panoval na svojej. Ján Zápoľský však
onedlho zomrel a krajinu pod svojou vládou zjednotil Ferdinand I.
Mosonmagyáróvár
8. septembra

Citované podľa: Sopko, J.: Kroniky stredovekého Slovenska, Vydavateľstvo RAK, Budmerice 1995, s. 274 a
ss. 279-280.

2. Prvý vpád Turkov na Slovensko

1530

Už pri prvom útoku Turkov na Viedeň roku 1529 sa okrajovo dostali aj na územie
dnešného Slovenska. Na jeseň roku 1530 ale Slovensko po prvý krát pocítilo skutočnú krutosť
ostria tureckej šable. Turecké jednotky, podporujúc Jána Zápoľského, vtrhli do oblasti
juhozápadného Slovenska vo dvoch prúdoch a postupovali hore Ponitrím a Považím, pričom
zničili okolie Trnavy, Hlohovca, Nitry, Zlatých Moraviec a Levíc. Ich vpád, interpretovaný
síce len ako jeden spoločný útok, zachytila kronika Mikuláša Ištvanfiho (Miklós Istvanffy,
1538-1615) Dejiny uhorského kráľovstva.
„Mehmed(1) však na radu veliteľa Bosny Usreffa a veliteľa Hercegoviny
Amurata ... sa rozhodol urobiť rozsiahly, krutý a pustošivý vpád, aby vyplienil územie,
ktoré patrilo kráľovi Ferdinandovi. Touto akciou chcel upokojiť vojakov a zavďačiť sa
im za strádania dlhotrvajúceho pochodu, a aj preto, aby sa nezdalo, že prišli nadarmo.
Ponechal vozatajstvo a pechotu, ktorú nemohol vziať so sebou, a rozkázal im zostať na
peštianskom poli. S ostatným vojskom postupoval po ľavej strane Dunaja smerom
k Ostrihomu takou rýchlosťou, že skôr než to nič netušiace a nič podobné
neočakávajúce obyvateľstvo mohlo spoznať, začal na území medzi riekou Váhom
a Nitrou páliť, plieniť a ničiť všetko, čo mu prišlo do cesty. Veľké množstvo ľudí z časti
pozabíjal, z časti odvliekol do otroctva. Prekročil Nitru, pustošiac a páliac, tým miestam,
ktoré sú okolo Gýmeša, Levíc, Svätého Beňadika, aj ktoré sú pri rieke Hrone a plné boli
zásobami všetkých druhov, im rovnako spôsobil porážku. Nie menšiu hrôzu a teror
spôsobil na okolí banských miest. Z Vrábľov, Čifár, Zlatých Moraviec, Komjatíc
odvliekol všetkých obyvateľov a obce podpálil. Napokon sa dal iným smerom a tiahol až
k Šintave, Hlohovcu a k piešťanským kúpeľom a všetky tie kraje pri rieke Váhu,
mestečká a dediny, preplnené množstvom ľudí a rôznymi vecami, požiarmi, vraždami
a lúpežami na široko-ďaleko zničil.
Amuratovi prikázal vypraviť sa s hercegovinskými jednotkami na Bojnice,
o ktorých sa dozvedel, že po úteku obyvateľov sú bez ochrany a prázdne. Toto mestečko
je tiež preslávené a povestné kúpeľmi, i tým, že tu pramení rieka Nitra. Amurat ich
takisto podpálil. Dozvedel sa, že obyvatelia zahnali zo strachu pred nepriateľom
množstvo drobného i veľkého dobytka do okolitých hôr. Keď mu tamojší obyvatelia,
ktorí boli medzi zajatcami, označili miesta, kde je dobytok, vypátral ho a zmocnil sa ho.
Strašnejšie bolo, že sa toto stalo okolo sviatkov narodenia Pána a Boha nášho, ktoré tu
ľud podľa zaužívaných zvykov s radosťou a hostinami slávieval, a teraz sa všetko
nečakane zmenilo na žiaľ a slzy, čo na nich ešte väčšmi doľahlo.
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Turci po viac ako 15-dňovom beztrestnom potulovaní a vyčíňaní a ničení
všetkého, čo im prišlo do cesty, odohnali so sebou veľké stáda dobytka, odvliekli
približne desaťtisíc zajatcov a preplnení a obohatení korisťou vrátili sa do Pešti ku
svojim jednotkám, ktoré tam pred nájazdom ponechali...
To je smutná spomienka na pustošenie oblastí alebo územia rozprestierajúceho sa
Medzi Váhom a Nitrou oddávna pomenovaného ako Matúšova zem.“(2)
(1)
(2)

Smeregovský bej, ktorý velil prvému prúdu tureckých vojsk. V čele druhého prúdu
stál hercegovinský veliteľ Amurat, dôstojník belehradského bega Mehmeda.
Týmto názvom bolo tradične označované juhozápadné Slovensko, kedysi patriace pod
vládu Matúša Čáka Trenčianskeho.

Citované podľa: Turci v Uhorsku. Časť 1, Život v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen od tragickej bitky pri Moháči
až do Bratislavského snemu, Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, sv. 7, Literárne informačné centrum, Bratislava
2005, ss.28-29

3. Veršované Desatoro

1532

V 16. storočí pápežská kúria v snahe obmedziť vplyv protestantov, umožnila vo väčšej
miere používanie miestneho jazyka. Prejavilo sa to i na Slovensku, kde sa pre liturgické
potreby spracovávali viaceré texty. Ich novým znakom bolo rozsiahle vedomé umiestňovanie
slovakizmov do biblickej češtiny, ktorá tak stále viac odrážala jazyk Slovákov. Jedným z
takýchto textov je i Veršované desatoro v odpise Alojza Miškoviča (1902-1967), rodák zo
spišského Jurgova, dnes patriaceho Poľsku.
„1. Gežiss(1) Krystus Spasytel náss
Smrť premohol za nás
Slawne z mrtwych wstal
Diabla, Hrých mocne zwázal.
Kyrie eleyson.

3. Smrt, Hrých, Diabel, Život y Milost,
Wsse v rukú geho gest.
On múž spomocý,
wssem který gsú werýcí.
Kyrie eleyson

2. On bez hrýchu sa narodil:
Božský hnew vkrotil.
Z otcem nás smýryl:
wečnú milost zaslúžil.
Kyrie eleyson.

4. Protož z geho mrtwých wstány.
Radugme sa ňiňy.
Chwálu wzdáwagýc.
wesele prospewugýc.
Kyrie eleyson“

(1)

Písmeno “j” sa písalo ako “g”, “š” ako “ss” atd.

Citované podľa: Paulíny, E: Dejiny spisovnej slovenčiny, 1. diel, SPN, Bratislava 1966, s. 75.

4. Zákonné články 26 a 27 z roku 1547 a zákonný článok 32 z roku 1548
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Problémy súvisiace s obsadením väčšiny maďarskej časti Uhorska Turkami a
začlenením kráľovstva do habsburskej monarchie sa odrazili i v snahe vládnucich vrstiev
aspoň zdanlivo uľahčiť možnosti sťahovania obyvateľstva. Uznesenia uhorského snemu z
rokov 1547 a 1548 sťahovanie síce umožňovali, ale v praxi pokračoval proces
znevolňovania.
„Zákonný článok 26 z roku 1547. Poddaným sa vracia staré sťahovacie právo.
Trestajúci hnev všemohúceho a dobrotivého Boha sa často zjavne prejavuje v
rôznych starších i novších trestoch za akýsi ťažký hriech ľudu a zdá sa, že od
niekoľkých rokov nie je nič tak na ujmu kedysi prekvitajúceho Uhorska ako utláčanie
poddaných, ktorých volanie sa stále vznáša pred tvár božiu.
§ 1. Aby sa teda odvrátil hnev najvyššieho Stvoriteľa všetkých vecí a konečne raz
sa už uzmierila jeho dobrota a láskavosť v prospech tejto sužovanej krajiny, najmä keď
aj jeho veličenstvo(1) na poslednom bratislavskom sneme(2) na toto láskavo upozornilo
svojich verných, krajinské stavy, na dobrotivé a otcovské napomenutie svätého
kráľovského veličenstva, ich najmilostivejšieho pána, okrem iného sa na sneme uzniesli
a jednohlasne ustanovili toto:
§ 2. Úbohým podrobeným poddaným treba vrátiť slobodu, ktorá im bola v
predošlých rokoch z akejkoľvek príčiny odňatá, a nech je v budúcnosti povolené tým,
ktorí nechcú žiť pod vládou niektorého pána alebo šľachtica (snáď hrubého alebo
krutého), vysťahovať sa na iné miesto, avšak so zachovaním nižšie opísaného spôsobu a
poriadku.
Zákonný článok 27 z roku 1547.
Kedy sa môže poddaný presťahovať na iné miesto?
Každý poddaný alebo roľník, ktorý sa chce inam presťahovať, má o svojom
úmysle upovedomiť pána alebo zemana, na majetok ktorého sa chce presťahovať, ako
aj slúžneho stolice, v ktorej býva.
§ 1. Slúžny je povinný úmysel poddaného oznámiť jeho príslušnému pánovi alebo
richtárovi toho miesta, kde poddaný býva.
§ 2. Ak zemepán nemôže do pätnástich dní poddaného naviesť na to, aby zostal
na svojom mieste, nech sa slúžny s jedným zemanom príslušnej stolice ustanoví na
miesto, kde býva poddaný, ktorý má v úmysle sa vysťahovať, a tam nech poddaný v
prítomnosti predovšetkým richtára, občanov a ostatných poddaných tejto dediny,
majera alebo mestečka, v ktorom doteraz býval, pod prísahou vyhlási pred spomenutým
slúžnym a zemanom príslušnej stolice, že ho nijaká osobná nenávisť ani iné dôvody
neviedli k odchodu, iba tá príčina, že ho pán proti starej slobode a zvyklosti preťažoval
služobnosťami a platbami alebo inými protiprávnymi bremenami a prekážkami.
§ 3. Keď poddaný takto zloží prísahu, nech úplne vyrovná svoje dlžoby, ktoré
dlhuje či už v peniazoch alebo robotami, či z titulu príjmov alebo snáď dávok, či za
oslobodenie udelené mu pánom, a to nielen pánovi, ale aj jeho podriadeným, alebo
hociktorej osobe prislúchajúcej pánovi a obyvateľom tohto mesta.
§ 4. Svoj dom nech nezanechá spustošený alebo zničený.
§ 5. Ak má nejakú súdnu alebo spornú záležitosť z akejkoľvek príčiny s
ostatnými obyvateľmi miesta, kde doteraz býval, nech si ju vybaví ešte pred svojím
odchodom a vyrieši vec právnym spôsobom obvyklým v takýchto prípadoch.
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§ 6. Po tom všetkom dostane poddaný od slúžneho v prítomnosti spomenutého
zemana povolenie na sťahovanie a keď zaplatí dávku, nazývanú pozemkovým
poplatkom, môže sa slobodne odsťahovať, kam chce.
§ 7. Dom takého poddaného nech zostane pánovi toho miesta, z ktorého poddaný
odišiel, a pán ho môže prideliť inému poddanému podľa svojej ľubovôle.
Zákonný článok 32 z roku 1548.
Sťahovanie poddaných sa na určitý čas pozastavuje.
Čo sa týka sťahovania poddaných, i keď krajinské stavy na poslednom
trnavskom sneme povolili ich sťahovanie za určitého spôsobu a podmienok, predsa, ako
je známe, poddaní i za tento krátky čas prejavili veľkú neposlušnosť voči svojim pánom
a vzbúrili sa.
§ 1. Pre túto príčinu, ako aj z iných prospešných stanovísk sa stavy uzniesli, aby
sa toto sťahovanie nateraz až do budúceho riadneho krajinského snemu zastavilo a aby
poddaní mohli z majetkov svojich pánov odísť na iné miesto len podľa nižšie opísaného
spôsobu.
§ 2. Aby sa však tým neposkytla pánom, krajinským obyvateľom alebo iným
vlastníkom pôdy možnosť tyranizovať úbohých poddaných, stavy sa uzniesli, aby sa
poddaným zachovali ich slobody a aby ich nezdaňovali, netrýznili alebo nezbavovali ich
majetkov viac, ako je spravodlivé, slušné a znesiteľné.“
(1)
(2)

Ferdinand I. vládol v Uhorsku v rokoch 1526-1564.
Po obsadení väčšiny Maďarska Turkmi po bitke pri Moháči v roku 1526, vyhlásil
v roku 1536 panovník Bratislavu za hlavné mesto Uhorska, ktoré ním zostalo až do
roku 1784.

Citované podľa: Gáczová , A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, ss. 90-92.

5. Dekrét Ferdinanda I.

4. 5. 1551

Vpád Turkov do stredného Maďarska mal pre Slovensko špecifické dôsledky. Pred
Turkmi utekala maďarská šľachta a meštianstvo. Nový domov utečenci nachádzali práve na
dnešnom Slovensku, najmä v jeho mestách, kde naraz začalo vznikať výraznejšie premiešané
národnostné etnikum. Prvé problémy sa objavili v Bratislave, Košiciach, ale i v Trnave, ktorá
sa stála kultúrnym a náboženským centrom stále sa zmenšujúceho Uhorska. Cisár Ferdinand
I. kvôli nutnosti viac regulovať život v tomto meste v nových podmienkach, upravil vo svojom
dekréte systém voľby mestského richtára.
„My Ferdinand I., z božej milosti cisár rímsky, kráľ nemecký, uhorský, český
atď., na známosť dávame všetkým, ktorých sa to týka.
Keď v súvislosti s týmito nepokojnými časmi mnohí mešťania a obyvatelia
z rozličných Turkom poddaných alebo s nimi susediacich miest, mestečiek a dedín spolu
so ženami a deťmi utiahli sa aj do nášho mesta Trnavy. Tu so súhlasom starých
obyvateľov kúpou alebo výstavbou nových domov na opustených usadlostiach stali sa
obyvateľmi nášho mesta a boli prijatí do spoločenstva a radov starých mešťanov. Spolu
s ostatnými pôvodnými mešťanmi, ktorí oddávna pochádzajú zväčša z nemeckého
a slovenského národa, začali dobrovoľne znášať všetky povinnosti a ťarchy mesta.
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Potom však pomaly s pribúdaním maďarských mešťanov v súvislosti s rozličnosťou
národov a jazykov, ako aj s voľbou richtára a ostatných mestských úradov, ďalej so
strážcami polí v chotári nášho mesta, s dovozom cudzieho vína a inými vecami
v posledných rokoch aj v našom meste povstali rozličné spory medzi maďarskými
mešťanmi na jednej, nemeckými a slovenskými mešťanmi na strane druhej. Aby sa
odstránili tieto rozpory, ktoré obe strany Nášmu Majestátu ponížene predložili,
vzhľadom na našu neprítomnosť v uplynulom období, poverili sme tým našich
zástupcov, radcov a ostatných mestských sudcov. Teraz však, keď sme sa šťastne
navrátili, po osobnom vypočutí sťažností z úst zástupcov oboch strán, ako aj po
oboznámení sa s mienkou spomínaných našich verných, ktorých sme vyslali, aby
vyšetrili a urovnali spor, ďalej v duchu výsad, ktoré udelili celej pospolitosti
menovaného nášho mesta Trnavy v minulosti jasní králi, predchodcovia naši, a ktoré
sme aj my potvrdili, po úvahe nad jednotlivými bodmi a článkami spomínaných
sťažností s vernými našimi pánmi, prelátmi a barónmi, radcami uhorského kráľovstva,
našou kráľovskou autoritou bolo rozhodnuté takto:
Čo sa týka richtára, ako sa v Zlatej bulle, udelenej nášmu mestu jasným Belom,
blahej pamäti predchodcom našim, zreteľne udáva, že totiž richtár, ktorého právomoci
sa majú podrobiť všetci, nech prišli do tohto mesta kedykoľvek, má sa voliť spoločne
väčšou a významnejšou časťou obyvateľov tohto mesta. Nariaďujem preto, aby takýmto
spôsobom aj v budúcnosti nielen sto mešťanov, ako sa od istého času v meste zaužívalo,
ale celá pospolitosť, zložená rovnako a nerozdielne zo všetkých národov alebo jej
váženou väčšinou, volila richtára na sviatok blahoslaveného Juraja Mučeníka(1) a aby
ho po celý rok uznávali všetci za zákonne zvoleného. Tak isto nariaďujeme, aby
sprisahaný mestský pisár s dvoma tiež sprisahanými mešťanmi, obcou osobitne pre
tento cieľ vybranými a prísahou jednotlivých mešťanov zaviazanými, že sa nedajú
ovplyvniť ani priateľstvom ani ničím iným, čo poškodzuje verejné dobro a úžitok, aby
vyšetril a verne pospisoval žiadosti a názory o voľbe richtára. Nech sa napokon zvolí
richtár, ktorý dostal najviac hlasov, a to tak, že jeden sa volí z maďarského, druhý
z nemeckého a napokon na tretí rok zo slovenského národa; a ďalej, v tom roku, keď
bol zvolený richtár z maďarského národa, kapitán nech sa volí z radov národa
nemeckého alebo slovenského, avšak ostatní prísažní a úrady mesta nech sa každoročne
volia v rovnakom počte zo všetkých národov, a to maďarského, nemeckého
a slovenského.“
(1)

24. apríla

Citované podľa: Tibenský, J.: Chvály a obrany slovenského národa:, SVKL, Bratislava 1965, ss. 21-22

6. Vojenský poriadok na ochranu banských miest

14. 5. 1564

Po obsadení Budína Turkmi roku 1541 bola prevažná časť dnešného Maďarska
začlenená do Osmanskej ríše a do priameho ohrozenia sa dostali ostatné časti uhorského
kráľovstva, medzi nimi aj Slovensko. Významná časť tureckých útokov viedla do oblasti
stredného Slovenska, kde ležali bohaté banské mestá. Z tohto dôvodu bolo nutné novým
spôsobom organizovať ich obranu.
„Z rozkazu Jeho Majestátu, rímskeho cisára, kráľa Uhorska, Čiech a nášho
najmilostivejšieho pána(1) skrz urodzených pánov Štefana Deršfiho zo Szerdahelu,
plukovníka Jeho cisárskeho a kráľovského Majestátu a poľného kapitána v Uhorsku od
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Dunaja po Spiš, pána Štefana Doba z Ruskej, radcu cisársko-kráľovskej Milosti
a župana tekovskej stolice, pána Jána Balašu z Ďarmot, radcu jeho Majestátu, župana
a kapitána zvolenského, Gabriela Dóciho z Veľkej Lúče a Žarnovice i šľachticov pánov
Jána Adama Praunfelkhena, radcu Jeho cisárskeho Majestátu, správcu soľného úradu,
Pavla Rubigalla z banskej Štiavnice, Krištofa Khuepachera, radce Jeho cisárskeho
Majestátu a tajomníka Dvorskej komory, a Vilaiama Ygla, komisárov banských miest,
ďalej pánov Ladislava zo Zelemeru, vígľašského kastelána, Matúša Neveriho, kapitána
banských robotníkov siedmich banských miest, prijali tento obozretný poriadok na
obranu a ochranu týchto kráľovských miest, okolitých panstiev a poddaných pred silou
a prepadov kresťanských obcí nepriateľskými Turkami a po porade s najmilostivejším
Majestátom ustanovili nasledujúce:
Po prvé. Keďže všetky veci pochádzajú od Pána Boha a cez Jeho Božiu
Všemohúcnosť sú riadené, kňazi a kazatelia nech napomínajú veriacich, aby viedli
bohabojný život, hriechy kajúcne oľutovali, skrúšene sa modlili za bezpečnosť a pokoj,
za mier a víťazstvo nad nepriateľom kresťanstva a Všemohúci Boh im bezpochyby
pomôže a vojvodca bude vyzbrojený kresťanskou láskou.
Po druhé. Keďže pán plukovník má svoju rezidenciu v Nitre, ktorá je značne
vzdialená od banských miest, kým on im a okolitým panstvám v prípade nepriateľského
vpádu bude môcť prísť na pomoc, v prípade náhleho nebezpečenstva nech poslúchajú
jeho zástupcu. Aj v budúcnosti, kým príde so svojimi ľuďmi, veliť im bude ich kapitán.
Po tretie. Keďže v týchto miestach možno, žiaľ, každý deň očakávať vpád
nepriateľa, všetky panstvá a mestá nech spíšu svojich ľudí, zadelia ich do zástupov,
vymenujú ich kapitánov, zástavníkov, desiatnikov a rotmajstrov, aby bez dlhých
diskusií a straty času vedeli, koho majú v čase nebezpečenstva poslúchať.
(4) Plukovník, iní páni panstiev a miest i poddaní majú poslať na priesmyky
schopných vyzvedačov, ktorí zabezpečia dobrý prehľad a vopred ich upovedomia o
úmysloch a pohybe nepriateľa.
(5) Okrem toho, aby vpád nepriateľa bol zavčasu známy, treba držať strážnikov,
ktorí výstražnými ohňami dajú na vedomie blíženie sa nepriateľa, a to: na vrchu
Čabraď, na strážnej veži v Krupine, na vrchu Sitno, na vrchu Pri pekných lipách pri
Banskej Štiavnici, na zvolenskom panstve na Pustom hrade. Na vígľašskom a levickom
panstve sú už výstražné ohne pripravené pánom Štefanom Dobom. Ďalej ich treba
pripraviť na vysokom vrchu zvanom Tawgoschwald pri Banskej Bystrici a ešte jeden na
druhej strane Hrona na vrchu Zamrzla. Ďalšie ohne na vysokom vrchu zvanom
Hohenstein pri Ľubietovej, na panstve Ľupča na Ostrom vrchu oproti Lučatínu, v
svätokrížskej doline na starom hrade, ktorý je nad Vyhňami alebo nad Sklenými
Teplicami, na starom hrade v Brezničke a oproti Žarnovici, odkiaľ dovidieť do Svätého
Beňadika. Také výstražné ohne má mať každé mesto a panstvo vo svojom okolí, majú
ich chrániť čestní ľudia a v prípade vpádu a nebezpečenstva, podľa dohodnutého
poriadku, ich zapáliť a aj výstrelmi dať znamenie.
(6) Tieto výstražné ohne treba zapáliť len vtedy, ak príde istý chýr, že nepriateľ
tiahne do krajiny. Okrem ohňa, ktorý bude vidieť, jeden výstrel upozorňuje na
obozretnosť, dva výstrely znamenajú, že nepriateľ už tiahne a načim sa ozbrojiť, tri
výstrely, že nepriateľ je už v kraji.
(7) V tomto prípade, všetci, v čo najväčšom počte, ktorí sú potrební na obranu
hradov a miest, nech sa rýchle zhromaždia, a to: Bystričania, Ľubietovci, Brezňania,
Vígľašania, Ľupčania a Liptáci do Zvolena, obyvatelia z iných panstiev a miest a
svätokrížskej doliny, poddaní pánov Dóciovcov, Kremničania, Belanci, Novobanci a
obyvatelia okolitých panstiev, v prípade, že by Turci chceli /napadnúť Pukanec alebo
Krupinu, majú sa zhromaždiť v Banskej Štiavnici, ak by chceli napadnúť Svätý
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Beňadik, zhromaždia sa v Žarnovici. Na týchto miestach zotrvajú do rozhodnutia pána
plukovníka alebo jeho zástupcu a títo po porade so skúsenými vojakmi rozhodnú o
ďalšom postupe.
(8) Spomínaný Matúš Neveri má postaviť polovicu banského Bratstva, komorský
gróf má vymenovať správcu v Banskej Bystrici, ktorý zariadi všetko potrebné a v
prípade nebezpečia v každom čase oboznámi s tým svojich kapitánov a bude s nimi
tiahnuť. Spolu s Matúšom Neverím zorganizujú hotovosť Bratstva a obaja budú
podliehať pánu plukovníkovi alebo jeho zástupcovi. Zhromaždia sa na určených
miestach a po porade s pánom plukovníkom a na jeho rozkaz sa, s Božou pomocou,
pripravia na tiahnutie proti vpádu nepriateľa.
(9) Panstvá a mestá, podľa starého zvyku, majú zvonením a výstrelmi oznámiť
vpád nepriateľa, zariadiť všetko potrebné a v prípade krajného nebezpečia s ním
bojovať.
(10) Každý je povinný vpád nepriateľa oznámiť listom pánu plukovníkovi, tak
isto páni, dediny a mestá medzi sebou, aby sa mohlo tiahnuť proti nepriateľovi na
priesmyky.
(11) Aby sa udržal dobrý poriadok medzi zhromaždenými, nesmie sa dovoliť, aby
jedna národnosť znevažovala druhú, ale aby sa v bratskej láske znášali a všetci spolu
stáli proti nepriateľovi. Každé porušenie poslušnosti pánu plukovníkovi alebo jeho
zástupcovi, rade, kapitánom alebo hanenie Boha sa má potrestať.
(12) Jeho cisárska a kráľovská Jasnosť posiela na ochranu priesmykov, lesných
ciest, kráľovských banských miest a okolitých panstiev pred Turkami
a martalovcami(2) 200 drabantov, ktorým velí kapitán Juraj Januš. Títo majú na týchto
miestach udržiavať pokoj, obchádzať a strážiť priesmyky a prechody cez lesy. Pritom
ich treba rozdeliť takto: 100 do Slatiny, 50 do Dobrej Nivy, 30 na Sitno a 20 do Novej
Bane. Budú povinní dennodenne usilovne obchádzať lesy, banské mestá a okolité
panstvá, brániť ich pred Turkami a martalovcami a ich sliedičov na priesmykoch
chytať. V prípade vojnového nebezpečia sa majú obrátiť na pána plukovníka, na jeho
správcu v Banskej Bystrici, okolitých pánov a sedem banských miest a podľa ich
rozkazu brániť priesmyky a spolu s nimi tiahnuť. Korisť získaná od Turkov a
martalovcov sa má, keď kapitán dostal svoj diel, rozdeliť medzi mužstvo.Aby mužstvo
bolo usilovnejšie v chytaní martalovcov, podľa ustanovenia Jeho cisárskeho a
kráľovského Majestátu, za každého živého martalovca dostane každý 10 zlatých a za
každú hlavu martalovca, ktorú treba preukázať, 2 rýnske zlaté. Ale tých Turkov, od
ktorých sa možno o nebezpečenstve niečo dozvedieť, treba ušetriť a predviesť pred
pána plukovníka alebo inú osobu cisársko-kráľovského Majestátu. Z lupu
pochádzajúceho z majetku kresťanov, ktorý odňali nepriateľovi, nemá mu nič patriť,
ale tento majetok sa má vrátiť kresťanom a títo sa majú prepustiť a dostať ochranu. Ku
kresťanským poddaným majú byť drabanti najvyššou mierou spravodliví a nemajú im
spôsobovať žiadne škody, ináč im hrozí vysoký trest. Nesmú prekračovať hranice
nepriateľskej zeme, aby sa tým neporušil mier, ak však nepriateľ alebo lúpežníci
prekročia hranice Jeho cisárskeho Majestátu, vtedy môžu prenasledovať nepriateľa aj
na jeho území, tým neporušia mier, bude to len odveta za spôsobenú bolesť.
(13) Pán plukovník chce, aby pre väčšiu bezpečnosť mesta Pukanca bolo
pridelených 25 koni, aby mohli prenasledovať Turkov.
Konečne. Podľa želania Jeho cisárskej a kráľovskej Milosti tento poriadok má
neodkladne vstúpiť do platnosti.
K prítomnej listine pán plukovník a všetci vyššie uvedení páni dali privesiť svoje
pečate a vlastnoručne ju podpísali. Dané v slobodnom kráľovskom meste Banskej
Štiavnici 17. mája 1564.“

130

(1)
(2)

Ferdinand I.
Martalovci - príslušníci dobrovoľníckych tureckých oddielov, pochádzajúcich
z balkánskych kresťanov, ktorí samostatne útočili na naše územia, lúpili a vraždili.

Citované podľa: Kol.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. I. Bratislava 1998. ss.191-194

7. Katechyzmus, to jest.

1581

Do prudkého boja katolíkov a protestantov sa i na Slovensku zapojila kníhtlač. V roku
1581 bola v Bardejove vytlačená najstaršia kniha v bibličtine - Katechyzmus, to jest. Kratičké
obsažení a výklad článkův víry a náboženství krestianského. Prirodzene, že obsahovala
náboženský text, prepletený výrazmi v slovenčine.
„Item (ďalej) čtvrte přikázaní dítkam a obcenímu lidu pilne v pamet vštepuj, aby
byli tiší, vierní, poslušní a pokojní a to potvrzuj příklady s písma, ukazujic ktere jsou
pokuty neposlušných a odpláta poslušných. Obzvlaštně pak k tomu ved vrchnosti a
rodiče, aby dobře spravovali a vychovali dítky sve doma i v školach, ponevadž jsou to
povinní učiniti. Pakliž to nedělaji, ukazuj jim, jak hrozneho hřichu proti Panu Bohu sa
dopouštieji: Nebo kazí a boří, co najhorší nepřatele boží i lidští, oboje kralovství,
svetské i nebeske. A rozumně jim domluvaj, jak veliku škodu delají cirkvi Paně, když z
svych dítek nevýchovavaji učených lidí, farařův, kazatelův a mistrův.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 103

8. Levočské prísažné formuly v slovenčine

1552-1610

Ďalší z dokladov postupu slovenčiny v živote bohatých miest nám prinášajú prísahy
nižších obecných hodnostárov - dedinského richtára, drába, väzenského strážcu a
jednoduchého mešťana z Levoče. Prísahy dokumentujú, že uvedené úrady zastávali práve
Slováci, ktorým boli prísahy určené.
„Slovenská prísaha dedinského richtára
Ja N. prisaham panu Bohu i jeho svetemu slovu, že chcem veren a poslušen byc
panu richtarovi i radze tegoto miesta a ich česc i požitek šukac i dzelac i škody ich
varovac. Chcem každemu prava dopomuc, ubogemu jako i bogatemu, cudzemu, jako i
domašnemu a nechcem tego ochabyc dla priazni abo dla nepriazni, abo dla darov, ale
každemu spravodlivocsi dopomoc prez omeškania a vdovy i syroty bronic vedlug moje
najvyše moci a žadne reči nezatajic, čo by byla ku požitku ako škodze tegoto miesta, ale
panu richtarov i radze to oznamic. Tak mi Bug pomagaj i jeho svete slova. Amen.
Slovenská prísaha drába
Ja N. slibujem i prisaham panu Bohu i jeho svetemu slovu, že chcem veren a
poslušen byt panu riktarovi i radze tohoto miesta, verne a spravedlive na vartie, na
brane, na mure služiti a gdzekolik me poslati budu verno v týmto choditi. Tak že mi pan
Buog pomahaj i jeho svete slovo. Amen.
Slovenská prísaha strážcu väzňov
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Ja N. prisaham panu Bohu i jeho svatemu slovu, že chcem verny poslušny,
melčivý a poddaný byti panu richtarovi y radde tohoto mesta, jich poctivost a užitek
podle meho uradu obraniti a všecko čo by bylo proti mestu z nevernosti hnedky
oznamiti pred mojimi pani a vždycky z gruntovej pravdy priti a na žadneho z nepravdy
anebo z nenavisti u panov obžalovati. Věznuv, kteri su do meho vezeni dani verne
zavarovati a jich tak opatriti mi od mich panu jest prikazano. A chcem sa ve všeckych
vecech verne spravovati a žadnych daruv nepožadati, takže mi Panbuch pomahaj i
jeho svate slovo Amen.
Slovenská prísaha jednoduchého mešťana
Ja N. slibujem a prisaham panu Bohu i svatemu evangelium, že najjasnejšimu
krali Matiašovi našemu najlaskavejšimu panu, jakšto pravemu dedičnemu panu, tež
mudremu a opatrnemu panu richtarovi a poctivej raddy tehoto kralovskeho mesta
Levoči, verny a poslušny byti a chcem: jejich prava, rozkazy, zapovedi a poradne
potaveni trimati, jejich dobre, čest a užitek fedrovati a od škody varovati a je odvratiti
podle nejlepšej možnosti mojej. A kdybych sa najakych veci dovedel, odkudby panu
richtarovi anebo poctivej raddy anebo obecnemu mestu Levoči neštesti aneb škoda
nastali mohla, jim vedle naležitosti oznamiti. A chcem všecko naplniti, činiti a zanechati
čo vernemu meštianinovi proti vrchnosti svojej z obyčaju a prava dlužen jest verne a
bez falše. Tak mi Buch pomahaj i jeho svate slovo. Amen.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 103104.

9. Vavrinec Benedikti: Grammaticae bohemicae libri duo

1603

Prvá kritika do vlastných radov, týkajúcich sa starostlivosti Slovákov o svoj rodný
jazyk, odznela v práci Vavrinca Benediktiho z Nedožier, okr. Prievidza (1555-1615). Tento
slovenský učenec, ktorý sa stal dokonca najprv rektorom, potom prorektorom Karlovej
univerzity v Prahe a nakoniec aj dekanom jej filozofickej fakulty, za vlažný vzťah ku
slovenčine kritizoval najmä slovenskú šľachtu.
„Proti tým, ktorým neviem za aké neprimerané sa zdá, aby Slovák českú
gramatiku napísal, obranou mi bude toto: ako by sa nezdalo ešte menej primeraným,
keď Nemci, Taliani, Francúzi, Česi a iní latinskú alebo grécku gramatiku napíšu, hoci
vzdialení sú veľmi od latinského a gréckeho jazyka...
Ale tu naozaj sa mi zdá, že napomínať musím hlavne svojich rodákov Slovákov, u
ktorých je najväčšia nedbalosť v pestovaní svojho jazyka natoľko, že daktorí (a hovorím
o niektorých zo skúsenosti) chvália sa nielen tým, keď nečítajú české knihy, ale keď ani
jeden nemajú (tieto) vo svojich bibliotékach. Tak sa stáva, že keď príde im hovoriť o
veciach domácich jazykom, pololatinsky musia rozprávať...
Ani ja ich tu nenútim azda k českému jazyku, ale ku cvičbe a k pestovaniu
vlastnej reči ich navádzam, najmä keď oplývajú školami v mestečkách a v mestách, ale i
na dedinách.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 111.

10. Uznesenie uhorských stavov o národnostnej rovnoprávnosti v
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kráľovských mestách

1608

Uznesenie uhorských stavov v zákonnom článku č. 13 z roku 1608 umožnilo ukončiť
nadvládu nemeckého patriciátu v uhorských mestách. Podľa neho si v slobodných mestách
mohli Maďari, Slováci i Česi bez prekážok zakupovať domy a zastávať verejné funkcie.
Nemecký patriciát sa rozhodnutie uhorského snemu snažil bojkotovať, čo viedlo k ďalším
národnostným treniciam. Zákonný článok č. 13 bol v nasledujúcom roku rozvedený v
zákonnom článku 44.
„13. článok. Ako sa rovnajú hodnosti a povinnosti Maďarov a Nemcov v
slobodných mestách. Či môžu Maďari, Slováci a Česi bez prekážky kupovať domy.
Okrem toho stavy nariaďujú, aby sa nezabudlo na to, že až k nim priniesli
Maďari mnohé sťažnosti, že im nie je dovolené v kráľovských a slobodných, tiež v
banských a slovenských mestách ani domy kupovať, ani vo vlastnej otčine zastávať
verejné zamestnania. Preto je ustanovené, aby vo všetkých slobodných mestách, bez
žiadneho ohľadu na národnosť, boli po poriadku vyvolení poprední richtári a senátori.
Tiež v budúcnosti nech sú udeľované akékoľvek iné hodnosti, bez žiadneho rozlišovania
čo do náboženstva Maďarom, Nemcom, Čechom alebo Slovákom, obývajúcim
ktorékoľvek mesto či už pomiešane alebo oddelene; nech je dovolené rodeným Uhrom
medzi sebou bez prekážky kupovať, alebo stavať domy a privážať, alebo uchovávať
svoje veci v ktoromkoľvek susednom meste podľa nariadenia kráľa Ferdinanda z r.
1563, čl. 63, ale tiež pod tou podmienkou, aby naopak i sami Uhri podstúpili akékoľvek
verejné ťarchy vo veciach svojich vlastných domov a aby rovnako so svojimi
spoluobčanmi užívali všetky slobody, privilégiá a oslobodenia, totiž svoje zachovalé a
neporušené privilégiá, ktoré ešte stále trvajú a sú právne a zákonite vyhlásené a ktoré
neprestajne užívali. To isté je nariadené dodržať a zachovať i v privilegovaných
mestách.(1)“
(1)

Za nedodržanie tohoto ustanovenia umožnil zákonný článok č. 44 z roku 1609 uložiť
pokutu vo výške 2 000 uhorských zlatých.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 112113.

11. Zákonný článok č. 1 o slobode náboženského vyznania pre všetkých
obyvateľov kráľovstva
september 1608
Nastupujúci uhorský kráľ Matej II. (1557-1619) musel ešte pred svojou inauguráciou
prisľúbiť protestantskej šľachte rozsiahlejšie práva. Stalo sa tak na predkorunovačnom
sneme, ktorý sa zišiel v Bratislave v septembri 1608 a prijal článok O náboženských
záležitostiach, ktorý zaručoval slobodu náboženského vierovyznania pre obyvateľov
Uhorského kráľovstva.
„Článok 1
O náboženských záležitostiach

133

Čo sa týka prvého článku Viedenského mieru,(1) je rozhodnuté o stave
a poriadku preslávneho Uhorského kráľovstva:
§ 1. Aby náboženskú prax aj baróni, magnáti, šľachtici, ako aj slobodné mestá
a všetky stavy a poriadky kráľovstva na svojich a kráľovských majetkoch, v hraniciach
Uhorského kráľovstva, aj uhorskí vojaci a aj zemianske mestá a dediny, každý svoje
náboženstvo a vyznanie dobrovoľne a slobodne mohli prijať, hocikde sa slobodne
zdržiavajú. A nikto nikomu v jeho slobodnom užívaní a vyznávaní nemá brániť.
§ 2. Ba dokonca, aby sa zabránili nejakej nenávisti a nezhodám medzi stavmi
a poriadkami, je ustanovené, nech hociktoré náboženstvo pre svoje vyznanie má
superiorov alebo superindentantov.“
(1)

Viedenským mierom z roku 1608 bolo ukončené povstanie Štefana Bočkaja (István
Bocskay, 1557-1606), ktoré začalo roku 1604. Najostrejším predmetom sporov sa stal
problém náboženskej slobody. Veď len krátko predtým – roku 1604, uhorský snem vo
svojom článku 22 prijal uznesenie o prenasledovaní kacírov. Podmienky Viedenského
mieru nakoniec proklamovali slobodu vierovyznania a rovnoprávnosť vyznaní. Cisár
Rudolf II. (1552-1612) sa ale jeho závery v tomto smere snažil sabotovať. Roku 1608
sa ale dostal do vojnového konfliktu so svojim bratom Matejom a vojnu prehral.
Uchoval si síce hodnosť cisára a českého kráľa, ale stratil hodnosť uhorského kráľa,
ktorú pre seba získal Matej. Uhorská protestantská šľachta podmieňovala zvolenie
Mateja za uhorského kráľa vydaním príslušného zákonného článku o náboženskej
slobode.

Citované podľa: Turci v Uhorsku. Časť 1, Život v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen od tragickej bitky pri Moháči
až do Bratislavského snemu, Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, sv. 7, Literárne informačné centrum, Bratislava
2005, ss.28-29

12. Žilinská synoda

30. 3. 1610

V roku 1608 na zasadaní uhorského snemu v Bratislave presadili uhorskí protestanti
zákon, zaručujúci náboženskú slobodu. Na základe toho zvolal v roku 1610 vodca
protestantov šľachtický magnát zo Slovenska Juraj Turzo (Thurzo, 1467-1521), rodák z
Lietavy okr. Žilina, do Žiliny synodu zástupcov evanjelických zborov z desiatich
preddunajských stolíc, na ktorej bola vytvorená samostatná organizácia protestantov pre
západné a stredné Slovensko. V roku 1614 sa uskutočnila synoda východoslovenských
evanjelických duchovných, ktorá uznala zásady synody zo Žiliny.
„My gróf Juraj Thurzo z Betlanoviec, palatín uhorskej krajiny, sudca Kumánov,
tiež oravský, tejto stolice hlavný a dedičný župan, radca jeho jasnosti kráľovskej a
miestodržiteľ v Uhorsku, atď. Peter z Révy, župan Turčianskej stolice, magister dvora a
radca jasnosti kráľovskej i strážca svätej koruny uhorskej krajiny, Ondrej Ostrožič z
Giletínca a v Iľave, Mojžiš Szuniogh z Jesenice a v Budatíne, Andrej Jakusič z Vrbovej
a na Vršatci, Benedikt Pogrányi, Martin Beniczky, miestopalatín krajiny uhorskej,
Theodor Sirmiensis zo Suľova, prísediaci tabule kráľovskej jasnosti, a Jur Lehotzky
Trenčianskej, Jaroslav Zmeškal z Domanovca a Gašpar Očkay Nitrianskej, Ján
Majthenyi a Martin Bošanyi Tekovskej, Ján Ruttkay a Mikuláš Tarnovský
Turčianskej, Benedikt Gyurki a Mikuláš Benkovič Zvolenskej, Benedikt Pongrác a
Michal Okoličányi Liptovskej ako i Ján Dávid zo Sv. Petra Oravskej stolice, potom
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Rudolf Maurach a Martin Keszler Bratislavy a Ján Šturm Modry, kráľovských miest
vyslanci, taktiež M. Šimon Heuchelin, evanjelickej bratislavskej cirkvi farár, Florián
Duchoň, veľkomožnej panej Kataríny Pálffy, vdovy niekdy osvieteného palatína
uhorskej krajiny atď. dvorný kazateľ, menom a v osobách pánov slova božieho
kazateľov podhorských Ján Fabricius, Szentmihályi za bratstvo hlohovecké a Martin
Skačányi za piešťanské, Baltazár Starozvolenský za šintavské, Ján Zubenicius za
zelenické, Ján Ponicenus za čachtické a brančské i prepošta novomestského a Zachariaš
Gašparides z Podolia, podobne z Nirianskej Alexander Socovinus, farár prievidzský a
Michal Petri chrenovský, potom z Nitrianskej Jonáš Černák solčiansky, Gašpar
Fabricius oslanský z Tekovskej, Eliáš Lány bytčiansky a zástupca hornotrenčiansky.
Samuel Paulinus bystrický a Štefan Krušpier novomestský, Ján Lazicius zástupca
dolnotrenčiansky, Ján Artopaeus, farár košecký, Izák Hodickius turňanský, Juraj
Piscator hradňanský, Pavel Saladinus bánovský z Trenčianskej, Samuel Melekius
brezňanský a Eliáš Tornarius ľupčiansky farár zo Zvolenskej, Andrej Carbonarius
svätomartinský a Juraj Smidelius svätohelenský farár z Turčianskej, Christofor
Masurkius nemeckoľupčiansky a Martin Mokosinus tepliansky farár z Liptova a
Mikuláš Baticius veličiansky farár z Oravy - duchovní pastieri vyslaní s úplnou úpravou
a právom rokovať a uzavierať, atď. dávame touto listinou na vedomie všetkým, ktorých
sa to týka, že keď sme na žiadosť a z poverenia tohože osvieteného pána palatína v
otázkach nižšieoznačených, sčiastky totiž i cieľom ustanovenia predstavených alebo
supperintendentov - keď to zákony a ustanovenia krajiny dovoľujú - v cirkvách
augsburského vyznania v týchto desiatich preddunajských stoliciach dňa 29. marca
bežiaceho roku 1610 tu v meste Žiline zišli a zriadili po mnohom uvažovaní a rokovaní,
zbožne a bratsky vzájomne rozmysliac a uvážiac, nakoľko je treba aby sa predišlo a
vyhlo verejným rozporom, aby i naše náboženstvo malo svojich predstavených alebo
superintendentov, uzniesli sme sa na tejto jednote svornosti a vzájomnej zhody:
A to po prvé: Pretože týchto desať stolíc má takú rozsiahlosť, že jeden
superintendent nemohol by ich ani zďaleka spravovať, uzavreli sme, aby sa tých desať
stolíc na tri čiastky rozdelilo a by každá časť mala svojho superintendenta a to v tomto
poriadku: Liptovská, Oravská a Trenčianska dvojctihodného pána Eliáša Lániho;
Turčianska, Novohradská, Zvolenská a Hontianska podobne dvojctihodného pána
Samuela Melíka; Tekovská, Nitrianska a Bratislavská tretieho, tiež dvojctihodného
pána Izáka Abrahamidesa, prepošta bojnického.
A keďže v tomto kráľovstve sú nielen cirkvi maďarskej a slovenskej nácie, ale i
nemeckého kmeňa, ustanovili sme, aby nácia nemecká, podobne i maďarská mali
svojich inšpektorov, ktorí si majú s vyššieoznačenými superintendentmi dopisovať a od
nich majú byť odvislí. A za takého inšpektora vyvolený je pre nemecké cirkvi v
stoliciach Bratislavskej, Nitrianskej, Tekovskej, M. Šimon Heuchelin, slova božieho
kazateľ bratislavský; pre banské mestá M. Pavol Lentz, štiavnický a pre maďarské
cirkvi v stoliciach Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej Štefan Kürti, seredský slova
božieho kazateľ. Ďalej sa ustanovuje, aby seniori a dekani v jednotlivých dištriktoch
alebo diecézach, ktorí s nami vo vyznaní súhlasia, na spôsob predtým obyčajný ostali v
úrade. A keď by pre isté a zrejmé príčiny úrad opustili, majú sa na ich miesto iní vyvoliť
a to osoby na to spôsobené, vynikajúce učením, nábožnosťou, vážnosťou a životom
bezúhonným. - Čo sa toho týka, že keď by jeden zo seperintendentov (ako sme všetci
smrteľní) umrel, alebo sa presťahoval do druhej stolice, patriacej pod druhého
superintendenta: ustaľujeme a uzavierame, aby druhí dvaja superintendenti s
predbežným zvolením tých stolíc (šľachty), v ktorých bol predstaveným zomrelý, alebo
inam povolaný superintendent, ustálením a vyhlásením spoločného uzrozumenia a

135

hlasov v určenom termíne mohli vyvoliť a ustanoviť druhého, na taký úrad súceho
superintendenta.
O platoch tých istých superintendentov, okrem dôchodku katedratického a
poplatkov kostolníckych, majú sa vyzvať bratstvá a vyššie označené stolice, aby aj ony z
nábožnej horlivosti a oddanosti i štedrosti k cirkvi Pánovej a jej slova božieho
kazateľom niečo stáleho určili a uzavreli.
Konečne čo sa týka robôt a povinností a iných zákonov, vynesených ako pre
samých superintendentov a inšpektorov, tak i pre seniorov a slova božieho kazateľov,
ustálili sme nasledovné:
1. Superintendenti, inšpektori a seniori nech si dajú všemožne záležať, aby čistým
pravoverným učením a bezúhonnosťou života i mravov, ... aby tak mohli svietiť
ostatným pastierom a stádu - aby v tom prípade, ak by ináč konali, naše náboženstvo
nebolo vohnané do zlého chýru a aby nebol našim protivníkom zavdávaný podnet
hanobiť nás.
2. Nech navštevujú cirkvi každoročne alebo sami, nakoľko to budú môcť, alebo
skrz svojich seniorov... A keď by jednotlivé cirkvi navštíviť nemohli, budú sa
vynasnažovať, aby každoročne kňazské zhromaždenia, ktoré bývajú v januári a
februári, tak zariadili, aby mohli byť na nich prítomní. Tak budú môcť napomáhať
diela bratov, rozsudzovať prednesené pády, poznávať stav cirkvi, zachovávať disciplínu
a vyzdvihovať svoj plat.
3. Na návštevách nech vyšetria čo, akým spôsobom a ako verne vyučujú slova
božieho kazatelia? Či pridŕžajú ľud pri modlitbách a katechizácii:? Či žijú nábožne,
striezlivo a čistotne? Navzájom či sa ľud chová k pastierovi vďačne a úctivo? Či platí, čo
je ustanovené farám? Či sa (ľud) stará o budovy chrámov, fár a škôl? Podobne nech
vyšetria, akých majú v cirkvi učiteľov a čo a ako učia mládež? Mladých kazateľov,
zaostalých duchovne, budú skúšať a budú trvať na tom, aby prospievali v učení a
mravoch a budú ich odporúčať učenejším. A všetko budú sa snažiť napraviť dľa svojej
vážnosti a obozretnosti a priviesť k poriadku pri pomoci seniora patričnej stolice a
bratstva.
4 Povolaním superintendentov bude všetky dôchodky kostolov, fár, škôl, ako role,
lúky, mlyny a podobné, s cirkevným rúchom a klenotami, verne spísanými, chrániť a sa
starať, aby sa nič nestratilo, neodcudzilo, ani nezmenšilo. A keď by také role, lúky,
mlyny boli zaujaté, nech požiada (o pomoc) svetskú vrchnosť.
5. Kazateľov cirkví a učiteľov škôl majú dľa zákonov brániť voči každému
bezpráviu a pohaneniu: Za to budú totiž od nich dostávať plat, k čomu potrebné budú
súdy a zákonné vyšetrovania.
6. Nech ustália a zachovajú vo všetkých takto spojených cirkvách rovnakosť
obradov a úkonov, vyjmúc jedine kamžu(1) (k užívaniu ktorej ako veci nevýznamnej
nevidelo by sa radným nútiť pre isté a zrejmé príčiny pánov maďarských kazateľov).
Pre vieryhodnosť a večnú platnosť tohto všetkého uznali sme za dobré túto našu
listinu zvyčajnými pečaťami a podpismi našimi potvrdenú vydať a v známosť uviesť.
Zjednané a dané vo vyššie označenom meste Žiline dňa 30. marca roku Pána 1610.“
(1)

Dlhé biela vrchná košeľa, tvoriaca odev kňaza, dnes hlavne biela suknica miništranta.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 114116.

