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PREDHOVOR
Rok 2012 bol pomerne bohatý na rôzne výročia týkajúce sa aj Spiša.
Predovšetkým to bolo 600. výročie zálohovania značnej časti Spiša uhorským
kráľom Žigmundom Luxemburgským poľským kráľom – záloh sa pretiahol
na celých 360 rokov a dostal časť Spiša do zvláštneho štátoprávneho
postavenia – , a na druhej strane aj 240. výročie vrátenia tejto zálohovanej
časti Uhorsku. Z tejto príležitosti usporiadal Spišský dejepisný spolok
dvojdňovú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa odohrala jeden deň v Starej
Ľubovni, druhý deň v Spišskej Novej Vsi. Na konferencii sa zúčastnilo
takmer 200 poslucháčov, čo v súčasnej dobe nielen na Slovensku je výnimočnou udalosťou. Je len prirodzené, že bolo našou snahou uverejniť
príspevky, ktoré na konferencii odzneli, v našom zborníku. Podarilo sa to,
žiaľ, len čiastočne, pretože viacerí prednášatelia svoje štúdie nedodali.
Niektoré, ktoré dodatočne dostaneme, alebo ktoré sme nestihli redakčne
spracovať, uverejníme v ďalšej ročenke na budúci rok. Ďalšia, menšia,
konferencia sa odohrala v Poprade a bola venovaná dejinám dopravy
na Spiši. Z nej uverejňujeme dva príspevky. Spolok sa zúčastnil aj jednej zaujímavej akcie v Kežmarku. Bola venovaná dokončeniu reštaurovania Oltára sv. Kríža v Kežmarku. Aj tá našla v zborníku ohlas. Okrem
toho však uverejňujeme aj viac iných zaujímavých a podnetných príspevkov.
V roku 2012 nás nečakane opustil jeden z našich najaktívnejšich a najzvácnejších členov, profesor Dr. Dr. h. c. Ilpo Tapani Piirainen, ktorý sa
niekoľko desaťročí venoval nemeckým prameňom na Slovensku a mnohé
z nich na svoje náklady aj publikoval. Je pre nás cťou, že môžeme uverejniť
aj jeho kompletnú bibliografiu, starostlivo zostavenú jeho vzácnou manželkou.
Isteže by sme si boli želali, že by niektoré príspevky mali vyššiu odbornú
úroveň. Na druhej strane sme však mali snahu podporiť prácu mladých,
ešte neskúsených historikov, v ktorých vidíme našu budúcnosť. Nazdávame
sa, že si v predloženom zborníku každý nájde to, čo ho zaujíma.

Levoča, 29. 1. 2013
Zostavovateľ
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Funkcionári Spišskej župy v neskorom stredoveku 1459 – 1526

ŠTÚDIE

FUNKCIONÁRI SPIŠSKEJ ŽUPY
V NESKOROM STREDOVEKU
1459 – 1526*
Richárd Horváth
Jedným z mnohoročných dlhov maďarskej medievistiky je absencia
krajinských a regionálnych archontológií. Táto dôležitá spoločenskovedná a politicko-historická pomôcka je nevyhnutná, i keď vo všeobecnom
európskom meradle neznamená nič viac než ostatné chýbajúce pomôcky,
ale napriek tomu vo výskume dejín Karpatskej kotliny je nenahraditeľná.
Dôvody musíme hľadať v jedinečnom pomere listín, čiže ide o úplnú absenciu centrálneho (kráľovského) archívu. Kým v krajinách, ktoré sú bohatšie
na pramene, bádateľ sa môže dostať k žiadaným údajom bez väčších problémov (nech ide o najjednoduchšie informácie), doma si to vyžaduje tvrdú
prácu a to s veľkým rizikom omylu.1 Na prvý pohľad to môže byť zvláštne,
keďže z neskoršieho obdobia poznáme „väčšie množstvo“ prameňov v porovnaní s predchádzajúcimi storočiami, ale aj medzi rokmi 1458 a 1526
v istých prípadoch pri určení krajinských hodnostárov narážame na vážne
problémy. A keď sa pozrieme na jednotlivé organizačné celky v krajine, tak
výskyt dôležitých údajov je ešte menej frekventovaný.
Vzorových štúdií poznáme mnoho. Od druhej polovice 19. storočia
bádatelia napísali dejiny viacerých žúp, dokonca koncom tohto obdobia
vytvorili aj niekoľko prác zaoberajúcich sa všeobecnými dejinami žúp
v krajine. Vďaka pozitivistickému historickému aspektu doby, tieto práce
priniesli aj dovtedy neznáme údaje v oblasti archontológie. Napriek tomu
však ešte nemôžeme hovoriť o snahe o úplnosť a ani o celokrajinskom
prehľade. Táto požiadavka vznikla len v druhej polovici 20. storočia.

*

1

Štúdia bola vypracovaná pomocou Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00263/09/
2. sz.).
O metodológii: ENGEL, Pál: Archontológia. In: A történelem segédtudományai. Ed.: Bertényi Iván. Budapest, 1998, s. 29 – 36.
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Ovplyvnili ju, samozrejme, aj zahraničné trendy, najmä keď sa objavila
v medievistike metodológia klasickofilologického výskumu v oblasti prozopografie. Dnes už môžeme povedať, že situácia sa postupne zlepšuje. Dve
príručky, obsahujúce poznatky z rokov 1000 až 1457, vznikli pred pätnástimi
rokmi, respektíve jednu vydali v roku 2011,2 ako „vedľajší produkt”
politicko-historických prác a pramenných edícií. Vznikli aj archontológie
viacerých žúp od roku 1458 a to na základe najcelistvejšieho výskumu
pramenných materiálov a s použitím modernej odbornej literatúry.3 Dokonca
v posledných rokoch odborníci začali zhromažďovať údaje o funkcionároch
Uhorského kráľovstva v rokoch 1458 až 1526 (tzv. „Magyarország világi
archontológiája III.”), v rámci tohto projektu sa vyhotovili archontológie
jednotlivých žúp a to s rovnakou štruktúrou. Jednou z kapitol budúcej
databázy má byť aj táto štúdia o Spišskej župe.
2

3

ZSOLDOS, Attila: Magyarország világi archontológiája 1000 – 1301. História Könyvtár.
Kronológiák, adattárak 11. Budapest, 2011; ENGEL, Pál: Archontológia, s. 199.
Doteraz publikované čiastkové alebo úplné archontológie po roku 1458, ktoré sú založené na primárnych prameňoch, sú nasledujúce: Abov (1138 – 1526): HORVÁTH ,
Richárd: Szatmár és a Szapolyaiak. In: Erősségénél fogva várépítésre való.
Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk.: Juan Cabello, C. Tóth Norbert. (A Jósa András Múzeum Közleményei 68.) Nyíregyháza, 2011, s. 110 – 111.
NOVÁKOVÁ, Veronika: Vývoj správy a spísomňovacia v Abovkej stolici do roku 1526.
In: Slovenská Archivistika 27. (1992/2.), s. 71 – 73., N OVÁK, Veronika: Nyitra, Bars
és Abaúj vármegyék tisztségviselői és oklevélkiadásuk 1526-ig. In: Szabolcs-szatmárberegi levéltári évkönyv XVI. Ed.: Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003, s. 48 – 55. Tekov
(1156 – 1525): NOVÁKOVÁ, Veronika: Vývoj správy a spísomňovacia v Tekovskej
stolici do roku 1526. In: Slovenská Archivistika 23. (1988/2.) s. 46 – 48.; NOVÁK ,
Veronika: Nyitra, Bars és Abaúj vármegyék, s. 43 – 48. Bereg (1299 – 1526):
N EUMANN, Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299 – 1526) (Szabolcsszatmár-beregi Szemle füzetei 3.) Nyíregyháza, 2006, s. 15 – 23. Gemer (1240 –
1520): HAVASSY , Péter: Gömör megye középkori fő- és alispánjai. In: Írott és tárgyi
emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Ed.: Mészáros
Kálmán. Budapest, s. 37 – 50. Győr (1318 – 1526): HORVÁTH, Richárd: Győr megye
hatóságának oklevelei (1328 – 1525) (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai.
Források, feldolgozások 1.) Győr, 2005, s. 28 – 32. Heves (1323 – 1526): H AVASSY,
Péter: Heves megye középkori tisztségviselői. (Studia Agriensia 6.) Eger, 1986, s. 24
– 44. Hont (1156 – 1525): BAKÁCS , István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest,
1971, s. 439 – 441. Hunyad (1333 – 1526): W. W. KOVÁCS, András: Administraţia comitatului Hunedoara în Evul Mediu. In: Sargetia (Acta Musei Devensis) XXXV – XXXVI.
Deva, 2008, s. 203 – 240. (Na tomto mieste musíme poznamenať, že András W.
Kovács v blízkej budúcnosti publikuje stredovekú archontológiu sedmohradských
žúp [tj. Vnútro-Solnockú, Dobockú, Belehradskú, Huňadskú, Klužskú, Tąrnavskú
a Tordskú]: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája. Kolozsvár, 2010. [Rukopis, v tlači] Na tomto mieste sa chceme poďakovať autorovi, že nám poskytol rukopis svojej práce. Nitra (1105 – 1526): NOVÁKOVÁ, Veronika: Nitrianska stolica do roku
1526. In: Slovenská Archivistika 19. (1984/2.), s. 55 – 57.; NOVÁK, Veronika: Nyitra,
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Samozrejme nie je to prvý pokus o vyhotovenie zoznamu funkcionárov
župy. Podobne ako ostatné župy, aj spišská bola súčasťou stále intenzívnejšieho historického bádania 19. storočia. Dokonca od roku 1883 tu funguje najaktívnejší regionálny historicko-bádateľský spolok v Uhorsku,
Spišský dejepisný spolok. Ale korene archontológie župy siahajú do ešte
skoršieho obdobia. Prvým zostavovateľom bol významný jezuitský historik
Karol Wagner (1732 – 1790), ktorý vo štvrtej časti svojho diela Analecta
Scepusii venoval celú kapitolu županom a podžupanom.4 O jeho zoznamoch
– hlavne pri vymenovaní županov – môžeme s istotou tvrdiť, že patrili
k najlepším vo svojej dobe.
Po dlhej prestávke nasledovala doba pozitivistického spôsobu zbierania dát, čiže ide o obdobie medzi koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
Okrem „obvyklých” župných správ pre Magyar Történelmi Társulat,5 ako

4

5

Bars és Abaúj vármegyék, s. 48 – 55. Pest (1319 – 1525): TRINGLI, István: Pest megye
a késő középkorban. Pest megye monográfiája I/2. (A honfoglalástól 1686-ig) Torma
István közreműködésével szerk.: Zsoldos Attila. Budapest, 2001, s. 187 – 191.
Somogy (1266 – 1524): BORSA, Iván: Somogy középkori alispánjai – A Mohács előtti
megyei archontológia ügye. In: Somogy Megye Múltjából. Levéltári évkönyv 13.
Ed.: Kanyar József. Kaposvár, 1982, s. 11 – 14. Tolna (1193 – 1526): S ZAKÁLY ,
Ferenc: Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből megmaradt. Szekszárd, 1998,
s. 38 – 66. Turiec (1332 – 1526): BORSA, Iván: Turóc vármegye ispánjai és alispánjai
1526-ig. In: Levéltári Közlemények 60. (1989), s. 203 – 217. Szabolcs (1287
– 1526): PITI, Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei I. (1284 – 1386). Budapest–Nyíregyháza, 2004; C. TÓTH , Norbert: Szabolcs megye hatóságának oklevelei II.
(1387 – 1526). Budapest–Nyíregyháza, 2002, s. 13 – 16. Szatmár (1284 – 1526):
C. T ÓTH, Norbert – NEUMANN , Tibor – P ITI, Ferenc: Szatmár megye hatóságának
oklevelei (1284 – 1526). Nyíregyháza, 2010. Ugocsa (1288 – 1526): C. T ÓTH ,
Norbert: Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290 – 1526). Budapest, 2006. Vas
(1458 – 1526): HORVÁTH, Richárd: Vas megye tisztségviselői a késő középkorban (1458
– 1526). In: Vasi Szemle 64. (2010), s. 728 – 735. Veszprém (1437 – 1526):
C. T ÓTH, Norbert: A világi igazgatás Magyarországon a Zsigmond-korban, különös
tekintettel Veszprém megyére. In: Megye történet. Egyház- és igazgatástörténeti
tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Eds:
Hermann István – Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010, s. 333 – 339. H ORVÁTH ,
Richárd: Veszprém megye tisztségviselői a későközépkorban (1458 – 1526). Fons 7,
s. 252 – 266. Zala (1138 – 1526): H OLUB, József: A főispánok, és szolgabírák 1526ig. In: Zala megye története a középkorban I. Ed.: Holub József. Pécs, 1929, s. 441
– 485; Zala megye archontológiája 1138 – 2000. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg,
2000, s. 244 – 252 (skúmaná kapitola je prácou Irén Bilkei) – Volených prísažných
v župách Baršskej, Turčianskej a Trenčínskej župe v rokoch 1486 – 1490 viď:
NEUMANN , Tibor: Választott nemesi esküdtek Nyitramegyében. (Az 1486. évi 8. tc.
végrehajtása. In: Századok 139 (2005), s. 282 – 284.
Analecta Scepusii sacri et profani I-III. Ed.: Carolus Wagner. Posonii et Cassoviae,
1774 – 1778, s. 195 – 239. (župani), 240 – 248. (podžupani).
NAGY, Imre – NYÁRY, Albert – THALY, Kálmán – VÉGHELY, Dezső: A Magyar
Történelmi Társulat 1872-ik évi szepes-vidéki kirándulása. A markusfalvi bizottság
jelentése. In: Századok 6. (1872) 672-676.
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prvého autora by sme spomenuli Dezsőa Csánkiho a jeho monumentálnu
databázu. V prvom zväzku tohto diela si našla svoje miesto aj Spišská
župa. Ale napriek tomu, že Csánki zhromaždil neuveriteľné množstvo údajov,
u neho nájdeme len krátky zoznam vybraných županov.6 Oveľa podrobnejšie údaje nájdeme u Jozefa Hradszkého v jeho práci napísanej o stredovekom Spiši.7 O niekoľko rokov neskôr spomínaný autor publikoval
aj podrobný zoznam funkcionárov komunity kopijníkov, ale neurobil tak
v chronologickom poradí, ale vytvoril abecedný zoznam.8 Prvý a dodnes
posledný celkový zoznam funkcionárov stredovekej župy, vrátane
podžupanov kopijníkov, publikoval Antal Fekete Nagy v roku 1934, ale
i on sám sa priznal, že nezverejnil všetky dostupné údaje.9
Dvadsiate storočie prinieslo veľké premeny, zmenu štátnej moci v dejinách Spiša. Výsledkom týchto udalostí je, že Spiš sa dnes nachádza
z väčšej časti na Slovensku a menšia časť regiónu patrí Poľsku. Napriek
tomu je pozoruhodné, že novšiu archontológiu nezostavili ani kolegovia
zo Slovenska, ani z Poľska, čo dokazuje aj najnovší impozantný zborník
zaoberajúci sa dejinami Spiša.10 Z posledných desaťročí jedine už spomenutá
príručka Pála Engela sa zaoberala touto otázkou, v ktorej sa autor venoval
všetkým župám nachádzajúcim sa v Uhorsku, v období medzi rokmi 1301
a 1457.11 V tejto štúdii sme sa snažili o to, aby sme tento zoznam rozšírili
až do roku 1526, samozrejme podľa vzoru Engelovej príručky. K práci sme
použili archívny materiál, ktorý je už v dnešnej dobe dostupný každému
bádateľovi,12 týkajúci sa župy (vrátane dokumentov, ktorých autormi boli

6

CSÁNKI , Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I. kötet.
Budapest, 1890, s. 277.
7
HRADSZKY, József: Szepesvármegye a mohácsi vész előtt. Szepesváralja, 1888, s. 38 – 44.
8
HRADSZKY , József: A szepesi „tíz-lándsások széke” vagy a „kis-vármegye” története.
(A Szepesmegyei Történelmi Társulat millenniumi kiadványai III.). Lőcse, 1895,
s. 164 – 176.
9
FEKETE NAGY, Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Budapest, 1934,
s. 344 – 361.
10
LABANC, Peter: Zoznam pánov alebo vojvodov Spiša, spišských županov a podžupanov
do roku 1526. In: Historia Scepusii Vol. I. Eds.: Martin Homza – Stanisław A. Sroka.
Bratislava-Kraków, 2009, s. 560 – 563. Chýba zoznam podžupanov a ďalších
hodnostárov. – Poľskí odborníci už publikovali archontológiu hodnostárov pôsobiacich
na zálohovaných územiach od roku 1412: KURTYKA , Janusz: Starostwo spiskie (1412
– 1769/70). In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Eds.: Ryszard
Gładkiewicz – Martin Homza – Michała Pułaskiego – Michal Slivka. Levoča-Wroclaw,
2003. 520-532, spolu s biografiami 31 osôb.
11
ENGEL, Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457 I–II. (História Könyvtár.
Kronológiák, adattárak 5.). Budapest, 1996, s. 195 – 198.
12
A Középkori Magyarország Levéltári Forrásainak Adatbázisa. Készült a Magyar
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členovia kopijníckej šľachty) v rokoch 1458 až 1526.13 Sem patrí ešte jedna
krátka poznámka. Keďže digitálny výskum stredovekých prameňov je
všeobecne známy a dostupný, a samozrejme kvôli presnosti, pri zostavení
archontológie sme sa opierali o primárne pramene. Nepochybne zo spomenutého obdobia poznáme niekoľko veľmi dôležitých publikovaných
prameňov, či regestov týkajúcich sa Spišskej župy, ale väčšina z nich
vznikla pred viac než päťdesiatimi rokmi, a čo je ešte väčší problém, boli
napísané výlučne po maďarsky.14 Tento posledný fakt môže spôsobiť veľké
problémy pre nemaďarského bádateľa (to je prípad výskumu dejín Spiša),
kým digitálna fotografia originálnych listín je dostupná každému a pretože
ide o latinské texty, v odborných kruhoch nemôžeme hovoriť ani o jazykovej
bariére.
Štruktúra databázy je veľmi jednoduchá. V prvej časti je archontológia župy, v ktorej sa nachádza zoznam županov a podžupanov. Potom nasleduje zoznam slúžnych a tzv. „ľudí župy” a na konci nájdeme zoznam
podžupanov/slúžnych spišských kopijníkov. Avšak predtým, ako by sme
sa dostali k týmto zoznamom, musíme sa venovať istým špecifikám župy.
Čo sa týka otázky županov, v porovnaní s ostatnými župami nemáme
veľké problémy. Prakticky v celom skúmanom období túto funkciu zastával
niektorý člen rodu Zápoľskovcov, keďže od kráľa Mateja Korvína získali
titul comes perpetuus. Samotná donácia je všeobecne známa v odbornej
literatúre, vyskytli sa problémy len pri presnom datovaní. Základom pochybností je, že Matejovu donačnú listinu poznáme len z prepisu, ktorý
vyhotovili o viac ako dvesto rokov neskôr, bez datácie, preto je ťažké určiť
presný dátum vzniku spomínanej písomnosti.15 Našťastie naračná formula
Országos Levéltárban 1874 – 2009 között a Mohács előtti gyűjteményekhez készült
levéltári segédletek elektronikus feldolgozásával. Az okleveles anyag digitalizálását
a GDL General Document Line Zrt. (DL 1 – 15 080, 38 646 – 104 000), az Arcanum
Adatbázis Kft. (DL 15 081 – 38 645) és a MOL végezte, az internetes publikáció
az Arcanum Adatázis Kft. munkája. Szerk.: Rácz György. Internetes kiadás (DL-DF
5.1), 2010. – http://mol.arcanum.hu/dldf_full/opt/a100321.htm?v=pdf&a=start (letöltés:
2011. február 7.)
13
Z obdobia medzi rokmi 1458 až 1526 zo spišského prostredia poznáme 168 listín,
kým od kopijníkov sa zachovalo 169 prameňov, čiže uvedená databáza je založená
na údajoch z 337 stredovekých listín. Porovnaj s vyššie uvedenými databázami. Doba
sťahovania: 2011. január. 28.
14
Dve najdôležitejšie: IVÁNYI, Béla: A márkusfalvi Máriássy-család levéltára 1243 –
1803. Lőcse, 1917. Listiny rodu nájdeme v Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai
Fényképgyűjtemény a Levéltár (ďalej len: DF a DL): DL 39448 – 39821. Ďalej:
FEKETE NAGY, Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. In: Levéltári Közlemények
8. (1930) 190 – 264., 9. (1931) 38 – 111 = DL 75014 – 7 5 049., 74446 – 75013.
15
WAGNER, Carolus: ANALECTA I. 145 – 147.
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listiny prináša veľa cenných informácií pre súčasného bádateľa, takže ani
datovanie nemôže byť náročné. Keďže Imricha Zápoľského uviedli ako
bosnianskeho bána a aj dalmatsko-chorvatsko-slavónskeho bána a Imrich
tieto funkcie dostal krátko pred Matejovou korunováciou v roku 1464, keď
ho odvolali z pozície kráľovského pokladníka, hneď máme v rukách záchytné
body.16 Na základe všeobecne známych dôvodov vieme, že v týchto
funkciách vystupoval až do jari-leta roku 1465, čiže datovanie donačnej
listiny na roky 1464/65 prináša najmenšie možné riziko, ako sme to poznali
aj z doteraz publikovanej odbornej literatúry.17 Ďalej: odborníci si všimli,
že v roku 1465 sa Zápoľského pozícia v južných častiach krajiny stala
neistou, onedlho na to jeho tamojšie pôsobenie skončilo, potom darovanie
titulu večného župana – povedzme si pravdu: v úzkom okruhu darovania
titulu večného župana ako „vzor” slúžili prípady Jána z Huňadu a Michala
Szilágyiho, čiže ide o ľudí, s ktorými mal Zápoľský blízky vzťah – časovo
sa tieto udalosti prelínajú. Čiže nemôžeme vylúčiť, že neskoršie funkcie
dostal namiesto stratených pozícií, Matej ich daroval ako nejaké odškodné.18
Imrichove vymenovanie dokonca vieme určiť aj o niečo presnejšie. V tejto
otázke sa musíme bližšie pozrieť na intituláciu. Zmena v týchto formulách
nastala počas leta roku 1465. Posledná listina, v ktorej Imrich figuruje ako
bosniansky bán a ešte sa nehovorí o jeho titule večného župana, bola
vydaná 22. mája v Mochovciach.19 Prvýkrát 30. júla 1465 bol pomenovaný
ako bosniansky bán a večný župan (tento titul používal aj on, ale aj jeho
nástupcovia bez výnimky v každej listine počas stredoveku).20 To znamená,
že ho vymenovali niekedy počas týchto dvoch zvyšných mesiacov. Ale
nech to bola akokoľvek dôležitá právno-administratívna udalosť, musíme
vidieť, že pôsobenie Zápoľskovcov na Spiši sa neviaže k tomuto dátumu.

16

17

18

19

KUBINYI, András: A kincstári személyzet a XV. század második felében. In: Tanulmányok
Budapest Múltjából XII. Szerk.: Pesta László. Budapest, 1957, s. 29.
BAL, Jeromos: Szepesvára története. (A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve
13.) Ed.: Förster Jenő. Lőcse, 1914, s. 43 – 45. Na základe jeho práce: M ENCLOVÁ,
Dobroslava: Spišký Hrad. Bratislava, 1957, s. 96 – 99. Najnovšie: C HALUPECKÝ, Ivan:
Zápoľskí a Spiš do roku 1526. In: Z minuslosti Spiša 13. (2005), s. 40 – 41.
PÁLOSFALVI, Tamás: Vitovec János. Egy zsoldoskarrier a 15. századi Magyarországon.
In: Századok 135 (2001), s. 463 – 464. – Vidíme, že aj najnovšie slovenské práce
sa rozhodujú medzi rokmi 1464 a 1465. Porovnaj: RUCIŃSKI , Henryk: Politické dejiny
Spiša v neskorom stredoveku. In: Historia Scepusii Vol. I. Eds.: Martin Homza –
Stanisław A. Sroka. Bratislava-Kraków, 2009, s. 335 (1465), resp.: ŠIMKOVIC, Michal:
Hrady a opevnené sídla šľachty na Spiši v stredoveku a na prahu novoveku. In:
Historia Scepusii Vol. I. Eds.: Martin Homza – Stanisław A. Sroka. BratislavaKraków, 2009, s. 464 (1464).
DF 214287. Emericus de Zapolya regni Bosne gubernator.
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Keď sa pozrieme na zoznam podžupanov, môžeme si všimnúť, že
od začiatku roka 1462 v listinách vystupujú podžupani Imricha Zápoľského, hoci ako sme už uviedli, Spišská župa ešte nepatrila rodine. Ak si
všimneme získavanie majetkov rodiny v skoršom období, tak zistíme, že
Spišský hrad najprv dostali „len“ do zálohy a to prekvapivo skoro, na jeseň
roku 1460. Predchádzajúcimi majiteľmi boli Thurzovci z Betlanoviec, ktorí
si hrad zamenili v roku 1454.21 Z Matejovej listiny sa dozvedáme, že
v novembri roku 1460 sa objekt dostal do rúk Imricha Zápoľského, ktorý
za zálohu vyplatil 4 200 forintov.22 Dokonca Gregor Márkus Budaméri,
vystupujúci v decembri roku 1462 ako podžupan, sa stal kastelánom
Spišského hradu.23 To znamená, že od roku 1460, pravdepodobne od novembra, keď si prevzal hrad, Imrich Zápoľský bol županom. S prítomnosťou
rodu na Spiši môžeme počítať najskôr od 60-tych rokov 15. storočia
a spomínaná donácia hradu a titulu večného županstva už len legitimizovala všeobecne známu prítomnosť Zápoľskovcov v severovýchodnej časti
Uhorska a ďalej posilňovala ich moc.24
Podobný obraz dostaneme aj vtedy, keď sa pozrieme na podžupanov.
Výskumy dejín župy a archontológie už dávnejšie objasnili, že v neskorom
stredoveku spišskí podžupani sa skoro v každom prípade zhodovali s kastelánmi Spišského hradu.25 Poznáme len niekoľko výnimiek, preto aby naša
databáza obsahovala čím presnejšie údaje, museli sme výskum rozšíriť aj
na spišských kastelánov.26 Páni Spišského hradu vymenúvavali podžupanov
20

DF 214295. Emericus de Zapolya comes perpetuus terre Scepusiensis ac regni bosne
gubernator etc.
21
BAL,Jeromos: Szepesvára története , S . 41 – 42.
22
DL 44953. Maďarský preklad: T ÓTH-S ZABÓ , Pál: Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. (Akadémiai értekezések a történeti tudományok köréből 19. kötet 10. füzet.).
Budapest, 1903, s. 43 – 44. Podľa neho: MENCLOVÁ Dobroslava: Spišký hrad, s. 96.
23
DL 15793.
24
O ich pôsobení v regióne: H ORVÁTH, Richárd: Adalékok a Szapolyaiak északkeletmagyarországi felemelkedéséhez. In: Analecta Mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Ed.: Neumann Tibor. Budapest, 2001, s. 99 – 112; HORVÁTH, Richárd: A Felső
Részek kapitánysága a Mátyás-korban.In: Századok 137. (2003), s. 929 – 954;
KUCHARSKÁ, Veronika: Kežmarok a Zápoľskí. In: Forum historiae; 2010/01, s. 1 – 8;
KUCHARSKÁ, Veronika: Rod Zápoľských a slovenské mestá koncom stredoveku. In:
Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Eds.: Ján Lukačka, Martin
Štefánik. Bratislava 2010, s. 239 – 248.
– O ich ďalších – nie vždy najlegálnejších – viď: C. T ÓTH, Norbert: Szabolcs megye
hatóságának oklevelei II. (1387–1526). Budapest – Nyíregyháza, 2002; HORVÁTH ,
Richárd: Pápától a pápáig. (Garai–Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében
a Mátyás-korban) In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Eds.: Hermann István –
Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 343 – 368; HORVÁTH, Richárd: Szatmár és a Sza-
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župy.27 Pre potvrdenie tohto výroku stačí, ak sa pozrieme na zoznam kastelánov Spišského hradu v rokoch 1458 – 1526. Väčšinou vlastnili aj titul podžupana. Práve kvôli tomu pri vymenovaní podžupanov bolo nutné
uviesť aj ostatné, dnes už známe tituly, ďalšie pramene o funkcii kastelána,
a i keď je to nezvyčajné v prípade archontológie niektorej župy, na konci
štúdie aj uvedenie dodnes najúplnejšieho zoznamu kapitánov a kastelánov
Spišského hradu. Práve z tohto dôvodu v zozname podžupanov sme neuviedli
zvlášť titul kastelána spišského hradu a to isté platí aj v opačnom prípade:
pre lepší prehľad pri kastelánoch sme neuviedli titul podžupana. Spoločné
publikovanie dvoch zoznamov (t. j. zoznamu podžupanov a kastelánov)
umožňuje porovnanie jednotlivých položiek.
Na tomto mieste sa musíme venovať aj ďalším záležitostiam. S istotou
môžeme tvrdiť, že o funkcionároch župy vždy rozhodovali páni Spišského
hradu. Ale sú isté pochybnosti o tom, že tieto práva užívali osobne a spolu
s tým sa venovali aj každodennému riadeniu župy. Toto podozrenie posilňuje aj fakt, že v listinách týkajúcich sa župy, popri podžupanoch-kastelánoch a slúžnych sa môžeme stretnúť aj s tzv. spišskými kapitánmi.
Predchádzajúci bádatelia – a istý čas aj autor týchto riadkov – ich považovali
za riaditeľov hradu, a len pomenovanie považovali za neisté: podľa čoho
aj oni boli kastelánmi, len pod iným titulom. Vyhotovenie celej archontológie túto predstavu premiestnilo do sveta fantázie. Ak sa pozrieme
na zoznam kapitánov, môžeme zistiť niekoľko dôležitých údajov, ktoré
vnášajú systém do celej situácie. 1. Kapitáni a kasteláni, ktorých poznáme
od roku 1489, sa v prameňoch objavujú súčasne, čiže môžeme odmietnuť
názor, že tieto dva tituly sa zhodujú. 2. Ak sa pozrieme bližšie na terminológiu listín vydaných kapitánmi, tak si môžeme všimnúť jedinečný

25

26

27

polyaiak. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh
Péter tiszteletére. Szerk.: Juan Cabello, C. Tóth Norbert. (A Jósa András Múzeum
Közleményei 68.) Nyíregyháza, 2011. 345 – 356.
ENGEL, Pál: Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457 I-II. (História Könyvtár.
Kronológiák, adattárak 5.) Budapest, 1996, I. s. 195.
Napríklad Szenkirályi/Budaméri Márkus Gergely, ktorý sa ako spišský podžupan
objavil začiatkom 60-tych rokov 15. storočia, od decembra 1462 až do marca 1467
pôsobil ako kastelán, istý čas (presnejšie od mája 1465 do jari 1467) bol aj podžupanom Šarišskej župy. Porovnaj s databázou a bližšie o podobných situáciách:
K UBINYI, András: A Szapolyaiak és familiárisaik (szervitoraik). In.: Tanulmányok
Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Eds.: Bessenyei József – Horváth Zita
– Tóth Péter – Gyulai Éva – Somorjai Lehel. Miskolc, 2004, s. 187.
Podobne tomu bolo aj v predchádzajúcich storočiach. Po smrti Omodeja Abu v roku
1311 Karol Robert získal a spojil titul župana so Spišským hradom. Aj z obdobia
pred rokom 1458 poznáme niekoľko prípadov, keď podžupan zastával aj funkciu
kastelána. ENGEL, Pál: Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457 I-II. (História
Könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) Budapest, 1996. I. 195 – 198., 428 – 430.
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charakter týchto písomností. Bez výnimky sa tieto tituly objavujú v dvoch
formách (capitaneus terre Scepusiensis/capitaneus Scepusiensis).28 Táto
forma sa podobá na tvar comes perpetuus terre Scepusiensis, čo ale znamená titul večného župana Zápoľskovcov. Nie je ťažké predpokladať, že
spišskí kapitáni nemohli byť nikým iným, než zástupcami večných županov
(v tomto prípade Zápoľskovcov). V praktickom živote práve oni vykonávali
právomoc župana. Ak sa pozrieme na ich zoznam (Pavol Dorholc, Štefan
Máriási a Mikuláš Derencsényi), bez pochybnosti môžeme tvrdiť, že ide
o najdôležitejších familiárov rodu Zápoľskovcov. Preto je potrebné v zozname funkcionárov uviesť popri večných županoch a podžupanoch aj
údaje o ich pôsobení.
Ich existenciu môžeme potvrdiť od 80. rokov 15. storočia, čo znamená
ďalšie otázky pre dnešného bádateľa. Jednak dá sa predstaviť, že vďaka
stále väčšiemu majetku rodu práve v tej dobe došlo k tomu, že členovia
rodiny poverili menšími riadiacimi úlohami dôverných familiárov, ale
nemôžeme vylúčiť ani ďalšie možnosti. Z celej rodiny práve Imrich Zápoľský,
ktorý – na základe dnešných informácií – sa narodil v rodine, ktorá vlastnila skromný majetok v Požeckej župe, získal najväčšie majetky. Svojmu
vzostupu vďačí za to, že sa stal familiárom rodu Huňadyovcov, potom
počas panovania Mateja Korvína nasledovali prvé donácie, vďaka ktorým získal obrovské majetky. Na základe jeho kariéry si vieme predstaviť,
že zo začiatku zemepán z „prvej generácie“ všetky zásadné funkcie chcel
zastávať osobne. Zvlášť to môže byť pravdivé v prípade Imricha, ktorý
v období medzi začiatkom 60. rokov 15. storočia a jeho vymenovaním
za palatína, nezastával žiadnu celokrajinskú funkciu (čiže nebol barónom).
Môžeme povedať, že titul večného župana Spišskej župy bol na najvýznamnejšom mieste na fiktívnom rebríku jeho funkcií, ktoré symbolizovali
moc. Jeho nástupcom v úrade župana a na čele rodinného majetku bol
Imrichov brat Štefan, pre ktorého povinnosti súvisiace s týmto titulom už
neboli také podstatné. Jednak on sa „socializoval“ vo veľkostatkárskom
prostredí, ďalej krátko po smrti svojho brata sa stal držiteľom najväčšieho
barónskeho titulu, do svojej smrti v roku 1499 bol palatínom. Je známe,
že osobne sa ho dotýkali všetky zahraničné vojenské výpravy panovníka
a politické udalosti v krajine. V jeho prípade, ako aj počas nasledovníkov,
vymenovanie „zástupcov župana“ bolo ľahko pochopiteľným logickým
krokom, veď ich najmenšie problémy boli dôležitejšie než praktické
vykonávanie funkcie večného župana Spišskej župy, čo v predchádzajúcom období bolo to najpodstatnejšie. O tom sme ani nehovorili, že krátko
28

Údaje sa nachádzajú v databáze.
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po smrti Imricha (1491/92), rodina svoje sídlo premiestnila zo Spiša
do Trenčína, čiže pre Zápoľskovcov nesporne klesol význam regiónu.29
V posledných dvoch častiach štúdie si našli miesto zoznamy slúžnych
a delegátov župy a podžupani tzv. kopijníkov. Dôvodom je, že slúžni
tvorili tretiu vrstvu funkcionárov župy a medzi týmito dvoma skupinami
môžeme nájsť dobre hmatateľný vzťah. Riadenie Spišskej župy a spoločenstva ako-tak samostatných šľachticov žijúcich na tomto území malo
veľa spoločných bodov. Na území župy, ktorá vznikla v druhej polovici
12. storočia, žili obrancovia hraníc, ktorí si užívali isté výhody a kráľ
ich nepodriadil právomoci županov.30 Zachovali si svoju samostatnosť,
ich šľachtictvo malo „skoro celokrajinský” charakter, vo svojich záležitostiach sa rozhodovalo pred ich vlastným súdom.31 Túto situáciu stabilizoval – práva a povinnosti týchto strážcov spísomnil – kráľ Belo IV.
vo svojej listine zo 7. júna 1243. Jedným z najdôležitejších bodov tejto
listiny bolo, že ich úplne vybral spod právomoci župana a oni sami si mohli
zvoliť svojich vedúcich, sudcov.32 Z uvedeného sa nám môže zdať, že je
zbytočné zverejniť zoznam týchto sudcov (v našom prípade vystupujú ako
podžupani či slúžni), veď nehovoríme a klasickej štruktúre stredovekej
župy, ale o odlišnej, jedinečnej „samosprávnej“ formácii. Z ich diplomatickej
praxe úplne chýbajú kráľovské, či sudcovské požiadavky a rovnako nenájdeme ani mandáty. Je to síce pravda, ale keď sa pozrieme na – miestami
čiastkový a veľmi krátky – zoznam „klasických“ slúžnych župy, na niektorých miestach nájdeme zhody v osobe funkcionárov. To znamená,
že slúžny Spišskej župy a podžupan kopijníkov patril aspoň čiastkovo
do rovnakého spoločenského, vplyvného, alebo familiárneho okruhu.
Publikovanie zoznamu podžupanov alebo slúžnych z kruhov kopijníkov
môže priniesť informácie zo spoločenských dejín, alebo z dejín práva.
Samozrejme medzi týmito dvoma organizáciami bola snaha o diferencovanie oveľa silnejšia než o podobnosť. Najjasnejším dôkazom tohto faktu
29

30

31

32

KENYERES, István: A Szapolyai család és Trencsén. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról
és a kora újkori Erdélyről. Eds.: Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter –
Gyulai Éva – Somorjai Lehel. Miskolc, 2004, s. 135 – 136.
Najnovšie o tejto otázke: ZSOLDOS, Attila: Szepes megye kialakulása. In: Történelmi
Szemle 43. (2001) 29 – 30. – To isté publikovali aj po slovensky a po anglicky:
ZSOLDOS , Attila: Vznik Spišského komitátu. In: K stredovekým dejinám Spiša. Ed.:
Miroslav Števík. Stará Ľubovňa, 2003. 15 – 30.
O ich právnom postavení: ZSOLDOS, Attila: A nemesség határán In:. Turul 72. (1999),
s. 120.
Item comes de Scepus nec ipsos, nec eorum iobagiones possit iudicare, nisi in causis
furti, monete et decimarum, super causis autem minutis inter se ortis, diffiniendis ipsimet sibi iudicem possit eligere,... CDS L II 88 – 89.
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je miesto zhromaždenia týchto dvoch „žúp“. Kým „klasická“ župa v skúmanom období svoje zhromaždenia uskutočnila bez výnimky v Spišskom
Podhradí (in Varalya), dovtedy kopijníci sa stretávali v Spišskom Štvrtku
(in Quintoforo),33 preto v našej databáze nenájdeme uvedené miesto vzniku
listín týkajúcich sa župy, veď na základe uvedeného faktu by to bolo celkom zbytočné.
Ani v prípade delegátov župy sme sa nestretli s obvyklým postupom.
Je všeobecne známe, že ak župa dostala príkaz od kráľa, alebo od krajinského
sudcu, tak na vykonanie vyšetrenia na získanie svedectva poslali niekoho
zo slúžnych. V istých prípadoch túto úlohu nevykonal slúžny, ale nejaký
šľachtic zo župy, takýchto ľudí historici umelo nazývajú človekom župy,
alebo delegátom. Ich existenciu vieme potvrdiť mnohými prameňmi. Ale
na prvý pohľad na Spiši máme iný obraz. Vo viacerých prípadoch v listinách namiesto človeka župy dotyčnú osobu pomenovali ako človeka župana
(homo comitis).34 Keďže nemáme bližšie informácie o ich právnych formách,
nie je nepredstaviteľné, že aj v tomto prípade ide o ľudí župy, len na základe titulu večného župana ich nazývali ľuďmi župana, ale rovnako je
možné, že ich chceli odlíšiť od zástupcov kopijníkov a preto začali používať
túto konštrukciu. A aby tento obraz bol ešte farebnejší, medzi listinami
župy môžeme nájsť aj celkom unikátne štylizované písomnosti. Na vyšetrenie
sťažnosti do Spišského Podhradia poslali človeka podžupana, človeka
spoločenstva župy (pravdepodobne pod týmto výrazom máme chápať človeka
kopijníkov) a ešte aj troch slúžnych.35 Je možné, že na pozadí celej situácie
nie je nič iné než sebavedomie šľachtických komunít, presnejšie spísomnenie
tohto stavu, ale tento úkaz je naozaj individuálny a ďalej posilňuje „atypický“ obraz župy, ktorý sa presnejšie ukázal len v posledných desaťročiach.36
33

34
35

36

CSUKOVITS , Enikő: Sedriahelyek – megyeszékhelyek a középkorban. In: Történelmi
Szemle 39. (1997), s. 384. Sem patrí už len poznámka, že miesto zhromaždenia kopijníkov v Spišskom Štvrtku vieme určiť nielen do roku 1503, ale až do roku 1526.
Napríklad: DF 272245. (1479), DL 26727 (1513); DF 244281. (1522).
...memorie commendamus, quod nos ad condigne peticionis instanciam nobilis Nicolai
de Gargo hominem vicecomitis Andream vicecastellanum castri predicti, alterum hominem universitatis nobilium, videlicet Servacium de Rethy et iudices nobilium Iacobum
de Edesfalwa, Damianum de Abramfalwa et Michaelem Theke de Chepanfalwa
ad infrascriptam inquisicionem faciendam transmisimus... DL 63867.
Najnovšie o tejto téme: T RINGLI, István: Megyék a középkori Magyarországon. In:
Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. (Társadalom- és művelődéstörténeti
tanulmányok 40. – Analecta medaevalia III.) Szerk.: Neumann Tibor és Rácz
György. Budapest-Piliscsaba, 2009. 487 – 518; C. TÓTH, Norbert: A nemesi megye
a középkori Magyarországon. Öt megye példája. In: Szabolcs-szatmár-beregi Szemle
24. (2010) 405 – 413. najmä: 408.
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Na záver ostala už len otázka jedinečných formúl nachádzajúcich sa
v listinách, ktoré poukazujú na okrsky a na svojrázne šľachtické komunity.
V porovnaní s ostatnými župami aj Spišská mala pravdepodobne štyroch
slúžnych (spomínajú sa od roku 1342),37 tak bez vážnejších pochybností
môžeme povedať, že stredoveká župa sa rozdelila na štyri okresy.38 Keďže
na záver sme uviedli databázu, tak na tomto mieste ešte treba povedať,
že zo Spišskej župy (presnejšie od kopijníkov) sa zachovalo päť listín s intituláciou „Nos, universitas...“. 39 Výskum dejín jednotlivých žúp potvrdil, že takáto forma je veľmi ojedinelá v praxi vydávania listín v Uhorsku.
Svojrázne vyjadrujú právnu formu komunity župy a preto majú svoje miesto
v archontológii župy.40
1. Comites, vicecomites et capitanei comitatus Scepusiensis
Imrich Zápoľský comes perpetuus
(1460–1487)
(Štefan Zápoľský comes perpetuus /?/)
Gregorius de Zenthkyral43 – Nicolaus
de Bwzlo44 vicecomites
Gregorius de Zenthkyral–Johannes
de Munnerosus vicecomites

37

38

39

40
41
42

43

44

1460. XI. (DL 44953.)41 – †1487. IX. 12.42

1462. I. 11. (DF 280843.) – 1463. XI. 14.
(DF 281480.)
1466. X. 15. (DF 272545.)

Š TEVÍK, Miroslav: Slúžnovské okresy Spišskej župy na prahu novoveku. In: Zeszyty
sądecko-spiskie. Tom. 3. (2008) Red.: Miroslav Števik. Nowy Sącz, 2008, s. 116.
Na tomto mieste publikoval aj mapy okresov, ktoré poznáme z roku 1529. (str. 117.)
Moderné spracovanie otázky stredovekých okresov viď: TÓTH, Norbert: Lehetőségek
és feladatok a középkori járások kutatásában.In: Századok 141. (2007)., s. 391 –
470. Na úrovni regiónov W. KOVÁCS, András: Szolgabírák és járások a középkori
Erdélyben. In: Erdélyi Múzeum 72. (2010/3 – 4.) 33 – 41.
1506: DL 66761. – 1509: DL 46911. – 1511: DL 22149. – 1514: DL 32716. – 1515:
DF 244244.
TRINGLI, István: Megyék a középkori Magyarországon, s. 511.
Porov. s poznámkou č. 24.
HORVÁTH , Richárd: Imre Szapolyai. In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and
Renewal in the Hungarian Royal Court 1458 – 1490. Exhibition catalogue. Ed.: Péter
Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András Végh. Budapest, 2008, s. 269 –
270. – Treba poznamenať: napriek tomu, že v intitulácii listín župy ako župan
figuruje len Imrich Zápoľský, v listine z roku 1472 Štefan seba uviedol ako comes
perpetuus Scepusiensis (DF 281504., za údaj ďakujeme Tiborovi Neumannovi), kým
v roku 1477, keď Matej daroval rodu Trenčiansky hrad, v donácii Imricha uviedol
ako večného župana a jeho brata Štefana len ako comes Scepusiensis. Čiže titul
večného župana nenosili naraz všetci dospelí muži rodu. DL 17981.
V období 1465. V. 2. (DL 16196.) – 1467. III. 19. (IVÁNYI 1931. 191–192.) Imrich
Zápoľský bol podžupanom Šarišskej župy.
V období 1469. V. 24. – VII. 19. abovský podžupan. HORVÁTH, Richárd: Adalékok
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Ladislaus de Kaczynka vicecomes
Petrus Hath de Safar45 vicecomes
Martinus de Frych 46 vicecomes
Iohannes de Lypthay vicecomes
Nicolaus de Sramko 47 vicecomes
Štefan Zápoľský comes perpetuus
(1487 – 1499)
Paulus Dorholcz capitaneus
terre Scepusiensis (1489 – 1499)49
Stephanus de Ianok – Gregorius Gobel
de Bethlenfalwa vicecomites
Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
– Andreas Magnus de Kok vicecomites
Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
– Stephanus de Thomor vicecomites
Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
– Andreas Magnus de Kok vicecomites

45

46

47
48

49

50

1469. XI. 20. (DL 39754.) – 1476. XII.
23. (DF 272631.)
1476. X. 28. (DF 280850.)
1477. IV. 28. (DF 272580.) – 1487. VII.
9. (DL 60875.)
1477. XI. 24. (DF 272203.) – 1478. I. 26.
(DF 272647.)
1484. V. 30. (DL 67387.) – 1485. X. 4.
(DF 272657.)
1488. X. 20. (DF 272659.) – † 1499. XII.
25.48
1489. X. 28. (DF 215494) – 1496. XII. 17.
(DF 216079.)
1488. X. 20. (DF 272659.)
1492. XII. 31. (DF 281587.) – 1493. X. 7.
(DL 63873.)
1494. XI. 3. (DF 272592.) – 1498. I. 29.
(DF 272667.)
1498. X. 8. (DF 272595.) – 1499. IX. 23.
(DL 74937.)

a Szapolyaiak északkelet-magyarországi felemelkedéséhez. In: Analecta Mediaevalia
I. Tanulmányok a középkorról. Ed.: Neumann Tibor. Budapest, 2001, s. 110. –
1472. IV. 15. (DL 17306.) – 1485. I. 26. (DL 19013., DF 268701.) znova abovský
podžupan. Najprv Reinold z Rozhanoviec, potom Imrich Zápoľský boli županmi
Abovskej župy.
V období 1476. X. 28. (DF 280850.) – 1478. IX. 24. (IVÁNYI 1910. 2050.) Imrich
Zápoľský bol kastelánom hradu Boldogkő.
Pred 29. IV. 1462 spolu so Šimonom Nagyom bol kastelánom hradu Novohrad
v Šarišskej župe z poverenia kráľa alebo Imricha Zápoľského. (DL 38947.) – 1473.
IX. 2. (DF 265460.) – 1477. II. 6. (DL 69060.) bol podžupanom Imricha Zápoľského
v Šarišskej župe.
V rovnakom čase aj nedecský kastelán.
KÖBLÖS, József: Szapolyai István nádor Pápán írott végrendelete. In: Istennek, Hazának,
Tudománynak. Tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére. Ed.: Mezei Zsolt.
Pápa, 2008, s. 124 – 144.
Jeho pôsobenie na základe listín vieme potvrdiť len do roku 1496, ale môžeme
predpokladať, že ostal vo svojej funkcii až do smrti Štefana Zápoľského v roku 1499.
Od mladého veku bol v službách Zápoľskovcov. Popritom bol aj šarišským kastelánom
a podžupanom od februára 1462 do jari 1464 (DF 214094., DF 214234), potom
od marca 1465 do roku 1502 aj gelnickým kastelánom (DL 83760., DF 269692.).
V odbornej literatúre vystupuje hypotéza, že vdova po Štefanovi Zápoľskom, Hedviga
Tešínska, vlastnila titul župana, ale dodnes to nevieme potvrdiť prameňmi. L ABANC ,
Peter: Zoznam pánov alebo vojvodov Spiša, s. 562. – Dokonca Juraja a Jána od roku
1500 spomínajú ako večných županov (pl.: DL 85175. /1515/, DL 107740. /1505),
tiež dnes už poznáme Hedviginu celú korešpondenciu – ani tu Hedviga nevystupuje
ako župan – čiže hypotéza nie je pravdivá. NEUMANN , Tibor: Hedvig tescheni hercegnő,
Szapolyai János és Szapolyai György levelei és oklevelei (1500 – 1526). [Rukopis]
Piliscsaba, 2007. Náš názor potvrdzuje aj najnovší životopis Hedvigy. SROKA , Stanisław A.:
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Ján a Juraj Zápoľský comites perpetui
(1500 – 1527/28) 50
Stephanus Maryasy53 capitaneus
terre Scepusiensis (1500 – 1515)
Nicolaus Derencheny55
capitaneus Scepusiensis (1521)
Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
vicecomes
Mathias Holy de Iablonycze/Iablonycza
vicecomes
Cristoff Zemerezensky56 vicecomes
Mathias Holy de Iablonycze vicecomes

1500.
1526.
1502.
27.
1521.