13. Zakladacia listina trnavskej univerzity

11. 5. 1635
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Po niekoľkoročnom úsilí presbyter-kardinál a ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány
(1570-1637) vydal roku 1635 v Bratislave ustanovujúcu listinu najvýznamnejšej uhorskej
univerzity a za jej sídlo ustanovil Trnavu. Vznikla tak katolícka vysokoškolská univerzita,
ktorú okrem Maďarov, Nemcov a Slovákov navštevovali študenti nielen z Uhorska, ale aj celej
strednej Európy. Univerzita sa trvalo zapísala do dejín mesta, ale taktiež do dejín rozvoja
slovenskej kultúry. Vychovala desiatky katolíckych kňazov, ktorí sa neskôr zaslúžili o rozvoj
slovenského jazyka a literatúry. Roku 1777 bola prenesená do Budína.
„My, Peter... často úzkostlivo sme uvažovali o tom, akým spôsobom by sme mohli
postarať sa aj o dôstojnosť katolíckeho náboženstva v Uhorsku, aj o dôstojnosť
šťastného národa uhorského a medzi inými pomocnými prostriedkami vyskytoval sa
najmä ten, aby založená bola univerzita pre štúdiá, kde aj myseľ výbojného národa by
zjemnela, aj vystrojili by sa schopní ľudia pre spravovanie Cirkvi i pre služby verejné.
Nechýbala u nás ani odvaha, ani úsilie pre túto vec, no pohroma vlasti a ešte viac
potrebné základiny prekážali doteraz v tom, aby sme túto službu splniť mohli. Ale teraz,
keď Boh požehnáva a svojou nebeskou priazňou sprevádza naše úsilia,(1) niektoré
hmotné prostriedky nám umožňujú, aby sme, keď aj nie primerane k veľkosti veci, ale
zaiste primerane k stavu ubiedenej našej vlasti, niečo vykonať mohli božou pomocou,
dohodli sme s veľadôstojným pánom pátrom Muciusom Vitelleschim, generálnym
predstaveným Spoločnosti Ježišovej, aby dal súhlas na zriadiť univerzitu v trnavskom
kolégiu otcov Spoločnosti Ježišovej a prevezmúc všetku starostlivosť o ňu i jej správu na
Spoločnosť, aby ju spravovala podľa nasledujúcich podmienok a spôsobov. Keď teda
páter generál nami za slávu božiu a za rozšírenie viery prinesenú obeť horlivosti v mene
Spoločnosti prijal. I My, okrem už zloženej ... základiny pre kolégium v Trnave a okrem
iných dôchodkov, ktoré trnavské kolégium doteraz malo, ctihodnému otcovi Jurajovi
Dobronikimu, predstavenému Kolégia Spoločnosti Ježišovej v Trnave spolu, naraz
a vlastnoručne sme odovzdali 60 000 zlatých v toliaroch. K tomu postúpili sme
Spoločnosti skrz toho istého pátra cisársku zmenku na pohľadávku k vyplateniu 40 000
zlatých, aby takto vznikla suma celých 100 000 zlatých. Chceme predovšetkým, aby túto
sumu použila spoločnosť na zakúpenie úžitok nesúcich majetkov, alebo aby uložená bola
na bezpečnom mieste mimo Uhorska na úrokovanie, aby zo zisku tejto sumy urýchlená
bola stavba kolégia i škôl od základov, a aby vydržovaní boli z nej profesori. Po
dokončení stavby, pre kolégium a pre školy potrebnej, od toho času, aby všetkých
stotisíc zlatých bolo uložených na úroky alebo na zakúpenie majetkov, z úrokov jeden
tisíc zlatých venované má byť ročne na udržiavanie chudobných žiakov v dome(2) sv.
Vojtecha,(3) ktorý sme v Trnave postavili (aj keď spomenutá burza pri zámene domu do
inej budovy bola prenesená). Táto platba, ako sme vyššie naznačili, neviaže Spoločnosť,
iba ak spomenuté budovy budú dokončené a ostávajúcich 40 000 zlatých (z ktorých
jedine chceme postarať sa o burzu sv. Vojtecha do výšky 1000 zlatých) vyplatené budú
od jeho cisárskeho Veličenstva na zakúpenie majetkov alebo ich úrokovanie...
Svojim nástupcom, ostrihomským arcibiskupom a po uprázdnení biskupského
stolca ostrihomskej kapituly ... dávame poverenie, aby dohliadali na to, aby záväzky v
tejto našej listine uvedené a od otcov Spoločnosti prijaté, usilovne boli plnené
a zachované. Nedotknutá má pritom ostať nezávislosť profesorov, podobne poriadok
prednášok a spôsob Spoločnosťou zavedený, ako pridržiava sa podľa svojich stanov pri
správe vysokých škôl.
Svojim nástupcom ... túto univerzitu vrele odporúčame a im aj rozkvet i jej
povznesenie vždy k väčším úlohám s úprimným srdcom kladieme.
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Ako nás pritom vedie čistá a úprimná myseľ pomáhať katolíckemu náboženstvu
a poskytnúť pomoc i predrahej vlasti, tak prosíme vrúcne všemohúceho Boha, nech
prijme toto všetko ako príjemnú obeť úprimnej vôle a našej základine nech udelí hojné
svoje požehnania, aby Jeho veľké meno chválené a zvelebené bolo na veky.
V Bratislave, dňa 12. mája roku tisícšesťstotridsiateho piateho.
Peter, sv. rím. Cirkvi presbyter-kardinál Pázmany, arcibiskup ostrihomský.“
(1)
(2)
(3)

Zakladateľ má na mysli predovšetkým povstania Gabriela Bethlena, (1618-1626),
ktoré Trnavu i arcibiskupstvo ťažko postihlo.
Burze, tj. stredoškolskom internáte
Adalberta

Citované podľa: Zlatoš, Š.: Z dejín trnavskej univerzity, Trnava 1935, ss. 28-30

14. Latinsko-maďarsko-slovenský slovník

1648

Trnavská univerzita sa na dlhú dobu stala najvýznamnejšou univerzitou Uhorska a
mala za úlohu posiľovať ducha katolicizmu. V jej duchovnom okruhu, najmä trnavskej
tlačiarni, vznikol rad dôležitých diel, ktoré napomáhali rozvíjať slovenský jazyk. Jedným z
nich bol aj latinsko-maďarsko-slovenský slovník (Verborum in institutione grammatica
content, in Unagaricum et Sclavonicum translatio secundum ordinem alphabeticum),
zameraný na preklad Vergiliovej Eneidy.
„Latine

Ungarice

Sclavonice

Hac
Haereo
Haeresis
Halys
Harpago
Harpax
Haud
Haudquaquam
Haurio
Hector
Hepar

erre, ezen
függök
eretnekség
folyo viz neve
vas machka, cháklia
gyanta
nem
semmiképpen nem
meritek
Priamus fia
maij

takto
wiezim
kacirstvo
gedna reka(1)
kotwica
priskirica
ne...
zadnu mocu nepijem
syn Priami
gatra“(1)

(1)

Písmen “j” písané ako “g”

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 123.

15. Puncta seu postulata

1650

V priebehu richtárskych volieb v Banskej Bystrici v roku 1650 predložili tamojší
Slováci a Maďari svoje Body alebo požiadavky, ktoré deklarovali potrebu zvýšiť podiel na
správe mesta, odvolávajúc sa na Turzovské dohody medzi Slovákmi a Nemcami v Banskej
Bystrici.
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„Body a požiadavky národa maďarského a slovenského, bývajúceho v slobodnom
banskom meste B. Bystrici. Takéto boli body alebo požiadavky, ktoré predniesli
najjasnejšiemu grófovi palatínovi uhorského kráľovstva a ostatným pánom sudcom
príslušníci maďarského a slovenského národa v záujme blaha všetkého obyvateľstva
kráľovstva:
1. Nech richtár, ktorý bol v bežnom roku dosadený do svojho úradu, ako tento
úrad, tak aj senátorskú hodnosť slušne a dôstojne zloží súčasne s ostatnými svojimi
kolegami alebo spolusenátormi v zmysle novely mestského štatútu Banskej Bystrice a
urobí to na naliehanie a spoločne vyslovenú žiadosť oboch národov, ktorú terajší senát
schválil, mestskou pečaťou potvrdil a odovzdal do opatery starších a celej obce.
2. Voľba richtára a senátu sa koná podľa predpísaného poriadku a úpravy
Turzovskej dohody, t.j. privilégia mesta Banskej Bystrice, ktoré terajší najjasnejší a
najvznešenejší palatín uhorského kráľovstva gróf Pavol Pálffy(1) na naliehanie
obidvoch národov, senátu, starších a obce schválil predchádzajúceho roku 1649 a vo
všetkých jeho bodoch a záveroch potvrdil privilegiálnou formou privesenými pečaťami
a vydal vo dvoch exemplároch pre nemecký, maďarský a slovenský národ.
3. Úrad richtára sa má vykonávať striedavo tak, že jeden rok sa má voliť richtár
nemeckej národnosti, na druhý rok richtár slovenskej národnosti (Maďarov niet) v
zmysle 2. článku Turzovskej dohody, zakladajúcej sa na kráľovských ustanoveniach.
4. Počet senátorov majú tvoriť z jednej polovice príslušníci nemeckého národa, z
druhej polovice maďarského a slovenského, pretože Maďarov niet, tak slovenského z
celej polovice, takisto podľa 2. bodu Turzovskej dohody a kráľovských ustanovení.
(...)
7. Do verejných mestských úradov, ako je úrad sudcovský, stav senátorský,
úrady cirkevné, mlyny, desiatky a iné, nemajú sa pripustiť ľudia vonkajší, alebo cudzí a
pocestní, ktorí by nezachovávali zákony krajiny, utláčali občanov, privlastňovali si pre
svoje dobro obecné a verejné prostriedky na škodu a hanbu celého mesta. Tieto úrady
nech sa zveria domácim a občanom, Nemcom a Maďarom alebo Slovákom, v spoločnom
zastúpení a striedavo, v zmysle 4. bodu Thurzovskej dohody.
8. Do troch združení (ľudovo nazývaných cechy), a to do krajčírskeho,
obuvníckeho a mäsiarskeho, majú sa na vyučenie a remeselnícku činnosť prijímať a
pripúšťať synovia Maďarov a Slovákov, tak ako je to zvykom u iných združení alebo
cechov v tomto meste existujúcich.
9. Maďarom a Slovákom má sa povoľovať bez prekážky v obvode mesta kúpa
domov alebo ich prenajímanie v zmysle kráľovských uznesení najmä z
predchádzajúcich snemov, no s tou výnimkou, aby sa zachovali slobody na pestovanie
révy v obvode mesta.
11. Do počtu prísažných nemá sa prijať cudzinec alebo cudzozemec, aj keby mal
vieryhodný rodný list...
12. V slovenskom kostole má sa povoliť výkon všetkých obradov od začiatku až
do konca sviatkov pred a po zhromaždení veriacich pred oltárom za duchovného spevu,
13. A pretože slovenský kostol je pre terajší počet veriacich primalý, je potrebné,
aby sa na náklad spoločných mestských prostriedkov dal zväčšiť a rozšíriť.
A tak toto sú sťažnosti alebo žiadosti, ktoré v súlade s bohom a jeho
spravodlivosťou stotožňujú sa aj so zákonmi a zvykmi kráľovstva a ktoré si národ
maďarský a slovenský čo najnaliehavejšie žiada najjasnejším grófom uhorským
palatínom schváliť, potvrdiť a platnými prehlásiť, aby sa mohli uskutočniť. Pretože
národ nemecký sa nepridŕžal ani všeobecne uznávaných kráľovských nariadení a ani
vlastné, ani so svojimi predchodcami uzavreté dohody a závery nebral do úvahy, ale z
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hľadiska svojho prvenstva a povýšenosti mestský príjem, ako je známe, márnomyseľne
na úkor domáceho maďarského a slovenského obyvateľstva využil pre seba, robia sa
námietky proti výdavkom. Národ maďarský a slovenský žiada od národa nemeckého
svedomité obmedzenie, prinavrátenie a úhradu výdavkov.“
(1)

Pavol Pálfi (Pálffy, 1590-1653) bol v rokoch 1649-1651 uhorským palatínom.

Citované podľa: Tibenský, J,: Chvály a obrany slovenského národa, SVKL, Bratislava 1965, s. 35-39.

16. Benedikt z Rybníka: Pysne katholicke

1655

Do prebúdzajúceho sa národného povedomia Slovákov zapadli snahy oživiť slávnu
minulosť Veľkej Moravy, i keď historická spomienka nebola vždy úplne presná. Túto úlohu si
vytýčil i Benedikt z Rybníka, okr. Levice (Benedikt Szőllősi, 1609-1656), ktorý okrem tohoto
cieľa pre spracovanie Piesní katolíckych využil sčasti i západoslovenské nárečie.
„Kmeň (národ) náš panónsky(1) slovenský preslávený je mnohými chválorečami a
pamätnosťami dávnych pokolení. Keď za kráľa Svätopluka, sídliaceho na Belehrade,
hlásením Kristovej viery apoštolskými mužmi Cyrilom a Metodom primkol sa ku
Kristovi. Hoci vynikol vo všetkej zbožnosti, jednako najviac vo svojich nábožných
spevoch. Vysvitá to z rozličných podivuhodne prispôsobených piesní na cirkevné
slávnosti, alebo na iné časy. Spomenutí sv. mužovia, keď krstom ku Kristovi pripojili
Panónov spolu s kráľom Svätoplukom, taktiež s Bulharmi, Moravanmi aj kniežaťom
Čiech Bořivojom(2) vymohli si od rímskeho pápeža Mikuláša I., aby nimi pokrsteným
kmeňom dovolilo sa konať službu v ľudovom jazyku. Čo bolo i potvrdené vraj božskou
odpoveďou: "Aby každý duch chválil Pána". Preto je vieryhodné, že i kmeň panónský
používal zadávna túto výsadu, ako vysvitá zo zvyku, trvajúceho v niektorých kostoloch
ešte i za našich čias, kde čiastka kánonu pri oltári odbavúva sa ľudovou rečou. Na chóre
zas aj skutočne skoro vo všetkých panónskych kostoloch tak sa odbavuje Kyrie, Glória a
Krédo. V akej vážnosti boli vždy náboženské spevy u Panónov, mohol by som povedať:
nenájdeš národa, ktorý by sa vyrovnal mu v tomto smere. Pri bohoslužbách v kostoloch
zhromaždení tak správne spievajú žalmy a piesne, že mohol by som povedať: koľko
spevákov, toľko kantorov. A čo sa naučili v kostole, to na hostinách a na besedách, vo
viniciach a po poliach sladkozvučným hlaholom prespevujú. A keďže tieto spevy jednak
nežičlivosťou času a chybnými zápismi, jednak nepriateľskými znetvoreniami a
novotami nekatolíkov mnoho stratili zo svojej dávnej krásy, usiloval som sa uviesť ich
na pôvodné znenie, aby zbožnosť, ktorá prekvitala voľakedy u panónskeho kmeňa,
znova bola obnovená.“
(1)
(2)

Autor umiestňuje pravlasť Slovákov do Panónie, z čoho vyplýva i jeho snaha usídliť
Svätopluka na Stolný Belehrad.
Žiadosť o službu v staroslovienčine sa týkala iba Moravy, Slovenska a Panónie.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 126127.

17. Petícia dediny Rakouca

1672
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Turecká okupácia väčšiny dnešnej maďarskej časti Uhorska mala tragickú dohru aj
pre slovenský ľud. Viac ako sto šesťdesiat rokov sužovali celé oblasti Slovenska rakúskoturecké vojny, predovšetkým smrtonosné turecké vpády, postihujúce slovenské mestá a dediny.
K tureckým vojnám sa pridali vojny náboženské a stavovské, v priebehu ktorých bolo
Slovensko pustošené rovnako ako nájazdmi Turkov. Výsledkom všetkého bol hospodársky
úpadok a rast biedy obyvateľstva. Jedinou možnou úľavou bola zníženie poddanských dávok a
daní. Ťažký osud Slovákov, žijúcich v oblastiach stálych bojov, dokladuje i prosba o daňovú
úľavu obyvateľov dedinky Rakouca.
„Psoty naše a bídy naše veľmi velké prinútili nás, aby zme Vaše veľkomožné a
urozené Milosti pohledali a Vašim veľkomožným a urozeným Milostiam na známost
dali, jak mnoho my trpeti a znášeti musíme nielen od pohana, než i od husarův a
hajduchův pokrajských, na kterých len lanskeho roku, za jedného richtára, vydali zme
ponajprve sliepok No 550, chlebův No 353, poriadok, to jest, čuo zme hajduchův sem a
tam odvážali No 2000, ousa čtvrtien(1) No 152, vajec No 450. Není-li to mnoho za jeden
rok? Než to vícej, Turkovi computatis et somputandis omnibus fl. 200(2) boni somputus,
sena nakosit, zhrabat i zviest vozův No 30, drev narúbati i priviesti vozův No 40, masla
žajdlí No 40, farebných kožiek na dolománe No 6, suchých slivek čtvrtien No 6. Zdaliž to
není proti Pánu Bohu, kdy tak malá a úbohá dedinka toľko vynaložit musí? Jako téš i
velebná stolica včilejšího času zavrhla na nás fl. 10 nadrobnú sumu od jednej štvrtky
porty, čo není možné, aby zme my to mohli položit; musela by celá porta meru zlatých
položit. Pre tieto techda zvrchu spísané veci nech majú na nás Vaše veľkomožné a
urozené Milosti milosrdné oko, nepresahujíce vícej, než čo od čtvrt porty ide; čo jezli
Vaše Veľkomožnosti neučinia, my žiadnym spůsobem neobstojíme, než dedinku pustú
nechati musíme; však ničmenej veríme a úfame, že naše prosba u Vašich Veľkomožností
místo najde.
S tím Vaše Veľkomožnosti a urozené Milosti v ochranu boskú porúčame a
dobrého zdraví žádame.
Vašich veľkomožných a urozených Milostí
úbozí poddaní, richtár i prísažní a všecka
obec úbohej dedinky Rakouca“
(1)
(2)

Štvrtňa - stará jednotka hmotnosti. Na Slovensku sa používal až do zavedenia
metrického systému v roku 1874.
Florén - zlatý.

Citované podľa: Kut B.: Československé dejiny v archívnych dokumentoch, s. LXXII.

18. Záznam levočského kronikára Gašpara o žiadostiach miestnych
Slovákov

1682

V 17. storočí sa ďalej zvýšil počet Slovákov i v tých mestách, kde kedysi pôvodne
jednoznačne prevažoval nemecký patriciát. Svedčí o tom vývoj v spišských mestách. Levočský
kronikár Gašpar Hain (1632-1687) na konci tohoto storočia zaznamenal zosilnenie snáh
tamojších Slovákov o presadenie sa v mestskej rade a požiadavky na slovenského farára.
„Dňa 1. októbra 1682 slovenskej nácii pridelený bol špitálsky kostol, pretože
služby božie v kláštore, ktorý slúžil ako kostol, pre rúcanie sa nemôžu konať. Treba
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však vedieť, že tohto času so slovenskou náciou je viac roboty, pretože je hodne
nespokojných hláv, ktoré zo ctižiadostivosti by chceli mať viac ako by im patrilo, k tomu
totiž veliteľ (kurucov), ako taký, bol naladený proti nemeckej nácii.- Slováci žiadajú však
nasledujúce:
Ich kostol ako i ich farár mal by v budúcnosti byť nezávislým na nemeckom
farskom kostole a aj na nemeckom farárovi; zvlášť si predsavzali, že ich farár naďalej
nie ako diakon, ale ako slovenský farár má byť nazývaný a má mať prednosť pred
diakonmi, ktorí sú v okolí nemeckého farára. K tomu má slovenský farár dostať
polovicu desiatkou ako plat. Tiež chceli mať moc každodenne vo svojom kostole
týždenné modlitby držať, sväté sviatosti ako krst a večeru Pánovu podávať,
požehnávať, pochovávať a ktomuže čo viac tiež mať svojho kantora a organistu a ho
udržiavať. Toto všetko pomocou veliteľa kurucov a šľachty tak ďaleko došlo, že sa im
muselo povoliť týždenné modlitby, vysluhovanie sviatosti, spovednú stolicu a
požehnanie. Polepšilo sa tiež na plate ich farára a ich kantorovi a organistovi sa udelil
určitý plat. Desiatky však nemôžu sa slovenskému farárovi prepožičať, pretože patria
nemeckému hlavnému kostolu, takže musí ich farár starý stav zachovať a v poradí byť
posledným, ako to doteraz bolo zvykom a byť v závislosti na hlavnom farárovi.
Vo verejných veciach žiadali tiež, aby zo slovenskej nácie mali svojich ľudí v
mestskej rade ako i volených členov na zhromaždení. To sa muselo stať v súvise s
krajinskými zákonmi podľa okolností doby. Takto na miesto predošlých katolíckych
nepokojov prišli tieto s týmito Slovákmi, ktoré boli zvesťou budúceho nedobrého
mieru.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 129.

19. D. Sinapius Horčička: Perlička dítek božích

1683

Každodenné potreby neustále prispôsobovali používanú češtinu potrebám slovenského
jazyka. S jej používaním ale vznikali niektoré vážne problémy. Na jednej strane staročeština,
neobsahovala niektoré nové výrazy a na strane druhej mnohí Slováci niektorým českým
výrazom už nerozumeli. Do češtiny boli preto rôznymi autormi vkladané slová v nárečovej
slovenčine. Na konci 17. storočia sa situácia dostala tak ďaleko, že bolo nutné priamo
vyzdvihnúť zjavné rozdiely medzi češtinou a slovenčinou. Túto úlohu splnil Sinapius-Horčička
(1640-1688), rodák z Oravského Podzámku, okr. Dolný Kubín.
„Přílišnú bádanici a čarky v ortografii, o které sa mnozi nad mír v písaní starají,
nehrubě jsem nasledoval: slov slovenských v zemi naší obyčejných, však k čistotě české
sa blížicích, sem sa dokladal. Obzvlaště pak toho, co by bylo mohlo slov rozum zacloniti,
pilně sme sa varoval a k cíli mému, t. zřetedlnosti a lechkosti, v reči naší nevybrušené
všudy sem smeroval a nerozumitedlnych slov českých vystříhal... Obzvlaště poněvadž sa
mnohé slová v čisté češtine, tak nám Slovakům jako chodník na Tatry neznáme,
nachazejí (kpk: medle, brzo, jho, tkuka, podroběny) proto jako mluvíme, tak i psati
máme, ne čtyrží, ale čtyřy, ne křt, ale krst... my pro některych slov chatrnost nemáme
hnědky ruce opuštěti, za jazyk náš sa styděti, ale raděj to staré: usu me genuit (splodilo
ma užívanie) praktikovat.“
Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 129130.
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20. Prešovské jatky

1687

Hrôzy stavovských a náboženských vojen snáď najlepšie odrážajú tzv. Prešovské jatky,
ktoré zachycuje niekoľko zaujímavých dokumentov. Uvádzame časti troch z nich – rozsudku
nad prvou skupinou obvinených, datovaného až na 3. marec 1687, obvinenie ostatných
z korešpondencie s nepriateľom z 18. marca 1687 a úryvok zo spomienok väzňa – kuruckého
generála Juraja Ottlyka (1656?-1723?), ktorý celé besnenie prežil, pretože ho cisár Leopold
I. (1640-1705) omilostil.
1. Rozsudok nad Žigmundom Zimmermannom, Andrejom Keczerom, Gašparom
Rauscherom a Františkom Baranyayom.
„...našli (sa) takí zle zmýšľajúci, čo znevážili vernosť, ktorú sa zaviazali Jeho
Majestátu a, pripravujúc nové sprisahanie, spriahli sa s nepriateľskou Thökölyho
stranou a vypisovali listy na rôzne miesta, ako aj do Mukačeva. Thökölyovej do
Mukačeva písali o veľkom súžení, ktoré musia pretrpieť a ona im o tom, ako jej pre
Prešov trpko prichodí nariekať, a to ( keď ich pozdravila a oznámila im, ako sa jej
manželovi opäť dobre darí) im spôsobilo veľkú radosť, priali jej šťastnú budúcnosť
a skoré oslobodenie. Napísala im, ako ju teší, že o nej a jej manželovi v Prešove tak
dobre zmýšľajú a aby dlho nesmútili, že im Boh čoskoro pomôže. Zatiaľ, čo Turek
s veľkou silou vyrazí, najprv dobyje obsadené miesta a príde im na pomoc jej manžel
Thököly.
Na základe obdŕžaného oznámenia a vyšetrovaním sa dokázalo, že spolu s inými
Žigmund Zimmermann, Gašpar Rauscher, Andrej Keczer a František Baranyay sú na
týchto činoch zainteresovaní, ako priznali sami a čiastočne bolo dokázané na základe
usvedčujúceho oznámenia. Uznávajú sa vinnými z prípravy sprisahania a nesplnenia
povinnosti voči božskému kráľovskému Majestátu, čím sa dopustili zločinu proti Jeho
Veličenstvu...“
2. Obvinenie prešovských šľachticov a mešťanov, na základe výpovede Friedricha Webera
„Keď bolo mesto Prešov v roku 1687 prinavrátené k vernosti jeho Veličenstva,
nadviazali o niekoľko dní jeho obyvatelia písomný styk so susedným mestom Košice,
obsadeným nepriateľom, a to menovite Andrejom Keczerom prostredníctvom jeho syna
Gabriela, dúfajúc v pomoc Thökölyho a Turkov. Po páde Košíc sa obrátili
k Mukačevu...
(...)
4. Na začiatku roku 1686 prišiel do Prešova v prezlečení za cudzieho krajčíra
sluha Daniela Absolona z Mukačeva a odovzdal Martinovi Sárossymu správu
o Thökölyho zdraví... Tieto správy spôsobili rebelom v Prešove veľkú radosť a posilnili
ich nádej.
5. Potom bol tento krajčír poslaný do Mukačeva, s listami od niektorých
vážených mešťanov, určených pre Thökölyho. Ich obsah bol zistený pri vyšetrovaní.
6. Táto korešpondencia bola odhalená, na základe čoho boli zatknutí: Andrejom
Keczer, Žigmund Zimmermann, Gašpar Rauscher, František Baranyay, Gabriel
Keczer, Martin Sárossy a Friedrich Weber.
7. Ukázalo sa, že podobné správy prinášala istá osoba aj Jurajovi
Fleischhakkerovi, magistrovi Jánovi Schwarzovi, Jurajovi Schönlebenovi, Samuelovi
Medweczkému a Tobiášovi Schmidtovi.
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(...)
9. Buriči udržiavali medzi sebou navzájom kontakt prostredníctvom poslov
a schádzali sa v dome Žigmunda Zimmermanna, kde zbierali peniaze na kostol, ako aj
u Žigmunda Guotha...“
3. Zo spomienok generála Juraja Ottlyka
„Táto údajná vzbura či nové vystúpenie bolo len Caraffovým(1) bezbožnými
výmyslom, aby ním mohol šíriť hrôzu v Uhorsku...
V tom čase tých, ktorí boli mučení, tak ako aj pán Juraj Bezegh, Gabriel Keczer,
Gabriel Palásthy a jeden človek z mesta (Fleischhakker?, Weber?), ako aj mŕtvolu
chudáka umučeného Radvanského, vyniesli na popravisko a tam štvrtili. Ostatným
najprv odťali ruky, potom sťali hlavy, rozštvrtili a na voze viezli cez mesto ku
postaveným šibeniciam. Chudák Juraj Bezegh sa na lešení najprv so všetkými rozlúčil
a so zbožnou modlitbou povedal toto: „Potom, ako som už raz dostal milosť Jeho
Najvyššieho Veličenstva, mám byť odovzdaný smrti. Právom živého Boha vyhlasujem,
som človekom nevinným, nie som si vedomý žiadneho nového odboja a mám teda
nevinne umrieť. Predvolávam preto sudcov pred súd všemocného Boha, nech povedia
dôvod, prečo bolo a bude toľko nevinne preliatej krvi!“ Toto však nechceli počúvať tie
Herodesove šteňatá. Dali povel bubnom a popravili nevinných úbožiakov.“
(1)

Gróf Antonio Caraffa (1647-1693) viedol celé toto krvavé vyšetrovanie.

Citované podľa: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis VIII, str. 133-137

21. Rozsudok nad Jurajom Jánošíkom

1713

Protihabsburské stavovské povstania, boje medzi povstalcami a cisárskymi vojskami,
priviedli niektoré oblasti Slovenska na pokraj krachu. Východisko z biedy videli najmä bývalí
povstaleckí vojaci vo zboji. Najznámejšou zbojníckou skupinou sa stala skupina Jánošíkova,
pôsobiaca na pomerne širokom priestore severného Slovenska a priľahlých častiach Moravy
a Poľska. Vodca skupiny Juraj Jánošík (1688-1713), rodák z Terchovej okr. Žilina, bol v roku
1713 odsúdený na trest smrti. Ľudová slovesnosť a nastupujúci romantizmus premenili tohoto
zbojníckeho vodcu v ochrancu chudobných a ľudového hrdinu.
„Dňa 16. marca 1713 v meste Liptovskom Mikuláši začalo sa rokovať o žalobe
osvieteného a urodzeného pána Ladislava Okoličányiho, prvého podžupana Liptovskej
stolice, ako zástupcu vrchnosti a žalobcu proti obozretnému Jurajovi Jánošíkovi,
zrejmému zbojníkovi či zločincovi alebo zbojníckemu kapitánovi, obžalovanému pre
jeho zločiny a zbojstvá, ktoré sa podrobnejšie objasnia v nasledujúcom pojednávaní.
Právny zástupca spomenutej vrchnosti vážený Alexander Čemický so súdnou
právomocou predostrúc to, čo treba predostrieť, a vyhradiac to, čo sa má vyhradiť,
predložil úradný protest proti obžalovanému či výhovorkách obžalovaného a s
vyhradenou právomocou vzniesol proti obžalovanému žalobu v tomto znení:(1)
“Kterak predepsany obžalovany jiš od tretího roku, neveduce jakovym
diabelskym duchom podzbudeny a natchnuty byvše, neostychajíce sa a zavrhnuvše jak
prikazani boske, tak teš i zemskeho prava zakazy a pokuty, zbojnickym vudcem stavše
sa a tovarišov svych rovne zbojnikou k sobe pritovarišivše,(2) v okolnych slavnych
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stolicach, totišto v Trenčanskej, Nitrianskej, Turčanskej, Liptovskej, Oravskej a v
jinych, ano i v Sliesku, po horach a lesoch, ano i na slobodnych cestach kralovskych a na
vodach zbojnickym a tolvajskym(3) spusobem dobrym a statečnym lidem jak
kupeckym, tak teš i jinym pocestnym zastavat a mnohych takovych spravedlivych ludi
zbijat a ze všeckeho zberat, ano i ranit a mordovat a čo vice, v nekterych mestečkach a
dedinach s takovymi svymi tovarišmi tolvajskymi i ve dne (:k tomu vice, že je on kuruc:)
statečnych ludi oberat neostychal sa; jakožto in specie(4) teš okolo Fačkova(5)
pripadnuvše na jednoho pana plebana a jeho zbijat chtejice, ktery branivše sa mu,
tohože pana plebana tak smrtedlne ranil, že z takovej rany i umriet musel.(6) O
kterychžto jeho bezbožnych a zbojnickych skutkoch mnohe listy a žaloby pred slavnym
pravem produkovane,(7) na ktere sa prokurator A. releguje,(8) obširnejše sa dosveči. A
ponevadž že zemske prava mnohe a obzvlašte anni 1625 articulus 13-tius, anni item 1655
articuli 26-tus, item partis primae Tripartitis titulus 15-tus(9) prisne zakazuji takove
zločinstvo a kteri by sa bezbožne takovych skutkuv dopustili, sa prikazuji, aby takovi
zbojnici a lotrovia na hrdle prisne byli trestani, jmenovite pak takovi obzvlaštni zbojnici
kolom, kolesom aneb hakom maji trestani byti, a to na príklad inych zločincov, aby sa
takoveho zločinstvi vystrihali.”
Obhajca obžalovaného obozretného Juraja Jánošíka, vážený Baltazár Pallugyai,
s povolením a súhlasom slávnej vrchnosti a pred osobne prítomným obžalovaným,
predostrúc to, čo sa podľa práva má predostrieť, a vyhradiac si to, čo sa má podľa
zvyku vyhradiť, jednoducho celkom zamieta žalobu vznesenú proti obžalovanému pre
vraždu a je pripravený svoje zamietnutie podložiť i zložením prísahy. Na ostatné body
obžaloby povedal: Keď sa obžalovaný vrátil od zlopovestných kurucov do Trenčianskej
stolice, a to do dediny Terchovej(10) a zdržiaval sa tu, kde aj prv so svojím bratom
býval, po čase sa prihlásil k vojsku jeho najsvätejšieho veličenstva a aj ostal na
bytčianskom zámku, kde bol vtedy uväznený istý zločinec Tomáš Uhorčík, ktorému
obžalovaný preukázal mnohé dobrodenia. Potom však spomenutý obžalovaný, ktorého
vlastní rodičia oslobodili od vojenskej povinnosti, ostal vo svojom dome. Keď bol
menovaný Tomáš Uhorčík zo žalára prepustený, majúc v pamäti dobrodenie
obžalovaného, prišiel k nemu do Terchovej, aj jeho odviedol z dediny a zaviazal ho
prísahou, že sa pridá k nemu a pôjde s ním. Preto obžalovaný zaviazaný podobnou
prísahou bol prinútený Uhorčíka nasledovať a majúc na pamäti prísahu, ktorou sa mu
zaviazal, ako sám teraz priznáva, páchal zbojstvá. Keď však obžalovaný spoznal svoju
vinu, vedený ľútosťou, chcel sa vrátiť k vlastnému kozubu, ale zo strachu sa neopovážil
prísť domov. Teda aj pri jeho vyšetrovaní by malo zavážiť to, že sa sám dobrovoľne ku
všetkému priznal,(11) za čo vôbec nemožno pripustiť, aby bol podrobený mučeniu. Na
konci šiestej kapitoly ôsmej otázky Kitoničovej,(12) úpravy sa hovorí, že vinníci
obyčajne podstupujú mučenie po vyšetrení a overení svedeckých výpovedí. K tomu sa
ešte dodáva, že je lepšie oslobodiť vinného ako odsúdiť nevinného, keby boli
poľahčujúce okolnosti a dôvody obžalovaného závažnejšie ako žalobcove. Medzitým
však, keď obhajcove dôvody neprijali, obhajca žiadal slávnu vrchnosť, aby mu udelila
milosť a uisťoval slávnu vrchnosť, že obžalovaný v budúcnosti svoj život napraví. Preto
žiadal, aby ho zbavili pút a žalára, oslobodili od žaloby a prepustili na slobodu.
Pán právny zástupca, odvolávajúc sa na svoju výhradu, znova stručne predniesol
námietku proti vyššie uvedenému dokazovaniu obhajcu obžalovanej stránky osobne
prítomnej. Tak zo skutočného opísania obhajcu obžalovaného, ako i z vlastného
priznania obžalovaného dosiaľ nevysvitlo nič iné, iba zrejmé zbojníctvo obžalovaného a
výslovné lúpeženie, čo bolo hlavným podkladom predloženej žaloby. Keď sme sa týmto
poučili a jasne na to poukázali, nepozostáva nič iné, ako urobiť zadosť prísnym
zákonom vlasti. Ak by sa toto urobilo a zbojníci vyničili, poslúžilo by sa verejnej
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bezpečnosti a nepostačovalo vy ani slabé dokazovanie druhej stránky, ktorá na základe
tohto žiada upustiť od mučenia, keďže i sama ôsma otázka Kitoničova na vypátranie
spoluvinníkov obžalovaného a iných okolností a odpoveď na ňu z druhej strany
nasvedčujú proti obžalovanému. Lebo jeho prosté priznanie(13) v budúcnosti by si
ľahko spoluvinníci mohli vysvetľovať opačne, kým schválenie jeho priznania získaného
zákonným spôsobom všade nadobudne platnosť. Keďže však v zrejmých veciach nebolo
potrebné vyššie schválenie, nepozostáva iné, ako po skončenom výsluchu odovzdať
obžalovaného riadnemu mučeniu a vykonať nad ním rozsudok, čo očakáva aj právny
zástupca,
Obhajca obžalovaného sa odvoláva na vyššie uvedené dôkazy a žiada slávnu
vrchnosť, aby udelila obžalovanému milosť.
R o z h o d n u t i e: Pre pokročilý čas sa súdne rokovanie odkladá na druhý deň.
Napokon nasledujúceho dňa sa rozhodlo: Po uvážení viacerých dôvodov, napr. že
v dobrovoľnej výpovedi neprezradil svojich dobrodincov a ochrancov, ani komu
odovzdal nazbíjanú korisť, kde ju uložil a ukryl, ďalej že vo svojom priznaní veľmi
mnohé veci vypovedal dvojzmyselne a veľmi zamotano, jednak aj preto, že okrem
odpovedi na otázky nechcel nič povedať, podľa šiestej kapitoly ôsmej otázky Kitoničovej
a v zmysle zákona tamže uvedeného sa rozhoduje, aby obžalovaný podstúpil najprv
ľahšie mučenie a keby na to nedbal, aj ťažšie mučenie.
Konečný rozsudok
Ponevač podepsany obžalovany Juro Janošak, zavrhnuce prikazani jak bozke,
tak tež krajinsky, predo dvema roky dal sa na zbojstvo a vudcom aneb hajtmanem
takovym sa učinil, ktery s tymi tovariši svymi na cestach zastavujice mnohych lidi o
statek, ano i jako sa z vlastneho vyznani zda, jeho tovariš, teda on tež bol pritomny,
pana patera z Domaniže(13) prostrelili a bezbožne zamordovali, tak tež i jinšich, jako
jest predepsane, zlych skutkuv sa dopustil. Potom pre takove velike zle učinky a
prikazanim prestupeni ma byt na hak na lavem boku prehnuty a tak na priklad jinšich
takovych zločincou ma byt zaveseny.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Rokovanie súdu bolo vedené čiastočne v slovenskom a čiastočne latinskom jazyku, čo
rozlišujeme i v texte. Pôvodný latinský text je v súdobej slovenčine, dobový text je v
pôvodnom znení.
Pridružiac.
Z maďarčiny - lupičský.
Zvlášť, najmä.
Fačkov, okr. Žilina.
Účasť Jánošíka na vražde plebána (kňaza) nie je dokázaná.
Prednesené.
Odvoláva.
Zákonné články a ustanovenie Tripartity.
Terchová, okr. Žilina.
Jánošík však pri výsluchoch priznal len tie skutočnosti, ktoré mu boli dokázané.
Úprava uhorského právnika chorvátskeho pôvodu Jána Kitonicha (1560?-1619)
T.j. bez mučenia.
Domaniža, okr. Považská Bystrica.

Citované podľa: Gáczová, A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, ss. 162-165.
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22. Matej Bel: Institutiones linguae Germanicae in gratiam Hungaricae
iuventitis
1718
Slovenský polyhistor Matej Bel (1684-1749), rodák z Očovej, okr Zvolen, v prvej
polovici 18. storočia označovaný za najväčšieho učenca Uhorska, venoval mimoriadnu
pozornosť slovenskému zemepisu a topografii, rovnako i ich dejinám a jazyku, za ktorý
pokladal biblickú češtinu.
„O Slovákoch mám zistené a preskúmané, že prišli sem z Ilýrie pred obsadením
Panónie Hunmi a s Gepidmi a Gótmi mávali najkrutejšie vojny, Huni po vyhnaní Gótov
sa s nimi zmierili a nielen že ich strpeli, ale prijali ich do spoločnosti, vytvorenej na
výpravy proti Germánom. Táto časť Slovanov mala však v moci v tie časy, keď Huni v
Panónii široko vládli, severné krajiny, čo dokazujú jednak historické pamiatky, jednak
čisto slovenské názvy najstarších hradov, ktoré oni na vhodných miestach založili. Tak
Muráň je zo slovenského múr, Ľubča od ľuby (milovaný), Zvolen ako by zvolené miesto,
Bojnice od boj, Lietava, Blatnica, Sklabiňa, Krásna Hôrka a veľmi mnohé iné slová,
časté u Maďarov a Nemcov, v ich reči nič neznamenajú, ba aj Banská Bystrica pôvodne
a pred rokov 1255 nazývala sa Nová Ves, z ktorej medzi časom, keď Sasi sem prišli,
vzniklo latinské Neosolium a nemecké Neusohl; ale aj známe slovenské Bystrica, s
názvom rieky učí, že tu voľakedy bývali Slováci...
Ináč reč slovenská je v Uhorsku čo najrozšírenejšia, lebo ňou rozprávajú v celom
tom kraji, ktorý sa tiahne na západ a východ a susedí s Moravou, Sliezskom a Poľskom
a dovedna skoro v 13 stoliciach (nespomínajúc tu skoro po celom Uhorsku roztrúsené
osady).“
Citované podľa: Husa, V. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, I. diel, Nakladateľstvo ČSAV, Praha
1954, ss. 525-526.

23. J. B. Magin: Ostne, čiže obrana

1728

Začiatok 18. stor. v Uhorsku sa niesol v znamení vzniku a postupného presadzovania
sa národnostného cítenia a sebauvedomovania Maďarov, ktorí jedno z východisiek začali
vidieť v negovaní významu ostatných nemaďarských národov Uhorska. Slovenská
inteligencia sa v tejto situácii snažila vyčistiť formujúce sa slovensko-maďarské vzťahy od
možnej konfrontácie a popierania pôvodnosti Slovákov na našom území. Ako odpoveď na spis
Michala Bencsika (1670-1728), profesora uhorského práva, dehonestujúci Slovákov a ich
jazyk, napísal na podnet slovenskej šľachty z Trenčianskej stolice dubnický farár Ján Baltazár
Magin (1681-1734) rodák z Vŕbového okr. Piešťany, svoju slávnu Apológiu - Ostne, čiže
obrana slávnej Trenčianskej stolice, v ktorej Bencsikove útoky odmietol. Jeho spis sa stal
prvou politickou obranou politickej rovnoprávnosti Slovákov.
„Čo z toho vyvodíme? Či nám toto nevyhnutne ukladá uveriť, že trenčianski
mešťania a obyvatelia Trenčianskej župy sú zvyškami Svätoplukovými? Dozaista, že nie.
Ak ľud Svätoplukov podľa spisovateľov Bonfiniho (1) a Thurocia (2) do posledného
pobili Huni, podľa Jana z Púchova cisár Arnulf, ako mohli títo splodiť také početné
potomstvo? Ako mohli zanechať toľko dorastu? Lež pôvodca Diety na to povie:
„Časť Slovákov, čo ostali doma a čo sa útekom z porážky zachránili, utiahli sa do
vrchovatých krajov na hraniciach Moravy a Sliezska, aby ich Maďari nenašli.“ – Ó,
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skvelý úsudok, vyslovený bez každého dôkazu! - Nuž pýtam sa ja: Boli tí Slováci, čo sa
ukryli v rozsiahlych horských jaskyniach, aby ich Maďari nenašli, nájdení a či nie? Ak
ich našli, ako ušetrili život Slovákov bezuzdné barbarstvo a neskrotná divokosť
vtedajších Maďarov? Prečo nezasvätili aj túto biednu bezvýznamnú čiastku svojmu
bohu Marsovi, aby sa na oltároch obetovala obeta celá? Ak ich nenašli, ako sa stali títo
nenájdení Slováci trvalými podmanencami Maďarov? Dajme však tomu mudrlantovi z
cudzej múdrosti(3) to, o čom tam úsilne sníva. Pripusťme, že mesto Trenčín a obyvatelia
Trenčianskej župy sú pozostalí po Svätoplukovi. Čo z toho vyplýva? Protivník musí
nevyhnutne pripustiť, že pozostalými po Svätoplukovi sú nielen obyvatelia Trenčína, ale
aj Trnavy, Modry, Pezinku, Skalice, ba obyvatelia celých Kravát, ktoré sa dlhočizným
hrebeňom tiahnu až do Sedmohradska. Slovenskou rečou všade sa ozýva Bratislavská i
Nitrianska župa na jednej i na druhej strane týchto vrchov, rozložených zhruba až po
Nové Mesto popri brehoch Váhu; a tak isto i Trenčianska, Oravská (nehovoriac teraz o
iných), Liptovská, Spišská a iné župy, oddelené od Poľska Karpatami, ako je to dobre
známe "všetkým, i slepým i holičom".
Je naozaj smiešne, čo blúzni a vymýšľa, že totiž Trnavčania napospol rozprávajú
po česky, Skaličania po moravsky, Modrania, Pezinčania a Svätojurania čiastočne po
slovensky, Bardejovčania a Prešovčania po rusínsky, Levočania a obyvatelia banských
miest opäť po slovensky. Je to, hovorím, veľmi smiešne a je to dôkaz nevedomosti, za
ktorú by sa mal hanbiť. Nech povie trnavský prisťahovalec.(1) Odkiaľ prišli a kedy sa
nasťahovali do Trnavy Česi, do Skalice Moravania, do Bardejova a Prešova Rusi alebo
Rusíni, do Sv. Jura, do Levoče, do Trenčína do banských miest Slováci? Či Modrania,
Pezinčania i Slováci iných mestečiek a miest, v ktorých žije reč slovenská, nie sú
príbuzní a nepatria k jednému národu s Trenčanmi?“
(1)
(2)
(3)

Bonfini Antonio (1427-1503) napísal z poverenia Mateja I. Korvína Uhorské dejiny
Rerum Ungaricarum decades quatour. Bližšie pozri dokument „Kronika Antonia
Bonfiniho 1432“ 2. kapitoly
Turóczy Ján (1435-1490) autor diela Chronica Hungarorum
Právnik a pedagóg Michal Bencsik (1670-1728) vydal v Trnave roku 1722 knihu
Novissima diaeta nobilissima principis statuumque et ordinum regni Hungarie
(Najvznešenejšie a najnovšie snemovanie, princípy a štatúty a vznik kráľovstva
uhorského), ktorá útočila na Slovákov a ich dejiny. Šlo ale o inak veľmi erudovaného
odborníka, ktorý na trnavskej univerzite viedol katedru uhorského a rímskeho práva,
právne zastupoval Bratislavské stolicu a Ostrihomskú kapitulu, bol autorom návrhu na
nový uhorský trestný zákonník a napísal niekoľko významných diel.

Citované podľa: Citované podľa: Tibenský, J.: Chvály a obrany slovenského národa:, SVKL, Bratislava 1965,
ss. 80-81

24. S. Timon: Imago antiquae Hungaricae representans terras

1733

Historik a pedagóg Samuel Timon (1675-1736), rodák z Trenčianskej Turnej, okr.
Trenčín, zakladateľ modernej kritickej uhorskej historiografie a autor prvej koncepcie
slovenských dejín, vo svojej práci, vydanej v Košiciach v roku 1733, vypracoval teóriu tzv.
pohostinného prijatia Maďarov na našom území, ktorá mala dokázať rovnoprávne postavenie
Slovákov a Maďarov v Uhorsku.
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„Skôr než podnikli Maďari tieto lúpežné výpravy, uzavreli spojenectvo so
Slovákmi, obývajúcimi poriečie Moravy, Váhu, Nitry a iných riek až po Tisu, a dostali
od nich, ako hneď ukážem, do užívania rovinaté oblasti Uhorska pri Dunaji... Z tohto sa
dá nielen usudzovať, ale aj tvrdiť, že Maďari ponajprv nezaobchádzali zle s onými
Slovanmi, ale naopak, urobili ich účastnými svojich šťastných osudov, ďalej, že v čase,
keď bol tento list napísaný, neboli ešte Maďari usadení v Panónii, napokon, a to je
hlavné, že nie všetky tieto oblasti patrili Moravanom, ktorí preto nijaké sídla nemohli
Maďarom prepustiť, ani si neholili hlavy na maďarský spôsob. Prijali teda Maďarov
pohostinne oní Slovania, o ktorých sme už hovorili. Už osemsto rokov znášajú spolu
všetko dobré i zlé. Spolu žijú, spolu mrú. Z potomkov slovenského národa boli mnohí
povýšení do zemianskeho stavu, nadobudli si veľké majetky a stali sa zakladateľmi
početných, dnes už veľmi starobylých rodov, ktoré vlasti menej berú, než jej dávajú...
I najnepatrnejší poddaní tohto národa sú usilovnými roľníkmi, ktorí vo všetkom
poslúchajú svojich zemepánov. Ale aj s ostatnými severnými Slovanmi žili odvtedy
Maďari v mieri. Nikde sa totiž nezachovalo, že by medzi nimi a Poliakmi, Rusmi a
Bulharmi bolo v neskorších rokoch prepuklo nepriateľstvo.“
Citované podľa: Tibenský, J,: Chvály a obrany slovenského národa, SVKL, Bratislava 1965, s. 98.

25. Tereziánsky urbár

20. 10. 1770

Rozsah poddanských povinností sa v priebehu 16. a 17. storočia tak zvýšil, že začal
ohrozovať ekonomické základy krajiny a niesol v sebe zárodky rozsiahlych roľníckych vzbúr.
Práve preto vydala Mária Terézia (1717-1780) 23. januára 1767 urbársky edikt, ktorý mal za
cieľ zjednotiť prístup k poddanským povinnostiam v celej monarchii a stanoviť im určité
medze. Na jeho základe potom vládni komisári a župní úradníci spísali majetkové vzťahy
medzi zemepánmi a poddanými v celom štáte. Uverejňujeme ukážku súpisu poddanských
povinností pre obyvateľov Hnúšte v Gemeri.

„T r e t y p u n k t
O robotach a jinych službach poddanskych
§ 1.
Jedenkaždy poddany od jednoho každeho sedliackeho gruntu povinnen bude
svemu gruntovnemu panu v jednem každem tydni jeden cely den, to jest: od vychodu až
do zapadu slunce (však ale tak, aby sa jak chudza do roboty i z roboty, tak i čas ku
nakrmeni a napojeni zapražneho dobytka potrebny, do tohože počital.)
Z dvoma dobytky a ze svym vozem, v čas oračky čtyrma dobytky ze svym
pluhem, aneb bránu. Jestli by ale tento aneb onen poddany skrz nedostatek čtvoreho
dobytka predepsanym spusobem oračku vybavit nemohel, takovy z druhym spolu
sprahnuce, jednodenní oračku zdvojídnovu prácu vykoná. Tuto však ale terchovnu
prácu, len toliko jednuc na každu oračku vybaviti jest podlužen. Jestli by ale pri
čtvorém dobytku jedna osoba zadosti učinit nemohla, v téj prípadnosti jednu na každu
robotu jsucu, druhu pak jedine na pohananí lichvy dostatečnu osobu ma pripojiti, však
ale na ten spusob, aby sa tyto dve osoby na žadnu jinšu pešu robotu jakymkolvek
spusobem prinutit nemohli.(1)
služiti: všakničmenej gruntovnemu panu dovoleno nebude takovu robotu
rozdeliti a sveho poddaneho k tomu prinutiti, aby za dva dni ze svým zapražnym
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dobytkem robil: Krome jestliby tenže poddany skrze svu vlastnu nedbanlivost anebo
predsevzeti, aby sveho pana oklamal, menej statku držal aneb do roboty privedel a z
pričiny takoveho pokuty hodneho nedostatku z druhym spole sprahel.
Na misto pak predjmenovanej zapražnej roboty nebude povinny poddany v pešej
robote, to jest: brez dobytka viacej než dva dni svemu panu služiti. Podobnym spusobem
i ty, kteri jednu polovicu, čtvrtu aneb osmu častku sedlackeho gruntu maju, podle
prislušnej miry a slušnosti panske roboty budu vykonavati.“
(1)

Vpísané vrchnosťou do tlače.

Citované podľa: Husa, V. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, I. diel, Nakladateľstvo ČSAV, Praha
1954, ss. 548-549.