IX. 14. (DL 102682.)51
VIII. 29./1527–152852
IV. 11. (DF 216542.) – 1515. VIII.
(257957/40.)54
X. 5. (DF 271687.)

1505. VI. 2. (DL 39804.) – 1505. XII. 22.
(DL 32173.)
1507. V. 10. (DL 84048.)
1507. VI. 28. (DL 26352.) – 1513. XI. 14.
(DL 60921.)
1513. II. 28. (DL 26727.) – 1526. IV. 2.
(DF 272678.)

Jadviga Zapolya. Krakow, 2005; S ROKA, Stanisław A.: A Szapolyai család genealógiája. In: Turul 79. (2005), s. 33 – 43.
51
Na základe doterajších vedomostí, po smrti otca, Ján a Juraj automaticky prevzali
titul večných županov. Dokazuje to aj fakt, že Ján neuveriteľne často vystupuje ako
župan, ale popri tom nájdeme príklady na to, že Juraja oslovili týmto titulom, alebo
v písomnosti uviedli oboch naraz ako večných županov. Napr.: DL 66029. (1507),
DF 285160. (1524), ďalej: Nos Iohannes et Georgius de Zapolya comites perpetui
terre Scepusiensis... DL 46598. (1502).
52
Juraj Zápoľský zomrel v bitke pri Moháči. SROKA, Stanisław A.: A Szapolyai család,
s. 99. – Po bitke Ferdinand I. Spiš daroval Alexovi Thurzovi (i keď on sám si
nevedel prevziať donáciu), kým Ján Zápoľský titul večného župana daroval Hieronymovi Laskimu. H AJNIK Imre: Az örökös főispánság a magyar alkotmánytörténetben.
(Értekezések a történelmi tudományok köréből XIII. kötet, 10. füzet.) Budapest,
1888, s. 78 – 79., E RDÉLYI , Gabriella: Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése. (Források
a Habsburg-magyar kapcsolatok történetéhez) I. 1526 – 1532. Budapest, 2005,
s. 35 – 36.
53
V rokoch 1492 – 1500 šarišský kastelán (ako familiár Zápoľskovcov). DF 215787.,
DF 28151.– od roku 1502 bol určite gelnickým kastelánom. DF 269692.
54
Podľa jeho náhrobku v Kostole svätého Michala v Markušovciach zomrel na jar roku
1516.
55
V roku 1509 kráľovský dvorný husár, v roku 1511 familiár Zápoľskovcov, potom
v rokoch 1513 – 1516 kastelán sedmohradského biskupa Františka z Várdy. 1518
– 1526 Turniansky župan (ako delegát Zápoľskovcov). KUBINYI, András: A Szapolyaiak
és familiárisaik (szervitoraik). In.: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori
Erdélyről. Eds.: Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter – Gyulai Éva –
Somorjai Lehel. Miskolc, 2004, s. 187. – V rokoch 1518 – 1525 vystupoval aj ako
turniansky kastelán. DF 271661., DF 271239. – v roku 1528 on odovzdal Spiš Ferdinandovi I. Tamže, s. 187.
56
V roku 1491 vyberač dane v Gemerskej župe. K UBINYI , András: A Szapolyaiak és
familiárisaik, s. 184. V období 1497. VIII. 14. – 1501. VII. 5. gemerský podžupan
Zápoľskovcov. HAVASSY, Péter: Gömör megye középkori fő- és alispánjai, 50. 6. IV.
1499. IV. vystupoval ako muránsky kastelán. DL 20867. – 1508. X. 19. (DL
57039.). V období 1511. V. 25. (DL 65371.) – 1513. III. 24. (DL 61096) tokajský
kastelán. Jeho služby ešte pred rokom 1518 odmenili darovaním pozície lektora Spišskej kapituly. KUBINYI , András: A Szapolyaiak és familiárisaik, s. 184.
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2. Iudices nobilium, homines comitis/comitatus Scepusiensis
Nicolaus de Krompach et Emericus
de Ianusfalwa iudices nobilium
Damianus de Abrahanfalwa iudex nobilium
Georgius de Petrocz iudex nobilium
Sigismundus Aczel de Hysfalwa
iudex nobilium
Emericus de Ianusfalwa iudex nobilium
Baltasar de Chepanfalwa iudex nobilium
Sigismundus Aczel de Hysfalwa
iudex nobilium
Sigismundus Aczel de Hysfalwa
iudex nobilium
Nicolaus de Gergew homo specialis
domini comitis
Emericus de Ianusfalwa et Michael
de Chepanfalwa iudices nobilium
hominem vicecomitis Andream
vicecastellanum
Iacobus de Edesfalwa iudex nobilium
Damianus de Abranfalwa iudex nobilium
Michael Theke de Chepanfalwa
iudex nobilium
Petrus de Gergew iudex nobilium
Ladislaus Zolyn de Grancz
in persona comitis
Benedictus de Korothnyk iudex nobilium
Benedictus de Korothnyk iudex nobilium
Iacobus de Kerthwelyes in persona comitis
Benedictus de Korothnyk iudex nobilium
Ladislaus Zolyn de Grancz
in persona comitis
Lazarus de Zenthandras iudex nobilium
Gasparus Swapy in persona comitis

1475. VII. 17. (DL 17713.)
1476. XI. 4. (DF 280850.)
1478. VI. 15. (DL 26717.)
1478. III. 15. (DF 264509.)
1479. VII. 19. (DF 264512.)
1479. VII. 19. (DF 264512.)
1479. VII. 19. (DF 264512.)
1479. X. 18. (DF 272245.)
1479. X. 18. (DF 272245.)
1483. III. 17. (DF 272585.)
1483. IX. 15. (DL 63867.)
1483. IX. 15. (DL 63867.)
1483. IX. 15. (DL 63867.)
1483. IX. 15. (DL 63867.)
1513. II. 28. (DL 26727.)
1513. II. 28. (DL 26727.)
1513.
1513.
1513.
1513.
1513.

III. 24. (DL 61096.)
IX. 19. (DL 63887.)
IX. 19. (DL 63887.)
X. 17. (DL 26725.)
X. 17. (DL 26725.)

1522. X. 13. (DF 244281.)
1522. X. 13. (DF 244281.)

3. Comites/iudices nobilium decem lanceatorum de Scepus
Iacobs filius Nicolai Hank de Mahalfalwa
iudex nobilium
Martinus filius Emerici de Pikfalva
iudex nobilium
Petrus filius Petri de Lenkfalwa
iudex nobilium
Iacobus filius Thome de Edesfalwa
iudex nobilium
Petrus filius Petri de Leukfalwa
iudex nobilium
Damianus de Abramfalva comes nobilium
in Scepus

1459. X. 18. (DL 60792.)
1462. II. 3. (DL 39756.) –
(DL 60821.)
1472. IV. 25.(DL 60827.) –
(DL 60828.)
1474. VIII. 31. (DL 39774.)
(DL 45597.)
1476. III. 6. (DL 75100.) –
(DL 45719.)
1479. V. 12. (DF 263093.) –
(DL 39779.)
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Petrus filius Petri de Lenkfalwa
iudex nobilium
Nicolaus Aczel de Bozafalca
iudex nobilium
Iohannes Crigi de Czantafalva
iudex nobilium
Nicolaus Aczel de Bozafalca
iudex nobilium
Iacobus filius Thome de Edesfalva
iudex nobilium
Martinus de Miclusfalva electus
Georgius de Ganfalva electus iuratus
Martinus Both de Myklosfalwa
iudex nobilium
Iacobus filius Thome de Edesfalva
iudex nobilium
Laurencius filiuis Petri de Czantafalwa
iudex nobilium
Iacobus filius Thome de Edesfalva
iudex nobilium
Iohannes Steflak de Hysfalwa
comes et iudex nobilium
Iacobus filius Thome de Edesfalva
iudex nobilium
Iohannes Steflak de Hysfalwa
comes et iudex nobilium
Iacobus filius Thome de Edesfalva
iudex nobilium
Caspar de Czontosfalva
comes et iudex sedis
Iacobus filius Thome de Edesfalva
iudex nobilium
Laurencius filiuis Petri de Czantafalwa
iudex nobilium
Georgius Therney de Hozelcz
comes et iudex nobilium
Caspar de Gryk
comes et iudex nobilium
Lazar de Zenthandras
comes et iudex nobilium
Iohannes Steflak de Hysfalwa
comes et iudex nobilium
Lazar de Zenthandras
iudex et universitas nobilium...
Mathias Benczyk de Zenthandras
comes et iudex
Stanislaus de Edesfalva
comes et iudex nobilium

1480. X. 25. (DL 70528., DL 65360.)
1482. V. 25. (DF 278642.) – IX. 11.
(DL 45929.)
1484. XIII. 1. (DL 39449.) – 1485. II. 9.
(DL 60866.)
1486. III. 22. (DL 39784-86.) – IX. 13.
(DL 39787.)
1487. IX. 12. (DL 60876.) – X. 17.
(DL 39790.)
1488. IV. 30. (DL 39791.) – 1489. VII. 1.
(DL 60878.)
1488. IV. 30. (DL 39791.) – 1489. VII. 1.
(DL 60878.)
1493. XII. 4. (DL 39792.) – 1494. VIII. 24.
(DL 65361.)
1494. XI. 19. (DL 75104.) – 1496. VII. 6.
(DL 46358.)
1497. VI. 28. (DL 39798.) – 1502. VIII. 31.
(DL 46600.)
1502. VII. 6. (DL 46523.)
1502. IX. 14. (DL 75029.)
1502. X. 19. (DL 46606.) – 1503. X. 11.
(DL 75115.)
1503. VI. 7. (DL 26108. DL 60897.,
DL 65366.)
1503. VIII. 30. (DL 46643.) – IX. 27.
(DL 46646.)
1503. XI. 8. (DL 60898.)
1503. XII. 6. (DL 46653.) – 1504. IX. 11.
(DL 60901.)
1504. XI. 6. (DL 60902.) – 1505. IX. 10.
(DL 60906.)
1506. II. 18. (DL 75102.) – 1507. VIII. 25.
(DL 60913.)
1508. II. 9. (DL 75123.) – 1510. II. 13.
(DL 75125.)
1511. III. 26. (DF 224792.) – 1511. VII. 23.
(DL 60916.)
1512. X. 20. (DL 74996.) – 1517. VII. 29.
(DL 47156.)
1517. XI. 18. (DL 75132.) – 1522. VIII. 27.
(DL 75141.)
1524. II. 23. (DL 39815.)
1526. V. 23. (DL 75143.)
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4. Castellani castri Scepusiensis
Gregorius de Zenthkyral et Georgius
Thatar de Betlemfalva castellani
Gregorius de Zenthkyral/Budamer
castellanus
Nicolaus de Bwzlo castellanus
Georgius de Bala et Gregorius
de Zenthkyral castellani
Ladislaus de Kaczynka/Kaczwynka
castellanus

Iohannes Lipthay castellanus
Martinus de Frycz castellanus

Nicolaus Sramko castellanus

Thomas de Roskowan castellanus

1461. V. 22. (DL 63851.)
1462. XII. 29. (DL 15793.), 1463. IV. 3.
(DL 15833.), 1463. XII. 17. (Suppl.
Anal. Scep. 283–284.)
1463. V. 7. (DF 263296.), 1464. IV. 20.
(DF 263207.)
(DF 265456.), 1467. II. 7. (DL 38996.),
1467. III. 9. (DL 83777.)
1468. VI. 17. (Bártfa 1736.), 1469. XI. 7.
(DF 263147.), 1471. II. 20. (DF 281502.),
1471. VIII. 20. (DL 74941.), 1472. II.
25. (DF 214606), 1472. VII. 12. (DL
45496.), 1472. IX. 21. (DF 214607.),
1472. X. 12. (DL 74944.), 1474. IX. 5.
(DF 262844.), 1474. XII. 1. (DF 262725.),
1474. XII. 5. (DF 272572.), 1475. IV.
10. (DF 272200.), 1475. VII. 14. (DF
263001.), 1476. V. 7. (DL 17795.)
1477. XI. 24. (DF 272633.)
1478. VII. 24. (DL 39775.), 1479. III. 15.
(DF 264509.), 1479. V. 10. (DF 272584.),
1479. VII. 19. (DF 263866., DF 264512.),
1479. VIII. 30. (DL 83844.), 1479. X. 18.
(DF 272245.), 1479. XI. 19. (DL 18288.),
1480. X. 9. (DL 60852.), 1481. I. 8. (DL
83882.), 1483. V. 12. (DF 272587.),
1483. IX. 15. (DL 63867.), 1483. XI. 10.
(DF 272586.), 1484. XII. 18. (DF 272589.),
1486. X. 3. (DL 19189.), 1487. VII. 9.
(DL 60875., DL 83936.)
1484. V. 30. (DL 67387., aj kastelán Dunajca), 1485. IX. 8. (DF 272656., aj kastelán Dunajca), 1485. X. 4. (DF 272657.,
aj kastelán Dunajca)
1485. I. 10. (DL 74951. aj Szádvárský kastelán)
1486. IX. 15. (DL 63867.)
1488. X. 20. (DF 272659.)

Andreas vicecastellanus
Stephanus de Ianok et Gregorius Gobel
de Bethlenfalwa castellani
Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
1491. XI. 2. (DF 281583.), 1492. III. 1.
et Andreas Magnus de Kok castellani
(DL 60883.), 1492. III. 7. (DF 281586.),
1492. IV. 9. (DL 74956.), 1492. IV. 30.
(DL 75103.), 1492. XI. 26. (DF 262847.),
1492. XII. 31. (DF 281587.), 1493. I. 7.
(DF 272677.), 1493. I. 16. (DF 270743.),
1493. II. 14. (DF 215863.), 1493. IV. 29.
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Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
et Stephanus de Thomor castellani

Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
et Andreas Magnus de Kok castellani
Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
castellanus
Cristoff Zemerezensky castellanus
Gregorius Gobel de Bethlenfalwa
et Cristoff Zemerezensky castellani
Cristoff Zemerezensky castellanus

(DF 263016.), 1493. X. 7. (DL 63873.,
DF 272595.), 1495. VIII. 24. (DL 75105.),
1496. IX. 11. (DL 74966.), 1496. X. 24.
(DL 74967.)
1494. XI. 2. (DF 272592., DF 272593.),
1495. X. 19. (DF 272594.), 1496. IV. 11.
(DL 74964.), 1496. IV. 25. (DF 253263.),
1496. V. 9. (DL 60886.), 1496. VI. 6.
(DF 272693.), 1496. XI. 23. (DF 215610.),
1496. XII. 6. (DF 216077.), 1497. X. 2.
(DL 63875., DL 63876.), 1497. X. 23.
(DL 46049.), 1498. I. 29. (DF 272667.)
1498. X. 8. (DF 272595.), 1499. IX. 23.
(DL 74973.)
1502. VI. 20. (DF 257956 I/34b.), 1503.
VI. 5. (DF 263858., DF 263569.), 1505.
I. 9. (DF 257956. I/38b.)
1503. VIII. 31. (DF 216627.), 1505. V. 19.
(DF 271555.)
1505. VI. 2. (DF 270877.)

1508. X. 19. (DL 57039.), 1510. I. 16.
(DF 272383.), 1510. I. 18. (DF 217001.),
1510. IX. 29. (DF 217031.)
Cristoff Zemerezensky de Mathias
1510. II. 24. (DF 262961., 262964.), 1511.
Holy de Iablonycze castellani
V. 25. (DL 65371.), 1512. IV. 10. (DF
281623.), 1512. VIII. 26. (DF 217188.),
1512. XI. 3. (DF 281664.), 1512. X. 4.
(DF 262837.), 1513. III. 24. (DL 61096.)
Michael Czalokezy castellanus
1514. VII. 16. (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Kézirattár, Cod. Lat. 385.,
19. verso), 1515. IX. 15. (DF 271624.),
1518. IX 13. (DL 84749.), 1518. X. 20.
(DL 75007.), 1519. X. 18. (DF 281542.)
Michael Porkolab/Challokewzy de Swtha 1519. IV. 12. (DF 262881.), 1520. II. 5.
et Mathias Holy de Iablonycze/
(DF 262880., DL 23328.)
Iablonycza castellani
Mathias Holy de Iablonycze/Iablonycza 1520. VI. 18. (DF 217868.), 1521. XII. 19.
castellanus
(DF 218028.), 1522. X. 10. (DF 218097.),
1525. VII. 5. (DF 218354.)

Posúdil: PhDr. František Žifčák

Preklad: Beáta Vida
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DIE FUNKTIONÄRE DES ZIPSER KOMITATES
IM SPÄTMITTELALTER 1459 – 1526
Richárd Horváth
Das Hauptziel dieser Arbeit war die Archontologie der Komitatsverwaltung
in der Zips aus den Jahren 1458 – 1526 zusammanzustellen. Die Sammlung enthält
gewohnheitgemäss die Namensreihen der Ober- und Untergespane (Comes, Vicecomes), Stuhlrichter (Iudex Nobilium) und Kastellane der Zipser Burg. Der kurze
Beitrag vor der Datenbank bietet historiographische und bibliographische Übersicht
über die slowakische und ungarische Forschungen des Themas, und über die die
Komitatsverwaltung betreffende, neuerlich festgestellte Archontologien. Neben der
Veränderung der Befugnissse des Ober- und Untergespans und der Kapitäne wurde
die Geschichte der Entstehung der Zipser Erbgespanschaft und Kapitänschaft auch
prägnant in der Einleitung dargestellt. Obwohl archontologische Beiträge schon auf
Slowakisch, wie auch Ungarisch herausgegeben wurden, gibt’s keine die Vollständigkeit
im Auge behaltende Archontologie der Beamten des Komitates Zips. Deshalb kann
diese auf archivalischen Quellen beruhende Datenbank für die Geschichtsforschung
beider Länder eine wertvolle Hilfe bieten. Die Handschrift wurde im Rahmen des
Projektes mit dem Namen ”Weltliche Archontologie Ungarn’s, 1458 – 1526” vorbereitet.
Überzetzung: Filip Fetko
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OSOBNOST CÍSAŘE A KRÁLE
ZIKMUNDA LUCEMBURSKÉHO
Z POHLEDU ČESKÝCH HISTORIKŮ
David Papajík
Jedním z nejkontroverznějších panovníků sedících na českém trůnu byl
král Zikmund Lucemburský. Cílem následující studie je se pokusit ukázat,
proč tomu tak bylo a jak se během 19., 20. a počátku 21. století vyvíjel
pohled české odborné veřejnosti na tuto nepochybně velice zajímavou
osobnost.
Na úvod si velice stručně císaře a krále Zikmunda představíme, následně
se seznámíme s názory nejdůležitějších českých historiků, kteří se k osobnosti
Zikmunda Lucemburského ve svých pracích vyjádřili, a v poslední části se
pokusíme zamyslet, proč byla postava krále Zikmunda vnímána českými
historiky (a i laickou veřejností) tak rozporuplně až negativně.
Politická kariéra císaře a krále Zikmunda Lucemburského
Zikmund se narodil 14. února 1368 římskoněmeckému císaři a českému králi Karlu IV. Lucemburskému a jeho čtvrté manželce Elišce
Pomořanské. Již od útlého věku se stal nástrojem politiky svého otce,
který chtěl pevně zajistit vládu „domu Lucemburského“ ve Svaté říši římské i střední Evropě. K nejvyšším poctám evropské politiky ovšem nebyl
určen samotný Zikmund, ale jeho starší a Karlův prvorozený syn Václav
(budoucí král Václav IV.). Václav se měl stát otcovým nástupcem v nejvýznamnějších funkcích, které sám zastával. Měl se stát panovníkem
ve Svaté říši římské i českém království (na českého krále byl Václav
korunován v roce 1363, na římského krále v roce 1376). Zikmund měl
jistit pozici Lucemburků ve Svaté říši římské z pozice braniborského kurfiřta. Branibory otec udělil Zikmundovi v roce 1373. Prestižní, ale přece
jen ne tak významná pozice, neměla být Zikmundovou konečnou stanicí
v evropské politice. Otec ho totiž zasnoubil s dcerou uherského a polského krále Ludvíka I. Velikého Marií, předpokládanou dědičkou polského království. Karel IV. si přál, aby se Zikmund stal prostřednictvím
svého sňatku polským králem. Poláci ovšem Zikmunda jako krále odmítli
a rozhodli se vydat jinou cestou. Zikmundovi tak v podstatě nezbylo nic
jiného než si vybojovat druhý uprázdněný trůn po smrti Ludvíka I. Velikého,
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trůn uherský, což se mu po mnoha peripetiích v roce 1387 definitivně
podařilo.1
Není cílem mé studie líčit další nesmírně zajímavé životní osudy
Zikmunda Lucemburského, proto v následujícím textu uvedu pouze ty
nejdůležitější údaje charakterizující jeho politickou dráhu. Pro rod Lucemburků a jejich ambice bylo nepříjemným překvapením, když byl v roce
1400 Zikmundův starší bratr Václav IV. sesazen z trůnu římskoněmeckého
krále. I když Václav IV. své sesazení z trůnu ve Svaté říši římské nikdy
neuznal, na trůn nastoupil jeho protivník Ruprecht Falcký. Nová šance se
Lucemburkům naskytla po Ruprechtově smrti v roce 1410. V září roku
1410 byl totiž za Ruprechtova nástupce na římskoněmeckém trůnu zvolen
Zikmund Lucemburský, v říjnu 1410 pak Zikmundův bratranec z moravské linie Lucemburků, Jošt. Ve Svaté říši římské tak nastala zcela paradoxní situace, kdy si na římskoněmecký trůn činili nároky tři Lucemburkové,
český král Václav IV., jeho mladší bratr Zikmund a pak jejich bratranec
Jošt. Situace se ovšem brzy začala vyjasňovat, když v lednu 1411 v Brně
zcela nečekaně zemřel Jošt, Zikmundovi odpadl jeden z jeho protivníků.
Zikmund se následně nechal v červenci 1411, tentokrát již hlasy všech
kurfiřtů, zvolit římskoněmeckým králem. S bratrem Václavem se Zikmund
dohodl, že rozhodující roli v politice Svaté říše římské bude hrát sám
Zikmund.2

1

K osobnosti císaře a krále Zikmunda Lucemburského viz MÁLYUSZ, Elemér: Kaiser
Sigismund in Ungarn 1387 – 1437. Budapest 1990; Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa, 1387 – 1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds
und der europäischen Geschichte um 1400. Vorträge der internationalen Tagung in
Budapest vom 8. – 11. juli 1987 anlässlich der 600. Wiederkehr seiner Thronbesteigung
in Ungarn und seines 550. Todestages. Warendorf 1994; HOENSCH, Jörg K. a kol.:
Itinerar König und Kaiser Sigismunds 1368 – 1437. Warendorf 1995; HOENSCH,
Jörg K.: Kaiser Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368 – 1437.
München 1996; BARTL, Julius: Žigmund Lucemburský. Budmerice 1996; BAUM,
Wilhelm: Císař Zikmund, Kostnice, Hus a války proti Turkům. Praha 1996 (v německé
verzi BAUM, Wilhelm: Kaiser Sigismund. Hus, Konstanz und Türkenkriege. Graz–
Wien–Köln 1993); DRŠKA, Václav: Zikmund Lucemburský. Liška na trůně. Praha
1996; KAVKA, František: Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed
revoluce. Praha 1998; Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen
Reich. Debrecen, 2000; HOENSCH, Jörg K.: Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437. Praha 2003, s. 192 – 248; DVOŘÁKOVÁ,
Daniela: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Lucemburský. Budmerice
2003; Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von
Luxemburg 1387 – 1437. Ausstellungskatalog. Mainz am Rhein 2006. Další literaturu
speciálně věnující se osobnosti císaře a krále Zikmunda možno nalézt ve výše uvedených dílech.
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Z pohledu hodnocení českých historiků jsou důležité Zikmundovy vazby
na české země. Zikmund uzavřel s bratrem Václavem dohodu, že v případě,
že Václav nebude mít potomky, se po jeho smrti stane Václavovým nástupcem na českém trůnu. Brzy poté, co vypukly v Čechách v roce 1419
husitské bouře, český král Václav IV. zemřel. Legitimním nástupcem
na trůnu se stal Zikmund. Římskoněmecký a uherský král se ovšem nedokázal dohodnout o svém nástupu na trůn s prohusitsky zaměřenými silami
z českých zemí. Zikmund považoval zástuce Čechů za své poddané a to,
že si činili podmínky k jeho přijetí na trůn (hlavně v náboženské oblasti),
bral jako vzpouru. Ve spolupráci s papežem pak organizoval proti husitských
Čechám neúspěšné křížové výpravy. Již během té první se mu sice podařilo
se nechat 28. července 1420 korunovat na pražském hradě za českého krále,
ale husitská část Čech Zikmunda nadále za českého krále nepovažovala
a v červnu 1421 ho na čáslavském sněmu jako krále odmítla.3
Vrcholem Zikmundovy politické kariéry se stal zisk císařské koruny
v roce 1433. Zikmund tím jednoznačně ukázal, že pravým dědicem velikosti
a moci svého otce Karla IV. nebyl prvorozený Václav IV., ale on sám.
Ke konci života se Zikmundovi podařilo dokončit mnohaletý sen i ve
vztahu k českým zemím, být přijat a uznán za českého krále. Poté, co byli
husitští radikálové poraženi koalicí umírněných husitů a katolíků v bitvě
u Lipan v roce 1434, byla Zikmundova cesta na český trůn připravena.
V roce 1436 byl Zikmund v Jihlavě slavnostně přijat zástupci šlechty
a měst za českého krále. Z usednutí na neklidný trůn českého krále se
ovšem Zikmund neradoval dlouho, zemřel ve Znojmě 9. prosince 1437.
Názory českých historiků na osobnost císaře a krále
Zikmunda Lucemburského
Po velice stručném představení politické kariéry Zikmunda Lucemburského se podíváme na to, jak byla tato osobnost vnímána významnými
českými historiky.4 Naši cestu zahájíme u velikána českého dějepisectví,
2

3

4

Pasáže v tomto a několika následujících odstavcích jsou sepsány na základě studia
literatury uvedené v předešlé poznámce.
Zbývá ovšem doplnit, že Zikmundovo odmítnutí sněmem není po právní stránce tak
úplně jednoznačné. Podle tehdy platných zákonů měl právo svolávat sněm pouze
král či králem jmenovaný zástupce, nic takového se ovšem nestalo, takže s čistě
právního hlediska bylo jakékoliv stanovisko sněmu, tedy i to o odmítnutí Zikmunda
za českého krále, neplatné.
Pro hodnocení českých historiků osobnosti císaře a krále Zikmunda Lucemburského
je k dispozici nepublikovaná bakalářská diplomová práce OLŠAROVÁ, Mariana:
Názory českých historiků 19. a 20. století na Zikmunda Lucemburského s důrazem
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označovaného také jako zakladatele českého moderního dějepisectví,
Františka Palackého (1798 – 1876). František Palacký ve svém monumentálním díle Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě věnoval císaři Zikmundovi náležitou pozornost.5 Na několika místech práce podal
Zikmundovu charakteristiku a my si některé pasáže přímo odcitujeme.
Palackého hodnocení Zikmunda není jednoznačné: Nelze sice zapírati, že
Zikmund duchem svým nikoli nad obyčejnou míru nevynikal; vyšších darů
panovnických, i těch, kterými otec jeho slynul, nedostávalo se jemu právě
jako bratru jeho Václavovi: ale předčil tohoto smělostí, odvahou i přičinlivostí, a rytířským napnutím citu podobal se poněkud i dědovi svému
králi někdy Janovi; také měl nejen tolik rozumu, aby pochopil důležitost
povolání svého, co římský král, ohledem na neřády do církve vniklé, ale
i tolik srdce, aby nedbaje všech menších potřeb, obětoval se povolání tomu
s celou duší a ne bez obezřetnosti. Sbor pak kostnický skví se co pravý vrch
slávy a účinnosti v dějinách jeho dlouhého i všelikými pohromami zmítaného
živobytí. 6 Palacký vidí Zikmunda jako panovníka ne příliš nadaného
vladařským talentem, na druhou stranu u něho oceňuje snahu, odhodlanost
a zarputilost.
Při popisu panovníkova skonu pak přidává F. Palacký charakteristiku
zemřelého na základě záznamů kronikáře Eneáše Silvia Piccolominiho.
Dejme tedy znovu slovo F. Palackému: Jakkoli pak celá povaha panovníka
toho ze skutků a řečí jeho již dostatečně a nejlépe známa jest, nebude však
zbytečné k doplnění a k závěrce podati obraz osobnosti jeho, jak jej často
jmenovaný Aeneas Sylvius podle přírody a zkušenosti neméně uměle nežli
věrně vylíčil. „Bylť Zikmund (dí) postavy výtečné, měl oči jasné, čelo prostranné, líce jemně se rdící, bradu dlouhou a hojnou, chtěl duchem velikým

5

6

na Kostnický koncil a roky 1420 a 1436. Olomouc 2012 (práce je uložena v Knihovně Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Autorka
v práci sleduje názory na Zikmunda u 23 českých historiků. K osobnosti Zikmunda
Lucemburského z polského pohledu viz NOWAK, Zenon Hubert: Obraz Zygmunta
Luksemburskiego w polskiej historiografii. Funkcjonowanie stereotypu. In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historica 24, 1990, s. 115 – 124.
Jeho dílo vycházelo původně od roku 1836 v německé verzi jako Geschichte von
Böhmen, od roku 1848 pak v přepracované verzi jako Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Některé svazky svého díla F. Palacký několikrát měnil a upravoval
(i vzhledem k cenzuře), hlavně dobu husitskou a dobu vlády krále Jiřího z Poděbrad.
K tomu více KUTNAR, František: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví
I. Od počátků národní kultury až po vyznění obrodného úkolu dějepisectví v druhé
polovině 19. století. Praha 1973, s. 151.
Citováno z jednoho z pozdějších vydání díla – PALACKÝ, František: Dějiny národu
českého v Čechách a v Moravě. Díl třetí (od roku 1403 až do roku 1439). Praha
1939, s. 96 – 97.
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všelicos, ale nestále, liboval si v žertech, rád víno pil, po ženách jen hořel,
cizoložství tisícera se dopouštěl; kvapný ke hněvu, snadno se dal udobřiti;
nedržemný pokladů a dárce rukotržný, více sliboval nežli plnil a klamal
častokrát. Když byl v Římě u Eugenia papeže: tři jsou věci, nejsvětější otče!
(řekl), ve kterých se nesnášíme a opět tři, kde se shodujeme: ty ráno spáváš,
já přede dnem vstávám; ty vodu piješ, já víno; ty žen se štítíš, já po nich
se sháním. Ale v tom se snášíme, že ty štědře rozdáváš poklady církevní,
a já ničeho sobě nenechávám; ty máš špatné ruce, já špatné nohy; ty kazíš
církev a já říši svatou.“7
Kdybychom se pokusili shrnout Palackého charakteristiku krále Zikmunda, vyjde nám nejednoznačný pohled. Palacký vidí plusy i zápory
Zikmundovy osobnosti. Dá se říci, že má pro jeho slabosti pochopení či je
přímo neodsuzuje.
Je zajímavé, že jiný velký český historik, Josef Pekař (1870 – 1937),
dochází v hodnocení Zikmunda k podobným závěrům jako František Palacký. Podívejme se tedy na Pekařův pohled na Zikmunda v jeho stěžejním
díle Žižka a jeho doba z roku 1930. Pekař píše: Zikmund měl přes své
mnohé vady osobní i mnohé dobré vlastnosti, v tom vysoké mínění o svých
povinnostech vladařských, tedy i o své povinnosti, aby jako král římský
a jako monarcha vůbec chránil autoritu církve (třebas asi mínění jeho
o zlořádech církvi nelišilo se mnoho od husitského), měl jistě i nejlepší vůli
vrátiti vlasti, boji rozdělené a ohrožené, pokoj žádoucí. Ale problém, před
nímž stál v té chvíli, přesahoval i největší diplomatické schopnosti. Musil
počítati s tím, že jistý díl české společnosti netají se nedůvěrou k němu,
na němž, ať právem či neprávem, ležel stín upálení Husova, že k nedůvěře pojí se obava všech věrných kalichu, že bude chtít násilím vyrvati jim
ze srdcí, co se stalo již pokladem jejich....8
J. Pekař ve svém hodnocení Zikmunda zdůrazňuje jeho velký důraz
na vladařské povinnosti, které však ve vztahu k husitských Čechám narážely na nepřekonatelné překážky. Stejně jako F. Palacký nevidí Zikmunda
černobíle, ale naopak jako rozporuplnou osobnost.
Zcela jiný obraz císaře a krále Zikmunda se objeví před čtenářem děl
českého historika husitské doby Františka Michálka Bartoše (1889 –
1972). Velice plodný autor, zaměřující se na období husitství, hodnotil
Zikmunda zcela jednoznačně, tedy negativně. Podívejme se na tři svazky
Bartošova hlavního díla České dějiny, díl II., část 6 – 8 Čechy v době

7
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PALACKÝ, F.: c. d., 1939, s. 610 – 611.
PEKAŘ, Josef: Žižka a jeho doba. Díl třetí. Žižka. Vůdce revoluce. Praha 1930,
s. 23 – 24.
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Husově a Husitská revoluce I. – II. vydaného v letech 1947 – 1966.
Již v prvním svazku svých Českých dějin, které zachycovaly období let
1378 – 1415, Bartoš nenechává na Zikmundovi nit suchou. Jak tedy vidí
Bartoš Zikmunda? Mladičký, prudký a hlavně neobyčejně marnotratný
Zikmund potřeboval nových a nových peněz, aby si udržel těžce dobytý
trůn, a ty hledal u bratra a častými odchody ze země vnášel neklid do
poměrů uherských i českých.9
Ani ve druhém svazku svého díla F. M. Bartoš svůj názor na Zikmunda
nezměnil. Nazývá ho cynickým Zikmundem,10 na jiném místě o něm píše
jako o člověku s pověstí bankrotáře, který byl proklínán jako podvodník,11
na dalším místě knihy o něm mluví jako o zbabělém panovníkovi,12 na jiném místě jako o proradném králi,13 aby ještě připojil poznámku o bezcharakterním králi Zikmundovi.14
Ve třetím svazku pak označuje F. M. Bartoš Zikmunda dokonce třikrát
za proradného krále, 15 také o něm píše jako o panovníkovi nekalého
charakteru, jako o věrolomném a bezcharakterním císaři.16 Byl to podle
něho zchytralý podvodník.17 Zikmund, dle Bartoše ničemný panovník,
dělal zákeřné pletichy.18 Autor v textu zhodnotil Zikmundovu povahu jako
pomstychtivou, úskočnou a zákeřnou.19 Dále autor uvádí, že Zikmund
hanebně porušil glejt daný Janu Husovi.20 Podle Bartoše se Zikmund
nejraději pohyboval ve velice podivném světě (Jednání začalo před císařem,
jenž se octl ve svém živlu. Pletichy, klamy a vydírání, to byl svět, v němž
se pohyboval nejraději a nejjistěji).21 Smrt císaře Zikmunda Bartoš popisuje
slovy, že skončil svůj nekalý život.22 Snad nejlépe pak vyznívá z pohledu
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BARTOŠ, František Michálek: České dějiny. Dílu II., část 6. Čechy v době Husově
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Zikmunda jeho hodnocení Bartošem v označení lišácký císař 23 či vášnivý
stařec.24
Při závěrečném hodnocení osobnosti Zikmunda se Bartoš ztotožnil
s částí textu manifestu, který v roce 1421 sepsal husitský vojevůdce Jan
Žižka z Trocnova. Bartoš uvádí: Soud husitské většiny národa shrnul již
v roce 1421 Žižka neúprosnými slovy: „kacířský král, zrádce Pána Boha
i jeho čtení svatého, násilník panen i paní, mordéř, vrah, žhář a zhoubce
jazyka (národa) českého.“ A podobně vyznívá i soud dějin.25
Pro F. M. Bartoše byl císař a král Zikmund příkladem člověka těch nejhorších vlastností a morálních zásad, člověkem špatným, lstivým a úskočným.
Byl tím pravým nepřítelem husitů, který se snažil pletichami zamezit
uskutečnění jejich programu. Je to pravý opak podle nejvyšší morálky
jednajících husitů v čele s Janem Husem.
Přejděme teď k vrcholnému představiteli marxistického dějepisectví
v Československu, Josefu Mackovi (1922 – 1991), který je považován
za prosazovatele nejtvrdší linie komunistické ideologie v rámci historické
obce. Ač měl J. Macek poměrně velké výhrady k dílu F. M. Bartoše, v jeho
hodnocení císaře a krále Zikmunda se s ním vzácně shoduje. V Mackově
knize Husitské revoluční hnutí z roku 1952 vystupuje Zikmund jako
věrolomný a bezzásadový panovník.26 Pro ještě lepší pochopení postoje
J. Macka k Zikmundovi si odcitujeme pasáž z jeho knihy. O Zikmundovi
píše: Tento mladší Václavův bratr, král uherský a německý, zdál se být panstvu vhodným panovníkem už proto, že byl obtížen dvěma trůny a tím zaneprázdněn natolik, že bude nucen nechat vládu v rukou panstva. Panstvu nic
nevadilo, že Zikmund byl proslulý svým nemravným, zvrhlým životem.
K. Marx načrtl výstižně jeho portrét, když ho charakterisoval jako „politováníhodného parasita, darmožrouta, loudila, hýřila, opilce, šaška, zbabělce
a kejklíře“. Naopak – všechny tyto povahové rysy byly v souladu s kořistnickým postojem panstva.27
Josef Macek v období, kdy vydal knihu Husitské revoluční hnutí, byl
představitelem nejtvrdší ideologické linie v dějepisectví. Proto jeho dílo
daného období plně akcentuje nejen klasiky marxismu-leninismu jako Karla
Marxe, Bedřicha Engelse, ale i díla Josefa Visarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda. Je zřejmé, že u autora podléhajícímu v maximální míře
komunistické ideologii nemohl císař a král Zikmund dopadnout jinak než
velice negativně.
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BARTOŠ, F. M.: c. d., 1966, s. 186.
BARTOŠ, F. M.: c. d., 1966, s. 212.
BARTOŠ, F. M.: c. d., 1966, s. 215.
MACEK, Josef.: Husitské revoluční hnutí. Praha 1952, s. 48, 81.
MACEK, J.: c. d., 1952, s. 60.

33

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Výrazně jiný pohled na císaře a krále Zikmunda můžeme vidět v pracích jednoho z nejvýznamnějších žijících odborníků na husitskou dobu,
Františka Šmahela (*1934). Pokud by F. Šmahel publikoval jiný postoj
na císaře Zikmunda v práci vydané po pádu komunistického režimu v roce
1989, nebylo by to příliš velké překvapení, Šmahel ovšem hodnotí Zikmunda
jinak než jeho dva velcí předchůdci již v práci vyšlé v roce 1969 (práce
vznikala v období politického tání v Československu). V knize Jan Žižka
z Trocnova popsal F. Šmahel Zikmunda následujícím způsobem: Tento
král, jemuž nikdy v Čechách nepřišli na jméno, byl jedním z nejvlivnějších
mužů soudobého křesťanského světa. Již to, že proplul všemi úskalími
a nakonec vždy dosáhl svého, svědčí o jeho mimořádných schopnostech.
Jako politik byl ovšem schopný všeho, to však málo znamenalo v době,
která v tomto směru nešetřila žádných zásad. Kališníci a po nich většina
českých historiků viděli v něm jen „šelmu ryšavou“ obdařenou všemi myslitelnými nectnostmi. Ve světle husitských ideálů, ne však již zcela ve světle
husitské reality, Zikmund ničím jiným ani býti nemohl. Tento moralizující
odsudek zakrývá však další dimenze Zikmundovy osobnosti. Přinejmenším
nepřímo vede k podcenění jeho politických kvalit. Ano, prohrával bitvu
za bitvou, uměl se však poučit a posléze získat vítězství bez bitvy.28
Ve své pozdější tetralogii Husitská revoluce vydané po roce 1989
(i když psané před rokem 1989) Šmahel jednoznačnou charakteristiku
Zikmunda nepodává.29 V dílčích záležitostech např. uvádí, že Zikmund
na Kostnickém koncilu Husa obětoval (Bez mrknutí oka obětoval pražského mistra koncilu, na jehož přízni mu v dané chvíli nejvíce záleželo.).30
Jinde označuje F. Šmahel Zikmunda za velmistra kompromisů.31
F. Šmahel přišel s jistou rehabilitací osobnosti císaře a krále Zikmunda
v českém dějepisectví, po roce 1969 ji však dále příliš nerozvíjel.
Dále než F. Šmahel zašel v rehabilitaci Zikmunda Lucemburského v českém dějepisectví František Kavka (1920 – 2005). Ale ani on původně
nesmýšlel o Zikmundovi příliš pozitivně, alespoň tak se to jeví z jeho prací
z 50. let 20. století.32 F. Kavka publikoval v roce 1991 článek zabývající
se osobností císaře Zikmunda, ve kterém se zabýval otázkou, proč nejsou
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ŠMAHEL, František: Jan Žižka z Trocnova. Praha 1969, s. 80.
ŠMAHEL, František: Husitská revoluce. 1. – 4. svazek. Praha 1995 – 1996. Pracuji
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34

Osobnost císaře a krále Zikmunda Lucemburského z pohledu českých historiků

schopni historici Zikmunda posuzovat dostatečně objektivně.33 Podle něho
je chybou mnoha českých historiků, že se dívají na Zikmunda pouze
prizmatem českých dějin, kde je hodnocení Zikmundovy osobnosti nepochybně problematické. F. Kavka se domnívá, že na působení Zikmunda
je se potřeba dívat z pohledu evropské, ne české politiky. Podle něho
protichůdnost zájmů zemí, kterým stál Zikmund dlouho v čele, vytvářela
nezvládnutelný komplex problémů, které přesahovaly Zikmundovy síly.
Zikmund měl dlouhou dobu „smůlu“ na historiky, kteří se zabývali jeho
osobností. Část maďarské historiografie v něm viděla „krále-cizince“, který
zanedbával obranu země před Turky. Němečtí historici kritizovali jeho
závazky v Uhrách, čeští jeho postoj k husitům, církevní dějepisci mu vyčítali, že nese zodpovědnost za vzpouru koncilů proti svrchované papežské
moci. Podle F. Kavky nenajdeme v českých dějinách jiného panovníka,
snad s výjimkou habsburských panovníků Ferdinanda II. a Františka I.,
který by byl stižen tak příkrými odsudky jako Zikmund. Kavka se domnívá,
že Zikmund svými činy svým budoucím kritikům nahrál např. tím, že zcizil
korunovační klenoty, zastavil Braniborsko, stál v čele první křížové výpravy
proti Čechám, popudil si tehdejší veřejnost i budoucí historiky brutálními
popravami (pražského měšťana Krásy, Jana Roháče z Dubé), i intrikami
v dynastických sporech mezi Lucemburky. Kavka hájí Zimunda ve věci
jeho údajné věrolomnosti a nepoctivé hry při jednáních. Podle něho soudobá
morálka takové jednání připouštěla. Také v případě Husova odsouzení
a upálení v Kostnici je dle Kavky Zikmund nevinen. Žádný ochranný glejt
světského panovníka nemohl ochránit člověka, tedy ani Husa, před církevní
autoritou. Ve vztahu k husitům dle něho podlehli čeští protestanští
historikové a po nich i marxističtí historikové jisté démonizaci Zikmundovy
osobnosti. Zikmund nemohl s husity jednat jinak než jednal. Zaujal přirozený
postoj panovníka vůči hnutí, které se mu jevilo jako vzpoura a postavil se
na ochranu „římskokatolické“ víry.
K osobnosti Zikmunda se výrazněji vyjádřil F. Kavka také v pro naše
téma závažné práci Poslední Lucemburk na českém trůně z roku 1998.
V podstatě ovšem zopakoval či precizoval své dřívější názory uvedené
ve studii z roku 1991. Podle Kavky je tragika Zikmundova osudu
zdvojnásobena v podobě jeho obrazu v českém dějepisectví. Podle něho se
na Zikmundovu vládu nahlíželo jen jako na nevítanou překážku v cestě
husitské revoluce. Čeští historici protestantské orientace (konkrétně uvádí
F. Palackého a F. M. Bartoše) odsoudili Zikmunda za jeho postoje vůči
33
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husitům. Tyto názory pak převzalo v počáteční fázi i marxistické dějepisectví,
které Zikmunda zařadilo mezi „reakční“ postavy českých dějin. Kavka
znovu zopakoval, že Zikmund nemohl jednat jinak než se postavit proti
husitům, kteří proti němu zorganizovali vzpouru. F. Kavka se domnívá, že
Zikmund jako „král v revoluci“ vykonal dílo, které důstojně uzavírá lucemburskou etapu českých dějin a zaslouží si spravedlivé uznání.34
V mnoha ohledech podobný názor na Zikmunda Lucemburského má
i Václav Drška (*1962), který své názory na tuto osobnost nejvýrazněji
shrnul v monografii vydané v roce 1996 a nazvané Zikmund Lucemburský.
Liška na trůně. V. Drška hodnotil Zikmunda jako úspěšného vladaře, který
osvědčil skvělé diplomatické nadání. Na druhou stranu z jeho činů bylo
mnohdy cítit až příliš osobního zájmu a neupřímnosti a to i vůči vlastní
rodině.35 Podle něho se jednalo o obratného panovníka, pro kterého byla
typická jistá bezohlednost, uměl zachovávat klid, byl chladný až cynický
vůči druhým. Miloval složitá diplomatická jednání, byl mužem vysokého
sebevědomí a značného temperamentu. Dokázal si získávat náklonnost
svého okolí. Chyběla mu ovšem otcova trpělivost, velkorysost a předvídavost. V hloubce jeho povahy se skrýval chlad, sklon ke krutosti. Na rozdíl od otce měl slabě vyvinutý smysl pro rodinný život a dynastickou
solidaritu. Provázela ho neobyčejná houževnatost a vůle dosáhnout vytčeného cíle. Nebyl žádný válečník. Podle V. Dršky si Zikmund zaslouží
úctu, pokud mu má být obdiv odepřen.36 Drškova práce má v sobě jedno
velice silné tvrzení, označuje totiž Zikmunda za nejúspěšnějšího představitele rodu Lucemburků v dějinách, čili jinak řečeno, staví ho nad jeho otce
Karla IV.37
Posledním zde sledovaným českým historikem zaobírajícím se obdobím
husitství je Petr Čornej (*1951). Stejně jako většina jeho zde představených
předchůdců, tak i on se k období husitství vyjádřil v mnoha svých pracích.
Mi se zde zaměříme ovšem pouze na jeho poslední rozsáhlé dílo k dané
tématice, 5. svazek práce Velké dějiny zemí Koruny české. Čornej píše
o Zikmundovi jako o politicky velice obratném panovníkovi, který měl
nesporné diplomatické schopnosti.38 Na jiném místě ho označuje za chytrého
a pragmatického vládce.39 Podle něho proti husitům v počátcích husitských
34
35
36
37
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KAVKA, F.: c. d., 1998, s. 6.
DRŠKA, V.: c. d., 1996, s. 9.
DRŠKA, V.: c. d., 1996, s. 12, 14, 27, 79.
DRŠKA, V.: c. d., 1996, s. 38.
ČORNEJ, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české. 5. svazek (1403 – 1437). Praha–
Litomyšl 2000, s. 31, 151 – 152.
ČORNEJ, P.: c. d., 2000, s. 632.
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válek vedl politiku cukru a biče.40 Zikmundova nesporná prozíravost spojená
s respektováním pozice nižší šlechty a královských měst v polipanském
období ho řadí dle P. Čorneje mezi největší státníky pozdního středověku
a dělá z něho důstojného dědice jeho otce Karla IV.41 P. Čornej tak navazuje na hodnocení F. Kavky a V. Dršky, které směřuje k uznání kvalit císaře
a krále Zikmunda Lucemburského.
Zhodnocení
Hodnocení císaře a krále Zikmunda Lucemburského českými historiky
bylo silně ovlivněno několika faktory: dobou vzniku prací, osobností autora,
jeho náboženskými postoji, jeho vztahem a hodnocením husitství, protože
husitství či husité potřebovali nějakého nepřítele, osobnost vůči které by
se mohli vymezovat. Jistě mohli historikové spatřovat soupeře husitů v katolické šlechtě, což nepochybně i činili, ale přece jen to nebyl soupeř, který
by byl z jejich pohledu „vhodný“ či na patřičné úrovni pro nenávist či
odpor. K tomu se ovšem výborně hodila postava císaře a krále Zikmunda.
Zatímco v 19. století a v počátku 20. století byl Zikmund významnými
českými historiky hodnocen jako rozporuplná osobnost s plusy a mínusy,
v následujícím období byl považován za zosobnění všeho zla dané doby.
„Zlepšení“ obrazu Zikmunda v odborné či části odborné literatury můžeme
pozorovat od konce 60. let 20. století. Nový, vyváženější, do evropských
souvislostí zařazený pohled na Zikmunda, můžeme spatřovat v období
po roce 1989. Právě v kontextu s evropskými dějinami najednou českým
historikům „vyrostla“ Zikmundova velikost a význam. Domnívají se, že
v mnoha ohledech Zikmund nemohl jednat jinak než jednal (hlavně vůči
husitům, které považoval za vzbouřence proti své legitimní vládě v Čechách).
Je třeba přiznat, že pro komplexnější zhodnocení obrazu osobnosti
císaře a krále Zikmunda v odborné literatuře by bylo potřeba podrobně
prostudovat díla italské, německé, rakouské, polské, maďarské a slovenské
historiografie (možná i některých dalších historiografií z oblasti bývalé
Jugoslávie), což přesahuje možnosti této studie.42

40
41
42

ČORNEJ, P.: c. d., 2000, s. 226.
ČORNEJ, P.: c. d., 2000, s. 632.
K přehodnocení negativního obrazu Zikmunda jako slabého krále na Slovensku
vyzívá DVOŘÁKOVÁ, D.: c. d., 2003, s. 18 – 20. Podle ní se jednalo o významného
a schopného panovníka. Opatrněji se vyjadřuje BARTL, J.: c. d., 1996, s. 92, který
označuje Zikmunda za mimořádně rozporuplnou osobnost slovenských a uherských
středověkých dějin. Velké státnické a diplomatické schopnosti se podle něho snoubili
s nevyrovnanou povahou, která byla plná neočekávaných zvratů, nestálostí,
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Předložená studie nereflektuje obraz Zikmunda v pracích psaných populárnější formou pro širší veřejnost či pracích přehledového a encyklopedického charakteru. Podobně by stálo za analýzu hodnocení Zikmunda
v učebnicích pro všechny typy škol a to v širokém záběru od 19. století
do současnosti.
Je třeba si uvědomit, že veřejnost vnímá a sleduje historická období či
historické postavy spíše než v pracích odborných historiků, v dílech
uměleckých. Výraznou roli zde hraje beletrie, hlavně historické romány.
Několik generací lidí bylo odchováno na románech Aloise Jiráska s husitskou tématikou. Dokonce po roce 1948 byly oficiálně Jiráskovy romány
dávány historikům za vzor, jak se má správně psát historické dílo. Šlo
o nejhlubší ponížení vědeckého dějepisectví v Československu, kdy beletrie
byla oficiálními místy vydávána za pravý obraz minulosti. S tím souvisí
i role filmu a jeho působení na veřejnost. Právě na motivy Jiráskových prací
vznikly v 50. letech 20. století tři historické velkofilmy s husitskou tématikou
(režisér Otaka Vávra, scénárista M. V. Kratochvíl) – Jan Hus (v roce 1955),
Jan Žižka (v roce 1956) a Proti všem (1957). Je zřejmé, že Zikmund je
v těchto dílech vylíčen mimořádně negativně.43
Posúdil: PhDr. Ivan Chalupecký
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věrolomností a nedodržováním daných slibů. K hodnocení Zikmunda polskou
historiografií viz NOWAK, Z. H.: c.d., 1990, s. 115 – 124.
K tomu více RAK, Jiří: „Boj o duši národa“ ve filmu 50. let. In: Dějiny a současnost,
13, 1991, č. 2, s. 34 – 40.
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DIE PERSON DES KAISERS UND KÖNIGS SIGISMUNDS
VON LUXEMBURG AUS DER SICHT
TSCHECHISCHER HISTORIKER
David Papajík
Der Autor zeichnet in der vorliegenden Studie die Meinungsentwicklung der
tschechischen Geschichtsschreibung zur Person des Kaisers und Königs Sigismunds
von Luxemburg seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart nach.
In der Arbeit stellt der Autor vor und analysiert die Meinungen von acht bedeutenden
tschechischen Historikern zur der Person von Sigismund (František Palacký, Josef
Pekař, František Michálek Bartoš, Josef Macek, František Šmahel, František Kavka,
Václav Drška und Peter Čornej). Papajík gelangt zu dem Ergebnis, dass die historische
Einschätzung des Kaisers und Königs Sigismund stark durch die Zeit der Entstehung
der Werke, der Person des Autors, sowie der religiösen Haltung und dem Verhältnis
zu der Hussitenbewegung der Autoren bedingt war. Vor allem die übertriebene
Bewunderung oder Glorifizierung von Hussiten „drängte“ einige Historiker die Gegner
von Hussiten, so vor allem Sigismund, in ein sehr schlechtes Licht zu stellen.
Während im 19: und am Anfang des 20. Jahrhunderts Sigismund seitens der
tschechischen Geschichtsschreibung als eine komplizierte Persönlichkeit mit vielen
guten und schlechten Eigenschaften gewertet wurde, überwog am Anfang der
kommunistischen Ära vor allem eine negative Haltung Sigismund gegenüber. Diese
begann sich leicht am Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts zumindest bei einigen
Historikern zu ändern. Zur Veränderung der Wahrnehmung von Sigismund durch
tschechische Historiker trug die Veränderung des politischen Regimes in der
Tschechoslowakei im Jahr 1989 bei. Vor allem in nach dem Jahr 1989 geschriebenen
Werken erscheint ein völlig neuer Sigismund als es im Fall der älteren Arbeiten
gewesen war. Die tschechischen Historiker hörten auf Sigismund nur durch das
Prisma der „Hussitenfrage“ wahrzunehmen. Vielmehr gliederten sie sein Wirken in
einen europäischen Kontext ein, wodurch ersichtlich wurde, dass es sich beim
Sigismund um einen bedeutenden und fähigen Herrscher gehandelt hatte.
Überzetzung: Filip Fetko
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K VÝVOJU SÍDELNÝCH POMEROV NA ÚZEMÍ
SPIŠSKÉHO ZÁLOHU V ROKOCH 1412 – 1772
Miroslav Števík
Vývinom sídelných pomerov na severovýchode Spiša sa zaoberalo
viacero autorov.1 V doterajšej odbornej spisbe sa pri uvádzaní zoznamu
sídiel, ktoré boli súčasťou zálohu, spravidla vychádza z niektorého z novovekých prameňov, najčastejšie z 18. storočia. Konkrétne, v najcitovanejšej práci týkajúcej sa vývoja verejnej správy na Spiši, ktorú napísal Ivan
Chalupecký, sú publikované údaje z roku 1747.2 V tomto zozname sa
vyskytujú dve nepresnosti.
V minulosti, presnejšie od prvej polovice 17. storočia, totižto existovali v údolí potoka Hraničná dve obce s názvom Krempak.3 Potok Hraničná
sa v stredoveku nazýval Krummbach,4 teda krivý potok. Pod vplyvom
poľštiny sa tento názov začal používať v tvare Krempak. Prvé obce založené
v blízkosti potoka prevzali jeho pomenovanie. Vyšný Krempak existuje
dodnes a ide o obec Kremnú. Severnejšie položený Nižný Krempak (medzi
dnešnými obcami Hraničné a Mníšek nad Popradom) bol spočiatku samostatnou obcou, v polovici 18. storočia tvoril administratívnu jednotku
s Pilhovom (Niżny Krępak i Pilchow, 1765),5 od konca 18. storočia sa stal
1

2

3

4

5

FEKETE NAGY, Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Budapešť
1934; BEŇKO, Ján: Najstaršie písomné doloženie obcí okresu Stará Ľubovňa.
In: Nové obzory, 1990, roč. 31, s. 19 – 45; TEN ISTÝ: Osídlenie severného Spiša
do polovice 14. storočia. In: Historické štúdie, 1970, roč. XV, s. 161 – 189; TEN
ISTÝ: Osídlenie severného Slovenska. Košice 1985, s. 147 – 182; KURTYKA, Jan:
Starostwo spiskie (1412-1769/70). In: GŁADKIEWICZ, Ryszard – HOMZA, Martin
(edd.): Terra Scepusiensis. Levoča – Wrocław 2003, s. 487 – 533.
CHALUPECKÝ, Ivan: Prehľad vývoja verejnej správy na Spiši. In: Sborník archivních
prací, 1963, roč. 8, s. 131 – 132; TEN ISTÝ: Snahy Uhorska o vykúpenie spišských
miest z poľského zálohu v 15. – 17. storočí. In: Historické štúdie, 2000, roč. 41,
s. 115.
WIERZBICKI, Piotr – WIERZBICKA, Beata: Zamki Spisza i pogranicza w lustracjach
z XVI i XVII wieku. In: ŠTEVÍK, Miroslav (ed.).: Spiš v 12. a 13. storočí. Stará Ľubovňa 2011, s. 260; ŠTEVÍK, Miroslav: Najstaršie dejiny obce. Prelom 16. a 17. storočia
– 1772. In: RADIČ, Anton a kol.: Kremná (Mníšek n/Popradom – Pilhov, Hraničné).
Kremná 2012 (ďalej 2012 a), s. 14.
JUCK, Ľubomír (ed.): Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238 – 1350).
Bratislava 1984, nr. 167; ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám hradu Ľubovňa a Starej
Ľubovne. In: ŠTEVÍK, Miroslav – TIMKOVÁ Michaela: Dejiny hradu Ľubovňa.
Stará Ľubovňa 2005, s. 28.
FALNIOWSKA-GRADOWSKA, Alicja (ed.): Lustracja województwa krakowskiego
1765. Warszawa 1973, s. 33.
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súčasťou obce Pilhov.6 Z uvedeného vyplýva, že Nižný Krempak nemožno
stotožňovať ani s Kremnou7 a ani s Krendželovkou.8
Druhé upresnenie sa týka údaja o Vyšnom Krempaku, ktorý nemožno
stotožňovať s Krempachmi pri Novej Belej (dnes v Poľsku),9 ktoré, mimochodom, nikdy neboli súčasťou zálohu, ale s dnešnou obcou Kremná.10
Každopádne, viaceré zachované zoznamy zálohovaných obcí z polovice 18. storočia dokumentujú iba stav sídelných pomerov na území Spišského starostovstva v posledných desaťročiach jeho existencie. Spomínané
starostovstvo ale jestvovalo viac ako 350 rokov a za ten čas prešli tunajšie
sídelné pomery zložitým vývojom. Pokúsme sa teraz zodpovedať na otázku,
ako vyzeral tento stav na úplnom začiatku spišského zálohu, v roku 1412.
Danú problematiku možno v zásade rozdeliť na dve časti. Pokiaľ ide
o sídla mestského charakteru, v tomto smere je záležitosť jednoznačná.
Súčasťou zálohu bolo 16 spišských miest – 13 z nich vytvorilo Provinciu XIII spišských miest, ďalšími boli Stará Ľubovňa, Hniezdne a Podolínec.
Napriek tomu, že všetky spomínané mestá sú vymenované v zálohovej
listine Žigmunda Luxemburgského z 8. novembra 1412,11 nie je javom
zriedkavým, že sa v odbornej spisbe uvádza zálohovanie iba 13 miest.
Aj nedávno v Poľsku vydaná Encyklopédia stredoveku autora Jerzego
Rajmana udáva: Zygmunt Luksemburczyk zastawił Polsce okręg Lubowli
wraz z 12 miastami.12 Iný autor, Stanisław Grodziski, píše: Był to zastaw
13 miast, dwóch dominiów, kilkunastu wsi spiskich.13 Celé toto nedorozumenie spôsobila, okrem iného, nesprávna interpretácia obsahu Žigmundovej listiny, resp. existencie Provincie XIII spišských miest. 13 zálohovaných miest si vytvorilo v roku 1416 Provinciu XIII spišských miest,14
6

7
8

9
10

11

12
13

14

ŠTEVÍK, Miroslav: K výskytu názvu Krummbach/Krempak v povodí potoka Hraničná.
In: Almanach Muszyny, 2007, s. 66 – 67.
CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 131; TEN ISTÝ: c. d. (2000), s. 115.
CHALUPECKÝ, Ivan: Inventár Spišského starostovstva z roku 1758. In: Z minulosti
Spiša, 1998, roč. 3 – 4, s. 85 – 86; ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2005), s. 91.
CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 131; TEN ISTÝ: c. d. (2000), s. 115.
ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2012 a), s. 14 - 15. Autor medzitým svoj omyl dávno
opravil, ako to vyplýva z jeho ďalších prác.
SEMKOWICZ, Władysław: Akt zastawu XVI miast spiskich Polsce z r. 1412. In:
Wierchy, 1930, roč. 8, s. 152 – 157.
RAJMAN, Jerzy: Encyklopedia średniowiecza. Kraków 2006, s. 867.
GRODZISKI, Stanisław: Z dziejów spiskiego zastawu uwag kilka. In: Studia z Dziejów
Państwa i Prawa Polskiego, 1999, Tom 4, s. 67.
ŽIFČÁK, František: Provincia XI spišských miest a ich pečať. In: FETKO, Filip –
ŠTEVÍK, Miroslav: Pocta Ivanovi Chalupeckému. Zborník príspevkov k slovenským
dejinám vydaný pri príležitosti osemdesiatin doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Levoča
2012, s. 77.
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zatiaľ čo ďalšie tri (Stará Ľubovňa, Hniezdne a Podolínec) vystupovali ako
samostatné kráľovské mestá.15 Celkovo ich však bolo 16.
Iste, ak používame pojem mesto, je potrebné zdôrazniť, že postavenie
týchto sídiel nebolo rovnocenné. Podľa najvýznamnejšieho slovenského
medievalistu Richarda Marsinu boli do začiatku 15. storočia zo sídiel, ktoré
sa v roku 1412 dostali do zálohu, skutočnými mestami iba Spišské Vlachy,
Podolínec, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves. Do kategórie mestečiek
zaradil sídla: Spišské Podhradie, Spišská Sobota, Spišská Belá a Ľubica
(s otáznikom). O ostatných tzv. spišských mestečkách poznamenal, že patria
azda skôr do kategórie liberae villae regales (slobodné kráľovské dediny).16
Spomínané konštatovanie by sa takto týkalo Vrbova, Tvarožnej, Ruskinoviec, Popradu, Veľkej, Matejoviec pri Poprade a Stráží pod Tatrami.
Každopádne, zálohová listina vymenúva 16 sídiel, pričom pre všetky z nich
sú v nej použité latinské výrazy civitas, resp. oppidum [... nec non civitatibus
et opidis infrascriptis...].17 Súčasťou zálohu sa stalo aj viacero dedín, z ktorých sa ani jedna v zálohovej listine neuvádza.
Z uvedeného vyplýva, že v roku 1412 sa v spomínanom dokumente
presne rozlišovalo medzi mestskými (civitas, oppidum) a dedinskými
sídliskami (villa). Podľa R. Marsinu sa termín oppidum ako právne rozlišovací
znak plne rozvinul až po 14. storočí a označovali sa ním menšie mestá
– mestečká.18 V zálohovej listine sa termínom oppidum priamo označili
sídla Stará Ľubovňa a Podolínec. Z ďalších štrnástich v listine menovaných
sídiel mestského charakteru sa termín civitas týkal prinajmenšom Spišskej
Novej Vsi (Newdorff) a azda aj Spišských Vlách (Walendorff). Predsa len,
aj v 15. storočí, ako aj v neskoršom období, sa v oficiálnych názvoch dvoch
spišských mestských zväzov, ktoré vznikli rozdelením pôvodnej Provincie
XXIV spišských miest, naďalej uprednostňoval pojem civitas. Použil sa
na pečati Provincie XIII spišských miest, známej z roku 1416 s kruhopisom
S(igilum) WLADISLAI REGIS POLONIE AC TREDECIM CIVITATUM TERRE
SCEPUSIENSIS.19 Rovnako mestečká, ktoré sa nestali súčasťou spišského
zálohu, používali pečať s kruhopisom Sigillum sa[xo]num undecim civitatum
terre scepusiensium. Pečať je známa z listiny z 10. júna 1429.20 Z uvedeného
15
16

17
18
19

20

CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 131.
MARSINA, Richard: K vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. In:
Historický časopis, 1973, roč. 21, s. 364, pozn. 172.
SEMKOWICZ, Władysław, c. d., s. 153.
MARSINA, Richard, c. d., s. 352, pozn. 95.
CHALUPECKÝ, Ivan: Pečate 16 spišských miest. In: Historické štúdie, 1966, roč.
11, s. 230; ŽIFČÁK, František: c. d., s. 77.
IVÁNYI, Béla: A márkusfalvi Máriássy-család levéltára. In: Közlemények Szepes
vármegye múltjából, 1917, roč. 9, s. 128; ŽIFČÁK, František: c. d., s. 79.
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je zrejmé, že ani pre 15. storočie na rozlíšenie miest a mestečiek nepostačuje
iba znalosť samotného použitia výrazov civitas, resp. oppidum. Provinciu XI spišských miest tvorili v 15. storočí iba mestečká.
Pokiaľ ide o zálohované mestá a mestečká, ani jedno počas zálohu
nezaniklo a krátko po prechode pod uhorskú správu, v roku 1774, z nich
cisárovná Mária Terézia vytvorila nový mestský zväz. 21. októbra 1774
udelila bývalým zálohovaným mestám erb a pečať s kruhopisom SIGILLUM
SEDECIM OPPIDORUM SCEPUSIENSIUM 1774.21 V roku 1775 boli zvolení
prví funkcionári nového mestského zväzu XVI spišských miest.22 Rok 1775
znamenal faktický začiatok jeho činnosti. O tri roky neskôr, 5. júna 1778,
celý proces konštituovania Provincie XVI spišských miest (Provincia sedecim
oppidorum Scepusiensium) zavŕšila cisárovná Mária Terézia udelením slávnostného privilégia, potvrdením práva miest na samosprávu a vydaním štatútu.23
Na rozdiel od sídiel mestského charakteru, zálohová listina nevymenováva dediny, ktoré sa stali súčasťou zálohu. Ich prvé zoznamy pochádzajú
až z polovice 16. storočia,24 čo je takmer poldruhastoročie od ich zálohovania.
Samozrejme, že od začiatku 15. po polovicu 16. storočia prešla sídelná sieť
ľubovnianskeho domínia vývojom, počas ktorého niektoré sídla zanikli,
vznikli, resp. sa obnovili. Zistiť skutočnosť, ktoré dediny sa v roku 1412
stali súčasťou zálohu bolo možné iba dlhoročným výskumom vývinu
stredovekých sídelných pomerov na území ľubovnianskeho domínia.
Zhodou okolností sa krátko pred vznikom Spišského starostovstva, v roku 1408, uskutočnilo darovanie sídiel ľubovnianskeho hradného panstva
Žigmundom Luxemburgským tajnému kancelárovi Imrichovi z Perína.
V dvoch zachovaných súdobých odpisoch sa spomínajú nasledujúce dediny:
Nová Ľubovňa, Chmeľnica, Nižné Jakubany, Vyšné Jakubany, Forbasy,
Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Kamienka, Petrova Ves, Jarabina,
Lacková a Hajtovky.25 Z uvedených dvanástich dedín si pozornosť zaslúži
päť z nich.
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Štátny archív Levoča (ďalej len ŠA-L), Spišská župa, sign. 803/1793. Porovnaj s interpretáciou CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 139; TEN ISTÝ, c. d. (1966), s. 229.
ŠA-L, Provincia XVI spišských miest (ďalej len SM), adm., i. č. 359.
ŠA-L, SM, adm., i. č. 171; ŠTEVÍK, Miroslav: Šestnásť spišských miest v rokoch
1412 – 1876 (v spišskom zálohu v rokoch 1412 – 1772 a v Provincii XVI spišských
miest v rokoch 1774 – 1876). Katalóg výstavy. Spišská Nová Ves 2012 (ďalej 2012 b),
s. 28. Porovnaj s interpretáciou CHALUPECKÝ, Ivan: c. d. (1963), s. 139; TEN
ISTÝ, c. d. (1966), s. 229.
MAŁECKI, Jan (ed.): Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. I,Warszawa
1964, s. 178 – 199.
Magyar Országos Levéltár Budapest, Diplomatikai levéltár, Dl 9432, 9433.
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Nižné a Vyšné Jakubany sa spomínajú iba v jednom z uvedených dvoch
súdobých odpisov. V roku 1492 ich opustili Slováci a Nemci a v roku 1497
sa v Jakubanoch usadili Rusíni, t. j. v pomerne krátkom čase došlo k obnove
obce.26 Petrova Ves bola počas stredoveku samostatnou obcou v susedstve
Kamienky. Spustla najneskôr v prvej polovici 16. storočia.27 Šesť osadníkov
sa v roku 1567 usadilo v Kamienke a dostali pozemky v spustnutej Petrovej
Vsi.28 V tejto súvislosti je žiaduce poznamenať, že pracovníci Obecného
úradu v Kamienke datujú prvé písomné doloženie k roku 1315. Tento údaj
sa netýkal Kamienky, ale susednej obce Petrova Ves. Petrova Ves sa v roku
1315 spomína v zakladacej listine obce Chmeľnica.29 Obec Lacková, rovnako
ako Petrova Ves, spustla najneskôr v prvej polovici 16. storočia.30 K jej
obnove došlo v rokoch 1562 – 1563.31
Dedina Hajtovky existovala v priestore dnešnej miestnej časti mesta
Stará Ľubovňa, v Podsadku.32 V písomných prameňoch vystupovala pod
názvami Haichen,33 Dewchenhaw,34 v 16. storočí ako Haytofky.35 Táto obec
nemá nič spoločné so sídlom podobného názvu ležiacom na Šariši. Jednoznačným dokladom o stotožnení názvu Haytofky s polohou dnešnej osady
Podsadok je záznam z roku 1537, nachádzajúci sa v najstaršej zachovanej
mestskej knihe Starej Ľubovne. V roku 1537 sa predmetom predaja stala
zem ľubovnianskeho mešťana Martina Czipszera. Pri jej bližšej lokalizácii
je uvedené, že ležala pri rieke Poprad, smerom na dedinu Haytofky.36
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SCHWANTNER, Martin: De scultetiis per Hungariam quondam obviis. Budae 1815,
s. 78; RÁBIK, Vladimír: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Bratislava 2006, s. 93; ŠTEVÍK, Miroslav: Pustnutie a zánik písomne doložených
sídiel v stredoveku a začiatkom novoveku na hornom Spiši (povodie Popradu a Dunajca). In: ŠTEVÍK, Miroslav (ed.): Spiš v 12. a 13. storočí. Stará Ľubovňa 2011,
s. 119 – 120.
ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2011), s. 127.
SCHMAUK, Michael (ed.): Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. Levoča
1802, s. 425 – 426.
SEDLÁK, Vincent (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae, II.
Bratislava 1987, nr. 75.
ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2011), s. 122.
MAŁECKI, Jan (ed.): c. d., s. 192.
ŠTEVÍK, Miroslav: c. d. (2011), s. 117.
JUCK, Ľubomír (ed.): c. d., s. 136.
MOL Dl 9433.
ŠA-L, pobočka Stará Ľubovňa, Archív mesta Stará Ľubovňa, knihy, nr. 8, fol. 118
b; ŠTEVÍK, Miroslav, c. d. (2011), s. 117.
MISLOVIČOVÁ, Virginia: Súdna právomoc Starej Ľubovne v zrkadle najstaršej
mestskej knihy. In: CHALUPECKÝ, Ivan (ed.): Z minulosti Starej Ľubovne. Levoča
2001, s. 84 – 85.
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Z uvedeného je zrejmé, že sa tu nemohla spomínať šarišská dedina Hajtovka,
ktorá navyše v uvedenom čase podľa Ferdinanda Uličného bola spustnutá.37
No po roku 1537 spustla aj spišská dedina Hajtovky. Svedčí o tom záznam
z roku 1564, v ktorom sa spomínajú na zálohovanom území tri spustnuté
polia: Haithowki, Piotrowany a Litmanowa.38 Šarišská obec Hajtovka nikdy nebola súčasťou Spišského starostovstva a záznam o spustnutom poli
Haitowki sa jej nemohol týkať. A je tu ešte ďalší dôkaz o stotožnení názvu
Hajtovky s územím Podsadku. Jedna časť územia Podsadku sa dodnes
nazýva Hajtovky.39 V prípade zmien názvu obce pod hradom Ľubovňa ide
o jav, ktorý bol v minulosti bežný. Spišské sídla uvádzané v 13. a 14. storočí často v nemeckej forme sú v 15. a 16. storočí neraz zaznamenávané
v slovenskom, resp. poľskom jazyku. A to je aj prípad Haichenu, ktorý
časom nadobudol alternatívne pomenovanie Hajtovky.40 Podľa Ivana Chalupeckého sa obec pôvodne nazývala Hainchen vo význame malý sad
(Sadek), resp. háj (Hajtovky).41 Pre úplnosť ešte dodávame, že dnešný
Podsadok sa vyvinul na území zaniknutej stredovekej obce Hajtovky, teda
Haichenu až v závere 18. storočia, t. j. po skončení spišského zálohu.42
Nemožno v tejto súvislosti akceptovať náhľad poľského historika Tadeusza
M. Trajdosa, ktorý pri analýze vizitácie Spišského dekanátu z roku 1728
napísal: Parafia miejska Starej Lubowli obejmowała miasto oraz, mimo
braku wzmianek wizytacyjnych, niewątpliwie także podzamcze za Popradem
i pobliską wieś Sadek, graniczącą z terenem zamkowym. Miasto, podzamcze
i wspomniana wioska zamieszkiwane były także przez Polaków.43
Na základe analýzy dokladov viažucich sa k roku 1408 by vyplývalo,
že súčasťou zálohu sa v roku 1412 stalo 12 dedín. No nie je to konečné
číslo. Na ľubovnianskom hradnom panstve sa v druhej polovici 14. storočia
vyvinula ešte jedna dedina, ktorá sa v roku 1408 nestala predmetom donácie
Žigmunda Luxemburgského Imrichovi z Perína. V roku 1359 vyčlenil Ľudovít Veľký kus lesa z ľubovnianskeho hradného panstva na založenie
37
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ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice 1990, s. 84 – 85.
MAŁECKI, Jan (ed.): c. d., s. 180.
FINDROVÁ, Ivica – MAJTÁN, Milan: Geografické názvy okresu Stará Ľubovňa.
Bratislava 1989, s. 11.
ŠTEVÍK Miroslav: Listinné formy stredovekých názvov sídiel horného Spiša ako
historický prameň. In: FETKO, Filip – ŠTEVÍK, Miroslav (eds.): Pocta Ivanovi
Chalupeckému. Zborník príspevkov k slovenským dejinám vydaný pri príležitosti
osemdesiatin doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Levoča 2012 (2012 c), s. 63 – 65.
Doc. PhDr. Ivanovi Chalupeckému ďakujem za upozornenie na uvedenú skutočnosť.
Kriegsarchiv Wien, Kartenabteilung B IX a. B. 77, Coll. V, Sect. 6.
TRAJDOS, Tadeusz M.: Dekanat Spiski Diecezji Krakowskiej w świetle wizitacji 1728
roku. In: Nasza Przeszłość, 1998, tom 90, s. 116.
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novej dediny s 30 lánmi podľa nemeckého práva a podaroval šľachticom
zo šarišského Petrovenca.44 V doterajšej historickej spisbe bola uvedená
donácia spájaná s obcou Stráňany.45 V skutočnosti sa týkala Litmanovej.46
V roku 1408 Litmanová nebola súčasťou hradného panstva Ľubovňa, ale
patrila šľachticom z Petrovenca. Z uvedeného dôvodu ju nenachádzame
medzi obcami darovanými Imrichovi z Perína.47 Iná situácia nastala v roku
1412, keď sa ľubovnianske domínium stalo súčasťou spišského zálohu.
Medzi sídlami, ktoré sa ocitli v novom postavení, nesporne patrila aj
Litmanová. Obdobne ako viacero iných spišských sídiel však ešte počas 15.
storočia spustla. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že primárnou príčinou
pustnutia sídiel na Spiši v spomínanom období boli nepriaznivé klimatické
pomery. Na základe dávnych meteorogických meraní najnepriaznivejšie
teplotné pomery v období medzi rokmi 1000 až 1526 panovali v 15. storočí.48 V roku 1564 sa spomína opustené pole Litmanowa.49 K obnove Litmanovej došlo v roku 1570, keď ju osídlili Rusíni.50
Na základe dlhoročného výskumu vývinu sídliskových pomerov na zálohovanom území konštatujeme, že v roku 1412 sa súčasťou spišského
zálohu popri 16 mestách a mestečkách, dvoch hradoch (Ľubovňa a Podolínec) stalo 13 dedín ležiacich na území ľubovnianskeho domínia: Nová
Ľubovňa, Chmeľnica, Nižné Jakubany, Vyšné Jakubany, Forbasy, Nižné
Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Kamienka, Petrova Ves, Jarabina, Lacková,
Hajtovky a Litmanová.51
Ďalší vývin sídliskových pomerov (od druhej polovice 16. storočia)
možno pomerne presne sledovať na základe zachovaných lustrácií (revízií).
V roku 1564 existovalo na území ľubovnianskeho domínia 9 dedín: Nová
Ľubovňa, Chmeľnica, Jakubany, Forbasy, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy,
Kamienka, Jarabina a Lacková.52 Ako sa na to už poukázalo, v roku 1570
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Archív biskupského úradu Spišská Kapitula (ďalej len ABUSpK), Hodnoverné miesto
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5, Fasc. 8, N. 36 b.
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bola obnovená Litmanová.53 Vznik ďalších vidieckych sídiel sa týkal dovtedy neosídlenej severovýchodnej časti ľubovnianskeho domínia. Na prelome
16. a 17. storočia vznikli obce Kremná a Sulín,54 ktoré osídlilo obyvateľstvo
rusínskeho pôvodu. Pred rokom 1627 sa vyvinul Nižný Krempak.55 Práve
v tom čase nadobudla Kremná prívlastok Vyšný Krempak.56 Do polovice
17. storočia sa vyvinula ešte obec Kače.57 K roku 1664 existovalo na území
ľubovnianskeho domínia 14 dedín. V ďalšom období k nim pribudla už len
obec Hraničné.
Najviac súborných údajov k sídelnej sieti na území Spišského starostovstva sa zachovalo z polovice 18. storočia, z rokov 1747,58 1758 (Inventarium
der Starostei Zips)59 a 1765.60 V tom čase tu existovalo týchto 15 dedín:
Nová Ľubovňa, Chmeľnica, Jakubany, Forbasy, Nižné Ružbachy, Vyšné
Ružbachy, Kamienka, Jarabina, Lacková, Litmanová, Vyšný Krempak
(Kremná), Sulín, Kače, Nižný Krempak s Pilhovom a Hraničné.
Podrobný prehľad sídelných pomerov na konci zálohu poskytuje Prvé
vojenské mapovanie, s ktorým sa na Spiši začalo v roku 1769.61 Popri rieke
Poprad sú zaznamenané aj menšie sídelné jednotky, ktoré neobsahujú súpisy
z rokov 1747, 1758 a 1765. Konkrétne ide o nasledovné sídla: Krendželovka
(Krenschełowka Kalupen), Medzibrodie (Medzi Prwodje), Mníšek (Mnissek),
Závodie (Zawodje). Z uvedeného je zrejmé, že severovýchodná oblasť
ľubovnianskeho domínia, ktorej osídľovanie sa začalo až na prelome 16.
a 17. storočia, v polovici 18. storočia vykazuje pomerne hustú sieť sídiel,
ktoré v historických prameňoch vystupujú buď ako samostatné obce: Kremná
(Ober Krompach), Hraničné (Gransdorf), Nižný Krempak (Kis/Nieder
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Krompach) s Pilhovom (Pilchov), Kače (Kacza), Sulín (Pohlnisch Szulin)
alebo menšie sídelné jednotky (Krendželovka, Medzibrodie, Mníšek,
Závodie).62 Ešte aj na začiatku 19. storočia sú charakterizované ako osady
– vicus (Medzibrodzie a Zavodze), časti – portio (Krendzielovka), resp.
hostinec – diversorium (Mnissek).63 Krendželovka, Medzibrodie a Závodie
správne patrili obci Kače.64
Niekoľko dní po slávnostnom prevzatí zálohovaného územia pod uhorskú správu (5. – 10. novembra 1772),65 15. novembra 1772, bol vyhotovený
odpis lustrácie z 24. decembra 1764,66 ktorý obsahuje nasledujúci zoznam
sídiel:
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Starostwo Spiskie
Miast XIII Spiskich

Capitaneatus Scepusiensis
Tredecim oppida Scepusiensia

Miasto Lubica
Miasto Nowawies
Miasto Podegrodzie
Miasto Wlochy
Miasto Béla
Miasto Sobota
Miasto Felka
Miasto Poprád
Miasto Wierzbow
Miasto Twarosna
Miasto Macieiowce
Miasto Sztraski
Miasto Ruszkinowce
Miasto Lubownia
Miasto Gniasda
Miasto Podoliniec
Wies Hogbart

Oppidum Laibicium
Oppidum Igló
Oppidum Várallya
Oppidum Olaszinum
Oppidum Béla
Mons Sancti Georgii oppidum
Oppidum Felka
Oppidum Poprád
Oppidum Menchardi villa
Oppidum Durand
Oppidum Mathei Villa
Oppidum Michaelis Villa
Oppidum Rusquinium
Civitas Lublyó
Oppidum Gniasda
Civitas Podolin
Villa Hogbart

PORUBSKÁ, Bronislava: Zbierka historických máp prvého, druhého a tretieho vojenského mapovania. Dostupné na internete: www.pamiatky.sk/sk/page/mapy-1-2-3vojenského-mapovania.
LIPSZKY, Joannes: Repertorium locorum objectorumque in XII. Tabulis Mappae
regnorum Hungariae. Budae 1808, s. 281, 352, 418, 431.
LIPSZKY, Joannes: c. d., s. 281.
DIVÉKY, Andor: Dzieje przyłączenia miast spiskich do Węgier w r. 1770-tym. In:
Przegląd Historyczny, 1921, roč. 23, č. 1, s. 39 – 40.
MOL, Urbaria et Conscriptiones, Fasc. 146, Nr. 70.
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Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies
Wies

Nowa Lubownia
Jacubiany
Kamionka
Jarzębina
Litmanowa
Wysni Krepak
Gronostow
Nizni Krepachy Pilchov
Kacze
Sulin
Niznie Drusbaki
Wysnie Drusbaki
Forbasz
Lackowa

Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa

Neo Lublyó
Jacubian
Kamionka alias Lapidis
Jerubina
Litmanova
Superior Krepak
Gronostow
Inferior Krepach et Pilhow
Kacze
Sulain
Inferior Drusbak
Superior Drusbach
Forbas
Laczkowa

Ako vyplýva z uvedených prehľadov sídelných pomerov z rokov 1412,
1564, 1664 a 1765, počas viac ako tri a pol storočia prešla sídelná sieť
ľubovnianskeho domínia zložitým vývojom. Na začiatku zálohu tu existovalo 13, k roku 1564 9, k roku 1664 14 a k roku 1765 15 dedín. Celkovo
tu počas zálohu v rozličných časových úsekoch jestvovalo 18 obcí. Najmenší
počet sídiel spadá do obdobia druhej polovice 15., resp. prvej polovice
16. storočia, čo je charakteristickou črtou nielen pre Spiš. Ide o obdobie
najvýraznejšieho pustnutia sídiel. Počas existencie zálohu sa na území
ľubovnianskeho domínia vyvinulo päť nových dedín a to v jeho dovtedy
neobývanej severovýchodnej časti: Kremná (Vyšný Krempak), Sulín, Kače,
Nižný Krempak (Pilhov), Hraničné. Nižný Krempak vystupuje v 18. storočí
s Pilhovom ako jedna obec. Okrem toho sa tu vyvinuli menšie sídelné
jednotky: Krendželovka, Medzibrodie, Mníšek a Závodie. Počas zálohu
spustli na skúmanom území Jakubany, Petrova Ves, Lacková, Hajtovky
a Litmanová. Obnovili sa z nich: Jakubany, Lacková a Litmanová.
Posúdil: PhDr. František Žifčák

50

K vývoju sídelných pomerov na území spišského zálohu v rokoch 1412 – 1772

Sídelná štruktúra ľubovnianskeho domínia v roku 1412.
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ENTWICKLUNG VON SIEDLUNGSVERHÄLTNISSEN AUF DEM
GEBIET DES ZIPSER PFANDES IN DEN JAHREN 1412 – 1772
Miroslav Števík
Der Autor beschäftigt sich in dem vorliegenden Beitrag mit der Entwicklung von
Siedlungsverhältnissen auf dem Gebiet des Zipser Pfandes (Starostei Zips) in den
Jahren 1412 – 1772. Im Jahr 1412 wurden zum Bestandteil des Pfandes 16 Städte,
zwei Burgen und 13 Dörfer. Die Anzahl der Städte und Städtchen hatte sich in der
Dauer des Pfandes nicht geändert, doch die Siedlungsstruktur der dörflichen Siedlungen
auf dem Gebiet des Lublauer Dominius war einer komplizierten Entwicklung
durchgegangen. Zu Beginn des Pfandes existierten 13, im Jahr 1564 9, im Jahr 1664
14 und im Jahr 1765 15 Dörfer. Insgesamt existierten in diesem Gebiet zwischen den
Jahren 1412 – 1772 in verschiedenen zeitlichen Abschnitten 18 Dörfer. Während der
Existenz des Pfandes erloschen in dem erforschten Gebiet Jakubany, Petrova Ves,
Lacková, Hajtovky und Litmanová. Erneuert wurden: Jakubany (1497), Lacková
(1562) und Litmanová (1570). Die Quellen aus dem 18. Jahrhundert verzeichnen auf
dem Gebiet des Lublauer Dominiums auch die Gegenwart von kleiner
Siedlungseinheiten: Krendželovka, Medzibrodie, Mníšek und Závodie. Krendželovka,
Medzibrodie, Mníšek und Závodie waren der Verwaltung vom Dorf Kače
untergeordnet. Bei Mníšek handelte es sich nur um ein Wirtshaus. Aus dem hier
Geschilderten ist es notwendig in historischen Arbeiten zu der Geschichte des Zipser
Pfandes, insbesondere bei der Anführung der Anzahl von gepfändeten Dörfern, zu
erwähnen, dass in verschiedenen zeitlichen Abschnitten es sich um 18 Dörfer handelt.
Andernfalls sollte man sich auf eine Quelle aus einem konkreten Jahr beziehen.
Übersetzung: Filip Fetko
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AUGUSTINIÁNSKY KLÁŠTOR SV. ALŽBETY
V SPIŠSKOM PODHRADÍ*
Miroslav Huťka
Väčšina stredovekých miest mala pomerne zložitú vnútornú štruktúru.
Ich súčasťou bola tržnica, centrálne sakrálne miesto (farský kostol), hradby,
meštiacke domy a iné stavby. Je prirodzené, že infraštruktúra mesta sa
postupom času stávala čoraz zložitejšou, pričom pribúdali rôzne objekty,
ktoré boli často prejavom bohatstva, politického významu a historického
vývoja. V ich útrobách sídlili pre mesto veľmi dôležité inštitúcie. Len
bohaté mestá si mohli dovoliť postaviť samostatne stojacu radnicu, krytú
tržnicu alebo hodinovú vežu.
Neoddeliteľnou súčasťou urbanizačnej štruktúry stredovekých miest sa
od 13. storočia stali kláštory žobravých reholí. Každé významnejšie mesto
malo na svojom území prítomných mendikantov, väčšinou v podobe
františkánov alebo dominikánov. Kláštor bol odrazom ekonomickej a tým
aj politickej sily miest a významným mestotvorným činiteľom.1 Mohli si
ich dovoliť vydržiavať len tie významnejšie, pretože starať sa, zväčša už
o druhý sakrálny objekt, nebolo jednoduché a vyžadovalo si to množstvo
finančných prostriedkov: mesta, mešťanov, okolitej šľachty a iných mecenášov. Kláštor bol preto prejavom bohatstva, tým aj politickej sily a v neposlednom rade aj kultúrnosti mestskej komunity. Tie najbohatšie mestá
si mohli dovoliť aj viacero kláštorov. Menších bratov a Rehoľu kazateľov
postupne nasledovali aj ostatné žobravé rehole. Patria medzi ne napríklad:
trinitári,2 serviti, karmelitáni alebo augustiniáni.3 Jedným z takýchto významnejších stredovekých miest bolo aj Spišské Podhradie.
Aj toto mesto, nachádzajúce sa v tesnej blízkosti, na jednej strane centra
vyššej cirkevnej správy v Spišskej Kapitule a na strane druhej strediska
civilnej správy na Spišskom hrade, postupne získalo postavenie, ktoré mu
umožnilo vybudovať zložitejšiu vnútornú štruktúru výstavbou kláštora alebo
lepšie prijatím na svoje územie Rehoľu pustovníkov sv. Augustína.