26. J. Papánek: Historia gentis slavae

1780

Juraj Papánek (1738-1802), rodák z Kuklova okr. Senica, vydal v roku 1780 v
Päťkostolí prvé slovenské dejiny s názvom Dejiny slovenského národa-O kráľovstve a kráľoch
slovanských. Ich počiatok síce kládol už do 4. storočia n. l. a rad udalostí z doby
veľkomoravskej, vrátane osoby kniežaťa Svätopluka idealizoval, ale svojim spisom poukázal
na hlbokú tradíciu slovenských dejín, čím povzbudil a inšpiroval nastupujúcu generáciu
obroditeľov.
„Svätopluk sa neočakávanému nepriateľovi napochytro postavil na odpor. Keď
ho Arnulf(1) nemohol poraziť s Frankami, Bavormi a Alemanmi, zavolal si ešte na
pomoc Maďarov. A tak spojenými silami a zbraňami viacerých národov s veľkou
námahou a s všetkým prelievaním krvi premohol Svätopluka, silného a najslávnejšieho
obrancu kráľovstva. Zaiste, keby len štvrtina z národov bola sympatizovala so
Svätoplukom či pre jeho hrdinstvá, či jeho udatných vojakov, nezaostal by tento za
Alexanderom Veľkým. Poraziac Svätopluka a uzavrúc mier, zmocnil sa Arnulf Segna.
Keď Maďari videli jeho záhubu, obzrúc si krajinu, začali kuť tajné plány, ktoré sa
neskôr zjavne prejavili. Tu treba pripomenúť, že uhorskí dejepisci Turóczi a Bonfini sa
veľmi mýlia, keď celé potlačenie slovenského kráľovstva pripisujú iba Maďarom a ani
sa len nezmienia o Arnulfovi a iných vojskách. Veď Maďari boli len pomocníkmi pri
rúcaní slovenského kráľovstva. Oni si odniesli hotovú palmu víťazstva z kráľovstva,
rozbúraného Arnulfom, Bavormi a Alemanmi. Že Svätopluk bol porazený nie iba
bojovnosťou Maďarov, ale krviprelievaním mnohých národov, veľmi dobre vidieť aj u
slávneho uhorského dejepisca Štefana Kantonu, doktora histórie na kráľovskej
univerzite v Budíne, v jeho Dejinách prvých kniežat Uhorska. Tak isto píše aj slávny
Juraj Pray a takým istým spôsobom podávajú vec aj starí dejepisci: Že Maďari boli len
pomocníkmi v rozvrátení kráľovstva Slovákov a pri porážke Svätopluka, pretože od
východu ich napadli Maďari, od juhu Panóni pod vedením sávskeho kniežaťa Braclava,
zo západu Bavori a Frankovia a od severu Alemani. Slovenský národ podľahol teda
týmto piatim mocnostiam, ktoré zjednotené s vypätím všetkých síl vohnali do žalostnej
vojny.(2) Dosvedčuje to i Otto Frizinský, pokračovateľ Fuldských análov, k roku 889,
analista z Mét k roku 890 a k tomuto roku aj Pagius. Aventinus však v Análoch
poznamenáva: ”V máji prišiel na rakúsku hranicu Arnulf, aby mal pri Hengesvelde
slávnostnú poradu. Pretože Svätopluk pohrdol prísť, považoval ho za nepriateľa ríše.
Na tejto porade boli poľské knieža Vratislav a vodca Maďarov Kusal, ktorí doteraz
nemali stále sídla, ale túlali sa po európskej Sarmatii. Sľubovali, že napnú všetky sily, ak
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dostanú za odmenu krajinu, ktorú si vydobyjú. Arnulfovi sa páčila táto ponuka, preto s
ňou súhlasil. Rozhodol, že Slovákov napadnú tri vojská: Kusalovi a Maďarom, svojim
obľúbencom, určil Dáciu, Vratislav, knieža poľské, dostal rozkaz začať boj od chrbta a
cisár Arnulf vpadol spredu s Frankami, Švábmi a Bavormi. Celý mesiac júl prechádzal
cez kráľovstvo Slovákov a všetko naplnil požiarmi, lúpežou a smútkom. Avšak Kusal a
Maďari zúrili ešte krutejšie, obe Dácie - pred a za Tisou až po jej vtok do Dunaja zaplavujú ako mračno, zem si delia medzi sebou a tu sa usadzujú, akoby tu mali ostať
na trvalo...”
V kráľovstve Slovákov možno nájsť všetko, čo plodí zem. V horách sa dolujú
bohatstvá zlata a striebra, nachádzajú sa drahé kamene, kopú sa vzácne kovy a
najsilnejšie železo. Chladné bystriny, vyvierajúce svieže pramene, príjemné toky riek
zavlažujú zem. Vrchy, údolia, roviny a úrodné lesy živia obyvateľov, bohato ich
zásobujú mnohorakým ovocím a plodmi. Početné kyselky a mnohé liečivé pramene
spríjemňujú život roľníkov. Pivo a šľachtené víno obveseľuje ducha. Sú tu vzácne ryby
a najrozmanitejšie mäso každého druhu. Slovom, všetkého je tu hojnosť pre dôstojné
uchovanie ľudského rodu...“
(1)
(2)

Východofranský kráľ Arnulf (887-899) viedol niekoľko útokov proti veľkej Morave a
konkrétne proti Svätoplukovi. V roku 892 použil pri útoku na Veľkú Moravu
staromaďarské vojsko.
V skutočnosti Veľká Morava nebola v roku 892 porazená. Útočníci iba vyplienili jej
územie, na čo ešte v tom istom roku odpovedal Svätopluk útokom na dnešné Rakúsko.
Odrazil i ďalší útok v roku 893. Skutočný rozpad či rozklad Veľkomoravskej ríše
začal až po smrti Svätopluka I. roku 894 a pravdepodobne bol dovŕšený v rokoch 906907.

Citované podľa: Tibenský, J,: Chvály a obrany slovenského národa, SVKL, Bratislava 1965, ss. 112-114, 121.

27. Tolerančný patent

29. 10.1781

Od čias protireformácie bolo postavenie nekatolíckych cirkvi na Slovensku i v celom
Uhorsku mimoriadne ťažké. Podmienky Viedenského a Lineckého mieru im zaisťovali určité
práva, ale ich celkové postavenie neriešili. Pokus v tomto smere urobil cisár Jozef II. (17411790, cisár od roku 1765) vo svojom Tolerančnom patente, vydanom 13. októbra 1781 pre
Čechy, Moravu a Sliezsko a 29. októbra 1781 pre Uhorsko.
„Podľa obsahu najvyššej cisársko-kráľovskej rezolúcie, ktorá bola datovaná a
vydaná 13. vo Viedni, mala z jednej strany presviedčať jeho rím. c. k. apošt. výsosť o
škodlivosti každého nátlaku na svedomie a z druhej strany mala presviedčať o veľkom
úžitku, ktorý plynie z opravdivej kresťanskej snášanlivosti pre náboženstvo a štát.
Treba povoliť aug. a helv.(1) príbuzným náboženstvám ako aj neblúdiacim Grékom(2)
vykonávanie primeraného súkromnoduchovného cvičenia v ich náboženstve, bez ohľadu
na to, či ono bolo niekedy obvyklé, alebo zavedené a či nie. Iba samotnej katolíckej
cirkvi ponecháva sa prednosť vo verejných náboženských cvičeniach. Obidvom
protestantským cirkvám má byť povolené vykonávanie súkromného cvičenia na
všetkých tých miestach, kde, ako je to nižšie uvedené, pripadá ono podľa počtu ľudí a
poslucháčov fakúlt a tam, kde nekatolíci doposiaľ nedržia verejné náboženské cvičenia.
Jeho výsosť povoľuje zvlášť:
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1. Nekatolícki poddaní budú si smieť vybudovať modlitebnicu so školou, kde ich
býva 100 rodín, keď aj nie v mieste duchovného, alebo kde je modlitebnica, ale v jednej
jeho časti vzdialenej na niekoľko hodín; tí, ktorí bývajú ďalej, môžu dochádzať tak
často do druhej modlitebnice, ktorá sa predsa nachádza v c. k. dedičných zemiach. Aj
ich duchovní, ktorí bývajú v dedičných zemiach, môžu navštevovať príbuzných viery
(svojich cirkevníkov) a poskytnúť im ako aj chorým potrebné vyučovanie a duchovnú
opateru a lásku. Nikdy sa nesmie zabrániť katolíckemu duchovnému pod veľkou
zodpovednosťou, ak je povolaný k niektorému chorému (evanjelikovi).
Vzhľadom k tomuto, jeho výsosť výlučne rozkazuje, aby im bolo slobodne
ponechané z akého materiálu chcú si postaviť kostol, avšak nemá mať zvony ani vežu a
verejný vchod nemá viesť z ulice, treba im voľne ponechať prisluhovanie ich sviatosti a
vykonávanie služieb Božích tak ako v mieste samom, tak isto aj v prislúchajúcich fíliách
potešovať chorých a pochovávať aby mohol odbavovať duchovný.
II. Nech im je povolené pozývať si vlastných učiteľov, ktorí majú byť vydržiavaní
sborom (cirkevným), ale čo sa týka učebných metód, podliehajú tuzemskej školskej
správe.
III. Práve tak povoľuje jeho výsosť nekatolíckym obyvateľom jedného mesta
povolať si svojich duchovných, ak si ich budú platiť sami, ale keby vrchnosť to chcela
prebrať na seba, platilo by na nich právo mýtnej prezentácie, predsa má jeho výsosť
zachovávať konfirmáciu tým spôsobom, že kde by sa nachádzali protestantské
konzistóriá, tú konfirmáciu udeliť nimi, kde by neboli, tam majú udeliť konfirmáciu
tešínske konzistória alebo v Uhorsku jestvujúce konzistória, až do tých čias, kým by
pomery nevyžadovali zriadiť v krajinách vlastné konzistória.
IV. Podľa práva denné kňazské rúcho má byť vyhradené len ordinovanému
kňazovi, ako je to v Sliezsku.
V. Jeho výsosť chcela by vyniesť rozsudok veľmi priaznivý, v ktorom je
náboženská podstata nekatolíkov, týkajúci sa politického krajského úradu s
pritiahnutím niektorých ich duchovných a teológov, podľa ktorého sa hovorí a
rozhoduje o náboženských zásadách, o tom predsa má byť ďalší obežník na politické
dvorné miesto voľný.
VI. Bolo by dobre upustiť od výčitiek doposiaľ obvyklých reverzov zo strany
nekatolíckej pri sobášoch kvôli výchove ich narodených detí. Všetky deti mužského a
ženského pohlavia po katolíckom otcovi majú byť vychované v katolíckom náboženstve,
na ktoré sa máme pozerať ako na priaznivé znamenie panujúcej cirkvi; naproti tomu u
protestantského otca a katolíckej matky majú nasledovať podľa pohlavia.
VII. V budúcnosti nekatolíci mohli by byť pripustení k nákupu domov a statkov,
ku občiansko-majstrovskému právu, k akademickým hodnostiam a k civilným službám,
nemajú sa pridržiavať žiadnej inej sľubovej formulky, iba tej, ktorá vyhovuje ich
základnonáboženským ustanoveniam. Nemajú byť prinútení k účasti na procesiách
alebo k úkonom dominantného náboženstva, ak sami nechcú.
Máme to brať do ohľadu bez rozdielov náboženských pri každej voľbe a
služobných miestach, ako sa to deje u vojska, denne poctive a svedomite. Najprv treba
pozornosť venovať poctivosti a schopnostiam patričného a potom na jeho kresťanskomorálny spôsob života.
Takéto dišpenzye majú byť bez ťažkostí udelené k držbe majetkov k
občianskomajstrovskému právu u poddaných miest krajskými úradmi, u kráľovských a
venných miest, ale tu, kde sú zemské úrady, majú byť udelené nimi a kde sa
nenachádzajú žiadne - vládou.
V prípade, že by sa vyskytlo oneskorenie pri žiadaní dišpenzov, pre ktoré oné
maly by byť zamietnuté, tak malo by sa vždy oznámiť spolu aj s pohnútkami vláde a od
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nej na kráľovský dvor k dosiahnutiu najvyššieho rozhodnutia. Kde by išlo o právo
občianstva vyššieho stavu, tam treba udeliť dišpenz podľa výsluchu zemského, úradu
rím. cis. král. vznešenosti výsosti Česko-Rakúskej dvornej kancelárie. Toto všetko sa
vzťahuje podľa pravidla najvyššieho nariadenia, na všetkých a na každého súdneho
pravotára, vedúceho, statkára, vrchnosti a úrady, tiež na osadlých a obyvateľov k
najpresnejšiemu vykonaniu, dodržiavaniu a zachovávaniu.
Viedeň 13. okt. 1781“
(1)
(2)

Augšpurský a helvetský.
Gréckokatolíkom.

Citované podľa: Husa, V. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, I. diel, Nakladateľstvo ČSAV, Praha
1954, ss. 551-553.

28. Prešpurské noviny

1783

Od 1. júla 1783 do 30. júna 1787 boli v Bratislave vydávané najstaršie slovenské
noviny. Ich autori pri písaní využívali češtinu, ktorú miešali so slovenčinou. Základné ciele
prvých slovenských novín stručne zhŕňa ich Úvodné oznámenie.
„Všickni vůbec ostrovtipní politikové a skušení mestského tovarišstva správcové
jednomyslne tvrdí, že žádna vec tolik rozšírení obecného dobrého krajin nepomáha,
jako když mešťané a obyvatelé jejich nejen umení všelijakého dostatečnou známost
mají, ale zvláště když skutky, mravy a zevnitrný jiných národů obchod zretedlne
poznávají. Skrze to zajisté nabýti mohou opatrnosti k vyvarování sa škodlivých príčin,
ješto stav dokonalejší a blahoslavenejší učiniti mohlo. Tento pak vznešený a opravdivého
vinše hodný cíl nejpríhodneji skrze pilne všeobecných v jedne každe sveta strane
zbehlých príhod popisování a jejich prostředkem veřejných listu, jenž noviny slove, v
známost uvozování dosáhnouti sa snaží. A ta práve jest príčina, že žádna takmer nácie,
ani jen na poli umením osvícených stranách sveta sa nenachází, kterážto by neb o
všeobecných krajin pripadnostech, aneb prinajméne v vlasti své zbehlých príhodách jejichžto známost mravy, napravení hospodárství napomáha, rozum pak k veliké
dokonalosti privodzuje - ve verejne psaných listech v svém materském jazyku nečtela...
K tomu tedy cíli a konci my uložili jsme hned pri začátku budoucího mesíce
července a nejmilostivejším cisársko-královským povolením predjmenované slovenské
noviny tlačiti. Tým pak vetší nadeji máme, že tomuto z milování vlasti pocházejícímu cíli
dost učiníme, čím více sa vynasnažovati chceme jak zvláštní prespolní prípadnosti, tak
také i všecky domácí príhody a pod jménem techto všecka krajinská zrízení k
hodnostem jistých osob povyšování, cenu rozličného obilí, nekteré literárního umení
dotýkající sa veci, k napravení hospodárství a k užítečnejšímu delení rolí sloužící atp.
nalézt, z nejprednejších a nejjistších zpráv vytahovati a je laskavým čtenárům v
čistotném českém způsobu mluvení v známost uvozovati.
Vlasti své milovníci, kterí neb v Čechách, neb v Moravě pro tento cíl a konec naše
novinárske listy užívati oumysl mají, nechať na půl roka 5 fl., což pres celý rok 10 fl.
učiní, Prešpůrčané ale na celý rok 6 fl. i dostatečné vypsání jména svého, hodnosti a
místa, v kterémž bydlí, k hlavní císarsko-královské prešpurské pošte odešlou.
V Prešpůrku dne 29. brezna 1783
Nakladatel a spisovatel“ (1)
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(1)

Vydavateľom novín bol Dalniel Tálai, redaktormi evanjelický farár Štefan Leška,
učiteľ slov.-maď. cirkvi evanjelickej v Bratislave Ján Vyskydenský a študent ev. lýcea
Ján Šimkovic.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 16-17.

29. Patent Jozefa II. o zrušení nevoľníctva v Uhorsku

22. 8. 1785

Samostatná vláda Jozefa II (1780-1790) sa vyznačovala nástupom racionalizmu a
centralizmu. Jedným z jeho mimoriadne dôležitých opatrení bolo zrušenie nevoľníctva. Zatiaľ
čo v rakúskej časti monarchie vstúpilo v platnosť už v roku 1781, Uhorsko ešte muselo
počkať. Až rozsiahle povstanie rumunských poddaných, krvavo potlačené cisárskymi
vojskami, ukončilo váhanie cisárskeho dvora v tejto oblasti. Dňa 22. augusta 1785 vydal
Jozef II. patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku.
„My Josept Druhy, z božskej milosti vyvoleny rímsky cisár, vždycky rozmnožitel
ríše, německej, uherskej, českej, dalmatinskej, horvátskej, sklavonskej krajine král
apoštolsky, prvny vudce rakusky, vudce burgundsky a take lotarinsky, veliky vudce
hetrursky, veliky kniže sedmohradsky, vudce mediolánsky, mantuansky, parmensky etc.
gróf habspursky, flandricky, tirolsky etc. etc. Skrze toto písmo jednemu každemu,
kterému sluší, na vědomost dávame: Od počátku panováni našého všecke naše
predsevzetí a ocovské pečováni, nevystavajicu starost a všecke naše praci jedine k
tomuto koncu jsme obrátili, aby jsme prospěch všichného našemu vladarstvi podaného
lidu bez rozdilnosti stavu aneb uradu a bez všeckej nerovnosti mezi národem aneb
naboženstvím, podle vlády našej vyvyšiti a nepominutedlné ustanoviti mohli. Ponevač
ale uznávame, že k obsáhnutí tohoto predsevzati polepšeni sedlackého dila a pozbudeni
k práci a pilnosti nejvic dopomahaji, této ale veci se prve obsáhnuti nedaji, nežbych
svobodnost osobská, ktera každemu človeku podle narozeni vlastna jest a kterou
jednomu každemu urad obecny nechati povinen jest, pro sedlakoch obecne ustanovená
a vlastnost věcách, jak daleko ona podle práva sedlákum slušna jest, bezpečna a
ustavična nebyla, k tomu tehdy cílu nasledujice věci obecne a pro vědomost jedného
každého na všech mistech rozhlásiti žadame a prikazujeme.
Prvni. Stav podaných jobbaďský,(1) skrz který sedlákove až do nynejšiho času
zustávati a jakošto jedinej zeme privázani byti museli, na buduci čas zdvihujeme a
nechceme, aby pozatým slovo jobbaď v predešlým rozumu vymluvené bylo, z tejto
pričiny všichnych sedlakoch bez rozdilnosti jejich národu aneb naboženství, jakošto
osoby svobodného bydleni vyvolávame a prikazujeme, aby všudy za takych drženi byli,
ponevač toto pravo prirocené a obecny prospech prikazuje a žada; z kterého tehdy se
rozumi, že každé právo vedení (proces), ktere pro vyhledávani svej svobodnosti nekdo
by vesti chtel, buducim časem misto miti nemuže.
Druhy. Žádáme, aby každemu sedlakovi svobodne bylo podle libosti svej do stavu
manželského, ačkoli bez privolení pana zemanského vstupiti, umeni litere se učiti, v
kunstoch aneb remeslách se cvičiti a tyto všudy provoditi.
Treti. Žadna osoba sedlácka, budto jeho syn, cera aneb jiny k jeho čeledi
prislušici panskej služby prinucem byti nemuže; ale jednemu každemu svobodna vůle
bude takove služby na sebe vziti, aneb ne a pro ročny plat s panem smluvu udelati.
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Štvrty. Každy sedlák veci sve pohnutedlne, aneb skrz vlastnú prácu získané,
podle hodného šacováni zemech, lukách, mlynuv, vinohradoch podle vlastnej libosti
prodati, darovati, proměniti, založiti, ditkám aneb jiným krevnym pratélum poručiti,
aneb komukolvek zanechati muže, však s tymto spusobem, aby pravo davnejši pana
zemanského nijak porušené nebylo; to se ale take rozumí, že ty bremeny a povinnosti,
ktoré prodáváč aneb zanechatel tychto gruntov snašiti povinen byl, rovnym spusobem
na toho, ktere jich kupil, aneb jinak obsáhnul, prechodeji, krome když by tyto povinosti
od pana jinym spusobem vykupene byli.
Paty. Aby bezpečnost sedlákum ve vecech, ktere jim vlastne jsu, navždycky
trváca byla, milostive ustanovujeme, žeby oni aneb jich potomkové ze sedláckého bydla
aneb ze svého jiného gruntu bez dostatečnej pričiny a bez vedomi svej stolici odloženi,
aneb jinač bezpokojeni nebyli, ale v pokojnem prebyvánim zustavali a proti svej vůle z
jednej stolici do druhej preneseni byti nemohli.
Šesty. Co jiné v tychto punktuv zjevne nevyložené povinnosti (se) dotyka,
sedlakove se podle starodavnem predpisaní a obyčaje držeti maji. Jestli by ale nektere
prenasledováni snesli byli, slávna stolica jim fiškalsku pomoc dati, jich pod ochranu svů
vzíti a krivdy jim udelané trestati povinnena bude.
Když predpovedene veci pro sedlákoch ustanoviti a milostive oznamiti davame,
ufame teš za jiste, že oni (sedlaci) rovnym spusobem otcovskej našej vule dosti učiniti a
skrz bedlivost svu a pilnu opatrnost gazdovstva sedlackého, obecny prospech, jako i
vlastne sve a ditkach svych štesti vyvyšiti se usilovati budu.
Psané v našem prvnovucevskem meste ve Vidne v Rakusách dne dvaadvacatého
měsíce augusta roku tisíc sedemsto osemdeset patého, kralovstvich našich rimského
jedenadvacátého, uherského a českého pátého.
Josephus m.p.
L.S.(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Comes(2) Franciscus Eszterházy m.p. (3)
Josephus Méhessy m.p.“

Jobbaďský - poddanský.
Gróf.
Vlastnou rukou.
Miesto pečate.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 149151.

30. Jozef. I. Bajza: René mláďenca príhodi a skusenosťi

1785

Katolícky kňaz Jozef Ignác Bajza (1755-1836), rodák z Predmieru, okr. Žilina, v
niekoľkých spisoch propagoval reformné snahy cisára Jozefa II. a kritizoval neľudské
podmienky, panujúce na slovenskom vidieku, ktoré ako farár v západoslovenských dedinách
videl na vlastné oči. Kritický pohľad na svet sa odrazil i v jeho románe René mládenca
príhody a skúsenosti, ktorý sa stal prvým románom, napísaným v slovenčine.
„Lidskim techdi ňech je s nimi nakládano spúsobem, který v tichosti, v
milosrdenstvý v podcťivosťi a v jinších duchovních múdrích dúvodéch záleží, který
ňikdi víc, nežli vikonáno biťi múže, ňerozkazuje, kúlmi jakožto hovadskími osteňmi a
ponukačmi jeďine v potrebe, kďiž juž vše jinšé prostrédki ničemné jsú, nažívaťi káže,
ale i tenkrát tak mírňe a strídme, abi na míste popraveňá zhoršeňí ňenasleduvalo.
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K príjmuťí a zaujaňí radi téjto ňech rozmislá panujíci dalšéj, že ze sedláka všecci
žijeme. Vezmi kterýhokoliv liduv stav a ačkoliv sa ťi viďeťi buďe, že on sám na sebe a
na své viživeňí pracuje, ano, že sa víc ješťe unúvá nežli mnozí sedláci, ale pohlédni jen
pilňejšéj, prvný základ vždicki z rúk sedlákuv vichází.
Juž ňech sedlákuv sužujú, ňech jich všelikeronásobňe prenasledujú, ňech jim
bremeno nad ťarchu nadhazujú, nadevšecko, abi k svím vecám prihlídaťi nemóhli, čo z
teho vijďe?! - Príliš zretedlná pravda jest onoho prísloví: Jestli sedlák pevno na
obidvěch svích nohách stojí, stojá pevno i jinší všecci, kďiž pak sedlák počíná kulhaťi,
kulhajú všecci - Abi techdi prvné stálé bilo, stále mírňe (opakujem) ňech sa s nimi
zachází.
Ale která jest tá míra, podle ňejž bi sa mali službi sedlákum ďeliti? Mnoho bich
mlúvil, dokúď bich to pochopitedlňe vyložil, čo však viložiti aňi ňeňi mé predsevzteťi.
Chibu jeďiňe ja karhám, k polepšeňi chibi ňech jinši dohlédnú. Mezitím ňech páni
zbitečnú opusťá nádhernosť a chiba ňé polepšená toliko, zcela znivočená buďe...
Posledňe hleďme na mnohonásobních služebníkuv i domajších, kteri jsú
ustavičně na ruku, i tích, kterí poddanstvý spravujíc, venku v poddanstvý bívajú. A z
druhich tichto kolikeru dvorski, dúchodní, kasnári,(1) úradníci, prefektussi,(2) anehž
najvyšší pánstvá riditeli a opravďivi pánuv svích námestnici jsú? Všecci títo jako v
jméňe, tak aj v cti a plaťe, kterí ťáhnú, jsú rozďílní a jeden jediný bi k všemu temi
vistačil, čo jináč všecci odbavúvajú. Jeden jedinký bi k všemu temu vistačil, jako? Jestli
bi páni žádné role na svú stranu ňedržali, na svú stranu zrábaťi ňedali, než všetko
poddaním poďelili a od nich hotový bár v zrňe a v jinšéj úroďe, bár v penizéch plat
brali. Tím spúsobem bi aj polá lepšej vihlídali, nebo sedlák bedlivejšéj virábá, čo svoje
jest, buďto od teho platí, nežli čo pánské biťi zná, jako o tem i hore víš juž spomneno
jest. - Zridka on svú lichvu(3) na pánskéj roli uďerí...“
(1)
(2)
(3)

Kasnár - správca feudálneho panstva.
Prefektuš - veliteľ ozbrojencov, drábov.
Lichva - rožný dobytok, tu v záprahu.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 152.

31. A. Bernolák: Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách
1787
Už v druhej polovici 18. storočia bola jasná cesta slovenských národovcov ku
kodifikácii slovenčiny ako národného spisovného jazyka. Ako prvý sa tejto úlohy podujal
katolícky kňaz Anton Bernolák (1762-1813), rodák zo Slanice, okr. Dolný Kubín, ktorý v
niekoľkých jazykovedných dielach vyzdvihol nielen význam samotného slovenského jazyka.
Jeho boj za presadenie západoslovenského nárečia ako základu spisovnej slovenčiny však
nenašiel rozhodujúcu odozvu. Orientáciu na vznik národných spisovných jazykov podporoval
i inicioval cisár Jozef II., ktorý ale na druhej strane zrušil latinčinu ako úradný jazyk
monarchie a nahradil ju nemčinou, na čo Maďari odpovedali priorizáciou maďarčiny na
svojom území a snahou negovať ostatné nemaďarské jazyky Uhorska.
„Dosiaľ veľmi mnohí pestovatelia slovenského jazyka v Uhorsku mali horlivú a
naozaj chválihodnú túžbu, aby sa našiel aspoň len jeden človek spomedzi toľkých vo
všetkých náukách veľmi zbehlých ľudí, ktorý by odložil na čas príliš vážne vedecké
starosti a venoval pozornosť i vedecké snahy vypestovaniu panónskoslovanského
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pravopisu a výslovnosti a očisteniu od chýb, ktoré sa dostali do nášho jazyka z
výslovnosti a pravopisu českého. Ale veru tieto horlivé a celkom oprávnené želania vyšli
nazmar. Jedni nemali smelosti a trpezlivosti k namáhavej práci, druhých odradila od
podujatia a začatia práce obťažná a ešte neprekliesnená cesta; niektorých odstrašila
nežičlivosť a ohováranie niektorých protivných ľudí, s ktorými museli žiť; mnohým
bolo na prekážku verejné zamestnanie. Iní, o ktorých sa dobre vie, že ich je mnoho, síce i
proti spomenutým ťažkostiam venovali sa pestovaniu slovenského jazyka a viacerými
vydaniami poučných pravidiel, určených na jeho vybrúsenie, ho aj obohatili, ale tieto
pravidlá tak preplnili pravidlami, čerpanými z českých prameňov, že by vyhovovali skôr
Čechom ako panónskym Slovanom.(1)
Keď si tejto veci veľmi dobre všimli mnohí a poriadni verejne činní mužovia,(2)
podľa vlastnej schopnosti a jasného postrehu povzbudzovali nás, prosili a aj viac ráz
pobádali, aby sme sa my chytili do tej práce a aby sme s napätím všetkých síl celkom
upravili pravopisné pravidlá, očistené od chýb a ťažkostí, podľa úzu Slovanov,
bývajúcich v Panónii. Táto práca sa nám videla ťažká, v daných našich okolnostiach
veľmi ťažko dosiahnuteľná a pre zmenu, ktorú so sebou nevyhnutne privádzala, i
nebezpečná. Vedeli sme totiž s plnou istotou, že narazíme na mienku iných, pretože aj tu
platí výrok: "Väčšiu silu má stará chyba ako nová náprava", nehovoriac o nevhodnom,
ako aj straníckom úsilí tých, ktorí sa všemožne snažia dokázať, že i v samom
panónskoslovanskom pravopise treba kráčať presne po stopách českých. Pre tieto
prekážky sme sa veru chceli celkom vyhnúť tejto práci, zatarasenej toľkými
ťažkosťami. Keď však na nás veľmi naliehali a toľko ráz nás prosili, aby sme túto malú
prácu neodvrhovali - veď keby sa náhodou aj zjavili nejakí príliš prísni kritici, ako to
už býva, nestarali by sme sa o nich - konečne sme horko-ťažko so žiadosťou súhlasili,
ale predsa sme neuznali za dobré, dať sa do práce prv, kým by sme neoboznámili s
predsavzatím múdrych a preslávnych mužov, ktorí bývali ďalej do nás a mohli mať o
vec záujem; na ich súhlas, ba ešte aj odporúčanie sme začali. Čo sme však vykonali, nech
posúdia tí, ktorým na srdci leží starosť o tieto domáce veci, a nie tí, čo nevedia rozoznať
somára od komára...
Ale nech sa práve tak nik nehnevá na nás zato, že týmto dielom sami stanovené
pravopisné pravidlá prispôsobujeme výslovnosti Slovanov, žijúcich v Uhorsku, a nie
výslovnosti českej. Veď predmetom nášho spisu boli panónski Slovania, nie Češi. Ako tí,
čo budú chcieť napísať pravopisné pravidlá pre Čechov, musia sa celkom prispôsobiť
ich výslovnosti, tak aj my sme si zas museli všímať výslovnosti Slovanov v Uhrách, aby
sa nezdalo, že sme zanedbali inak všeobecné a základné pravidlo, ktoré vyžaduje, aby sa
pravidlá písania i tlače (pre panónskych Slovanov) volili podľa výslovnosti (panónskych
Slovanov).“
(1)
(2)

Termín panónski Slovania označuje u Bernoláka Slovákov.
Jedná sa o skupinu slovenských intelektuálov, na ktorých sa Bernolákova skupina
obrátila s prosbou o písomné vyjadrenie k otázke spisovného slovenského jazyka.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 44-45.

32. Zákonný článok 35/1790 o úprave poddanských pomerov

1790

Po smrti Jozefa II. došlo k pokusom vrátiť vývoj v monarchii späť, čo sa stretávalo s
odporom významnej časti obyvateľstva. Zvlášť aktívny bol odpor voči plánom obnoviť
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nevoľníctvo, zrušené Jozefom II. Uhorský snem preto v rokoch 1790-1791 prerokoval vzťahy
zemepánov k poddaným a prijal zákonný článok 35/1790, ktorý ich upravoval a za určitých
podmienok dokonca povoľoval sťahovanie poddaných.
„(Stavy a rady sa uzniesli), že tie záležitosti, ktoré sa týkajú pomeru zemepánov k
ich poddaným a vzťahujú sa na jeho udržanie, nech sú vždy prerokúvané a určené
krajinským snemom, a že aj urbár nech je vypracovaný a určený krajinským snemom;
ale aj dovtedy, kým krajinský snem sa neuznesie inakšie, všade a od každého majú sa v
úcte mať a starostlivo dodržiavať za vlády blahej pamäti cisárovnej a apoštolskej
kráľovnej(1) ako dočasne zavedené opatrenia ešte aj teraz platnej urbárskej úpravy,
ako aj urbárskeho plnenia, ako aj s nimi spojené závislosti sedliakov určené na základe
urbárov ich zemepánov; naproti tomu právomoc a rozhodovanie zemepánov ich
poddaných sa týkajúce, až do krajinského snemu, ktorý sa má konať v roku 1792, a to
bez každého dôsledku, ktorý z toho vyplýva oproti základným zákonom krajiny, majú
byť všade a od každého v úcte držané.
Ďalej uzniesli sa stavy a rady so súhlasom jeho svätého veličenstva,(2) že po
obnovení zákonnej právomoci panských stolíc všetky stolice(3) krajiny majú sa vážne a
účinne starať o to, aby sa konali zasadnutia panských stolíc v každom potrebnom
prípade pri zachovaní záruk predpísaných zákonom na prerokúvanie ponôs a sporov
sedliakov; a aby sa poskytlo vždy rýchle zadosťučinenie ponosujúcim sa sedliakom od
zemepánov alebo ich úradníkov; ako aj k nim sa obracajúcim daňovníkom, pri stálom
zachovaní starostlivosti o osobitnú pomoc a ich prvenstva; dovtedy aj, kým v tomto
ohľade nebude urobená zákonná úprava prostredníctvom krajinského snemu, nech sa
im poskytne rýchle spravodlivosť na ich ponosy bez každého potmehúctva a prieťahov
úplným zákonným zadosťučinením; napokon, aby páni nemohli vymeriavať svojim
poddaným samovoľné tresty, nech je akýkoľvek trest vykonateľný len na základe
rozsudku panskej stolice, alebo, ak ide o urbariálny priestupok, na základe ustanovení
urbára, ale len po predchádzajúcom vypočutí poddaného.
Keďže ale stavy a rady uznali nielen za súhlasné s ľudskými právmi, ale i s
verejnými záujmami, že večné poddanstvo,(4) ktoré už v starých časoch, totiž za
Žigmunda na základe zák. čl. 6 a 14 z r. 1405, zák. čl. 15 z r. 1458 za Michala Szilágyiho;
zák. čl. 26 a 27 z r. 1547 za Ferdinanda I., a zák. čl. 35 z r. 1568 za Maximiliána a skrze
viaceré iné zákony krajiny bolo zrušené, ale následkom pohnutlivých čias, nie síce v celej
krajine všeobecne, ale v mnohých jej častiach a miestach znova od čias pamäť
presahujúcich bolo zavedené, teraz opäť nech je na základe slobodnej vôle stavov a rád
obecným zákonom zrušené.
Preto sa právo slobodného sťahovania pre každého poddaného a podriadeného
opätovne obnovuje spôsobom, že odrátajúc tak všetky rôzne verejné, ako aj panské
dlžoby, nech je im povolené skrze stoličného sudcu za účasti zemepána predať
svedomite ohodnotené zvršky a opravy (nezarátajúc sem hodnotu usadlostí,
prináležajúcim zemepánom a práve tak ani hodnotu vecných potrieb poskytnutých
rovnako zemepánom), keď sa ale predaj nepodarí (tak ale, že všetky s pôdou pevne
súvisiace veci pripadnú podľa 22. paragrafu 2. záverečného ustanovenia Vladislavovho
zemepánovi), môžu sa odsťahovať - a to kamkoľvek - v istej lehote okolo sviatku sv.
Gregora, teda nie v hociktorom ročnom období, keď predtým urobili o tom predbežné
oznámenie okolo sviatku sv. Michala archanjela.(5) Aby sa však urobila prietrž
pokusom poddaných a falšiam pri ich prijímaní, zemepáni takýchto sťahujúcich sa
poddaných nemajú bez vyššie spomenutého vysvedčenia prijímať a inakšie konajúci,
ako aj tí, ktorí skrývajú utekajúcich podaných, majú podliehať ťarche úhrady
zažalovaných trov, ako aj vráteniu súkromných či verejných pohľadávok prevzatých
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takýmito poddanými a majú byť trestaní trestom ustanoveným pre ukrývačov zbehlých
poddaných. Aby však niektoré časti krajiny neboli zbavené obyvateľstva a na škodu
štátu neboli vystavené skaze, stolice budú bedliť, aby z ich lona sa neuskutočnili
vysťahovania, ktoré by mali za následok pozoruhodnejšie poškodenie verejnej základiny
a zničenie celých dedín.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Mária-Terézia
Leopold II. (1790-1792).
Panské stolice, ako osobitné súdy zemepánov, vykonávali súdnu právomoc nad
poddanými. Existovali až do roku 1848.
Poddaný bol pripútaný k pôde bez sťahovacieho práva. Viď predchádzajúce
dokumenty.
Sviatok sv. Gregora bol 12. marca a sv. Michala archaniela 29. septembra.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 68-70.

33. Prvý maďarizačný zákon

1790

Na zasadaní Uhorského snemu v rokoch 1790-1791 bol prijatý veľmi stručný a na
prvý pohľad nenápadný maďarizačný zákon, nahradzujúci dovtedy úradnú reč - latinčinu
maďarčinou.
„Jeho sväté veličenstvo ubezpečuje stavy a rady, že v akýchkoľvek záležitostiach
nebude sa používať cudzia reč;(1) aby potom vlastenecká maďarská reč sa lepšie šírila a
cibrila, budú v gymnáziách, akadémiách a na uhorskej univerzite(2) zriadené pre
potreby vyučovania maďarského jazyka a štýlu osobitní profesori,(3) aby tí, ktorí tento
jazyk neovládajú a chcú sa ho naučiť, alebo ho už ovládajú a prajú si v ňom zdokonaliť,
získali príležitosť splniť svoje želanie v niektorom ohľade; záležitosti vládnych stolíc(4)
majú sa ešte nateraz prerokúvať v latinskom jazyku.“
(1)
(2)
(3)
(4)

Pod cudzou rečou sa rozumie latinčina.
V Uhorsku v tej dobe existovali dve Akadémie, slúžiace k výchove budúcich
úradníkov a len jediná Univerzita v Budíne, ktorá sem bola prenesená z Trnavy roku
1777.
Od tej doby slovenskí vzdelanci požadovali otvorenie obdobnej katedry slovenského
jazyka.
Šlo o: kráľovskú dvorskú kanceláriu vo Viedni, uhorské miestodržiteľstvo v Bratislave
a ostatné centrálne uhorské úrady.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, s. 71.

34. Zákonný článok 26/1790-1

1790-1

Uhorský snem v rámci svojho zasadania v rokoch 1790-1791 potvrdil trend
zvyšovania autority nekatolíckych cirkvi, najmä evanjelikov. Zákonný článok 26/1790-1
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podstatne rozšíril práva protestantov v Uhorsku, takže je preto niekedy nazývaný ako
základný zákon uhorských evanjelikov.
„1. Aby bol odteraz bez ohľadu na neskoršie zákony a články, ako aj výsady,
rozhodnutia a úpravy, povolený slobodný výkon náboženstva - s voľným používaním
kostolov, veží, zvonov, škôl, cintorínov a pochovávaním - tak korúhevným pánom,
magnátom a zemanom, tak slobodným kráľovským mestám a všetkým krajinským
stavom a radom, na ich majetkoch a na majetkoch kráľovského fisku, v mestách a
dedinách a aby nikto z nich (nech prislúcha ku ktorémukoľvek radu a stavu) vo voľnom
toho užívaní a výkonu jeho veličenstvom alebo ktorýmkoľvek zemepánom pod žiadnou
zámienkou nebol rušený - aby sedliaci tiež, nech bývajú v mestečkách, alebo na
dedinách, na majetku ktoréhokoľvek zemepána alebo verejného fisku, v záujme
všeobecného pokoja a kľudu kráľovstva, vo voľnom užívaní, výkonu náboženstva a
podobne, nijakým spôsobom pod žiadnou zámienkou neboli rušení a aby im neboli
robené prekážky zo strany jeho veličenstva, jeho ministrov alebo ich zemepánov.
2. Cieľom širšieho upevnenia voľného náboženstva, takto vyhláseného, sa ďalej
prehlasuje, že ono už nikde viac nie je súkromné, ale všade verejné; a keďže následkom
toho úplne prestáva rozdiel medzi verejným a súkromným vykonávaním náboženstva,
budú mať evanjelici v budúcnosti právo nižšie označeným spôsobom ustanovovať
cirkevných služobníkov (duchovných) aj na tých miestach, ktoré dosiaľ považovali za
filiálky, a na všetkých tých miestach, na ktorých za nutné uznajú, stavať alebo
opravovať kostoly s vežami alebo bez nich, školy a byty pre duchovných bez akejkoľvek
ďalšej žiadosti, s podmienkou ale - pretože zabezpečenie existencie poplatného ľudu je
hlavnou úlohou verejnej správy -, že na týchto miestach, kde následkom zavedenia
voľného užívania náboženstva by bolo treba nový kostol alebo modlitebnicu stavať,
alebo zriadiť stanicu duchovného, prostredníctvom zmiešanej komisie, ktorú má vyslať
príslušná stolica, ale bez vplyvu biskupa, potrebné trovy a výlohy, daňovú schopnosť
ľudu, taktiež počet tam stály byt majúcich duší alebo rodín, spôsobilých ďalej udržovať
voľný výkon náboženstva, za účasti zemepána sa majú vyšetriť, uznať a stolici hlásiť,
kde po obdržaní vysvedčenia o tom, že disponujú dostatočným pozemkom a že k
vykonávaniu náboženstva potrebný počet tam jestvuje: zemepán bude povinný dať pre
kostol, pre duchovného a školu iba potrebný pozemok v meste alebo na vidieku,
katolícke obce ale nijakým spôsobom nebudú povinné k zariadeniu alebo k dotácii
takýchto kostolov alebo škôl, alebo prispievať trovami alebo záprahom alebo ručnou
prácou; to isté sa bude dodržiavať i so strany evanj. zemepánov a obcí pri zriaďovaní
rím. kat. kostolov a bytov pre duchovných; zároveň sa vyhlasuje právo evanj. zemanov a
zemepánov na zavedenie voľného vykonávania náboženstva, taktiež na vystavenie a
opravy kostolov a fár, raz navždy za neomedzené.“
Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 71-73.

35. J. Fándly: Pilní domajší a poľní hospodár

1792

Člen Bernolákovej skupiny Juraj Fándly (1750-1811), rodák z Častej, okr. Pezinok, sa
vášnivo venoval propagácii reforiem Jozefa II. i snahám o emancipáciu slovenčiny. Svoje
obrodenecké spisy spojoval s požiadavkou zavádzať nové metódy v poľnohospodárstve a už
tým zlepšiť postavenie slovenských roľníkov. Po smrti cisára Jozefa II. boli jeho diela,
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obdobne ako i Bajzove, zakazované. Jednotou jeho obrodeneckých a novátorských snáh bol
tiež jeho spis Pilní domajší a poľní hospodár.
„Čo techda nám (abich uš jednúc k mému predsevzeťí pristúpil), nám dovčilka v
ľitterném umeňu zapovrhnutím, ba po ňeďbanľivých šlapajách pominutého stoleta
nědbanľivím Slovákom pozustává? Buďeme-ľi aj pozaťím od inších vismívaňí?
Budeme-ľi aj budúcňe písemné pero od Moravca, kňihi od Čecha požičávať? Buďeme
na sveťe bez školského vidaného osohu ľen darmo školské klučki otvírať a zatvírať.
Len na plano ven a ňúter školské prahi prekračovať? Bratrove! zmisľiťe si, že blatnatí
vek, pošmúrné stoleto žiľi pred nami naši Slováci. Včil nám svítľí osvícené časi.
Usilujme sa z rečú, s písmámi, z vidaníma kňihámi náš národ, naše méno, naších
potomkov, keď ňe k zlatému, aspon ponajprv k stríbernému veku povíšiť. Usilujme sa,
dodajme jeden druhému chuti, pridajme vúľu, spojme silu a vládu: naša milosťivá
vrchnosť a Búh, malé počátki na veľikí zrost vivišující aj nám dálej a víše pomóže.
Prevíšme prvňé prekážki, pamatajíce na to laťinské porekadlo: Pridaj málo k
maľičkému a k málu máľiľinko tak za maľi čas veľký kopec pribuďe...
Zobuďme sa techda, piľní tovariši, povstaňme ze sna leňivosti, dopomáhajme k
vidáňú naších novotních slovenskích kňích. Kdo ňemóže z utratámi, ňech takto chiťi
pero, ňech položí ruku na papír, ňech sa zahledí do kňihi a čo si včiľ ňetrúfá to v
nasledujících časoch skutkom svetu preukáže; teto našé prvňé (bárs ňe všem po vúli)
kňihi dajú naším potomkom do ruki ukazujícu rafiku,(1) aby oni to, čo sme mi začali,
dokonaľi, dokonálejšej okrásľiľi...
Milí Slováci, chceťeli mať v budúcich stoletách našého národu chváľitebné a
pamatľivé méno, pre toto a pre slávu jeho ešce vás jednúc láskave, srdečňe napomínám:
Podľa možného spúsobu dopomáhejťe k tlačeňú našinskích kních; jako já vám s túto
mojú prácú a radú dobre prajem, tak vi z vašého srdca mojému zdraví, z vaším
usilováňím mojému ménu, téš sami sebe aj vaším bľižním, vašim potomkom, celému
našému slávnému národu dobre prajťe. Dobre sa majťe.“
(1)

Rafika - rúčička na hodinách.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 160161.

36. Katechizmus uhorských jakobínov

1794

Ani Uhorsko a konkrétne i Slovensko, neobišli myšlienky francúzskej revolúcie z roku
1789. Zvlášť inšpirujúci bol myšlienkový náboj najradikálnejšej časti revolúcie - jakobínov,
ktorého sa uchopili revoluční demokrati v Pešti a Budíne. Okolo bývalého dvorského chemika
Ignáca Martinoviča (1755-1795) sa v máji 1794 utvorila skupina, do ktorej patrili mnohí
študenti zo Slovenska.(1) Uhorskí jakobíni vydali dva spisy - Katechizmus uhorských
jakobínov a Katechizmus tajnej spoločnosti reformátorov. Skupina bola v júli roku 1794
odhalená a jej vodcovia popravení.
„O občanovi.
Keď sily človeka nestačia, aby odolal utláčaniu, akých prostriedkov sa má
pridŕžať? V takomto prípade sa musia všetci utláčaní spojiť a utvoriť veľký
spoločenský zväzok a takto si vytvárať občianske spoločenstvo. Ako sa nazývajú
členovia tohto občianskeho spoločenstva? Občania. Každé iné pomenovanie alebo
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výsady, ako kráľ, gróf, barón, šľachtic, kňaz atď., je nezákonné a hriešne, ktoré totiž
vážne narúšajú spoločenskú zmluvu. V čom spočíva táto spoločenská zmluva? Je
obsiahnutá vo vete: My, členovia občianskeho spoločenstva, chceme sa celou svojou
fyzickou a duševnou silou stavať proti každému útlaku a navzájom si ručiť za
prirodzené práva, ako sú sloboda, vlastníctvo, život a rovnosť. Čo teda má byť to, čo
nazývajú zákonom? Je to všeobecná a najvyššia vôľa ľudu, ktorá sa usiluje zabezpečiť
bezpečnosť krajiny čiže štátu.
O otroctve.
Čo je otrok? Taký človek, ktorého vôľa závisí od vôle jeho pána. Ako sa nazývajú
otroci v krajinách, kde vládne despotizmus? Nazývajú sa potupným menom poddaní.
Ako králi a aristokrati zneužívajú ľud vo vojne? Keď už z vlastných
ziskuchtivých záujmov vyhlásili vojnu, rozkážu ľudu, aby šiel bojovať proti
nepriateľovi, ktorého mu vytvorila ich vlastná pýcha a vierolomnosť. Ľud potom musí
na vedenie tejto nespravodlivej vojny poskytovať všetky prostriedky, ako peniaze,
výživu a zbrane; preto vojna nemá miesta medzi národmi.
Aký koniec môžu mať tieto vojny? Len taký, že ľud zahynie na jatkách bojísk. Je
nejaký rozdiel medzi zaobchádzaním s rožným statkom a medzi zaobchádzaním s
otrokmi? Vôbec nijaký. Tak ako gazda ľubovoľne poháňa pred sebou ťažný dobytok,
podobne i králi a aristokrati zaobchádzajú so svojimi poddanými alebo otrokmi tak, ako
sa im páči.
O povstaní.
Stráca otrok svoje práva? Človek nemôže nijakým spôsobom prísť o svoje práva.
Pokiaľ človek žije, má právo na život, slobodu, vlastníctvo a rovnoprávnosť.
Ako tyran znásilňuje ľudské práva? Tyran síce môže svojím terorom umlčať
prirodzené ľudské práva, no človek sa vzbúri, len čo sa mu naskytne vhodná príležitosť
zlomiť okovy svojho otroctva.
Čo je povstanie? Nič iné ako výpad národných síl proti tyranom, je to koniec
otroctva a úsvit slobody.
Čo má robiť ľud v čase povstania? Jedna časť ľudu nech sa chopí zbraní, kým
druhá časť nech vykonáva práce potrebné na udržanie povstania. Vojaci z radov
poddaných nech sa pridajú k svojim spoluobčanom. Ľud nech si zvolí poslancov do
národného ústavodarného zhromaždenia, ktoré nech potrestá tyranov a ich žoldnierov,
a napokon ľud nech zmyje všetky hriechy tyranovho vladárenia. Akú vládu treba
utvoriť po povstaní? Jedine takú demokratickú republiku, ktorá sa zasadí za vlastný
cieľ povstania, t.j. za zabezpečenie prirodzených práv človeka.
Kto utláča národ natoľko, že musí dôjsť k povstaniu? Privilegované stavy, ako sú
králi, šľachta a kňazi. Filozofia a ľudstvo pozerá na nich ako na tri biče ľudstva.“
Martinovics, I.: Katechizmus tajnej spoločnosti reformátorov
„V čom má spočívať republikánske zriadenie?
Keďže pod pojmom uhorský národ(2) rozumieme i národnosti žijúce v rôznych
dŕžavách pripojených k Uhorsku, každá národnosť má tvoriť osobitný celok, má mať
svoju politickú ústavu a medzi sebou majú tieto národnosti vstúpiť do vzájomného
zväzku. Uhorsko teda nech sa pretvorí na spolkovú republiku (federatívnu republiku), v
ktorej každá národnosť nech používa svoj materinský jazyk a žije podľa svojich
obyčajov.“
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(1)

(2)

Zo 49 obžalovaných v procese s uhorskými jakobínmi v roku 1794 bolo 19 Slovákov F. Abáffy, J. Neumiller, A. Solarčík, S. Márton, M. Suľovský, K. Smetanovič, S.
Vrchovský, I. Lonovič, J. Pružinský, J. Ch. Hajnóczy, G. Berzeviczy a ďalší. S ich
činnosťou napr. súvisí i vznik slovenskej parafrázy Marsaillaisy.
Pod pojmom uhorský národ zahŕňali uhorskí jakobíni všetky uhorské národnosti.,

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 163164.

37. Správa o Ústavu slovenskom pri ev. lýceu v Prešporku na rok 1801
15. 11. 1801
Snaha slovenských literátov sa na prelome 18. a 19. storočia stále viacej spájala s
požiadavkami na riešenie otázok sociálnych, národných a hospodárskych, rozvoja slovenskej
vedy a kultúry. Ako prvý sa o založenie učenej spoločnosti na Slovensku pokúsil v roku 1793
evanjelický kňaz Juraj Ribay (1754-1815), rodák z Bánoviec nad Bebravou. V roku 1801 na
jeho návrh nadviazali Juraj Palkovič (1769-1850), rodák z Rimavskej Bane, okr. Rimavská
Sobota, a Bohuslav Tablic (1769-1832), rodák z Českého Brezova, okr. Poltár, a vypracovali
návrh na založenie Slovenskej učenej spoločnosti a Katedry reči a literatúry česko-slovenskej.
Pri evanjelickom lýceu v Bratislave však v roku 1803 založili iba katedru.
„...Pozdvihněmež sa trochu duchem a poněkud na vlastní dobré pro obecní jako
vznešenější smýšlejíci muží pozapoměňmež. Co nás může více šlechtit? Čím sobě
můžeme krašší chvály a cti věnce uvíti? Následující toho způsob a plán několik snažných
svého národu a jazyka milovníků, kterí se ve všecko v něm položené předkem přerádi
uvolují, všem pravým, zvláště pak učeným a jmenovitě doleji poznamenaným Slovákům
zde přikladají, bratrsky uctivě jich žádajíce, aby se k tak chvalitebnému a prospěšnému
cíli s nimi spojili.
I. Má se sebrati Slovenská učená společnost.
Tato má záležet:
1. Z jednoho správce, jehožto povinnosti by byly: na schůzkách Společnosti
presidovat, zasednutí krátkou řečí otvírat i zavírat a materie k rozjímání předkladat. Sic
by byl údem jak jiní. Mohl by se volit od údů větším počtem hlasů na 2-3 roky i delší
čas. Jeho však hlas (sufragium)(1) byl by vždy poslední a tak nejdůležitejší,
nejdůkladnější.
2. Ze dvou sekretářů neb pisářů. Těchto povinnosti by byli: údům o věcech
učených dopisovat i s přespolními, s Čechy, Moravany korespondenci vésti, na
schůzkách i jindy akta Společnosti zapisovat a je na týchž shromážděních čísti. Mohl by
pak jeden jedné polovici údů, druhý druhé dopisovat. Tyto by také na několik roků, tak
jak správce, údy volit. Profesor však slovenské řeči mohl by vždy i sekretářem být.
3. Z údů. Povinnosti jednoho každého údu byly by: sekretářům 1 zlatý neb více
ročně platit, napomáhat vydávání dobrých slovenských knih, spisy obzvláště údů
Slovenské společnosti rozšiřovat, prodávat, poroučet, dobré knihy a pořádky do cirkví a
škol uvádět, sbírat slovenské starožitnosti, peníze, dokumenty k slovenské historii, ředší
staré knihy slovenské, rukopisy, nápisy atd. Povinností dále každého bude časem
vypracovat krátke spisy, jako kupř. geografické a statistické vypsání některých krajů,
stolíc, měst, vypsání životů učených Slováků, zvláště spisovatelů. K tomu bude každý
povinen všelijak dobrého Společnosti hledět, např. aby lecjakých i jiných dobrodíní
získala; hledět všelijak dobrého slovenské literatury vůbec, např. abychom mohli míti
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profesora slovenské řeči v Prešpurce a tak naň peníze zbírat. Úd knihu vydávajúcí
povinne bude 10 neb 20 exemplářů Společnosti darem dát. Každý posléz bude povinne
na schůzky Společnosti chodít, však ne nevyhnutedlne. Údy bude volít sama Společnost.
Schůzky pak měly by se častěji držet, snad ročně jedna. Na takových schůzkách
mimo to, čo porůznu oznámeno, mohly by se od údů vypracované krátké spisy i
průby(2) z knihy, jíž by kdo vydat mínil, čísti, přičemž by každý svůj soud povědít mohl.
Tu bychom se radili o dobré Společnosti, tu by byli volení správcové, sekretářové,
údové, oznamovaly by se nalezené starožitnosti, staré nápisy atd.
II. Má se ustanovit učitel nebo profesor slovenské řeči při evangelických školách
v Prešpurce,(3) ježto by
1. školní, aspoň slovenskou mládež, darmo (snad po slovensku) učil slovenské
gramatice, historii slovenské neb české literatury s dotčením snad i literatury ruské,
polské atd. ji cvičil v slovenském psaní atd. Přes týden mohl by asi 4 hodiny učit.
2. Komunikací naší s Čechy a Moravany prostředkem byl. Např. když by kdo z
údů Společnosti slovenské knihy z Prahy mít neb tam poslati chtěl, to by skrze tohoto
učitele učinit mohl. Však by tento přitom žádných útrat mít nemusil.“
(1)
(2)
(3)

Sufragium - hlasovacie právo, hlas.
Průby - výňatky, ukážky z pripravovanej knihy.
Pod „slovenskou řeči" sa tu rozumie biblická čeština, rozšírená slovenskými
evanjelikmi ako literárny jazyk.

Citované podľa: Hučko, J. a kol.: Bratislava a počiatky národného obrodenia, Obzor, Bratislava 1992. dok. 102

38. O postavení a povahe sedliakov v Uhorsku

1804

Uhorskú spoločnosť roku 1805 vzrušoval spis spišského rodáka, jedného
z najvýznamnejších uhorských vedcov, ekonómov a právnikov s celoeurópskou autoritou,
Gregora Berzevicziho (1763-1822) De conditione et indole rusticorum in Hungaria. Bol
jedným z prvých uhorských ekonómov, ktorí si uvedomovali, že výlučná orientácia Uhorska
na poľnohospodárstvo môže krajinu a jej národy v budúcnosti uvrhnúť do biedy. Navrhoval
aby štát podporoval rozvoj priemyslu a zahraničného obchodu, ktorého cieľom malo byť
získanie trhov na severe Európy. Jeho práca O postavení a povahe sedliakov v Uhorsku bola
napísaná už roku 1804, ale pretože odrážala viaceré myšlienky francúzskej revolúcie, najmä
kritiku feudalizmu, nezdaniteľnosti šľachty a podstaty poddanstva, cenzúra jej tlač nepovolila.
Roku 1805 sa preto rozširovala tajne a v opisoch.
„O postavení a povahe sedliakov v Uhorsku
I. Úvod
Príčina toho prečo som zvolil za predmet výskumov otázku podaného roľníctva,
spočíva v tom, že ho pokladám za veľmi užitočný. Ide o najväčšiu časť obyvateľstva,
ktorá vznáša všetky verejné bremená a tvorí všeobecne i zo stránky politickej základ
krajiny, najmä preto, že uhorské kráľovstvo je poľnohospodársky štát...
Historici, namiesto toho, aby skúmali vnútorný stav krajiny, príčiny blahobytu, alebo
biedy, vývoj vzájomného vzťahu jednotlivých tried, možnosti obživy ľudu a ústavné
zriadenie krajiny, spomínajú len dejiny kráľov, ich dedičné veci, spory, vojny, výboje
a osudy dôležitých rodov... (1)
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II. Kritika urbáru a zákon o zrušení nevoľníctva
Urbár je na papieri, ale skutočnosť je celkom iná. Je nespočetné množstvo ciest,
ako obísť a znemožniť dobrodenia urbáru... Dosah panských práv je tak rozsiahly, že
každý zemepán, ktorý sa rozhodne utláčať svojho podaného, má na to ešte stále dosť
moci... Podľa zákona z r. 1791 obnovené bolo právo slobodného sťahovania a poddaný
nie je viac pripútaný k pôde. Je majiteľom toho, čo si nadobudol a jeho deti môžu dediť,
ak nemá deti, môže urobiť závet, ale jedna tretina dedičstva prináleží zemepánovi, ktorý
ju môže vziať a dať inému. Poddaný nemôže zastávať verejný úrad. Vo vlastnom mene
nemôže viesť spor proti cudzím, tým menej proti zemepánovi. Jeho priestupky súdi
zemepán i vtedy, ak sa týkajú i pána samotného. Z toho je jasné, že sedliak v skutočnosti
nemá ani občianske, ani osobné práva. Tieto nedostatky do určitej miery zmenšuje to, že
má právo odvolať sa, že ho môže podporovať župný prokurátor a že pánska súdna
stolica zasadá za prítomnosti zákonných zástupcov. Vec poddaného je však závislá od
blahovôle a milosti súdnej stolice, lebo tí, čo riadia a súdia, sú šľachtici a susedia,
kamaráti, zemepáni so spoločnými záujmami namierenými proti sedliakovi; všetci sú
príslušníci jednej triedy...
Položenie sedliakov v Uhorsku sa z rôznych dôvodov veľmi zhoršilo a za posledných
tridsať rokov je jeho úpadok očividný a neodškriepiteľný... Napriek tomu, že
poľnohospodárstvo v poslednom čase bolo veľmi výnosné, uskutočnili sa prísne
vymeriavania a sekvestrácie(2) sedliakovej pôdy a pod rôznymi zámienkami bezohľadne
sa rozšírila robota...
III. Krédo uhorskej šľachty; kritika jej nezdaniteľnosti.
V poslednom desaťročí 18. storočia Uhorsko malo 7 000 574 obyvateľov, z toho
325 894 šľachticov, t.j. každý 21. obyvateľ bol šľachtic. Dane platilo 6 684 680
obyvateľov, t.j. nešľachtici, ktorí vlastnili sotva jednu pätinu pôdy...
Skutočne nie je dobré tak,(3) ako sa veci majú, ale pôžitok je veľmi sladký! Dvor
sa nás bojí dotknúť, lebo žije vo viere, že jeho existencia bez nás je neistá. Využime túto
vieru a udržujme ju, pokiaľ je to len možné. Keď dvor žiada niečo od krajiny, dajme mu
to, veď to nejde z nášho. Musíme však udržať zdanie, že sa staráme o blahobyt a rozkvet
krajiny, pritom sa však vždy starajme o vlastné záujmy. Dvor nás udržiava nie pre naše
pekné oči, ale pre seba. Aj my musíme urobiť tak. Sloboda obchodu a odstránenie
koloniálneho(4) systému nech nie je našim úmyslom...
Dvor zachováva(5) privilegované stavy, hoci samy síce nič neposkytujú, len kedytedy niečo dobrovoľne. Im podobní v Rakúsko platia dane ako nižšie vrstvy ľudu. Čo
treba robiť, aby títo znášali verejné bremená? Treba ustáliť teraz jestvujúci koloniálny
systém, pri ktorom si myslia, že nič neplatia...“
1)
2)
3)
4)
5)

Autor v tomto smere predbieha svoju dobu a vyzýva k rozboru vnútorných procesov
rozvoja krajiny, čím sa neskôr zaoberala sociológia.
Podriadenie úradnej správe.
Berzeviczi v tomto odstavci parafrázuje názor uhorskej šľachty.
Stávajúci systém výberu a odvodu daní.
Berzeviczi sa vrátil k vlastnému výkladu.

Citované podľa: Hučko, J. a kol.: Bratislava a počiatky národného obrodenia, Obzor, Bratislava 1992. dok. 107
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39. A. Chazár: Úvahy o maďarskej reči

1807

Roku 1805 bol proces maďarizácie programovo posunutý ďalej kupredu. Prijatý
zákonný čl. č. 4 z roku 1805 určoval spôsob používania maďarského jazyka v úradnom styku,
čím otvoril priestor pre uplatňovanie maďarčiny na úkor jazykov iných národov Uhorska.
Tlak na presadenie prioritného postavenia maďarčiny v Uhorsku nevychádzal len zo špičiek
maďarskej politickej reprezentácie, ale veľmi účinný bol i v regiónoch - stoliciach a
niektorých mestách, objavoval sa aj v dielach maďarských intelektuálov. Jeden z nich A.
Chazár (1745-1816), dlhú dobu pôsobiaci v Gemeri, navrhoval založiť učenú spoločnosť,
ktorá mala výučbu v maďarčine a dozor nad školami povzbudzovať.
„§ 13. Pestovanie maďarčiny si žiada, podľa povedaného, dobrý slovník, dobre
preložené a napísané knihy. Takéto knihy bolo by treba zaviesť do škôl a z nich učiť.
§ 14. Prvoradú pozornosť bolo by treba venovať slovenským a nemeckým
miestam, mládež od útleho veku učiť maďarčine, úspešne prosperujúcich nabádať
nádejnými úradmi, všetkých karhať vylúčením a opovrhnutím.
(...)
§ 17. Nestačí, aby len vládne a stoličné úrady a súdy spravovali veci verejné
maďarsky. Treba to zaviesť do každého kráľovského mesta a do mestečiek, ďalej aj do
všetkých dedín. Treba to zaviesť na všetky kráľovské a zemepanské majetky, do
banských, soľných, poštovných a colných úradov. Ešte i do obchodov obchodníkov. Ja
neplatím ani laus Deo,(1) ak sa píše s Empfagom.(2) A s uhorským vojakom nie je
prirodzenejšie sa zhovárať maďarsky?
(...)
§ 23. Jednota rečí zjednocuje aj srdcia, rozmanitá reč iné city vznecuje a živí. Ak
Uhri budú všetci Maďari, jedno srdce, jedna duša bude ich viesť. Ak tak bude, nebude
po rozmachu maďarského jazyka sily, ktorá by mohla potlačiť maďarský národ.
Šťastný bude národ, skvelá, rozkvitajúca a slávna bude krajina, mocný kráľ, stála
občianská ústava, šťastný ľud. Vzdelávanie národov môže byť zbytočné alebo škodlivé
len pred nevedomými očami. Rozum je božsky výsostné dobrodenie, jeho zušľachtenie je
približovanie sa k Bohu.
§ 24. Nejdem až ta, aby som vymýtil z vlasti cudzie jazyky. Tým jedine skrze
pomoc možno začať a zdokonaľovať uhorské vedy. Ja si len to prajem, aby maďarský
jazyk na uhorskej pôde bol hlavný, prvý a všeobecný jazyk. Aj iné jazyky musia vedci
ovládať. Aj ja, žiaľ, ovládam lepšie cudziu reč, ako reč môjho národa.“
(1)
(2)

Chvála Bobu.
Teda: po nemecky.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, s. 123.

40. Vyhláška proti búriacim sa baníkom v Banskej Štiavnici

1813

Už v stredoveku bolo stredné Slovensko svedkom viacerých vzbúr a povstaní baníkov.
V tej dobe bolo tretím najväčším producentom zlata na svete. Po objavení Ameriky význam
rudných baní na strednom Slovensku klesal, napriek tomu i naďalej existovali. Majitelia baní
sa svoje zisky snažili presadiť cestou znižovania nákladov, vrátanie miezd, čo na začiatku 19.
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storočia viedlo k prudkým sociálnym búrkam. Osobitne rozsiahle nepokoje zasiahli Banskú
Štiavnicu, kde v miestnych baniach pracovalo okolo 10 000 baníkov.
„Vyhláška
Keďže politicko-komorná a dvorská komisia, na najvyšší rozkaz zostavená a
ustanovená na preskúmanie hromadných nepokojov a násilností, ktoré vypukli v časti
kráľovského baníckeho obyvateľstva, zistila, že zlomyseľní ľudia v súvislosti s haviarmi,
uväznenými na vyšší rozkaz, roztrusujú rôzne výmysly a trestuhodné lži na cisárskokráľovské vojsko sem nakomandované, ako i na vyslanú dvorskú komisiu. Tieto lži
potom najmä ľahkomyseľné ženy aj s tým, čo k tomu pridali, rozširujú ako požiar, aby
tak privádzali zlomyseľných ľudí k väčším nepokojom a aj dobre zmýšľajúcich a
pokojamilovných ľudí potmehúdsky znepokojujú, zavádzajú, hanebne klamú a usilujú
sa obe strany rovnako nahuckávať a tak udržiavať vrenie. Preto sa vyhlasuje a
každému dáva na známosť:
1. Na vyšší rozkaz zaistení a uväznení kráľovskí zmluvní baníci Ján Koch, Jozef
Neuschl, Haring a Hačig, ako aj z kráľovských služieb prepustení bývalí haviari Foltan,
Rákoczy a Matej Koch boli preto zaistení, lebo usporiadali protizákonné a odbojné
zhluky ľudí a dovolili si robiť násilnosti, vzbury a porušili verejný pokoj, poriadok a
bezpečnosť, takže opovážlivým a bezočivým spôsobom prestúpili zákaz XXXIII. článku
Maximiliánovho banského poriadku a všetky medze poslušnosti a podriadenosti.
2. Preto ak si bude ešte niekto na základe týchto rečí inakšie vysvetľovať
uväznenie spomenutých pôvodcov výtržností a zhlukov ľudí, alebo ten, kto bude
vymýšľať a pokúsia sa rozširovať falošné chýry, výmysly a nezmyselné lži, má sa
pokladať za luhára a rozširovateľa zásadne falošných názorov, rozprávok a ženských
klebiet a ak nebude vedieť, alebo ak nebude chcieť uviesť meno toho, kto mu to povedal,
alebo od koho to počul, má sa považovať za nahuckávača a buriča a ako s takým sa
bude zaobchádzať, pretože nikto sa nemá zaoberať záležitosťami, ktoré sa ho netýkajú,
a nikto si nemá beztrestne dovoľovať nepovolane posudzovať úradný postup vykonaný
podľa nariadenia vyšších miest.
3. Práve tak nie sú dovolené nezmyselné, lživé a naničhodné podozrievania,
namierené proti vyslanej a len svojej vrchnosti zodpovednej dvorskej komisii alebo proti
cisársko-kráľovskému vojenskému veleniu a proti inej vrchnosti. Tieto sa budú čo
najprísnejšie trestať.
4. Tomu však, kto sa spokojne, ticho, pokojne a poslušne bude správať voči
svojim predstaveným a vrchnosti a kto sa nebude zaoberať záležitosťami, ktoré sa ho
osobne netýkajú, ako i tomu, kto nebude rozširovať ani vymyslené chýry a lži, nič sa
nestane. Naproti tomu každý, kto bude opačne robiť, môže očakávať, že sa s ním bude
zaobchádzať bez milosti a čo najprísnejšie.
5. Nech sa ani jeden kráľovský robotník neopováži pod prísnym trestom
prepustenia z kráľovskej služby pri štrnásťdennej výplate čo len grajciarom prispieť na
takzvanú banícku zbierku alebo na Kochovu zbierku.
Banská Štiavnica 10. septembra 1813
Anton Ruprecht v. Eggenberg, v. r.
cisársko-kráľovský komisár,
komisár dvorskej komory a rytier
radu sv. Štefana.“
Citované podľa: Gáczová , A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, ss. 258-259.
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41. Ján Kollár: Dobré vlastnosti národu slovanského

1822

Básnik a historik, propagátor všeslovanskej vzájomnosti Ján Kollár (1793-1852),
rodák z Mošoviec, okr. Turčianske Teplice, prežil veľkú časť svojho života mimo územia
Slovenska. Preto dlhú dobu nepodporoval emancipačné snahy o vytvorenie spisovnej
slovenčiny a podobne ako evanjelickí národovci presadzoval za spisovný jazyk biblickú
češtinu. Svojbytnosť slovenského národa neuznával. Presadzoval teóriu jednotného československého kmeňa, ktorý bol podľa neho jedným zo štyroch základných kmeňov veľkého
slovanského národa.
„Slovo národ vyznamenáva společenství takových lidí, který svazkem jedné řeči,
rovných mravů a obyčajů spojeni jsou.(1) Tak za starodávnych časů rozliční bývali
národové, jako k. p. národ egyptský, řecký, latinský, židovský, jehož ostatky až posavád
rozptýlené žijí; tak za naších časů rozličné národy na zemi vidíme, jako k. p. národ
Němců, Angličanů, Vlachů, Turků atd.
Mezi všemi ale nynějšími národy v Europě jest národ Slávů čili Slovanů největší
a najrozšířenější, takže se jejich počtu žádny jiný přirovnati nemůže. Patnácte krajin
hned menších, hned větších mluví s malým rozdílem až dosavád jazyk slovanský;(2) duší
pak tohoto národu počíta se pak výše 50 miliónů, ke kterým i my, jako částka k celkosti
přináležíme a jakkoli jeden ode druhého vzdáleni jsme, předce jsme všichni bratři a
sestry jednoho národu. Tak veliký, tak starožitný, slávny a pamatný národ dozajista
zaslouží, aby sme jeho život, povahu a vlastnosti i před trůn náboženstva postavili a
spravedlivě ohlédali i co dobrého i co chybného při sobě má, abychom znali, jakovými
povinnostmi i my k němu zavázáni jsme. My to tak učiniti chceme, že se dnes jen při
prvním zastavíme, druhé jiný príhodní čas sobě uspoříme. I při onom však, ne na
všecky, ale jen na hlavnější, k našemu cíli přináležejíci věci pozornost obrátime; aniž
mluviti budeme zvláště o jednom nebo druhém, ale vůbec o všech, ne o částkách, ale o
celosti, ne o ratolestech, ale o celém stromu našeho národu. I které že jsou ty pěkné věci
a vlastnosti, kterými se slovanský národ mezi všemi jinými obzvláště vyznačuje, které
při něm na vyšším stupni spatřujeme a jako jeho dědičné ozdoby a podkady považovati
můžeme? Ony jsou nasledujících pět: Nábožnost, pracovitost, nevinná veselost, milování
své řeči a snášenlivost naproti jiným národům...
Nebo v e l i k ý n á r o d, jestli řeč svou nemiluje a zanedbáva, hřeší proti
celému člověčenstvu proto, že jednu novou velikou stranu jeho obrazu a obličeje oponou
tmy a neosvícenosti zakrytou drží. Malý národ, který řeč svou nemiloval a nevzdělával,
snadněji odpuštění nalezne, ano právě proto, že je malý, v uměních a známostech daleko
kráčeti nemůže, ba ve svém úzkem a těsnem okresu o krátky čas uvadnouti musí. Malý
národ tedy lépe učiní, jestli se k řeči některého většího připojí, nebo jen mezi velikým
široko bydlícim národem mohou spisy a knihy, umění a známosti šťastně prokvitati; a
nechťby řeč jeho v rozličných krajích jakkoli rozličná byla, předce brat bratovi, sestra
sestře snadněji rozumí, nežli některému docela cizému a neznámemu člověkovi. Jen
mezi velikým národem mohou učení lidé s prospěchem pracovati; tu dostáva učenost i
více potravy i více podnětu; tu jsou studnice a prostředky k vycvičení přístupnější,
rozmanitejší a lacinější; tu se může mysl a vtip na svých křídlach vysoko vznesti, z
krajiny do krajiny, od hor k horám široko daleko lítati a skrze to všecko stane se i řeč
národu bohatší a ohebnější, i jeho osvícenost a vzdělanost stáva se vzněšenější,
mnohostranější z čistého člověčenství příbuznější. Národ slovanský tedy ovšem měl a má
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důležité příčiny, aby on tuto svoji vlastnost i budoucně zachoval, svou líbeznou a
výbornou řeč miloval, vzdělával a z ní celé své duchovní poklady vážil.“
(1)
(2)

Kollárova definícia pojmu “národ”.
Kollár vychádzal z jazykovej jednoty slovanských národov.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 172173.

42. P.J. Šafárik: Geschichte der slawischen Sprache und Literatur

1826

Ani ďalší zo slovenských intelektuálov, ktorí našli svoj druhý domov za hranicami
Slovenska, spisovateľ, historik, jazykovedec a etnograf Pavol Jozef Šafárik (1795-1861),
rodák z obce Kobeliarovo, okr. Rožňava, nevítal snahy o utvorenie samostatnej spisovnej
slovenčiny. Spolu s J. Kollárom presadzovali česko-slovenčinu, t.j. slovakizovanú češtinu.
Jeho názor už bol na Slovensku v tej dobe prekonaný.
„Keď sa v Trnavskej, Nitrianskej a Trenčianskej (stolici) vytvorila okolo
Bernoláka a Fándlyho literárna spoločnosť,(1) ktorej členovia sa zaviazali odoberať
bernolákovskoslovenské knihy, zišli sa aj protestantskí Slováci a zriadili si z vlastných
prostriedkov, dobrovoľných príspevkov obcí, duchovenstva a iných priateľov
Slovanstva v roku 1803 Ústav česko-slovenskej reči a literatúry i s katedrou na
evanjelickom lýceu v Bratislave,(2) ktorého cieľom bolo uchovať český spisovný jazyk a
šíriť medzi Slovákmi prospešné náboženské a iné knihy pre ľud. Pána Juraja Palkoviča
povolali do Bratislavy za profesora a tajomníka ústavu. Zdalo sa, že prelestné ráno
sľubuje nádherný deň - v prvých rokoch ústavu so vzornou korektnosťou vydávané
početné spisy vzbudzovali veľké nádeje; avšak ponuré mraky čoskoro zatiahli
poludňajšiu oblohu - ústav bol predsa len ľudské dielo - a rozpadol sa po krátkom
jestvovaní. Márne sa usilovali páni Lovich a Tablic(3) nahradiť ho novoutvorenou
Slovenskou spoločnosťou roku 1812; po rýchlom rozlete myslí nasledoval
indiferentizmus(4) a po ňom totálna letargia. Od toho času sa ešte niekoľko málo
protestantských spisovateľov ako diletantov venuje pod ochrannými krídlami českej
literatúry službe slovenskej múzy a katolíci, ktorých rastúce úsilie o pozdvihnutie
slovenskej literatúry nemožno ani dosť vynachváliť, okrem niekoľkých zdajú sa byť
rozhodnutí ísť cestou, akú ukázal Bernolák. Na čele tohto úsilia skvie sa vznešený vzor v
tom šľachetnom zmysle, s akým Jeho kniežacia milosť, pán Alexander Rudnay z
Diviackej Novej Vsi,(5) primas a najvyšší tajný kancelár Uhorského kráľovstva,
ostrihomský arcibiskup atď. (nar. vo Svätom Kríži nad Váhom v Nitrianskej župe 4.
októbra 1760), sám dôkladný znalec slovenského jazyka, si váži prirodzené,
neodcudziteľné práva tohto jazyka ako materinskej reči veľkej časti národa, zvereného
jeho duchovnej ochrane. Svedčia o tom mnohé kázne, ktoré Jeho výsosť prednášala už
dávnejšie v slovenskej reči a z ktorých niektoré vyšli tlačou v Trnave roku 1804, a
vydanie veľkého Bernolákovho slovníka, ktorý bez jeho láskavej starostlivosti by sotva
bol uzrel svetlo sveta.
Bolo by želateľné, aby z týchto ojedinelých snažení katolíckych i protestantských
slovenských spisovateľov vzájomným zomknutím v duchu pravej kresťanskej lásky a
slovenskej znášanlivosti, pokojným nestranným bádaním a rešpektovaním toho, čo už
má dobrý základ, mohol časom vyrásť slovenský spisovný jazyk, uspokojujúci všetky
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spravodlivé požiadavky osvietených príslušníkov národa. Pri tomto spisovnom jazyku
by sa síce zásadne prevzala česká gramatika, ako základná norma, ale zároveň by sa
musel brať ohľad i na povahu slovenského nárečia pri preberaní domácich slov, fráz a
skloňovania natoľko, aby tým štýl dostal svojský, rýdzo slovenský kolorit a tak aby sa
pevne udržal vzájomný literárny styk medzi Slovákmi a Čechmi na prospech
naozajského blaha oboch bratských národov i v budúcnosti.“
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Išlo o Slovenské učené tovarišstvo.
Podľa pôvodného zámeru mal byť Ústav česko-slovenskej reči a literatúry
predstavovaný dvomi inštitúciami: Učenou spoločnosťou a Katedrou česko-slovenskej
reči a literatúry v Bratislave, vedenou Jurajom Palkovičom (1769-1850). Učenú
spoločnosť sa však nepodarilo založiť.
Adam Lovich (1760-1831), rodák z Liptovskej Sielnice, okr. Litovský Mikuláš,
evanjelicky senior v Banskej Bystrici, predseda Učenej spoločnosti banského okolia so
sídlom v Banskej Štiavnici, ktorá však vznikla už r. 1810. Bohuslav Tablic (17691832) bol tajomníkom tejto spoločnosti.
Indiferentizmus - nezáujem.
Alexander Rudnay (1760-1831), rodák z Považan, okr. Nové Mesto nad Váhom,
dosiahol najvyššie cirkevné hodnosti v Uhorsku - r. 1819 sa stal ostrihomským
arcibiskupom a r. 1828 kardinálom. Bol podporovateľom bernolákovských snáh.
Oslavné básne naň napísali aj stúpenci češtiny - B.Tablic a J.Kollár.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 174175.

43. List M. Hamuljaka P.J. Šafárikovi o spisovnej slovenčine

6. 9. 1827

Odpoveďou bernolákovcov na Kollárove a Šafárikove pokusy slovakizovať češtinu
bola porada M. Hamuljaka (1789-1859), rodáka z Oravskej Jasenice, okr. Námestovo, u
vedúcej osobnosti bernolákovského hnutia Juraja Palkoviča (1769-1850), rodáka z Veľkých
Chlievan, okr. Bánovce nad Bebravou, ktorý bol v tej dobe ostrihomským kanonikom. Závery
ich porady zhrnul M. Hamuljak v liste adresovanom J. Šafárikovi.
„Vrátiv se takorka domóv s rukopisem,(1) jenž sebů sem měl, spomenul sem pred
práteli Kollárom a Trnkom,(2) nebylo-li by ovšem rádno, lépe se k pospolitému lidu
snížiti, srozumitedelnejšej proň písati, a to orthographii(3) Bernolákovů? Zdá se síce, že
by se na takový spůsob Čechové od nás cele, ba i z našincóv mnozí Evangelikové
odstranili; zdá se, že by sme (aspoň dle predmluvy I sv. piesní naších) v literature a
vzdělávání vůbec ně na pred, nibrž zpátkem kráčeli; ale pribudnul by na to místo
neomilně počet naších katolíkóv, zláště knězóv, nejen čtenárov, ale i pisárov,
nepochybují, i dobrodincov a napomáhačov; pro katolíkóv chystá se bibli
číroslovenská,(4) evangelici, zustávavše pri své česko-slovenské, mohli by jiného druhu
knihy v púze materčině čítati, a ja za to mám, že bychom ve vzdělávání našíncov dále
zajšli, aspoň větší masa lidu by k žáducímu cílu spolu kráčela. Mnoho, príliš mnoho
bratróv máme, jenž o češtine ani slyšeti nechtěji, a slovenské číroslovenské knižky
vdečně by čítali, kdyby je měli.
Maďarčinú nás velmi núkajú, mládež naša z vetšej stránky, zvláště študujícá,
prívalu se nevyhybuje, ráda s ním ženie; němčina se, tuším, po tichu smeje, své myslí a
podporu, kdyby jej potrebná byla, lechko nájde; úbohá slovenčina od svojích
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zanechaná, bez potěšení leží. Čože bude z našého lidu? ponížený poddaný, odpovídám;
ale s tím ani Bohu, ani Králi, ani vlasti, ani sobě neprospeje; ba, smiem povedeti, ani jen
poddaným dobrým nebude, mlčím o pravém vlastencovi, o pravém člověkovi a tisíce
reláciích (:potazech?) jejich.
V matěrčině jen, tuším, učinkovati lze jak na srdce, tak na rozum, v materčine
jen možná o povinostěch a pomalu i právech svých naučovali sprostého člověka, větší
massu lidu, o kterúž starost míti sluší; i prostrední stavové a povolánia najštasneji a
najzdarileji pokračují v dalšém vzdělávání skrze reč svú matěrskú. Vy, Predrahý príteli,
a prátelé naší, Herder(5) a jiní naučili ste me pravdy této poznati, kterým se priznávám,
kterými se těším. - Prítel Kollár o věci této dávno již premýšla, otázku však ani na jednú
ani na druhú stranu konečně rozhodnúti nesmí, chýli k prostrednímu mezi púze českým
a púze slovenským nárečím, neodporuje však i číru slovenčinu, buďto i v duchu
Bernolákovem, práci svů (:byť by se i docela k formě Bernolákove pristrúhati měla:)
napomáhati a kdyby Časopis nejaký vzniknúti mohel, podíl na něm vzíti.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hanuljak bol u Palkoviča s rukopisom úvodu k II. zväzku slovenských ľudových
piesni, ktorého vydanie bolo spoločným dielom zástancov "českoslovenčiny" a
bernolákovcov
František Dobromysl Trnka (1798-1837), moravský učiteľ a spisovateľ, za svojho
pobytu v Pešti spolu s tamojšími slovenskými vzdelancami pripravoval vydávanie
literárneho časopisu, ktorý však nevyšiel.
Orthographia - pravopis.
Na preklade Biblie do bernoláčtiny vtedy pracoval Juraj Palkovič, ktorý ho vydal pod
názvom Svaté Písmo starého i nového zákona, I.-II. zv. Budín, 1829 - 1832.
Johan Gottfired Herder, nemecký filozof (1744-1803).

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák , M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 176177.

44. List trebišovského mestského notára Jozefa Grénera o roľníckom
povstaní v Zemplíne
2. 8. 1831
Roku 1831 vypukli na východnom Slovensku dve roľnícke povstania, svojim spôsobom
odrážajúce rast sociálneho napätia, vyvolaného nízkou úrovňou poľnohospodárskej výroby,
postavenej na prežitých základoch poddanstva. O povstaní v Zemplíne informuje mestský
notár v Trebišove svojich nadriadených.
„Urodzený pán prvý podžupan, po Bohu jediná ochrana nášho života!
My, Trebišovania vohnaní sme do zúfalstva a ak sa nám nedostane opatrením
vyšších inštancií čím skôr pomoci, hrozí nám všetkým v terajšom našom položení
konečná záhuba. Roľníctvo sa vzbúrilo a začalo najukrutnejšie pustošiť. Dnes ráno o 4.
hodine roľníci napadli Žigmunda Moravcseka, chirurga, bývajúceho v našom meste,
vytiahli ho z postele, zbili a dovliekli ho sem na radnicu, kde bývam, a vtrhnúc do
budovy zavreli ho do väznice.(1) O niekoľko minút po tom sa vlámali do lekárne, kde
lekárnika a jeho pomocníka tak isto zbili a zavreli. Asi o štvrť hodinu nato vrhli do
domu správcu panstva Michala Kazitsku, takmer všetko tam zničili a správcu priniesli
na smrť dorúbaného. Konečne zatvorili k nim i mňa. Keď sme sa ich opýtali na príčinu
ich vzbury, odpovedali, že s lekárom takto zaobchodili preto, lebo predpisoval chorým
jed, s lekárnikom preto, lebo tento jed vydával, so správcom Karitskom preto, lebo bol
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nástrojom pri odoberaní domkárskych pozemkov a s notárom preto, lebo hoci vedel o
tom, že lekár predpisuje jed a lekárnik ho vydáva, neprezradil im to. Urodzenému pánu
direktorovi Jozefovi Tomsitsovi(2) rozrúcali dom, a pretože sa nemohli zmocniť jeho
samého, ukoristili mu striebro a peniaze, premárnili celé jeho imanie, tvrdiac, že on bol
príčinou odobrania ich pozemkov; preto s ním takto zaobchádzali a že ak by sa ho
zmocnili, na smrť by ho mučili. Patrí sem aj smutná vec, že i duchovné osoby chceli
napadnúť, lebo vraj nepochovávajú mŕtvych s patričnými obradmi. Mnohí tvrdia, že aj
kaštieľ a sama osvietená pani grófka je v nebezpečenstve.
Ešte za rána vyslali 12 jazdcov do Uhorského Žipova,(3) aby priviedli tam
bývajúceho komisára Lörinczffyho na dôkaz toho, že vraj on rozprával, že roľníci musia
všade vyhynúť, lebo každý lekár rozdáva jed, všetky studne sú otrávené atď. Dovliekli
ho sem do Trebišova o 2. hodine popoludní spolu s 12 trýznenými, polomŕtvymi židmi.
Máme ešte jediné útočište a to v tom, že nás všetkých premiestnili do dôstojníckeho
kvartieľa v kláštore, aby nás strážil urodzený pán nadporučík Karol Ábrahámy, ku
ktorému majú dôveru. Tu odpočívame po pretrpených mukách, ale nemôžeme vedieť, či
ostaneme v tomto bezpečnom útulku, kým nadíde čas spozorovania nášho smutného
osudu a očakávanej pomoci zo strany vrchnosti. V každej chvíli však očakávame väčšie
nebezpečenstvo, že napokon i sem vtrhnú a všetkých nás povraždia.
Predkladám vám túto svoju žalostnú prosbu a smutnú úradnú správu a ponížene
prosiac o čím skoršie odvrátenie opísaného nebezpečenstva ostávam urodzenému pánu
prvému podžupanovi
ponížený úbohý služobník
Jozef Gréner
mestský notár
V Trebišove dňa 2. augusta 1831“
(1)

(2)
(3)

Povstalci sa mylne domnievali, že príčinou zvýšenej úmrtnosti na východnom
Slovensku nie je cholera, ktorá ťažko zasiahla celú túto oblasť, ale je výsledkom
protiepidemiologických desinfikačných zákrokov vrchnosti, ktoré bolo chápané ako
pokus “otráviť” studne a pramene. Preto bol útok vedený i na doktorov a lekárnikov.
Jozef Tomsits - správca Andrássyho panstva v Trebišove.
Dnes Nižný Žipov, okr. Trebišov.

Citované podľa: Gáczová , A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, ss. 285-286.

45. Kronika rím. kat. farára Martina Kleina o povstaní na Spiši

1831

Povstanie roľníkov na Spiši nebolo o nič dramatickejšie ako v Zemplíne. Katolícky
farár v Kľuknave, okr. Gelnica, Martin Klein zachytil nielen útok povstalcov na miestnu
honoráciu, ale zamýšľal sa tiež nad príčinami vypuknutia povstania.
„V tento deň (8.augusta) spomenutý vicefiškál (E. Pfandschmidt) v snahe
zaobstarať pre Kľuknavčanov najnevyhnutnejší článok, kuchynskú soľ, vydal sa v
sprievode rehoľného brata Romualda Jarolimka a svojho vojaka, stoličného hajdúcha,
na cestu do Kľuknavy. Už za neskorého večera prišiel brat Romuald pred budovu mojej
fary; medzitým hajdúch, zanechajúc pána na poli, prvý prišiel s vozom svojho pána do
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Richnavy. Len čo zastal pred domom richtára Juraja Harmana, richtár sa ho opýtal, či
priniesol prášky. Odpovedal mu, že veru ich priniesol (nebolo to nič iné ako chlórové
vápno, prinesené za tým účelom, aby ho zdraví nosili pri sebe a používali ako ochranný
prostriedok proti cholere) a hneď mu ich aj odovzdal. Len čo richtár prevzal tieto
prášky, ani čo by upadol do šialenstva, hneď sa pustil bežať dedinou a kričal: "Pozrite,
tu je vaša smrť! Chopte sa zbraní, buďte chlapi, ja vás odteraz budem chrániť a brániť,
len ma nasledujte a robte to, čo vám rozkážem. Nebudete viac pánom robotovať ani
desiatky dávať." Na vyvolanie veľkého pobúrenia rozkázal ešte dať znamenie zvonením
na veži, ako sa dáva v čase požiaru. Na toto znamenie sa čoskoro zbehol zástup ľudí
obojeho pohlavia a najprv hneď chceli hajdúcha chytiť a zabiť; avšak ten, mladý a silný
chlap, vďaka nočnej tme sa zachránil útekom a za neustáleho prenasledovania šťastlivo
sa dostal až do mestečka Spišské Vlachy, odkiaľ pri vhodnej príležitosti prešiel do
Levoče...
Medzitým, čo som takto vzýval Boha, zbadal som zástup rútiacich sa vzbúrencov
z Krompách a Sloviniek. K nim sa čoskoro pridali Richnavčania a Kľuknavčania, ktorí
za veľkého kriku pobehávali raz smerom k fare, raz smerom ku kaštieľu, ako by váhali,
kam najprv vtrhnúť a čiu krv najprv preliať. Potom ako by strhnutí nejakým prudkým
víchrom všetci sa valili ku kaštieľu. Vrútiac sa sem, našli všetky dvere do izieb a
chodieb zatvorené. Preto hneď poslali grófkinho čeľadníka na faru, kde sa grófka
zdržiavala, aby okamžite vydala kľúče. To sa aj stalo. Keď dostali kľúče, pootvárali
všetky dvere, prehľadali všetky kúty izieb a schovaných našli v miestnosti susediacej s
dvorskou kaplnkou. Vtedy istý Krompašan, menom Kráľ, horší ako ľudožrút, uchopil
najprv šafára Františka Grocha, s celou silou ho vyhodil na dvor kaštieľa a praštil o
zem, ďalej syna hospodárskeho správcu Jozefa a napokon hospodárskeho správcu
Juraja Brošku, ktorých veľmi kruto zabili. S veľkou zúrivosťou sa vrhli na týchto
nešťastných panských úradníkov, aby ich mŕtvoly veľmi potupne znetvorili a
rozsekali...
Tento ničomný príklad vzbúrencov v obvode mojej nešťastnej fary čoskoro
nasledovali iné obce, podnietené jednak listom, jednak osobne predákom vzbury,
spomenutým Jurajom Harmanom. Dňa 11. augusta hlavného hospodárskeho panského
správcu Ezechiela Krausza v Bijacovciach okrem bitky tamojší obyvatelia mučili
prikladaním žeravého železa na chodidlá. V Domanovciach Ján Broško, správca a
panský pokladník, nespočetnými veľmi surovými údermi dokaličený, bol nájdený
polomŕtvy. Avšak jeden i druhý sa liečením uzdravili. V Odoríne zomrel po hroznom a
nevýslovnom, viac ako 24-hodinovom mučení vlastnými farníkmi miestny farár Jozef
Scholtész. V Smižanoch ukrutne zabili panského dvorského Kolczunayho a zdravotného
komisára Vitkovszkého. V Hrušove miestny farár Ján Obercan bol vlastnými farníkmi
veľmi ťažko dokaličený, potom však ušiel. V Tomášovciach tak veľmi zbili almužnu
zbierajúceho františkána z okoličianskeho kláštora, mnícha, Iva Čakloša, že zanedlho
potom v konvente minoritov v Spišskom Štvrtku skonal. V samom mestečku Spišské
Podhradie roľnícky ľud (bol totiž trhový deň) strhol z koňa na zem najosvietenejšieho
pána hlavného župana Karola Csákyho a jeho tajomníka Engela a ťažkými údermi ich
zranil.“(1)
(1)

K. Csáky sa nakoniec zachránil. Mešťania mu pomohli ukryť sa v kláštore a potom
utiecť do Levoče.

Citované podľa: Gáczová, A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, ss. 289-291.
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46. Návrhy na odstránenie nedostatkov v ľudovom školstve

1833

Maďarizačné tendencie v ľudovom školstve okrem iného presadzovali aj regionálne
úrady a inštitúcie. Tak napr. v Novohrade založený Národný ústav vypracoval návrhy na
odstránenie nedostatkov v ľudovom školstve, ktoré mali spočívať v šírení maďarčiny.
„Aby mohli byť školy obecného ľudu úspešným nástrojom na šírenie
vlasteneckého(1) jazyka, bolo treba sa dozvedieť, v ktorých obciach a nakoľko bolo by
možné používať školských majstrov na vyučovanie maďarského jazyka. Ale i popri tom
sa zistili také skúsenosti, ktoré okrem chýb školských majstrov prekážali vyučovaniu
obecného ľudu. Tieto bolo treba vyšetriť a o tom, ako by sa mali odstrániť, uvažovať.
Preto bol nariadený súpis všetkých obcí stolice. Z tohto súpisu mal sa zistiť stav
školského vyučovania a okolnosti hatiace alebo napomáhajúce napredovanie
maďarského jazyka. Podujatie bolo namáhavé, a preto, že bolo uskutočnené
dobrovoľníkmi, oneskorilo sa, i keď nebolo možno dosiahnuť predpokladanú
dokonalosť týmto spôsobom, jednako ustálilo sa:
1, Že na mnohých miestach pre nedostatok školských učebníc vyučovanie
obecného ľudu zaostávalo.
2. Na iných miestach sa preto neposielajú deti do škôl, lebo plat školmajstra, zdá
sa, je na veľkú ťarchu rodičov detí.
3. Inde pre nedostatok potrebného šatstva v zime zanechávajú deti školskú
dochádzku.
4. V lete najviac zdržujú deti od školskej návštevy domáce a poľné práce.
5. Na mnohých miestach buď niet osobitnej školskej budovy, alebo je v takom
zlom stave, že bez opráv nie je upotrebiteľná, čo je príčina, že majster vo svojom malom
byte nemôže žiakov umiestniť a preto vyučovanie buď vôbec úplne odpadne, alebo sa
obmedzuje na dve tri deti.
6. Ale sú i také miesta, kde dedinské vyučovanie uskutočňované pri menšej
bdelosti a starostlivosti je natoľko pozadu, že školská dochádzka sa takmer
neuskutočňuje.“
(1)

Maďarského.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 208-209..

47. Návrh stoličného výboru Gemersko-malohontskej stolice

3. 2. 1834

K regionálnemu maďarizačnému tlaku sa okrem iných inštitúcií pripojila i GemerskoMalohontská stolica. Jej stoličný výbor schválil vytvorenie osobitného výboru, ktorý pripravil
návrhy na šírenie maďarčiny. Návrh výboru bol 3. februára 1834 stoličným výborom
schválený.
„I dovtedy však, kým v ústave vyššie navrhovanom bolo by možno pripraviť
vhodných učiteľov, uskorilo by sa dosiahnutie cieľa, kedy sa buď vyzvali učenci stolice,
buď by sa zverilo komisii, buď by sa skrze najdôstojnejšiu kráľ. miestodržiteľskú radu
uhorskú sprostredkovalo vypracovanie a rozširovanie takej maďarskej školskej
učebnice, ktorá by obsahovala znalosti, týkajúce sa spôsobu získavania živobytia,
poľnohospodárstva a gazdovstva, a to takých znalostí, ktoré spadajú do okruhu
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pracovných záujmov obecného ľudu a boli jeho chápaniu prístupné, naviac potom by sa
malo uložiť každému školmajstrovi za povinnosť, aby svoje vyučovanie vykonávali
prispôsobene k štruktúre týchto kníh, a keby boli v maďarčine nezbehlí, boli by povinní
zanechať svoje učiteľské povolanie alebo dovtedy, kým si sami túto reč neosvoja, prijať
pomocníkov.
Kvôli dozoru nad úspešným uskutočnením všetkého tohoto bolo by ďalej nutné
vymenovať stálu komisiu, ktorá by mala ešte na starosti:
1. Predkladať slávnej šľachtickej stolici z času na čas návrhy na šírenie
maďarského jazyka, čerpané zo skúseností podľa miestnych pomerov.
2. Dozerať na usilovné školenie detí, aby pod zámienkou letných a iných
domácich prác a zaujatostí sa od neho trvalejšie nevzďaľovali. Predísť tomu bolo by
najlepšie tak, keby v najzaujatejších letných mesiacoch sa prázdniny upravili tak, že i
vtedy v nedeľu a vo sviatky mohli by sa žiaci cvičiť v učebnej látke, ktorú už prebrali...
Napokon: Prejavovanie národnosti v každom ohľade by niemenej
sprostredkovalo, keby verejným rozhodnutím sa ustálilo, že
a) Príslušné úrady nemajú prijať žiadnu cudzorečovú žiadosť.
b) Dedinskí notári, odteraz oddeliť sa majúci od úradu školmajstra, majú byť len
maďarsky znajúci; účty a iné verejné záležitosti majú sa vybavovať maďarsky.
c) V cechoch majú sa viesť všetky k nim patriace záležitosti maďarsky; majstri
môžu byť len maďarsky znalí mužovia, tovariši majú byť oslobodení tiež len takí;
prísny dozor nad tým ponecháva sa príslušným cechovým komisárom pod ťarchou
zodpovednosti.
d) Úradníci príslušných panstiev, nakoľko možno, nech sú volení z vlastencov,
cudzincov, ktorí získali trvalé zamestnanie, majú zaviazať učiť sa maďarskej reči.
e) Pre nočných strážnikov sa majú vyhotoviť maďarské heslá a nech je
nariadené všade ich nacvičenie.
f) Akíkoľvek potulní cudzojazyční herci majú byť prísne odstránení.
g) Keďže nie každý je schopný pochopiť užitočný vplyv zdokonaľovania reči
našej vlasti, v záujme jej rozširovania bolo by treba oproti nim pokračovať vonkajšie
účinnými prostriedkami a zbierka poskytnutá obyvateľstvom stolice mala by slúžiť na
odmeňovanie tých, ktorí sa vyznamenali pri šírení a vyučovaní vlasteneckej reči.
Napokon:
h) V dôsledku poníženej našej mienky slávnou šľachtickou stolicou určené
úpravy vydané sú pre potrebu každej obce, tie najskôr, a to cestou okr. slúžnych, potom
každý rok dva razy prostredníctvom duchovných pastierov vysvetľované, nech sa
vyhlásia.
Dané v Plešivci 3. februára 1834“
Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 211-213..

48. Ján Kalinčiak: Obrázok životopisný

1837-1844

Na činnosť Spoločnosti česko-slovenskej, ktorá bola v roku 1829 ustanovená pri
evanjelickom lýceu v Bratislave, naviazal Ústav slovenský, od roku 1837 zvaný Ústav
slovanský. Pôvodný zámer - oboznamovať študentov s česko-slovenčinou, sa časom výrazne
rozšíril a Ústav sa stal centrom obrodeneckého hnutia. Na jeho prácu spomína básnik Ján
Kalinčiak (1822-1871), rodák z Martina.
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„Po druhé je mi Bratislava pamätná z ohľadu národného. V žiackom živote boli
preč už za môjho času "die schönen Tage von Aranjuez";(1) žiactvo sa podľa
národnosti rozdeľovalo, maďarsky zmýšľajúca mládež so slovenskou, a naopak, nič
nemala. Slovo "fratres" a "amíci(2) bolo už prestalo. Z Levoče dôjdúc som sa, pravda,
pripojil k strane slovenskej.
Boli to časy, keď mládež slovenská svojou mravnosťou a vedeckým snažením
hľadala si na školách prvenstvo, a vskutku to boli chvíle krásne. Ústav slovenský v
Bratislave bol strediskom slovenského života, a ani najpoprednejší výtečník slovanský sa
na tom ani najmenej nepozastavoval, keď mu mládež Ústavu bratislavského posielala
prípisy, alebo keď na jej cvičenia išiel, s ňou výlet na Kamzík(3) podnikol, s ňou sa v
spevokoloch zabával a jej čitáreň navštívil. Z "Histórie povstania slovenského" od
M.Dohnányho(4) možno poznať, čo bol tento Ústav pre národ. Mládež ako panenky,
mravná, za vyšším životom túžiaca, i proti návalu času a jeho zmýšľaniu sa stavajúca.
Škoda, že sa z nej v živote mnohí potratili!
Nech je tomu však akokoľvek, táto mládež túžila a usilovala sa za dačím. Každý
týždeň sme dva razy po poriadku donášali práce, druhým ich k posúdeniu oddávajúc. I
práce, i ich posudky čítavali sa verejne a každý člen Ústavu mal právo i prácu i posudok
prečítaný posudzovať, odkiaľ obyčajne povstávala revnivosť i trenica, podpaľujúca
mládež k napredovaniu. Každý chcel i v prácach i v posudkoch prevýšiť druhého a tak
prehŕňal knihy, aby zásady a mienky vyslovené podopierať mohol. Tak čítanie daktorej
práce s posudzovaním a poznámkami druhých trvalo dakedy i cez štyri zasadnutia. Že
sa pritom i mnoho len na slová, na dlhosť práce a úsudkov hľadelo, rozumie sa samo
sebou. Rozpamätám sa na svoje šesťhárkové, husto písané posúdenie Petra Hostinského
"Komentáru Mickiewiczovej Ody do mlodosci". Čo som tam všetko popísal, neviem, ale
to znám, že moje náhľady došli všeobecnému uznaniu.“
(1)
(2)
(3)
(4)

Krásne dni v Aranjuez.Verš z Mickiewiczovej básne “Óda na mladosť”, medzi
štúrovskou mládežou veľmi obľúbenou.
Bratia, priatelia.
Výletné miesto za Bratislavou.
Pozri dokument „Založenie Slovenskej národnej rady 15.-16. 9. 1848“ 6. kapitoly

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 186187.