* Táto štúdia bola podporená z grantového projektu Ministerstva školstva SR VEGA
I/0925/13 Rád sv. Augustína v stredovekých dejinách Slovenska.
1
SLIVKA, Michal: Mendikantské rehole v mestotvornom procese na Slovensku. In: Archaeologia historica 25, 2000, s. 267 – 277.
2
LAWRENCE, Hugh: Dějiny středověkého mnišství. Praha; Brno 2001, s. 268 – 269.
3
ELM, Kaspar: Eremiten und Eremitenorden des 13. Jahrhunderts. In: ELM, Kaspar
(ed.) Beiträge zur Geschichte des Paulinerordens. Berlin 2000, s. 14 – 16.
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Problémom Spišského Podhradia však bolo, ako sa neskôr ukázalo, že jeho
mestský kláštor bol na hranici finančných možností mesta a jeho okolia
a nemohol sa zrejme rozvinúť do zložitejšej podoby. Napriek tomu sa kláštor augustiniánov udržal v meste až do 16. storočia. Historický vývoj bol
pomerne zložitý a jeho determinanty môžu byť rôzne. Preto sa ich pokúsime
objasniť v našom príspevku.
Počiatky účinkovania Rehole pustovníkov sv. Augustína v Spišskom
Podhradí sú, ako v iných prípadoch, nejasné. Ich príchod sa datuje pomerne
široko – od obdobia prvej polovice 14. storočia po začiatok 15. storočia.
Prvýkrát sa uhorské kláštory, a teda aj kláštor vo Spišskom Podhradí,
v historickej práci objavuje v dodatkoch ku Trnavskej synode, ktorú zvolal v roku 1629 kardinál Peter Pazmány do Trnavy. Je tu vypracovaný
zoznam uhorských kláštorov, medzi inými aj priorátov Rehole pustovníkov
sv. Augustína. Mnohé rehoľné domy už autor dokumentu nepoznal, no spomína Kláštor sv. Alžbety v Spišskom Podhradí.4 Diplomatický materiál,
ktorý sa týkal tohto kláštora, prvýkrát publikoval vo svojej edícii spišského
diplomatára Carolus Wagner.5 Žiaľ, išlo len o jednu listinu, s ktorou potom
pracovali mladší historici. Napríklad Damián Fuxhoffer6 alebo Jakab Rupp.7
D. Fuxhoffer vo svojej práci vniesol chybnú informáciu týkajúcu sa existencie augustiniánskeho kláštora aj na Spišskom hrade rovnakého zasvätenia.8 O tomto kláštore však neexistujú žiadne historické správy. Paradoxne však o niečo mladšia práca najvýznamnejších rehoľných historikov
Xystusa Schiera a Martina Rosnáka prácu Carola Wagnera nepozná, no
publikuje novú listinu poľského kráľa Žigmunda z roku 1512 pre podhradských augustiniánov.9
Historici v 20. storočí priniesli niektoré nové pohľady na počiatky
vzniku priorátu sv. Alžbety. Maďarský autor Ferenc Fallenbüchel k dejinám
kláštora síce nepridáva nič nové, ale poznal obe známe listiny.10 Ďalšia
4

5
6

7

8
9

10

PÉTERFFY, Carolus: Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catolicae in Regno Hungariae
celebranta. II. Posonii 1742. S. Elisabethae Viduae, sub Arce Scepus.
WAGNER, Carolus: Analecta Scepusii sacri et profani I. Viennae 1774, s. 416 – 419.
FUXHOFFER, Damiáni – CZINÁR, Maurus: Monasteriologiae regni Hungariae. Tomus II. Pestini 1860.
RUPP, Jakab: Magyarország helyrajzi története II. fő tekintettel az egyházi Intézetekre,
vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék
szerint rendezve. Pest 1872, s. 167 – 168.
FUXHOFFER, – CZINÁR, Monasteriologiae, s. 220.
SCHIER, Pál Xystus – ROSNÁK, Martinus: Memoria provinciae Hungaricae Augustinianae antiquae, adservata in schedis P. Xysti Schier eremitae Augustiniani, ac dein
per Martinum Rosnak ejusdem Instituti alumnum in lucem publicam emissa Anno
MDCCLXXV. Graecii 1778, s. 103 – 104.
FALLENBÜCHL, Ferenc: Az Ágostonrendiek Magyarországon. Szent István Akadémia II.
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maďarská autorka Beatrix Romnányi encyklopedicky spracovala uhorské
stredoveké kláštory a v osobitnej štúdii sa rámcovo venovala aj augustiniánom.11 Zo slovenských autorov, ktorí sa sčasti venovali problematike
kláštora v Spišskom Podhradí, možno spomenúť Michala Slivku, Štefana
Lenčiša,12 Miroslava Števíka13 alebo Ivana Chalupeckého.14 Čiastočne sa
kláštoru venovali v rámci svojich koncepcií aj niekoľkí poľskí autori, napr.
Grzegorz Uth alebo Hentryk Ruciński, no k jeho dejinám neprinášajú nič
nové.15
Otázkou však naďalej zostáva, prečo prichádzajú pustovníci do Podhradia
až v období neskorého stredoveku? Bolo teda pustovníctvo aktuálnym
spôsobom života aj v období konca 14. a v storočí pätnástom? Pozval ich
niekto? Ide o zastrešenie rozptýlených, solitérnych pustovníkov a ich inštitucionalizáciu? Alebo ide o prejav vnútorného rozvoja, difúzie samotnej
rehole, ktorá si hľadala nové miesta pôsobenia a uspokojila sa s pastoráciou
na úkor kontemplácie? Zároveň je diskurz obohatený aj o možnosť, že
v Spišskom Podhradí pôsobili beginky, laické združenie nábožných žien.
S touto teóriou prišiel Dezső Csánki.16 Pokúsime sa preto analyzovať aj túto
problematiku.
Významnú úlohu pri inštitucionalizácii rozptýlených pustovníkov
v 13. a 14. storočí zohrala rehoľa pavlínov,17 no netreba zabúdať ani
na Rehoľu pustovníkov sv. Augustína. Aj táto nová cirkevná rehoľa vznikla
zlúčením autochtónnych eremitických buniek a malých kongregácií najmä

11

12
13

14

15

16
17

Osztályának értekezése III/3, Budapest 1943, s. 53 – 54, alebo novšia práca autora,
ktorá však vychádza zo staršej predlohy: FALLENBÜCHL, Ferenc – RING, Gerhard:
Die Augustiner in Ungarn vor der Niederlage von Mohács 1526. In: Augustiniana
15, 1965, s. 165 – 166.
ROMHÁNYI, Beatrix: Ágostonrendi remeték a középkori Magyarországon. In: Aetas,
2005, roč. 20, č. 4, s. 91 – 101; ROMHÁNYI, Beatrix.: Kolostorok és tarsaskáptalanok
a középkori Magyarországon. Budapest 2000.
LENČIŠ, Štefan: Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí. Prešov 1999.
ŠTEVÍK, Miroslav: K počiatkom a lokalizácii stredovekých kláštorov na Spiši. In:
Sandecko-spišské zošity 5, 2010, s. 16 – 17.
CHALUPECKÝ, Ivan: Zrod a počiatky stredovekého mestečka. In: Kronika mesta
Spišské Podhradie, [ed. František Žifčák]. Spišské Podhradie 1999, s. 17.
UTH, O. Grzegorz: Szkic historyczno-biograficzny Zakonu augustjańskiego w Polsce.
Kraków 1930, alebo RUCIŃSKI, Henryk: Cirkevná štruktúra Spiša v neskorom
stredoveku. In: Historia Scepusii I. [Martin Homza – Stanisław A. Sroka eds.],
Bratislava – Kraków 2009, s. 400 – 430.
CSÁNKI, Dezső: Magyarország történelmi földrajza I. Budapest 1890, s. 255.
SLIVKA, Michal: K problematike eremitizmu na Slovensku. In: Dejiny a kultúra
rehoľných komunít na Slovensku. (Ed. Jozef Šimončič), Trnava 1994, s. 56. Nakoniec
aj M. Slivka pripúšťa prítomnosť pustovníkov z Talianska na našom území (s. 57).
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v severnom Taliansku, a to po roku 1256.18 Augustiniáni v období 14.
a 15. storočia už boli v oblasti severného Uhorska (na Slovensku) pomerne
známi, nakoľko už od začiatku druhej polovice 13. storočia (po roku 1262)
mali svoj kláštor v neďalekom Veľkom Šariši19 a od roku 1333 (1334) aj
v Hrabkove. Je možné, že sa niečo podobné, teda usadenie solitérnych
pustovníkov udialo aj v Spišskom Podhradí?
Všeobecne pustovníci pôsobili na Spiši už aj v predchádzajúcom období,
čoho dôkazom sú písomné záznamy, ako aj toponymá.20 Z chotárnych
názvov možno spomenúť lokalitu „Raj“ v katastri Spišských Vlachov,
„Remeta“ v katastri Olšavice, „Heremita“ v katastri Vyšného Slavkova, ako
aj hypotetická pustovňu na vrchu sv. Martina v susedstve Spišskej Kapituly
a ďalšie. 21 V mnohých prípadoch mohlo ísť o pustovníkov benediktínskych, pavlínskych alebo laických, ale nemožno vylúčiť ani augustiniánov.
Ale v období 14. a 15. storočia už bratia Rehole sv. Augustína pôsobili
väčšinou v pastorácii ako žobravá rehoľa.
Beatrix Romhányi datuje dobu vzniku priorátu sv. Alžbety v Spišskom
Podhradí do obdobia pred rokom 1328. Jeho zakladateľom bol údajne kráľ
Karol Róbert, alebo jeho manželka Alžbeta.22 Táto informácia sa však nedá
overiť z iných zdrojov a preto ju možno považovať za nepresnú. Takýto
skorý príchod navyše odporuje neskoršiemu vývoju.

18

19

20

21

22

K problematike je množstvo literatúry, napríklad: ELM, Kaspar: Italienische Eremitengemeinschaften des 12. und 13. Jahrhunderts: Studien zur Vorgeschichte des
Augustiner-Eremitenordens. In:: ELM, Kaspar (ed.) Vitae fratrum: Beiträge zur
Geschichte der Eremiten- und Mendikantenorden des zwölften und dreizehnten
Jahrhunderts. Saxonia Franciscana, Band 5. Annweiler 1994, s. 3 – 54; GUTIÉRREZ,
David: Geschichte des Augustinerordens. Bd. 1, Teil 1, Die Augustiner im Mittelalter
1256 – 1356. Würzburg 1985; RANO, Balbino: The Order of Saint Augustine. Roma,
1975; ANDREWS, Frances: The Other Friars: Carmelite, Augustinian, Sack and Pied
Friars In: the Middle Ages. Woodbridge 1988.
HUŤKA, Miroslav: Rád sv. Viliama vo Veľkom Šariši. Príspevok k počiatkom Rádu
pustovníkov sv. Augustína v stredovekom Uhorsku.In: RÁBIK, Vladimír a kol.: Vývoj
cirkevnej správy na Slovensku. Trnava 2010, s. 230 – 246.
K tomu podrobnejšie prácu KÚTNIK ŠMÁLOV, Jozef: Kresťanský stredovek Slovenska.
Bratislava 2005.
SLIVKA, Michal: Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre
osídlenia. Archaeologia Historica 18, 1993, s. 55 – 56. Ďalšie príklady uvádza M.
Slivka vo svojej práci SLIVKA, Michal: Sídlisková a cirkevná štruktúra Spiša vo
včasnom a vrcholnostredovekom období. In:: Terra Scepusiensis, [eds. Ryszard
Gladkiewicz – Martin Homza,]. Levoča; Wroclaw 2003, s. 351, 353, 360 a 361.
ROMHÁNYI, Beatrix: Ágostonrendi remeték a középkori Magyarországon. In: Aetas,
2005, roč. 20, č. 4, s. 94 (bez poznámky); ROMHÁNYI, Beatrix: Kolostorok és
tarsaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest 2000, s. 65.
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Totiž o objektívnej prítomnosti pustovníkov sv. Augustína v bezprostrednej blízkosti Spišského Podhradia sa dozvedáme až z obdobia konca
14. storočia. Tieto správy súvisia so špitálom vybudovaným v Spišskom
Podhradí miestnym farárom Henczmanusom. Jeho súčasťou bola aj kaplnka
vybudovaná z kameňa a zasvätená sv. Alžbete, pričom samotné budovy
špitála boli drevené. Celý objekt ležal na južnom okraji mesta neďaleko
potoka. Jeho správcami (rektormi alebo presbytermi) boli po jeho založení
Ján Tentswald, ďalej Herman Smorl a napokon Mikuláš Kolbach. Volil ich
podhradský farár spolu s mešťanmi a potvrdzovala ho Kapitula. Presný
dátum jeho vybudovania nie je známy, ale pravdepodobne sa tak stalo
niekedy pred rokom 1397.23 Miestny rektor nebol schopný vyžiť z prostriedkov poskytovaných špitálu a tak svoj úrad opustil. Stalo sa tak niekedy
pred rokom 1399. Za niekoľko rokov sa tu teda vystriedali traja správcovia, čo svedčí o ťažkostiach, s ktorými sa zrejme stretávali.
O uprázdnené miesto rektora sa okamžite začali zaujímať augustiniáni
možno na odporúčanie kapituly (z písomného materiálu však vyplýva opak).
Právo obsadiť miesto správcu špitála však mal na základe patronátneho
práva miestny farár, ktorým bol už Ján Libusz a ten sa zrejme sťažoval
v Ostrihome, pretože ostrihomsky vikár Matúš de Vicedominis z Piacenzy
v roku 1399 požiadal Spišskú kapitulu o vyšetrenie príčin, prečo sa tak
stalo. Kapitula ho mala informovať o priebehu a okolnostiach usadenia sa
augustiniánov na akomsi spustnutom mieste neďaleko Spišskej Kapituly
(loci hospitalis desolati prope Ecclesiam B. Martini de Scepus existentis).
Pustovníci sa tu údajne pokúšali vybudovať aj kaplnku.24 Toto miesto je
opísané ako opustený špitál (hospic), ale v širšom slova zmysle môže
znamenať aj miesto pohostinnosti (pohostinné miesto), a túto úlohu plnil
aj kláštor. Jeho súčasťou býval totiž aj hospic. Táto skutočnosť môže
nasvedčovať tomu, že sa hovorí o lokalite neďaleko Spišskej Kapituly
s názvom Pažica.25 Archeologický výskum potvrdil na tomto mieste existenciu údajného zaniknutého kláštora s kultúrnou vrstvou z obdobia
23

24

25

CHALUPECKÝ, Ivan: Zrod a počiatky stredovekého mestečka. In: Kronika mesta
Spišské Podhradie, [ed. František Žifčák]. Spišské Podhradie 1999, s. 17.
WAGNER, Analecta Scepusii, s. 417. Krátky regest tejto listiny s vročením do roku
1391 uverejnil aj Georgius Fejér. No podľa zistenia László Kosztu, tento regest
neexistuje. FEJÉR, Georgius (ed.). Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac
civilis : Studio et opera Georgii Fejér. (ďalej len CDH) X/1. Budae 1829 – 1844,
s. 694 – 694. KOSZTA László: Benediktínsky kláštor z 11. storočia na Spiši? In:
HČ, 2009, roč. 59, č. 2, s. 353.
RUTTKAY, Alexander – SLIVKA, Michal: Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku. In: Archaeologia historica 10,
1985, s. 346 – 347.
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11. a zo 14. storočia.26 Lenže neďaleko, alebo pri Spišskej Kapitule, sa
nachádza aj Spišské Podhradie. No ako je možné, že špitál v Podhradí,
postavený niekedy medzi rokmi 1392 (1397), keď bol ešte podhradským
farárom Ján Grosz27 a rokom 1399, vystriedal až troch správcov a dostal
sa do dezolátneho stavu? Ďalšou otázkou je, prečo sa miestny farár sťažoval na augustiniánov, keď nebol schopný finančne ani personálne špitál
zabezpečiť a dopustil, že spustol? Alebo bol ostrihomský vikár nesprávne
informovaný, alebo bol problém niekde inde?
Spišský prepošt Gregor v roku 1400 zvolal komisiu zloženú z dôveryhodných ľudí, v ktorej mali svoje miesto aj bývalí rektori špitála spolu
s ďalšími predstaviteľmi mesta a Spišskej kapituly. Zápis z jednania je
pomerne rozsiahly a svedčí o svedomitosti, s ktorou kapitula k šetreniu
pristúpila. Listina obsahuje aj prepis listu, ktorý poslal ostrihomský vikár.
Z neho vyplýva, že bol pravdepodobne nepresne informovaný o situácii,
pretože nevedel presne, kde sa augustiniáni usadili, len vedel, že to bolo
blízko Kapituly. Navyše miesto opisuje ako spustnuté, ale z vyšetrovania
vyplýva, že bolo bez rektora len pol roka.28 Počas vyšetrovania sa však
zistilo, že miestni obyvatelia tu už augustiniánov prijali a želali si, aby
špitál spravovali aj naďalej, čo boli skoro všetci zúčastnení ochotní akceptovať až na jednu stranu – podhradského farára!
Príčinou jeho nespokojnosti zrejme bolo, že augustiniáni okrem starostlivosti o chorých, starých a pocestných slúžili v kaplnke sv. Alžbety
omše a vysluhovali sviatosti, čím zasahovali do práv miestneho farára.
Podhradský kňaz sa preto nevzdával v boji za svoje práva a snažil sa ďalej.
Možno teda zatiaľ konštatovať, že Rehoľa pustovníkov sv. Augustína
prišila do Spišského Podhradia niekedy počas roku 1399 a rehoľníci zrejme
bez vedomia farára a mešťanov prevzali miestny opustený špitál alebo len
vysluhovali sviatosti, čím porušovali práva miestneho kňaza. Je však ťažko
možné predpokladať, že ich príchod bol svojvoľný. Minimálne jedna
z troch zainteresovaných strán (mestská rada s richtárom, miestny farár
a kapitula) musela ich príchod aspoň čiastočne požehnať. Spustnutá drevená budova špitála sa tak stala zárodkom nového kláštora, čo u žobravých reholí v európskych mestách nebolo výnimočné.29
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VALLAŠEK, Adrián: Zaniknutý kláštor svätého Martina nad Spišskou Kapitulou. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 61 – 65.
CHALUPECKÝ, Ivan: Zrod a počiatky, s. 14
WAGNER, Karol: Analecta Scepusii, s. 418 – 418.
SLIVKA, Michal: Mendikantské rehole, s. 271.
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Odkiaľ sa však pustovníci v Spišskom Podhradí vlastne vzali? Možno
predpokladať, že ich domovským kláštorom bol blízky Hrabkov alebo Veľký
Šariš, kde už augustiniáni pôsobili dlhšiu dobu. Vo Veľkom Šariši sa príchod augustiniánov (viliamitov) datuje už do obdobia druhej polovice
50-tych rokov 13. storočia a kláštor v Hrabkove vznikol v roku 1333
(1334) obsadený mníchmi z Veľkého Šariša.30 Rehoľa pustovníkov sv. Augustína tak mala v regióne už dva kláštory, ktoré mohli slúžiť ako jadro
s filiáciou v Spišskom Podhradí.31 V tejto súvislosti netreba zabúdať ani
na hypotetickú možnosť, že rehoľníci prišli z Poľska. Tlak Krakova na severné oblasti Uhorska, najmä na Spiš a Šariš, sú z histórie dobre známe.
Navyše Spišské Podhradie patrilo k zálohovaným mestám. V tomto období
máme doložené prenikanie augustiniánov z kláštora sv. Kataríny v Krakove
do Bardejova (1390)32 a do Košíc (1422).33 Kláštor sv. Alžbety však vždy
patril do uhorskej augustiniáskej provincie a do tzv. spišského dištriktu.34
Mnísi si svojou činnosťou získali obyvateľov mesta, ale miestny farár
sa cítil ich účinkovaním poškodzovaný vo svojich právach pravdepodobne
vo finančnej oblasti (štólne poplatky). Neprestal sa preto sťažovať. Keďže
nepochodil na arcibiskupstve v Ostrihome, obrátil sa so svojou sťažnosťou
ešte vyššie, a to priamo k pápežovi. Navyše je možné, že augustiniáni
neboli jediní, kto sa zaujímal o správu mestského špitála! V meste totiž
možno v tom období predpokladať aj pôsobenie antonitov akiste z blízkych Draviec.35 Totiž, miestny farár Ján Libusz sa obrátil so sťažnosťou sa
na jedného z dvoch pápežov (rímskeho) Bonifáca IX. (1389 – 1404). Jeho
apel bol vypočutý a pápež odpovedal bulou z 9. marca 1402, ktorou zakazoval zasahovanie do jeho kompetencií.36
Medzi narušovateľmi práv miestneho farára sa výslovne spomínajú žobraví mnísi (mendicantium fratres) a antoniti (canonici monasterii et domorum sancti Antonii Viennensis, ordinis sancti Augustini).37 Augustiniáni sa
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FALLENBÜCHL, Frernc: Az Ágostonrendiek, s. 47 – 48 alebo FALLENBÜCHL,
Ferenc – RING, Gerhard: Die Augustiner in Ungarn vor der Niederlage von Mohács
1526. In: Augustiniana 15, 1965, s. 156 – 157.
Na augustiniánsku filiáciu s centrom vo Veľkom Šariši upozornil už M. Slivka
SROKA, A. Stanisław: Bardejov v XV. storočí. Štúdie z dejín mesta. Bratislava 2011,
s. 25 – 38.
UTH, Grzegorz: Szkic historyczno-biograficzny, s. 75 – 76.
ROMHÁNYI, Beatrix: Ágostonrendi remeték, s. 91 – 101.
REŤKOVSKÁ, Adriana: Rehoľa antonitov na Slovensku. In: Acta historica Neosoliensia, 2010, roč. 13, č. 1 – 2, s. 12 – 13.
VÁRSZEGI, Asztrik (ed): Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae Illustrantia
1,4. Budapest 2000, s. 424 – 425.
VÁRSZEGI, Asztrik: Monumenta Vaticana, s. 424.
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tu priamo nespomínajú, no je všeobecne známe, že od začiatku 14. storočia
bola Rehoľa pustovníkov sv. Augustína zaraďovaná do kategórie žobravých
reholí,38 teda pod mendikantskými bratmi môžeme identifikovať práve
augutiniánov. Existencia kláštora františkánov v Spišskom Podhradí odporuje
v tomto prípade mladšej tradícii, ktorá lokalizuje do Podhradia jedine kláštor pustovníkov sv. Augustína.39 Zároveň sa v listine opäť a poslednýkrát
spomína špitál sv. Alžbety, v ktorom uvedení narušovali farárove práva.
Je celkom zaujímavé, že v tento istý deň pápež vydal listinu so skoro
identickým obsahom ako reakciu na podobnú sťažnosť tentokrát košického
farára Štefana z Kaseda (de Caseda) na neporiadky, ktorých sa v meste
dopúšťali františkáni (minoriti), dominikáni a augustiniáni.40 Je možné teda
predpokladať, že podhradský a košický farár v tejto veci postupovali spoločne a osobne alebo prostredníctvom posolstva si vynucovali dodržiavanie svojich legitímnych práv v Ríme.
Pretože sa v pápežskej bule explicitne nespomínajú augustiniáni, ale
len všeobecne žobraví mnísi, možno predpokladať buď zložitosť problematiky pôsobenia rehoľníkov v stredovekých mestách, alebo komunikačnú
bariéru. Tá sa však neprejavila v prípade košického plebána.41
Augustiniáni postupne okolo špitála zrejme vybodovali malý kláštor.
Objekty minimálne spočiatku boli pravdepodobne neveľké, no problémom
je ich lokalizácia, pretože neexistuje po ňom žiadna stopa. Pokúsil sa o to
Miroslav Števík, ktorý zhrnul doterajšie názory na lokalizáciu kláštora.42
Do úvahy pripadajú dve polohy. Jednou z nich je terajší kláštor Milosrdných
bratov, ktorý je však dedikovaný úcte sv. Jána z Boha.43
Druhou, pravdepodobnejšou alternatívou lokalizácie kláštora je južná
časť mesta neďaleko železničnej stanice. Táto možnosť vychádza z miestnej
tradície a je podporená rečou prameňov a všeobecným úzusom, ktorý lokalizuje špitál na okraj mesta, v tomto prípade južný, na ľavom brehu potoka.
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BUBEN, M. Milan: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích III/2. Žebravé
řády. Praha 2007, s. 25 – 27.
HOMZA, Martin: Počiatky kresťanstva na Spiši. In: Historia Scepusii I. [eds. Martin
Homza – Stanisław A. Sroka], Bratislava; Kraków 2009, s. 264.
VÁRSZEGI, Asztrik: Monumenta Vaticana, s. 423 – 424.
V Košiciach mali augustiniáni údajne svoj kláštor zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi.
Údajne generálny prior Augustinus Romanus získal v roku 1422 súhlas kráľa
Žigmunda na založenie kláštora a touto úlohou poveril krakovského augustiniána
Izaiáša z Krakova zv. Lechius (Poliak). UTH: Szkis historyczno-biograficzny, s. 75
– 76. Existenciu toho kláštora však nemáme potvrdenú z iných prameňov.
ŠTEVÍK, Miroslav: K počiatkom a lokalizácii, s. 16 – 17.
Napríklad: RUCIŃSKI, Henryk: Cirkevná štruktúra, s. 419.
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Listina z roku 1400 uvádza, že okolo špitála voľne rástli stromy (vŕby), čo
potvrdzuje predpoklad o okrajovej polohe blízko potoka (Sztari Jarek).
Jószef Hradszky vo svojej práci uvádza, že postupne v okolí kláštora boli
vystavané domy až vznikla tzv. Kláštorná ulica, ktorá sa nachádzala na západnom svahu hradného kopca.44 Kláštor sa teda postupne dostal do mestskej
zástavby.
V urbanizačnom procese v Uhorsku zohrávala inštitúcia špitálov veľmi
významnú úlohu. Väčšina miest si považovala za povinnosť vybudovať
tieto dobročinné zariadenia, ktoré sa okrem chorých venovali aj starostlivosti
o starých, núdznych, a v ktorých sa možno mohli ubytovať aj pocestní.
Vychádzalo to zo zmeny v náboženskom živote daného obdobia, pričom
sa charita stala okrem výstavby sakrálnych objektov významnou súčasťou
života stredovekej spoločnosti, a to zrejme v rozsahu, ktorý je v súčasnej
dobe ťažko predstaviteľný.
Špitály sú v stredoveku na našom území spočiatku veľmi úzko spojené
s existenciou kláštorov, no neskôr najmä so vznikom výsadných miest. Prvé
špitály na našom území boli zrejme kláštorné a mohli súvisieť najmä
s benediktínmi, menej s johanitmi alebo s antonitmi, pretože ich činnosť sa
už spájala zväčša s rodiacim sa mestským prostredím.45 Je teda pravdepodobné, že aj niektoré mestské špitály mohli byť spravované rehoľou.
Mestské špitály, v neskorom stredoveku ich bola väčšina, možno rozdeliť
na rehoľné a mestské, spravované priamo v réžii farského alebo mestského
spoločenstva.
Veľké a významné mestá mali často vybudované aj dva špitály, napríklad: Košice (sv. Antona alebo Alžbety a sv. Ducha),46 Levoča (sv. Alžbety
a sv. Ducha),47 Bratislava (sv. Antona a sv. Ladislava)48 alebo Bardejov49
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HRADSZKY, Jószef. Várdorlások a Szepességen. Szepesvár és környéke. Igló 1884,
s. 17. J. Hradszky uvádza aj existenciu cintorína, čo sa však bez archeologického
výskumu nedá potvrdiť.
Johaniti sa pokúšali získať tento špitál vybudovaný zrejme mestom Košice a dlho oň
viedli spor. HALAGA, R. Ondrej: Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice 1992,
s. 374 – 375. K ďalším johanitským kláštorom (špitálom), ako aj ku problematike
košických špitálov, pozri: SLIVKA, Michal: Rádové domy v štruktúre osídlenia
Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch (so zreteľom na
krížovnícke rády) In: Archaeologia historica 12, 1987, s. 386n. Naproti tomu antoniti
mali svoje pôsobisko najmä v spišských Dravciach a možno v Bratislave, kde spravovali špitál sv. Ladislava: REŤKOVSKÁ, Adriana: Rehoľa antonitov, s. 8.
HALAGA, O. Richard: Počiatky Košíc, s. 122 a 374 – 375.
SLIVKA, Michal: Uctievanie svätých na Slovensku. In: Studia archeologica Slovaca
medievalia V, 2006, s. 129 – 131.
OSLANSKÝ, František: Cirkev v stredovekej Bratislave. In: Historický časopis, 1993,
roč. 41, č. 2, s. 114 – 118.
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atď. V takomto prípade bol zväčša druhý špitál špecializovaným zariadením
pre nevyliečiteľne chorých, napríklad na malomocenstvo alebo neskôr na
mor. Menšie mestá mali zväčša len jeden špitál, napríklad: Banská Bystrica
(sv. Alžbety),50 Zvolen (špitál sv. Alžbety pri kaplnke Božieho Tela)51 alebo
Banská Štiavnica (rovnako sv. Alžbeta),52 atď.53
Význam slova špitál (hospital) mohol byť rôzny. V niektorých mestách
mohlo ísť o humanitárne zariadenie, ktoré skôr poskytovalo ubytovanie
a stravovanie pre sociálne odkázaných občanov, pričom sa neskôr presne
stanovoval počet klientov.54 Špitál mohol slúžiť aj ako prístrešie alebo
nocľaháreň pre pútnikov (tzv. xenodochium), ako tomu často bolo v západnej Európe. No ak špitál spravovali liečiteľské rehole, ako napríklad
antoniti alebo johaniti, možno predpokladať, že v takomto prípade šlo
hlavne o zdravotnícky objekty, teda nemocnice v pravom slova zmysle.55
Táto problematika na Slovensku však zostáva otvorená a vyžaduje si hlbší
výskum. Existuje totiž mnoho otázok: nie je známy napríklad presný vzťah
dvoch špitálov v jenom meste (nemocnica – hospic?) a podobne, mohli sa
v špitály ubytovať pocestní (pútnici, kupci?) a podobne.
Kláštor bol zrejme dobudovaný do polovice 15. storočia, pretože v roku
1442 sa objavuje ďalšia správa týkajúca sa kláštora sv. Alžbety v Spišskom
Podhradí. V archíve Spišskej kapituly sa totiž zachoval fragment štatučného mandátu kráľa Vladislava I. Jagelonského (1400 – 1444) z uvedeného
roku na majetok pre Petra zvaného Plocz zo Spišského Podhradia a jeho
syna Juraja, ktorý sa nachádzal naproti kláštoru sv. Alžbety (Claustri Beate
Elishabeth Regine).56 Táto donácia sa uskutočnila v ťažkých časoch občianskej vojny, keď kapitula stála na strane Ladislava Pohrobka a Spišský
hrad na strane Vladislava I. Jagelonského, čo sa prejavilo na vojenských
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JANKOVIČ, Vendelín: V období vrcholného feudalizmu. In: KOKUĽA, Andrej
a kol. (eds.): Dejiny Bardejova. Košice 1975, s. 102. Alebo z testamentov v prospech
špitálôov DOMENOVÁ, Marcela: Stredoveké testamenty v Bardejove. In: Historica
Carpatica, 2007, roč. 37, s. 15 – 25.
GRAUS, Igor: Špitál svätej Alžbety ako predmet zápasu Banskej Bystrice s Turzovsko-Fuggerovským mediarskym podnikom v prvej polovici 16. storočia. In: Historický
časopis, 1998, roč. 46, č. 4, s. 557 – 577.
HANULIAK, Václav: Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena. In: Archaeologica historica 32, 2007, s. 143 – 149.
SLIVKA, Michal: Uctievanie svätých, s. 129.
Nekompletné Informácie podáva staršia práca: BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária: Dejiny
zdravotníctva na Slovensku. Martin 1989, s. 25 – 26.
BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária: Dejiny zdravotníctva, s. 25 – 26.
Často sa v mestách nachádzali doslova špecializované špitály pre malomocných alebo
tzv. morové špitály. (Košice, Bardejov).
ABÚ SK, HMSK, Scr. 5, f. 9, nr. 14. Listina je poškodená, pričom sa zachovala len
1/3 textu s náznakom zavesenia pečate.
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operáciách Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý v nasledujúcom roku 1443 dobyl
aj hrad.57 Spišské Podhradie sa nachádzalo uprostred týchto udalostí. Nie
je preto jasné, či sa Peter vôbec ujal svojho majetku a či poškodenie listiny
bolo náhodné. V každom prípade sa už v dokumente nespomína špitál, ale
kláštor! Je to teda informácia o jeho transformácii. Nie je však jasné, či
špitál fungoval aj naďalej, nakoľko sa od tohto obdobia dozvedáme výlučne
len o kláštore.
V tejto súvislosti sa však treba na okamih zastaviť pri práci D. Csánkiho,
ktorý do problematiky duchovného života Spišského Podhradia a širšie
aj Uhorska vniesol informáciu o prítomnosti beginiek v tomto meste.58
Na jeho prácu sa potom odvolávali mladší autori, napríklad B. Romhányi,
ktorá došla k záveru, že v meste existoval kláštor beginiek.59 Tento predpoklad sa nám však neporadilo potvrdiť, nakoľko D. Csánkim citovaná listina z roku 1442, no bez presnej signatúry, nehovorí o Claustri Beate
Elishabeth begine ale o Regine. Beginky tak boli lokalizované do Spišského
Podhradia chybným čítaním listiny.60
Rehoľníci Rehole pustovníkov sv. Augustína zo Spišského Podhradia
mali zrejme vo svojej správe aj Kaplnku sv. Alžbety na Spišskom hrade.
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OLEJNÍK, Vladimír: Spišský hrad a Spišská Kapitula v archívnych prameňoch. In
Terra Scepusiensis – Terra Christiana 1209 – 2009. Spišský hrad, Spišská Kapitula
dve centrá v dejinách Spiša, Levoča 2009, s. 48 – 49.
CSÁNKI, Dezső: Magyarország történelmi, s. 255. V slovenčine neexistuje úzus o pomenovaní tohto laického náboženského hnutia. Slovník slovenského jazyka z roku 1959-68 pozná termín bekyňa, no pre druh hmyzu (mníška). My sa pridŕžame termínu, ktorý vychádza z nemčiny (Die Beginen). Je používaný v prácach M. Slivku alebo F. Oslanského.
ROMHÁNYI, Beatrix: Kolostorok és tarsaskáptalanok, s. 65 a mapa rozšírenie ich
domov na s. 164.
Toto laické hnutie nábožných žien žijúcich v celibáte, ktoré neboli organizované na rehoľných základoch, bolo počnúc štvrtým Lateránskym koncilom v roku 1215 a druhým Lyonskym koncilom v roku 1274 postupne vytláčané na okraj spoločnosti.
Tento proces bol zavŕšený na koncile vo Vienne v roku 1312, kedy sa väčšina
domov beginiek musela stať súčasťou štruktúry žobravých reholí, ktorých šlenovia
im slúžili ako spovedníci a duchovní vodcovia. Medzi týmito rehoľami nechýbali
ani augustiniáni: ELM, Kaspar. Beg(h)iner: Gebiete nördlich der Alpen. In: Lexikon
des Mittelalters (ďalej len LexMA) 1, CD-ROM Ausgabe. Verlag J. B. Meltzer, 2000,
s. 1799 – 1800. Ich pomenovanie je zrejme podľa novších výskumov odvodené od
latinského slova „benigne“ (v zmysle láskavý, dobrotivý): HOFMANN, Gertrud –
KREBBER, Werner: Die Begine. Geschichte und Gegenwart. Kevelaer 2008, s. 67.
Beginky sa zaoberali rôznou dobročinnou činnosťou počnúc od tkania (napr. čipiek)
až po starostlivosť o chorých, starých a nevládnych. Ich popularita sa šírila zo západu, no v Uhorsku mali len malé zastúpenie. Beginky boli predstaviteľkami spontánneho hnutia nábožných žien, ktoré cítili potrebu nasledovať apoštolský život, no
nechceli sa viazať kláštornými múrmi. Ich združenia mohli byť úplne voľné, pričom
sa zväčša stretávali v kostoloch alebo mohli vytvárať akési dočasné kláštorné komunity.
V súvislosti so Spišským Podhradím však ide o omyl.
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Táto skutočnosť sa prejavila v starších prácach, ktoré lokalizovali augustiniánsky kláštora aj na hrad, a to samozrejme s rovnakým zasvätením.61
Označoval sa ako veľký kláštor (claustrum magnum),62 čo zrejme súvisí
s rozlohou samotného hradu. Nevedno však, kedy sa augustiniáni dostali
do správy hradnej kaplnky a aký vzťah mali ku jeho majiteľom, napríklad
Zápoľským. O niečom však vypovedajú nasledujúce udalosti.
Na lepšie časy sa spišskopodhradským augustiniánom začalo blýskať
na začiatku 16. storočia. V roku 1512 totiž poľský kráľ Žigmund na žiadosť
svojej manželky Barbory Zápoľskej potvrdil kúpu domu a záhrady, ale bez
polí a lúk, ktoré susedili s ich kláštorom. Tento majetok kráľovná odkúpila
od istej ženy menom Madlen (Madley).63 Kráľovná Barbora sa tak stala
donátorkou a dobrodinkou kláštora, podobne ako je matka Hedviga Tešínska,
ktorá na Spiši všemožne podporovala najmä rehoľu kartuzíánov.64 Tento
dom sa už nachádzal v susedstve kláštora, a pôvodné „vŕby“ sa už zmenili
na domy. Rozvoj mesta teda pokračoval aj v 15. a na začiatku 16. storočia
a to južným smerom, čím vznikla bývalá Kláštorná ulica, ktorú spomína
J. Hradszky.
Zhrňme teda doterajšie poznatky: priorát Rehole pustovníkov sv. Augustína v Spišskom Podhradí dedikovaný k úcte sv. Alžbety vznikol pravdepodobne krátko pred koncom 14. storočia na základoch dreveného mestského
špitála s kamennou kaplnkou, celkom podľa vzoru mnohých mendikantských kláštorov v Európe. Jeho primárnou funkciou bola sociálna práca,
v ktorej mohli augustiniáni spolupracovať s antonitmi. Kláštor nebol veľmi
bohatý, no možno predpokladať, že postupne došlo k jeho prestavbe, pri
ktorej ho mohli upraviť pre potreby rehole. Rehoľníci zrejme v príslušnom
období prelomu 14. a 15. storočia účinkovali vo viacerých mestách možno
ako potulní kazatelia, čím obmedzovali práva miestnych farárov. Augustiniánov máme takýmto spôsobom doložených napríklad v Košiciach alebo
v Banskej Bystrici.65 Podobným spôsobom sa mohli dostať rehoľníci
aj do Spišského Podhradia. Ich materským kláštorom mohli byť prioráty
v blízkom Hrabkove alebo vo Veľkom Šariši. V tom období vznikal aj kláštor Jána Krstiteľa v Bardejove, no pravdepodobne z iniciatívy poľských
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FUXHOFFER, – CZINÁR, Monasteriologiae, s. 220.
Podobne aj v iných prácach. Napríklad: HRADSZKY, Várdorlások a Szepességen,
s. 38.
Listinu v celom rozsahu publikoval: SCHIER – ROSNÁK: Memoria provinciae Hungaricae, s. 104.
KUCHARSKÁ, Veronika: Mecenát Hedvigy Tešínskej. In: Studia archeologica Slovaca
mediaevalia V. 2006, s. 252.
Tu augustiniáni pôsobili pri kaplnke sv. Michala Archanjela – neskôr tzv. slovenský
kostol v areáli mestského hradu. REŤKOVSKÁ, Rehoľa antonitov, s. 29.
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(krakovských) augustiniánov.66 Koniec 14. storočia je obdobím, keď vrcholili fundácie pre augustiniánov na našom území. Je to dôkaz životaschopnosti a veľkého rozmachu tejto žobravej rehole. Napríklad od roku 1367
pôsobil vo funkcii kaločského arcibiskupa augustinián Štefan de Insula
(Szigeti), ktorý dovtedy zastával úrad nitrianskeho biskupa. Vyštudoval
teológiu v Paríži. Jeho učiteľom bol ďalší príslušník rehole Alexander
z Uhorska. Spoločne patrili na konci 14. storočia k intelektuálnej elite celej
krajiny.67 V tomto období sa príslušníci rehole sa stali titulárnymi biskupmi
v Libarii, Sidóne, Nikopole atď. Dokonca v roku 1385 sa konala v Ostrihome
generálna kapitula celej rehole, na ktorej bol za devätnásteho generálneho
priora rehole zvolený Bartolomej z Benátok (Tholonaeo Veneto).68
Kláštor v Spišskom Podhradí teda vznikol v období vrcholného rozkvetu
Rehole pustovníkov sv. Augustína v Uhorsku, aj keď v Európe sa už začínali prejavovať krízové tendencie spôsobené najmä morovou epidémiou,
pri ktorej umrel veľký počet rehoľných bratov a ich nahradenie novicmi už
nebolo také jednoduché.69 V Uhorsku sa však krízové tendencie začali prejavovať až od konca 15. storočia. Zároveň ide o obdobie, keď kultúrna
úroveň regiónu začínala smerovať k svojmu vrcholu. Veď zo Spišského
Podhradia pochádzala napríklad významná osobnosť pisára Jána Kosa, ktorý
okolo roku 1430 študoval v Krakove, kde sa podieľal na prepisovaní kníh.70
Augustiniáni tak mohli mať nepriamo podiel aj na formovaní jeho osobnosti.
Posledná fáza existencie kláštora je spojená s obdobím prvej polovice
16. storočia. Po roku 1526 došlo v Uhorsku k dynastickým zmenám a vypuknutiu občianskej vojny. Táto situácia bola ešte komplikovaná šíriacimi sa reformačnými myšlienkami. Vojna medzi Ferdinandom I. a Jánom Zápoľským o uhorský trón spôsobili zrejme veľké škody na kláštore,
a v dôsledku reformačných myšlienok augustiniáni stratili aj duchovnú
správu kaplnky na Spišskom hrade.71 Svoju daň si vyžiadali aj neustále
spory mesta s hradom, kde augustiniáni pôsobili medzi dvomi viac-menej
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SROKA, A. Stanisław. Bardejov v XV. storočí. Štúdie z dejín mesta. Bratislava 2011,
s. 25 – 38.
UDVARDI, Joseph: Etienne de I’lle (†1382): Ermite de saint Augustin archivęque
de Kalotcha (Hongarie). In: Augustiniana 6, 1956, s. 322 – 324.
BARDÓN, Lopez (Fr. Tirso): Nicolai Crusenii Ord. S, Augustini. Pars tertia Monastici
Augustiniani, Complectens epitiomen historicam FF. Augustinensium a magna Ordinis
unione usque ad an. 1620, cum additamentis Revmi. P. M. Fr. Josephi Lanteri,
ejusdem Ordinis. Tomus 1. Vallisoleti 1890, s. 55 – 56.
GUTIÉRREZ, David: Geschichte des Augustinerordens. Bd. 1, Teil 2, Die Augustiner
im Spätmittelalter 1357 – 1517. Würzburg 1981, s.59.
SOPKO, Július: Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach: stredoveké
kódexy slovenskej proveniencie I. Martin 1981, s. 11.
FALLENBÜCHL – RING, Die Augustiner, s. 165 – 166.
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znepriatelenými stranami. Protestantizmus mal v nemecky hovoriacom
prostredí Podhradia kvalitnú živnú pôdu. Už miestny kňaz Jakub Blasy
v roku 1548 prešiel k protestantom. Tieto udalosti zrejme spôsobili zánik,
resp. odchod bratov Rehole pustovníkov sv. Augustína zo Spišského Podhradia. Majetky kláštora v priebehu 16. storočia postupne prešli do rúk
súkromných vlastníkov, najme meštiackeho rodu Tschayovcov. 72
Posúdil: Miroslav Števík