49. Slovanská vzájomnosť

1837

Rok 1837 priniesol hneď dve významné diela slovenských vedcov, žijúcich v Česku.
Obe sa týkali slovanskej vzájomnosti a postavenia Slovanstva v Európe. Prvé – O literárnej
vzájomnosti, napísal Ján Kollár, druhé – Slovanské starožitnosti, pochádzajú z pera Pavla
Jozefa Šafárika. Výňatky z Kollára prinášame z vydania tohto jeho diela v slovenčine z roku
1954, výňatok zo Šafárika v dobovej češtine, v ktorej dielo pôvodne vyšlo.
1. Ján Kollár: O literárnej vzájomnosti

1837

„§ 2. ČO JE VZÁJEMNOSŤ PODĽA SLOVA A PODĽA VÝZNAMU?
Vzájomnosť, slovansky vzájemnost nie je novoukované, cudzie, ale odvždy v
staroslovanskom, ruskom, poľskom a v iných nárečiach používané domáce slovo;
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odpovedá latinskému reciprocitas (od recipio, recapio). Etymologicky pochádza z koreňa
jati, zajati, přijímati, staroslovansky a rusky zaemnyj, zanimaju, vzaimstvovanie(1) a
znamená toľko, ako vziať a opäť dať, požičať a vrátiť, navzájom sa uchopiť, objať.
České obyčajné slovo obapolnost nevyjadruje vec dokonale, pretože slovo obě a pol,
polovice vzťahuje sa len na dve polovice alebo strany, naproti tomu vzájemnosť môže
jestvovať medzi tromi, štyrmi, piatimi a viacerými stranami alebo kmeňmi. Vzájomnosť
je teda spoločné prijatie, vzájomná výmena a spojený pôžitok. Ale literárna vzájomnosť
je spoločná účasť všetkých národných vetiev na duševných plodoch vlastného národa; je
vzájomné kupovanie, čítanie spisov a kníh vydaných vo všetkých slovanských nárečiach.
Každé nárečie má čerpať z druhého novú životnú silu, aby omladlo, obohacovalo sa a
vzdelávalo a pritom všetkom aby sa nedotklo iných a nedalo siahnuť ani na seba, ale
vedľa ostatných naďalej ovládalo svoje vlastné slobodné územie. Pri vzájomnosti
ostávajú všetky kmene a nárečia nepohnute na svojom starom mieste, podporujú však
vzájomným pôsobením a pretekaním rozkvet spoločnej národnej literatúry; vzájomnosť
nie je tu kvetom, ale bohyňou kvetov, ktorá rozličné kvety seje, sadí, pestuje, polieva a
ochraňuje a usporaduje ich peľ do nových nádherných druhov.
(1)

V ruštine заемный (vzájomný), занимаю (beriem), взаимствование (vykonávanie
vzájomnosti). Jedná sa o výrazy ešte v staroslovienčine.
§ 4. KOĽKO A KTORÉ SLOVANSKĚ NÁREČIA PATRIA DO
VZÁJOMNOSTI?

Nie príliš učený, ale predsa aspoň na prvom stupni vzdelania a osvety stojaci
Slovan má poznať štyri teraz žijúce vzdelanejšie nárečia, v ktorých sa píšu a tlačia
knihy, a to ruské, ilýrske,(1) poľské a československé. (2) Učenejší a vzdelanejší Slovan
druhej triedy pustí sa aj do menších nárečí a podnárečí, ako napr.: pri ruštine do
maloruštiny, z ilýrštiny do chorvátčiny — slovinčiny, bulharčiny; pri polštine do
lužickosrbštiny atď. Slovan tretej triedy alebo učenec, jazykospytec a historik z povolania
má poznať bez výnimky všetky slovanské nárečia žijúce, ako aj už vymreté, vzdelané,
ako aj ešte nevzdelané, čisté, ako aj s inými rečami zmiešané, málo rozšírené práve tak
ako veľmi rozšírené, vládnuce ako poddané, či písané glagolikou, cyrilikou, latinkou
alebo švabachom... Medzi mŕtvymi nárečiami je prvá staroslovienčina alebo cirkevná
slovančina... Ba každému ozajstnému slavistovi je potrebné a odporúča sa vedieť jazyky
iných národov, ktoré sú so slovanskými bližšie alebo vzdialenejšie príbuzné, napr. jazyk
Lotyšov, Litvanov, Kurov, Valachov (Rumunov), Albáncov, Novogrékov atď. V našich
časoch nestačí byť dobrým Rusom, horlivým Poliakom, dokonalým Srbom,
vysokoučeným Čechom a akokoľvek dobre hovoriť len a výhradne rusky, poľsky, česky.
Tieto jednostranné detské roky slovanských národov už zmizli, duch dnešného
Slovanstva nám ukladá druhú, vyššiu povinnosť, a to dívať sa na všetkých Slovanov ako
na bratov jednej veľkej rodiny a stvoriť vzájomnú všeslovanskú literatúru... Znalosť
rozličných slovanských nárečí bola a je ešte vždy aj medzi učenými Slovanmi taká
ojedinelá a taká veľmi obmedzená, že ak sa chceme dorozumieť s druhými slovanskými
bratmi o nejakom dôležitom predmete, musíme použiť reč cudziu, neslovanskú. Preto
napísal Dobrovský(3) svoje všeslovanské diela nemecky alebo latinsky; preto musela byť
táto rozprava na žiadosť viacerých Slovanov preložená do nemčiny.“
(1)
(2)

Jazyky: srbský, chorvátsky, slovinský a bulharský.
Kollár aj na tomto mieste prezentuje svoju predstavu o štyroch základných
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(3)

slovanských kmeňoch
Dobrovský Josef (1753-1829), zakladateľ českej slavistiky

Citované podľa: Kollár, J.: O literárnej vzájomnosti, Slovenská akadémia vied, Bratislava1954, ss. 110-111,
113-115

2. P. J. Šafárik: Slovanské starožitnosti

1837

To přede vším jisto jest, že každý národ, který nyní v Evropě bytuje, nějaké
předky mýti musil, a z ničeho nic povstati nemohl.(1) Nejeden sice národ v oběhu
tisíciletí tak dokonale vyhynul zmizel, že po něm nic více, leda jeho jméno ve starých
dějepisích, nepozůstalo: ale každý dnešní velký národ musil své předky již ve hluboké
starožitnosti míti. Dále i to na jevě jest, že každý nynější původní, čistý a samostatný
kmen národův, jakový np. slovanský a německý jest, také již aspoň na začátku
historické doby, t. asi před třemi tisíci lety, zvláštním kmenem býti musel: nebo byl-liby
teprve později, v době historicky osvětlené a známé, ze smíšení jiných kmenův povstal,
tím samým přestal býti kmenem původním, čistým a samostatným. Kdyby, medle, jsa
zdravého rozsudku, tvrditi směl, že Slované nejsou kmen původní a přesný, jako Němci,
Celtové, Latini, Řekové a j., nýbrž že teprve v novější době, asi po narození Kristově,
z míchanice jiných kmenův se zrodili, asi tak jako dnešní Valachové ze starých Getův a
Římanův? …
Byliť jsou tedy Slované ode starodávna zvláštní kmen v pořadí ostatních
původních kmenův evropsko-asiackých, právě tak jako jazyk jejich v pořadí ostatních
původních jazykův úsudkem všech nepředsudných skoumatelův své zvláštní místo
zaujímá.“(2)
(1)
(2)

Šafárikovo dielo bolo venované pokusu dokázať autochtónnosť, tj. odveký pôvod,
Slovanstva v strednej Európe.
Slovanské starožitnosti boli v češtine vydané už roku 1837, zatiaľ čo práca Kollárova
až o dvadsať rokov neskôr.

Citované podľa: Šafárik. P.J.: Slovanské starožitnosti, Okres I., § 6. Starobylost Slovanů v Evropě, Praha 1862,
ss. 53-55

50. Návrh B. Vrchovského na zriadenie Slovanského ústavu a založenie
Matice Slovenskej
5. 2. 1838
Predstaviteľ radikálneho krídla slovenskej mládeže v Bratislave Alexander Boleslavín
Vrchovský (1812-1865), rodák zo Skalice, vypracoval a 5. februára 1838 zverejnil svoj návrh
na zriadenie Slovanského ústavu a založenie Matice slovenskej. Jeho návrh sa však nestretol s
tak pozitívnym ohlasom ako očakával.
„Především nám třeba nějakého veřejného pevného Reprezentanta národnosti
naší, jsoucího jednak ustavičným jí pečovatelem, aby ráz přestal skřek nesvědomitých
nepřátel, po nás se šlapajících a vykřikujících, že národ náš ve vlasti místa a práva
nemá! Úlohu tuto vykonala by výborně M a t i c e s l o v e n s k á, podobná s některými
proměnami srbské a české.(1) Těžká to ovšem práce pro chudobných mladíků: ale což
odhodlanému vlastenci nemožno? dle zámeho: nihil tam alte natura constituit, quo
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virtus eniti bos posset.(2) Vy jste k dílu tomuto povolaní, jenž ste se posavad co spolek, v
celem národu nejšlechetněji o národnost svou zaujali. Následující považování Vám cestu
ke skvělému tomuto cíli ukáží:
1. Nerozum vždy jen staré bourati aneb zanedbávati a ustavičně na novo stavěti.
Ohlednime se tedy po vlasti, aby sme nalezli, co již pro národnost naši podniknuto. Tu
máte Institut prešporský roku 1803Tablicem, Instutorisem, Palkovičem atd. v takém
zápalu pro nejdrahší poklad člověka statečného: “b l a h o s v é h o n á r o d a”,
založeném, jako vaší duší proniká...
2. Ústav tento musíme vzkřísiti. On musí u veřejnost uveden, památka naň
občerstvená, jeho jistina rozmnožena býti, aby mu jeho delší trvání vážnosti a stálosti
získalo..,
3, Prostředek tomu jest: N á r o d u v e ř e j n ě p o d a n á z p r á v a o
ú s t a v u t o m t o, jakž to na obrazci připojeném uvidíte...
4, Při takovýchto příspěvcích(3) a pramenech lehce se jistina Katedry slovenské
tak rozmnoží, že Profesorát stálostí nadobudne a jsa všemi potřebami života tělesného
zaopatřen, volněji se pohybovati bude. Na Profesoru slovenském máme potom, hle,
hotového správce Matice, veřejnou důvěru požívajícího; na něm redaktora časopisu.
5. Při této okolnosti, když se i vlastenci do té doby rozmnoží, jak se to očividmo ze
dne na den děje, lehko jistinu k Matici sebrati. Vláda nám co Čechům a Srbům povolení
neodepře a tak státi bude M a t i c e s l o v e n s k á.
6. Když potom právo naše v krajině nikdo více neopováži se zapírati, když méně
jsa odrodilců, horlivost národu a síly naše porostou, potom bude čas na učené
společnosti, Museum, zavádění katedrí i na jiných školách, zarážení jiných rozmanitých
ůstavů mysleti, jimž osvěta, síla, sláva a blaho národu nasledovati budou.
Ukažte, seč zápal a stalost vaše jsou, a starejte se, bysme milostivé léto(4) zařazení
Inštitutu prešporského již uvedením Matice sláviti mohli.
Váš radost tuto Vám, celému národu a sobě ze srdce přející
Boleslavín“
(1)
(2)
(3)
(4)

Matica česká bola založená v roku 1831, Matica srbská v roku 1826.
Nič príroda nepostavila tak vysoko, aby to cnosť nemohla dosiahnuť.
Autor navrhoval uvedenú správu predávaťso ziskom.
Päťdesiate výročie.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 236-238.

51. C. Zoch. Vzájomnosti

18. 4. 1838

Po zákaze študentských spolkov, šíriacich reformistické nálady, na jar roku 1837,
založila koncom júna 1837 časť študentov v Bratislave tajný spolok Vzájomnosť, ktorého
členmi sa stali mnohí neskorší predstavitelia obrodeneckého hnutia. O ideovej orientácii
spolku vypovedá jeho člen Ctiboh Zoch (1815-1865), rodák z Veličnej, okr. Dolný Kubín.
„...Vůbec náš lid jsa mnohonásobně pánům podřizený, jejich příkladů nasleduje
a že dobře činí, uvěřen jest: odtud vidno, jak by dobrý příklad vyšších stavů učinkoval;
nema-li tedy idea národnosti naši od vyšších stavů dolu k nižším zestupovati? A jak jest
- možno ji u těch zaštěpiti, jenž ale odnárodnění jsouce o vzdělání lidu prachnic nedbaji?
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Kde pak možné lidu dříve oči otevříti, kdo ho zastaví před pomstou, kterou ledva
že v ňádrách zakrývá. Na znaky času musíme ostražití býti, nic nespoléhajíce na plány
našel jakové se jen tam dají vyvádět, kde to i fyzicky možné jest. Na co se dá v otroctví
jiné myslet, leč na vysvobození? Slovensko záleží nejvíc z těchto hornatých krajů.
Známo-li Vám, bratři, dobře to špatné otroctvo (!) našeho lidu? Známo-li Vám, co on
sám ve své nevoli ze zoufalství tropiti počína? I jakže by Vám to známe nebylo! To jsou
znaky času, na ty musíme bedlivý pozor dat. Náš lid ani nepomyslí na jiné než na svou
bídu v porobě, ani nemůže jináč. Pravdivé jest ono Kollárovo: "Květ v koren obráci, z
kamene zdi v oblaku zámky, kdo vzdelanost žádá národ dřív než obec". Duša je božia,
tělo pánovo, nemáš nic - to je heslo našeho lidu. To je přirozený liberalizmus jeho.
Pravda, že on sám nic dobrého nevykoná. - A proto ja nic jiného nemínim, jen aby sme
těnto na zreteli měli, a jako se podle něho chovali třeba, znali.
V našem kraji(1) jest idea svobody živejší než osvěty, a proto i panstvo tak
zbraňuje osvětu. U našeho panstva nepanuje ani liberalizmus, ani maďarizmus (vyjma
některé zmaďařence), ale absolutný despotizmus a s nim spojený epikureizmus.(2)
Lid náš jest na mnoze nedůvěřivý téměř vůbec naproti všem, jenž v černem
rauchu chodí a zase hned se lahodnými a lichými slovy dá uchlácholiti, nemá pevného
rázu - čto jest následek otroctva.“
(1)
(2)

Autor hovorí o situácii na Orave, kde pôsobil.
Svetárstvo, rozkošníctvo, veľkopanský život.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 188189.

52. Jozef M. Hurban: Zaviate, ale nezabudnuté lístie

1838

Jedným z členov spolku Vzájomnosť bol aj neskorší evanjelický kňaz, spisovateľ a
politik Jozef Miloslav Hurban (1817-1888), rodák z Beckova, okr. Nové Mesto nad Váhom.
Ako veľký obdivovateľ diela Jána Hollého (1785-1849), katolíckeho básnika a spisovateľa,
rodáka z Borského Mikuláša, okr. Senica, vyzdvihol význam používania slovenčiny, čím sa
líšil od svojich evanjelických vrstovníkov, ešte stále presadzujúcich biblickú češtinu. Ako
jeden z prvých presadzoval kmeňovú nezávislosť Slovákov a ich rovnoprávne postavenie v
rodine slovanských národov.
„Nie je teda po slovensky píšuci Hollý na vine, že ho mnohí českí a iní Slovania
nepoznajú, ale nevzájomnosť a samoľúbosť, že mnohí ľudia iba seba radi obdivujú.
Veď aj my by sme radšej videli Hollého v česko-slovenskom rúchu, ale zato si ctíme jeho
presvedčenie. A bolí nás to, keď poniektorí urážajú nás a slovanský cit v našom Hollom,
hovoriac, že mu nerozumejú alebo že u nich je jeho sláva menšia. Bolo by to pekné
svedectvo o vzájomnosti, keby sme my Slováci tak zmýšľali o českých, Poliaci o ruských,
Rusi o ilýrskych(1) spisovateľoch - to je rovná cesta k hlúpej kmeňovej pýche a
osobovačnosti. My sa musíme navzájom uznávať a nemusíme sa iným natískať, len
majme dôveru v pokrok. Pravé a to, čo sa s historickým duchom nášho národa
zrovnáva, zvíťazí. No vystríhajme sa, aby sme neupadli do takej mánie, ako Nemci a
Maďari, aby sme nechceli tak všetko počešťovať alebo poilýrčovať alebo popoľšťovať
alebo porušťovať, ako oni chcú všetko ponemčovať a pomaďarčovať.
Kmeňovú slobodu si musíme uchovať. My sme Slováci a jedine tým a hlavne tým
sme Slovania. A ako Slovania smieme od inokmeňových bratov očakávať uznanie a
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lásku. Čože povedia tí poniektorí (chvalabohu, že môžeme povedať, že len poniektorí)
chúlostiví vlastenci na poľské, ruské, ilýrske spisy, keď už Hollého nemôžu rozumieť?
Vážme si svoje presvedčenia a prizerajme viac na ducha ako na literu. Hollý má
nesmrteľné zásluhy o isté oblasti v Uhorsku, ku ktorým by sme my vari nikdy neboli
prenikli. A teraz nám práve on dovedie do náručia nespočetné množstvo mužov. A tak
práve historickú zásluhu má iba tým, že tak písal, ako písal. Veci a beh národného
rozvoja sa nemá posudzovať z diaľky a okuliarmi osobných alebo kmeňových záujmov.
Každý kmeň sa vyvíja zo seba, a preto mužovia, stojaci na čele jeho vyvinovania,
zasluhujú si naše uznanie, hoc by sa ináč v spôsoboch a presvedčení ako ďaleko od nás
delili.“
(1)

Balkánsko-slovanských.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 189190.

53. Všetko za národ a kráľa

1839-1840

Koniec tridsiatych rokov 19. storočia sa niesol v znamení stupňovania požiadaviek zo
strany radikálnych maďarských kruhov na presadenie výlučného postavenia maďarčiny ako
úradného jazyka v Uhorsku. Potvrdili to už závery uhorského snemu z roku 1839, pričom sa
predpokladalo, že závery nasledujúceho zasadania uhorského snemu budú pre nemaďarské
národnosti ešte citeľnejšie. Skupina slovenských vzdelancov, v čele s A. B. Vrchovským,
vypracovala pamätný spis Všetko za národ a kráľa, ktorý sa stal prvou slovenskou ucelenou
politickou akciou. Po prvý krát v ňom bola vyslovená požiadavka samostatného slovenského
územia. Od začiatku roku 1840 kolovala po Slovensku, pričom ju podpísali viacerí významní
predstavitelia slovenského národného hnutia. Petičná akcia vyvolala ostrú protislovenskú
reakciu maďarizačných kruhov.
„My, vlasti, konštitúcii a kráľovi vždy verní Slováci, ktorí s ostatnými
obyvateľmi Uhorskej krajiny rovné bremená vo vojne i v pokoji znášame a preto
rovnaké s nimi nakladania s nami si nárokujeme, cítime sa byť v najdrahších našich
záujmoch obrazenými a preto uznali sme byť pohnutými vysokoslávnym Stavom a
Tabuli magnátov(1) túto prosbu predniesť, aby sa nám maďarská reč nenatískala a
najmä aby sme neboli maďarizovaní násilných spôsobom; preto ďalej prosíme Vysoké
Stavy, aby ráčili rozpomenúť sa na vznešené povolanie svoje ako sbor vysokovzdelaných
zástupcov národov krajinu Uhorskú obývajúcich a nasledujúce dôvody naše, na ktoré
my petíciu svoju založili, náležite uvážiť tak milostiví boli.
I. Národ žije dovtedy, dokedy jeho národná reč v živote, v školách a správe
verejnej bytuje, lebo jedine drahá materská reč, nech ona znie a menuje sa ako chce,
spojuje jednotlivcov v rodiny, rodiny v obce a obce v národ...
II. Pretože nikto dva razy vo svojej materinskej reči narodiť sa nemôže a reč
materinská obsahuje v sebe celý spôsob citu, myslenia a vôle národa a že ona nás ďalej s
celou minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou národa ako príčina a následok najužšie
spojuje, preto aj visíme na nej tak verne a sme tak mocne jej dôležitosťou preniknutí, že
sa jej na žiadam prípad zrieknuť nemôžeme, a to síce tým menej, čím väčšmi
presvedčení sme, že niet na svete takého národa, ktorý by tak ničomne nedbanlivý a
skazený bol, že by sám dobrovoľne svoju národnú reč zadával a poklady, ktoré mu v nej
jeho predkovia tak pracne nazhromaždili, podaromnici rozmrhal. Takéto
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predpokladanie o nás treba nám s najväčšou rozhodnosťou a nevôľou odmietnuť ako
také, ktorému sme my zhola žiadnej príčiny nezavdali a ktorý my na roveň so
samovraždou alebo so skutkom poblázneného človeka kladieme.
III. Podľa skúseností, potvrdivšej sa na všetkých stranách, je dokázaná vec, že
materinská reč je najspôsobnejší prostriedok na vychovávanie a vzdelávanie toho
národa, ktorý sa vzdelať má; preto každá cudzia reč, najmä ale maďarská, ktorá iba od
včerajška vystupuje literárne (hoci my chválime a ctíme si každý pokrok a najmä
svojich spoluobčanov Maďarov) - ktorá sa nám nasilu natíska do školy, cirkvi a života,
je len k záhube národného vzdelania...
My neberieme si za vzor západ, ani nežiadame si dáke bezcieľne dôvody, ktoré by
len svár, neresť a záhubu šírili, my chceme len starú spravodlivosť a to, čo
skúsenosťami potvrdené je ako cieľu primerané, jedným slovom, my chceme Slovákmi
zostať a ako Slováci žiť, vzdelávať sa a ako Slováci, aj za konštitúciu takú, ktorá
všetkým národom Uhorska rovnaké právo a rovnakú ochranu zaručuje, ako ja za
svojho spravodlivého kráľa každého času bojovať...
(...)
Toto hovoríme verejne a slobodne pred vysokocteným zhromaždením vyslancov
kráľovstva uhorského, chorvátskeho a slavónskeho, áno, pred celou Európou ako naše
najhlbšie presvedčenie, osvedčujúc, že každý národ a tak i národ náš jedine vo svojej
národnej, materinskej reči sa môže všestranne vyviňovať a k humanite dospievať...
My, kráľovi svojmu(2) a konštitúcii oddaní verní Slováci, vieme, že žijeme pod
konštitúciou, ktorá, keď aj v mnohom ohľade nedostatočná, predsa času primeraných
opráv schopná je a už aj skutočne pod egidou spravodlivého nášho kráľa v mnohom
opravená bola a my sme vždy hrdí na konštitúciu uhorského kráľovstva, prečo aj tuná
svedomite a mužne osvedčujeme a poukazujeme na jej slabé stránky, skadiaľ skaza celej
konštitúcie hrozí.
Ak má uhorské kráľovstvo v pokoji prekvitať, ak majú všetky krajiny tejto
koruny i v budúcnosti v jedno spojené zostávať, je nevyhnutne potrebné, aby medzi
nami všetkými panovala jednota; ale je blud, keď si myslí, že túto jednotu dá nám reč
pustatín...
(...)
Ale i materiálne záujmy naše nás nútia hájiť práva naše na reč našu národnú,
lebo nielen do opovrženia pred celou Európou by sme upadli, keby sme sa dali
zmaďarizovať a akoby v iný národ prekolkovať, ale padá na váhu i otázka
materiálneho prospechu, čo by sme tým získali? Ako ďaleko by sme prišli s tou
maďarskou rečou? Západne pod Požún,(3) severovýchodne po Karpaty a po hranicu
sedmohradských stolíc, južne po Pešť a do pustatín, takže ostatný svet bol by nám
akoby doskami zabitý a my by sme od súrodákov svojich, kmeňov slovanských, ktorých
počet duší len v monarchii na 20 miliónov sa počíta odseknutí boli...
(...)
Maďarská reč nám týchto výhod(4) poskytnúť nemôže a my sme zas zlou
vďakou našej slovenskej šľachte zaviazaní, keď ona zabudnúc na svoj národ, v lone
ktorého žije a z mozoľov ktorého tučí sa, blúznila a blúzni o zmaďarizovaní Slovenska a
namáha sa nás ešte len i v cirkvi a škole pomaďarčiť.
My, kráľovi a konštitúcii verní Slováci, nikdy sme nenatískali a ani nenatískame
nikomu svoj jazyk a dľa zásady “suum cuique”(5) ani nikdy žiadnemu človeku ani
národu natískať nebudeme, zastydeli by sme sa v duši hovoriť k národom iným s nami
konfederovaným: “Národy prijmite náš jazyk, lebo v ňom budete iba spasení!”
Následkom týchto osvedčení našich a neodvratných dôvodov predkladáme pred
vysokoctené zhromaždenie deputátov krajiny uhorskej, chorvátskej a slavonskej našu
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dobre rozváženú a z hlbokého presvedčenia vyvierajúcu prosbu, aby nám, uhorskému
kráľovi a konštitúcii verným Slovákom, naša slovenská reč v školách, chrámoch, pri
súdnych a politických úradoch ponechaná bola a aby sa ďalej na záhube národa nášho,
ktorá spolu poškodením štátu by bola, nepracovalo, prekážky nám v rozvoji a vývine
kultúrnom národa nášho nekládli sa a nám na slobode nechané bolo Stvoriteľa nášho v
sladkých zvukoch materčiny oslavovať...
A keby skutočne lož, očerňovanie a výzrada tak mocné boli, žeby nás vždy
kráľovi verných Slovákov i na najvyššom mieste na čas zohavili, zostane nám ešte jeden
prostriedok, zákonnými cestami Slovensko naše pod zvláštnym, oddielnym snemom
slovenským pod ochranou Jeho veličenstva, spravodlivého kráľa Ferdinanda V., cieľu a
času primerane na spôsob Chorvátska a Slavónie zorganizovať(6). Lebo rozpomeňmeže
sa na časy Jiskrove, v ktorých Slovensko celkom slobodné mocne stálo. Ale my kocháme
sa dúfanlivo tou nádejou, že naši konštituální Maďari, ktorí tiež spravedlnosť
potrebujú, budú vedieť aj spravedlnosť iným prislúžiť a nebudú nás chcieť do krajnosti
doháňať, čoby len ku škode oboch nás poslúžiť a viesť mohlo.
My pevne za to máme, že len ten národ hoden je konštituciálnej slobody, ktorý
nezastarateľné práva národností aj u iných národov ctí.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dolná a horná snemovňa uhorského snemu.
Rakúsky cisár a uhorský kráľ Ferdinand V. (1793-1875) panoval až do decembra
1848, kedy abdikoval a na trón nastúpil jeho synovec František Jozef I. /1830-1916)
Pod Bratislavu.
Komunikácia s ostatnými slovanskými národmi monarchie a Európy.
Každému, čo jeho je. Každému, čo mu patrí.
Chorvátsko a Slovinsko boli s Uhorskom spojené personálnou úniou.1

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 243-248.

54. Zákonný článok č. 6/1840

1840

Na začiatku 19. storočia bola v maďarských nacionalistických kruhoch sformulovaná
ideová koncepcia jednotného maďarského národa. Pojem “ uhorský” bol nahradzovaný
pojmom “maďarský”. Jednotným štátnym jazykom sa mala stať maďarčina. Tento zámer
nebol hneď po svojom vzniku všetkými slovenskými národovcami pochopený. K pôvodným
maďarizačným zákonom boli však prijímané ďalšie doplnkové opatrenia. Varujúcim faktom
bolo prijatie zákona č.6 /1840, upravujúcim vedenie matrík a cirkevných obradov v
maďarčine. Požiadavka zaviesť jednotný maďarský vyučovací jazyk zatiaľ neprešla. Medzi
Slovákmi však vyvolal veľmi nepriaznivú reakciu.
„Novšie skvelé príklady dobroty, preukázané otcovským srdcom Jeho
Veličenstva oproti verným jeho Maďarom, ktoré príklady preukázal cieľom
sprostredkovania rozvoja maďarského jazyka i počas tohoto krajinského snemu, stavy a
rady hlboko cítia
§ 1. s jeho milostivým súhlasom krajinské adresy predostierané budú jemu, už
počnúc týmto krajinským snemom, jedine v maďarskom jazyku - ako aj to, že
§ 2. prijatie ich zbožného priania, aby nabudúce adresy určené na najvyššie
miesta verejnými právomocnosťami v rámci hraníc Uhorska, tiež jedine majú sa
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vyhotovovať v maďarskom jazyku, s pocitom vďačnosti uzákoňujú, súčasne ale
rozhodujú, že
§ 3. kráľovská miestodržiteľská rada nielen vybavovania, ale aj obežníky k
všetkým krajinským právomocnostiam expeduje v maďarskom jazyku.
§ 4. Cirkevné vrchnosti so svetskými vrchnosťami a tieto vzájomne v rámci
hraníc krajiny sú povinné korešpondovať jedine v maďarskom jazyku.
§ 5. Kráľovská dvorská komora nech korešponduje s právomocnosťami jej
maďarsky píšucimi maďarsky.
§ 6 Úvodné a záverečné odstavce vybavovaní kapitúl, ako aj súdne listy
tavernikálneho súdu(1) sa majú zredigovať v maďarskom jazyku.
§ 7. I na takých miestach, kde sa kázne k zhromaždeným neodbavujú v
maďarskej reči, počnúc od zakľúčenia tohto krajinského snemu do troch rokov, majú sa
matriky písať v maďarskom jazyku.
§ 8. Od tohto času, bez ohľadu na cirkevnú príslušnosť, majú byť ako farári,
cirkevní kazatelia, kapláni a pomocníci zamestnané len také osoby, ktoré ovládajú
maďarčinu.
§ 9. Jeho Veličenstvo milostivo rozhodne, aby znalosť maďarského jazyka sa
rozšírila i na vojenské hranice (2) a aby veliteľstvá uhorských plukov korešpondovali s
uhorskými právomocnosťami maďarsky.
§ 10. Účty o správe krajinských pokladníc sa majú vystavovať v maďarskom
jazyku.
§ 11 V súhlase s milostivou vôlou Jeho Veličenstva z každej práce vytlačenej v
Uhorsku a v pripojených častiach patrí jeden exemplár Maďarskej vedeckej akadémii.“
(1)
(2)

Odvolací súd slobodných kráľovských miest, vedených kráľovským taverníkom.
Jedná sa o územia oslobodené od Turkov, na ktorých existovala vojenská správa až do
ich pripojenia k Uhorsku. Jej posledné časti boli zrušené v druhej polovici 19. stor.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 254-255.

55. Žiadosť o zriadenie katedry slovenskej reči a literatúry na peštianskej
univerzite
1841
Na konci roku 1841 sa pod maďarizačným tlakom rozhodli slovenskí poslucháči na
peštianskej univerzite požiadať uhorskú kráľovskú miestodržiteľskú radu, aby na peštianskej
univerzite bola založená katedra slovenskej reči a literatúry. Ich žiadosť nebola vypočutá.
„Najosvícenejší císařsko-královský dědičný kníže, arcivévodo rakouský,
království uherského nádvorníku.(1) Vyvýšená královská místrodržící uherská rado!
Pane! Pánové najdobrotivejší, najlaskavější! ...
Těžce nese nížepsaná mládež tento los své mateřčiny a tím již, že kdy na vysokých
školách a jiných oustavech cizích zemí, mezi nimiž vídeňské, berlinské a pařížské
zpomenoutí dosti jest, třebas potřeba známosti slovanských nářečí v oněch krajinách
dalece tak veliká není jako v naší, ba anť se jen k ní pŕirovnati nemůže, stolice široko
daleko rozšířeného slovanského jazyka již založené vidí, takovéto na hlavních školách
vlasti své nenalézá; řeči pak své mateřské známost za velice potřebnou drží, jestli ne z
jiného ohledu, aspoň z toho, že zbavená ouplnější známosti řečí slovanské, nejen v
praktickém životu, ale i ve veřejných ouřadech a povinnostech, jak nás o tom
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každodenní zkušení poučuje, bevyhnutedlně potřebné, k zastávání budoucích svých
ouřadů a povinností se předkem nedostatečnou cítí a takým způsobem že již mnoho k
tomu scházeti bude, aby o vlast svou, pro jejíž dobré a štěstí i tu poslední krupěji krve
vylíti a do nejstraslivějších propastí se uvrhnouti vždycky hotova jest, tak, jako by
slušelo, zasloužilou státi se mohla, seznává.
Těmito příčinami pohnuti nížepodepsaní předstupují před jasnou Vyvýšenost
Vaší císařsko-královskou a vysoce slavné královské náměstnictví uherské s tou šetrností,
s mírností a poslušností, kteráž mladým sluší a kterouž poddaní povinní jsou, prosíce,
aby na nejvyšším místě založení učitelské stolice řeči a literatury slovenské v královském
pešťanském učení(2) předložiti a takto jejich nejponíženějším prosbám milostivě radost
učiniti ráčili.
Vřelou tuto prosbu opětujíce v hluboké poslušnosti zůstáváme.
Vaší jasné Vyvýšenosti císařsko-královské, vysoce slavné královské místodržící
rady uherské nejvěrnější
sl. král. vysokých škol pešťanských měšťané
akademičtí“
(1)
(2)

Palatín arciknieža Jozef
Jedná sa o bývalú univerzitu v Trnave, ktorá sem bola premiestená v roku 1777.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 261-262.

56. Slovenský prestolný prosbopis

1842

Evanjelicky kňaz Ľudovít Velislav Štúr (1815-1856), jedna z najvýznamnejších
osobností našich novodobých dejín, vedúci predstaviteľ obrodeneckého hnutia, kodifikátor
spisovnej slovenčiny, spisovateľ, politik, pedagóg a publicista, rodák z Uhrovca okr. Bánovce
nad Bebravou, stál na počiatku svojho pôsobenia na pozícii Kollárovej idei slovanskej
vzájomnosti. Spolu s ním, a ďalšími národovcami, vypracoval prestolný prosbopis programový dokument slovenského národného hnutia, ktorý vo Viedni odovzdala 4-členná
delegácia. Tam však ohlas nenašiel, za to v Uhorsku vyvolal represie voči jeho
zostavovateľom.
„Vaše Veličenstvo, s dôverou v spravodlivosť Vášho Apoštolského Veličenstva,
ktoré ochraňuje a obšťastňuje všetky národy cisárskej ríše, odvažujúc sa najoddanejšie
podpísaní v mene evanjelických slovenských poddaných v Uhorsku priblížiť sa v
najhlbšej pokore k vyvýšenému cisárskemu trónu a na jeho stupňoch zložiť nasledujúce
žaloby a prosby:
Nakoľko podľa najnovších zákonov kráľovstva, najmä článku VI, 7, 8
posledného krajinského snemu, maďarská reč miesto doteraz používanej latinskej bola
povýšená na úradnú... Napokon aj okolnosť, že hoci telom-dušou oddaní našej spoločnej
vlasti, jednako sme na základe našej od maďarčiny odlišnej reči osobitným národom,
ktorý je schopný ďalšieho vývoja iba vzdelávaním svojho vlastného jazyka a ktorý v
spoločnej uhorskej vlasti, podobne ako iné národy, už od stáročí ochotne prinášal ako
obeť svoje životy a majetky, za čo však mal aj rovnaké práva s ostatnými národmi
Uhorska: toto všetko nás prinútilo úctivo sa priblížiť k trónu Vášho Veličenstva a
najpokornejšie snažne poprosiť o najvyššiu otcovskú ochranu a o odstránenie všetkých
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zneužívaní a protivenstiev, ktoré nás hatia v našom duchovnom a hmotnom blahobyte a
ktorým sme bez najvyššej ochrany vystavení.
Cieľom onej už uvedenej strany je všetky maďarské národy Uhorska čím skôr
pomaďarčiť, no prostriedky, ktoré na tento nedôstojný cieľ vynakladajú, sú
nespravodlivé. Osemstotisícový pokojný, panovníkom vždy verný a zákonom poslušný
evanjelický slovenský ľud a najmä jeho duchovenstvo, je totiž vystavený verejnému
výsmechu, pred ostatnými spoluobyvateľmi sa znevažuje a uvádza do nenávisti,
vyučovanie a učenie sa slovenskej reči sa pod pokutou zakazuje a vyhlasuje sa za niečo
protizákonné, slovenskí učitelia a študenti sa obviňujú z protištátnych intríg, ba
dokonca deje sa násilie aj v náboženskej výchove nášho ľudu nanucovaním maďarčiny
pri verejných bohoslužbách. Podobne sa robí aj v školskej výchove slovenských detí,
pretože ich chcú postupne premeniť na Maďarov. Preto vo všetkej pokore a
najponíženejšie prosíme:
1. Aby vaše Veličenstvo najmilostivejšie ráčilo nás, svojich najvernejších
poddaných, vziať pod svoju najvyššiu ochranu, uvedené očierňovania a upodozrievania
prísne pokarhať a nactiutŕhačom vhodným spôsobom dať na vedomie najvyššiu
neľúbosť. Ďalej prosíme:
2. Príslušným úradom doporučiť, aby milostivo vymenovali pre našu slovenskú
literatúru riadneho cenzora v Budíne a v Prešporku, aby všetky práce a spisy, ktoré
vyšli pod domácou cenzúrou v nemeckej alebo maďarskej reči, dovolili aj v slovenskej
reči vytlačiť a aby sa nezakazovali vydávať obranné spisy nášho národa, ak by boli
potrebné.
3. Po tretie najpokornejšie prosíme, aby vaše Veličenstvo potvrdilo ... na
prešporskom lýceu zriadenú Katedru slovanskej reči a literatúry aj pre budúcnosť v
náležitom trvaní jej pôsobnosti a aj jej čiastočne už uskutočnené a čiastočne ešte len sa
uskutočniť majúce základiny a dotácie. ...
4. Aby na kráľovskej krajinskej univerzite v Pešti bola zriadená osobitná katedra
pre slovanskú reč...
5. Prosíme najpokornejšie Vaše Veličenstvo o milosť aj teraz a v budúcnosti, ako
už bolo od mnohých stáročí, používať latinskú reč vo všetkých cirkevných veciach,
najmä v cirkevných matrikách a zápisniciach...
6. Ďalej prosíme najúctivejšie, aby Vaše veličenstvo najmilostivejšie ochránilo
naše školy a kostoly pred prudkosťou niektorých prepiatych vlastencov, ktorí si želajú
všetko a na každý spôsob pomaďarčiť, a aby milostivo ráčilo nariadiť, aby sa výchova
našich detí za ľudí a občanov, a najmä náboženská výučba diala v materinskej reči, aby
bohoslužba, ako jediná pre mravnosť a pobožnosť, zostala nášmu ľudu nedotknuteľná,
aby sa mu neodnímali nedele na maďarské kázne, ktorým nerozumie, a vôbec aby ľud
na nijaký spôsob nebol donucovaný prijímať maďarských učiteľov a kazateľov alebo
zúčastňovať sa na maďarskej bohoslužbe.
Kľačiac skladáme tieto žaloby a najpokornejšie prosby na stupne spravodlivého
trónu Vášho Veličenstva a s dôverou i nádejou v poslušnosti, ku ktorej pridŕžame aj
sebe zverený ľud v cirkvi a stále, pevne i neochvejne a na všetky časy chceme pridŕžať,
až do smrti ostávame Vášmu Veličenstvu verní slovanskí poddaní v Uhorskom
kráľovstve.“
Citované podľa: Tibenský , J,: Chvály a obrany slovenského národa, SVKL, Bratislava 1965, ss. 311-314.

57. List Ľ. Štúra Jánovi Hollému o nutnosti zaviesť spisovnú slovenčinu
1843
186

V lete roku 1843 sa Ľ. Štúr spolu s J. M. Hurbanom a evanjelickým kňnazom,
publicistom a politikom Michalom Miloslavom Hodžom (1811-1870), rodákom z Rakši, okr.
Turčianske Teplice, rozhodli zjednotiť Slovákov na platforme presadenia jednotného
slovenského jazyka, za základ ktorého bola použitá jeho stredoslovenská forma. O tomto
kroku Ľ. Štúr vzápätí informoval Jána Hollého, ktorý činnosť mladých evanjelických
intelektuálov už predtým ovplyvňoval.
„Velebnému P. Janovi Hollému
"Zbuď sinov odroďenich, abi už raz opustili Češku
A spolu zjednoťení ke svej sa navrátili Matce."(1)
Od dávna si už horko v srdcu ťažká naša mati Slovenka, bóje jej šumia po
horách, po dolách, ňimi sa kopec žjalňe ohlasuje kopcu: ale sin ňevďační ňechce počuť
nárki a mati ale k smrti pracuje, spomáhať ňechce, ňepriznáva sa k rodičke, ba sám
stuďenú jamu kope, radšej sa do pazúrov ňeprijaťelskích mece, radšej anebo po cudziňe
a po márnej sláve sa zháňja, ňevedúc, že jeho od slávi nazvali Slávom, zabudou(2) na
svetošíre panstvo Slovákov,(3) ňevidí, čo je jasnějšje od slnca, že sa zas plesi, za
hlučnje radovánki a pjesňe ozívať majú po svatom Slovensku. Ale kívla ruka božja,
zoslala hlas v oblaku, kterí zatrasje vnitrnosťjami mládenca, hlas je tak prenikakví, tak
mocní, že mu už ďalej odporovať němožno. Šuhaj sa spametá - sľubuje, že už nikda sa
ňevirve z lona maťerinskjeho, že chce a buďe je vždy rozkazi plniť, lebo vidí že, len v
společnom objaťú z dobrou Matkou dojďe pokoja, slávi; jej reč zostaňe mu svatou, jej
hlasi tak sladko zňejú a veľkú, preveľkú budúcnosť sľubujú, lebo zvestované bolo od
otca matki, deti rozmnoživ, a žulovú Tatru položiv za základ.
Mi prešporskí Slováci, mi sme boli ten sin, čo tak krivo blúdiu, ale sa nám
ukjazau na ňebi znak boží, kinuu nám a mi sa ho držať chceme. Zazreli sme tú pravú
cestu k cjeľu, Slovenstvo! Zaň sa rozpálilo srdce aj rozum; ňechceme sa už vjac po
cudzích kútoch potĺkať, mi chceme biť pred Bohom, svetom Slávstvom Slováci.
Zložte už aj Vi, Veľební Otče, to presvedčeňje o nás, že mi ešťe ďalej našu drahú
maťer Slovenku chceme hrdúsiť, ňje, jej mi chceme slúžiť, za ňu, keď bude treba, na
oltár národa, tot ľadovje skali tatranskje, náš život posveťiť. Zložťe už to presvedčeňje
o nás a priviňťe k sebe synov, Vi, Otče Slovákov, k Vám sa priznávame a chceme na
záklaďe, čo sťe Vi z verními Slováci založili, stavbu ďalej ťahať. Ale na čože je toto
osvedčeňje? Prečo že verejňe ňevistupujeme s vecou tak pravdivou a svatou? Tak bi
skutok a ni slová svedčiu o nás, veď tjeto pominúť muožu jako ten vjetor; ale ňepominú,
Velební Otče, za to Vám ručí budúcnosť, uvidíťe, keď Vás Boch buďe udržovať, čo si
zo srdca prajeme, zo slov pošlje skutky; veď sme ešte mladí, aj prostredki chibujú a
príležitosť, která časom sama sa podá. Čo veki váhali, zvrtňe okamžeňje.
A preda, prečo že k Vám už teraz takto hovoríme? Ukázali sťe nám, Otče, náš
blud, povedali sťe, ako Vás takjeto - keď sami proti sebe brojíme - kroki boľja: chceme
s tím Vaše spravedlivje žjale umjerniť a sladšje azdaj aspon na starost dni Vám
prihotoviť. Slovenskuo srdce chce sa slovenskím oznámit, a tíchto ohlasom smadnú dušu
skojiť. Chceme tímto osvedčeňjem sa vrelími žjadosťámi srdca tento ďen Vášho velmej
cteného ména(4) prví raz jako sinovja uprimní sláviť. Popraj Vám Boch veľa ešte tíchto
dnov s radosťou prežívať k píche a sláve národa a k našmu poťešeňú prajú a žjadajú
Veľebnosti Vašej úprimní ctiteľja prešporskí Slováci.
Z nár. Ústavu
Janko Gáber v.r.“ (5)
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(2)
(3)
(4)
(5)

Dvojveršie je vybraté z Hollého Chválospevu na Antona Bernoláka, ktorý mal
pôvodne vyjsť ako príloha Bernolákovho Slovára.
Štúrovský pravopis nebol ešte ustálený. Preto v rukopise je ťažko rozoznať v tvaroch
"zabudou", muožu" ap., či sa v nich používa u alebo v.
Slovanov.
Pravdepodobne 24. júna 1843.
Ľ. Štúr.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 194195.

58. Ľ. Štúr: Žaloby a ponosy Slovákov v Uhorsku

1843

Maďarizačné snahy nenachádzali pozitívny ohlas ani u všetkých Maďarov. Gróf
Štefan Sečéni (István Széchényi, 1791-1860) niekoľkokrát varoval pred chybami v oblasti
národnostnej politiky. Gróf Ján Majláth (1786-1885) dokonca vyzval predstaviteľov
nemaďarských národností, aby sústredili informácie o národnostnom útlaku. Na základe toho
Ľ. Štúr zostavil obranný spis. Keďže žiaden maďarský časopis mu ho nechcel uverejniť, spis
vyšiel v roku 1843 v Lipsku.
„Zo všetkého doteraz spomenutého vysvitá, že národ, ktorý núti iný národ, aby
sa zriekol materinskej reči, natíska mu takú tvárnosť, ktorá nezodpovedá jeho vnútru,
natíska mu svetový náhľad, v ktorom sa cíti celkom cudzí, a olupuje ho o práva
osobnosti, nakoľko mu upiera možnosť duchovného rozvoja vo vlastnom duchu. A
všetko toto je duchovná majetnosť, preto právom vzbĺkne v každom národe plameň
hnevu, keď cudzia moc usiluje sa olúpiť ho o duchovné hodnoty, lebo duchovné imanie
je sväté, pretože duch je podstatou človečenstva. A všetko toto pášu na nás Slovákoch,
nakoľko sa nám súkromne i verejne hovorí, že sa musíme prenárodniť a pomaďarčiť. ...
Darmo príde niekto s dôvodmi, že naše pomaďarčenie je nevyhnutné, lebo duch je sám
sebe cieľom, a teda bolo by hrozným prehrešením, keby sa ho používalo ako
prostriedku, a duchovné záujmy sú vznešenejšie a svätejšie než hmotné. Keďže sa tvrdí,
že naše pomaďarčenie je nevyhnutné, jasne sa vyslovuje zámer zatarasiť a udusiť naše
vnútro neprimeraným vonkajškom, nastrčiť nášmu ľudu také zmýšľanie, ktoré mu je
neznáme a cudzie; a už sama snaha pomaďarčovať nás hovorí nám vlastne, že nie sme
spôsobilí v našej duchovnosti ľudsky sa vyvinúť, ako aj že nie sme hodní, čo sa týka
našej národnosti, aby sme zaujali miesto medzi ostatnými kmeňmi v krajine. A toto,
vysokourodzený pán gróf, je naša prvá a najdôležitejšia žaloba, že totiž o našom
pomaďarčení už tak často verejne sa vyslovili, že je zásadne nevyhnutné; to je
najpriamejší nátlak, lebo toto je zásada, ktorá sa všeobecne upotrebúva. Na urážky,
utrhačstvá, očierňovania, ktoré z toho vyplývajú, treba sa dívať ako na následky
spomenutej zásady a tak treba, ak chceme vec skoncovať, vysušiť prameň, z ktorého
vystrekujú, t. j. treba verejne a slávnostne vysloviť, že maďarizácia Slovákov nie je
potrebná. Ale ani toto vyhlásenie ešte nepostačí, lež úradne treba sa usilovať o to, aby sa
už nič podobné ani len nevyskytlo, slovom, maďarský národ musí sa maďarizácie zriecť
celkom, úplne a neodvolateľne navždy. Kým sa to nestane, a to v záväznej forme, vždy
budú spomenuté sťažnosti, nevzrastie vzájomná dôvera a túžobne žiadaný anjel pokoja
nevráti sa k nám. Preto predovšetkým treba, aby sa snemovňa v tejto veci rozhodla,
žeby budúci snem zásadu maďarizácie zavrhol ako skrivodlivú, nespravodlivú a
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odsúdeniahodnú, a nariadil dozerať najmä na to, aby sa už nikdy neobnovila, lebo len
tak môže nastať svornosť medzi nami. ... Ó nie, nezriekame sa jej,(1) a v našej hrudi
prechovávame upokojujúcu nádej, že maďarský národ uzná šľachetné naše snaženie, a
vtedy nastane hodina zmierenia. Ba už počúvame prvé hlasy zmierenia z úst patriarchu
maďarského pokroku, grófa Štefana Széchényiho, a z vašich úst, šľachetný pán gróf...
My Slováci sme osobitný ľud v Uhorsku, našej krajine celkom oddaný, a zaslúžili
sme sa o našu vlasť od najdávnejších čias až podnes. Mohli by sme povyratúvať naše
zásluhy, keby tu na to bolo miesta a keby sme nepamätali na to, že čo sme urobili, našej
krajine sme urobili. Ako Slováci vždy sme konali svoje vlastenecké povinnosti a
vykonávame ich až dodnes, ako sa nám patrí, ale práve preto, že máme povinnosti,
musíme mať dokonalé a rovné práva s inými, lebo povinnosť bez práva je poroba, a my
ako Slováci nechceme byť helótmi(2) a nikdy nepripustíme, aby nás pokladali za
helótov, t. j. za takých ľudí, ktorí nemajú právo vo svojej duchovnosti a skrze seba sa
vzdelávať. K tomu nás nik nedonúti a právom pokladáme za nepriateľa toho, komu by
prišlo na um tak mrzko sa s nami zahrávať a vyrvať nám, čo nám je najdrahšie. Iba
otrok dovolí po sebe šliapať, no my nie sme otroci, ako nie sú nimi ani ostatní obyvatelia
krajiny...“
(1)
(2)

Materinskej reči.
Heilóti - pôvodní obyvatelia gréckeho Peloponézu, ktorých Sparťania uvrhli do
otrockého postavenia.

Citované podľa: Tibenský, J,: Chvály a obrany slovenského národa, SVKL, Bratislava 1965, ss. 318-322.

59. Stanovy kultúrneho spolku Tatrín

1844

Na schôdzi popredných predstaviteľov slovenského národného hnutia 26.-28. augusta
1844 v Liptovskom sv. Mikuláši bol založený prvý slovenský celonárodný nadkonfesionálny
kultúrny spolok Tatrín, stavajúci sa proti maďarizačným tendenciám. Jeho ustanovenie, z
iniciatívy Ľ.. Štúra, a činnosť predstavovali vrchol národnozjednocovacích snáh pred
revolúciou 1848-1849. Na činnosť Tatrínu, ktorého Stanovy neboli nikdy vrchnosťou
schválené, takže pracoval v podstate ilegálne, neskôr nadviazala Matica slovenská.
„A. Tatrín je literárny slovenský spolok k napomoženiu literárnej a priemyselnej
verejnosti národa slovenského v Uhrách na každej zákonnej ceste; jeho účinkovania
záleží hlavne vo vydávaní dobrých vzdelávateľných kníh a v podporovaní chudobných
mravných a spôsobných mládencov.
1. Nákladom Tatrína vydávajú sa knihy najmä vedecké, ale aj z oboru krásnej
literatúry a napospol k poučeniu obecného ľudu smerujúce, v reči slovenskej spísané.
Vytvárajú sa všetky spisy politického, cirkevného a napospol náboženského obsahu.
Prednosť zadržia síce vždy spisy pôvodné, ale aj dobré preklady znamenitých
inojazyčných spisov sa nevytvárajú. Každá nákladom pokladnice Tatrínskej vydaná
kniha značí sa napredku “nákladom Tatrína”.
2. Mládenci od Tatrína podporujú sa tí, ktorí sú chudobní a sa vedám alebo
umeniu a priemyslu odávajú. Zato takíto podporu žiadajúci mládenci od jedného
stáleho úda(1) jednoty poručení a prednostovi alebo aj inším údom spolku osobne
prestavení, majú sa vysvedčiť hodnoverným školským alebo inakším zákonným
svedectvom o ich doterajšom mravnom sa držaní a neukonanej pilnosti. Takýto od
spolku podporovaný mládenec musí svedectvá o svojom mravnom držaní sa a vytrvalej

189

pilnosti ročite predsedovi spolku podávať a podporu len tak dlho dostávať bude, kým sa
jej hodným dokáže a kým nemá inších prostriedkov ďalej sa vzdelávať aj bez inšej
pomoci.
B. Pokladnica jednoty záleží z dobrovoľných prínesiek, z ročných príspevkov
riadnych údov a zo zvyšku predaných kníh, ktoré sa od Tatrína vydali.
C. Ústrojnosť jednoty samej záleží v tom, že má riadnych údov, výbor a
prednostu. Riadnym údom môže sa stať každý, ktorý najmenej 5. zl. str. ročite alebo 80.
zl. str. pod dvoma rokma pre celý budúci čas zloží. Kto sa riadnym údom stať chce,
musí byť od jednoho stáleho úda výboru oznámený a potom takýto sa vo všeobecnej
sednici za úda prijíma; z jednoty zas ten úd vystupuje, ktorého držania sa mravom a
poriadkom Tatrína nezodpovedá a tieto uráža. Oproti tomu každý do jednoty prijatý
riadny úd má právo jeden výtisk knihy nákladom Tatrína vydanej, darmo(1) žiadať, z
počtov tatrínskych podľa vôle vývod pýtať a chudobného spôsobného mládenca k
podporovaniu porúčať, ako aj pri volení výboru a prednostu hlasovať.“
(1)
(2)

Člena.
Zadarmo.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 326-327.

60. Program Slovenských národných novín

15. 6. 1845

Dňa 1. augusta 1845 začal Ľ. Štúr vydávať prvé slovenské politické noviny Slovenskje narodňje novini, s literárnou prílohou Orol podtatranský. Ešte pred ich vydaním
Ľ. Štúr skoncipoval programové ciele vznikajúcich novín v osobitnom ohlase, ktorý bol
uverejnený 15. júna 1845 v Bratislave.
„Každý ľahko rozsúdi, k akým národom patrili sme my až do terajších skoro
časov, ale čo za zmena stáva sa v živote našom, krajania? Vrúcnymi prosbami a
spojenými hlasmi vyžiadali sme si od vlády našej najmilostivejšej noviny v reči
materskej - čím sú ale noviny národom? Novinami berie národ účasť vo veciach
pospolitých krajiny, vlasti, nimi sa dozvedá aj o všetkom tom, čo sa pamätihodného v
svete, v ľudstve stáva a tak i vy osvedčili ste sa, že na pospolitých záležitostiach vlasti
našej tiež účasť brať a o všetkom, čo sa ľudstva týka, dozvedieť sa chcete, ukázali ste
teda, že i vy po dlhej nedbanlivosti do vyššieho radu národov zastať si mienite.
Šľachetná je táto vôľa vaša a vláda naša najmilostivejšia uznala ju za dobrú tým, že
žiadosti tejto pospolitej zadosť urobila a nám noviny slovenské milostive povolila.
Noviny teda máme, ale koľké sa im do behu stavajú ťažkosti! Prekážky tieto sú
rozličné a sú vonku a v nás samých. Vo vlasti našej, kde v novších časoch potreba
opravovania sa pocítila a táto čerstvejšie hýbanie spôsobila, čo do záležitosti pospolitých
stvorili sa hlavne dve strany, jedna, ktorá potrebu opravovania neuznáva a tak pri
starom ostávať, druhá; ktorá všetko od koreňa opravovať a tak všetko staršie s novým
pozamieňať chce.(1) Hlavná povinnosť novín je: záležitosti krajiny pospolité rozkladať,
s dobrým svedomím to alebo iné obecenstvu svojmu porúčať, pričom zdá sa: noviny k
jednej alebo k druhej strane nachýliť a podľa zmyslu jednej strany alebo druhej o
záležitostiach pospolitých rozprávať musia. Majúc na mysli, že staršie, ktoré raz svoju
platnosť v živote stratilo a len na ťarchu je ľuďom, žiadnou silou zatrímať(2) sa nedá,
ako zas z druhej strany dobre vediac, že sa len na staršom a doterajšom ďalej stavať a
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budovať môže a že aby holota a pustota nepovstala, nijako sa staršie len trhať a vospust
sveta rúcať nesmie, majúc potom na mysli, že život národov prenáhliť sa nedá, ale keď
sa má podariť, miernym krokom len ísť môže a že to, čo je lepšie, ako huba za noc
nevyrastá, nevyhneme sa v našich novinách obom krajnostiam a stojac pri dobrom
staršom, budeme s radosťou vítať opravdivé opravy tam, kde ich nevyhnutne treba.
Hlavne ale bude nám záležať na bezpečnosti osoby a majetnosti a tak aj na poriadnom
domácom hospodárstve a prísnom posluhovaní spravodlivosti, na silnej moci
vykonávajúcej, k tomuto všetkému potrebnej, na rozkvite dobremajúcnosti v krajine, na
zlepšovaní vyučovania ľudu, na jeho zmravňovaní, čím všetkým sa vlasť silí a rozkvit jej
napomáha.“
(1)
(2)

Štúr hovorí o boji vo vnútri maďarského politického života medzi konzervatívnou
veľkou šľachtou a liberálnou strednou šľachtou v čele s Ľudovítom Košútom
(Lajosom Kossuthom).
Pohnúť.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 198.

61. Ľ. Štúr: Hlas k rodákom

1845

Ani po ustanovení spolku Tatrín a Slovenských národných novín neustal Ľ. Štúr v
snahe zjednotiť všetkých Slovákov na používaní jednotného slovenského jazyka. Ešte stále sa
totiž používala bernolákovčina i biblická čeština. V záujme zjednotenia jazyka Ľ. Štúr
vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu bernolákovcov v ceste za jednotným spisovným jazykom a
svoju vlastnú kodifikáciu nazval dokončením ich historického diela.
„Mišljenke tejto, k vizdvihnuťú Slovenčini za reč spisovnú a tak k
samotvornjemu životu Slovenskjemu, ťali a razili nám cestu znameňití náš Bernolák a
jeho nasledovňíci: víborní Fándli, úprimní Ottmayer,(1) vzňešení, ňeunavene pracovití
a obetuvaví Hamuljak a naposledok ten čo zo všetkích nás najlepšie prežiu starí, dávno
zhaslí vek náš, a terajšje naše časi, náš spevní, hlbokodojímaví Hollí: ím náleží tá
utešená zásluha že nás na samích seba pozornimi urobili a o samotvornom živote
Slovenskom pomisleli i na ňom s celou vrúcnosťou pracuvať začali. Že oni v tej reči
Slovenskej, jakú vistavili, vistúpili a pracuvali, vec bola prirodzená a potrebná;
zaňehajúc Češťinu prichitili sa reči tej, ktorá z reči Slovenskej tej sa ešte najvjac
podobala a sa na ňu zanášala. Prjechod k samej korennej reči Slovenskej bou bi bívau
skok velmi velkí a ňebou bi sa odrazu podariu. Krem toho vistúpili mužja títo z tích
krajou, v ktorích sa reč táto, medzi Češtinou a korennou Slovenčinou stredňou, užívala,
vzali teda reč rodiska, svojho okolja, ktorá v tom čase, k začjatkom osobitnjeho
duchovnjeho života Slovenskjeho aj najlepšie súca bola. Mi už ktorí za ňimi a na ich
šlapajach iďeme, na preťatej od nich cesťe mohli sme k samjemu žrjedlu reči našej sa
dostať a k ňej samej s ich pomocou sa prihlásiť, preto mi len kráčame za ňimi a
dolňujeme a dovršujeme len to, čo oni začali a vistavili.
Mi sa k ňím a k zásade (principu) ich celkom priznávame a k ňej krokom tímto
naším pristupujeme, majúc pri tom pevnú náďeju že oni k nám v maličkosťach i pre
držanie sa vlastnej ich zásadi i pre tú nám najpotrebňejšú jednotu sa nakloňja, keď
krem toho maličkosťi tjeto nič ňje sú inšjeho jako rozviťja ďalšje ich náčela,(2) ích
práce, ích unúvaňja. A jako že bi sme sa mi od ňích toho ňenazdali, jako bi sme to od
ňích s celou dúverou čakať ňemali? Či ňje sú práve oňi, ktorí k národu nášmu sa
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najsrďečňejšie pritúlili, ktorí prví o vetšom jeho duchovnom jako celku jedneho
povíšeňí pomisleli sa na ňom s celím srdcom pracuvali? Či ňje sú oňi to, v ktorích
slovach, ďjelach a skutkoch všade život Slovenskí prehovára a sa odvšaďjal ohlasuje? Či
ňje ten nadchnutí spevec z ích kola, čo dosjal medzi všetkimi Slovákmi ukázau lásku k
svojim najsrďečňejšú, najvrúcňejšú, či ňje tento spevec praví obraz Slováka?(3)
Visokej a vážnej postavi, prísni a našskí, tichí a odhodlaní, nadchnutí a krotkí, prostí a
srdeční, pracovití a skromní, či ňje tento muž bez nárokou, či ňje je tento starec
vízňešení praví obraz našinca? On, on to citom svojim Slovenskím nás zaujau, on to
preňikavím svojim Slovenskím spevom nás nadchnuv, on v nás lásku k nášmu životu, k
našej reči starootcovskej vzbuďiu a rozohrjau, on to už teraz ostarelí, zavesjac harfu
svoju na dub, nám našu otcovskú majetnosť porúča a nám svoju lásku, svoju vrúcnosť k
Slovákom ňeháva. Umlkli už hlasi jeho harfi, ale oči jeho ešte plnje žjalou a túžbi
poletujú po tom zúboženom našom nároďe a zhasínajú nad Slovenskom. - Ďívali sme sa
na Vás dosjal, braťja, a na Vaše práce len z boku a boli sme si cudzí, ale sme prišli už k
sebe, chceme život náš, chceme jednotu a ktorá misel bi nás ešte chcela mať
rozdrapeních a naprjek robila zjednocuvaňú sa nášmu?
Tolko odpovedáme nateraz na urobenje nám od rodákou otázki, predvrhnuťja a
ponosi: dáme časom svojim za konaňja naše odpoveď obšírňejšú. Bodaj ale i hlas tento
raziu cestu k jednote a prijau sa od rodákou s tak vrúcnim srdcom z jakjeho vistúpiu.“
(1)

(2)
(3)

Anton Ottmayer (1796-?), istý čas aj dekan Právnickej fakulty peštianskej univerzity,
patril k popredným členom bernolákovskej družiny v Pešti a Budíne na čele s
Martinom Hamuljakom, ktorá spolu s Jánom Kollárom založila r. 1834 Spolok
milovníkov reči a literatúry slovenskej.
Zásada
Štúr má tu na mysli Jána Hollého.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, sa. 190200.

62. J. Čipka: Úvodník Slovenských národných novín

18. 11. 1845

Tradičné poňatie obrodenia ako výlučne jazykového a národného problému,
nevystihuje celý tento proces. Viacerí buditelia poukazovali i na jeho ďalšie stránky. Jedným z
nich bol podnikateľ Ján Čipka (1823-1902), rodák z Tisovca, okr. Rimavská Sobota, ktorý vo
svojich článkoch v Slovenských národných novinách upozorňoval na nutnosť rozvoja
priemyselného podnikania pre rozvoj národného hnutia.
„Hľadiac na to milé naše Slovensko a jeho položenie, vidíme že je ono nie tak
inšiemu ako k tomu určené, aby sa v ňom priemysel rozvíjal a rozširoval. Sama
hovorím, poloha nášho kraja hornatá, veľké poklady v sebe zavierajúca, hustými
hájami pokrytá, hojnými potokmi z nich vytekajúcimi zvlažená, ukazuje na to, že tam
priemysel kvitnúť má a kvitnúť bude musieť. Nie ale len z okolnosti tejto na rozkvit
priemyselný v našom kraji sa zavierať dá. Je tu ešte inšie, čo k nemu náš kraj mocne
ponúka, a to nedostatočná zeme úroda k pomeru ľudu v ňom žijúcemu. Už teraz úroda
nášho kraja ľud svoj živiť nestačí, už teraz mnoho tisíc meríc zbožia každoročne k nám
sa privážať musí. Jakože teda budúcne - kde prírastok každý rok 1 1/2 osoby na sto
robí, a tak za 67 rokov ešte raz toľko ľudstva počítať sa bude - akože teda potom
neúrodný náš kraj obyvateľov svojich vyživí?!
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Pravda síce, že sa zdokonalením hospodárstva ešte omnoho väčší úžitok zo zemí
našich vziať môže, pritom ale všetkom potreba prívozu výživných prostriedkov s
pomerom prírostu ľudstva málo odchodnejšie postupovať bude. Kdeže ale vezme
peniaze náš ľud, aby si potrebnú obživu kúpil? Či azda pôjde do Slavónie, do
Banátu,(1) skadiaľ sa naspäť vracia? Nie! Nie je náš kraj už taký, žeby sa ľud z neho do
cudziny vysťahovať musel, vstave je on - a v stave bude ešte viac duší vychovať, nech
len priemysel vyšší v okolí našom sa zmôže a vykvitne. Vezmúc aj okolnosť túto do
povahy, vidíme teda, že nielen povaha kraja nášho, ale aj ľud jeho na rozvitie priemyslu
vyššieho čaká, takže ho budúcna za hlavný a nevyhnutný stok svojej výživy považovať
bude musieť. Ako teda z jednej strany priemysel sám od seba sa nám ponúka, tak z
druhej strany za svätú povinnosť nám je uložené, aby sme ho pestovali, aby sme rozkvit
rozmanitých jeho konárov u nás napomáhali a tak uskutočnením nášho povolania
samých seba do lepšieho stavu uviedli. Priemysel je ale taký, že si jedni s ním sa
zaoberajúci len mechanicky, druhí ale umne počínajú; ale radšej, že sú jedni robotníci,
nájomníci, druhí zakladatelia a riaditelia. Rozvitie a skvit(2) priemyslu závisí hlavne od
ostatných, lebo robotník tak a pri takom stroji robí, aký sa pred neho položí, a tak
pracuje ako mu riaditeľ ukáže a rozkáže. Robotník nemyslí, akoby sa ten alebo druhý
stroj zlepšiť mohol, on len hľadí pri svojej práci telesne spôsobnejší sa stať, aby prácu
uloženú dokonale vyviedol. Naproti, riaditeľ dajakej fabriky, majúc dostatočnú
známosť náuk do jeho okresu patriacich,(3) sčiastky sám o zdokonalení svojho
povolania rozmýšľa, sčiastky druhých vynálezy jemu primerané prijíma nasleduje.
Ak takto na Slovákov a terajší priemysel v ich kraji pozrieme, vidíme, že oni z
väčšej čiastky len robotníkmi sú, a to často veľmi schopnými. Naproti tomu ale málo
pozorujeme, že by Slovák sám dielne dajaké priemyselné viedol. Odkiaľ toto pochádza,
ľahko vysvetliť si môžeme. Slováci posiaľ neodávali sa na náuky, na ktorých sa
priemysel zakladá a preto sa ani nemohli k dielu takému potrebovať. Čas je ale, aby
sme aj na priemysel, ktorý nám tak peknú budúcnosť obecá, našu pozornosť obrátili a
nadobudnuvší si známostí v tomto ohľade potrebných i úrad riaditeľov a napospol
predstavených vo fabrikách zastávať spôsobní boli.
Preto vyvolávam všetkých milých mladých rodákov, ktorí dary a chuť k
prírodným a technickým náukám majú, a ktorým aj inakšie okolnosti dopúšťajú, aby sa
do študovania týchto náuk dali, s tou nádejou, že ich práca a usilovanie hojné
požehnanie donesú. Potreba technikov už teraz je toľká, že každý tomu vyučený za
krátky čas k chlebu príde; tým ale viacej hľadaní budú budúcne, keď sa návrhy o
toľkých fabrikách a železniciach stavať majúcich uskutočnia. Nie ale len z ohľadu
tohoto osobného a materiálneho, ktorý je tak ubezpečený ako pri žiadnom inšom stave
a povolaní - bolo by k žiadaniu, aby sme do okresu aj týchto náuk nahliadli a im sa
oddali, ale aj z ohľadu vyššieho, vznešenejšieho, z cieľa národného.
Vyšší priemysel v našom kraji, ako sme už aj povedali, povstať musí. Spôsob a
cestu k nemu vedúcu, ak mu sami nepodáme, podajú ju druhí, podajú ju cudzinci. Čo
ale z toho povstane? To, že robotníci naši stanú sa holými nástrojmi, a to nástrojmi
cudzincov v priemyselnom ohľade. Naproti tomu, ak priemysel aj od nás, náukami
potrebnými zaopatrených, vedený bude, budeme môcť robotníkovi nášmu okres jeho, v
ktorom sa pohybuje, vysvetliť príčiny toho, prečo sa tak a nie inak robiť má a robiť
musí, podať, a napospol budeme môcť v ňom nie len činnosť mechanickú, ale aj činnosť
duchovnú, myšlienkovú vzbudiť. Na tento spôsob nielen mu prácu jeho mechanickú
uľahčíme, ktorá sa naveky lepšie darí, keď jej príčiny od osoby pracujúcej poznané sú,
ale mu aj pole a vnuknutia k mysleniu podáme a tým ho v práci podstatne upevníme.
Ako takto z jednej strany na ceste tejto obcovanie a stýkanie sa s ľudom naším staneme
sa jeho vodcovia a učitelia, a tak z druhej strany, na ceste literárnej, budeme môcť
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rozvitie priemyslu napomáhať a ho vždy na vyšší stupeň dokonalosti privádzať. Takto
by sme s najväčším osohom pracovali za život a ľud náš.“
(1)

(2)
(3)

Autor hovorí o slovenskom vysťahovalectve, ktoré sa od 19. stor. ustavične
stupňovalo. Najprv smerovalo do iných častí Uhorska, predovšetkým do Budapešti,
kde podľa odhadov žilo na konci 19. stor. okolo 150 000 Slovákov, Viedne (50 000
Slovákov) atd. Neskôr sa orientovalo najmä na USA, kam smerovali približne 3 zo 4
vysťahovalcov a celkový odhad počtu Slovákov v USA sa zastavuje na ohromujúcom
čísle pol milióna ľudí. Slovensko sa tak stalo vysťahovaleckou krajinou, kde na 1 000
obyvateľov pripadlo štatisticky 5,6 vysťahovalca (Čechy 2,5, Nemecko 1).
Vysťahovalectvom bolo najviac postihnuté východné Slovensko, miestami fakticky
vyľudnené.
Rozkvitanie.
Do obvodu jeho záujmov.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, sa. 201203.

63. P. Kellner-Hostinský: Pohľady na naše národné hospodárstvo

1846

Obdobne ako J. Čipka sa národohospodárskym problémom venovali i ďalší štúrovci,
medzi nimi i Peter Kellner-Hostinský (1823-1873), rodák z Veľkej Polomy, dnes Gemerskej
Polomy, okr Rožňava. V Slovenských národných novinách publikoval seriál článkov s
národohospodárskou problematikou.
„Vráťme sa zase na Slovensko. Z tej príčiny, že nemáme väčších miest a že
nemáme značný stav meštiansky, aj naše slovensko-národné hospodárstvo nemohlo
prejsť tie premeny a to rozvitie, ktoré v ohľade hospodárstva u druhých národov stav
meštiansky, t.j. obchodnícky a priemyselný spôsobil a vyviedol. Stav tento má v rukách
už ďalšie vrstvy národného hospodárstva ako stav roľnícky. Stav roľnícky má svoju
postať na zemi a zaoberá sa všetkým, čo matka zem rodí a plodí. Polia, lúky, záhrady,
hory, vinice, potom akýkoľvek statok atď. sú oddiely povolania stavu roľníckeho, teda
prvotné a bezprostredné úrody a plody prírody dorábať. Ďalšia vrstva je už stav
priemyselnícky, bo tento tie prirodzené úrody prerába a mysľou, umom a schopnosťou
svojou preinačuje, o ich pretvorení premýšľa. Prírodné úrody a plody ale skrze stav
remeselnícky a priemyselnícky pretvorené, zase takých ľudí pripravujú, ktorí by ich od
jednoho k druhému roznášali, potom týmto potrebné druhé články a tovary donášali,
ktorí by všetkým stavom v národe z ohľadu potrieb zadosť robili a ich medzi nimi
vzájomne zamieňali a v spojení držali. A takýto stav je stav obchodnícky alebo kupecký.
Stav priemyselný stojí teda v prostriedku medzi stavom roľníckym a obchodníckym.
No akože u nás s týmito stavmi už dosiaľ vyzeralo? Nijak, bo ich ani nebolo. V
tých dakoľko malých sem-tam ležiacich mestečkách našich nájdeme síce remeselníkov,
priemyselníkov a kupcov, ale všetci títo zväčša len miestne potreby obstarávajú, sú
vlastne len na svoje miesta primrazení a s ich potrebami sa zaoberajúci. Že ale už sám
náš predošlý život bol slabý, veru aj podujatia a dáke vo väčšej miere zavedené obchody
u nás darmo hľadáš, nenájdeš tu ani v remeslách, ani v priemysle, ani v obchode veľké
hýbania a bohaté sklady. Počet výrobkov do obchodu vyhotovených je náramno
chatrný, skoro všetko sa robí len pre miestne a najviac okolité potreby, a len to a toľko
sa vyrába, čo a koľko my spotrebujeme, a tak výrobok sa rovná stroveniu. Na daktorých
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miestach ale ešte ani tento pomer nestojí, bo nedostatok článkov tých, ktoré
potrebujeme, nachádzame. V ohľade priemyselnom a obchodníckom ale nie je dosť len
toľko mať, koľko strovíme, bo tu ešte len na rovnováhe ostávajú vážky národného
imania medzi výrobkami a medzi strovením. Tak ako národ, ktorý ani k vlastnému
stroveniu potrebných vecí dosť nemá, je národ biedny, chudobný; tak naproti tomu
národ, ktorý viac vyrába ako stroví, a tak tovary do obchodu hotové má, zväčšuje si
istinu svojho imania národného, a len keď takéto výrobky má, môže zaviesť obchod aj s
cudzími národmi... (1)
Národ náš slovenský teda, čo sa jeho predošlosti týka, až do terajška nemal
väčších miest, nemal stavu meštianskeho, ani stavu priemyselníckeho a obchodníckeho.
On celý začaroval sa a žije vo svojich obciach a žije v ľudovláde. Od tejto jeho povahy
nájdeme len malé výnimky, ktoré robia stav zemiansky a stav remeselnícky. Na
spomenutom základe teda stojí náš národ a jeho podstatou je ľud a obce.“
(1)

P. Kellner-Hostinský, podobne ako J. Čipka niektoré ekonomické problémy
zjednodušuje, ale úlohou národohospodárskych článkov štúrovcov bolo skôr
ekonomické činnosti povzbudiť, ako ich do hĺbky rozoberať.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 306-307.

64. Ľ. Štúr: Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí
1846
Ľudovít Štúr niekoľkokrát upozornil, že Slovákom sa v ich emancipačných snahách
nejedná iba o uchovanie samotnej slovenčiny, ale upozorňoval, že existencia jazyka je
prejavom samostatnosti celého národa. Vystihol tak proces premeny slovenského národa v
moderný samostatný národ, plne zrovnateľný s inými národmi.
„Život náš mi len úplňe vistavíme a vistaviť muožeme v nárečí našom vlastnom,
bo ono je nám najbližšje, ono je nám rečou najzrozumiťelňejšou, ono má k srdcu i misli
našej prístup najsnadňejší a v ňom sú i misel i srdce naše najotvoreňejšje, preto treba
nám k tomuto nášmu nárečú, keď život náš počíname, sa privinúť a v ňom sa duchovno
rozvíjať...
Lud teda náš Slovenskí, pre ktorí mi hlavňe pracujeme, mali sme pred očima pri
urobeňí kroku tohoto, vezmúc jeho vlastnuo nárečja a ňje dosjal užívanú, spisovnú reč k
písaňú kňíh našich. Každí ale a to slušňe od nás úplnuo viložeňja hlavňích príčin, ktorje
nás ku kroku tomuto pohli, očakávať buďe, za dobruo teda a potrebnuo sme uznali
počeť z toho, prečo sme sa na Slovenčinu dali, pred obecenstvom našim zložiť, k čomu,
ako každí po viložeňí príčin našich pozná, dostatočnje pohli nás duovodi.
Pred všetkim inšim v tejto veci na kmenovitosť (die Gliederung in Stämme,
divisio in stirpes)(1) národa nášho Slovanskjeho pozor obrátiť treba, ktorá na viššom
stupňi a rozviťejšja u nás sa nachádza jako v ktoromkolvek druhom nároďe, pre ktorú
príčinu národ Slovenskí je ako sa hovorí kmenovití a na osobnosťi sa rozchádzajúci.
Kmenovitosť táto je pri každom tom nároďe, kďe sa nachádza, znameňím velkej sili
duchovnej v ňom sa ukrívajúcej, živosťi a čerstvej hĺbavosti národa...
Kmenovitosť teda národa je pekní, znameňití úkaz pri samom nároďe, svedectvo
dávajúci o viššej jeho duchovnosťi a duchovnej národa živosťi, preto musí sa ona, kďe
sa nachádza, jako sa len najlepšje muože, zachovávať, ochraňuvať a opatrňe rozvíjať.
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Kďe sa kmenovitosť v nároďe nachádzala a svojim spuosobom sa rozvíjala, tam všaďe
viďíme čerstvo kvitnúci, na spuosob jako sa len najlepšje muože, zachovávať,
ochraňuvať a opatrňe rozvíjať. Kďe zdravjeho, peknjeho stromu rozvinutí život
duchovní národa, keď teda náš národ Slovenskí pomedzi všetkimi nišími je nanájme
kmenovití, kmenovitosť nášho národa ak chceme k takjemu ho životu privjesť, akjeho
koreňe sa v ňom nachádzajú a jakí mu historia sveta zaslúbila, musí nám hlboko na
srdci ležať, inakšje ten život žjadnim spuosobom ňeobčjahňe a na mjesto toho, abi bujně
rozkvitau v daktorích svojich haluzach a na vjacej stranách svojho života zakrpaťje,
podobajúc sa tu i tam zeliňe, ktorá stojac na zemi jej ňepríhodnej chápe sa síce chápe k
životu a zdá sa stávať, ale pri tom všetkom len predca, jako mi Slováci hovoríme, hlivje
a živorí. Považujúc toto, srďečne žjadať musíme, abi sa národ náš Slovenskí tak
rozvíjau ako sa on sám rozrástou t. j. abi sa rozvíjau kmenovito, bo len tak buďe život
jeho samorastlí, ňezakrpaťení, na silu ňevihnaní, ale podarení ako skutočňe organickí,
a preto tá je naša najvrúcňejšja žjadosť, abi Slovanskje kmeni vo vlastních nárečjach
svoj duchovní život vistavili, teda kmeni v nárečjach osobních písali, v ňich čo sú pred
Bohom, svetom i Slovanstvom ukázali. Slovanskích kmenou(2) a tak aj nárečí živích je
jedenásť a to k poludňovíchodňich Slovanov patrja 1) Welko-Rusi, 2) Malo-Rusi, 3)
Bulhari, 4) Srbi, 5) Slovinci, k pounočňozápadňím, 7) Poljaci, 8) Češi, 9) HorňoLužičaňja, 10) Dolňo-Lužičaňja a naposledok, 11) mi Slováci s naším vlastním
Slovenskím nárečím. Ňemislíme to, abi každí kmen, hocakí malí a chatrní vo vlastnom
svojom nárečí písau, ale žjadame, abi každí kmen, ktorí má dačo sobitnjeho,
duchovnjeho, ktorjeho nárečja je ešte čistuo, ňepomútenuo, ňepokazenuo, k písaňú
spusobnuo, ktorí duchovňe i materiálňe svoju literatúru udržať vistačí, slovom abi každí
takí kmen nárečja svoje obrábau, v ňom plodi ducha svojho vidávau a pred tvár
Slovanstva postavuvau...
Hore viššje sme už rekli, že Kollár náš vzájemnosť Slovanskú na štiri kmeni s ich
spisovními nárečjami obmedziu a tak len tímto štirom právo staňja i trvaňja na
duchovnom poli Slovanskom pripúsťiu. Kollár to, ako sme hneď pripomenuli, urobiu zo
šlechetnejho srdca, z dobrjeho úmislu a pripojili sa k jeho určeňú vzájomnosťi a
literatúr Slovanskích potom aj inší, tak že už teraz prijímaňja štír vyznačeních literatúr
Slovanskích, a to: Ruskej, Polskej, Českej a tak zvanej Ilirskej na pospol do behu prišlo
a ustáluvať sa začalo. Či je to ale pravda, že sa len štiri literatúri Slovanskje achádzajú?
Či sa toto učenuo určeňja literatúr našich so samím životom zrovnáva a či je to ňje len
holuo klamaňja nás samích? Potom či toto určeňja ňeveďje práve tomu k odporu, čo sa
obsjahnuť malo a chcelo, najme ku kmenovej osoblivosťi, nadutosťi a vipínavosťi? Holí
blud a klam je to, že sa len štiri literatúri Slovnskje nachoďja, bo kďeže zostala pri
určeňí tomto literatúra Srbská, kďe Lužickích Srbou a kďe naposledok naša literatúra
Slovenská, ktorej jeden jediní plod, ďjela nášho velebnjeho Holljeho vnútrnou svojou
cenou odváža peďesjať druhích veršami a veršíčkami visipaních kňižjek a kňižťičjek?
Je to teda pravda, že máme len štiri literatúri? Či s tím ňešjalime seba a ňeklameme
svet? Alebo či tje literatúri ňje sú Slovanskje? Či naša literatúra ňje je tak Slovanská
ako druhá, ba moc razí, keď na ducha a stavbu jej pozreme, Slovanskejšja? ...
Mi Slováci sme kmen a jako kmen máme vlastnuo nárečja, ktoruo je od
Českjeho odchodnuo a rozďjelno. Pomáhalo sa nám síce tímto nárečím, kím náš ľud
Slovenskí duchovňe drjemau a predca bez potravi duchovnej hlavňe vo vecach
náboženskích obísť sa ňemohou, ale teraz keď k životu sa prebuďiu, ako sa o tom každí
ďeň presvedčujeme, ňebuďe náš Slovenskí národ len na druhích čo mu tí dajú čakať, a
len prijímať, ale buďe si tvoriť sám a sám sa buďe duchovními plodami zaopatruvať.
Za čas drjemaňja nášho duchovnjeho ňemohla sa naša Slovenčina vo spisoch ukázať a
za spisovnú reč našu vizdvihnúť, bo z jednej strani kmen náš Slovenkí ako ňevzbuďení
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na tú mišljenku prísť ňemohou, z druhej ale všetko takuo usiluvňja ňebolo bi podpori
našlo a zaraz bi bolo prestať i zastaviť sa muselo. Čeština teda, ktorá inďe, ňje na
Slovensku, svoj základ, pole a tím samím ujisťenuo staňja mala, dostávajúc sa k nám s
kňihamí nábožnimí, mohla a v nečinnosťi našej musela nás plodamí duchovnimí
zaopatruvať, ale Čeština bola nám len na pomoci a mi sme na ňu, keď sme nič
svojskjeho ňemali, len utisknutí boli, preto ale ona, že je nárečja druhuo, život náš
ňepresjakla. Plodi jej boli len tím docela prístupnje, zrozumiťelňejšje, ktorí sa s ňou
naozajsňe zaoberali, ostatní lud museu si tje plodi od tíchto aj čo do reči aspon z vetša
dať visvetluvať, čo je svedectvom, že ona je nárečja od nášho rozďjelno a práve preto
aňi ňemuože ňikdi na lud náš tak mocňe puosobiť a dorážať. Mocňe a všeobecňe na lud
náš muože sa dorážať len jeho vlastním nárečím, ono je kľúč k jeho srdcu a misli, lebo
on len v ňom žije duchovňe...
Misljeť si budú daktorí, že vari vistupujeme na svet s našou Slovenčinou pre
omrzlosť dajakú na Čechou, ktorích nárečím sme si do teraz pomáhali... Budú si vari
daktorí aj to misljeť, že sa od Čechou odtrhnúť chceme, ale zachovaj nás Boh od
odtrhnuťja. Kdo sa teraz od bratou svojich trhá, padňe pod najťažšú odpoveď pre
národom naším. Mi v tom zvazku s ňimi, ako sme boli, aj na ďalej ostať, čokolvek
znameňitjeho vivedú si osvojuvať, s ňimi v duchovnom spojeňí stáť a kďe im buďeme
muocť čo dobrjeho urobiť, vikonať, chceme, ako to naspet od ňích ako bratou
očakávame.“
(1)
(2)

Pre lepšie pochopenie Štúr termín “kmenovitosť” vysvetľuje v nemčine a latinčine.
Na rozdiel od Kollára, ktorý delil Slovanstvo do štyroch kmeňov, Štúr vyčleňoval
jedenásť kmeňov

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, sa. 203206.

65. List J. Francisciho S. B. Hroboňovi

3. 1. 1847

Pedagóg, publicista a politik Ján Francisci (1822-1905), rodák z Hnúšte, okr.
Rimavská Sobota, ako jeden z prvých štúrovcov pochopil, že jeden z najťažších balvanov,
ležiacich na slovenskom ľude, sú pretrvávajúce poddanské vzťahy. V likvidácii poddanstva
videl jednu z hlavných podmienok oslobodenia ľudu. Jeho odstránenie požadoval i
prostredníctvom revolúcie. Svoje myšlienky rozviedol okrem iného aj v liste Samovi
Bohdanovi Hroboňovi (1820-1894), rodákovi z Liptovskej Sielnice, okr. Liptovský Mikuláš.
„Ťažko povjedať, akí princíp bi si novini naše(1) mali viznačiť. Ja medzitim bez
všetkich okolkov a príprav hovorím zrovna, že bi ten princíp mau biť l i b e r á l n i a
bližšje vec určjac - d e m o k r a t i c k í.
Čo ma k tomuto princípu ponúka, je položenja naše vo vlasti našej a princíp
Slovanstva. Maďarská žurnalistika pri všetkom svojom liberalizme je predca nič vjacej
ňje než žurnalistika aristokracie, lebo aj maďarizmus a aristokracia je to jedno. - Nám
na aristokraciu sa obzerať, alebo s ňou koketiruvať, alebo jej sa podlizuvať ňetreba, ba
podľa princípu Slovanstva to robiť nesmjeme a krem toho, že sa všetci aj s redaktorom
na hlavu postavíme, predca aristokraciu pre náš živel nezískame, lebo náš živel je jej
smrť a ona nám. Ňemeckí živel je v kráľovskich mestach usaďení, preto ňemeckje
novini celkom potrebňe meštjanstvo predstavujú a jeho vuoľu pred krajinou vislovujú.
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Ľud ňikďe ňemá predstaviteľa, ňikďe slovo, nikďe ochrancu a svojho hrdinu.
Slovenstva nášho sila a život a budúcnosť v ľude spočíva, preto si aj orgán života
nášho(1) mau sa za hrdinu ľudu postaviť, poučovať ho o jeho otrockom stave, ukazovať
mu, že nemusi biť v ňom, ukazovať cesti k vimožeňu, k liberálnejším prostrjedkom
misle a srdcja pripravovať, jeho postulati(2) svetu vislovovať, jeho práva vidobívať.
Ľud až dosjal ňemá práva, muože sa povjedať, žjadneho, preto ňemá čo
konservuvať, naproťi vihrať a vibojuvať pekním i násilním spusobom si musí všetko. Práve tak stojíme aj mi Slováci vo vlasti našej. Preto hovorím: naše novini si musja
princíp liberálno-demokratickú vistaviť, ak chcú biť Slovenskonárodnimi...
Považujúc z politickjeho stanoviska náš stav, v jasnosti slnka vidím pravdu tú, že
mi ak žiť chceme a nášmu slovenskjemu povolaňú radosť urobiť, že sa mi - hovorím ľudu chitiť musíme. Jeho stav zotročenosti iba slepí ňevidí a rozkrvavenuo srdce nad
jeho krivdami neuhasiteľním ohňom horí po vikupeňí jeho...
Chladní konzervatizmus, čo sa boji životom život vikupovať, ukazuje traktati a
parlamentné debati.(3) Ňechže budú, keď sa užijú, muožu tjež pomuocť, ale ja ich za
slabje a zdlhavje držím. Bojím sa, že nám sám ľud ukazuje cestu ešte skuor, akobi sme
mi boli pripravení.“
(1)
(2)
(3)

Štúrove Slovenské národné noviny.
Postuláty - požiadavky, potreby.
Narážka na bezvýsledné debaty na uhorskom sneme o riešení poddanskej otázky.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, s. 207.

66. Ľ. Štúr: Naše nádeje a žiadosti k nastávajúcemu snemu

1847

V novembri 1847 sa v Bratislave zišiel posledný stavovský uhorský snem. Jeho úlohou
bolo rokovať o nevyhnutných reformách v Uhorsku. V sérii článkov pod názvom Naše nádeje
a žiadosti k nastávajúcemu snemu, uverejňovaných v Slovenských národných novinách, Ľ.
Štúr formuloval rad závažných politických, sociálnych a demokratizačných požiadaviek od
nutnosti zrušiť urbárne povinnosti až po riešenie národnostných problémov.
„Snem je nový rok v živote národov; to čo sa v živote národov ostarelo, v ňom
platnosť svoju stratilo, čo ho hamuje, čo sa mu príkri, má sa v tomto čase premeniť
alebo zrušiť, čo sa dobrého narádzalo, žiadalo, za potrebné uznalo, má sa v ňom do
života uviesť; a preto aj všetky oči sa na národné tieto slávnosti obracajú, sľubujúc si od
nich budúcnosť lepšiu. I u nás sú všetkých oči na nastávajúci snem obrátené, bo je dosť
toho, čo sa premeniť alebo zrušiť, mnoho, čo sa do života uviesť má...
Čo je teda v nás zdravého náhľadu, osvety, šľachetnosti, ľudskej mysle a vôle, to
všetko sa spojiť musí, aby sme tejto prežalostnej rane pre duchovný i telesný dobropyt
národa ubehli! A z tohoto ohľadu bude najlepšie, keď sa s prosbou k nastávajúcemu
snemu obrátime a tam zhromaždeným zástupcom krajinským náš smutný stav
predstavíme, i aby sa nás otcovsky zaujal, z hlbiny duše žiadať budeme. Podľa našej
mienky žiadať by sme mali v tejto prosbe:
a, vyučovanie vo všetkých počiatočných školách v materinskej reči.
Kde sú obce, a tak i školy, zmiešané, t.j. kde sú deti z rozličných národov, tam
nech sa postavia takí za učiteľov, ktorí užívané tam reči znajú, a títo nech predmety v
každej reči deťom vysvetľujú.
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b, V semeniskách, v ktorých sa chystať budú učitelia pre školy v slovenskom
kraji, nech sa tiež náuky v materinskej reči prednášajú, aby sa budúci učitelia v reči tej
úplne myslieť naučili a dokonalú bežnosť v nej dosiahli.
c, Mravné a náboženské vyučovanie najviacej na človeka pôsobí a ho najlepšie
pre budúci život oproti zlému svetu uisťuje, preto žiadame, aby sa i vo vyšších školách
po krajoch slovenských všade náboženstvo a mravná náuka v materinskej reči
prednášali a okrem toho i náuka materinskej reči našej, aby sa učenci svojim
neodcudzili a schopnosti svoje v každej druhej reči tým lepšie rozviť mohli.
d, V každom skoro úrade v našom kráľovstve potrebná je známosť reči
slovenskej... Preto žiadame, aby sa vo všetkých takrečených fakultách, vo všetkých
semeniskách a konečne na univerzite peštianskej známosť reči našej ako náuka riadna
prednášala a všetci učenci svedectvo z nadobudnutia si známosti reči slovenskej nech by
dostať prinútení boli. Tak by sa aj raz už konečne reč naša za vlasteneckú uznala a my
by sme boli po dlhom boji udomácnení a k tomu radostnému uznaniu privedení, že
k r a j i n a t á t o j e o p r a v d i v á m a ť a v l a s ť n a š a...
e, Aby sa nábožnosť nášho národa ničím na svete neprekážala a nerušila.
Najväčšia ľudu útecha je náboženstvo, jeho pri biedach a strastiach zemských prítulok
najpokojnejší, keď sa mu ale i táto berie, prichodí on i o túto útechu a nemajúc väčšej
vzdelanosti, padá do hrubej rozpustilosti mravov a surovstva. Pripravuje sa ale národ o
náboženstvo, keď sa mu v cudzej reči slovo božie zvestuje... A veď sa po maďarských
novinách pred pár časmi i tie frázy potĺkali, že n a š e n á b o ž e n s t v o m á b y ť
m a ď a r č i n a, čo ale horšieho, že sa takí ľudia nesvedomití našli, ktorí frázy tieto v
živote uskutočňovali, národ náš maďarskými službami božími nakrmujúc! ...
f, Pri týchto podstatných, najdôležitejších stránok nášho života sa týkajúcich
žiadostiach mali by sme naposledy ku prosbe, nastávajúcemu krajinskému snemu sa
podať majúcej, pripojiť ešte i to, aby sa národa nášho prosby, žaloby a ponosy,
napospol písomnosti pravotné od súdov a pravomocností krajinských bez všetkej
ťažkosti prijímali. Veľký nátisk stáva sa ľudu tým, že sa v najviac stoliciach slovenským
obyvateľstvom obsadených národu nášmu ani len vo svojej reči sa túžiť a písomne k
právomocnostiam obrátiť nedovoľuje, a tak ľud je prinútený vo všetkých podobných
prípadnostiach sa k ľuďom maďarskej reči povedomým obracať, im pri svojej chudobe
za všetky takéto písomnosti draho platiť, pri čom všetkom naposledok ani nevie, či
skutočne jeho veci sú v písmach tak, ako by byť mali, vyložené.“
Citované podľa: Štúr, L.: Politické state a prejavy, zv. I. SVKL, Bratislava 1954, ss. 322-341.

67. Ľ. Štúr: Reč na Uhorskom sneme

21. 12. 1847

Dňa 21. decembra 1847 predniesol Ľudovít Štúr na zasadaní uhorského snemu v
Bratislave závažný politický prejav, požadujúci zrušenie poddanstva. Jeho poňatie síce
vychádzalo z presadenia možnosti výkupu z poddanstva a nie jeho likvidácie bez náhrady,
napriek tomu bolo omnoho radikálnejšie a demokratickejšie, ako prejavy ostatných rečníkov k
tejto otázke.
„Ak jesto v krajine našej vec dôležitá, a jej šťastlivé rozhodnutie medzi
najvrúcnejšie a najspravodlivejšie túžby prislúcha, to je iste podľa môjho náhľadu do
porady vzatý predmet urbárskeho odkúpenia; ak jesto, povedám, vec, ktorá u nás
najväčšej pozornosti zákonodarcov zasluhuje, to je istotne vykúpenie úbohého ľudu
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poplatného. Každému je známo, v akom stave sa nachádza v krajine našej úbohý ľud
poplatný, jeden každý zná a vidí, že je potlačený; samo cudzozemie až priveľmi dobre
pozná vlasť našu po ňom ako miseram contribuentem plebem.(1) Behom sto tokov sa v
krajine našej moc iného urobilo a vykonalo, len stav úbohého potlačeného ľudu sa skoro
nič alebo veľmi máličko poľahčil.
Nedávno, keď som bol tu v zhromaždení chudobného ľudu vec podotkol, zasl.
vyslanec Peštianskej stolice(2) v jeho potlačení osud videl, spomenúc, že je to beh sveta,
keď sa ten, čo v obci nižšie stojí, potlačí a ťarchu dane niesť musí, naproti tomu ten, čo
sa v občianskom živote povznesie, práva dostane a v zácti stojí; ja ale v tomto
vonkoncom žiaden osud nevidím a chráň boh, aby v tom aj dáky osud ležal. Takýmto
činom by sa stav potlačených v ľudskej spoločnosti ani polepšiť nedal. Vec ale celkom
inakšie sa má. Osud (fatum) je nevyhnutná potreba prirodzená, tejto ale v štátoch a
histórii nieto, ani byť nemôže, bo tu na čele dejov stojí vôľa ľudská a sama história nič
je nie inšie ako rozvíjanie a uskutočňovanie tejto vôle. Bol síce voľakedy v histórii osud,
a to v štáte rímskom, keď rímskou zbrojou premožené národy pred Kapitóliom(3)
kľačiac celkom pod sebevôľu a samopanstvo rímske sa dostali, bo títo len s tej námery
premáhali národy, aby pred svetom svoju mužskosť a silu preukázali a premožené
národy tak, ako sa im zachcelo a páčilo, k svojmu osohu spotrebovali bez toho, žeby sa o
duchovný alebo materiálny dobrobyt týchto národov boli postarali...
Ale nechže sa vyslovím o stave chudobného ľudu nášho a o potrebe poľahčenia a
polepšenia jeho lósu.(4) To požadujú čím najsúrnejšie záujmy a budúcnosť našej vlasti,
to požaduje prisluhovanie spravodlivosti a svätá vec človečenstva. Všetko toto hlasite k
nám volá, aby sa už raz a naposledok chudobnému ľudu lós polepšil.
Žiadame v krajine našej slobodu rozširovať a dobre máme, lebo bez tejto postati
v zlom stave sa krajina nachádza a nemá opravdivej bezpečnosti. Ale požadovaním
slobody celkom na prieky sú roboty urbárske.
Ale pozrime tohoto smutného stavu mravné následky: či taký človek, ktorý k
druhých osohu robotujúc miesto odmeny sa od každého ešte opovrhuje a odstrkuje, či,
povedám, taký človek vlasť má? Nie - a čo zase z tohoto nasleduje? Či takýto človek sa
nestane podlým prostriedkom proti v krajine sa rozvíjajúcej slobode? Či sa on prituľuje
ku vlasti a či sa môže k nej s láskou mať? Čo nemá, čo nezná, k tomu sa nemôže mať, to
nemôže rád vidieť. Takýto človek len rodisko má, ale vlasť nie, taký naozaj nemôže tie
sladké slová zavolať: O pater, o patria, o Priami domus!(5) Pravda, tomu je ľahko o
láske k vlasti rozprávať, ktorému k užívaniu všetko je v krajine pristrojené, ktorý na
priestranných majetkoch svoje oči pasie, ktorému k výsluhe celé množstvá sú
prichystané, ktorý nič nedávkuje, len zbiera, ktorý nič neznáša, len užíva, ten naozaj
nemôže vlasť svoju rád mať, lebo v tejto láske len sám seba rád vidí. Ale inakšie sa má
vec u toho, ktorý len málo má, a i z toho toľko musí preč dať, že s ostatkom sotva biedne
sa vyživiť môže.
My chceme ďalej vzdelanosť v krajine rozširovať a celkom po práve a pravde to
žiadame, ale v takýchto okolnostiach najmä medzi chudobným ľudom ju rozširovať sa
nám sotva pošťastí. Darmo sa tu pre vychovávanie ľudu nárady chystajú, kým tieto
vzťahy, o ktorých hovorím, sú v úžitku, bo i sám ľud v nich vzdelanosť pre seba
potrebnú nedrží, a kto by medzi nami neuznal, že by ona pre zanedbaný a v poverách
zamotaný ľud náš potrebná nebola? Medzitým čo by ľud aj uznal potrebu tohoto, ani
času ani spôsobu nemá vo vyučovaní školskom účasť brať. Bo ako dieťa sedliaka
natoľko vyrastie, že samo chodiť môže, hneď ho rodičia jeho k prácam priprú, lebo pri
toľkom množstve najmä urbárskych robôt sa im i táto slabá pomoc dobre zíde. Aby som
druhé, z takéhoto zachádzania vytekajúce mravné následky zamlčal, len to pripomínam,
že takéto dieťa bez všetkého vzdelania ostáva a tak sa stáva človekom dorastlým, ale bez
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všetkého povedomia, bez všetkého citu ľudského. Vysmievajú sa za to mnohí z
chudobného ľudu, že je sprostý a hlúpy, urážajú sa nad jeho nízkym duchom, ale mu
nespomáhajú, nevedia, že príčinou zanedbania jeho nič je nie inšie, ako ťažké okolnosti
jeho. V hornom Uhorsku, kde je zem omoc neúrodnejšia ako na dolnej zemi a kde je
aristokracie v pomere omoc viac ako tuto, a preto aj jej vtok(6) na ľud omoc ťažší, tá
mienka panuje o ľude obecnom, ktorá aj do porekadla prešla, že je sedliak oplan. Ale tí
múdri ľudia, čo toto istia a rozširujú, nepomyslia, že veru človek, ktorý pod ťarchami
stoná, ktorý často nemá čo jesť, ktorý vidí, ako jeho deti od hladu umierajú, a násilie
znášať musí, každý možný spôsob užije, ako by si spomôcť a od násilia sa oslobodiť
mohol. Tak často na druhých zvaľujeme viny, kde by sme len od seba vstúpiť a pravdu
si vyznať mali.
Chceme ďalej rozvitok priemyslu, a veru aj toho máme potrebu, ale aj tohoto
rozvitok v takýchto okolnostiach je takmer nemožný. Zeme chudobného ľudu nie sú
jeho, ako aj zemskí páni nemôžu svoje majetky nepohnuté za svoje slobodné považovať
a tak na nich priemysel skvitnúť nemôže. Chýrečný Young(7) hovorí: "Dajte dakomu
slobodné zeme, aby nimi úplne vládal, a on vám raje z nich utvorí, ale nech nimi celkom
nevládne, teda onedlho tŕnim a krovinou zarastú." Toto aj z ohľadu vlasti našej je
celkom isté a pravdivé. Po celej krajine je známo, ako je u nás zanedbané poľné
hospodárstvo, ako aj iný priemysel napriek mnohým namáhaniam skvitnúť a rozviť sa
nemôže. Toto je hlavná príčina našej chudoby, ale najmä chudoby obecného ľudu.
Nemá ľud tento ani vôle ani chuti lepšie viesť svoje gazdovstvo a obrábať tie zeme,
ktorých úžitku len jedna čiastočka je jeho, ale ani známosti nemá, aby ho dokonalejšie
viesť mohol. Nechcem ja rozprávať o mnohých následkoch, odtiaľto vytekajúcich, ale
jedno nemôžem zamlčať, a to je hrozné panovanie hladu, ktoré v našej krajine tohoto
roku hrozne zúrilo. Videli sme tie vybledlé, opadlé tváre, vieme, že tisíce na hladomru do
hrobu sa podostávali, a toto nás dostatočne presvedčiť môže, aby sme zanechali
doterajší spôsob, ak nielen dobrobyt krajiny napospol, ale dobrobyt každého jednotlivca
napomôcť žiadame.
Medzitým, že som práve tieto hrozné okolnosti pripomenul, spomínam aj to, že zo
strany našich pravomocností málo rozhodných príprav sa urobilo k odstráneniu tejto
hladomry. Keby sa boli aspoň tie sypárne založili, ktoré vláda porúčala, ale, ako je
známo, málo sa do života uviedlo, hoc aj drahným časom pred vypuknutím tejto
hladomry vec táto v stoliciach do rokovania prišla. Mohol by síce dakto navrhnúť, že
príčinu a rozmnoženie sa tohoto netreba v pomeroch urbárskych hľadať, na čo ale
odpovedám, prečo práve táto hladomra len v tých krajinách najhroznejšie zúrila, kde
tieto alebo tomuto podobné pomery sú v živote? Prečo sa len u nás, v Galícii a
nešťastnom Írsku tak náramne rozmohla?(8) - Veď vlani skoro v celej Európe bol rok
neúrodný a drahota panovala.
Istotne budúcnosť našej vlasti závisí aj od odstránenia urbárskych pomerov. V
krajine, kde feudálneho poddanstva nieto, panuje pokoj a bezpečnosť; naproti tomu
šťastie jej kroz potlačených často hrozne býva rušené, ako sme to sami už neraz skúsiť
museli. V čerstvej pamäti sú nám smutné búrenia za čas cholery(9) a len abych jeden
príklad zo susednej krajiny pripomenul, vieme, aké hrozné nešťastie ju vlani
potkalo.(10) Ako nedávno v napomáhaní blaha krajiny veľmi zaslúžilý vyslanec
mošonsky(11) naozaj pravdive poznamenal, myslím, že najlepší liek proti zbúreniam je
sloboda; nechže sa teda ona vo väčšej miere aj nášmu biednemu ľudu dá, aby tak každá
príležitosť k smutným výstupkom naveky od našej vlasti odstránená bola. Tá krajina,
kde sloboda a rovnoprávnosť panuje, je aj pred cudzími nápadmi bezpečnejšia, lebo sa
silou zostriedenou brániť a zastávať môže. Majme teda dôveru nielen v nás, ale v sile
celistvej krajiny našej, bo sloboda je sama pre seba zbrojou nepremoženou.
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Hovoril som o záujmoch krajiny našej, ktorých napomoženie z veľkej čiastky vo
vyslobodení úbohého ľudu nášho leží; ale aj prisluhovanie spravodlivosti, o ktoré sa telo
zákonodarné hlavne starať má, požaduje, aby sa už raz otázka vykúpenia ľudu
rozhodla. Spravodlivosť požaduje, aby sa k povinnostiam aj práva pripojili, lebo inakšie
žiadna obec na pevných základoch stáť nemôže, u nás ale ľud dosiaľ len mnoho
povinností a robotovania vykonával, ale žiadnych práv nemal...
Naostatok aj svätá vec človečenstva nás k tomu vyzýva, aby sme zásadu
oslobodenia ľudu raz už vyslovili. V západných štátoch nie sú tieto vzťahy feudálske
viac v obyčaji, ani sa ony s terajším duchom stoletia nezrovnávajú. Podľa môjho
náhľadu stojíme na hraničnej čiare dvoch vekov, a síce jedného zapadajúceho, v ktorom
sa práva len jednotlivým osobám a kastám dávali, druhého svitajúceho, v ktorom sa ony
každému zaslúženému, v opravdivom zmysle vzatému človekovi povolia a nasúdia.
Buďme teda na tom, aby sme za tým neostali, čo už inde svitá a čo je požadovaním
nášho stoletia. V tomto ohľade, myslím, že sa právo zákonodarstva rozšíri a že ho
najzaslúženejší a najspôsobnejší bez záujmov kastičných povedú. Nech sa len najprv
zruší právo starotčizne,(12) teda moc majetku sa do iných rúk dostane, a s majetkom sú
obyčajne spojené aj práva politické.
Keď sa ľud odkúpi, vtedy, ako máme nádeju, aj synom úbohého ľudu tohoto a
takzvaným honoratiorom(13) krajšie časy svitnú, ktorí posiaľ v zákonoch žiadne určité
miesto, v živote žiadneho uznania nemajú. Vytvorení do terajších čias z každého úradu
verejného, dostali síce už možnosť zastávania úradov, ale možnosť veľmi nepraktickú;
mohli oni, ako len chceli, byť spôsobní a nadaní, už od rodu boli z politických záležitostí
vytvorení a tak sa k ničomu dostať nemohli. Že toto vytvorenie pokrokom našej vlasti
náramne škodilo, každý nahliadne a uzná, komu je z dejepisu známo, že u druhých
európskych národov tí najväčší mužovia ľudu tohoto synovia boli, ktorých svet
obdivoval a posiaľ ich v živej pamäti a zácti drží.
Keď by sa ale toto vykúpenie ľudu skutočne do života uviedlo, tak myslím, že by
aj druhé, s urbárom spojené vzťahy prestali a druhé sa namiesto nich v spoločenskom
živote ujali. K tamtým prináleží súdobnosť zemského pána a takrečená panská stolica, k
týmto povolenie nových práv ľudu. To by sa jedno druhému priečilo, keby raz vykúpení
poddaní mali pod sudcovstvom zemského pána ostať. Pravda, kým tento vzťah
urbársky trvá, dotiaľ je chudobný poddaný veľmi závislý od svojho pána, ale s
odstránením urbárskych vzťahov by sa to celkom premenilo a z poddaných zemských
pánov by sa stali poddaní krajinskí a tak by aj sudcovstvo samej krajine náležalo. Zlý je
to vzťah, keď len jeden človek spravodlivosť prisluhuje, lebo tuná osobné záujmy sa pri
jej prisluhovaní vmiešajú a nedôvera, rozdráždenie medzi zemským pánom a poddaným
ľahšie povstane, k tomu aj samo prisluhovanie spravodlivosti svoju vážnosť a vieru
stratí. A keď vec dobre povážime, prisluhovanie spravodlivosti vlastne len krajine
náleží. Priečilo by sa to jedno druhému, keby tento vzťah ostať mal tak, ako je to v
zákone, urbárske odkúpenie dovoľujúcom. Takéto priečnosti sa, pravda, u nás i v
druhých zákonoch nachádzajú, ako napr. v tom zákone, podľa ktorého si každý
nezeman môže nadobudnúť nepohnutné statky zemianske, a predsa starootčižeň
ostala; alebo v tom, podľa ktorého nezeman sa môže na každý úrad obecný vyvoliť, ale
sám voliť nemôže. Medzitým kto by z nás nemal tú nádeju a nebol toho presvedčenia, že
sa tieto priečnosti na terajšom sneme vyrovnajú? Čo sa rozšírenia práv odkúpeného
ľudu týka, tu, myslím, že by sa tiež tej zásady de nobis nobiscum(14) len blahodarné
následky pre celú krajinu ukázali.
Ešte by mi ostávalo o spôsobe odkúpenia prehovoriť, ktorého trinástoraký
spôsob by mohol predniesť; medzitým len dvojaký by obzvlášte radil: alebo aby sa na
spôsob banky, alebo každoročne pár umŕtvujúcimi zlatými vykupovali poddaní, kým
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by všetko nesplatili, rozumie sa, že len čistý osoh, a nie brutto by sa na stranu
zemských pánov mal zarátať, ako to zaslúžilý vyslanec Peštianskej stolice veľmi
znamenite podotkol.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Latinské označenie poddaného ľudu v Uhorsku - mizerný, poplatný ľud.
Vyslancom Peštianskej stolice na sneme bol Ľ. Košút
Na rímskom vrchu Kapitol sa nachádzali hlavné chrámy a opevnenie.
Osudu.
“Oj, otec, otčina, dom Priamov”. Eneaovo zvolanie pred rodnou Trójou vo Vergiliovej
Eneide.
Vplyv.
Edward Young, anglický básnik, žijúci na rozhraní 17. a 18. stor.
Odkaz na ľudové povstania po neúrode zemiakov.
Východoslovenské roľnícke povstanie r. 1831.
Roľnícke povstanie v Haliči r. 1846.
Gróf Štefan Sečéni.
Z lat. aviticitas, šľachtické feudálne právne ustanovenie, zachovávajúce šľachtickú
majetkovú držbu pohromade.
Vrstva jednotlivcov nešľachtického pôvodu s vyšším školským vzdelaním (advokáti,
inžinieri, lekári, profesori ap.).
O nás s nami.