AUGUSTINERKLOSTER DER HL. ELISABETH
IN KIRCHDRAUF/SPIŠSKÉ PODHRADIE
Miroslav Huťka
Die Studie beschäftigt sich mit Wirken des Ordens der Augustiner - Eremiten
in Kirchdrauf im Mittelalter. Der Orden knöpfte in dieser Zipser Stadt auf die Existenz
des städtischen Spitals, das zu Ehren der hl. Elisabeth eingeweiht wurde, an. Dieses
wurde irgendwann vor 1397 von dem örtlichen Pfarrer Henczmanus gegründet.
Es stand an dem südlichen Ende der Stadt, in der Nähe des Baches. Das Spital war
aus Holz, doch die Kapelle wurde aus Stein erbaut. Die Augustiner, ähnlich wie
in anderen Städten des christlichen Europas, übernahmen diese gemeinnützige Einrichtung und stellten zie später in ihre Obhut. Noch vor dem Ende des 14. Jahrhunderts
entstand ein Streit, da die Ordensbrüder die Rechte des örtlichen Pfarrers auf Erteilung
der Sakramente störten. Mit seiner Beschwerde beschäftigten sich der Vikar der
Graner Erzdiözese und schließlich auch die Römische Kurie. Ihre Entscheidung war
im Sinne der Bitte des örtlichen Pfarrers ausgegangen. Die Augustiner bauten
wahrscheinlich um das Spital ein kleineres Kloster herum, das im Jahr 1512 von der
polnischen Königin Barbara Zápolya und ihrem Ehemann König Sigismund mit einem
Haus und Garten in der Nähe des Klosters beschenkt worden war. Das Augustinerkloster erlosch wahrscheinlich auf Grund des Bürgerkrieges, der nach dem Tod des
Königs Ladislaus II. nach 1526 ausgebrochen war. Eine Schlüsselrolle spielte auch
vielleicht der Streit der Stadt mit der Zipser Burg, sowie auch die Verbreitung der
Reformation in den deutschsprachigen Städten der Zips, bis schließlich auch der
örtliche Pfarrer zu den Protestanten übergegangen war.
Übersetzung: Filip Fetko
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ŽIFČÁK, František: V poľskom zálohu (1412 – 1772). In: Kronika mesta Spišské
Podhradie, [ed. František Žifčák]. Spišské Podhradie 1999, s. 24 – 25.
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NÁLEZ A PUBLIKOVANIE KÓPIE TRAKTÁTU
STANISLAVA HERAKLIA LUBOMIRSKÉHO
Maria Marcinowska
Počas konferencie zorganizovanej k 600. výročiu spišského zálohu som
odovzdala účastníkom rokovania v Spišskej Novej Vsi informácie na tému
bádateľských aktivít posledných rokov, ktoré viedli k nájdeniu a priblíženiu
obsahu kópie traktátu z pera Stanislava Heraklia Lubomirského z roku
1671, nazvaného Informacyja potrzebna bardzo Rzeczypospolitej o prawie
własnym i dziedzicznym, które ma Rzeczpospolita do Spisza i części Ziemie
Węgierskiej przeciwko pretensyjom cesarza Jmci, tudzież jako wiele
Rzeczypospolitej należy na utrzymaniu tego kraju.
Ukázala som tiež fotokópie jednotlivých stránok knihy s obsahom tohto
diela. S kópiou predmetného traktátu som sa zoznámila prvý krát počas
výskumu uskutočneného v roku 2004 v Ústrednom archíve piaristov v Budapešti (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára) v súvislosti
so zhromažďovaním materiálov k výstave na tému piaristov z Podolínca,
zorganizovanej spoločne Oblastným múzeom v Novom Sandci (Nowy Sącz)
a Ľubovnianskym múzeom v Starej Ľubovni.1 Text Informacyi… ma vtedy
zaujal, pretože som našla jeho fragmenty iba v súhrne Teofila Emila Modelského, ktoré sa nachádzali v pamätnej knihe vydanej na počesť Vladislava
Abrahama.2 Modelský tvrdil, že prečítal text Lubomirského z kópie (dnes
stratenej) nachádzajúcej sa vtedy medzi archiváliami po Pavlovi Benoemovi3
v zbierkach Knižnice Ossolińských v Ľvove. Mnoho bádateľov Spiša, života
a tvorby Stanislava Heraklia Lubomirského (okolo roku 1642 – 1702) čerpalo iba z vyššie spomínaného súhrnu T. E. Modelského a z uvedeného
dôvodu je dôležité spracovanie a predstavenie textu v celosti. Fotokópie
z budapeštianskeho archívu poslúžili môjmu dôkladnému prečítaniu a prepísaniu obsahu traktátu, ktorý si vyžiadal tiež preklady latinských vsuviek
a doplnenia skratiek, kde to bolo možné. Podobné úkony, ktoré umožňujú
1

2

3

Pietas et litterae. Wpływ kolegium pijarów w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnictwa/
Vplyv kolégia piaristov v Podolínci na rozvoj školstva v minulosti. Katalog wystawy,
listopad 2004 - marzec 2005 pod red. M. Marcinowska, Nowy Sącz 2004, s. 20 - 24
(verzia poľská), s. 25 - 29 (verzia slovenská).
MODELSKI, T. E.: Stanisława Herakliusza Lubomirskiego „Wywód praw Polski do
ziemi spiskie.j” In: Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, t. 2, Lwów
1931, s. 263 - 277.
Paweł Benoe bol v roku 1747 komisárom poľskej kráľovnej Márie Jozefíny Habsburgskej, ktorá v tom čase – po smrti Teodora Lubomirského, syna Stanislava Heraklia
– bola majiteľkou Spišského starostovstva.
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lepšie porozumenie staropoľského textu, uskutočnila už skôr skupina jeho
vydavateľov. Dielo Stanislava Heraklia Lubomirského bolo uverejnené totiž
v roku 2010 v sérii Staropolska myśl polityczna 4 ako publikácia Akademickej knižnice v Krakove. Nebudem teda podrobnejšie rozoberať prácu
tejto skupiny, ktorá spočívala v osvetlení politickej situácie v čase vzniku
nás zaujímajúceho traktátu. Nebudem ani komentovať vyjadrenia spišského
starostu, pretože to už urobil Kazimierz Przyboś, historik z Jagelonskej
univerzity. Na druhej strane pripomeniem, akým spôsobom sa Informacyja
potrzebna bardzo… znovu stala v celku známou širokému okruhu bádateľov
a priblížim existujúcu publikáciu.
Prvý natrafil na kópiu z 18. storočia v maďarskom archíve v oddelení
Acta Domus Podolinensis Adam Karpińský. Uvedenú skutočnosť spomenul
počas konferencie s názvom Stanislav Heraklius Lubomirský – tvorca
a diela (nové materiály, nové interpretácie), zorganizovanej v roku 2002
Inštitútom literárnych výskumov Poľskej akadémie vied5 pri príležitosti
300. výročia úmrtia maršálka. Vo vtedy prednesenom referáte s názvom
Materiały źródłowe do twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.
Podsumowanie dotychczasowych badań Adam Karpińský konštatoval, že
„sa podarilo nájsť v Archíve piaristickej provincie v Budapešti (rukopis
171/71, k. 16 – 20) rozpravu napísanú v roku 1671 Lubomirským pod
názvom: Informacyja potrzebna bardzo Rzeczypospolitej o prawie własnym
i dziedzicznym, które ma Rzeczpospolita do Spisza i części Ziemie Węgierskiej
przeciwko pretensyjom cesarza Jego Mci, tudzież jako wiele Rzeczypospolitej
należy na utrzymaniu tego kraju. Do toho času bol tento text známy iba
zo spracovania na základe dosť tajomnej kópie v Knižnici Ossolineum,
na ktorú sa odvolával Teofil Emil Modelský a ku ktorej sa mi nepodarilo
dostať. Teraz máme k dispozícii dôveryhodný text, potvrdený autoritou
spišského piaristického kolégia v Podolínci, kde nájdená kópia vznikla”.6
Referát bol publikovaný v roku 2004, keď nezávisle na tom boli uskutočnené
v Maďarsku Oblastným múzeom v Novom Sandci vyššiespomínané výskumy,
týkajúce sa plánovanej výstavy na tému piaristov. V katalógu tejto výstavy

4

5

6

Stanisława Herakliusza Lubomirskiego mowy sejmowe z 1670 i 1673 roku oraz „Informacyja potrzebna bardzo Rzeczypospolitej 1671 o prawie własnym i dziedzicznym,
które ma Rzeczpospolita do Spisza i części Ziemie Węgierskiej, przeciwko pretensyjom
cesarza JM, tudzież jako wiele Rzeczypospolitej należy na utrzymaniu tego kraju.”
In: Staropolska myśl polityczna 2, red. A. Perłakowski. Kraków 2010.
Materiály z tejto konferencie: Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła.
In: Studia Staropolskie Series Nova, t. IX (LXV), red. A. Karpiński i E. Lasocińska.
Warszawa 2004.
Tamže, s. 26.
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bol umiestnený prehľad dejín podolínskeho piaristického archívu7 spolu
so súpisom dokumentov,8 ktoré sa dostali do Ústredného archívu Maďarskej provincie piaristov v prvej štvrtine 20. storočia, pred rokom 1920.9
V súpise dokumentov autor a zároveň archivár spomenul okrem iného
knihu označenú Fond d4 Pod Lib 16. z rokov 1710 – 1742, obsahujúcu
materiály týkajúce sa Spiša, vrátane textu známeho ako Informacyja
potrzebna bardzo Rzeczypospolitej… .10 Nebolo jednak podrobne popísané,
čoho konkrétne sa materiály dotýkali vzhľadom na ohraničený rozsah miesta
v katalógu výstavy venovanej piaristom z Podolínca. Otázka publikovania
vybraných materiálov sa odložila na neskôr. A ako to často býva v porovnaní s inými muzeálnymi činnosťami, až pri príležitosti konania konferencie týkajúcej sa zálohovania spišských miest vznikla potreba zaoberať
sa traktátom Stanislava Heraklia Lubomirského a vypublikovať jeho obsah.
Medzitým, v roku 2010, ako už bolo uvedené, text tejto rozpravy spolu
so snemovými prejavmi z rokov 1670 a 1673 vydala Akademická knižnica
v Krakove. Táto publikácia, zrealizovaná v rámci štatutárnej činnosti Historického oddelenia Jagelonskej univerzity, garantuje riadne spracovanie kópie
spomínaných dokumentov. Redaktor diela Adam Perłakowský vyjadril nádej, že edícia týchto diel Stanislava Heraklia Lubomirského „sa pričiní
o prehĺbenie výskumu a edície prameňov v tak dôležitej oblasti historickej
vedy ako je politické myslenie“.11 Podčiarkol význam textov, ktoré zdanlivo
majú so sebou nemnoho spoločného, ale skvele charakterizujú postavu
korunného maršálka a zároveň spišského starostu vo vzťahu k najdôležitejším politickým otázkam za panovania Michala Korybuta Wiśniowieckého
(1640 – 1673 - kráľ Poľska v rokoch 1669 – 1673). Obsahujú úvahy
a reflexie týkajúce sa zlého stavu krajiny za vlády tohto kráľa.
Kazimierz Przyboś, ktorý napísal úvod k textom Lubomirského,12 na začiatku v ňom predstavil autora snemových vystúpení a Informacyi…
ako známeho pisateľa politických textov, básnika, prozaika i dramatika,
7

8

9
10
11
12

KOLTAI, András, Historia Podolinieckiego Archiwum pijarskiego. In: Pietas et litterae.
Wpływ kolegium pijarów w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnictwa/Vplyv kolégia
piaristov v Podolínci na rozvoj školstva v minulosti. Katalog wystawy, listopad 2004
- marzec 2005, pod red. M. Marcinowska, Nowy Sącz 2004, s. 20 - 24 (poľská
verzia), s. 25 - 29 (slovenská verzia).
András KOLTAi, Acta Domus Podolinensis 1642 -1923. In: Pietas et litterae… op.
cit., s. 30 - 39.
András KOLTAI, Historia Podolinieckiego Archiwum pijarskiego…, op. cit., s. 23.
Nr. kart. 12 - 19.
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego mowy sejmowe…, op. cit., s. VIII.
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego mowy sejmowe…, op. cit., s. XI - XXXV
a text v tomto čísle ročenky.
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tiež aj ako menej známeho poslanca a rečníka. Ďalej zaujal stanovisko
k spôsobu predstavenia pramenných textov, ktoré v zhode s odporučeniami Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do XIX wieku13
sa snažil predstaviť so zachovaním staropoľských znakov jazyka a jeho
fonetiky pri súčasnej modernizácii pravopisu a interpunkcie s cieľom zvýrazniť jednotlivé otázky. Aby sa čitateľ zorientoval v problémoch, ktorých
sa dotkli snemové vystúpenia, priblížila sa politická situácia z čias panovania Michala Korybuta Wiśniowieckého.
K. Przyboś tiež pripomenul protivojnový postoj Stanislava Heraklia
Lubomirského. V tomto kontexte Informacyja potrzebna bardzo Rzeczypospolitej… je svojho druhu začiatkom boja o Spiš na úrovni spisovateľa
a milovníka umenia.14
V úvode sa pripomenul dátum vzniku traktátu v roku 1671 a fakt jeho
rozšírenia vďaka zhrnutiu T. E. Modelským. K. Przyboś podčiarkol fakt, že
do roku 2004 bolo toto dielo pokladané za stratené. Ďalej predstavil väčšinu
prác, ktoré sa vzťahovali k obsahu pojednávania Lubomirského prostredníctvom výťahu Modelského. Poukázal na Romana Pollaka15 ako toho,
ktorý charakterizoval toto skrátené dielo výrazom „skvele spracovaného
traktátu”, dodajúc, že spišské mestá, vďačné Lubomirskému za obranu pred
zámermi cisára Leopolda I., zložili hold na Ľubovnianskom hrade. Túto
slávnosť zvečnila tlač vydaná v Košiciach: Salutatio qua…comes Lubomirski… exceptus fuit in arce Lublyo (Cassoviae 1671). Vymenované boli:
zmienka z roku 1964 v Bibliografii poľskej literatúry „Nowy Korbut”16
(s dátumom vzniku Informacyi… v roku 1674); biogram Stanislava Heraklia
Lubomirského v Poľskom biografickom slovníku Krystyna Matwijowského
a Wandy Roszkowskiej17 (s opakovaním chybného dátumu vzniku traktátu);
článok Jozefa Andreja Gierowského o Stanislavovi Herakliovi Lubomirskom ako politikovi18 a rozprava Janusza Kurtyku o Spišskom starostov-
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Stanisława Herakliusza Lubomirskiego mowy sejmowe…, op. cit., s. XI - XXXV
a text v tomto čísle ročenky, s. 26.
MARCINOWSKA, M.: Lubomirscy – starostowie sądeccy i spiscy, Nowy Sącz 1998,
s. 47 - 55.
S. H. Lubomirski, Wybór pism, oprac. POLLAK, R. Wrocław 1953, s. XXVI, Biblioteka Narodowa, nr 145, seria 1.
Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe A-M, oprac. POLLAK, R. Warszawa 1964,
s. 472, Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut, cz. 2.
MATWIJOWSKI, K. - ROSZKOWSKA, W.: Stanisław Herakliusz Lubomirski.
In: PSB, t. 18, s. 47.
GIEROWSKI, J. A.: Stanisław Herakliusz Lubomirski jako polityk. In: Stanisław
Herakliusz Lubomirski. Pisarz-polityk-mecenas, red. ROSZKOWSKA, W. Wrocław
1982, s. 10 - 24.
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stve.19 Zo svojej strany tu môžem ešte doplniť vlastné texty20 o Stanislavovi
Herakliovi Lubomirskom ako spišskom starostovi, v ktorých – prostredníctvom výťahu Modelského – som čerpala z fragmentov traktátu, datujúc
ho do roku 1671.
V ďalšej časti úvodu K. Przyboś priznal A. Karpińskému prvenstvo
v nájdení kópie traktátu v Ústrednom archíve piaristov v Budapešti a informovanie o tom vo vyššie spomenutých zborníkoch.21 Zároveň však
vyjadril ľútosť, že samotný text Informacyi… nebol publikovaný Neprimerane
sa vyjadril o zmienke na tému traktátu v katalógu výstavy Pietas et litterae…,22 pretože v tejto publikácii, ako už bolo povedané, neboli podrobnosti
týkajúce sa kópie v knihe označenej Fond d4 Pod Lib 16. z rokov 1710
– 1742, a teda nebol uvedený titul traktátu Lubomirského v súhrne obsahu
knihy.
Po týchto skorších úvahách v publikovanom úvode do traktátu je informácia o knihe z budapeštianskeho archívu, z ktorej pochádza kópia Informacyi… K. Przyboś napísal v univerzitnom vydaní, že: „publikovaný
text (…) sa nachádza v oddelení Acta domus podolinensis, Liber 16.
Do roku 2004 mal tento rukopis signatúru: Fol. 71v 179/71 (Liber VI
Collegii Podol<inensis> Scholar<um> Piarum in quo continentur multa
et varia ex collectaneis ab Anno 1723). Je to kniha z XVIII. storočia viazaná v lepenkových doskách, rozmerov 22x36 cm, s kópiami rôznych dokumentov z rokov 1710 – 1742. Na karte 12 je napísaný titul Informacyja
potrzebna bardzo Rzeczypospolitej Polskiej do Spisza i części ziemi węgierskich etc. ut sequitur, auctore Stanislao Heraclio principe Lubomirio magno
mareschalco Regni Poloniae, capitaneo Scepusiae cognomen to sapiente
1671”.
Pre spresnenie. V opise obsahu knihy na obálke sa opomenulo slovo
„descripta” 23 […multa et varia ex collectaneis descripta ab Anno 1723].
Spomínaný titul, ktorý predchádza úvod pred samotným traktátom, je
zapísaný v knihe nasledovne: Informacya ¦potrzebna bardzo Rzeczypospolitey Polskiey ¦o Prawie własnym i dziedzicznym,¦ które ma Rzeczpospolita
do Spisza i części Ziemi Węgierskiey etc. ¦ ut sequitur, ¦ Authore Stanislao

19

20

21
22
23

Kurtyka, J.: Starostwo spiskie w l. 1412-1769/70. In: Terra Scepusiensis. Stan badań
o dziejach Spiszu/ Stav bádania o dejinách Spiša, red. GŁADKIEWICZ, R. - HOMZA,
M. Levoča-Wrocław 2003, s. 506, 531.
MARCINOWSKA, M., Lubomirscy… op. cit., s. 51; Lubomirscy jako starostowie
spiscy. In: Terra Scepusiensis. op. cit., s. 612.
Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła…. op. cit.
KOLTAI, András: Acta Domus Podolinensis 1642-1923…. op. cit.
V tejto ročenke publikovanom texte K. Przybośa bolo doplnené opomenuté slovo.
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Heraclio principe Lubomirio Ma¦gno Mareschallo Regni Poloniae,
Capitaneo Scepusiae¦Cognomento Sapiente¦1671.24
Úvod bol napísaný v latinskom jazyku. K. Przyboś zhodnotil obsah
tohto úvodu, ktorý obsahuje krátku informáciu o Stanislavovi Herakliovi
Lubomirskom, vychádzajúcu zo zápiskov Andreja Chryzostoma Załuského v Epistolae historico-familiarum, ako aj informáciu o literárnej
činnosti spišského starostu, zvlášť v kontexte De vanitate consiliorum
(O daremności narad) z roku 1699 – jeho najviac známeho politického
výkladu o úpadku Poľska.
Ďalej sa tu nachádzajú poznámky o Spiši reprodukované podľa Martina Kromera (z diela známeho ako „Opis Poľska“), vydaného po prvýkrát
v roku 157725 a podľa Bernarda Wapowského.26 Po „spišských obsahoch“
je zaradený epitaf Jána Konstantyho Morzkowského (zomrel 12. augusta
1727), opáta strzegomského a prepošta novosandeckého, následne sa
objavuje kópia testamentu Konštantína Feliciána Szaniawského, biskupa
krakovského (zomrel 2. júla 1732) a výkaz platov kňazov farností dekanátu
Dolný Poprad (Inferior Popradus) z roku 1741. Po opísaní obsahu latinského
textu úvodu k samotnej Informacyi potrzebnej bardzo Rzeczypospolitej…
sa K. Przyboś dotkol histórie poľského zálohu z roku 1412. Na konferencii
zorganizovanej pri príležitosti 600. výročia spišského zálohu bolo viackrát
spomenuté, kto sa s kým dohodol a čo sa stalo predmetom zálohu. Tieto
záležitosti sú historikom zaoberajúcim sa Spišom všeobecne známe.
Značná suma, ktorá nebola Žigmundom vrátená Vladislavovi Jagelonskému, mala mnoho dôsledkov, okrem iného tú, že do 18. storočia spišské mestá spravovali poľskí králi a neskôr nimi menovaní lokálni úradníci
– starostovia, ktorí na im podliehajúcom území mali plnú právomoc s výnimkou práva udeľovať privilégiá. Územie Spiša bolo výnosným kráľovským
majetkom a teda o to viac kráľovskí miestodržitelia mali oň záujem. Čerpali
úžitky nielen pre kráľovskú pokladnicu, ale i pre seba. K povinnostiam
starostov patrilo zabezpečenie zvereného územia, ktoré im doživotne pod24

25

26

V tejto ročenke publikovanom texte K. Przybośa bol titul opravený v súlade so zápisom kopistu.
KROMER, M., Polonia sive de Situ, Populis, Moribus, Magistratibus et Republica
Regni Polonici Libri Duo/ Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach
i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, (tłum. Stefan Kazikowski),
Olsztyn 1977.
Bernard Wapowský bol historiografom na dvore Žigmunda I. Starého a autorom
kroniky obsahujúcej dejiny Poľska od starých čias po rok 1535 (časť do roku 1380
sa stratila, časť 1381 – 1463 bola v preklade vydaná v rokoch 1847 – 1849, časť
1480 – 1535 bola vydaná v roku 1874). Bol tiež pokračovateľom Kroniky Jana
Długosza.
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liehalo. Starosta mal tiež dbať o odovzdanie kráľovského majetku nástupcovi
bez akejkoľvek ujmy, o čom Stanislav Heraklius Lubomirský napísal v prvých slovách svojho traktátu: Powinność każdego Starosty jest, prawo
starostwa swego ile pogranicznego nie tylko w cale zachować, ale za beneficium, które dożywotnie trzyma od Rzeczypospolitej Staroście, aby go
ilośćw prawie y całości Sukcesorowi swemu zostawił i zupełnie bez szkody
Rzptej dotrzymał.
Neznamená to, že spišské mestá existovali v poľskom zálohu bez
akýchkoľvek vonkajších požiadaviek a dejinných perturbácií. Píše o tom
K. Przyboś v ďalšej časti úvodu, ktorý predchádza textom Lubomirského.27
Hovorí o pokusoch získať späť záloh a argumentoch vo veci udržania
starostovstva pri Poľsku. Poľsko-uhorská dohoda z 21. februára 1474 uzavretá
medzi komisármi Mateja Korvína a Kazimíra Jagelonského v Spišskej Starej
Vsi na Spiši potvrdila právny stav spred 62 rokov – zotrvanie spišských
miest v zálohu.28 Matej Korvín mal v úmysle splatiť pred rokmi zapožičanú
a nesplatenú pôžičku, aby získal späť založené mestá, ale poľská strana
odmietla ich navrátenie uznajúc nárok za premlčaný. Záležitosť bola riešená
v roku 1490 pred rozhodcovským súdom, ktorý určil pápež Sixtus IV.
v meste Vratislav.29
Otázka výkupu utíchla na niekoľko desaťročí. Počnúc rokom 1553 zámer
výkupu spišských miest sa objavil niekoľkokrát počas rokovaní uhorského
snemu: v rokoch 1554, 1563, 1567, 1574, 1608, 1618, 1647, 1649, 1655,
1659.30 Tento zámer bol oznamovaný jednotlivým vládcom Poľska, ktorí
konzekventne odmietali túto požiadavku odvolávajúc sa na premlčanie.
V 50. rokoch 17. storočia požiadavka navrátenia zálohu zosilnela. V roku
1654 s oficiálnou požiadavkou výkupu spišských miest vystúpil voči poľskému kráľovi Jánovi Kazimírovi cisár Ferdinand III. Odvolával sa na skoršie žiadosti uhorských snemov a požadoval realizáciu úspešného zabezpečenia záležitosti výkupu Spišského starostovstva. Ani v tomto prípade
sa negociácia neuskutočnila. V súvislosti s tým počas snemových rokovaní v rokoch 1655 a 1659 sa Uhri začali domáhať dokonca vojenského
obsadenia Spiša, ale tieto hrozby rovnako nezmenili poľské stanovisko.

27

28
29

30

Stanisława Herakliusza Lubomirskiego mowy sejmowe… op. cit., s. XXVIII-XXXV;
text K. Przybośa predchádzajúci tomuto spracovaniu.
KURTYKA, J., Starostwo spiskie w l. 1412 - 1769/70…, op. cit., s. 506, 531.
Tamže, s. 510 - 511. Podľa poznámky recenzenta a Kurtikovej štúdie však k unaniu
premlčania nedošlo.
CHALUPECKÝ, I.: Snahy o vykúpenie spišských miest z poľského zálohu v 15. – 17.
storočí. In: Historické štúdie. 41, 2000, s. 115 - 120.
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Napriek týmto konfliktným podmienkam v roku 1657 došlo k obnoveniu
všetkých dovtedajších poľsko-rakúskych dohôd.31
V takejto politickej situácii prevzal 15. februára 1660 Spišské starostovstvo Stanislav Heraklius Lubomirský. Napriek skoršiemu ratifikovaniu
medzinárodných dokumentov a v roku 1670 uzavretému manželstvu
poľského kráľa Michala Korybuta Wiśniowieckého s Eleonórou Máriou
Jozefínou Habsburgskou, sestrou cisára Leopolda I., uhorská kráľovská
kancelária pravidelne robila bezvýsledné pokusy získania Spiša. Bola
ohlásená snaha vykúpenia zálohu v roku 1667 po smrti predchádzajúceho
starostu Juraja Sebastiána Lubomirského (otca Stanislava Heraklia zastávajúceho úrad) a v čase bezvládia, po abdikácii Jána Kazimíra, v roku
1668. V rokoch 1670 a 1671 cisár skúšal prinútiť obyvateľov zálohovaných
území plniť si záväzky voči štátu na úrovni s inými uhorskými občanmi,
resp. poddanými a obmedziť ich obchodné privilégiá. Cisárski generáli
Johann Sporck a Paris von Spankau voviedli na základe cisárskeho rozkazu
vojsko na územie Spišského starostovstva a domáhali sa daní a kontribúcií.
Malo to viesť k vynúteniu súhlasu Poľska s vykúpením zálohovaných sídiel
a spôsobilo uskutočnenie ráznych aktivít starostu Stanislava Heraklia
Lubomirského. 24. júna 1671 získal dekrét kráľa Michala, ktorý bol výhodný
pre poľské záujmy32 a 12. júla toho istého roku bola uzavretá zmluva medzi
panovníkom Poľska a cisárom Leopoldom I., ktorá opäť potvrdila všetky
dovtedajšie zmluvy medzi Habsburgovcami a poľskými kráľmi. Táto dohoda
jednako nikdy nenadobudla právnu moc33 a Michal Korybut začal preukazovať čoraz väčšmi kompromisné stanovisko.
Na pozadí v úvode predstavenej politickej situácie sa objavujú v publikácii Akademickej knižnice snemové vystúpenia Stanislava Heraklia
Lubomirského z rokov 1670 a 1673, ako aj nás zaujímajúci traktát, v ktorom spišský starosta pripravil vystúpenie na tému poľských práv na Spiš,
spisujúc svoje argumenty s cieľom ich predstavenia snemu a kráľovi. Text
traktátu Lubomirského bol publikovaný s preloženými latinskými fragmentmi, s aktualizovaným znením niektorých výrazov a doplnenou interpunkciou, vďaka čomu sa stáva lepšie zrozumiteľný pre súčasného čitateľa.
V tejto forme je pripojený taktiež do tohto spracovania. Využitá bola však
verzia prepísaná bezprostredne z fotokópie, ktorú dopĺňajú poznámky
Kazimíra Przybośa.

31

32
33

Traktaty polsko-austriackie z drugiej połowy XVII wieku, oprac. Z. WÓJCIK, Warszawa
1985, dok. 2, s. 38 - 43.
Polski Słownik Biograficzny, t. 18, s. 47.
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego mowy sejmowe … op. cit., s. XXX.
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Je potrebné ešte upriamiť pozornosť na fakt, že v spomínanom akademickom vydaní po textoch Stanislava Heraklia Lubomirského je zaradený taktiež obsah zálohovej listiny XVI spišských miest Poľsku z roku
1412 v latinskom jazyku ako Príloha č. 1. V tomto anexe možno nájsť
nasledujúce informácie týkajúce sa spomínaného dokumentu: „Rukopis:
pergamenový originál bol prechovávaný v Korunnom archíve (zaznamenaný
v inventári z rokov 1681/1682, pozri Inventarium omnium privilegiorum…
In Archivo Regni, vyd. E. Rykaczewski, Paríž 1862, s. 235), dnes sa nachádza
v B. Czart. (dok. perg. nr. 294); por. Katalog dokumentów pergaminowych
Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. 2: 1148 - 1506, sprac. W. Szelińska,
J. Tomaszewicz, Krakov 1975, s. 140, nr. 326). Tlač: SEMKOWICZ, W.,
Akt zastawu XVI miast spiskich Polsce w r. 1412, In: Wierchy 1930, t. 8,
s. 152 - 157 (s fotografiou originálu). Ďalej je tu zaradený preklad listiny
publikovaný Vladislavom Semkowiczom v poľskom jazyku, ktorému predchádzajú dve schematické mapky: Zastaw spiski. Ziemie oraz Zastaw spiski.
Wsie, miasta i zamki. Na záver sú zaradené dva indexy: osôb a geografických
názvov. Nádejam sa, že priblíženie publikácie vydanej v Krakove a pripojenie traktátu Stanislava Heraklia Lubomirského bude užitočné pre všetkých
bádateľov Spiša a milovníkov literárnych diel spišského starostu, ktorého
nazývali poľským Šalamúnom.
Text34 traktátu Stanislava Heraklia Lubomirského:
INFORMACYJA POTRZEBNA BARDZO RZECZYPOSPOLITEJ O PRAWIE
WŁASNYM I DZIEDZICZNYM, KTÓRE MA RZECZPOSPOLITA DO SPISZA
I CZĘŚCI ZIEMIE WĘGIERSKIEJ PRZECIWKO PRETENSYJOM CESARZA
JMCI, TUDZIEŻ JAKO WIELE RZECZYPOSPOLITEJ NALEŻY NA UTRZYMANIU TEGO KRAJU.
Powinność każdego starosty jest, prawo starostwa swego, ile pogranicznego nie tylko wcale zachować, ale za beneficjum, które dożywotnie
trzyma od Rzeczypospolitej staroście, aby go illaese [nienaruszenie] w prawie i całości sukcesorowi swemu zostawił i zupełnie bez szkody Rzptey
dotrzymał. Rzeczypospolitej zaś należy całość swoję tak mieć na oku, aby
więcej już nie umniejszać krajów i granic, dosyć przez te czasy obarczonych.
Czego jawne dowody widzi ojczyzna z szkodą i diminucyją, coraz swoją,
z utratą ziem i prowincyi, które przodkowie nasi krwawą pracą i długich
wieków kosztem nabyli. Świadkiem są utracone Inflanty, Prussy zawiedzione,
34

Text traktátu bol zaradený vo verzii prepísanej z originálu Máriou Marcinowskou
z dôvodu eliminovania drobných nepresností, ktoré sa objavili vo vydaní Akademickej
knižnice. Na druhej strane však boli ponechané poznámky K. Przybośa.
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Szląsk dawno oddalony, Pomorska Ziemia stracona. Nuż tak od Niemiec,
jako i od Ukrainy, zgoła od obojga niegdy morza poczynające się, a teraz
ubywające Rzeczypospolitej granice. Co wszytko przez niedbalstwo nasze
i niesłuszne sąsiadów pretensyje z szkodą nienadgrodzoną utraciliśmy
i po dziś dzień żadne sejmiki, żadne sejmy nie odprawią się, aby pretensyja
Externorum[sąsiadów] do nas nie była na placu. Niemasz pana i sąsiada
o granicę z nami się nie drącego, któryby nam czego wziąć i wydrzeć nie
pretendował i tak jużweśliśmy w tę opinią u obcych, że nic nie mamy
swego, każdy u nas widzi swoje piórko, z którego by nas rad skubnął.
Możesz bydź tego większy ¦ przykład, jako ten, że na każdy Sejm Imperii
[Cesarstwa] zachodzą protestacyje przeciwko Polszcze o Prussy Krzyżakom
odebrane, któremi to protestacyjami Teutones [Krzyżacy] inwitują Imperium
[Cesarstwo] do upominania się Pruss Polszcze, i zda się to rzecz lekka, aż
kiedy coraz ubywaćnam sił i granic będzie, aliści podobno może bydź
gotowy praetext [pozór] do zaczepienia Polski niespodzianą i bardzo szkodliwą wojną. Co teraz dla jakichkolwiek sił Rzptej stać się nie może, toby
potym, upatrzywszy sobie okazyją (jako to sortes Regnorum [losy królestw]
mają swoie vicissitudines[koleje]) byłby pochop cesarzowi J<ego>M<iłości>
albo komu ex Domo Austriaco [z domu austriackiego] jako Magistris et
protectoribus ordinis Theutonici, [panom i obrońcom Zakonu Krzyżackiego]
do pretendowania sobie Pruss. Jeżeli tedy do Prowincyi tak własnej i Rzptej
omni iure [z całkowitym prawem] należącey non desunt praetextus [nie
braknie pozorów], które obrażają Rzptą i zakrawają na uszczerbek Jej
niesłuszny: A cóż dopiero i w inszych pretensyjach od Małej i Wielkiej
Polskiej ma się Rzeczpospolita spokojnie wysiedzieć? Nie iest to levis
apprehentio [błahe rozumowanie], kiedy idzie o konserwacyją i całość
Rzptej, bo często z małej iskierki, lekce sobie poważonej, wielkie zwykły
wynikać na królewstwa pożary: Taci<tus>4 35 Annal<es> [Tacyt: Rocznik
4]: Nec tamen sine usu fuerit introspicere illa primo aspectu Levia ex queis
magnarum saepe rerum motus Oriuntur. [Nie bez pożytku byłoby przyjrzeć
się tym na pierwszy rzut oka błahym sprawom, z których często rodzą się
wielkie Vicinitas [bliskość] Cesarza J<ego>M<iłości> 36 z godności swojej
jest nam wdzięczna i totvinculis [tyloma więzami] krewności z Domami
królów naszych, niemniej considerabilis [warta uwagi], która (inquantum
[na ile] nas w zupełności naszej nie tyka) nie może nam bydź nic nad nię
milszego, sinsecus [jeżeli inaczej] pewnie nil suspectius[nic bardziej

35

36

Tacyt, Publiusz Corneliusz Tacitus Caecina (okolo roku 55 n. l. – okolo roku 120 n. l.)
– rímsky historik, politik, rečník, autor Roczników, Dziejów, Germanii.
Leopold I. Habsburgský (1640 – 1705) – cisár v rokoch 1658 – 1705.
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podejrzanego], bo widziemy dawnym i świeżym przykładem, co się z Węgierskim Królewstwem, równie nam kiedyś przedtym i teraz stało. Cum vano
metu [bezpodstawnym strachem] poruszyć nas może do obwarowania sobie
od Cesarza J<ego>M<iłości> bezpieczeństwa. Tegoż albowiem samego czasu,
kiedy Cesarz J<ego>M<iłość> ostatek Węgierskiego Królewstwa poenae
ex rebellibus,[pod pozorem kary za rozruchy] i obrony wojskiem swym
napełnił, i wolne miasta praesidium [strażą] mi umocnił i podatkami iure
absoluto [prawem absolutnym] nad zwyczaj prawu węgierskiemu nakazanemi
aggrawować rozkazał sub titulo pro alendo milite [z racjii utrzymania
żołnierza]. Posłał też Generałowi swemu Ordynans z Wojskiem w Węgrzech
będącemu, aby od obywatelów spiskich (którzy cale ad dominium
[do terytorium] Rzptej od trzech set lat należą i tym samym są ¦ per usurpationem [przez uzurpację] własnemi i dziedzicznemi poddanemi Rzptej)
podobne wybierał exakcyje. Na co jam zaraz, będąc natenczas starostą
spiskim, (którego urząd jest tueri indemnitatem [strzec nienaruszalności]
Grani Rzeczyp<ospoli>tej i całego Podgórza bezpieczeństwa) abym przez
to nie tracił Prawa Rzptej kilka już wieków stwierdzonego. Manifestowałem
się przed Ceszrzem J<ego>M<iłością>ą de iuribus [w sprawie] Rzptej,
broniąc po dziś dzień niesłuszney rekwizycyi Cesarza J<ego>M<iłości>,
zakazawszy surowo, aby żadnych kontrybucyi J<ego>M<iłości>, nie
wydawano. Deklarowałem przy tym listem swoim37 Cesarzowi J<ego>
M<iłości>, że te Miasta są Rzptej od trzech set lat prawem umocnione,
nigdy (chyba quondam[niegdyś] i to krótko) w rękach węgierskich będące,
teraz zaś per tot saecula [przez tyle wieków] samej tylko Rzptej należały.
Co uznawszy Cesarz J<ego>M<iłość>zezwolił był na to, supersedując
od niesłusznej pretensyi. Aż nierychło po tym, wyszedł taki rescript Cesarza Imci J<ego>M<iłości>, z Kancellaryjej do Generała Szpundkawa,38
którego ex authentico [oryginalne] formalia te są:
Extractum, etc. caesaris rescriptum, etc. [Wyciąg, itd., odpowiedź cesarza,
itd.] Z tej tedy takowego rescriptu okazyej nie chcąc jawnego Rzptey prawa zamilczeć, ozwać się na to koniecznie muszę. Uważyć każdy może jako
niesłusznie kancellaryja wiedeńska, podobno nad myśl Cesarza J<ego>
M<iłości>, pozwoliła sobie pióra, Najpierwej w tym punkcie siquidem eadem
oppida Coronae Polonae non nisi pignoris loco subiaceant.[Jeśli te właśnie
nie inaczej, jak na zasadzie zastawu podlegają Koronie Polskiej], na co tak
się odpowiada.
37
38

List Stanislava Heraklia Lubomirského cisárovi neznámy.
Paris von Spankau (zomrel v roku 1676) – cisársky generál. Uvedené reskripty
a listy udávajú iba začiatočné vety týchto dokumentov. Pravdepodobne kopista
prepisujúci samotný traktát ich vynechal.
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Miasta spiskie od Zygmonta Cesarza Rzeczypospolitey były zastawne
Anno Millesimo quadringentesimi duedecimo [w 1412 r.], czemu już jest lat
dwieście pięćdziesiąt i dziewięć. Oryginalny zaś instrument tej zastawy,
aby był wszystkim wiadomy ex actis Regni Hungariae [z akt Królestwa
Węgierskiego] wyjęty umyślnie tu kładę, który jest takowy:
Nos Sigismundus [My Zygmunt], etc.etc.39
Data tego zapisu pokazuje się bydźwięcej niż półtrzecia sta lat położona.
A czemuż Kanccellaryja tedy wideńska kładzie ten punkt w rescripcie
do Generała Szpandkawa quod tredecim oppida Scepusiensia concernit,
de iis a nostra Regia Cancellaria aulica Hungarica informamur. Si guidem
etc.etc. [co tyczy się trzynastu miast spiskich, o których dowiadujemy się
z kancelarii naszej królewskiej węgierskiej. Jeśli zatem itd., itd.] ¦ To to
dopiero po półtrzeciu set lat Cesarz J<ego>M<iłośćinformuje się od swojej
kancelaryjej, co za Prawo ma do Spisza? Zostawiwszy per integra [nietknięte]
niemal tria Saecula [trzy wieki] udzielne Prawo Rzptej. Obaczmy, co ius
gentium 40 [prawo narodów] świadczy: Qui rem suam ab alio teneri sat, nec
quidquam contradicit multo tempore, non videtur id alio fecisse animo,
quam quod rem illam in suarum rerum numero esse nollet. [Jeśli komu
wystarcza, że inny posiada jego rzecz i nie sprzeciwia się temu przez długi
czas, wydaje się, że nie uczynił tego w innym celu, jak tylko po to, iż nie
chce, by ta rzecz znalazła się wśród jego rzeczy]. Któż tedy nie widzi, że
już i dawni Królowie Węgierscy ustąpili swego prawa Rzptey. Kiedy przez
tak wiele set lat nieupominali się tego, ani tey summy według kondycyey
w Zastawie opisaney na miejsce naznaczone od Zygmunta po śmierci jego
nie złożyli. A instrument tej zastawy tak mówi: Si: autem nos decedere
contigerit ex tunc Duo Praelati, et totidem Barones maiores Regni Hungariae
in hoc casu id facere debebunt et tunc a die insinuationis et assignationis
Literarum huiusmodi triginta septem millia sexaginta latorum Grossorum
Bohemicalium boni et iusti ponderis in auro puro vel argento intra eosdem
39

40

Žigmund Luxemburský (1368 – 1437) – uhorský kráľ v rokoch 1387 – 1437,
nemecký kráľ v rokoch 1410 – 1433, český kráľ v rokoch 1419 – 1437, cisár
v rokoch 1433 – 1437. Dokument z 8. novembra 1412 pravdepodobne Lubomirský
čerpal z kópie zálohovej listiny vyhotovenej v 16. storočí, zapísanej do dokumentov
revízií kráľovských majetkov Krakovského vojvodstva z roku 1564 (pozri Lustracja
województwa krakowskiego 1564 r., cz. 1, wyd. MAŁECKI, J., Warszawa 1962,
s. 196 - 198, Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska). Zrekonštruovaný text dokumentu pozri J. Kurtyka, op. cit., s. 509 - 510.
Na okraji napísané: „Grot[ius], De iure belli et pacis, lib[er]2, cap[ut] 4,§5”. Hugo
Grotius (Hugo Groot (1583 – 1645) – holandský právnik, diplomat a filozof, tvorca
vedy v oblasti medzinárodného práva, autor De iure praedae (1604) a De iure pacis
et belli (1625).
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duos menses ad Castrum Dunawetz 41 duci debent, et ibidem per homines
{d….}cti Domini Vladislai Regis Poloniae 42 succesoris Praelatorum et
Baronum nostrorum in Castrum Czorstin 43 importari et abduci. [Jeśliby zaś
zejść nam z tego świata się zdarzyło, wówczas dwaj prałaci i tyluż starszych
baronów naszego królestwa Węgier pod swymi pieczęciami zawiesistymi
w tej sprawie toż samo uczynić winni i wtedy w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wypowiedzenia i okazania takiegoż pisma rzeczone 37 000 kóp
w groszach czeskich dobrej i sprawiedliwej wagi lub w czystym złocie,
bądź w srebrze do zamku Dunajec mają być przewiezione i tam przez ludzi
wspomnianego pana Władysława króla polskiego, jego następców, prałatów
i baronów naszych, do zamku Czorsztyna przewiezione i oddane]. Cóż tedy
za przyczyna, że tej kondycyjej zaraz po śmierci Zygmonta Cesarza nie
uczynił dosyć successor y czemu z Władysławem Jagielonem44 non transegit
[nie zadbała] o to de iure suo [na mocy swego prawa] Ziemia Węgierska?
Czemu pieniędzy do Czorsztyna wedle umowy y kondycyjej nie zwieźli?
Wszak wolno było wojować o to z Jagielonem, jeżeli krzywdę czynił
Węgierskiej Ziemi, upomnieć mu się mogli tego, a nie za półtrzecia sta lat
dopiero, jako Węgierska Ziemia uczyniła Roku tysiącznego sześćsetnego
pięćdziesiątego piątego, która jakoby ze snu dwóch set lat dość długiego
ocknąwszy się, widząc Rzptą wojną przyciśnioną od Szwedów, dopiero
wyprawiła do Króla Jana Kazimierza wygnanego z Polski, upominać
sięSpisza, aby była w odmęcie niesłusznie Spisz ułowiła. Instancyja zaś
Ziemie węgierskiey, a najpierwej list Cesarza Ferdynanda45 był taki §
Serrenissime Princeps [Najjaśniejszy Panie]
Ziemi zaś Węgierskiej pretensja idzie temi słowy wyrażona Duo ¦ Duo
iam, etc., amplius, etc.46 [Dwa już itd, ponadto, itd.]
Niechże z tego węgierskiego skryptu czyli artykułu uważy każdy, jaką
nieszczerością szli z Rzptą, kiedy dawszy pokój i pochlebiając Polszcze
będącej In flore [w rozkwicie], nie śmieli się jej Spisza upomnieć jako
41
42

43
44

45

46

Teda hrad Dunajec v Nedeci na pravom (vtedy uhorskom) brehu Dunajca.
Vladislav II. Jagelonský (okolo roku 1351 – 1434) – poľský kráľ v rokoch 1386
– 1434, veľké knieža litovské v rokoch 1377 – 1401.
Hrad v Czorsztyne na ľavom brehu (poľskom) Dunajca.
Vladislav III. Warneńczyk (1424 – 1444) – poľský kráľ v rokoch 1434 – 1444,
uhorský kráľ v rokoch 1440 – 1444.
Ferdinand III. Habsburgský (1608 – 1657) – uhorský kráľ v rokoch 1625 – 1657,
český kráľ v rokoch 1627 – 1657, rímsky kráľ v rokoch 1636 – 1637, cisár v rokoch 1637 – 1657.
O liste cisára Ferdinanda III. vo veci Spiša z roku 1655 pozri. T. E. MODELSKI,
op. cit., s. 270 (poznámka č. 1); pozri tiež: SEMKOWICZ, W.: Granica polskowęgierska w oświetleniu historycznym,. In: Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego
1919 - 1920, t. 38, s. 101.