Citované podľa: Štúr, L.: Politické state a prejavy, zv. I. SVKL, Bratislava 1954, ss. 345-352.
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V. Kapitola

ROK MERUOSMY
Revolučné roky 1848-49, ktoré sa pokúsili priniesť slobodu mnohým národom Európy, na
Slovensku neskončili najlepšie. Prvý závan slobody a pokroku, spojený s marcom 1848,
vzápätí zarazila nešťastná národnostná politika maďarských revolucionárov, hodlajúcich
zaistiť slobodu len pre seba, ale v žiadnom prípade už nie pre ostatné národy Uhorska.
Výrazná protislovanská a konkrétne aj protislovenská linka, ktorá sa tiahla celou ich
politikou, v konečnom dôsledku maďarskej revolúcii podviazala krídla. Do boja proti nej sa
nakoniec postavili tí, o ktorých by sa v iných prípadoch mohla oprieť – Chorváti a Slováci.
Prví z nich zorganizovali otvorený vojenský vpád na maďarské územie a niekoľkokrát
Maďarov porazili, druhí sa pokúšali v niekoľkých vojenských výpravách sťažiť ich
postavenie na Slovensku, kde miestami prebiehala menšia občianska vojna. Ďalší Slovania
– Rusi, nakoniec maďarskú revolúciu zahrdúsili, čím priviedli k životu panrusistické
nálady na slovenskej ale aj českej politickej scéne. Očakávanie oslobodenia z východu,
konkrétne z cárskeho Peterburgu (Petrohradu), malo až do pádu habsburskej monarchie
silné pozície a len veľmi ťažko sa prekonávalo.
Slováci prispeli k vojenskej porážke maďarskej revolúcie, nie však k politickej
porážke maďarského konzervatizmu. Vojensky mali patriť k víťazom, politicky však patrili
k porazeným. Viedenská vláda nemala rada revolúcie a s ňou spojené zmeny a tak sa
zakrátko na slovenských revolucionárov i ich zásluhy dívala cez prsty. Pod policajnú
kontrolu sa po roku 1849 dostali jak revoluční Maďari, tak aj Slováci, ktorí proti nim
aktívne bojovali.

1. Uznesenie uhorského snemu o zrušení poddanstva

18. 3. 1848

Dňa 18. marca 1848 pod dojmom revolučných udalostí v Paríži, Viedni a Pešti prijal
uhorský snem niekoľko tzv. marcových zákonov, ktoré mohli previesť Uhorsko od starých
pomerov k novým. Podľa nich sa Uhorsko stalo nezávislým štátom s nezávislou vládou,
zodpovednou uhorskému snemu. S rakúskou časťou monarchie ho spájala iba personálna
únia. Týmito zákonmi bolo zrušené poddanstvo, ako najväčšia prekážka rozvoja štátu a
hospodárstva.(1)
„Zákonný článok IX. O zrušení služieb (robôt), dežmy(2) a peňažných platieb,
ktoré sa konali a platili na základe urbára a jeho doplňujúcich zmlúv.
Služby (roboty), dežmy a peňažné platby, ktoré sa doteraz konali a platili na
základe urbára a na základe jeho doplňujúcich zmlúv, zrušujú sa od vyhlásenia tohto
zákona na večné časy.
§ 1. Zákonodarstvo kladie odškodnenie súkromných zemepánov pod ochranu
národnej cti.
§ 2. Jeho veličenstvo prostredníctvom uhorského ministerstva predloží
najbližšiemu krajinskému snemu podrobne vypracovaný návrh zákona vo veci
odškodnenia súkromných zemepánov tak, aby sa im z verejných prostriedkov plne
vyplatila hodnota, ktorá sa rovná doterajším urbariálnym záväzkom.
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§ 3.Na takých miestach, kde doteraz nebola vykonaná urbariálna úprava alebo
neboli vydelené pasienky, zachováva sa i naďalej doterajšia prax vo veci užívania lesov a
pastvy.
§ 4. Panský súd sa zrušuje. Kým sa súdna právomoc všeobecne neusporiada,
budú vo veciach civilného práva v skrátených súdnych pokračovaniach v majetkových
sporoch tam, kde nie sú zriadené zbory prvej inštancie, vykonávať jeho právomoc slúžni
a vo veci trestných a riadnych civilných sporoch stoličné súdy.
§ 5. Voči takým zemepánom, ktorí mali k svojmu majetku pripojený urbariát
ešte pred vyhlásením tohto zákona, až na ďalšie zákonné opatrenie nemožno vypovedať
dlžobné pohľadávky okrem zmeniek pochádzajúcich z obchodných stykov a len
pohľadávky vo veci neplatenia zákonom stanovených úrokov od neho vymáhať súdnym
konaním.
Zákonný článok XIII. O zrušení cirkevnej dežmy.
Keďže duchovný stav sa zriekol cirkevného desiatku bez každej náhrady,
krajinské stavy na večnú pamäť uzákonia túto obetu položenú na oltár vlasti a súčasne
sa v dôsledku tohto zrieknutia uzniesli:
§ 1. Cirkevný desiatok, či bol odvádzaný v naturáliách, alebo miesto
poskytovania v hotovosti v prírodninách, a to či bol platený priamo duchovnému stavu
alebo nájomcovi, či bol získaný večnou zmluvou alebo kráľovským darovaním, zrušuje
sa na večné časy.
§ 2. Keďže sa zrušenie desiatku dotýka aj príjmov niektorých členov nižšieho
duchovenstva a v tomto ohľade bude potrebné v každom prípade postarať sa o ich
zaopatrenie, predloží jeho veličenstvo prostredníctvom svojho uhorského ministerstva
stavom krajiny vo všeobecnosti návrh zákona vo veci náležitého zaopatrenia nižšieho
duchovenstva hociktorého vierovyznania.
§ 3. Ak sa dostal cirkevný desiatok do vlastníctva súkromných rodín, či už na
základe večnej zmluvy alebo kráľovským darovaním, predloží jeho veličenstvo
prostredníctvom svojho uhorského ministerstva najbližšiemu krajinskému snemu
podrobný návrh zákona na odškodnenie vlastníckych súkromných rodín z verejných
prostriedkov.“
(1)
(2)

Marcové zákony sa niekedy uvádzajú ako aprílové zákony.
Naturálne dávky.

Citované podľa: Gáczová, A.: Dokumenty k protifeudálnym bojom slovenského ľudu (1113-1848),
Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1955, ss. 312-313.

2. Zákonný článok č. 5/1848

18. 3. 1848

Zmena pomerov v Uhorsku v marci 1848 neviedla ku zmene politiky voči
nemaďarským národom Uhorska. Namiesto úsilia o demokratizáciu systému a prehĺbenie
reformného úsilia, sa presadili pôvodné koncepcie maďarizačné. Zákonný článok č. 5.
potvrdil postavenie Maďarov a maďarčiny, čím opäť vyostril politické napätie vo vnútri
Uhorska. Spoločný postup maďarského národa s nemaďarskými národmi monarchie bol od
začiatku skomplikovaný.
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„Pre voľby poslancov do najbližšieho krajinského snemu, ktorý sa má konať na
základe zák. článku 4 v priebehu tohto roku v Pešti na základe ľudového
zastupiteľstva(1) dočasne sa nariaďuje následovné:
§ 1. Keďže používanie politických práv odňať tým, ktorí ich doteraz používali,
necíti tento krajinský snem za svoje poslanie, všetci, ktorí mali pre voľby krajinských
vyslancov doteraz hlasovacie právo v stoliciach a slobodných obvodoch, ponechávajú sa
v užívaní tohto práva.(2)
Okrem toho:
§ 2. Všetci domorodí alebo domovské právo získavší obyvatelia krajiny a jej
pripojených oblastí, ktorí majú aspoň 20 rokov veku, vyjmúc ženy, nepodliehajúcej ani
otcovskej, ani tútorskej ani gazdovskej moci, ani neboli trestaní pre neveru,(3)
pašeráctvo, lúpež, vraždu a podpaľačstvo, a to bez zreteľa na náboženskú príslušnosť k
uznaným cirkviam, sú voličmi ak:
a) vlastnia výlučne sami, alebo s manželkami, prípadne s mladoletými deťmi v
slobodných kráľovských mestách alebo mestách so zriadeným magistrátom dom alebo
pôdu v hodnote 300 zl. v str., v iných obciach v zmysle doterajšieho urbára 1/4 usadlostí
alebo pôdu v rovnakom rozsahu;
b) remeselníci, obchodníci, továrnici, ktorí ako takí sú usadení, ak vlastnia dielne
alebo obchodné miestnosti alebo továreň a ak sú remeselníci a stále pracujú aspoň s
jedným tovarišom;
c) tí, ktorí, i keď nepatria do uvedených tried, ale sú schopní zo svojich
pôdohospodárskych majetkov alebo z kapitálu vykázať stály a istý príjem 100 zl. v str.;
d) bez ohľadu na svoj príjem vedci, chirurgovia, advokáti, inžinieri, akademickí
umelci, profesori, členovia Maďarskej učenej spoločnosti (akadémie), lekárnici,
duchovní a pomocní duchovní, dedinskí notári a učitelia škôl, a to v tom volebnom
okrese, v ktorom majú svoje stále bydlisko.
e) ktorí boli doteraz mestskí občania, ak aj podľa vyššie spomenutých ustanovení
nemajú volebného oprávnenia.
§ 3. Zvolený môže byť každý, kto je voličom, ak dosiahol 24. rok svojho veku a
vyhovie ustanoveniu zákona, podľa ktorého je jedinou rokovacou rečou zákonodarstva
reč maďarská...“
(1)
(2)
(3)

Podľa ustanovení § 2 tohoto zák. článku volebné právo malo len 5 % z celkového
obyvateľstva.
Ustanovenie zaručovalo kontinuitu starého a nového parlamentného systému.
Pojem „nevera“ už odľa Tripatity obsahoval trestné činy proti štátu.

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, s. 364.

3. Výsluch Jána Rotaridesa

27. 3. 1848

Jasot nad prijatím marcových zákonov sa na Slovensku miestami premenil v pokusy o
revolučné vystúpenie. Osobitne radikálne si 27. marca 1848 v Príbelciach okr. Veľký Krtíš,
počínali národovci Ján Rotarides (1822-1900), rodák z Horných Rykynčíc, okr. Krupina a
Janko Kráľ (1822-1876), rodák z Liptovského Mikuláša. Ich akciu popisuje zápis z výsluchu
na peštianskej polícii.
„Výsluch uskutočnený v úrade kapitána mesta Pešti 10. januára 1849.(1)
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1. Vaše meno atď.
Ján Rotarides, 25ročný, evanjelického náboženstva, nôr. v Horných Rykinčiciach
v Hontianskej stolici, slobodný, bývalý školský učiteľ v obci Príbelce.
2. Čo je príčinou vášho zatknutia, v čom je podstate činu, ktorý ste spáchali, proti
komu a čomu, akým spôsobom, slovom, písmom alebo skutkom? Čo bola príčina tohto
vašeho činu?
Jedinou príčinou môjho zatknutia, ktoré sa uskutočnilo v druhej polovici marca
minulého roku na rozkaz Hontianskej stolice, je to, že radujúc sa zo získanej slobody,
stal som spoločne s Jánom Kráľom jurátom, rodákom z Liptovského Sv. Mikuláša v
Liptove, a spolu najprv v Horných a Dolných Príbelciach, potom v Palojtáku,(2) v
prítomnosti ľudu týchto obcí, v strede obce, spálili sme urbáre. Zvláštnou pohnútkou
tohoto činu u mňa bolo aj to, že som počul od Jána Kráľa, že tu v Pešti a vo Viedni sa
stalo ešte viac, napr., že viedli boj za slobodu vo Viedni, v Pešti potom oslobodili tlač,
Michala Stančica(2) ako štátneho väzňa vypustili a tých 12 bodov, ktoré pod titulov Čo
si žiada maďarský národ mesto Pešť poslalo do Bratislavy, osobne som aj prečítal. Ďalej
napísal som malučkú slovenskú báseň, ktorá mohla mať najviac 20 veršov a prečítal
som ju na pohrebe bývalého poddaného Jána Petra na žiadosť jeho príbuzných. Ďalej
som žiadal v prítomnosti tabulárneho sudcu(3) Laszkáryho od tamojších urbariálnych
pánov onen cirkevný les, ktorý vlastnila predtým cirkev a ktorý, aj bol vyrúbaný, teraz
však, keď urbariani páni, ako vyrastlý, nechcú odovzdať. Tamojší farár začal aj kvôli
tomu spor, o ktorom som počul len toľko, že z dreva, ktoré bolo v spomenutom lese,
obyvatelia aj mne na môj dvor práve tak ako pánovi farárovi priviezli jednu-jednu fúru,
ale ja som im nikdy nevypovedal, aby ho vyrúbali, ale počul som o tom naproti tomu od
tamojšieho obyvateľa Pavla Gajdoša, že to urobili na núkanie pána farára. Že potom
Kráľ - v mojej neprítomnosti, čo hovoril ľudu - neviem, ale toľko viem, že ľud
rozhádzal medzné znaky medzi svojimi a panskými pasienkami v Dolných Príbelciach,
ale nie na moje poburovanie, ale v dôsledku starších sporov. Aj tým som bol
obviňovaný, že na moju reč mal zaujať dolnopríbelský ľud panskú krčmu, ale to títo
urobili preto, lebo panstvo nevyplatilo cenu predošlej budovy, miesto ktorej svojvoľne
postavili novú.
Na pravdivosť mnou predneseného, ak sa žiada, hockedy som hotový prísahať.“
Ján Rotarides, v.r., ako bývalý školský učiteľ
v Príbelciach
(1)
(2)
(3)
(4)

Na peštianskom policajnom riaditeľstve - kapitanáte.
Obce v okrese Veľký Krtíš..
Michal Stánčič (Mihály Táncsics, 1799-1884) - významný revolučnodemokratický
maďarský politik.
Titulárny hodnostár, zasadajúci pri stoličných súdoch, poväčšine s právnickym
vzdelaním

Citované podľa: Kutnar, F., Bokes, F., Beran, J.: Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, Nakladateľstvo
ČSAV, Praha 1962, ss. 344-345.

4. Ľ. Štúr: Nový vek

31. 3. 1848

Prijatie marcových zákonov sa na Slovensku stretlo s nebývalým ohlasom. Bez
výnimky ich privítali zástupcovia všetkých politických smerov. Ich radosť však kalila
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skutočnosť, že uhorský snem sa nevyjadril k otázke postavenia nemaďarských národov
Uhorska. Preto vyzývali k zosilneniu politickej práce pri príprave na následujúce zasadanie
snemu. Svedčí o tom i uvádzaná časť článku Ľ. Štúra.
„I v našej vlasti stali sa nečakané prevraty. Keď do života nové poriadky vstúpia,
sotva sa jedni druhých poznajú v tých nových poriadkoch, v tom novom svete. Urbárska
ledajaká služobnosť, čo náš ľud horšie od zajatia egyptského, v ktorom židia stonali,
zožierala, tá je už preč! Nebudú sa viac hajná a kŕdle nevoľného nášho ľudu na panské
roboty valievať a vyháňať, nebudú viac za chrbtom nevoľného biedneho ľudu hajdúsi a
drábi s palicami stávať a ich do ťažkej nechutnej roboty týmito dôvodmi ponúkať,
nebudú sa viac kadejakí nevzdelanci a surovci, a často i loptoši, nebudú rozliční panskí
sluhovia, kasnárici, išpánici, pisárici, dvorskovci(1) po našom biednom ľude sa voziť,
ustavične mu len hrešiť, nadávať, s biednym ľudom len ako s rabmi(2) zachodiť,
statočných a poriadnych obyvateľov sťa dákych rabov len "ty a "ty" oslovovať, nebude
viac náš biedny ľud mozoliť, aby sa druhí pásli a kŕmili, pili a výskali, tancovali a
hodovali, čo on sám medzitým v hlade a smäde bolestne vydychoval a sotva že oddýchal;
nebude viac ľud náš čakať musieť so svojimi skromnými úrodami na panské dežmy,
kým sa jeho milosti zapáči najpeknejšie kríže a snopy z úrody mu povyberať, nebude
mu viac pán súdiť, a ľud náš po panských stoliciach sa zrážať: všetko toto je už zrušené
a do večnej priepasti zahodené - ľud náš je už slobodný, už bude raz obyvateľ krajiny a
človek!
S týmto veru môžeme byť nateraz spokojní a môžeme zavolať z celej duše
slobode na slávu. Keby sme i z ohľadu národného to, čo nám je nevyhnutne potrebné,
boli dostali, to by sme už mohli byť úplne slobodní a spokojní. A ľahko by sme aj boli
dostali, keby sme k tomu boli pripravení bývali a keby sme mali už jedno vzdelané
centrálne mesto. Ale nás čas našiel nepripravených, tá naša ťahavosť a váhavosť, tá
naša chabosť a slabosť, tá naša stará zaťatá nevôľa nám teraz náramne zaškodila. Keby
sme len ten rekurz(3) boli mali už na pohotove, ktorý sme viac ráz v novinách našich
narádzali a na ktorom sme sa boli v Tatríne uzniesli, ale poľutuj sa, bože! rekurz tak
dávno ustanovený a už aj od p. Rimavského(4) a p. Daxnera(5) výborne vypracovaný sa
nedohotovil a k nám na čas neprišiel. Ale i toto by sme boli nahradili, keby sme mali
jedno centrálne mesto, v ktorom by bolo veľa vzdelaných a ochotných mešťanov,
mysliacich dobre s nami a s národom naším; tí by si boli mohli prispiešiť, na tom, čo
prednesieme, sa uzrozumieť, rekurz napísať a poslať. Paríž Francúzom, Berlín
Prušiakom, Viedeň Rakúšanom, Lipsko a Drážďany Sasom, Mnichov Bavorom
pomohli, vy ale ani len ešte malého vzoru z týchto veľkých miest nemáme. Medzitým nie
je vec stratená, a my ju, keď len vôle pridáme, nahradiť môžeme.
Podáme rekurz strany našich záležitostí, ktoré sa Slovákov týkajú, ministerstvu
osvety a nastávajúcemu snemu v Pešti, aj tí páni nech vidia, že pravdu hľadáme, že nič
zlého, nebezpečného nechceme, že chceme osvetu a vzdelanosť i pre náš zanedbaný
národ, že chceme to, po čom túžia všetci v tomto veku slobody a osvety. K tomuto cieľu
sa už od jedného nášho rodáka Príhlas k slovenskému národu hotuje (6), aby všetci
poznali a videli, čo chceme a na čo sa podpisovať majú. Tento príhlas vytlačený rozpošle
sa o krátky čas všade po kraji našom. Žiadame tu zaraz našich národovcov, aby punkty
tie, ktoré v ňom obsažené budú, do maďarčiny poprekladali, podpisné hárky otvorili,
všetkým bez rozdielu sa podpisovať dali a potom podpísané tieto hárky zaraz a bez
odkladu do Sv. Mikuláša k p. M. Hodžovi poslali, kde bude ležať hlavný rekurz, ku
ktorému sa potom tieto hárky priložia a všetko na svoje miesto odošle. Aby ale v
nastávajúcom sneme naše slušné prosby aj podopierané boli, musíme k tomu hľadieť,
aby sme si vyvolili na budúci snem vyslancov takých, ktorí ako s krajinou, tak aj s nami
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dobre myslia, ktorí sa za náš národ nehanbia, ale vidiac jeho veľké zaostatie, potrebu
jeho vzdelávania uznávajú...“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Druhy úradníkov a pomocníkov na panských veľkostatkoch.
Otroci.
Na výročnom zhromaždení Tatrína v Čachticiach v auguste 1847 bolo rozhodnuté
zhrnúť národné požiadavky do uceleného dokumentu - rekurzu. Ďalšie aktivity, s ním
spojené sa už neuskutočnili.
Ján Francisci.
Štefan Marko Daxner (1822-1892), rodák z Tisovca okr. Rimavská Sobota.
Jedná sa o Hurbanovu výzvu Bratia, Slováci, uvedenú nižšie.

Citované podľa: Štúr, L.: Politické state a prejavy, zv. I. SVKL, Bratislava 1954, ss. 359-362.

5. J. M. Hurban: Bratia Slováci!

apríl 1848

Už od jesene roku 1847 pripravovala skupina národovcom okolo Ľ. Štúra a J. M.
Hurbana petíciu, ktorá mala požadovať práva pre Slovákov. Udalosti v Uhorsku v marci 1848
petičné snahy urýchlili. Na začiatku apríla 1848 vydal J.M. Hurban politický leták Bratia
Slováci!, vyzývajúci k zintenzívneniu boja za národné práva.
„K týmto žiadostiam(1) treba ešte dodať:
Aby sa na všetkých vysokých školách, ktorie Slováci navštevujú, menovite na
peštianskej univerzite nielen stolice reči slovenskej založili, ale aj nauky a vedy daktoré
v slovenskej reči prednášané boli.
Toto všetko je potrebnô nášmu národu, ktorý spoločne s Maďarmi ťarchy a
povinnosti krajinskie znáša a vykonáva; toto všetko žiada spravodlivosť verejná, toto
všetko nevyslovujeme my prujší, ale to istô chce mať a má už maďarský národ, majú
inie národy, ako Češi, Poliaci, Chorváti atď., a budú istotne pýtať a žiadať aj druhie
národy, doteraz potláčanie. Aby sa tieto nášho národa žiadosti skutočne ako žiadosti
celieho národa slovenskieho krajine a kráľovi predniesť mohli, potrebnô je, aby všetci
synovia národa slovenskieho ako jeden muž ich svojim menom podpísali a potvrdili,
žiadajúc ich uskutočnenia, od celieho spojenieho národa. Tieto žiadosti predniesť nám
nikto zabrániť nesmie, lebo teraz je taký už čas, že tá sloboda, ktorú máme, je rozdelená
medzi všetkých, všeci teda my si ju vzájemno odovzdávať a potvrdzovať máme. My
tejto slobody žiadnemu odnímať ani na vlas nemienime, zato teda máme, že ani nám ju
nikto odopierať nebude, ak nechce upadnúť pred celým svetom do toho nebezpečienieho
podozrenia, že druhým národom chce to brať, čo sám pred inými sebe obraňuje. Hore
sa teda, všetci Vy synovia slovenskí, hore sa na cestu zákonnú slobodnej krajiny!
Menovito vy, ktorí ste sa doteraz menuvali sedliakmi, ktorí ale nie ste viacej len
takie onuce obuve panskej, ale svoji vlastní ľudia a slobodní mešťania krajiny našej,
ďalej Vy, bratia mešťania slovenskí, po mestách a mestečkách bývajúci, spojte sa
dovedna mocne a podpíšte žiadosti tieto národa slovenskieho a predneste ich ako jeden
muž krajine a dobriemu kráľovi. ... Aj Maďari Vám podajú ruky s väčšou úctou ako
doteraz, lebo zraden svojej krvi, odrodilcu nemôže po pravde žiaden národ uctiť.
Podajme si spoločne bratskie ruky - veť sme my všetci jedného púvodu, jedna nás mater
slovenskej slávy kojila. ... Aj náš národ musí prísť k tomu, k čomu inie národy prišli, a
môže prísť tak, ako iní, bez veľkieho vylievania krvi bratskej, keď Vy k tomu, čo je

209

dobrô pre Váš národ, pristanete. ... Pokojom chceme my svoje práva dosiahnuť,
spojme sa teda v úmysloch a nebude treba krvi...
Aby sa tento cieľ dosiahou, potrebnô je nasledujúce, a síce:
1. Aby sa v každom okolí čo najskôr do jedného mesta, lebo mestečka, lebo
dediny všetky okolitie obce lebo mestá kroz svojich vyslancou zhromaždili, tam medzi
sebou o týchto žiadostiach poradili, ich na papier položili a svojimi menami podpísali.
2. Aby títo zhromaždení vyvolili z prostriedku seba jeden výbor, to jest dakoľko
statočných mužou, z každej obce najmenej dvoch, ktorí tieto záležitosti obstarávať
budú.
3. Aby sa ten výbor položiu hneď odrazu do vyjednávania a rokuvania tu s
výbormi z druhých strán, tu s vrchnosťami krajskými.
4. Naposledy potrebnô bude, aby sa všetkie tie výbory po obdržaných takýchto
schôdzkach v jednom meste zišli a ďalšie kroky strany odovzdania týchto žiadostí na
patričnô miesto porobili. Tieto si vyvolia i náčelníka, pod ktorieho sprievodom sa všetko
konať bude. Toto je cesta zákonná, k tomuto právo máme, toto robiť nám svatá
povinnosť ochránenia národnosti našej ukladá.
Slováci! Zvon slobody uderiu aj za vás... Čo je jedniemu slobodno, musí byť aj
druhiemu dovolenô! Lebo teraz je vyhlásená rovnosť, sloboda a bratstvo. Teda sláva
slobode, sláva rovnosti, sláva bratstvu ľudí aj národou. Len teda čo skôr takieto
schôdzky a porady ustanovte si vo svojich mestách, mestečkách a dedinách. Slováci,
ustanovte a zriaďte si takieto spoločnie národnie sviatky slobody a veďte ich v úplnej
úcte k vrchnostiam krajinským.
Sláva každému Slovákovi, ktorý toto dielo spasenia slovenskieho či slovom či
skutkom podopierať bude!
Boh Vám, drahí Bratia, pomáhaj!“
(1)

Prvá verzia slovenských požiadaviek bola formulovaná na stoličnom zhromaždení v
Liptovskom Sv. Mikuláši 28.3. 1848. ktoré reagovalo na podnet porady u J.M.
Hurbana v Hlbokom 19. 3. 1848.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 21-22.

6. Mikulášske Žiadosti slovenského národa

10. 5. 1848

Bezprostredne po marcových udalostiach sa začalo na Slovensku organizovať petičné
hnutie, iniciované J. Franciscim a Š. M. Daxnerom. Sústreďovalo sa okolo Michala Miloslava
Hodžu, ktorý bol v tom čase evanjelickým farárom v Liptovskom sv. Mikuláši. Pod jeho
vedením bol spracovaný a na stoličnom zhromaždení prednesený prvý kompaktný národný
program roku 1848, známom pod názvom Liptovské žiadosti. V apríli 1848 k nim pribudli
Žiadosti slovenského národa stolice Nitrianskej. Všetky dokumenty tohto charakteru boli
zapracované do jednotného dokumentu, ktorého osnovu pravdepodobne spísal Š. M. Daxner,
a schválené na porade v Liptovskom Sv. Mikuláši 10. mája 1848. Do dejín vošli ako
mikulášske Žiadosti slovenského národa i keď ich oficiálny názov bol širší - Žiadosti
slovenského národa pred Jeho c. k. Jasnosť, pred krajinský uhorský snem, pred Jeho Výsosť
uhorského palatína, kráľovského námestníka, pred uhorské ministerstvo a pred všetkých
priateľov človečenstva a národností.
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„I. Slovenský národ v Uhorskej vlasti preciťuje po deväťstoročnom snu ako
pranárod krajiny tejto, osvedomujúc sa, že svätá zem táto a matka krajina, súc
púvodisko a kolíska povestí o starodávnej sláve jeho predkov a divadlo, na ktorom
otcovia jeho a hrdinovia za uhorskú korunu krev vylievali, bola do nedávna len
macochou jeho zachodiacou s ním nemilosrdne a držiacou jeho reč a národnosť na
reťazách potupy a zhanobenia. Ale v okamžení tomto prebudenia svojho chce národ
slovenský zabudnúť na stoletia ukrivdenosti a zhanobenosti svojej, odpúšťa sebe aj
svojím ujarmiteľom a nič inšie nehýbe jeho rozradúvaným srdcom ako svätý zápaľ
lásky a horúca túžba po ubezpečení slobody, národnosti a krajiny svojej. Za to, jako
pranárod a niekdajší jediný majiteľ svätej tejto zeme, prevoláva pod zástavou tohto
veku rovnosti všetky národy uhorskie ku rovnosti a bratinstvu a osvedčuje sa zo svojej
strany, že nechce žiadnu národnosť v Uhorskej ukrivdiť, uraziť, zmenšiť a tým menej
vykoreniť, - ale aj žiada od uhorských národov, aby aj oni z ich strany takýmto
uhorským vlastenectvom naplnení boli a uctením slovenskej národnosti národu
slovenskieho priateľstva a lásky hodnými sa stali. Lebo národ slovenský ako z jednej
strany nechce inie národy, tak z druhej nedozvolí seba do starieho jarma zapriahnuť a
osvedčuje sa teraz i napotom, že slávnô meno uhorskieho vlastenca žiadnemu neprisúdi
tomu, ktorý nešetrí práva národnosti druhieho, pod korunou uhorskou bývajúceho
národa. Následkom toho žiadame:
II. Aby sa zriadil na základe rovnosti uhorských národov, jeden všeobecný snem
bratských národov, pod korunou uhorskou žijúcich, na ktorom bude každý národ ako
národ zastúpený - a každý zástupca národný zaviazaný svojou národnou rečou národ
svoj zastupovať a reči národov na sneme zákonne zastúpených, znať. Mimo tohoto
krajinského všeobecnieho snemu národov žiadame:
III. Národnie osobitnie snemy, na ktorých sa povedú rady národnie, a to síce jak
národnieho, tak všeobecne krajinskieho dobra sa týkajúce, ktorým cieľom sa majú
vyznačiť medze národopisnie, aby každý národ ku svojmu národniemu striedku mocne
sa priťahovať mohou a smeu, a nebola prinútená menšina Maďarov vätšine slovenskej,
a menšina slovenská vätšine Maďarov slúžiť a sa poddávať, a práve pre toto prísno
chránenia slobôd a práv národných žiadame po
IV. Aby vyslancovia všetkých národov uhorských zaviazaní boli prísahou vo
smysle návodov, sebe od svojich vysielateľov vydaných, na sneme krajinskom hovoriť a
v páde nevernosti a zrady národnej, aby pokutám, od vysielateľov ustanoviť sa
majúcim, poddaní boli. Menovito národ slovenský, najviac zradcov národnosti svojej
počítajúci, má dostatočnie príčiny žiadosť túto vysloviť a všeobecne podporovať.
V. Žiadame, aby zákon ten, podľa ktorieho už teraz v tomto počiatočnom sa
preporodzuvaní krajiny pri rokuvaniach stoličných a výborových maďarská reč sa za
reč rokuvania predpisuje, a tým samým národ náš zrovna ku bezzákonosti zákonom sa
donucuje - žiadame, aby zákon ten hneď teraz tak premenený bou, že by sa do
obecnieho verejnieho rokuvania reč materinská uviedla. Lebo svätô slovo slobody je
potupenô v tom páde, keď sa slovenský národ, nerozumejúc maďarsky, pri rokuvaniach
v reči jemu nezrozumiteľnej k nemote odsudzuje. Hrešiu by národ náš proti sebe a
krajine, keby prisviedčau, či odporuvau uzavretiam takým, ktorým nerozumie. A k
takejto nezákonnosti nesmie a nemôže rozumným spôsobom žiaden slobodný národ
druhý priviazať. Tí ale úradníci a tie pravomocnosti, čo doteraz násilniemu zákonu
tomuto zadosť urobiť nemohli a rokuvania mestskie a vidieckie aj v národných rečach
dopustili, aby za tento skutok prirodzenej spravodlivosti zodpovedať nemuseli.
VI. Žiadame dokonálo zriadenia škôl národných, a to síce ako počiatočných
(elementárnych), tak aj reálnych, mešťanských, ústavou dievčenských, ústavou pre
vychovávanie učiteľov a kňazov, potom ústavou literárnych vyšších, menovito:
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gymnáziou, lýceou, akadémie, ústavu polytechnickieho a jednej univerzity. Všetky tieto
ústavy majú byť založenie na základe slobodnieho vynaučovania: a reč vynaučovania
pre synov a dcéry národu slovenskieho nemá byť inšia ako slovenská, aby na základe
tomto národ slovenský si mohol vychovať synov, jemu a krajine verných.
VII. Žiadame, aby maďarskie stolice po svojich školách a vyšších i nižších
ústavoch literárnych katedry reči slovenskej pre Maďarou a stolice slovenskie katedry
reči maďarskej pre Slovákou pozakladali, aby sa tak národy tieto jeden ku druhiemu
priblížili, menovito, aby Slováci, Maďarou, na sneme hovoriacich maďarsky, a Maďari
Slovákou, hovoriacich na sneme slovensky, rozumieť mohli.
VIII. Rovnosti národnej duchom vedení žiadame, aby sa všetko panovania
jedných národou a národností nad druhými národnosťami uhorskými z koreňa
vyvrátilo, a tak žiaden národ ani v najmenšom od svojho vlastnieho ustupovať
prinútený nebol: a z tohoto ohľadu žiadame, aby slovenský národ svoju národnosť
svojimi farbami a zástavami označúvať smel bez prekážky. Zástavy červeno-biele máme
za slovenskie, červeno-biele-zelenie za maďarskie, zástavy červeno-bielo-zelenie s
címerom uhorským za krajinskie. A tak chceme aj vodcov gardy národnej slovenskej
len Slovákou a komando pre ňu slovenskô.
IX. Žiadame, aby právo národnieho veliteľa nebolo určovanô rádom a stavom,
ale duchom a právom rovnosti, a preto chceme, aby každý rodu svojmu verný,
zločinstvom a výstupkami nezašpintaný občan a obyvateľ uhorský, dvacať rokov
majúci, voliť a štyriadvacať rokov majúci vyvolený byť mohol. Odrodilí zradcovia
národa, ktorí svoju materskú reč postupujú a či tajne, či zjavne proti právu, cti a
slobode národa úklady stroja, úrady verejnie zastávať nesmejú. Menovito žiadame, aby
od týchto čias žiaden zradca slovenskieho národa medzi Slovákmi úradovať nemohol.
Zabúdajúc na doterajšie viny odrodilstva, chceme sa ubezpečiť na budúcnosť s tým
osvedčením, že zradu krve, reči a národnosti slovenskej za zradu nielen nášho národa,
ale celej vlasti uhorskej považuvať budeme.
X. Žiadame slobodu tlače bez zákona tlače, slobodu vydávania novín a časopisov
bez kaucií zakladania tlačiarní a kamenopisární takže bez kaucií, ďalej slobodu úplnú
schádzania a spolčovania sa ku poradám verejným o veciach obecných; neináčej i
osobnú bezpečnosť pri cestovaní po krajine, lebo s bolesťou sa žalovať musíme, že
nabudnutá teraz ústavná sloboda skrze rozširujúci sa po krajoch našich slovenských
terorizmus a neprestajnô strašenia, vyhrážania natoľko sa potlačuje, že i verejnô pod
holým nebom rečnenia k národu sa za buričstvo pokladá.
XI. Žiadame, aby sa pre uspokojenia spoluobčanov našich, po dedinách,
mestečkách a kopaniciach bývajúcich a od dávnych rokov na rozličnie spôsoby od
rozličných ľudí utláčaných, klamaných o hory a pasienky, o role, obecnie živnosti,
kopanice, výrobiská a inie ich majetky pripravovaných, aby sa tedy pre uspokojenia
týchto ukrivdených občanov odrazu takie poriadky porobili, žeby oni ku svojim
predešlým nepohnutým majetkom, teda ku svojím dávnym kopaniciam, pasienkam,
horám, výrobiskám atď. prísť a týmto imaním neobmedzene oni aj jejich potomci podľa
práva vládnuť mohli. Žiadame ďalej, aby sa v tom smysle a tou cestou, ktorou sa
urbárski poddaní od povinností urbárskych oslobodili, aj allodiálni poddaní (ktorí sa na
iných miestach majiteľmi slobodných živností, kurialistmi, taxalistmi, kaštelnikmi,
komornikmi, majornikmi menujú) od poddanskej práce a povinnovatostí zbavili, hlavne
tí, ktorí tridsaťšeť rokov robotizeň panskú zbývali. Takže aby sa i regalia beneficia k
dobriemu obcí obrátili.
XII. Poneváč slovenský básnik a spisovateľ Ján Kráľ i so svojím priateľom
Rotarídesom, učiteľom v Príbelciach, do ťažkieho väzenia v Šahách zatvorení sa preto,
že ľud slovenský v Pribelciach pred verejne oznámeným zákonom ku hájeňú jeho
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slobôd povzbudzovali(1) - z tej príčiny žiadame, aby títo, len preto, nevinní väzňovia a
zástupcovia i rozširovatelia občianskej slobody čím skôr na slobodu vypustení boli.
XIII. Vediac to, že v susednom kraji Haliči (Galicii), takže pod berlou rakúskou s
nami súcom, bratinskieho rodu Poliaci slobody, ktorie my požívame, ešte nedosiahli preto, že im velikie prekážky nešťastná byrokracia v cestu klásť neprestáva - žiadame,
aby všetky národy, pod uhorskou korunou súce, úradnými svojimi cestami mocný
spolucitnosti kresťanskej a ľudskej hlas vyniesli a u Jeho Jasnosti nášho kráľa a pána
vo Viedni o to prosebne nástojili, aby už konečne nešťastniemu národu spravedlivosť a
milosť sa stala.
XIV. Slovenský národ kladie výmienku svojho štestia a ubezpečenia svojej
národnosti na vyplnenia týchto spravedlivých žiadostí; vyslovujúc predkom svoju úctu,
vďaku a dúveru ku slávnemu Ministerstvu, tak aj ku všetkým občanom uhorským, ktorí
tieto žiadosti podporuvať budú, naproti tomu v odkladaní alebo obchádzaní týchto
našich žiadostí vidieť budeme odsudzovanie národa nášho ku bývalej slepote a
služobnosti.“
(1)

Pozri dokument „Výsluch Jána Rotaridesa 27. 3. 1848“ tejto kapitoly.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 23-26.

7. Ľ. Štúr: Prejav na Slovanskom zjazde

3. 6. 1848

V dňoch 2.-12. júna 1848 sa uskutočnilo v Prahe zhromaždenie zástupcov slovanských
národov Rakúska a Uhorska, ktoré vošlo do dejín ako Slovanský zjazd. Delegáti rokovali o
možnom spoločnom postupe pri zaistení práv Slovanov vo vnútri monarchie a ich ďalšie
perspektívy. Ľ. Štúr, jeden z iniciátorov zjazdu, tu predniesol prejav, ktorý síce formuloval
slovanské požiadavky, ale zároveň sa snažil nevytvoriť Viedni problémy pri vyjednávaní s
Uhorskom.(1)
„Cíl náš měl by býti zachovati říši Rakouskou? Náš cíl jest zachovat nás. Nejdříve
musíme sloužit sobě, pak jiným. Dokavád Rakousko stálo, my hnili. Co by nám řekl
svět, kdybychom o nic víc nestáli, než o zachování Rakouska. Pádem Rakouska
nepadáme my. Jsou z toho ohledu veliké těžkosti, a rakouská vláda je dotaď na půdě
německé a tudy německá; musíme ji přinutit, aby (se) přestěhovala na slovanskou zem.
Ještě slovanské země nejsou spojené, ba ještě ani samostatné, aby něco uzavírat mohly.
Jen Češi, Moravani a Poláci užívají nějaké samostatnosti, nikoli Slované uherští. My
patříme k uherskému sněmu. Od toho co možná pro nás očekávati? Ani přistoupení
Poláků není při této výmince jisté.
Nejdříve se musí zlomit uherské poměry; převaha maďarstva by se zničila, jest
hlavní úkol náš. Maďaři chtí se stát všemožně centrální moci rakouskou, proto zvou
císaře, aby šel do Uher. Němci mají strach před Maďary, ten strach má také vláda,
proto jim nic odepříti nemůže. Ale proto musíme my také energicky vystoupiti.
Chraňme se toho, aby se vláda vrhla do náručí Maďarů.(2) Jiná těžkost při zachováni
rakouské říše jest to, že Němci ve Frankfurtě chtějí mít Rakousy k sobě;(3) budou tedy z
jedné strany Maďaři, z druhé Němci.
Proti nám mají Němci starou antipathii a tudy jsou naklonění bratrovati si s
Maďary. Spojí-li se a zachovají-li převahu v Rakousku, co z nás bude? My nemáme
posud samostatné slovanské obce v Rakousku.
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Vyslovme se, že chceme jako samostatné spojené s l o v a n s k é obce stát pod
r a k o u s k o u říši. Neříkejme, že chceme zachovat Rakousko, ani utvořit rakouskou
slovanskou říši. Toť nás připraví o všecky sympathie evropejských národů. Řekněme, že
chceme jako samostatné slovanské obce stát pod vládou rakouskou: tím dáme akcent
Slovanům. Pak s nimi může vláda rakouská žít.
Proto musíme sílu Maďarů ztroskotat, dokud Maďaři jsou v převaze; jsou-li
Čechové paralyzováni, darmo se budou pokoušet, aby rakousky kabinet k slovanské
politice přivedli. Návrh kladu:
1. Že chceme utvořit samostatné slovanské spojené obce v Rakousku.
2. Pak aby se přikročilo hned, aby vláda rakouská ztroskotala převahu
maďarskou...“
(1)
(2)
(3)

Záznam jeho prejavu sa uchoval iba v češtine.
Uvedený postup neskoršie definoval L. Košút, keď v časopise Kossuth Hírlapja 2.júla
1848 medzi iným napísal: "Kráľ a jeho dvor sa zachránia, ak sa úprimne vrhnú do
maďarského náručia".
Na zasadaní celonemeckého snemu vo Frankfurte nad Mohanom bola presadzovaná
téza o začlenení Rakúsko do tzv. Veľkého Nemecka.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 220221.

8. Žiadosti Slovákov a Ukrajincov Uhorských

4. 6. 1848

Počas Slovanského zjazdu predložil J. M. Hurban na rokovaní skupiny, zaoberajúcou
sa slovenskou otázkou v Uhorsku, návrh požiadaviek uhorských Slovákov a Ukrajincov. Ide o
prvý spoločný dokument týchto národov, žijúcich vedľa seba v Uhorsku.
„Sněm slovanský v Praze žádá, aby národ slovenský a rusínský v Uhrách ani v
nejmenším potlačený nebyl; jmenovitě tento sněm svůj soucit k potlačeným od Maďarů
soukmenovcům svým slovenským a rusinským; jmenovitě žádá aby Slováci a Rusíni
všeho toho účastní se stali, co oni jako žádosti svého kmene přednášejí a sice:
1. aby Slováci a Rusíni uherští byli od Maďarů uznáni za národ a v sněmě rovná
práva s nimi měli.
2. aby měli své národní sněmy se zvláštním ustavičným (permanentním)
slovensko-rusínským výborem, majícím právo a povinnost bdíti nad národními právami
slovenskými a rusínskými. Výbor tento by vykonával ustanovení sněmu národního a měl
by práva všecky takové rozkazy centrálního uherského ministerstva, které by slovenské
a rusínské národnosti nebezpečenstvím hrozili, odvrhovati.(1)
3. aby si mohli zříditi národní školy jak počáteční tak reální, měšťanské, ústavy
diocceské a ústavy pro vychování učitelů, dále ústavy literární vyšší, jmenovitě
gymnasia, lycea, akademie, ústav polytechnický a jednu universitu. Řeč vyučování nech
jest slovenská a rusínská a svoboda vyučování základ vychování národního.
4. aby stolice řeči slovenské a rusinské pro Maďary a maďarské pro Slováky a
Rusíny na krajinské útraty zakládali.
5. aby žádný národ v Uhřích nebyl za panující vyhlašován a včickni rovnoprávni
byli.
6. aby tí Slováci, kteří pro zastávání práv Slováků ve vězeních se zdržují, hned
vypuštěni byli a na budoucnost aby nebylo dovolené žádného proto zavříti, že práva
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národu slovenského neb rusínského brání aneb z buřičství obviňovati, který veřejně k
lidu slovenskému neb rusínskému o slovenské neb rusínské národnosti rozpráví.
7. aby právo zakládání a udržování spolků takových, které by měli za cíl
napomáhání rozkvétání národního slovenského neb rusínského života, Slovákům a
Rusínům uherským odpíráno nebylo a oni zároveň Maďarům úplně práva spolkovitosti
používati mohli. Osvědčují se Slováci a Rusíni uherští, že s dosavadním uherským
ministerium pouze a výhradně maďarsky smýšlejícím ani s jeho jednáním spokojeni
nejsú.“
(1)

Je to prvá zmienka o možnosti vytvorenia národného výboru ako vrcholového
národného orgánu, čoby národného politického reprezentanta

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 26-27.