79

Z minulosti Spiša, XX, 2012

rzeczy niesłusznej, aż dopiero widząc ją słabą, etiam cum usura [i już wraz
z naddatkiem] upominają się jej i inwitują Cesarza ad Violenta [do wystąpienia zbrojnego], zapomniawszy o pretensyjej, która zaszła i snadźrozumiejąc, że się w tym Polska postrzedz nie miała. Może tedy Cesarz
J<ego>M<iłość trzymać się Iudicium [Sądu] Py {?} Imperatoris [cesarza],
który w podobnym prawie tak osądził:
Parum iuste praeteritas usuras petis, quas Omisisse te longi temporis
intervallum indicat,quia eas a debitore tuo, ut gratior apud eum videlicet
esses, petendas non putasti. D. Pomponius, De ac. Rerum Domin<i>47
[Niesłusznie domagasz się dawnych korzyści, bo sam długi okres wskazuje
na to, że z nich zrezygnowałeś,skoro uznałeś, że nie powinieneś domagać
się ich od swego dłużnika, aby mianowicie być mu milszym].
Przez tak wiele set lat było to w rękach Rzptej; a co największa: że król
Polski zgodził się o to z Matiaszem królem Węgierskim48 (przeżywszy
Zygmunta Cesarza) per mediationem [za pośrednictwem] Ojca Świętego,49
o czym extat memoria in actis[pozostała wzmianka w aktach] Królestwa
Węgierskiego, czego formalia [poświadczenia] są takie: Anno 1470.50 Post
obitum Sigismundi Regis etc. [W roku 1470, po śmierci króla Zygmunta,
itd.] Jest znowu In Actis Scepusiensibus [w aktach spiskich] druga świeża
pamięć temi słowy wyrażona: Anno 1642. Ablegabantur g<e>n<e>r<os>us
d<omi>n<us Joannes Matiassy etc. [W roku 1642 byli odesłani szlachetny
Pan Jan Matiassy 51 itd.,] Cóż tedy może być nadto jawniejszego, jako to,
że Lubowla i Miasta Spiskie cale i wiecznemi czasy do Rzptej należą?
A chociażby tej decyzyjnej ex arbitrio [uznaniem] Ojca Świętego nie było,
sam czas i praescriptio[przedawnienie] Trzech set lat Prawo słuszne Rzptej
umocniło per usucapionem 52 [przez nabycie prawa własności, zasiedzenie].
47

48

49
50

51
52

Pozri MATWIJOWSKI, K. - ROSZKOWSKA, W.… Stanisław Herakliusz Lubomirski,
Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), t. 18, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1973, s. 45 - 50.
Matej Korvín (1440 – 1490) – uhorský kráľ v rokoch 1458 – 1490, český kráľ v rokoch 1469 – 1490.
Sixtus IV. (František della Rovere) (1471 – 1484) – pápež.
Fragment tohto dokumentu vystupuje v súpise k lustrácii Krakovského vojvodstva
z roku 1564 (Inventarium omnium privilegiorum...quae in Archivo Regni...continantur,
wyd. E. RYKACZEWSKI, Paryż 1862, s. 235 - 236, ako aj Lustracja województwa
krakowskiego 1564 r., cz. 1, s. 198-199, wyd. J. MAŁECKI, Warszawa 1962,
Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska). Lubomirský zacitoval
neveľký fragment tohto dokumentu, ostatok popísal. Pozri J. KURTYKA, op. cit.,
s. 509 - 510, tam obšírnejšie o tejto záležitosti.
Matiassy Jan (Janos) – vyslanec cisára Ferdinanda III. do Poľska v roku 1642.
T. j. nadobudnutie vlastníckeho práva na základe užívania nejakej veci určitý čas
vymedzený zákonom.

80

Nález a publikovanie kópie traktátu Stanislava Heraklia Lubomirského

Co się wszystkiemi dowodami iure naturae, et gentium [prawem natury
i narodów] wywieść może. Same przykłady święte i powszechne informować nas mogą, że praescriptio [preskrypcją,przedawnieniem] była tey u narodów wagi, że stanowiła iurisdykcyą każdego królestwa przez wiek jeden
nabytą: Posessiones publicas, non minus, quam privatas multo tempore ita
firmari, ut revelli nequeant. [Własności państwowe, podobnie jak prywatne
długim czasem użytkowania są tak umacniane, że nie można ich odebrać]
Lacon53 apud Socratem54 [Lakon u Sokratesa] ¦W piśmie zaś świętym Jephtes
[Jefte] Królowi Ammonitow upominającemu się pewnego kraju między
Arnonem a Jabokiem od Arabijej pustej aż do Jordanu leżącego, zbrania
się oddać dla prescriptiej trzech set lat. Iudicum Cap<ut>11.55 I Socrates
[Sokrates] do Philippa [Filipa]mówiąc, teżprzyznaje [Livius, Lib<er>32]:
Cum firmam stabilem<que>posessionem longa dies reddidisset 56 [Skoro
długi upływ czasu dał silną i pewną własność]. Nuż dopiero świeckich
przykładów tak wiele, których eśmy sięnapatrzyli, a osobliwie w pretensyjach Hiszpanów z Francuzami. Kto zaś jest in longaeva posessione
[w długim posiadaniu] tego kondicyja in iure gentium [w prawie narodów]
jest lepsza: In pari causa melior est conoditio, possidentis, idq<ue> non
Civili tantum iuri, sed naturali convenit.57 [W równej sprawie lepsza jest
kondycyja posiadającego i to nie tyle ustalono prawem cywilnym, lecz
naturalnym].
Toż i inne prawa mieć chcą i wszystkie narody zachowują to i po dziś
dzień między sobą, że się nie mogą słusznie aniżadną wojną po pescrypcyjej
zaniedbanego kraju upomnieć, kiedy w cudzych rękach długo zostaje: Ab
eo qui iustam causam habere se scit, sed documenta non sufficientia quibus
posessorem de iustitia suae posessionis convincat, bellum licite non sumi:
quia non habet ius cogendi alteruj, ut de posessiones convineat, bellum
licite non sumi: quia non habei jus cogendi alterum, ut de posessione
decedat.58 [Ten, kto wie, że jego sprawa jest słuszna, lecz nie ma odpowiednich dokumentów, dzięki którym mógłby przekonaćwłaściciela o jego
bezprawnym posiadaniu nie może sprawiedliwie podjąć wojny, ponieważ
53
54
55
56

57
58

Lacon (1. st. p. n. l.) – epikurejec, grécky filozof.
Sokrates (469 – 399 p. n. l.) – Aténčan, grécky filozof.
Kniha sudcov (Iudicium) 11, 13 (v Starom zákone).
Na okraji napísané: ”Livius, lib[er]3”. Liwiusz Tytus (58 p. n. l. – 17 n. l.) – rímsky
historik, autor: Ab urbe condita libri.
Na okraji napísané: Grot[ius], De iure, lib[er] 12 § 19. De concordiis, pars 29”.
Na okraji napísané: „Lipsius, De constantia libri 2. Lipsius Justus (1547 – 1606) –
flámsky filozof a historik, jeden z významnejších znalcov Ríma, autor Variarum
lectionum libri (1569). De constantia libri 2 (1584) je fragmentom De iustitia
(1662).
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nie ma prawa zmuszania drugiego, by zrzekł się własności].I brać z rąk
sobie tego nie dali, jako krol Jagieło, Władysław Trzeci i Czwarty,59
Zygmunt60 i inni jeszcze przedtym. O czym świadczy Wapowski61 w Historyjej swojej fol<ium>604: Anni sequentis initio qui fuit Trigesimus. Supra
quindecies centesimum humanae salutis, Joannes Caki Ferdinandarum
copiaram dux, tredecim Regni Poloniae in Scepusio civitates hostiliter
vexare, ac Sigismundi Regis Poloniae subditos taxare caepit, quam iniuriam
Sigismundus armis vindicare cogitabat [Na początku roku 1530, Jan Caci,62
dowódca wojsk Ferdynanda, zaczął nękać okrutnie trzynaście miast spiskich
Królestwa Polskiego i poddanych Zygmunta króla polskiego, a przed tą
przemocą Zygmunt zamierzał zbrojnie ich bronić]. Już tedy żadną miarą
tego Rzpta bez szkody i szwanku reputacyjej swojej odstąpić nie może.
A tym bardziej, że już Węgierska Ziemia post revolutionem Saeculorum
[po upływie wieków] odmieniła statum rerum et legum,[stan rzeczy i praw]
utraciła tak wiele Comitatus [komitatów] do Turków: nie iest In sua
integritate [w swej naruszalności] zupełna, i jest tylko Regnum aliquot
Comitatuum; [Królestwem kilku komitatów]. A kiedyby ieszcze miał jej
bydź Spisz wrócony i do Turkow utracony, przyciągnęłaby sobie Rzpta
ruinam[klęskę] przez sąsiedztwo z Turkiem, z którym in pactis Rzpta ten
artykuł, że in quamtum [na ile] by Turczyn (czego już blisko) posiadł
wszytką Ziemię ¦ Węgierską, Rzpta z niem, aż jakoś niemal po same
Koszyce63 graniczyć w Węgrzech ma. Iure [Prawem] tedy naturalis defensionis
[naturalnej obrony], i rationis Status [racji stanu] nie może Rzpta wdawać
się przez ustąpienie Spisza in manifestum periculum[w oczywiste niebezpieczeństwo]: bo jeżeli za króla Jagiellona jeszcze będąc Spisz zastawny
miałby się powrócić do Węgrów, toż takim sposobem i Prussy za tegoż
króla Jagielona odebrane Krzyżakom, powinny by się wrócić do Teutonów,
i Sącze oba,64 i Czorsztyn, i Żupy, które były Kunegundy Świętej niegdy

59
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63
64
65

Vladislav IV. Vaza (1595 – 1648) – poľský kráľ v rokoch 1632 – 1648.
Žigmund III. Vaza (1566 – 1632) – poľský kráľ v rokoch 1587 – 1632, švédsky
kráľ v rokoch 1592 – 1599.
Bernard Wapowský (okolo roku 1450 – 1535) – historik, kartograf, humanista, oficiálny historiograf Žigmunda I., autor Dziejów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa
Litewskiego od roku 1380 do 1535 vydaných až v XIX. storočí zo známych a v XVI.
a XVII. storočí veľmi populárnych rukopisných kópií.
Jan Caci (Katzianer) – veliteľ vojsk Ferdinanda I. Habsburského (1503 – 1564) –
českého a uhorského kráľa v rokoch 1527 – 1564, cisára v rokoch 1556 – 1564.
Košice (Koszyce, Kaschau, Kassava) – mesto na juhovýchodnom Slovensku.
T. j. Starý Sandec nad Popradom a Nový Sandec nad Dunajcom.
Kunigunda (1234 – 1294) – dcéra Bela IV., uhorského kráľa (1235 – 1270), žena
Boleslava V. Hanblivého (1226 – 1279), poľského kniežaťa v rokoch 1243 – 1279.
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królownej // nadpisany fragment wyrazu: nej // węgierskiej65 dziedziczne
dobra. Byłyby potym i inne kontrowersyje o granice od Szląska i od Pomorskiej Ziemie, jako to może sequi, dato uno inconveniente [nastąpić
po wyrażeniu jednej niedorzeczności].
Jest jeszcze i to rzecz do uwagi godna,że Zygmont Cesarz zastawiając
Spisz quondam[niegdyś] Koronie Polskiej, temi słowy securitatem
[bezpieczeństwo] Jego obwarował: Pro quibus etiam Regni nostri homines
cujuscunq<ue> conditionis, dignitatis aut praeminentiae fuerint, et bona
ipsorum arrestare, captivare, terrasq<ue> nostras invadere et spoliare.
Libere idem Dominus Vladislaus Rex successores et Praelati, Barones ac
Regnum ipsius valeant absq<ue> omni resistentia et contradictione nostra.
[Za te szkody tenże pan król Władysław, następcy, prałaci i baronowie oraz
Królestwo jego będą mogli ludzi naszego Królestwa , jakiegokolwiek stanu
, godności i znaczenia więzić a dobra ich zajmować, ziemie nasze najeżdżać
i swobodnie łupić, bez żadnego oporu lub sprzeciwu naszego i naszych].
Jeżeli tedy Zygmunt Cesarz umocnił do Spisza tak surowe prawo Rzptej,
że wszystko swoje królestwo położył in vadium [jako zabezpieczenie] a cóż
dopiero post evolutionem [po upływie] niemal trzech wieków nie ma mieć
Rzpta zupełnego Prawa i żadnemu wykupnu niepodległego, i owszem
za najmniejszą impetycyją wolno Rzptej vadii in contractu expressi
[na mocy zabezpieczenia wyrażonego w kontrakcie] brać kraie, więzić ludzi
największych, repressalia [represje] czynić, same miasta posiadać, bo par
ius [równego prawa] nie dała na się Rzpta Zygmontowi , iakie on sam ultro
[dobrowolnie] dał na się y na swoie Krolestwo Rzptey Polskiey a Successores
[następcy] nie dotrzymali słowa, y przez to Succumbunt vadio [podlegają
zabezpieczeniu], bo Ferdinand zaczepił był Spisz swemi ludźmi, o co się
Zygmunt krol Polski uymował, teraz też per innovationem[przez ponowne
wprowadzenie] podatków y grożenie niejakie przeciwko kondycyom
spokojnym nie dosyć się dzieie słowu od Zygmunta danemu. ¦ Bo cesarz
J<ego>M<iłość te formalia pisze do Spondkawa Generała swego quod
in casu abnuionum loco oportuno executionem suscipere cogites, in hoc
bene fiet, ut tandem serio rem agi videant et opus hoc semel ad felicem
progressum deducatur. [w tym przypadku rozważ, by w dogodnym do zjednoczenia czasie podjąć się wykonania i stanie się dobrze, aby w końcu
widzieli, że sprawa jest wykonywana poważnie i dzieło to wreszcie zmierza
do szczęśliwego ukończenia]. Nie dotrzymuje tedy słowa Cesarz
J<ego>M<iłość kontraktowi antecessora swego,który się pisał Rzptej pro
securitate [dla bezpieczeństwa]. Ztąd tedy wolno Rzptej vindicare [pomścić]
krzywdę swoję, i może tymże prawem wchodzić w Węgierską Ziemię,
i odbierać ją sobie jako tę, która jest in vadio Securitatis [jako gwarancja
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bezpieczeństwa] położona. Kładę tu kopiąlistu do króla J<ego>M<iłości
Polskiego66 w tej okazyjej ode mnie pisanego.
Najiaśniejszy Miłościwy Królu etc.
Jako tedy manifeste constat [jest oczywiste], że Spisz zupełnie do Rzptej
należy, tak go tueri [strzec] Rzpta per iura naturae, Gentium, per rationem
iustitiae et rationum status [troskąwynikającą z praw natury, narodów,
z racji sprawiedliwości i racji stanu] bezpiecznie może i owszem powinna.
Z tych przyczyn:
1 mo Że przez pół trzeciasta lat zaszła praescriptio et de iure [przedawnienie
i zgodnie z prawem] należy Spisz do Rzptej, iakoto krol Jagiello, iudicio
[osądem] Ojca Ś<wię>tego otrzymał przez konferencyją wrocławską.67
2 do Że Rzpta ma pretensyją do Ziemie Węgierskiey in casu [w przypadku],
gdyby jąTurczyn wcale posiadł, przez pacta Tureckie, a przez stracenie
Spisza odstąpiłaby tego prawa.
3 tio Że przez ustąpienie Spisza od Jagielona przyłączonego otworzyłaby
się ambiquitas [dwuznaczność] pretendentom o Prussy i inne części
Polski także za Jagielona nabyte, i kiedyby w iednym punkcie
praescriptio [przedawnienia] miała szyję złamać, toby i w drugich
musiała szwankować.
4 to Żeby Rzpta o dziesięć mil od Krakowa miała munsztuk nad sobą, bo
tam żadnej fortece nie masz oprócz Spiskiego Zamku to jest Lubowle.
5 to Że kiedyby Cesarzowi J<ego>M<iło>ści odjęli Turcy Spisz (co ¦ jest
possibile [możliwe], jako już większą część Ziemie Węgierskiej,
zachodziłyby rozboje Tureckie aż pod sam Krakow
6 to Żeby to było cum periculo [przy niebezpieczeństwie] całego Podgórza,
kiedy jest około Czterysta Domów Starożytnej Polskiej Szlachty,
którzyby się w Domach swoich przed zbojcami, a po tym przed Turkami
nie wysiedzieli, i owszem musieliby za utraceniem Spisza hołdować aż
po Kraków Turczynowi, czegoby podobno nie życzyli sobie Ichm<oście>
Obywatele tameczni.
7 mo Żeby Rzpta straciła kąt do obrony sposobny, y od nieprzyjaciela dla
gor niedostępny, skąd salus [ratunek] Rzptej podczas Szwedów
wyniknęła, bo się tam największa część Polski salwowała i król Jan
Kazimierz ztamtąd Rzptej Fortunę już upadłą podźwignął, może się to

66

67

Michal Korybut Wiśniowiecký (1640 – 1673) – poľský kráľ v rokoch 1669 – 1673.
List Stanislava Heraklia Lubomirského neznámy.
Špeciálny rozhodcovský súd vymenovaný pápežom Sixtom IV. vo Vratislavy v roku
1490 prisúdil Poľsku do plného a večného vlastníctva Spiš na základe premlčania,
pozri KURTYKA, J., op. cit., s. 510 - 511.
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i na potym przydać, bo i król Bolesław68 tam się był salwował przed
Tatarami
8 to Że sąsiedztwo Cesarza J<ego>M<iłości> tak mocne i bliskie zdałoby
się za głowę Rzptą chwytać, i musiałyby być oto zelozyje słuszne z tak
przyjaznym sąsiadem, a podobno i wojna
9 no Że oprócz Confideracyjej niebezpieczeństwa i obrony pogranicznej,
vertitur [dochodzi] do tego w tym i konsyderacyja honoris [honoru]
Rzptej: bo coby Świat rzekł na to, kiedyby kraj tak potrzebny, tak
bliski, tak obronny i tak mocnym Prawem od trzechset lat obwarowany,
mieliśmy sobie dać z ręku wziąć i nad wszystkie sprawiedliwość pozwolić
odebrać. Wszystkie by narody brały z nas miarę i myślałyby nas spoliare
[łupić] z ostatka z szkodą i sromotą Rzptej.
Posúdil: PhDr. Ivan Chalupecký

68

Preklad: Mgr. Miroslav Števík

Omyl autora, pravdepodobne ide o knieža Boleslava V. Hanblivého.
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FUND UND VERÖFFENTLICHUNG DER KOPIE EINES TRAKTATES
VON STANISLAUS HERAKLIUS LUBOMIRSKI
Maria Marcinowska
In den Jahren 1412 – 1772 war ein Teil der Zips im Pfand der polnischen Könige.
Den Pfand verwaltete in den Jahren 1591 – 1744 die polnische Adelsfamilie Lubomirski
und in den Jahren 1671 – 1702 hatte die Funktion des „Starosten“ Stanislaus
Heraklius Lubomirski inne. Während der Zeit unternahm Ungarn unzählige Versuche
den Pfand aufzulösen, das wurde aber von der polnischen Seite immer verhindert.
In seinem bisher unbekannten Traktat aus dem Jahre 1671 will Stanislaus Heraklius
Lubomirski die Ansprüche Polens auf das verpfändete Gebiet beweisen. Der Traktat
wird im Original in polnischer Sprache veröffentlicht.
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STAROSTLIVOSŤ ŠTÁTU
O VIDIECKU CHUDOBU NA HORNOM SPIŠI
V 50. ROKOCH 19. STOROČIA
Helena Liptáková
Reakčná politika, Bachov absolutizmus, centralistická vláda, policajný
režim, vojenská diktatúra, byrokratický systém sú najčastejšie skloňovanými
pojmami pri posudzovaní našich dejín v období po revolúcii v rokoch
1848 – 1949. Tieto atribúty Rakúskeho cisárstva nesú v sebe zaiste silný
negatívny náboj, ale niektorým krokom neoabsolutistického režimu nemožno
uprieť pozitívny kurz. Poznamenajme najprv, že dôsledná centralizácia
priniesla so sebou prepracovanú sieť verejnej správy a súdnictva, kde každý
úradník mal svoje zadefinované miesto s príslušnými právomocami a povinnosťami, pri výkone ktorých sa riadil podrobnými úradnými inštrukciami, dôkladne pritom rešpektujúc nadriadené orgány. Keď teraz vstúpime
do archívov štátnych úradov pôsobiacich v päťdesiatych rokov 19. storočia
na území monarchie, zistíme, že vďaka byrokratickej presnosti, s akou sa
vybavovali spisy, môžeme v ich spisovej produkcii systematicky sledovať
postupy štátnych orgánov pri riešení situácií v rôznych oblastiach života
spoločnosti.
Mimoriadne vážnym problémom monarchie v období nástupu kapitalizmu
bola značne nepriaznivá ekonomická situácia. Tá mala pôvod v kríze feudálneho hospodárskeho života v prvej polovici 19. storočia a najmarkantnejšie
sa prejavila v sociálnej oblasti, a to najmä v rastúcej biede roľníckeho
obyvateľstva,1 ktorá pretrvávala v dedinách aj po revolúcii v rokoch 1848
– 49 a v rokoch neúrody prerastala, hlavne v hornatejších oblastiach,
do hladomorov. Vtedajší vládny aparát sa ho pokúsil riešiť dovtedy bezprecedentným opatrením, nákupom obilia z verejných prostriedkov a jeho
rozdeľovaním, väčšinou na pôžičku, medzi hladujúce obyvateľstvo.2 Spôsob,
akým sa táto sociálna politika realizovala v praxi, taktiku a stratégiu, ktoré
bolo treba pri jej realizácii použiť, ako aj naplnenie jej cieľa, možno ilustrovať na spolupráci Spišského vládneho komisariátu, neskôr Župného úradu Levoči a jeho nadriadených a podriadených zložiek verejnej správy
orientovanej na záchranu obyvateľstva horného Spiša, administratívne

1

2

PODRIMAVSKÝ, Milan a kol.: Dejiny Slovenska III (od konca roku 1848 do konca
19. storočia). 1. vyd. Bratislava 1992. (ďalej len PODRIMAVSKÝ), s. 111.
Tamže, s. 126.
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rozdeleného do dvoch slúžnovských okresov: Starej Ľubovne a Spišskej
Starej Vsi.3
Odpoveď na otázku, prečo kroky štátnej pomoci smerovali práve
do tejto oblasti, treba hľadať v jej hospodárskych pomeroch, ktoré boli
ovplyvnené predovšetkým geografickými pomermi tohto územia, kde bolo
drsné podnebie s dlhými a tuhými zimami s veľkým množstvom snehu.
Tvrdé prírodné podmienky priam predurčovali aj vlnu hladomoru, ktorá
sa spustila na začiatku jesene 1851. Košický dištriktuálny hlavný župan
Anton Forgách sa vtedy na svojej ceste po dištrikte4 sám presvedčil, že
chudobné obyvateľstvo hornatých častí dištriktu sa jej nevyhne. Po neúrode
spôsobenej častými dažďami a záplavami5 nastúpila hniloba zemiakov,
čo pred nadchádzajúcou zimou znamenalo hotovú pohromu. Hlavný župan
preto vyzval spišského župného náčelníka Maximiliána Kraya, aby v oblastiach s nepriaznivými prírodnými podmienkami preveril posledné výnosy
úrody, plne sa venoval riešeniu tejto alarmujúcej situácie a pripravil návrh
na východisko z nej. Kray hneď apeloval na spišských slúžnych, aby zistili
stav úrody v jednotlivých okresoch.6 Po zhodnotení situácie v správe pre
vedenie Košického dištriktu potvrdil, že nepriazeň počasia spôsobila najväčšiu katastrofu obyvateľom severných obcí dištriktu, a to v okresoch
Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa, ktorých biedu zavŕšilo zničenie ich
takmer jediného zdroja obživy – zemiakov. K tomu, ako ďalej skonštatoval,
pristúpil ďalší problém: Keďže sa obilie zožalo za mokra, slama sa ako
krmivo pre dobytok vlhkom znehodnotila, čo viedlo jednak ku chorobám
dobytka a jednak k jeho porážaniu za účelom obživy rodiny. Tým sa oby-

3

4

5
6

Slúžnovské okresy boli najnižšie jednotky v sústave verejnej správy. Na celom Spiši
ich bolo vtedy sedem. Bližšie ku organizácii verejnej správy pozri BIDOVSKÝ,
Eugen: Poznatky o organizácii verejnej správy a súdnictva v Uhorsku v rokoch 1849
– 1860. In: Sborník archivních prací, roč. 7, 1957, č. 2, s. 114 – 176. Ďalej len
BIDOVSKÝ.
Uhorsko bolo v tom období rozdelené na 5 dištriktov, ktoré boli pomenované podľa
svojich sídel – Budapešť, Bratislava, Šopron, Košice a Veľký Varadín. Správu jedného dištriktu obstarával dištriktuálny hlavný župan (K. k. Districts-Obergespan),
ktorý bol podriadený miestodržiteľovi. Dištrikty sa delili na župy, ktoré spravovali
župní náčelníci (Comitats-Vorstand), ktorí podliehali priamo dištriktuálnemu županovi.
Župní náčelníci boli teda prednostami župných úradov (Comitats-Behörde). Župám
podliehali zase okresy (Verwaltungs-Stuhlbezirke). Spišská župa patrila do Košického
dištriktu, spravovaného Antonom Forgáchom). BIDOVSKÝ, s. 137.
Pršalo takmer bez prestávky od mája do polovice septembra.
Štátny archív v Levoči (ďalej len ŠA L), Spišská župa (ďalej len SŽ), Núdzové
písomnosti, základné číslo 14816/1854, protokolové číslo (ďalej len Núdzové) 4835/
1851. Tento výnos vydal košický dištriktuálny hlavný župan dňa 11. 9. 1851 pod
číslom 10687.
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vateľstvo pripravilo o jediný prostriedok, ktorý mu slúžil na obrábanie
a hnojenie pôdy a zároveň aj ako obchodný artikel. Za týchto podmienok
bol stav núdze a hladomor neodvratný. Pri hľadaní východísk z tejto
kalamitnej situácie župný náčelník vychádzal z počtu obyvateľov, ktorí
žili v ohrozenom regióne. Tento sa odhadoval na 42 000,7 z ktorých všetci,
až na malé výnimky, treli biedu. Finančná čiastka potrebná aspoň na čiastočné zastavenie hladomoru sa odhadovala na 70 – 80 000 zlatých v konvenčnej mene. K tomu navrhol náčelník vyhlásenie zbierok na pomoc
v núdzi. Peniaze sa podľa neho mali použiť na nákup obilia, a to ešte kým
bolo toto lacnejšie, a poskytnúť ho ako podporu nemajetným a práceneschopným, ako potravinu práceschopným vykonávajúcim verejné práce
a ako osivo i potravinu roľníkom. Za dodané obilie sa malo zaplatiť neskôr
vo výške jeho obstarávacej ceny. Práceschopní si to mohli odpracovať hneď
na jar, a to v ľubovnianskom okrese na stavbe dôležitej poštovej cesty Stará
Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – Piwniczna a v staroveskom okrese
na stavbe mosta cez Dunajec pod nedeckým zámkom. Náčelník navrhol aj
to, aby sa pri odvracaní hladomoru vydal zákaz pálenia liehu z obilia, ktorým by sa obmedzilo zneužívanie obilia určeného na siatie.8
Podľa oznámenia košického miestodržiteľstva9 z 21. novembra 1851 guvernér pred začatím poskytovania sociálnej pomoci núdzou trpiacemu
obyvateľstvu vydal niekoľko pokynov, a to:
1) Na prideľovanie potravín chudobným zriadiť centrálne sklady na takých
miestach, ktoré by boli z hľadiska vzdialenosti ľahko prístupné. Zvážiť
aj to, o aké druhy a množstvo potravín pôjde.
2) Potraviny zabezpečovať cenovo výhodne bez toho, aby ich nákupy
vyvolali zvýšenie cien v postihnutých alebo susedných oblastiach.
3) Zistiť výšku financií potrebných na nákup obilia.
4) Poskytnúť hladujúcim sucháre z vojenských zásob.10
5) Mužom, ktorí mali pri rozdeľovaní obilia spolupracovať so štátnymi
úradmi, neposkytovať za to žiadnu odmenu.
6) Guvernérovi oznámiť, ktoré cesty alebo iné verejnoprospešné stavby by
pripadali do úvahy ako možnosť na odpracovanie poskytnutej podpory.11
7) Obilie kupovať za primerané ceny z prvej ruky, a nie od špekulantov.

7

8
9

Toto číslo zahŕňalo okrem uvedených okresov aj obyvateľov obcí v hornatých častiach okresu Spišské Podhradie. Podľa sčítania obyvateľstva ku 18. januára 1851 počet obyvateľov okresu Spišská Stará Ves bol 19 582 a okresu Stará Ľubovňa 21 237.
ŠA L, SŽ, Adm. 3413/1851.
ŠA L, SŽ – Núdzové 4987/1851.
Vydaného pod číslom č. 13514.

89

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Župa mala zistiť, či v regióne sú lepšie situovaní hostinskí alebo statkári,
ktorí už teraz by uzavreli zmluvy na predaj obilia za primerané ceny.
Župný náčelník teda vyzval slúžnych, aby mu na základe uvedených
pokynov do ôsmich dní predložili svoje posudky.12
Dištriktuálny župan však stále zdôrazňoval, že zamýšľaná pomoc štátu
vidieckej chudobe nie je ani nenávratnou almužnou, ani nezáväzným opatrením, ale že ide o poskytnutie pôžičky vo forme potravín alebo osiva
a zabezpečenie pracovnej príležitosti. Štát bol totiž veľmi obozretný
a od počiatku dbal na to, aby tento krok nemotivoval ľudí negatívne a aby
ľudia tento spôsob pomoci nezneužívali tým, že sa budú vedome vyhýbať
práci.13
Ešte do konca mesiaca14 vydala Pešť pre Spišskú župu nariadenie, ako
je treba postupovať pri nakladaní s prostriedkami uvoľnenými zo štátnej
pokladne proti hladomoru. Prvou úlohou župného vedenia bolo zistiť, kde
v župe sú zásoby obilia, ktoré by boli ľahko distribuovateľné s ohľadom
na vzdialenosti, a podľa toho určiť miesta na zhromažďovanie zásob chlebovín. Jeho druhou úlohou bolo, čo najrýchlejšie sa presvedčiť, či takéto
zásoby by sa nedali nakúpiť priamo v postihnutých oblastiach. V prípade,
že by tomu tak nebolo, mal župan zistiť, odkiaľ by sa to dalo zabezpečiť
najúčelnejšie bez zbytočných výdavkov. Tretia úloha sa týkala cien, najmä
raže, jačmeňa a ovsa, ktoré bolo treba stanoviť s ohľadom na trhové ceny
a so zreteľom na to, aké tieto ceny budú pri doprave zo vzdialenejších
miest. Správu o splnení týchto úloh očakával guvernér najneskôr do 10. decembra. Župana však žiadal, aby zabezpečil osvetu obyvateľstva v tom
zmysle, aby požiadavky na dodávku obilia neboli prehnané. Upozornil ho,
aby dbal na to, aby situáciu nevyužili na ľahké obohatenie sa špekulanti,
a tak neúmerne nezaťažili štátny rozpočet. Rovnako mal dohliadnuť na to,
kde sa bude obilie skladovať až do jeho rozdelenia, mal určiť orgány, ktoré
to mali sledovať, a aj predpisy, ktoré sa mali pri tom aplikovať.15

10

11

12
13
14
15

Tento návrh však župný náčelník zamietol s odôvodnením, že takýto artikel nie je
v regióne známy ako potravina a prípadné ochorenia by obyvateľstvo mohlo pripisovať jeho konzumácii, čím by mohlo dôjsť ku šíreniu nálad nepriateľských voči
vláde. ŠA L, SŽ – Núdzové 6369/1851.
Súbežne s núdzovými dodávkami obilia sa pomoci obyvateľstvu dostávalo zabezpečovaním jeho účasti na verejných stavbách, najmä na stavbách ciest, ale toto nie je
predmetom tejto štúdie.
ŠA L, SŽ – Núdzové 6172/1851.
ŠA L, SŽ – Núdzové 6241/1851.
Dňa 28. novembra 1851.
ŠA L, SŽ – Núdzové 6377/1851.
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Župný náčelník postupoval dôsledne podľa tohto nariadenia a správu
o jeho naplnení odoslal do Pešti 6. decembra 1851.16 Ešte predtým ako táto
správa bola doručená peštianskym orgánom, miestodržiteľský úrad v Košiciach tiež na podnet vojensko-civilného guvernéra arcikniežaťa Albrechta
vydal príkaz Spišskej župe,17 aby tamojší slúžni v každej obci v spolupráci
s richtármi, miestnymi duchovnými a vhodnými ľuďmi z obce zabezpečili
nákup obilia na spotrebu a sejbu. Zároveň mali zistiť, koľko obilia jednotlivé obce, okresy a župy požadujú, a informácie predložiť vláde vo forme
výkazov. Termín splnenia tejto úlohy bol stanovený na 20. decembra.18
Župný náčelník vydal usmernenie v tomto smere všetkým slúžnovským
úradom dňa 7. decembra 1851 a žiadal slúžnych o bezodkladné vybavenie
tejto záležitosti. Do desiatich dní 19 vyhotovil na základe informácií
z jednotlivých okresov predbežný štatistický výkaz osôb, ktorým bolo treba poskytnúť obilie. Od tohto počtu osôb sa odvíjalo množstvo obilia,
ktoré bolo treba pre ne zabezpečiť, i suma potrebná na jeho zakúpenie.
Tieto hodnoty predstavovali vtedy 3000 bratislavských meríc raže a 5000
bratislavských meríc jačmeňa, na nákup ktorých sa odhadovalo pri cene
3 zlaté 54 grajciarov za mericu raže a 2 zlaté 54 grajciarov za mericu jačmeňa 26 000 zlatých v konvenčnej mene.20
Guvernér nariadil listom z 29. decembra 1851 priamo náčelníkovi Spišskej
župy, aby okamžite nakúpil 4000 meríc obilia za výhodnú cenu v Spišskej,
prípadne v Abovskej župe. Nákup sa mal realizovať prostredníctvom komisie
pozostávajúcej zo župného náčelníka, správcu diecézy alebo jeho zástupcu,
úradníka finančného krajinského riaditeľstva a dôstojníka dištriktuálneho
veliteľstva, prípadne vojenského úradníka pre zásobovanie. Jej úlohou bolo
zabezpečiť tento nákup čo najhospodárnejšie, t. j. za čo najnižšie nákupné
ceny a minimálne náklady na dopravu. Obilie mala nakupovať od tých
gazdov, ktorí boli najbližšie ku miestam jeho distribúcie, a zaplatiť zaň
z prostriedkov okresného finančného riaditeľstva. Za dopravu obilia mal
zodpovedať župný náčelník. Obilný transport mali sprevádzať ním určení
úradníci. Povozníkov mali vyplácať v hotovosti z peňazí, ktoré dostali
na tento účel vo forme preddavku. Na skladovanie obilia sa mali na určených miestach zabezpečiť priestory. V prípade, že by sa na to nenašli
štátne budovy, bolo treba osloviť súkromníkov a potrebné priestory prenajať

16
17
18
19
20

ŠA L, SŽ – Núdzové 6377/1851.
Príkaz bol vydaný dňa 3. decembra 1851 pod číslom 14064.
ŠA L, SŽ – Núdzové 6378/1851.
Dňa 16. decembra 1851.
ŠA L, SŽ – Núdzové 6369/1851.
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od nich za nízke nájomné. Na preberanie obilia do skladov a na jeho
vydávanie obciam bola určená okresná komisia. Táto pozostávala zo slúžneho alebo adjunkta, ktorého určil župný náčelník, miestneho duchovného
a poddôstojníka vojenského zásobovacieho zboru, ktorého vyslalo krajinské
vojenské veliteľstvo. Krajinské finančné riaditeľstvo dostalo od guvernéra
príkaz, aby podľa možnosti pridelilo do komisie aj finančný orgán. Uvedená
skladová komisia mala viesť účty v celej záležitosti, preberať zásoby obilia,
starať sa o ne a rozdeľovať ich. Po ukončení akcie mala vyúčtovanie predložiť
prostredníctvom župného náčelníka dištriktuálnemu veliteľstvu. O množstve
obilia prideleného obciam z obilných skladov sa malo rozhodnúť až vtedy,
keď vláda bude mať prehľad o tom, aké sú celkové požiadavky na dodávky
obilia. V prípade krajnej núdze slúžny v súčinnosti s miestnym duchovným
mohol dať písomný príkaz na vydanie určitej časti obilia z celkového
prideleného množstva. Na základe tohto príkazu mohli richtári alebo
poverené osoby priznané množstvo žiadať od príslušnej skladovej komisie.
Jeho prevzatie mali podpísať prítomní obyvatelia obce a dvaja členovia
skladovej komisie. Tento doklad sa spolu s uvedeným príkazom mal priložiť
k účtovným dokladom. Sklady mali strážiť miestni na to pridelení strážcovia.
Za túto službu, ako aj za ostatné práce súvisiace s týmto spôsobom zásobovania, mali zainteresované osoby úľavy na ročnej povinnosti vykonávania
verejných prác. Obce si mali im určené obilie dopraviť vlastnými povozmi
a na vlastné náklady, pričom guvernér znova zdôraznil, že pridelené množstvo sa poskytne len ako návratná pôžička na princípe solidárnosti. Na využívanie obilia vydaného zo skladu dohliadala obecná komisia, a to richtár,
duchovný a niekoľko osôb, ktoré určila obec. Prípadné sťažnosti na obecné
komisie sa mali predkladať predpísaným administratívnym postupom.21
Na základe vojensko-civilného vládneho nariadenia z 29. decembra
1851 bola utvorená komisia na nákup obilia pre núdzou trpiace obyvateľstvo
na Spiši v zložení: župný náčelník Maximilián Kray, spišský kanonik
Roman Kezsmárszky, kapitán 22. pešieho práporu Adolf Lang, kontrolór
pokladne základinového fondu Anton Danielisz a pekársky majster pre
zásobovanie Ernst. Realizácia jej úloh, ako to vyplýva zo zápisnice z jej
zasadnutia 20. januára 1852, však nebola jednoduchá. Komisia narazila na neochotu gazdov predať obilie za nižšie ceny. V okresoch Spišská
Stará Ves, Kežmarok a Spišské Podhradie nikto o predaji obilia so zľavou
neuvažoval. V okrese Spišský Štvrtok bola možnosť nakúpiť menšie
množstvo obilia za aktuálnu trhovú cenu. Okres Stará Ľubovňa ponúkol
280 meríc jačmeňa, 30 meríc raže a 200 meríc ovsa. Pretože cena týchto
21

ŠA L, SŽ – Núdzové 423/1852.
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obilnín bola vyššia ako cena na trhu, predbežne sa obilie odtiaľ nekupovalo.
Iba v okrese Levoča predbežne viacero gazdov súhlasilo s predajom obilia
za nižšiu ako trhovú cenu. Tu sa dalo nakúpiť 800 meríc raže, 1 000 meríc
jačmeňa a 100 meríc ovsa. Komisia teda poverila svojho člena Antona
Danielisza, aby sa ešte pokúsil presvedčiť gazdov v okrese Spišský Štvrtok,
ktorí disponovali vyššími zásobami obilia, aby časť z neho predali za primeranú cenu ľuďom v núdzi. Ak by sa to podarilo, zásobovací úradníci by
jednotlivé druhy obilia skontrolovali a uzavreli by s predajcami dohody.
Rovnako sa malo postupovať aj v okrese Levoča, pričom sa očakávalo, že
obilie predajcovia dovezú do skladov v Levoči, alebo prípadne, že zostane
uložené u nich.
Pokiaľ ide o zabezpečenie skladov obilia, komisia zvažovala niekoľko
možností. V okrese Spišská Stará Ves prichádzal do úvahy kaštieľ Palochajovcov vo Fridmane a budova soľného a tridsiatkového úradu v Spišskej
Starej Vsi,22 pre ktorú sa napokon komisia aj rozhodla. V okrese Stará
Ľubovňa boli v ponuke 4 miesta. Dva z nich za veľmi vysoké nájomné23
a jedno, ktoré si vyžadovalo úpravu a opravu, za nižšiu cenu. Štvrtým
miestom bola ponuka slúžneho24 tohto okresu na budovu bývalého soľného
úradu, nachádzajúcu sa mimo mesta Stará Ľubovňa, v ktorej sám slúžny
vtedy býval a ktorej horné poschodie bolo zabezpečené proti požiaru a vlámaniu. V nevyhnutnom prípade by slúžny dal k dispozícii aj priestrannú
izbu v jeho byte v meste. Keďže tieto priestory okres poskytoval bezplatne,
župný náčelník požiadal slúžneho, aby ich vyhradil na daný účel. V Levoči
bola situácia so skladmi najjednoduchšia. Na skladovanie obilia boli
vyhradené veľké priestory v bašte, kde sa už obilie skladovalo v rokoch
1846 a 1847.25
Na splnenie ďalšej úlohy, ktorá bola uložená núdzovej komisii vo vyššie
uvedenom vládnom nariadení, a to na utvorenie okresných komisií na preberanie a rozdeľovanie obilia, bolo treba dostatočný počet poddôstojníkov
vojenského zásobovacieho zboru. Preto župný náčelník žiadal vojenské
dištriktuálne riaditeľstvo o ich okamžité pridelenie.
Čo sa týka zabezpečenia čo najhospodárnejšej dopravy, slúžnovské
úrady v Starej Ľubovni a Spišskej Starej Vsi vyzývali obce, najmä tie, kde
22
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Získanie budovy bolo podmienené dohodou s okresným finančným riaditeľstvom,
ktoré ju spravovalo, a bolo ju treba opraviť.
9 a 10 zlatých mesačne.
Slúžnym bol v tom čase Vincent Persina.
Roky 1846 a 1847 boli pre severné Slovensko hladovými rokmi spôsobenými niekoľkoročnou neúrodou. PODRIMAVSKÝ, Milan a kol.: Dejiny Slovenska II (15261848). 1. vyd. Bratislava 1987, s. 508. Bližšie pozri KOVÁCS, Endre: Slovenské roľníctvo v hladových rokoch 1846 – 1847. In Historický časopis, roč. VI, s. 49 – 118.
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hrozila najväčšia bieda, aby ich obyvatelia vlastniaci ťažný dobytok dopravili
obilie z miesta, kde bolo naložené, až do skladu za cenu jedného poťahu.
Takto sa malo zamedziť častému prekladaniu obilia a zároveň chudobné
obce mali prísť ku vyššiemu zárobku.
Keďže ku doprave obilia patrili nevyhnutne aj vrecia, núdzová komisia
rozhodla, že od vojenského dištriktuálneho komanda si vyžiada súhlas
na vydanie 400 – 500 vriec zo zásobovacieho úradu v Levoči.26
Na najbližších svojich zasadnutiach komisia27 riešila nakupovanie obilia
v Spišskej župe. Ku dohodnutým nákupom sa predkladali vzorky obilia,
ktoré komisia po schválení uložila u župného náčelníka. Ak bola kvalita
obilia nízka, komisia ponuku zamietla. Tak tomu bolo v prípade pomerne
veľkej ponuky, a to 400 meríc jačmeňa, od levočského obyvateľa Fuchsa.28
Zo 4000 meríc obilia, ktoré sa malo nakúpiť v Spišskej župe, sa rátalo
so 1000 mericami raže, 1500 – 2000 mericami jačmeňa a zostatok bol
určený na ovos.29
Bolo treba však rátať s tým, že potrebnej pomoci sa nedostane všetkým
biednym a práceneschopným. Pre takýchto komisia navrhovala vytvoriť
fond na bezplatnú podporu, a to zo zbierok, ktoré mali vyhlásiť na tento
účel slúžnovské okresy a magistráty. Komisia chcela v tomto smere apelovať aj na hlavného dištriktuálneho župana a požiadať o vyhlásenie zbierky
v dištrikte i v ostatných častiach kráľovstva. Zo získaných príspevkov sa
mali zabezpečiť chleboviny a prideľovať práceneschopným núdznym.30
Súčasne s tým, ako sa v župe hľadali zdroje na utvorenie zásob obilia
určených na pomoc v núdzi, peštianske úrady si na základe výkazov požiadaviek na túto pomoc vytvárali obraz o jej rozsahu. Guvernér s nevôľou
konštatoval,31 že pomoc, ktorá mala byť zameraná len na ľudí skutočne
trpiacich biedou alebo bez možnosti obživy, prekročila rámec očakávania
a že na niektorých miestach sú žiadosti o podporu prehnané. Preto dôrazne,
pod hrozbou prísnych sankcií, apeloval na štátnych úradníkov, aby dôsledne
dohliadali na to, aby sa systém pomoci chudobným nezneužíval a aby štátu
z ich nedbanlivosti nevznikali vyššie náklady, ako je potrebné. Vyzval ich,
aby náklady na dopravu sa znižovali tým, že povozníkom poskytnú úľavy
na ročnej povinnosti vykonávania verejných prác.
26
27
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ŠA L, SŽ - Núdzové 423/1852.
Komisia na nákup núdzového obilia zasadala 20., 27. a 30. januára, 7., 17. a 24.
februára, 7., 23. a 27. marca 1852.
ŠA L, SŽ – Núdzové 656/1852.
ŠA L, SŽ – Núdzové 560/1852.
ŠA L, SŽ – Núdzové 560/1852.
V liste župnému náčelníkovi z 28. 1. 1852 pod č. 635.
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Zaujímavé však bolo, že niektoré obce nemali záujem o obilie poskytované vo forme návratnej pôžičky. Táto skutočnosť sa dala vysvetliť tým,
že majetní obyvatelia obce, ktorí neboli odkázaní na podporu, sa nechceli
podieľať na náhrade toho, čo dostali ich chudobní spoluobčania a čo títo
sami nedokázali vrátiť. V takýchto prípadoch guvernér nariadil skladovým
komisiám, aby ľuďom, ktorí sa preukážu svedectvom chudoby, bezpodmienečne vydali potrebné potraviny, a pritom ako prílohy k tomuto výdaju
vo svojej účtovnej evidencii pripojili spomínané svedectvo chudoby spolu
s potvrdením o prevzatí podpory. Varoval pred zneužívaním vydávania
svedectiev chudoby, ku ktorému by sa mohli uchýliť starostovia alebo
duchovní, keby tieto svedectvá vydávali osobám, ktoré v skutočnosti nie
sú odkázané na pomoc alebo nie sú práce neschopné. Voči takému konaniu
sa mali vyvodiť prísne sankcie: okrem toho, že obilie bolo treba zaplatiť,
hrozilo tu trestnoprávne stíhanie.
O potvrdeniach o prevzatí podpory, ktorú prevzali obyvatelia bez
spoločnej záruky obce, museli byť informovaní všetci členovia skladovej
komisie. Ich povinnosťou bolo usmerňovať obyvateľstvo tak, aby žiadostí
o podporu tohto druhu nebolo viac ako je nevyhnutné, ale tiež, aby sa táto
potreba niekomu neupierala. Pritom komisia nesmela byť vo veľkej vzdialenosti od obce.
Župný náčelník mal dohliadnuť na to, aby sa rozdeľovaním obilia nezačalo skôr, ako nastúpi skutočná bieda. Guvernér očakával správy o realizácii jeho nariadenia z 29. decembra 1851 do troch dní od vydania tohto
pokynu32 a následne každých 14 dní.33
Keďže množstvo nakúpeného obilia narastalo, plánovalo sa v polovici
februára s jeho prepravou vo vreciach zapečatených plombami z miest
nákupu, a to zo Smižian, Iliašoviec, Jamníka a Markušoviec, do centrálneho
skladu v Levoči a potom nasledujúci týždeň s ďalšou prepravou do okresných
skladov v Starej Ľubovni a Spišskej Starej Vsi, čo sa napokon aj zrealizovalo.34
Stav zásob obilia v levočskom sklade ku 15. februáru bol 878 meríc.
Komisia rozhodla, že do okresného skladu v Starej Ľubovni odošle z nich
500. Na prepravu určila 35 – 40 štvorzáprahových vozov: prvých 40 vozov
v Levoči zavčasu ráno 17. februára a druhých 40 v Kežmarku 17. februára
večer. Obilie sa vozilo z Levoče do Kežmarku a odtiaľ do Starej Ľubovne.
Súčasne boli o tom vyrozumené okresné komisie v Levoči i Starej Ľubovni.

32
33
34

T. j. od 28. 1. 1852
ŠA L, SŽ – Núdzové 635/1852.
ŠA L, SŽ – Núdzové 918/1852.
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Transport mal sprevádzať hajdúch-poručík Gundelfinger a vojenské komando.
Obilie sa v Kežmarku preložilo na čerstvý záprah a zavčasu ráno sa pokračovalo do Starej Ľubovne. Doprava sa zabezpečovala z krajinských povozov,
a to tými, ktorí mali dlhy na verejných prácach. Zúčtovanie robil hajdúch,
ktorý transport sprevádzal. Pri rozdeľovaní obilia sa malo dbať na to, aby
obilie horšej kvality bolo vydané ako chlebovina a lepšie obilie ako osivo.
Kvalita bola označená na vreciach už pri vyskladnení z Levoče.35
Podobne sa 27. februára obilie vyexpedovalo do Spišskej Starej Vsi,
a to v množstve 1276 meríc na 65 štvorzáprahoch. Okresné skladové komisie prevzali obilie od hajdúcha na základe potvrdenia o prevzatí a dodacieho listu. Prázdne vrecia bolo treba vrátiť.36
Podľa prieskumov vykonaných slúžnovskými úradmi ešte v decembri
1851 vznikla potreba dodať obyvateľstvu 8000 meríc obilia celkom.37
Opodstatnenosť týchto požiadaviek preveroval na žiadosť nadriadených
orgánov župný náčelník. Vo svojej správe uviedol, že neúroda a hniloba
zemiakov spôsobili biedu nielen na severe, ale že aj v ostatných okresoch
je značný počet chudobných ľudí. Predsa však v týchto okresoch, až
na niekoľko obyvateľov horských oblastí v Kežmarskom a Spišskopodhradskom okrese, sa žilo v slušných pomeroch. Tým, ktorí boli bez prostriedkov, sa dostalo pomoci od majetnejších spoluobyvateľov, a tí, ktorí mohli
pracovať, si dokázali nájsť nejaké živobytie pre seba i svoje rodiny. Preto
tu ani nebol záujem o podporu zo strany štátu, tobôž ak sa táto mala vrátiť.
Na podporu boli odkázaní len obyvatelia Ľubovnianskeho okresu a Spišskostaroveského okresu. Po prehodnotení situácie náčelník usúdil, že 4000
meríc ako chlebovina postačí. Predpokladal, že časť z tohto množstva sa
bude dať využiť ako jarina. Celková potreba jariny však podľa jeho odhadov
bola 10 000 meríc.38
Iné odhady potrieb obilia mali v najnižších štátnych správnych jednotkách, v okresoch. Podľa skladovej komisie v Starej Ľubovni pre okres určených 2 000 meríc mohlo stačiť len žobrákom ako poživeň a sotva niečo
z toho mohlo zostať na siatie. Okres sa domáhal podpory pre najchudobnejších s odôvodnením, že títo sú vysilení a že zomrú od hladu. Spišská
Stará Ves požadovala na siatie 13 000 meríc.39 Situácia v týchto okresoch
bola mimoriadne zlá. V apríli bola zem ešte zamrznutá, ba 22. toho mesiaca
napadol čerstvý sneh. Krmivo pre dobytok, ktoré sa rýchlo míňalo, bolo
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v tomto regióne veľmi drahé. Niektorí gazdovia museli naň minúť svoje
úspory pôvodne plánované na nákup jarín. Dobytok bol slabý, vychudnutý,
neschopný poľných prác. Keďže bol aj veľký nedostatok zemiakov na sadenie, slúžni sa snažili presviedčať ľudí, aby namiesto zemiakov siali
bôboviny a repu. Jednako si však uvedomovali, že od takéhoto zbedačeného
obyvateľstva sa nebudú dať vybrať ani terajšie dane ani ich nedoplatky
z predchádzajúcich rokov.40
Objavil sa tu ešte ďalší neduh: krčmári a obchodníci, zvlášť Židia,
z obilia určeného na siate vyrábali alkohol a ním zbedačovali obyvateľstvo ešte viac. Preto košický dištriktuálny hlavný župan vydal na guvernérov podnet zákaz pálenia liehu a príkaz na sledovanie krčiem a výčapov.41
Podľa správy slúžneho zo Starej Ľubovne Persinu pre župu z 29. marca
1852 medzi núdzou trpiacimi ľuďmi, ktorých možno označiť pojmom žobráci,
boli 2/3 práceschopní ľudia. Podľa Persinovho názoru poskytovaním
živobytia týmto bez práce vychová si krajina profesionálnych žobrákov.
Preto naliehavo žiadal o zamestnanie pre nich pri stavbe ciest.42
Obilie nakúpené na Spiši v množstve 4000 meríc zjavne pre chudobu
na Spiši nestačilo. Vláda výnosom č. 101/N.K z 8. marca schválila pre
Spišiakov 4000 meríc obilia z Abovsko-turnianskej župy, čo však bolo
o polovicu menej, ako Spišská župa žiadala. Vláde sa však požiadavka
na prídel 8000 meríc obilia pre Spiš v porovnaní so Šarišom zdala vysoká.
Šariš totiž považovala za región v krajnej núdzi, pretože tu nebolo na rozdiel od Spiša žiadne baníctvo ani veľké huty. Súhlasila s rozdelením obilia
len pre hore menované okresy a čiastočne pre okres Spišské Podhradie
a zamietla jeho prídel do ostatných okresov s odôvodnením, že takýto krok
by mohol poškodiť priemysel.43
Doprava obilia z Košíc bola starostlivo pripravená v spolupráci so slúžnovskými úradmi v Gelnici, Spišských Vlachoch a Kežmarku, skladovými
komisiami v Levoči, Spišskej Starej Vsi a Starej Ľubovni, s hajdúchom
Gundelfingerom i vojenským komandom. Všetky zainteresované zložky
dostali k tomu presné inštrukcie.44 Núdzové dodávky obilia na rok 1852
boli ukončené ku 13. júlu a predložené župnej učtárni na zúčtovanie.45
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V nasledujúcom roku sa obilie pre chudobných poskytovalo na tom
istom princípe ako v uplynulom. Celá vec mala však z obavy pred úžerníkmi zostať v tajnosti. Pre Spiš sa predbežne rátalo so 4 000 mericami
obilia a pre jeho distribúciu sa po skúsenostiach z minulého roku boli prijaté opatrenia na efektívnejšie využitie tejto pomoci.46 Predovšetkým bol
ustanovený núdzový komisár, 47 ktorý sa mal venovať len núdzovým
záležitostiam. Prostredníctvom slúžnych a duchovných mal v postihnutých
obciach zistiť, ktorí gazdovia a koľko osiva nevyhnutne musia dostať, dať
urobiť k tomu výkazy, zahrnúť do nich aj rozlohu polí a pre tých, ktorí
nemajú žiaden ťažný dobytok, úradnou cestou použiť dobytok zo susedstva
s tým, že za záprah sa zaplatí.
Ešte pred rozdeľovaním obilia miestodržiteľ v Košiciach vo svojom nariadení zo dňa 14. apríla 1853 pod číslom 699 pr. zdôraznil dve zásady:
1. Obilie na jarnú sejbu dostanú len tí obyvatelia, ktorí vlastné osivo
nemajú a ani si ho nedokážu zabezpečiť. Tu apeloval na slúžneho, aby
spolu s núdzovým komisárom dôkladne zvážili okolnosti a dohliadli na
to, aby pôda na sejbu bola pripravená a aby sa obilie mohlo okamžite
zasiať. Neodporúčal, aby roľníci obilím dlhšie disponovali. Upozornil,
že je nevyhnuté, aby bol na poľné práce zabezpečený dobytok. V prípade,
že tento v obci nebol, bolo treba požiadať oň susedné obce. Odtiaľ
poskytnuté poťahy bolo treba však zaplatiť. Na to dostala župa preddavok
od okresného zásobovacieho úradu. Sejba sa mala uskutočňovať postupne
pod úradným dohľadom. Vzniknuté náklady na obilie i poťahy sa gazdom
mali zapísať do pozemkovej knihy. V prípade, že by niektorí roľníci neboli vedení v pozemkovej knihe, mal sa v súčinnosti s pozemkovými
orgánmi vyhotoviť ich zoznam, v ktorom sa mala uviesť výška ich dlhu.
2. Toto obilie bude slúžiť na konzumáciu len v nevyhnutných prípadoch.
Minulosť ukázala, že ak sa obilie okamžite nezasialo, väčšinou sa
premrhalo. Podľa názorov vrchnosti totiž spracovanie obilia na požívatinu
znamenalo vynaložiť na to prácu, čas i peniaze, a tak sa stávalo, že ho
ľudia radšej vymenili za alkohol, preto dala na zváženie myšlienku
obilie zomlieť a chudobe dať z múky upečený hotový výrobok.48
V roku 1853 sa obilie pre chudobných zabezpečovalo z Gemera49 a Šariša.50 Ku dodávke obilia z gemerskej obce Tolcsva mal síce župný náčelník
46
47
48
49
50

ŠA
ŠA
ŠA
ŠA
ŠA

L,
L,
L,
L,
L,

SŽ
SŽ
SŽ
SŽ
SŽ

–
–
–
–
–

Núdzové
Núdzový
Núdzové
Núdzové
Núdzový

4950/1853 – 3094.
komisár 1/1853.
4950/1853 – 3772.
4950/1853 – 3773.
komisár 14/1853.
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výhrady, spočívajúce najmä v tom, že odtiaľ poskytované obilie bol zostatok
zo zásob vytvorených na pomoc chudobným v predchádzajúcom roku, čo
nebolo vhodným osivom,51 ale obilie sa napokon predsa na horný Spiš
dopravilo, a to podľa presne stanovených pokynov.52
S cieľom naplniť hore uvedené zásady, predovšetkým urýchliť sejbu,
boli slúžnovské okresy rozdelené na tri časti a sejba v každej z nich sa
robila pod dohľadom určeného úradníka. Povinnosťou úradníkov bolo aj
obhliadnuť terén a presvedčiť, či je účelné na ňom siať.53 Celú činnosť
koordinoval núdzový komisár. Najprv sledoval sejbu v staroľubovnianskom
okrese a po jej dokončení preniesol svoj dohľad na okres Spišská Stará
Ves.54
Údaje o tých, ktorým sa dostalo pomoci v núdzi prídelom obilia, sa
viedli v dvoch formulároch, a to vo formulári obsahujúcom zoznam tých
osôb, ktorým bolo osivo pridelené, jeho množstvo a ich číslo domu, a formulári obsahujúcom zoznam tých osôb, ktorí si objednali poťahy, ich číslo
domu, rozsah plochy, ktorá sa obhospodárila a meno osoby, ktorá viedla
poťah.55
Tým, že dlhy za obilie sa vlastníkom pozemkov zapisovali do pozemkovej knihy, nevznikal obci už spoločný záväzok vrátiť ich. Od tejto zmeny oproti predchádzajúcemu roku sa očakával väčší záujem obcí o núdzové
dodávky obilia. V tomto zmysle mal núdzový komisár urobiť osvetu medzi
obyvateľstvom a vysvetliť mu, aby neodmietalo túto pomoc len z obavy
pred vrátením pôžičky v preň nevýhodnom termíne,56 nakoľko tento dlh
bude možné splatiť až vtedy, ak sa tým jednotlivcom, ktorí obilie dostali,
vylepšia majetkové pomery.57
51
52
53

54
55
56

57

ŠA L, SŽ – Núdzové 4950/1853 – 3773.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 14 – 18, 22, 25, 27, 30, 36, 37, 49, 61 / 1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 13/1853. V Starej Ľubovni na sejbu dohliadali
Wiesner, Ksensigh a Persina. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 26/1853. V Spišskej
Starej Vsi to boli Wiesner, Štefan a Karol Matavovský. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár
39/1853. Keďže komasácia v týchto oblastiach ešte nebola skončená v niektorých
obciach bolo vykonávanie tohto dohľadu sťažené. V Jakubanoch a Lechnici si slúžny
kvôli veľkej rozdrobenosti pôdy žiadal prideliť na pomoc žandára. ŠA L, SŽ –
Núdzový komisár 32/1853 a 41/1853.
Sejba tu začala 13. mája 1853. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 38/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 15/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 45/1853. V obciach Forbasy, Lacková, Vyšné a Nižné
Ružbachy, Nová Ľubovňa a Kolačkov gazdovia naliehavo jariny potrebovali, ale
nechceli si zaťažovať svoj majetok. Obávali sa totiž, či túto podporu budú môcť vrátiť.
V iných obciach, ako Jarabina a Jakubany, boli pozemky veľmi zaťažené dlhmi.
Uvedené obce boli otvorene proti tejto pomoci. ŠA L, SŽ – Núdzové 4408/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 65/1853.
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V skutočnosti napokon obilie určené na siatie na jar 1853 bolo rozdelené
podľa tohto prehľadu:
Okres

Počet
obcí

obyvateľov

Počet meríc
jačmeňa
ovsa

Sp. Podhradie

2

120

150

100

Stará Ľubovňa

15

1019

1000

550

Sp. Stará Ves

32

1558

1348

850

Spolu

49

2697

2498

1500

399858

Spolu

Sejba v Spišskom Podhradí bola ukončená 27. mája, v Starej Ľubovni
21. mája a v Spišskej Starej Vsi 5. júna.59 Vďaka dôkladnej pozornosti politických orgánov všetko pridelené obilie bolo vysiate a nič z neho nebolo
použité na žiadne iné účely. O núdzové dávky obilia sa prihlásili aj obyvatelia
obce Lacková v staroľubovnianskom okrese, ktorí túto pôžičku pôvodne
odmietali. Opačne sa chovali obyvatelia v okrese Spišská Stará Ves, kde sa
ich o jariny prihlásilo veľmi veľa, pretože sa domnievali, že ide o nenávratnú
pôžičku. V oboch prípadoch sa podarilo obyvateľstvo usmerniť. Pozemky
každého obyvateľa sa zaintabulovali podľa výšky dlhu, ktorý mu vznikol,
čo malo ho motivovať k tomu, aby sa snažil tento dlh vrátiť, keď sa zlepšia
jeho majetkové pomery. Núdzový komisár zastával názor, aby sa intabulácie
uskutočnili čo najskôr a aby jednotliví dlžníci, s ohľadom na svoju platobnú
schopnosť, vrátili najprv dlhy za poskytnutie podpory obilím v roku 1847.
Do očakávaných výnosov žatvy nepredvídane zasiahlo počasie. Dňa 30.
júna krupobitie v okolí obce Hniezdne zničilo polia, obytné i hospodárske
budovy, usmrtilo dobytok i ľudí.60 Na zmiernenie nešťastia miestodržiteľské
oddelenie v Košiciach pridelilo postihnutým obciam obilie, ktoré sa zvýšilo
v Tolcsve a na Šariši z núdzových dodávok, a nariadil nakúpiť za peniaze
pôvodne určené na nákup núdzového obilia repné semeno. Toto sa totiž
v tunajších prírodných podmienkach ešte v tomto čase dalo zasiať.61
58
59

60

61

Dve merice jačmeňa sa stratili pri transporte. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 59/1853.
Sejba sa v okrese Spišská Stará Ves oneskorila, pretože tu sa ešte v polovici mája
držal sneh. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 47/1853.
V správe núdzového komisára miestodržiteľovi sa uvádza, že v Lackovej ešte stále
(t. j. po 15 dňoch) je v tieni ľadovec. Starosta doniesol za košík ľadových krúp
veľkých ako slepačie vajce. ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 78/1853.
ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 78/1853. Miestodržiteľské oddelenie v Košiciach
vydalo tento výnos pod č. 2570/pr. dňa 8. júla 1853.
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Ako je vidieť, dostať Spiš z ekonomickej krízy bolo veľmi ťažké. Koncom
nasledujúcej zimy, vo februári 1854, vypukol v dôsledku hladu týfus,
na ktorý zomierali celé rodiny.62 Núdza sa stala už pravidlom a s narastajúcim množstvom ožobráčeného obyvateľstva orgánom verejnej správy veľmi
chýbala riadna inštrukcia, ktorá by usmerňovala ich konanie voči chudobným. Obciam síce prináležala povinnosť starať sa o „svojich“ chudobných
obyvateľov, ale pribúdali túlaví žobráci, ktorí im boli na ťarchu. Navyše
vzrastal s nimi aj počet krádeží. Riešenie tejto otázky sa očakávalo od novej legislatívy, ktorá mala upraviť obecné záležitosti.
Viceprezident miestodržiteľského oddelenia v Košiciach Kotz vo svojom
výnose z 5. apríla 1854 č. 1839/pr. oznámil, že podľa dekrétu vojensko-civilnej vlády z 24. marca 1854 č. 4427 štát už nebude poskytovať pomoc
na odvrátenie núdzového stavu viacerým župám v tomto správnom dištrikte.
Nevyhnutnú finančnú pomoc odporúčala vláda čerpať zo zdrojov vo vlastnom správnom území a schváliť ju bolo možné len v takých prípadoch, kde
bol preukázateľný nedostatok miestnych zdrojov a dobročinných milodarov.
O núdzou trpiacich bola povinná postarať sa predovšetkým obec, ktorá
mala podporovať práceneschopných a práceschopným zabezpečiť prácu.
Chudobným obciam mali pomôcť aj príslušné slúžnovské a župné úrady,
a to prostredníctvom zbierok, apelujúc pritom na dobročinnosť obyvateľstva.
Okrem toho viaceré skúsenosti dokázali, že podpora s jarinami, ktorá sa
realizovala v uplynulých rokoch, nebola výhodným opatrením, pretože:
1) s vrátením pôžičky obilia od núdzou trpiaceho obyvateľstva sa mohlo
rátať až po niekoľkých rokoch,
2) majetok obyvateľov, ktorí dostali podporu, sa kvôli vysokým cenám
obilia dostal do zálohy a
3) pri nakupovaní obilia vznikli veľké náklady na dopravu, skladovanie
a zabezpečovanie celej akcie.63
V súlade s uvedeným vládnym výnosom miestodržiteľské oddelenie
schválilo na pomoc Zamaguriu 1000 zlatých v konvenčnej mene na podporu
práceneschopných, s tým, že v prípade potreby sa bude žiadať o ďalšiu
pomoc z krajinského fondu. Táto suma sa mala rozdeliť do obidvoch okresov
v pomere 500 zlatých pre okres Spišská Stará Ves a 300 pre okres Stará
Ľubovňa.64 Za tieto peniaze mala nakúpiť múka a krúpy, a to sa malo
rozdeliť medzi chudobných.
62

63

64

ŠA L, SŽ, VIh 11663/1855. V Levočskej Doline v jednej rodine zomreli dve deti, ktoré
5 dní zostali nepochované, pretože nebolo hrobára, ktorý by pre ne pripravil hrob.
Tu treba podotknúť, že v rámci šetrenia režijnými nákladmi bola zrušená funkcia
núdzového komisára ŠA L, SŽ – Núdzový komisár 129/1853.
Ostatných 200 zlatých pridelili pre ostatné spišské okresy.
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Župa presne určila, ako sa má pri manipulácii s pridelenými prostriedkami
postupovať. Slúžnovské úrady si ich mali predbežne začleniť medzi príjmy.
Potom čo najrýchlejšie nájsť spôsob, ako čo najlacnejšie nakúpiť múku
a krúpy. Po realizácii nákupu sa mal zaplatený obnos zaviesť medzi výdaje
a doložiť potvrdenkami, na ktorých miestne úrady mali potvrdiť primeranosť
cien. Nakúpené naturálie sa potom osobitne zaevidovali v na to určených
formulároch.
Medzitým mali slúžni urobiť čo najpodrobnejší prehľad o tom, koľko
práceneschopných chudobných je v jednotlivých obciach, a podľa toho prideliť nakúpené potraviny len tým najbiednejším. Pritom mali spolupracovať
s miestnymi duchovnými, pretože podľa župného náčelníka iba títo mohli
posúdiť stupeň chudoby a väčšinou oni boli jediní v obci, ktorých osobnosť
a postavenie zaručovali, že pomoc štátu sa dostane skutočne k tým, ktorí
ju potrebujú, a že sa nezneužije. Žiadosť o túto spoluprácu predostrel župný
náčelník zainteresovaným ordinariátom. Každý farár mal disponovať určitým
množstvom múky a krúp. Každá obec si mala prevziať stanovené množstvo
od slúžnovských úradov na základe dodacieho listu a dočasného potvrdenia
o prevzatí a toto potom mala spolu s dodací listom odviezť miestnemu
farárovi, ktorý k tomu mal vystaviť potvrdenie o prevzatí. Toto potvrdenie
o prevzatí mal odovzdať richtár slúžnovským úradom, ktoré mu to mali opäť
potvrdiť dočasnou potvrdenkou. Uvedené potvrdenie o prevzatí malo slúžiť
ako výdavkový doklad v účtovnej evidencii týkajúcej sa poskytovania naturálií. Farári mali prevzaté potraviny uschovať a len v skutočne naliehavých prípadoch prideľovať chudobným príslušné množstvo múky alebo
krúp. O rozdeľovaní naturálií mali viesť riadnu evidenciu a potom ju odovzdať slúžnovským úradom spolu s vyúčtovaním.65
Úroda, ktorá mala zlepšiť životné podmienky roľníctva, ani v tomto
roku nepriniesla očakávané výsledky. V prípade spišskostaroveského okresu
vo väčšine obcí bola len priemerná a v tretine z nich zlá.66 Poškodili ju
časté dažde a záplavy, ktoré zničili aj seno a spôsobili hnilobu zemiakov.67
Hlad bol zaiste veľký, pretože sa šírili správy, že v obciach Lapšanka,
Repisko a Čierna Hora viacero ľudí zomrelo od hladu a ďalší, ktorí hlad
zaháňali požívaním korienkov a trávy, trpeli na nadutie. I keď lekár pri
obhliadke zdravotnej situácie v týchto obciach ich pravdivosť nepotvrdil,
ich šírenie určite bolo motivované extrémnou biedou, čo potvrdzujú aj
žiadosti obcí Lapšanka a Jurgov o pozhovenie s úhradou daní.68
65
66
67
68

ŠA L, SÚ SĽ, El 399/1855. ŠA L, SŽ, f 95 109/1859 - 3893/1854.
ŠA L, SÚ SSV 2091/1854.
ŠA L, SÚ SSV 2386/1854.
Lapšanka: ŠA L, SÚ SSV 1564/1854 a Jurgov: ŠA L, SÚ SSV 2376/1854.
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Takéto a podobné impulzy primäli župný úrad, aby pre okres Spišská
Stará Ves na pomoc práceneschopným chudobným pridelil 120 zlatých.69
Vtedy70 však slúžny František Kausek predložil Spišskej župe svojský názor
na spôsob života ľudí pod Magurou a na príčiny biedy v okrese. Odvolávajúc
sa na skúsenosti z pomoci poskytnutej v lete 1854, poukázal na to, že
milodary ľuďom ešte situáciu zhoršujú. Podľa jeho prieskumu hlavnou príčinou biedy bola lenivosť a pohodlnosť. Z jeho pohľadu roľníci pracovali
len v máji, júni, auguste a septembri a čiastočne aj v októbri, v ostatných
mesiacoch takmer vôbec nepracovali a ich ženy leňošili celý rok. Podľa
jeho úsudku pri takej pracovnej morálke nemohla pôda rodinu uživiť ani
v najlepších oblastiach, a nie to ešte v Zamagurí. Vo viacerých obciach, ako
napr. Reľov, Čierna Hora, Repisko, atď. pristúpil k tomu ešte ďalší neduh,
a to rozdrobenosť pôdy. Veľkosť parciel bola od 1/16 do 1/32 urbárskej
usadlosti. Na takejto rozlohe majiteľ, ktorý sa svojej hrudy pevne držal, bol
horšie ako žobrák, ktorého život bol len boj s biedou.
Ďalším jeho postrehom bolo, že v regióne sa hospodárilo zle aj kvôli
nevedomosti. I farári obhospodarovali svoje hospodárske usadlosti rovnako
ako roľníci. To znamená, chovali veľa dobytka, vyháňali ho na pastvu,
pričom prichádzali o hnojivo, a tak ako roľníci veľkú časť pôdy nechávali
ležať úhorom alebo vo vyšších polohách siali po celý rok ovos, a to bez
hnojenia. Potom sa všetci sťažovali na nízke výnosy. Podľa slúžneho bolo
obdivuhodné, že pôda vôbec nejaký úžitok prinášala. Bývalí zemepáni
prenajali svoje hospodárstvo Židom, ktorí boli rovnako nevzdelaní ako
roľníci a ktorí, ako uviedol slúžny, vyvíjali na roľníkov nátlak. Bližšie však
tento vzťah Židov a roľníkov nerozvádzal.
Slúžny videl prostriedky na odstránenie biedy vo vzdelávaní obyvateľstva
a lepšom obrábaní pôdy. Navrhoval na to použiť aj donucovacie metódy,
a to morálne i fyzické. Podľa neho bolo treba, aby vedenia v okrese sa ujal
jeden schopný gazda, ktorý by posúdil polohu a kvalitu pôdy a podľa toho
potom riadil spôsob hospodárenia na nej. Každému roľníkovi bolo treba
presne predpísať, čo má robiť, ako má svoje pole obrábať, čo má na ňom siať,
atď. a potom z času na čas preveriť, či predpísané postupy rešpektuje. Sám
takéto nariadenie považoval za obťažné, ale takéto radikálne riešenie mal
za nevyhnutné. Čiastočne videl pomoc aj v pestovaní ľanu, pretože na to
tu bola vhodná i klíma i pôda. Zvýšená produkcia ľanu mala priniesť
zamestnanie najmä ženám, a to nielen v lete, ale aj v zime, a to pri pradení,

69

70

Stalo sa tak na základe výnosu Spišskej župy č. 14679/1854 zo dňa 9. decembra
1854. ŠA L, SÚ SSV 3050/1854.
Stalo sa tak 18. decembra 1854.
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a zároveň aspoň aký-taký zárobok. Priasť by sa ale nemalo na vretene ale
na kolovrate.
Ďalším prostriedkom by malo byť zriadenie fabrík. V regióne bolo veľa
výdatných vodných zdrojov so silným prúdom vhodných na pohon vodných
diel. Bolo tu lacné drevo a dostatok pracovných síl, čím boli splnené
všetky podmienky pre úspešnú fabriku. Odbyt z nich by mohol smerovať
aj do Haliče, pretože nablízku žiadne fabriky vtedy neexistovali. O tom,
o aké odvetvie by šlo, by rozhodla podnikavosť. Pri zvýšenej produkcii
ľanu by to mohli byť továrne na jeho spracovanie. Podobne, vďaka vysokému
chovu oviec mohla by sa tu spracúvať vlna.
Za nevyhnutnú podmienku pre rozvoj priemyslu slúžny považoval stavbu
mosta cez Dunajec. Keďže sa už pomerne veľa investovalo do stavby cesty
z Kežmarku ku hranici s Haličou, náklady na stavbu mosta cez Dunajec by
boli zanedbateľné pri porovnaní s úžitkom, ktorý by toto cestné spojenie
prinieslo. Uhorsko s Haličou majú medzi sebou živý kontakt, a to najmä
s Bielskom a Krakovom. Spojenie s týmito dvoma mestami by viedlo cez
Spišskú Starú Ves a využívalo by sa nezávisle od počasia bez toho, aby
povozníci museli čakať na taký pokles vody v tejto rieke, ktorý im umožnil
cez ňu prejsť. Zároveň by sa zabránilo stratám na životoch povozníkov,
stratám na koňoch, vozoch i tovare. Podľa slov slúžneho, kto čo len raz
videl prechod cez Dunajec vtedy, keď jeho hladina bola len o trochu vyššie,
musel sa diviť, že sa našiel niekto, kto sa takému nebezpečenstvu vystavil.
Na ilustráciu toho, ako chýba most cez Dunajec, uviedol slúžny, že toto
leto, keď sa tisíce meríc ovsa vozilo pre vojsko z Uhorska smerom ku
Krakovu cez Spišskú Starú Ves, vozy museli stáť 3 až 4 dni pri Dunajci,
kým mohli prejsť na pltiach na druhú stranu. Povozníci, keď nechceli
i s koňmi pozomierať od hladu, dopúšťali sa krádeží. Preto stavba mosta
bola nevyhnutná aj z morálneho hľadiska.71
Dňa 27. januára 1855 zisťovala Spišská župa výnosom č. 922 v slúžnovských úradoch, či sa treba obávať núdze a v akom rozsahu, a informovala
sa o opatreniach proti nej. Slúžni z oboch okresov podali podrobné správy:
1. Slúžny zo Spišskej Starej Vsi Kausek uviedol,72 že úroda bola pod
priemerom, ale že obce sa dokážu postarať o svojich chudobných s výnimkou
obcí Lapšanka, Repisko, Jurgov, Čierna Hora a Malá Franková. Počet
obyvateľov v týchto obciach bol 409 v Lapšanke, 580 v Repisku, 628
v Jurgove, 605 v Čierne Hore a 298 v Malej Frankovej. Úroda tu bola
stále zlá, v Jurgove bol okrem toho veľký požiar a v Malej Frankovej mor
71
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dobytka. V prvých štyroch obciach jedna tretina z uvedeného počtu obyvateľstva bola už vtedy odkázaná na milodary a do jari hrozil hlad aj druhej
tretine. Dalo sa predpokladať, že dovtedy v týchto obciach bude bez
prostriedkov 1800 obyvateľov. Tu podpora prideľovaním múky, krúp, obilia,
atď. nebola vhodná, pretože ľudia, ktorým sa podľa mienky slúžneho nechcelo
pracovať, boli tým ešte viac demoralizovaní. Nezostávala iná možnosť, len
zabezpečiť im prácu. Najrýchlejší spôsob bola stavba ciest. Pretože nešlo
o jednotlivcov, ale o celé rodiny, bolo potrebné túto prácu zabezpečiť tak,
aby robotníci mohli spať doma. Takáto práca sa núkala na stavbe cesty zo
Ždiaru cez Jurgov a Čiernu Horu. Slúžny si však netrúfal stanoviť rozpočet
a navrhoval na to prizvať okresného inžiniera. Táto cesta, dôležitá pre
dopravné spojenie s Haličou, by bola prínosom pre všetky chudobné obce,
pretože tadiaľ prechádzalo celoročne tisíce vozov s obilím, železom, drevom,
atď. Doprava po dobrej ceste by uľahčila cestu obyvateľom za bežnými
potrebami na trh do Nového Targu, pomohla by rozvoju železiarne v Javorine a v budúcnosti by priniesla biednym obciam živobytie. Nevyhnutnou
súčasťou stavby cesty by bola aj stavba mosta cez rieku Bialku. Ohľadom
na to potrebného dreva slúžny predbežne rokoval s fiškálom baróna Palochaya Hugom Nagyom a mal aj predstavu, na ktorom mieste by sa dal most
postaviť bez väčších nákladov a odkiaľ by sa ľahko dalo doviesť spojenie
s okresnou cestou vedúcou do Zakopaného, odtiaľ do Nového Targu, Krakova
a Bialska. Zároveň by to bola najkratšia cesta do Kežmarku. Slúžny odhadoval, že na projekt by stačila suma 6 000 zlatých. Časť obyvateľstva by
si mohla nájsť prácu pri ťažbe dreva pre železiareň.
Obciam Lechnica, Lesnica, Vyšné Lapše a Veľká Franková, kde chudobou trpeli len jednotlivci, by mohla pomôcť stavba nedeckej cesty, s ktorou
sa začalo roku 1854.73
Dodávame ešte, že slúžny Kausek veľmi podporoval myšlienku riadeného
vyvandrovania na Dolnú zem, kde podľa neho bol prebytok pozemkov
a pôdy a nedostatok pracovných síl. Nemyslel si, že by na to boli potrebné
nejaké donucovacie prostriedky. Predpokladal, že na jednoduchú výzvu by
vyvandrovalo určite 5 000 až 6 000 ľudí. Uvedomoval si, že takýto vysťahovalecký a kolonizačný projekt si vyžadoval určité záruky a že sa mal
realizovať pod dohľadom štátu. Jednako však zastával názor, že kolonizácia
by bola oveľa menej nákladná, ako dovtedajšia núdzová pomoc, ktorú
v tom čase štát riešil už tretí rok. Tí, ktorí zostali, by získali pôdu vysťahovalcov, mohli by o to viac osiať a chovať o to viac dobytka. Tu ale tiež
by bol potrebný dohľad politických orgánov, ktorí by nedopúšťali ďalšie
73
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drobenie pozemkov. Okrem toho veľmi dobre videl, že ľudia, ktorí nemajú
možnosť sa dostať k práci, odvykajú si od nej, siahajú po žobráckej palici
a skôr či neskôr sa stávajú bremenom pre obec. Ak táto je bez prostriedkov,
čo bolo na severe Spiša bežné, zaťažujú takíto ľudia štát.74
2. V správe vedúceho slúžnovského úradu v Starej Ľubovni Henricha
Seidla sa uvádza, že v okrese Stará Ľubovňa75 okrem miest Podolínec, Stará
Ľubovňa a Hniezdne, ktoré mali značnejší majetok a rozvíjajúci sa priemysel a nepožadovali subvencie, bolo len niekoľko obcí, ktoré sa snažili
zarobiť si na svoju existenciu mimo poľných prác a žatvy drotárstvom
v južných krajoch. K nim patrili Veľký Lipník a Stráňany, čiastočne Kremná,
Medzibrodie, Závodie. Obce Jarabina a Kamienka do istej miery mohli
byť bez subvencií, podobne ako Lomnička a Vyšné a Nižné Ružbachy.
V Lackovej a Forbasoch vykonávali ako vedľajšie remeslo pletenie košíkov,
čo pôvodne do obce Lacková doniesli 4 cudzie rodiny. V obciach Nová
Ľubovňa a Jakubany bol síce ešte mor dobytka, ale výšku škôd sa podarilo
čiastočne znížiť jeho včasným porážaním. Okrem toho obyvatelia týchto
obcí si nachádzali vedľajšie zamestnanie za mzdu u zemepána Adolfa
Probstnera pri vysokej peci. Tu bolo treba zvlášť poznamenať, že Adolf
Probstner podporoval chudobných aj tým, že im dával teplé jedlo. Podobnej
pomoci sa dostávalo obyvateľom Chmeľnice a Podsadku od zemepána
Juraja Raissa. Okrem toho v týchto obciach sa ako vedľajšie zamestnanie
praktizovalo pradenie. Zákaz dobytčích trhov a zlá úroda zemiakov zhoršili
postavenie týchto dedín, ale hladomor v nich nehrozil. Pokiaľ išlo o obce
v okolí Mníška nad Popradom, tie našli vedľajšie zamestnanie pri vysokej
peci, práve v tom čase zriaďovanej Karolom Haysslom (Hauselom). O zvýšenej úrovní obcí svedčilo aj to, že Piľhov, Kremná, Hraničné, Mníšek nad
Hnilcom, Medzibrodie a Závodie svoje dane až na malé výnimky vyrovnali.
Celkom dobrá situácia bola aj v Sulíne, kde údajne obyvatelia dokonca
odmietali voziť drevo na pílu i za vopred vyplatenú zálohu a nútili tým
majiteľa píly prijímať pracovné sily z iných obcí. Najmenej priaznivá situácia
bola v obciach Lipník a Stráňany, kde sa žilo len z drotárstva. Seidl v globále zastával názor, že okres na odstránenie núdzového stavu nepotrebuje
pomoc vlády.76
Pripomíname, že toto odvážne tvrdenie odznelo začiatkom roka 1855
a pritom pomery na hornom Spiši sa zlepšili až následkom dobrej úrody
roku 1856, a to najmä zemiakov. Krízovej situácii, aká v minulých rokoch
vládla na tomto území, chcel štát v budúcnosti predísť. Vyzval teda župu,
74
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ako verejnosprávny orgán, aby sa usilovala o zefektívnenie využívania
potravinových zdrojov v celej župe, a to zvýšením chovu dobytka a tým
aj pestovaním krmovín, a o podporou pestovania ľanu, prípadne konopy.
Malým, ale usilovným, poriadkumilovným a šporovlivým gazdom sa mal
dať na pôžičku dobytok. Títo sa mali zaviazať, že každoročne vrátia časť
pôžičky s miernym, nanajvýš trojpercentným, úrokom, pričom celá suma
sa mala vrátiť za 3, 4, 6, 8 alebo 10 rokov. V prípade nejakej katastrofy
by sa termín splatenia pôžičky mohol schváliť aj s prípadnými úľavami.
V prípade nedostatku pastvín pre tento dobytok, mohli by títo gazdovia
pestovať krmoviny, pričom by dostali osivo, ktoré by vrátili v rovnakej
hodnote po žatve. Pre tých, ktorí sa pôžičkou zaviazali, platilo, že budú
dodržiavať nariadenia o účelnom a dôkladnom obhospodárení pozemkov
a pôdy. Na toto mal dohliadať hospodársky inšpektor, ktorému mala patriť
za túto činnosť odmena, ktorej výška závisela od dosiahnutých úspechov.
Rovnako na pôžičku si mohli usilovní a poriadni občania vziať ľanové
a konopné semená na pestovanie týchto kultúr, o ktorých sa vedelo, že sa
vo vhodných pôdnych a klimatických podmienkach oplatí pestovať, a ich
produkt sa mal odpredať za cenu primeranú miestnym podmienkam štátnej
správe. Pritom sa z tejto ceny mali odrátať náklady na semená a poľnohospodárska daň. Zvyšok mal zostať pestovateľom. Priemysel založený
na spracovaní ľanu a konopy sa mal rozvíjať pod dohľadom menovaného
inšpektora.
Predložené návrhy malo vedenie župy starostlivo prerokovať a dať zvážiť
slúžnym v tých okresoch, kde by to pripadalo do úvahy. K navrhovaným
opatreniam sa malo prikročiť len tam, kde budú vyhliadky na ich úspešnú
realizáciu. Ak by sa zistilo, že tieto návrhy by mali praktické využitie, bolo
treba oznámiť miestodržiteľovi, o ktoré obce by išlo a približne koľkých
osôb by sa to týkalo. Na začiatok projektu by však postačoval aj menší
počet obyvateľov, a to v obciach zvlášť vhodných na jeho uskutočnenie.
Miestodržiteľ bol otvorený aj prípadným ďalším návrhom, ktoré by zlepšili
životnú úroveň v dotknutých regiónoch.77
K predloženému návrhu župa zaujala pochybovačné stanovisko. Tento
projekt mohol podľa nej splniť účel len po mnohých rokoch, pretože
na jeho realizáciu sa vyžadovalo racionálne hospodárenie, ktoré podľa
župného náčelníka na severe chýbalo a ľudí doň prinútiť nebolo možné.
Znamenalo by to pre nich vzdať sa trojpoľného hospodárenia a zaviesť
striedavé hospodárstvo. Dovtedajší trojpoľný systém však vyhovoval chovu
77
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oviec. Okrem toho proti tomu bolo niekoľko takmer neprekonateľných
ťažkostí:
1) úplná averzia ľudí voči novotám v ich zaužívanom spôsobe hospodárenia;
2) ešte nedoriešená regulácia vlastníctva pôdy a
3) práve na severe mimoriadna rozdrobenosť pôdy.
Navyše ľud nebol na takej vzdelanostnej úrovni, aby tieto opatrenia
prijal len z hľadiska perspektívneho rozvoja. Nepochopil by krok vlády
s poskytovaním pôžičiek, čo by vyžadovalo prísnu kontrolu kvôli tomu,
aby sa zabránilo bezúčelnému premárneniu pôžičky. Vrátenie pôžičky by
bolo vnímané ako bremeno, keďže pozitívne výsledky by sa nedostavili
okamžite. U niekoľkých ľudí by celá akcia našla odozvu, ale chudobným
by sa týmto spôsobom nepomohlo. Títo totiž zo svojho pozemku sa ledva
uživili v úrodných rokoch a v prípade neúrody boli vystavení väčšej biede.
Neboli by teda v stave pôžičku vrátiť. Zavádzanie racionálnejšieho hospodárenia si vyžadovalo osvetu a najmä pôsobenie na mladých ľudí. Pre prípady náhlej pohromy navrhol náčelník zriadenie núdzových skladov, ktoré
by sa naplnili počas úrodných rokov a v čase neúrody by sa obilie núdzových
rokoch odpadla povinnosť nakupovať za značné sumy obilie pre núdzou
trpiacich.78
Ako sme uviedli, projekt s núdzovými dodávkami obilia štát zastavil.
Obyvateľstvo však zostalo podľa podmienok, za ktorých obilie prevzalo,
zadlžené a neschopné poskytnutú pôžičku vrátiť. Ku začiatku roka 1858
viac ako polovica obcí ľubovnianskeho okresu nevrátila z nej ani groš.79
Najpálčivejšia situácia bola v Zamagurí, kde ani jedna z obcí nedokázala
dlh splácať.80 Preto obce okresu Spišská Stará Ves sa obrátili na vrchnosť
so žiadosťou o jeho odpustenie. Slúžny podporil túto žiadosť tým, že poukázal jednak na to, že po takmer desiatich rokoch neúrody sa ľud až v rokoch
1856 a 1857 začal pomaly dostávať z biedy, a jednak na to, že v regióne
nebol žiaden priemysel, s výnimkou výroby plátna z ľanu s nepatrným
ziskom. Okrem toho vo svojej správe uviedol, že si obyvatelia nedokázali
zarobiť na zaplatenie daní a že za zárobkom odchádzali do južných žúp. Ich
životnú úroveň charakterizoval slovami: Ľudia žijú v drevených barakoch,
často bez najzákladnejšieho vybavenia a spolu s dobytkom. Jedia polievku
z vody, z upečeného ovseného cesta a zemiakov. Chlieb je tu len zriedka.
Slúžny vtedy odpustenie tohto dlhu považoval nevyhnutné.81
Žiadosťou zamagurských obcí sa zaoberalo miestodržiteľské oddelenie,
ktoré si 5. mája 1858 vyžiadalo vyhodnotenie situácie v týchto obciach
78
79
80
81