9. Založenie Slovenskej národnej rady

15-16. 9. 1848

V priebehu rokovaní vo Viedni v dňoch 15.-16. septembra 1848 bola po prvý krát v
dejinách Slovenska ustanovená Slovenská národná rada ako vrcholový národný orgán, ktorá
sa stala prvou slovenskou národnou vládou. Jej politickú časť tvorili Ľ. Štúr, J. M. Hurban a
M. M. Hodža, vojenskú Bedřich Bloudek (1815-1875) a F. Zach (1807-1892), tajomníkmi boli
Bohuš Nosák-Nezabudov (1818-1877), rodák z Tisovca, okr. Rimavská Sobota a Daniel
Jaroslav Bórik (1814-1899), rodák zo Sobotišťa, okr. Senica. Na jej založenie spomína
Mikuláš Dohnány (1824-1852), rodák z Dolných, dnes Veľkých, Držkovíc, okr. Bánovce nad
Bebravou, aktívny účastník povstania a jeden z jeho prvých historikov.
„Viedeň, 17. septembra 1848.
Pred odchodom držali schôdzku, v ktorej prítomní boli Slováci Hurban, Štúr,
Hodža; Moravania Bloudek a Zach. Ten prujší sa i s Janečkom(1) bou navrátiu z
rekognosciruvania terainu budúcich výprav vojenských. V schôdzke tejto najpredok sa
ustanovila Slovenská národnia rada, ktorá by do času riadila samostatne vystupujúci
národ slovenský. Údovia Rady tejto, všetci rovnakô právo majúci, boli nasledovne
zvolení: vajanskie veci sa zverili Bloudekovi, Zachovi a Janečkovi, politickie záležitosti
Hurbanovi, Štúrovi, Hodžovi. Spomenutí komandanti iba s porozumením týchto
ostatných mohli niečo podujímať a ďalšie rozkazy vydávať. Ku Národnej rade i dvaja
sekretári boli pripojení: B. Nosák a D. Bórik...“
(1)

Čech Bernard Janeček (1814-1887) bol jedným z vojenských veliteľov povstania,
účastník barikádového povstania v Prahe v júni 1848.

Citované podľa: Dohnány, M.: Historia povstania slovenskieho z roku 1848, Skalica 1859, s. 87.

10. Výzva Slovenskej národnej rady: Slováci, Bratia

19. 9. 1848

Na zhromaždení ľudu na Myjave 19. septembra 1848 Slovenská národná rada
vypovedala poslušnosť peštianskej vláde, vyhlásila sa za jediného reprezentanta moci na
Slovensku a vydala výzvu Slováci, Bratia, spísanú J. M. Hurbanom.
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„Slováci, Bratia!
Od století leží na Vás bieda a nešťestia. Kto by vypočítau všetko to, čo Vás trápilo
a morilo. Kamkoľvek človek oči obrátiu, všade načúvau len beduvania a žiale; v tých
žiaľoch a v tých beduvaniach ohlasuvau sa pred svetom život Váš.
V tomto roku, v roku tomto pamätnom usmiala sa sloboda mnohým národom a
mnohie bremená spadli s jich hlavy. On prinesie slobodu i nám, ak a my tak, ako druhí,
za ňu zahoríme. Vy ste sa dosiaľ len žaluvávali, na kolená padávali, o milosť ste
prosievali, a milosti ani uľahčenia nenašli. Nie tak si dobúdajú národy slobodu. Sloboda
sa vydobúda len zbrojou v ruke, len obeťmi. Tým, čo si ju tak vydobúdajú, pomáha
Boh; takie národy vyslobodzuje z jarma jeho ruka otcovská.
Preto na stranu beduvania a žiale a zbroj do ruky, Bratia! Zbroj do ruky za svoje
spasenia, za svoju slobodu! Darmo ste ju inakšie vyčakávali od tisícletia!
Za čo že teda zdvíhame a proti komu obraciame zbroj našu, krajania? My
zdvíhame zbroj našu za národnie práva a slobody národa slovenskieho. Či neviete,
krajania, v akom utlačení bola reč a národnosť naša slovenská, či neviete, že všetko,
čokoľvek sa len našim volalo, bolo v najvätšom opovržení a v potupe? Reč našu nikde do
verejnosti, nikde do porád a schôdzok verejných nepripustili, v školách ju utláčali, z
kostolov vyháňali, tých, ktorí sa za národ náš zaujímali, prenasledovali. Ale národ taký,
ktoriemu sa tento jediný prostriedok ku vzdelanosti odberá, zostáva v slepote a v
temnosti. Nechceme my viac byť v slepote a temnosti, ku ktorej nás odsúdili nepriatelia
naši, a preto chceme, aby reč a národnosť naša slovenská došla takej platnosti a toho
práva v krajine našej, ako reč a národnosť maďarská. Bojujúc za práva naše narodenie,
povstávame tým samým proti všetkým odrodilcom, skutočným zradcom národa
slovenskieho, ktorí z našej krve súc, národ náš, kde len mohli hanobili, utláčali, o jeho
reč a národnosť pripravovali, slovom ktorí ubiedený náš národ Maďarom zapredávali.
Mnohí z týchto odrodilcov, majúc moc v ruke, neužívali ju k dobriemu pre opustený
národ svoj, ale obracali ju k horšiemu; k potlačeňú a honobeňú národa toho, z ktorieho
pošli, k prenasledovaňú a stihaňú tých, ktorí národu svojmu nemali tiež lásky ani
najmenej k ľudu nášmu; trápenia jeho bolo jim radosťou.
My povstávame proti ministerstvu maďarskiemu. Maďari, použijúc vzbúr
europejských, oborili sa na nášho spoločného kráľa a násilne vymohli od neho vládu
maďarskú, to tak rečenô ministerstvo. Bolo nám predtým zle, pod ministerstvom ale
maďarským stalo sa nám tisícraz horšie. Teraz začali Maďari samopašne a ako sa jim
len koľvek ľúbilo s nami nakladať. Na obrancov národa a práv ľudu nášho nastavili
všade po mestách a dedinách šibeníc, priateľov, dobrodincov a zástupcov národa nášho,
ktorých len schytať mohli, pohádzali do žalárov a temníc, kde ich držia a mučia. Po
krajine sa dalo zbierať zlato a striebro, nie proti Turkom, nie proti Francúzom, ale proti
Chorvátom a Srbom, bratom našim, na národ náš privaluvali neslýchanie dane a dávky
a teraz vybierajú všade po krajine a hlavne z národu nášho vojakov v neslýchanom
počte, s ktorými chcejú bojuvať proti Chorvátom a Srbom, slovanským našim bratom,
čo zároveň nám, nemohúc viac znášať jarmo maďarskô, povstali proti nim a tiahnu na
Pešť. Proti tomuto ministerstvu my povstávame, ktorieho životom žijú utlačitelia národa
nášho, s ktorieho zahynutím padnú tí tiež do prepasti. Kráľ náš dau v mesiaci brezne
všetkým národom slobodu, ale maďarskô ministerstvo zatrimalo ju len pre Maďarov a
nás hanobne o ňu olúpilo.
My bojujeme za kráľa a jednotu mocnárstva rakúskeho. Nechceme my tiahnuť s
Maďarmi, nechceme zároveň Maďarom a jich ministerstvu násilia robiť dobrotieviemu
kráľovi nášmu, nechceme sa trhať od Rakúska, jako oni, ale na tom sme, aby sme pod
berlou kráľa nášho vo spojení a zväzku s druhými slobodnými národmi v rakúskej ríši
stáli, a zároveň druhým národom rovnakých národných a politických práv požívali.
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A jako bojujeme za práva národa celieho, tak bojujeme i za právo a slobodu
každieho obyvateľa krajiny našej, každieho človeka. Chceme, aby všetci rovnakí si boli
pred zákonom a súdom, chceme aby všetci to dosiahnuť mohli, čo darmi, čo pilnosťou
svojou zaslúžia; chceme, aby sa ťažký a nezaslúžený stav ľudu nášho už raz konečne
popraviu a uľahčiu.
Za toto Vás vyzývame do boja a pod zástavy naše, Slováci! Do boja všetci, do
boja každý! Nech povstane dedina, kopanica, mestečko a mesto slovenskô, nech vypovie
zaraz poslušnosť a odoprie všetko maďarskiemu ministerstvu, vrchnosťam od neho
nastavaným, a každej maďarskej vláde, akokoľvek by sa volala. Keď povstanete všetci,
bude víťazstvo na našej strane; mnoho nás je od Dunaja do Torysy. A v tomto boji
máme za pomocníkov bratov našich Chorvatou a Srbou, ktorí pod náčelníctvom
slávneho bána Jelačiča a polnieho vodcu Stratimiroviča tiahnu na Pešť s veľkými,
hrdinskými, víťaznými plukami. Ale ako v každej veci, tak i tu treba riadu a poriadku.
My, vidiac, že prišla hodina povstania Slovákom a znajúc, že povstania toto čaká na
vyzvanie naše, opretí o dúveru národa, ktorou nám zverovau dosiaľ vedenia záležitosti
svojich, vzali sme na seba vedenia poriadku v povstaní národnom. Urobíme všetko, čo
len bude v silách našich pre oslobodenia a spasenia národa nášho drahieho, za to ale aj
žiadame od národa prísno vyplnenia všetkieho, čokoľvek potrebnieho beh povstania so
sebou prinesie a v ustanoveniach Národnej rady sa mu na známosť dá. Nikoho inšieho
teraz nemá počúvať, od nikoho druhieho rozkazy žiadne prijímať národ náš okrem od
národnej svojej vrchnosti, od Národnej našej rady a tých predstavených, ktorí sa alebo s
porozumením Národnej Rady volili, alebo s jej vedomím na svojich miestach ostavili,
alebo ktorých podľa potreby Národnia Rada na jednotlivých miestach ustanovila.
Vedenia záležitosti povstania národnieho tak dlho zatrímame, kýmkoľvek ono trvať
bude, a národ náš oslobodený do prístavu pokoja sa nedostane. Potom nech si ustanoví,
čo mu bude treba, národ sám. Národnia rada bude mužne, spravodlivo, ľudsky, s
nepriateľmi našimi ale prísne a podľa pravdy a súdu pokračovať. A za našich
nepriateľov považujú sa všetci tí, ktorí by proti našej slobode národnej slovom lebo
skutkom voľačo robili, naše povstania očerňovali a zatracuvali, ktorí, sami súc Slováci,
na slovenský národ by špintali, od neho sa trhali a národ a ľud náš slovenský
potlačovali; považujú sa za nepriateľou našich vecí všetci tí, ktorí by sa nám zbrojnou
rukou postavili, maďarskô ministerstvo lebo ktorúkoľvek inšú maďarskú vládu
uznávali a poslúchali, ktorí by niečo proti nášmu kráľovi a jednote rakúskeho
mocnárstva páchali. Všetci títo sú naši nepriatelia; s nimi sa podľa zásluhy nakladať
bude.
Slováci! Obráťte sa s dúverou k nám a zmužte sa. Čas je drahý, chvíľa je
príhodná, aká sa nám vari nikdy viac nevráti. Hore do zbroje a úhrnkom pod zástavy
naše!
Nech vykvitne naša sloboda, nech žije náš kráľ, nech Boh dá národu nášmu lepšie
dni!“
Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 40-42.

11. Rozkaz Slovenskej národnej rady

25. 9. 1848

V septembri a októbri 1848 podnikli slovenskí dobrovoľníci prvú výpravu na územie
západného Slovenska. Vojenskou silou sa pokúsili dosiahnuť to, čo sa nepodarilo politickými
prostriedkami - zaistiť národné práva pre Slovákov. Pre obce na západnom Slovensku bol 25.
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septembra 1848 vydaný obežníkový rozkaz, ktorý mal napomôcť ďalšiemu rozvinutiu
vojenskej akcie.
„Na obec ... sa nasledujíci rozkazy pod odpoveďú místnej vrchnosti vydávajú, a
sice po
1. Aby sa celá obec ... naraz za svoju slobodu pozdvihla a částku ozbrojeného lidu
svého na chotár svůj postavila a ostatních ozbrojených mužů do našeho hlavního ležeňá
odeslala.
2. Oznamuje sa ďalej, že boj náš není o náboženství, ale o slobodu potlačeného
lidu slovenského, má sa tedy každý potlačený Slovák k nám hlásiť. Bez zbrane ale
nemôžeme nikoho potrebovat, pod zbraňú ale sa rozumí nejen flinta, šabla, ale aj kosa,
cepy i sekery, kdo teda nemôže ze šablú nebo flintú, nech prijde s kosú, s cepami alebo
sekerú.
3. Všecka poslušnost k ministerstvu maďarskému sa vypovídá a tak ani rekrútů,
ani daň na panstvo maďarské dávat nesmíte, zato ale pomoc vojanskú, jako potravu,
zbraň, chlapů atd., nám odesílat máte.
4. Nech prestane mezi potlačenýma Slováky všecko neprátelstvo, svár, nepokoj a
rúznica, ale nech si všeci ruky podajú k vydobudnutí svoji svobody. Zato jestli lud
potlačený v obci této nemá důveru do vrchnosti svojej, nech si takú hned na míste
obnoví a vyvolí do ní mužů, kterí s potlačeným slovenským lidem dobre myslá a kterí
majú dobrú známost svojich bíd a krížů. Vrchnost táto musí prisahat vernost cisárovi a
kráľovi Ferdinandovi, národu slovenskému a jeho novým vrchnosťam.
Toto vydáva sa k prísnemu naplnení v hlavním ležení slovenském od Národnej
Slovenskej rady.
Na Brezovej dňa 25. septembra 1848
Bohuslav Nosák m.p., tajomník“
Citované podľa: Kuthan, F. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, SPN, Praha 1962, s. 433..

12. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory akcii slovenských
dobrovoľníkov

8. 3. 1849

Po neúspechu prvej dobrovoľníckej výpravy organizovala Slovenská národná rada
výpravu druhú, ktorá trvala od decembra 1848 do marca 1849. Slovenskí dobrovoľníci však
už boli užšie podriadení rakúskemu veleniu a nepostupovali tak samostatne ako pri výprave
prvej, hoci sa snažili o uchovanie určitej samostatnosti. Vzhľadom na to hľadali neoficiálne
finančné zdroje u svojich priateľov. Jedna žiadosť bola adresovaná i českému družstvu Lípa
slovanská, vydaná 8. marca 1849 Štefanom Markom Daxnerom.
„Slavné družstvo Lípo slovanská,(1)
Známému sboru dobrovolníků slovanských pod vedením p. B. Janečka(2)
přislíben byl od c. k. polního maršálka(3) plat a oděv ze státní pokladnice. Slib tento
však posud zcela vyplněn nebyl, takže se teď sbor dobrovolnický v těžkém, nepříznivém
postavení nachází a o pomoc volati přinucen se vidí. Svobodně tedy jako mužům a
úpřimně, jak bratřím sluší a patří, majíce před očima slib nám od slavného družstva
Lípy slovanské učiněný, utíkáme se k němu, od něhož nám štědrá ruka podpory
přislíbena a podána jest byla, žádájíce o pomoc peněžitou. I dále chtí ještě dobrovolníci
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českoslovenští státi a bojovati pro právo a nový vznik národa, aniž mysl naše ochladla
přítomným nedostatkem, neboť mocná jesti snaha naše zákonní svobodu a konstituční
právo národu slovanského vydobýti a hájiti. Podejte nám tedy pomocné ruky Vaši k
svatému dílu tomuto a čin Váš skvítí se bude na nebi svobody, Slovanstva a člověčenstva
co hvězda spasení.
Znajíce, kterak vznik a právo lidu, pořádek a volnost zákonní slavnému družstvu
Lípy slovanské na srdci leží, jakož i na slib nám učiněný živě pamatujíce, jsme v svatém
boji našem pevně přesvědčeni, že slavné družstvo Lípy slovanské pravým žádostem
sboru dobrovolnického na Slovensku vyhoví a v těžkém postavení jeho štědrou podorou
mu přispějte.(4)
V Trnavě dne 8. měsíce března 1849
Marko Daxner m.p.
kapitán divize“
(1)
(2)
(3)
(4)

Český demokratický spolok z roku 1848
Veliteľ slovenských dobrovoľníkov.
Podmaršál barón Baltazár Šimunič (1785-1861), veliteľ cisárskych vojsk na západnom
Slovensku.
Slovenskí dobrovoľníci dostali od spolku Lípa slovanská 150 zl. v str.

Citované podľa: Kuthan, F. a kol. Naše národní minulost v dokumentech, II. diel, SPN, Praha 1962, sa. 460-461.

13. Manifest cisára Františka Jozefa I. o rozpustení ríšskeho snemu
4. 3. 1849
Dňa 2. decembra 1848 nastúpil na cisársky trón František Jozef I., ktorý sa zakrátko
pustil do likvidácie revolučnej vlny vo svojej monarchii. Využil vnútorné nezhody medzi
jednotlivými národmi, ich politickú roztrieštenosť a tým i neujasnenosť radu dôležitých
otázok. Dňa 4. marca 1849 neočakávane rozpustil ríšsky snem, čím prešiel do protiútoku.
„My, František Jozef I. z Božej milosti cisár rakúsky, kráľ Uhorský a český, atď.
Keď skoro pred rokom najjasnejší Náš Pán predchodca v panovaní, cisár
Ferdinand Prvý,(1) vyšiel v ústrety všeobecným politickým požiadavkám a prisľúbil
dobe primerané úpravy a slobodné ústavy, rozšírila sa po celej ríši vďaka a radostné
očakávanie. Čoho sa však neskôr dočkal, porovnávalo sa málo s takou spravodlivou
nádejou. Stav, v ktorej sa teraz nachádza vlasť, napĺňa naše srdcia hlbokým
zármutkom. Vnútorný pokoj ju opustil. Zbedačenie hrozí inokedy takej požehnanej
krajine... Občianská vojna plieni časť Nášho uhorského kráľovstva...
Také žalostné sú následky, nie slobody, ale jej zneužívania. Prehradiť toto
zneužívanie, ukončiť revolúciu, je Naša povinnosť a Naša vôľa.
Medzitým(2) veľké dielo znovuzrodenia jednotného Rakúska, vzaté od Nás za
úlohu Nášho života, sa priblížilo k svojmu uskutočneniu v dôsledku víťazného postupu
našich zbraní v Uhorsku a vznikla nevyhnutná potreba poistiť základy tohto diela
trvalým spôsobom. Ústava nemá spájať len krajiny v Kroměříži zastúpené,(3) ale celú
ríšu, to od nás národy Rakúska so spravodlivou netrpezlivosťou očakávajú. Tým bol
prekročený mandát tohto zhromaždenia...
Vyhlasujeme teda dnešným dňom ústavnú listinu pre zjednotené a nedeliteľné
cisárstvo Rakúske, uzatvárame týmto zhromaždenie ríšskeho snemu v Kroměříži,
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rozpúšťame ho a nariaďujeme, aby sa jeho členovia hneď po zverejnení tohto
rozhodnutia rozišli...
Dané v kráľovskom našom hlavnom meste Holomouci,(3) dňa štvrtého marca,
roku Pána tisíc osemsto štyridsiateho deviateho, nášho panovania prvého.
František Jozef“
(1)
(2)
(3)
(3)

Ferdinand I. ako rakúsky cisár, ako uhorský kráľ Ferdinand V., vládol v rokoch 1835 1848.
Manifest popisuje udalosti medzi 2. decembrom 1848 a 4. marcom 1849.
V Kroměříži na Morave zasadal od novembra 1848 ústavodarný ríšsky snem rakúskej
časti monarchie a pripravoval nový návrh rakúskej ústavy. Práca na nej bola skončená
začiatku marca 1849.
Cisársky dvor sa po revolučných udalostiach vo Viedni v októbri 1848 presťahoval do
Olomouca.

Preložené podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého státu v dokumentech, Victoria Publishing, Praha 1995, ss. 246247.

14. Stadionova ústava

4. 3. 1849

Rozpustenie ríšskeho snemu využil František Jozef I. na vydanie oktrojovanej ústavy,
zvabnej tiež „marcová“ alebo “Stadionova“. Ústava síce akceptovala niektoré výdobytky
revolučných rokov, ale spolu s tým pripravila pôdu na konsolidáciu pomerov v ríši a
obnovenie centristického a konzervatívneho riadenia monarchie. Vyhlásila Rakúsko za
jednotnú ríšu, čím bola zlikvidovaná rok stará samostatnosť Uhorska.(1)
„Čiastka 1. O ríši
§ 1. Rakúske cisárstvo je tvorené nasledujúcimi korunnými krajinami:
Arcivojvodstvo Rakúske nad Enžou a pod Enžou, vojvodstvo Salzburské,
vojvodstvo Štajerské, kráľovstvo Illirské, ktoré sa skladá: z vojvodstva Korutánskeho, z
vojvodstva Krajinského, z pokňažného grófstva Gorice a Gradišče, z markgófstva Istrie
a z mesta Terst s jeho okolím, pokňažnené grófstvo Tirolské a Vorarlberské, kráľovstvo
České, markgófstvo Moravské, vojvodstvo Horného a Dolného Sliezska, kráľovstvo
Haličské a Vladimirské s vojvodstvom Osvienčinským a Zatorským a s
veľkovojvodstvom Krakovským, vojvodstvo Bukovina, kráľovstvo Dalmatínske,
Chorvátske a Slavónske(2) s chorvátskym pobrežím, mestom Rijekou s jeho okolím,
kráľovstvo Uhorské, veľkokniežatstvo Sedmohradské, do toha zahŕňajúc krajinu Saskú
a k nej znova privtelené stolice Krásna, Stredný Szolnok a Zarad, potom kraj Kövarský
a mesto Ziláh (marka Zillská), územie vojenských hraníc(3) a kráľovstvo LombardoBenátske.
§ 2. Tieto korunné krajiny predstavujú slobodné i samostatné, nedeliteľné
nerozlučné ústavné dedičné mocnárstvo Rakúske.
§ 3. Cisárske hlavné mesto ríše a sídlo ríšskej moci je Viedeň.
§ 4. Jednotlivým korunným krajinám sa zaručuje ich samostatnosť v medziach,
ktoré táto ríšska ústava ustanovuje.
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§ 5. Všetky národy majú rovné práva a každý národ má neporušiteľné právo na
uchovanie a vzdelávanie svojej národnosti a svojho jazyka.
§ 6. Hranice ríše a jednotlivých korunných krajín môžu byť zmenené iba
zákonom...
Dané v kráľovskom našom hlavnom meste Holomouci, dňa štvrtého Marca, roku
spasenia tisíc osemsto štyridsiateho deviateho, ríš našich roku prvého.
František Jozef“
(1)
(2)
(3)

Ústavu vypracovali rakúsky ministerský predseda Felix Schwarzenberg (1800-1852)
a jeho minister vnútra Franz Stadion von Warthausen (1806-1853), podľa ktorého
dostala názov.
Slovinské.
Zvláštne územie, obsadené po vojnách s Tureckom na Balkáne.

Preložené podľa: Veselý, Zd.: Dějiny českého státu v dokumentech, Victoria Publishing, Praha 1995, ss. 248249.

15. Slovenský prosbopis

19. 3. 1849

Slovenská národná rada sa po národnom zhromaždení v Turčianskom Sv. Martine 10.
marca 1849 rozhodla odoslať panovníkovi do Olomouca delegáciu so slovenskými
požiadavkami. 28-členné posolstvo požadovalo vytvorenie samostatnej slovenskej krajiny s
vlastnými orgánmi, podriadenej centrálnej vláde vo Viedni. Napriek tomu, že text prosbopisu
vychádzal z novej oktrojovanej ústavy, nebol panovníkom akceptovaný.
„Vaše Veličenstvo! Ústavná sloboda na základe rovného práva všetkých
národností, aby sa tak zjednotenými silami hájila celistvosť ríše proti náporom zvonka i
zvnútra - to je nový výtvor budúcej veľkosti a moci najvyššieho trónu a šťastlivého
pospolného nažívania rakúskych národov. Tento výtvor uskutočnil sa v kvitnúcom veku
Vášho Veličenstva a preto oduševňuje naše srdcia nádejou v krásnu budúcnosť.
Naplnení najvrúcnejšou túžbou, aby sme videli Rakúsku ríšu zjednotenú a
mocnú, a oduševnení nádejou, že po takých dlhých a ťažkých utrpeniach dosiahneme
svojho práva svätého v tomto čase, rozhodnom pre znovuzrodenie rakúskeho
mocnárstva, prosíme v najhlbšej úcte podpísaní pre národ slovenský, a to:
1. Aby slovenský národ, blízo 3 milióny silný, bol uznaný ako národ v určitých
krajinských hraniciach. Tým žiadame iba tú krajinu, čo od pradávneho času obývame,
kde naša vlastná reč je domovom a v obyčajnom živote sa výhradne používa, ktorá bola
voľakedy kolískou nášho dejinného vystúpenia a ktorá od nepamätných čias, hoci bola s
inými zemiami v politický celok spojená, jednako nikdy neprestala sa nazývať
slovenskou krajinou, Slovenskom.
2. Aby teda nášmu národu bola udelená rovnoprávnosť so všetkými inými
národmi rakúskeho mocnárstva a aby bol zabezpečený pred návratom nadvlády národa
maďarského.
3. Aby nášmu národu podľa § 71 konštitúcie zo dňa 4. marca t.r. milostive
udelené boli také ustanovizne, ktoré by Slovensko nielen bezprostredne a pevne spojili s
ostatnými krajinami rakúskeho mocnárstva, ale i vyhoveli jeho národným
zvláštnostiam; teda každoročné snemy krajinské a vlastnú správu.
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4. Aby teda, ako to vyžaduje nevyhnutná potreba, hneď odstránili maďarčinu,
žiaľ, opäť uvedenú do úradov, zo správy slovenských stolíc a obcí a na jej miesto
zaviedli reč slovenskú. Práve tak treba ihneď odstrániť všetkých oných úradníkov, ktorí
sa ešte nedávno zachovali ako zjavní nepriatelia Vášho Veličenstva a verného
slovenského národa, ale sa bez zreteľa na to opäť vlúdili do stoličnej správy.
5. Aby bol zriadený najvyšší krajinský úrad, ktorý by uviedol do života a ustálil,
súc podriadený ústrednej vláde vo Viedni, konštitučné a národné usporiadanie
Slovenska. Len tak môže vysoké cisárske slovo o rovnom práve všetkých národností stať
sa u nás pravdou, len tak môže národ náš byť zbavený nadvlády svojich odvečných
utláčateľov, Maďarov, a maďarskému odbojníctvu postavená neprekonateľná hrádza.
V Olomouci dňa 19. marca 1849“(1)
(1)

V slovenskej delegácii boli A. Kordoš, S. Chalúpka, D. Lichard, M. M. Hodža, Ľ.
Štúr, J. M. Hurban, J. Bórik, M. Rázus, J. Holček, A. Radlinský, K. Kuzmány a I.
Kozáček.

Citované podľa: Ratkoš, P., Butvin, J. a Kropilák, M.: Naše dejiny v prameňoch, SPN, Bratislava 1971, ss. 225226.

16. Návrhy na usporiadanie pomerov na Slovensku

21. 4. 1849

Po odovzdaní Slovenského prosbopisu bolo spracovaných niekoľko návrhov na
usporiadanie pomerov na Slovensku. Prvý predložil Ján Kollár, druhý vládny dôverník Ján
Hlaváč (?-1868), rodák z Malého Šariša, okr. Prešov, tretí vládny dôverník František
Hánrich (1802-1889), rodák z Poník, okr. Banská Bystrica.
1,

Návrh Jána Kollára pre viedenskú vládu.

„Ako by bolo možné pomôcť Slovákom v ich súčasných najnaliehavejších
potrebách a v dôsledku toho uskutočniť nastolenie pokoja a poriadku a urobiť cestu pre
lepšiu budúcnosť...
Pre tento cieľ (autor) navrhuje následujúce opatrenie:
1. Vymenovanie a vyslanie cis. kráľ. komisára na Slovensko. Musí to byť človek,
ku ktorému má vláda, ale aj Slováci dôveru, čestný, nadstranícky, múdry a národnú reč
natoľko ovládajúci, aby sa s ním mohol každý stýkať a dorozumieť sa s ním. Jeho
povinnosti majú byť:
a) mať dozor nad práve ustanoveným úradníctvom,
b) nové, kde by bolo potrebné, ustanoviť,
c) urovnať nezrovnalosti medzi rôznymi nariadeniami v rôznych stoliciach a
obciach,
d) rozumne viesť uvoľnenie národného života Slovákov a vytvoriť z toho
vyplývajúce nové pomery,
e) súčasne odstrániť používanie maďarčiny ako úradnej reči a dať miesto a
práva materinskej reči,
f) bez meškania vybaviť všetky naliehavé novo sa vyskytujúce potreby, v
zárodku utlmiť povstania a krviprelievania,
g) všetko nedorozumenie, písomný styk a stretanie sa s povstalcami zakázať a
prekaziť a vôbec pracovať podľa možnosti na znovunastolení pokoja a poriadku.
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2. Jeho cisárske Veličenstvo môže milostivo, len čo to bude možné, patentom,
ktorým sa výslovne obráti na Slovákov, dôrazne a kladne ustanoviť, že zásada
zrovnoprávnenia sa vzťahuje aj na Slovákov a ich národnosť, že aj tento národ patrí do
radu sesterských národov rakúskeho štátu, a formálne vyzdvihnúť, že aj jeho národnosť
bude nielen uznaná a chránená, ale tiež všetkými povolenými prostriedkami
podporovaná. Toto je tým potrebnejšie, že v novej ríšskej ústave pre rakúske cisárstvo
nie je zmienka o tomto národe, hoci iné, oveľa menšie sú výslovne uvedené.(1)
3. Bez meškania mali by sa založiť politicko-národné noviny, ktoré by redigoval
tichý, opatrný a nestranícky človek, v reči, ktorá by nebola úplne spisovne česká, ale tiež
nie ľudovo slovenská, ale mala by sa vziať do úvahy zlatá stredná cesta, aby sa vyhlo
nárečovým škriepkam. V tejto reči by sa mali oznamovať ľudu nariadenia vlády...
4. Doterajšie zťažené zapisovanie do cirkevných kníh, matrík a zápisníc v
maďarskej reči mohlo by sa v slovenských krajoch a obciach ihneď prerušiť a nahradiť
ich vedenim v materinskej reči. Tiež maďarské kázne a bohoslužby v slovenských
kostoloch majú byť ihneď odstránené...“
(1)

Cisársky dvor neuznával ani Slovákov za samostatný národ, ani Slovensko za ich
územie.

2,

Návrh vládneho dôverníka Jána Hlaváča grófovi J. P. K. J. Stadionovi.
„Vaša excelencia, milostivý pán gróf a minister!

Aby sa Slováci v hornom Uhorsku presvedčili, že ich národnosť je s maďarskou
nielen teoreticky, ale aj prakticky zrovnoprávnená, ďalej, aby Slovákov bolo možno
ochrániť proti maďarským prechmatom, uznáva ponížene podpísaný za potrebné
nariadiť, a to:
Vo všeobecnosti:
a) Všetky zákony a nariadenia, ktorými sa maďarskej reči v Uhorsku dávala
alebo zabezpečovala akákoľvek prednosť pred ostatnými krajinskými národmi, majú sa
okamžite odvolať, prednostné právo jedinečnej pôvodnosti maďarských textov sa týmto
zrušuje a následkom toho majú byť doteraz len v maďarskej reči dekretovaný
zmenkový zákon, ako aj ostatné zákony a nariadenia preložené autenticky do reči
všetkých krajinských národov a v budúcnosti má každá národnosť obdržať
ohodnovernený text krajinských zákonov a všetkých predpísaných nariadení vo svojej
materčine.
b) Slovanská reč sa má odteraz stať úplne rovnocennou s maďarčinou vo
všetkých odvetviach štátnej správy a verejného vyučovania, Slovan nesmie byť odteraz
nútený pred akýmkoľvek krajinským úradom podávať svoje ponosy alebo iné podania
len v maďarskej reči alebo nemusí prijímať indorzáty,(1) výroky, rozkazy alebo
nariadenia v jemu cudzej maďarskej reči.
V spojitosti so školami:
a) Vo všetkých slovanských obciach sa má, len čo to bude možné, v ľudových a
národných školách namiesto maďarskej zaviesť slovenskú vyučovaciu reč.
b) Aby aj vyššie štúdium na gymnáziách, lýceách, akadémiách ako aj na
všeobecnej krajinskej univerzite v Pešti sa dialo v slovenskej reči...
V spojitosti s politickou správou:
a) Slovák má vo svojej národnej reči obdržať všetky politické nariadenia a
všetky úradné úkony sa už nemajú vybavovať v maďarčine.
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b) Vo všetkých politických úradoch má byť slovenský národ zastúpený rodenými
Slovákmi, čo sa výborne uplatnilo v politických úradoch ustanovených v čase
výnimočného stavu. Principiis obsta.(2)
c) Keďže Maďari a Nemci majú svoje politické časopisy, bolo by treba v tomto
ohľade dbať len o Slovákov, aby začali vydávať slovanské noviny za podpory najvyšších
miest, otcovsky zverené pravým, verným a skutočným priateľom jednoty monarchie a
Slovákom, ktoré by používali otcovskú ochranu v čase veľkého prebudenia,
upevňovania a uplatňovania politického života Slovákov.(3)
V spojitosti so súdnictvom:
...nie je len v záujme Slovákov, ale v zájme celej ríše a ľudskosti je treba nariadiť,
aby ten istý trestný zákonní, ktorý je určený pro Rakúsko v zmysle v zmysle § 120
ríšskej ústavy sa rozšíril aj na celé Uhorsko, keďže všetci obyvatelia Uhorska sa odteraz
stali zrovnoprávnenými občanmi veľkého Rakúska. V zmysle toho:
a) V každej stolici má sa zriadiť stály súd namiesto doterajších...
b) Odteraz majú sa v Uhorsku všetky verejné súdne dvory obsadzovať občanmi,
ktorí vo svojom obvode ovládajú používanú národnú reč. Všetky odvolacie a ústredné
súdne orgány majú sa tak zriadiť, aby slovanská národnosť mala zastúpenie v počte
sudcov, potrebnom pre právoplatnosť rozhodovania. Slováci majú mať v každej stolici a
u každého krajinského úradu aspoň jednoho svojho samostatného, štátom plateného
pravotára alebo zástupcu chudobných (pauperum advocatus, agens).
c) Nikto nesmie byť nútený svoje právne záležitosti vybavovať v maďarskej
reči...
V súvislosti s duchovnými:
a) Cirkevné duchovné osoby vo všetkých nemaďarských obciach majú viesť
matriky nie ako doteraz v maďarskej, ale v národnej reči svojich cirkevníkov, takisto aj
pri vyučovaní náboženstva a pri všetkých úradných úkonoch a v korešpondencii s
verejnými krajinskými úradmi majú používať národnú reč namiesto maďarskej.
b) Neobsadené biskupstvá v hornouhorskom Slovensku, predovšetkým ale v
seminároch, kde sa vychováva kňažstvo pre Slovákov, majú sa profesorské miesta
obsadiť dobre zmýšľajúcimi Slovákmi...“
(1)
(2)
(3)

Poznámky na zadnej strane.
Na začiatku sa treba brániť.
Po likvidácii Slovenských národných novín na Slovensku neexistovali žiadne politické
noviny.

3,

Memorandum Fr. Hánricha, dôverníka viedenskej vlády za Slovákov
„Vaša Excellencia!

Keďže som bol poctený vysokým poverením, aby som navrhol vhodné opatrenia,
ako by sa slovenská národnosť v hornom Uhorsku vymanila z ťažkého útlaku
maďarskej nadvlády (pri čom ja rozumiem veci tak, že ide o Slovákov a Rusínov v
severovýchodnom Uhorsku), zrovnoprávnila a umožnil sa jej slobodný životný vývoj,
mám česť predniesť o tom svoje náhľady takto:
I. oddiel - vo veciach cirkevných
Návrh:
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a) Aby v slovenských a rusínskych obciach a mestách pri vymenovaní farárov,
kazateľov, kaplánov a ich pomocníkov nebola podmienkou znalosť maďarskej reči.
b) V mestách a dedinách, kde sa káže v slovenskej reči, povedú duchovní
správcovia všetkých náboženských vyznaní odteraz i matriky, t. j. zápisy o krstoch,
sobášoch, pohreboch v slovanskom jazyku.
c) V superintendenčných a dištriktuálnych konventoch evanjelických Slovákov
budú rokovania a protokoly v slovenské.
II. oddiel - v školských veciach
Návrh:
a) Vo všetkých elementárnych, triviálnych, hlavných, dievčenských a
gymnaziálnych školách a v učiteľských ústavoch bez zreteľa na náboženské vyznanie,
ktoré sú v čisto slovenských alebo v prevažne slovenských mestách a obciach, zavádza sa
ako vyučovacia reč i v náboženstve i v ostatných predmetoch slovanský jazyk.
b) V gymnáziách však vyučuje sa latinskej, slovanskej a nemeckej reči ako
riadnemu predmetu...
d) V gymnáziách a lýceách, ktoré sú v mestách s miešaným obyvateľstvom, má
byť vyučovacia reč zvolená podľa väčšiny poslucháčov.
III. oddiel - obecné veci
Návrh
a) V každej čisto alebo čiastočne slovenskej obci notár, richtár a prísažní a všetci
úradníci musia vedieť úplne slovenský miestny jazyk...
c) Rokovania v čisto alebo zväčša slovenských obciach budú v slovenskej reči.
d) Každému Slovákovi sa priznáva právo, aby s ním jeho farár, richtár a
akýkoľvek predstavený v jeho materinskej reči hovoril a v tejto reči vydával všetky
rozkazy, nariadenia, predvolania, rozsudky, vyhlášky, vysvedčenia a poistenky jeho sa
týkajúce.
e) Každej slovenskej obci prislúcha požadovať, aby všetko dopisovanie s ňou ...
bolo slovenské...
IV. oddiel - municipiálne veci
Návrh
a) Aby v 8 čistoslovenských stoliciach I. triedy všetci stoliční úradníci vo
všetkých svojich úradných výkonoch úradovali v slovenskej reči, všetky protokoly,
popisy, dopisovania, účty ako i všetky zprávy a rozklady na krajinské odvolacie miesta
boli slovenské...
b) Najmä akékoľvek predvolania, rozkazy, nariadenia... slovenským mestám a
dedinám alebo jednotlivcom všetci stoliční úradníci budú vydávať len v slovenskej reči,
a tak slovenskú reč ako verejnú uviesť do praxe...
V. Oddiel - súdne veci
Návrh
a) Aby v oblasti slovenského národa všetko prisluhovanie spravedlnosti bolo v
slovenskej reči...
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c) Richtári, magistráty v mestách a mestečkách nech sú povinovatí po slovensky
rokovať, protokoly písať, vynášať a stránkam oznamovať rozsudky...
e) V spomenutých 11 miešaných, ale zväčša slovenských stoliciach zostaví sa pre
maďarskú národnú menšinu osobitná národná filiálna sédria.
f) To isté sa zavedie pre slovenské enklávy v maďarských stoliciach..,
IX. oddiel - slovenské politické noviny
Návrh
Nech vysoká ríšska vláda ráči čo najskôr založiť slovenské politické noviny a ich
redakciu zveriť len lojálnym mužom, známym svojim osvedčeným zmýšľaním, pod
prísnym dozorom vládnym...“(1)
(1)

Ešte v tom roku vláda založila Slovenské noviny, redaktorované D. Lichardom a A.
Radlinským.

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 64-81.

17. Národnostný zákon

28. 7. 1849

Až v situácii, kedy sa uhorská vláda ocitla osamotená vo svojom boji proti Viedni,
prijal maďarský snem v Segedíne dňa 28. júla 1849 nový národnostný zákon, sľubujúci
nemaďarským národom Uhorska široké práva. Toto úsilie prišlo neskoro a malo zreteľne
charakter politického manévru, naviac v niektorých smeroch obchádzalo problematiku
slovenského národa. S manévrovacou taktikou prišla i vláda vo Viedni, ktorá po určitom
koketovaní so slovenskou otázkou, nakoniec všetky kontakty uzatvorila a Uhorsko vojensky
porazila i bez podpory opozičných síl na Slovensku.
„I. Pre rôzne jazyky krajiny(1) a cirkve gréckej liturgie, pokiaľ nebudú učinené
podrobnejšie opatrenia na základe ústavy, ktorá sa pripravuje, čiastočne preto, aby boli
uspokojení občania nemaďarsky hovoriaci, čiastočne z dôvodu usmernenia vlády pri jej
dočasných urovnávajúcich opatreniach, sa s rozhodnosťou prehlasuje:
1. Všetkým ľudovostiam, obývajúcim územie maďarskej ríše, sa zabezpečuje
slobodný národný rozvoj a to tým:
2. Maďarčina bude používaná vo vládnych, verejno-správnych, súdnych a
armádnych agendách ako diplomatický jazyk, pre všetky iné jazyky, používané v ríši, sa
vyhlasuje:
3. Pri rokovaniach v obciach môže každý hovoriť alebo po maďarsky, alebo
svojim materinským jazykom; zápis bude vedený v jednom z jazykov, používaných v
obci, stanoveného voľbou.
4. Pri rôznych rokovaniach v priebehu zasadania miestnej samosprávy môže
každý, kto je k tomu oprávnený, predniesť svoj názor, alebo stanovisko, buď v
maďarčine, alebo vo svojom materskom jazyku.
U tej miestnej samosprávy, kde niektoré ľudské plemeno presahuje viac ako
polovicu obyvateľstva obce, bude zápisnica, ak sa to bude požadovať, vyhotovená aj v
tomto jazyku.
Avšak korešpondencia s parlamentom, vládou a všetkými inými ctenými
vrchnosťami sa má vždy viesť po maďarsky.
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5. Ak sa na porotnom súde, alebo súdnej stolici prvého stupňa, vedie slovné
prejednávanie veci, zásada ustanovená v bode 4. sa vzťahuje aj na rokovanie pred
takýmito súdmi.
6. V obciach, kde bol ustanovený obecný jazyk,(2) budú obecní strážnici veliť v
tomto jazyku.
7. V obecných školách sa bude používať ako obecný jazyk vždy obecný jazyk,
respektíve príslušný cirkevný jazyk.
8. Matriky a cirkevné záležitosti cirkevnej obce sa povedú v materinskom jazyku
cirkevnej obce.
9. Každý (žiadateľ) môže svoju žiadosť predkladať komukoľvek vo svojom
materskom jazyku.
10. Veriaci gréckej liturgie pri zvolávaní synody, vo veciach cirkevných a
školských, ako aj veriaci akéhokoľvek (iného) vyznania, môžu slobodne vykonávať svoje
obrady, slobodne voliť svojich biskupov; záležitosti cirkevnej jednoty rumunsky a
srbsky hovoriacich a ich (ďalšie) problémy sa tiež prenechávajú v právomoci synody.
11. Cirkevné školy gréckeho vierovyznania sa budú podieľať na všetkých
výhodách, ktoré budú dané iným existujúcim vierovyznaniam.
12. Školské a cirkevné fondy si majú riadiť príslušníci gréckeho vierovyznania
výlučne sami.
13. Pre nich sa na budapeštianskej univerzite zriadi osobitná náboženská
fakulta.(3)
14. Prijímanie do zamestnania v úrade, ustanovovanie do funkcií sa bude diať
bez ohľadu na jazyk a náboženstvo, ale všeobecne podľa zásluh a schopností.
15. Vláda sa splnomocňuje, a prípadne zaväzuje, spracovať a vydať príslušné
vyhlášky a prijať opatrenia na základe týchto zásad.
16. Vláda sa zplnomocňuje vyhovieť zvlášť oprávneným žiadostiam,
predkladanými Rumunmi a Srbmi,(4) napravovať im spôsobené krivdy pomocou
nariadenia, ktoré by malo prijať národné zhromaždenie.
17. Vláda sa zplnomocňuje v mene národa odpustiť všetkým, ktorí sa v dobe
stanovenou vládou, odložiac zbrane, navrátia a zložia prísahu hnutiu za nezávislosť.“
(1)
(2)
(3)
(4)

Dokument dôsledne obchádzal pojmy národ a národnosť, nahrádzajúc ich výrazmi:
jazyk, ľudovosť, nemaďarsky hovoriaci, iné používané jazyky, ľudské plemeno.
Jeden z jazykov obce stanovený ako jazyk obce.
Uvedené body sa týkali výlučne Rumunov a Srbov.
V orgináli nie je použité slovo Srb, ale Rácz, ktorým boli Srbi v maďarčine
označovaní. Bod 16., rovnako ako niektoré predchádzajúce, ukazuje, že návrh zo
Segedína bol predovšetkým adresovaný Rumunom a Srbom.

Preložené podľa: Bokes, F.: Pokusy o slovensko maďarské vyrovnanie r. 1861-1868, Turčiansky Sv. Martin
1941, ss. 181-182.

18. Promotóriá dôverníka viedenskej vlády Jána Kollára a kol. o riešení
slovenskej otázky
10. 9. 1849
Dňa 10. septembra 1849 predložili dôverníci viedenskej vlády J. Kollár, J. Hlaváč a F.
Hánrich významný návrh, ktorý predpokladal pretvorenie Slovenska v osobitnú korunnú
krajinu, priamo podriadenú panovníkovi. Rakúska vláda však návrh neakceptovala.
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„Ponevádž víťazné c. kr. vojská nešlachetnú rebéliu v Uhorskej už udusili a toho
následkom dá sa očakávať, že vysoká vláda politickú organizáciu Uhorskej čo chvíľa
pred seba vezme, kde sa o politickom živote 3 miliónov polnočno-uhorských Slovákov
zásadovne (principiell) rozhodnúť má...
V týchto okolnosťách ponížene podpísaní ... za svoju povinnosť považujú ...
vysokej c. kr. vláde ríšskej ku milostivému oceneniu následovné predložiť:
1, Aby oktroyovaná ústava od 4. marca slovenskému národu v nemeckej a
slovenskej reči bez odkladania slávne bola vyhlásená...
Rovnoprávnosť ale iba vtedy môže byť uskutočnená, jestliže národ slovenský od
nátisku maďarskej nadvlády bude na veky oslobodený a keď sa jej návrat pre
budúcnosť nemožným urobí. Z tejto príčiny žiada slovenský národ:
2. Aby polnočno-uhorský národ slovenský, od Maďarov oddelený, pod starým
názvom “S l o v e n s k o” (podobne ako srbská Vojvodina) k osobitnej zemi korunnej
usporiadanej a vysokej vláde ríšskej bezprostredne bol podriadený. Ak ďalej tenže
národ skrze mužov cisárovi a svojmu národu verných, vyskúšaných S l o v á k o v, alebo
aj Nemcov, známosť reči slovenskej majúcich, nie ale skrze večitých svojich
potlačovateľov Maďarov alebo odrodilých Slovákov, v mezách svojej krajiny
(provincie) bol spravovaný. Pri tom by R u s í n i mali byť v osobitné kraje rozdelení.
Maďari a Nemci obklopení (inclawirt) nech zostanú v ú p l n o m p r á v e j e j i c h n á
r o d n o s t í: jako sa to výmenne aj Slovákom v maďarských stoliciach obklopeným
dostať má...
Vo Viedni, d. 10. Sept. 1849
Dôverníci vysokej vlády v důležitosťach
slovenského národu v polnočných Uhrách:
Ján Kollár, Jozef Hlaváč, Hanrich“
Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 95-97.

19. Návrh Jána Kollára na územnú reorganizáciu Slovenska

1849

Ján Kollár bol autorom niekoľkých návrhov na riešenie pomerov na Slovensku v
revolučných rokoch 1848-1849. Jedným z nich je i návrh na riešenie jazykových a školských
problémov. V rámci IV. časti svojej správy Miestopisné zadelenie škôl alebo majú byť na
Slovensku nižšie a vyššie školy, predložil nielen ucelený školský viacstupňový systém, ale
spolu s tým návrh na administratívne oddelenie Slovenska od Uhorska, spojený s
vypracovaním novej územnej štruktúry Slovenska, počnúc okresmi a končiac úvahou nad
hlavným mestom Slovenska, v ktorom mala sídliť univerzita.
„IV. časť
Miestopisné zadelenie škôl alebo kde majú byť na Slovensku nižšie a vyššie školy.
§ 1.
Ľudové školy majú byť všade v každom mestečku a dedinách, a to podľa toho aj
viaceré: menšie, pomerne blízko ležiace obce, môžu sa pre jednu školu spojiť.

228

§ 2.
Okresné školy alebo nižšie gymnáziá (latinské školy) môžu byť najľahšie v
hlavných mestách okresu zriadené a organizované, a to nasledovne:
___________________________________________________________________________
Kraj
Okres
mesto
___________________________________________________________________________
Dolnopovažský

1. Bratislavský
Modra
2. Nitriansky
Nitra
3. Trenčiansky
Trenčín
___________________________________________________________________________
Hornopovažský
1. Turčiansky
Mošovce alebo Martin
2. Liptovský
Lipt. Mikuláš
3. Oravský
Dolný Kubín
4. Kysucký
Žilina
___________________________________________________________________________
Banský
1. Zvolenský
B. Bystrica
2. Tekovský
Kremnica
3. Ostrihomský
Ostrihom
4. Hontiansky
B. Štiavnica
5. Novohradský
6. Gemer a Malohontský Štítnik či Jelšava
___________________________________________________________________________
Toryský
1. Spišský
Levoča
2. Šarišský
Prešov
3. Zemplínský
Humenné či Košice
4. Abovský
Košice
___________________________________________________________________________
Rusínsko-slovenský
Rusíni v Uhorsku, Bereg, Môžu byť dopýtaní a
Ugočská, Marmarošská, vhodné miesto pre ich
Satmárska
školy navrhnúť.
___________________________________________________________________________
Enklávy
1. Peštianska
Pešť-Budín
2. Békéšska
Sarvaš
3. Báčka
Petrovec
4. Vendi v Železnej stolici Môžu sa opýtať a
a Zalánskej
príhodné miesto pre ich
školy udať
___________________________________________________________________________
§ 3.
Krajské školy, vyššie gymnáziá alebo lýceá.
______________________________________________
Meno kraja
Krajská škola
______________________________________________
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1, Dolnopovažský
Mesto Nitra
2, Hornopovažský
“ Sv. Mikuláš
3. Banský
“ B. Bystrica
4. Toryský
“ Prešov
5. Rusínsko-slovanský
“ Mukačevo
______________________________________________
§ 4.
Krajinské školy a vysoké školy.
Pre zriadenie krajinskej alebo ústrednej školy(1) na Slovensku navrhujeme dve
mestá a to B. Bystricu alebo Nitru.
Obidve majú mnohé prednosti pre seba, obidve sú biskupské sídla, obidve majú
významné školy. B. Bystrica leží súčasne v strede Slovenska, má priemysel, obchod,
mnohorakú komunikáciu na všetky strany, blahobyt a vzdelanie. Nitra leží viac na
Dunaji, má ľahké spojenie s Bratislavou a Viedňou, má v blízkosti viaceré významné
rieky, Váh, Hron, Nitru, Žitavu atď.“
(1)

Univerzity

Citované podľa: Bokes, F.: Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu, I., 1848-1867, SAV, Bratislava 1962,
ss. 109-111.
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