ŠA
ŠA
ŠA
ŠA

L,
L,
L,
L,

SŽ,
SŽ,
SŽ,
SŽ,

f 95
f 95
f 95
f 95

5823/1857, protokolové čísla 6556/1858 a 9726/1858.
68/1860 - 591/1858.
68/1860 - 591/1858.
68/1860 - 166/1858.

108

Starostlivosť štátu o vidiecku chudobu na hornom Spiši v 50. rokoch 19. storočia

tým, že sa porovná zadlženie s majetkovými pomermi dlžníkov. Pri posudzovaní majetkových pomerov sa mal brať do úvahy priemer vlastníctva
jedného majetného, jedného menej zámožného a jedného chudobného obyvateľa, ako aj ročný zárobok chudobných obyvateľov, ich potreby a ďalšie
dávky. Toto sa malo vyhodnotiť do konca júna 1858.82
Po tejto výzve slúžny spišskostaroveského okresu síce pripustil, že obce
v jeho pôsobnosti sú naozaj tak zbedačené, že sa pôvodne sám privrával
za odpustenie dlhu, ale teraz župnému úradu predniesol upravený návrh.
Tento spočíval v tom, aby prípadný dlh sa odpustil len čiastočne, a to tak
aby splatenie požičaného núdzového obilia štátu sa síce obciam odpustilo,
ale len v prospech obcí, ako takých, ale aby sa dlh od jednotlivých dlžníkov
postupne vybral a aby sa z vybratej čiastky a obilia vytvoril fond, ktorý
by mohol slúžiť ako rezerva v prípade núdze alebo ako fond na vylepšenie
pôdnych kultúr či na pomoc roľníkom pri pohromách. Návrh slúžny odôvodnil takto:
1. Väčšina dlžníkov (asi tri štvrtiny z nich) dokáže dlh postupne bez nátlaku vrátiť alebo v peniazoch alebo v naturáliách. Je pravda, že Zamagurie niekoľko rokov bojovalo s biedou, ale chudoba sa tu v porovnaní s inými časťami horného Uhorska, napríklad so Zemplínom,
za posledných šesť rokov natoľko zmiernila, že Zamagurie nepotrebuje
žiadnu mimoriadnu pomoc od štátu. Aj keď sa nedá hovoriť o blahobyte,
ľudia sa tu majú lepšie, a to čiastočne preto, že sa zvýšil stav hospodárskych zvierat a zlepšila úroda, a čiastočne preto, že sa trochu podniká
v priemysle, povozníctve a obchode. Obyvatelia Zamaguria môžu postupne dlh vracať a tým dať základ na utvorenie fondu, ktorý by slúžil ako
rezerva pre prípad núdze.
2. Zamedzí sa ľahostajnosti obyvateľstva, pretože obyvateľstvo v Zamagurí
má viac alebo menej vrodenú lenivosť a v prípade núdze sa spolieha
na pomoc zhora. V prípade, že obyvateľstvo dostane núdzové obilie
darom, bude očakávať aj v budúcnosti takéto milodary a postupne sa
bude demoralizovať.
Slúžny predpokladal, že pri ním navrhovanom spôsobe sa ľud, za predpokladu, že sa s fondom bude riadne a účelne hospodáriť, bude môcť sám
presvedčiť o tom, že tento fond je správna vec pri riešení pohrôm. V priaznivých rokoch doň bude dobrovoľne prispievať, tým vytvárať pevnú ochranu
pred krízou a zároveň k takejto činnosti podnecovať obce aj v iných
okresoch. Slúžny mal v tomto podporu aj v miestnej samospráve. V prípade,
že by vrchnosť takýto návrh prijala, vyhotovil by zoznamy, z ktorých
82
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by bolo zrejmé, ktorí dlžníci by dlh mohli bez nátlaku hneď vrátiť, ktorí
by mohli dostať splátkový kalendár, ktorí by mohli mať čiastočnú úľavu
a ktorým sa dlh odpustil úplne. Pritom do poslednej skupiny by patrili len
tí, ktorí vyvandrovali a nezanechali doma žiadne pozemky, alebo tí, ktorí
medzičasom zomreli bez zanechania majetku. Chudobnejší dlžníci by mohli
mať dlhšiu lehotu na vrátenie. Mohli by postupne splácať v ročných splátkach
a v priaznivom období dlh vyrovnať celkom. Slúžny samozrejme rátal
s tým, že vopred sa stanoví postup hospodárenia s fondom, splácania dlhov,
úročenia ap. Vzhľadom na to, že dobre poznal pomery v hornom Uhorsku,
žiadal župu o podporu svojho návrhu. V opačnom prípade, však bol pripravený splniť pokyny miestodržiteľa ohľadom odpúšťania dlhu z 18. mája
1858.83 Celá záležitosť sa napokon vyriešila až v roku 1860, keď cisár
žiadosti o odpustenie dlhu v zmysle uvedeného návrhu vyhovel. Platby
schopné obyvateľstvo dostalo na vyrovnanie dlhu dvojročnú lehotu.84
Začiatkom februára 1860 dostala župa miestodržiteľský pokyn,85 aby
zistila či stav úrody z predchádzajúceho roku je uspokojivý, či nie sú
ohrozené možnosti výživy obyvateľstva v horských oblastiach a či pre
takýto prípad sú pripravené nejaké opatrenia.86 Župný úrad na základe
správ z jednotlivých okresov, vrátane Starej Ľubovne a Spišskej Starej Vsi,
oznámil miestodržiteľovi, že existenčné podmienky v župe nie sú ohrozené
a že nie je potrebné v tomto smere prijímať žiadne mimoriadne opatrenia.87
Ako to dokladujú písomnosti archívnych fondov orgánov politickej
správy na území Spišskej župy, vláda sa usilovala ťažkú situáciu, v ktorej
sa Slovensko nachádzalo na začiatku 50. rokov 19. storočia, zmierniť.
Použila pritom dôkladne premyslenú stratégiu. Prv než prikročila k poskytovaniu pomoci, vydala pokyny svojim podriadeným zložkám vyhodnotiť
stav úrody, posúdiť naliehavosť situácie a navrhnúť primeraný rozsah financií
na prekonanie krízy. Pri manipulácii s verejnými prostriedkami dôsledne
dbala na to, aby sa tieto využívali čo najhospodárnejšie a aby sa nezneužívali. Obyvateľstvo, ktorému ich pridelila, zaväzovala povinnosťou
poskytnuté čiastky vrátiť, alebo si na ne muselo zarobiť. Do poskytovania
sociálnej pomoci formou dodávok obilia zapojila svojich úradníkov,
armádu, duchovných i miestnu samosprávu. Pre všetkých vydala podrobné
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ŠA L, SŽ, f 95 68/1860 - 4318/1858.
ŠA L, SŽ, f 95 14/1860 - 767/1860. Župný úrad o tom informovalo Miestodržiteľské
oddelenie v Košiciach svojím oznámením zo dňa 21. januára 1860.
Vydaný dňa 4. februára 1860 pod číslom 1837/315.
ŠA L, SŽ, f 95 14/1860 - 955/1860.
ŠA L, SŽ, f 95 14/1860 - 1060/1860.
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usmernenia. Sledovala, aké výsledky prináša takáto sociálna politika a aké
sú náklady na ich dosiahnutie. K tomu vyžadovala od štátnych úradníkov
predkladanie správ a výkazov v predpísanej forme v pravidelných intervaloch. Dodajme aj to, že táto vláda bola otvorená podnetom verejnosprávnych orgánov pôsobiacich v krízových regiónoch na riešenie núdzového
stavu a prístupná aj na kompromisné riešenia, akým bolo napríklad odpustenie pôžičky obilia obciam v okrese Spišská Stará Ves.
Absolutistická vláda sa síce nedotkla hlavných koreňov zlej sociálnej
situácie v slovenských dištriktoch, t. j. nedôsledného likvidovania feudálnych zväzkov a najmä feudálneho rozdelenia pôdneho fondu,88 ale predložené písomnosti dokumentujú jej záujem zachrániť svojich občanov pred
hladom. I keď v zásade odmietala nenávratné poskytovanie pomoci, vypracovala projekt pomoci núdzovými dodávkami obilia, v ktorom stanovila
spôsob náhrady prideleného obilia. Pri jeho realizácii sa však musela vyrovnať s viacerými problémami, za ktorými stáli tento krát vlastní obyvatelia
postihnutých regiónov:
– Predajcovia obilia neboli ochotní poskytovať obilie za zvýhodnené
ceny.
– Obce nemali záujem o dodávky obilia, ktoré bolo treba splácať na princípe solidárnosti majetnejších obyvateľov s obecnou chudobou.
– Vydávali sa nepravdivé svedectvá chudoby, ktoré mali dopomôcť k dávkam v núdzi aj tým, ktorí neboli na ne odkázaní.
– Z obilia určeného na siatie sa pálil lieh.
– Vznikali nové formy úžerníctva.
S každým neduhom pribúdali povinnosti štátnym úradníkom predchádzať
a brániť im zavádzaním príslušných opatrení. Celý systém poskytovania
núdzovej pomoci si vyžiadal vysoké náklady a kládol vysoké nároky
na zvládnutie projektu. Zámer zabezpečiť obživu roľníctvu dodávkami obilia,
ktorého úspech závisel značne od prírodných podmienok, sa ukázal neefektívny. Viedeň teda preniesla starostlivosť o chudobných na príslušné
správne územia a na obce. Prieskumy o stave úrody v druhej polovici 50.
rokov 19. storočia v kritických okresoch sa síce javili ako priaznivé, ale
veľká časť obyvateľstva nebola schopná splácať obilný dlh štátu.
Možno sa ciele sociálnej politiky centralizovanej habsburgskej monarchie z pohľadu štátnej správy nenaplnili, alebo naplnili len čiastočne,
no v konečnom dôsledku tento prvý pokus kapitalistického štátu postarať sa o sociálne slabých nielen náhodne a lokálne, ale univerzálne, zachránil aspoň časť najchudobnejšej populácie od smrti hladom. Okrem toho
88
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aplikované núdzové opatrenia naznačili cesty a spôsoby poskytovania
sociálnej pomoci a zároveň upozornili na možnosti zneužívania sociálneho
systému a nebezpečenstvo demoralizácie obyvateľstva pri poskytovaní
bezodplatnej pomoci.
Posúdil: PhDr. František Žifčák

DIE STAATLICHE FÜRSORGE UM LÄNDLICHE ARMUT
IN DER OBEREN ZIPS IN DEN 50ER JAHREN
DES 19. JAHRHUNDERTS
Helena Liptáková
Nach der Revolution in Jahren 1848-1849 wurde in unseren Ländern ein
neoabsolutistisches Regime aufgestellt. Dieses wird zwar überwiegend negativ
wahrgenommen, doch der konservativen Habsburgerregierung wird man kaum auch
einige positive Seiten ihres Managements abstreiten können. Zu solchen gehörte
die Ordnung in der öffentlichen Verwaltung. Gerade Dank dieser Bürokratie, die in
der staatlichen Verwaltung geherrscht hatte, ist es möglich in ihrer breiten amtlichen
Agenda die Vorgänge der Machtkreise in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu beobachten. Die Autorin hatte sich auf die soziale Sphäre
fokussiert und ist in den Beständen der staatlichen Verwaltung in der Zips der Frage
nachgegangen ob der absolutistische Staat mit der Militärdiktatur ein Interesse an der
Hilfe für die sozial schwächere Bevölkerung hatte und wie solche auf dem Gebiet der
oberen Zips realisiert wurde. Sie beobachtete, wie der Weg von der Erstellung solcher
Anordnung bis zu ihrer Realisierung im Netz der öffentlichen Verwaltungsorgane
ausgesehen hatte, welche Kriterien für die Gewährleistung von sozialer Hilfe existierten,
wie sich zu der Realisierung die staatlichen Beamten der unteren öffentlichen Verwaltungsinstanzen gestellt hatten und wie die Hilfe schließlich stattfand. Die soziale Hilfe,
mit der sich die Autorin in ihrem Beitrag beschäftigt, führte zu der Überbrückung
eines bedeutenden Problems – der Hungersnot, die mit der wirtschaftlichen Krise in
der ersten Hälfte der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts in die obere Zips eingetroffen
war. Für die Bewerkstelligung dieses Problems bereitete die Regierung ein Projekt
mit Notlieferungen von Getreide für ländliche Mittellose vor. Für diese Bedürftige
wurde das Getreide aus der Staatskasse für die möglichst niedrigsten Preise eingekauft
und an die Bedürftigen ausgeliehen – vor allem für Saatzwecke. Das Vorhaben dem
Bauerntum sein Unterhalt durch Getreidelieferungen zu sichern, deren Erfolg zum
großen Teil von Naturbedingungen abhängig war, hatte sich zwar als uneffektiv
gezeigt, dennoch deutete es die Möglichkeiten von sozialer Hilfe an, darüber hinaus
hatte es auch auf den Missbrauch des sozialen Systems hingewiesen.
Übersetzung: Filip Fetko
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Z DEJÍN NEMEŠIAN V OBDOBÍ
MEDZI SVETOVÝMI VOJNAMI
Michal Marťák
Stredovekým archeológom zaiste netreba pripomínať dôležitosť spišskej
obce Nemešany, v katastri ktorej sa uskutočnil jeden z prvých historickoarcheologických výskumov zaniknutej stredovekej osady Zalužany.
Zakladateľ modernej historickej archeológie, Belo Polla, ho realizoval v rokoch 1955 – 1957 a v roku 1962 vo vôbec prvej monografii vzniknutého
odboru publikoval jeho výsledky.1 Existuje viacero prác, ktoré sa viac
alebo menej dejinám tejto lokality venujú, väčšina však akcentuje práve
lokalizáciu Zalužian prípadne obdobie, ktoré predstavuje akýsi prechod
od Zalužian k Nemešanom.2 V každom prípade však chýbajú práce, ktoré
by sa systematickejšie venovali novším či najnovším dejinám Nemešian
a netreba ani zvlášť spomínať skutočnosť, že táto spišská obec, na rozdiel
od iných, vlastnú historickú monografiu v súčasnosti nemá.
Cieľom tejto štúdie je preto oboznámenie s dejinami obce Nemešany
v období medzi dvomi svetovými vojnami, bez nároku na ich úplnosť.
Limity na jednej strane spočívajú v hľadisku časovej náročnosti, ktorá je
na strane druhej výrazne ovplyvňovaná predovšetkým zachovanosťou a súčasne dostupnosťou prameňov.
Keďže, ako sme už spomenuli, je táto téma absolútne nová, opierame
sa pri výklade predovšetkým o archívne dokumenty či už Štátneho archívu
v Levoči alebo jeho levočskej pobočky. Vzhľadom na to, že písomnosti
jednotlivých obcí mali na starosti notárske úrady a Nemešany spoločne
s obcami Doľany, Domaňovce, Spišský Hrhov a Klčov (od roku 1935 aj
Bugľovce a Baldovce) patrili v celom sledovanom období do hrhovského
notárskeho obvodu, štúdia sa v prevažnej miere spolieha na materiály
z fondu Obvodný notársky úrad Spišský Hrhov v levočskej pobočke Štátneho archívu v Levoči. Súčasne čerpáme informácie aj z archívnych fondov
inštitúcií, ktoré na nižšej úrovni vykonávali v ČSR vnútornú správu, najskôr
to boli Slúžnovský a neskôr Okresný úrad v Levoči. Celkom bokom sme
nechali zmienky o obci v sledovanom období v celoštátnej či regionálnej
tlači, percepcia ktorých by vzhľadom na ich počet a predovšetkým z už
spomínaného časového hľadiska bola ťažko uskutočniteľná. V každom
prípade však aj táto obec bola vo vymedzenom období špecifická tak
z politického, kultúrno-spoločenského i hospodárskeho hľadiska. A práve
toto je štruktúra, ktorú v štúdii zachovávame.
1

POLLA, Belo: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava 1962.
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Samosprávne orgány sa v obci konštituovali obecnými voľbami. V nich
občania volili 12 členov obecného zastupiteľstva, ktorí zo svojich radov
schvaľovali 4-člennú obecnú radu a starostu. Do konca roku 1924 pri
obecnom zastupiteľstve pracovala aj finančná komisia. A práve v súvislosti
s ňou nastala v roku 1922 zaujímavá situácia, keď najprv v októbri na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli do nej zvolení Štefan Gallovič, Ján
Gaduš a Ján Kolačkovský, kým obvodný notár František Blieszner navrhol
iných členov. Boli nimi Eugen Nemessányi, Šimon Gallovič a Pavol Tarajčák,3 ktorí napokon finančnú komisiu aj vytvorili.4 Ešte do konca roka
sa však udiala zmena v jej zložení. Dňa 3. decembra 1923 boli do finančnej
komisie pre obec Nemešany ako riadni členovia menovaní Jakub Tarajčák,
Jakub Butvin a Jozef Gallovič. Jakub Tarajčák za agrárnu stranu, ďalší
dvaja za ľudovú.5 Na tomto mieste je potrebné uviesť, že toto je jediná
zachovaná zmienka o aktívnom zapojení sa prívrženca agrárnej alebo inej
politickej strany v živote obce v medzivojnovom období. V každom prípade
ale obecné zastupiteľstvo v roku 1923 požiadalo o zastavenie jej činnosti
a ako dôvod uviedlo nemajetnosť obce pri celkovom počte 214 obyvateľov.6
Výbor Podtatranskej župy žiadosti vyhovel a obec oslobodil od povinnosti
jej zriadenia. Kontrolovanie obecného hospodárenia mala teda odvtedy
v rukách obecná rada.7
Podľa štatútu schváleného na zasadnutí obecného zastupiteľstva 28. mája 1925 mala obec nasledujúcich zamestnancov – pokladníka, sirotského,
pôrodnú babicu,8 doručovateľa a nočného strážnika,9 ktorého povinnosťou
bolo aj bubnovanie. Ďalšie body štatútu ďalej definujú, že pokladníkom
bol zástupca starostu a v prípade jeho zastupovania starostu ho ako pokladníka mal nahradiť prvý člen obecnej rady.10
2

3

4
5
6
7

8

9
10

Vo svojej štúdii ich prehľadovo spomína napr. ŠTEVÍK, Miroslav: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany)? In K dejinám Podolínca a novovekého Spiša.
Zost. Miroslav Števík. Stará Ľubovňa 2006, s. 103 – 109.
Štátny archív v Levoči, pobočka Levoča (ŠALE, pob. LE), Obvodný notársky úrad
(ObNÚ) Sp. Hrhov, č.1594/1922 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 4112/1922 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 2190/1923 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 1200/1923 adm.
Organizačný štatút obce Nemešany z roku 1925, s. 26. ŠALE, pob. LE, Okresný
úrad Levoča (OÚ-L), č. 9590/25 adm.; ŠALE, pob. LE, OÚ-L, č. 3346/1935 adm.,
Revízia obecného hospodárenia v Nemešanoch.
Od 1. januára 1899 ňou bola rodáčka z Nemešian, Mária Butvin Štefanová, rod.
Babiková. ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 891/1924 adm.
Bol ním Ján Koritko. ŠALE, p. LE, ObNÚ Spišský Hrhov, č. 2227/24.
Organizačný štatút obce Nemešany z roku 1925, s. 36 – 39. ŠALE, pob. LE, OÚL, č. 9590/25 adm.
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Z politického hľadiska je na základe výsledkov všetkých prvorepublikových volieb možné obec charakterizovať, aj so zreteľom na jej geografickú
polohu, ako „ľudácku“. V roku 1921 tu vznikla a v celom období existovala
jedine Slovenská ľudová strana.11 Je totiž známe, že Spiš, zvlášť v okolí
Spišskej Kapituly, bol v tomto období silnou baštou tejto politickej strany,
i keď je možné zaregistrovať aj istú anomáliu v prípade obce Domaňovce
či farnosti Odorín a jej prislúchajúcich filiálok, Jamníka a Danišoviec, kde
v tom období ako farár pôsobil stúpenec agrárnej strany Michal Štoffko.12
Politické zloženie zastupiteľstva bolo teda „jednofarebné“ a tvorili ho
výlučne sympatizanti alebo členovia ľudovej strany.13 Bohužiaľ, nie je nám
známe, či sa zápisnice z jednotlivých zasadnutí zastupiteľstva zachovali.
Vo fonde Obvodného notárskeho úradu v Spišskom Hrhove je síce možné
nájsť pozvánky aj s plánovaným programom, konkrétne zápisy však vo väčšine absentujú. Jeden z mála pochádza zo 17. novembra 1927, keď bola
na obecnom zastupiteľstve prijatá rezolúcia proti anglickému lordovi Rothermerovi, ktorý stál na čele kampane orientovanej na zmenu hraníc na etnickom základe. Z nej je zrejmá rozhodnosť proti úprave hraníc Slovenska
v prospech Maďarska, typická pre celú vtedy vládnu ľudovú stranu.14
11
12

13

14

ŠALE, Slúžnovský úrad v Levoči 1850 – 1922, č. 1363/1921 adm.
Viac o tejto problematike pozri napr. MARŤÁK, Michal: Michal Štoffko – katolícky
kňaz v „nekatolíckej“ agrárnej strane. In Z minulosti Spiša XIX 2011. Zost. Ivan
Chalupecký. Levoča, s. 43 - 56.
Členmi zastupiteľstva v roku 1923 boli: Arpád Nemessányi, Ján Zumrik, Juraj Babik,
Ján Kolačkovský, Štefan Gallovič, Ján Gaduš (samoľ), Ján Gaduš (zumrik), Valent
Babik, Jakub Butvin, Martin Bartoš, Pavel Gallovič a Jozef Olejnik. Od októbra roku
1927 boli členmi obecného zastupiteľstva Juraj Babík, Štefan Cisko, Martin Babík,
Štefan Gallovič, Pavel Gallovič, Jozef Olejník ml., Martin Gaduš, Ján Zumrík ml.,
Ján Kolačkovský, Valent Babík, Jozef Gallovič a Juraj Gaduš. V roku 1931 sa nimi
stali: Pavel Gallovič, Martin Gaduš, Šimon Gallovič, František Voško, Štefan Gallovič,
Juraj Babík, Martin Babik Gallovič, Eugen Nemessányi, Juraj Hasaj, Juraj Gaduš,
Jozef Olejník ml., Ján Kolačkovský. ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 199/1923,
č. 2144/1927, ŠALE, p. LE, OÚ-L, č. 134/1933 adm.; č. 5687/1927 adm.; č. 14993/
1927 adm.
Novinárske útoky a celú činnosť anglického lorda Rothermera namierenú proti celistvosti Československej republiky odsudzujeme a zavrhujeme. Protestujeme proti takejto
činnosti, ktorou lord Rothermere vo svojej neinformovanosti vzbudzuje v našich
bývalých utlačovateľoch domácich i zahraničných nádej na možnosť nového utlačovania Slovenska; protestujeme proti jeho akcii, lebo ňou on zapaľuje požiar strašnej
novej vojny. Nechceme vojnu, krv, vraždu! Pokoj chceme, pokojne pracovať, živiť sa
a pokoj tento nech nám lord Rothermere neohrozuje. Prosíme našu vládu, aby odrazila všetky útoky namierené proti celistvosti nášho štátu. Naša republika demokraticky
zaisťuje všetkým občanom užívanie ich práv. Proti domácim buričom ako nástrojom
vlastizradnej propagandy zahraničnej nech použije vláda všetku prísnosť zákona.“
ObNU Sp. Hrhov, č. 2355/1927.
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Vo voľbách do samosprávy nikdy nekandidoval predstaviteľ inej politickej strany, napr. celoštátne najsilnejšia agrárna strana v obci aj napriek
absolútne výnimočnej podpore neexistovala a nevyvíjala žiadnu činnosť.15
Z toho je zrejmé, že akékoľvek vzájomné medzistranícke konfrontácie je
možné vylúčiť.
Okrem stálosti z hľadiska politickej príslušnosti je ďalej možné povedať,
že v obecnom zastupiteľstve nedochádzalo k žiadnym zásadným zmenám
a tvorili ho zväčša tí istí poslanci. K jedinej viac-menej vynútenej premene
oproti voľbám došlo na začiatku roku 1924 v prípade Martina Babika,
ktorý sa aj napriek tomu, že po voľbách figuroval ako siedmy náhradník,16
stal riadnym členom v levočskom okresnom zastupiteľstve a vzdal sa členstva
v obecnom zastupiteľstve. Na jeho miesto do obecného zastupiteľstva
nastúpil Jozef Gallovič.17
Obec v tomto období ako starostovia spravovali postupne do roku 1923
Martin Babik, potom Juraj Gaduš, od roku 1927 Štefan Gallovič18 a po ňom
od roku 1931 Pavel Gallovič.
Počet obyvateľov v obci bol podľa predbežného sčítania v roku 1919
214,19 o 5 rokov neskôr 226,20 v roku 1930 201. Hneď po roku 1918 bola
absolútna väčšina v štatistikách evidovaná podľa národnosti ako československá (202), 1 obyvateľ bol rusínskej, 8 maďarskej a 3 nemeckej národnosti.
Podľa vierovyznania tu žilo 209 rímskokatolíkov, 1 gréckokatolík, 1 evanjelik a. v. a 3 židia.21
Spolkový život a aktivity sa v sledovanom obci rozbiehali veľmi pomaly,
ak vôbec, ale je potrebné povedať, že jeho dokladanie je zložité. Existuje
len niekoľko málo priamych dôkazov, aj tie však majú slabiny. V každom
prípade ešte vo februári 1923 nefiguroval v zozname spolkov žiadny.22
Podobne to bolo aj v Rožkovciach. V Hrhove v tom čase existovala
Čs. sociálnodemokratická organizácia s 52 členmi, v Klčove Miestna organizácia ľudovej strany so 67 členmi, v Domaňovciach Roľnícka beseda
so 112 členmi, v Doľanoch tiež Roľnícka beseda.23 Avšak už z augusta 1923
je k dispozícii správa o tom, že v Nemešanoch existoval Ohňohasičský
spolok. V tom čase mu hrozilo zrušenie, pretože nemal schválené stanovy.24
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 1026/1923 adm.
ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 1667/1923 adm.
ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 119/1924 adm.
ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 2144/1927 adm.
ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 698/1923 adm.
ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 1393/1923 adm.; č. 1182/1924 adm.
Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919. Bratislava 1920, s. 79.
ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 1372/1923 adm.
ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 196/1923 adm.
ŠALE, p. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 889/1923 adm.
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Aj keď sme akékoľvek ďalšie informácie o tomto spolku nenašli, jeho
aktivity je možné predpokladať aj na základe toho, že obec disponovala
vlastnou striekačkou, 6 hasičskými blúzami, 5 sekerkami, 6 čiapkami.25
Z roku 1927 máme správu o hasičskom sklade a pláne o doplnení hasičského
výstroja,26 a z roku 1931 informáciu o počte hasičov, ktorých bolo v tom
čase 17.27
Okrem toho sa v obci 27. januára 1925 v dome Martina Babika uskutočnilo zhromaždenie Katolíckej jednoty v Trnave. Podľa správy okresného
náčelníka sa ho zúčastnili dve ženy z Trnavy a bližšie nešpecifikovaný
počet žien z Nemešian.28 Ďalšie aktivity spolku, ktorého hlavnou úlohou
bolo rozširovanie katolíckej tlače a uskutočňovanie zhromaždení, prednášok
a kurzov, však opäť nie je možné doložiť. Podobne to bolo aj s miestnou
skupinou Združenia katolíckej mládeže na Slovensku. V súvislosti s ňou
síce disponujeme informáciami o jej založení v roku 1937 a schválení
stanov,29 akékoľvek ďalšie správy o organizovaní, propagácii ľudovýchovy
a prehlbovaní nábožensko-mravnej výchovy mládeže v katolíckom duchu
však chýbajú. Aj napriek tomu, že v Levočskom okrese vznikol v medzivojnovom období v duchu Katolíckej akcie rad rôznych spolkov,30 o ich
pôsobení v Nemešanoch priame dôkazy absentujú. Je však potešujúce, že
aj v Nemešanoch môžeme v tomto období zaregistrovať člena Spišského
dejepisného spolku, ktorým bol spoločne s hrhovským farárom Romanom
Pukácsom a Gustávom i Hilárom Csákyovcami z Hrhova aj penzionovaný
obvodný notár Arpád Nemessányi.31
O počiatkoch školy v Nemešanoch sa dozvedáme zo školskej kroniky,
ktorú od svojho príchodu viedol učiteľ Štefan Cisko. Podľa neho až do roku
1909 v obci škola nebola a deti z Nemešian boli nútené navštevovať školu
v Spišskom Hrhove či neskôr v Klčove. V uvedenom roku však rímskokatolícka cirkevná obec zriadila školu a začalo sa v nej vyučovať. Najprv
v prenajatom rodinnom dome a po dokončení od roku 1911 v novostavbe školy aj s dvojizbovým bytom pre riaditeľa. Rozmery učebnej miestnosti boli 6,2 x 10 m a bolo nevyhnutné vykurovať ju mäkkým drevom
25
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Levoča 2010, s. 87 – 100.
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7 mesiacov v roku.32 Súčasne k nej prináležal aj dvor a záhrada, záchody
mimo budovy, studňa na dvore, dreváreň, šopa, chlievy.33
Prvou známou učiteľkou bola Mária Valéria Múdra, ktorá vyučovala
do roku 1917, keď ju vystriedala Etta Böhmová. Od novembra 1919 na nej
učil a do života obce sa významným spôsobom zapísal spišskopodhradský
rodák Štefan Cisko. Školu v sledovanom období navštevovalo v priemere
30 školopovinných detí,34 aj keď toto číslo je typické skôr pre obdobie
od školského roku 1925/26. Dovtedy od roku 1918 počet žiakov neustále
klesal a zastavil sa až na čísle 18. Tento kriticky nízky počet detí v školskom roku 1924/25 takmer spôsobil zánik školy.
Je známe, že slovenské školy prechádzali zvlášť po roku 1918 veľkými
zmenami a mnohé čelili aj vážnym problémom predovšetkým so školskými
budovami, ktoré nezodpovedali požadovaným podmienkam a zákonným
normám, prípadne neboli postačujúco vybavené učebnými pomôckami.
Toto však nebol prípad školy v Nemešanoch, pretože sme nezaznamenali
žiadne vážne výhrady, ktoré by mal pri pravidelných návštevách a prehliadkach škôl školský inšpektor. Toto je potrebné zdôrazniť, pretože
v praxi bolo bežné, že sa zvlášť cirkevným školám vyčítali nedostatky,
ktoré sa štátnym tolerovali. V tejto súvislosti jediná napomínajúca správa
pochádza z júla 1923. Vtedy školský inšpektor František Filustek vyzýval
obce, v ktorých existovali neštátne školy, aby im pomohli pri nadobudnutí
predpísaných a potrebných pomôcok, na ktoré školy zrejme nemali
prostriedky. Napr. Domaňovce na základe inšpekčnej prehliadky mali málo
pomôcok, Klčov nevhodné lavice a zlú pec, Nemešany umývadlo. Podľa
správy notára v Hrhove zo dňa 7. septembra 1923 však už bol tento
nedostatok v Nemešanoch odstránený.35 Školská stolica a vedenie školy
zvlášť dbalo na čistotu a poriadok v škole a prípadné nedostatky boli
odstraňované priebežne bez napomínania. Napr. v auguste 1924 preložili
pec, opravili múry a dvere, vymaľovali učebňu, jednu z miestností učiteľského bytu a vonkajšiu fasádu školy,36 alebo pred začiatkom školského
32
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roku 1930/31 boli do učebne vzhľadom na pribúdajúci počet žiakov nainštalované 4 lavice, ktoré vyrobil stolár J. Lukáč zo Spišského Podhradia.37
Nie je ničím výnimočným skutočnosť typická pre slovenské ľudové
školstvo, že sa aj na tunajšej škole pravidelne každý školský rok usporadúvali výročné slávnosti pripomínajúce napr. vznik republiky, narodeniny
prezidenta, tzv. mierové dni, dni matiek, dni stromčekov a vtáčikov, resp.
spomienkové podujatia pri príležitosti tragickej smrti M. R. Štefánika. Zápisy v školskej kronike svedčia o tom, že boli pripravované s veľkou
starostlivosťou, podobne ako aj väčšina obecných kultúrnych podujatí
v medzivojnovom období, ktoré boli výsledkom práce obecného učiteľa
Štefana Ciska. Išlo o rôzne verejné predstavenia umeleckých diel alebo
koncoročné akadémie. Prvým divadelným predstavením, ktoré pod jeho
vedením usporiadala mládež v Nemešanoch, bol 3. februára 1923 Čertov
mlyn.38 Dňa 1. februára 1925 sa zase uskutočnilo divadelné predstavenie s
názvom Láska zdolá všetko,39 13. januára 1929 divadlo Kubo alebo v roku
1930 to bolo predstavenie Jakub a Tekla.40
Určite významnou udalosťou pre obec bol aj prechod prezidenta T. G.
Masaryka dňa 5. septembra 1930. V katastri obce sa totiž uskutočnili veľké
vojenské cvičenia a aj keď obcou prešiel len hlavnou cestou, občania
na túto počesť a na podnet učiteľa postavili veľkú slávobránu a žiaci školy
pripravili oslavy s bohatým programom.41 Štátne vlajky boli pri tejto príležitosti vyvesené na súkromných domoch Juraja Babika, Jozefa Gaduša,
Martina Babika a Anny Gadušovej.42
Rozvoju vzdelanosti okrem škôl mali výraznou mierou napomáhať aj
obecné knižnice, ktorých zriadenie do konca roku 1925 nariadilo MŠANO
všetkým obciam na Slovensku, čím sa malo vyhovieť zákonu č. 430/1919
Sb. z. a n. Pre ich zostavenie vydala Matica slovenská v roku 1924 zoznam
zohľadňujúci potreby čitateľov a zákonné nároky. Zoznam tvorili knihy
prevažne beletrizované, ale aj odborné, venujúce sa problematike Slovákov,
slovenským dejinám a literatúre.
Postupne od roku 1924 dochádzalo na Slovensku k zriaďovaniu obecných knižničných rád43 a aj knižníc, ktoré mali byť spravované miestnym
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učiteľom a podporené položkami v rozpočtoch jednotlivých obcí. Výška
sumy na knižnicu sa určovala podľa počtu obyvateľstva na základe vzorca,
podľa ktorého mala obec do 10 000 obyvateľov vynaložiť od 50 h do 1 Kč.
Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch vyčlenilo pre nákup kníh do knižnice
151 Kč 60 h, čím sa od roku 1925 v obci mohla vytvoriť obecná knižnica.44
V apríli 1926 mala obecná knižnica 12 zväzkov. Napr. Spišský Hrhov
mal v tom čase 14, Bugľovce 30, Domaňovce 14 a Baldovce 30 kníh.45
Zo správy z roku 1927 možno vyčítať, že sa v ňom počet zväzkov nezmenil, okolité obce však zaznamenali prírastky.46 V obecnej knižnici si však
v predošlom roku vypožičalo knihy 16 ľudí a zaregistrovaných bolo celkovo
35 výpožičiek. Keďže obecná knižnica disponovala nízkym počtom kníh,
požičiavali sa aj knihy zo školskej knižnice, sumárne v počte 21. 47
Minimálny nárast možno zaznamenať v máji 1927 – 16 titulov,48 na konci
roku 1928 28 zväzkov a celkovo 16 čitateľov,49 na konci roku 1929 to bolo
už 46 kníh a 20 čitateľov, väčšina požičaných kníh bola z Matice slovenskej.50 Podľa revíznej zápisnice mala obecná knižnica v roku 1934 134
zväzkov a jej ročná dotácia sa zvýšila na 142 Kč. Jej dôležitou súčasťou
však bola informácia, podľa ktorej bola umiestnená v dome Františka Voška.51
O tri roky neskôr už mala aj napriek zníženej dotácii na 101 Kč 166 zväzkov kníh v hodnote 1866 Kč a aj naďalej bola umiestnená v súkromnom
byte Františka Voška.52
Nové politické a štátoprávne usporiadanie hospodársky i sociálny vývoj
obce nijakým zásadným spôsobom neovplyvnilo. Vzhľadom na svoju veľkosť
i polohu nemala možnosti na to, aby sa z nej stalo významnejšie hospodárske
stredisko. Naopak, aj naďalej tu prevládalo poľnohospodárstvo ako najprirodzenejší spôsob obživy. Obecný chotár mal v rokoch 1924 až 1934 výmer 697 katastrálnych jutár,53 poľovný revír na konci sledovaného obdobia
v roku 1938 mal v prenájme Eugen Nemessányi.54 V obci bol aj urbár
s výmerom 100 katastrálnych jutár a 868 štvorcových siah, jeho predse44
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dom bol Štefan Gallovič, pokladníkom Šimon Gallovič a lesnú gardu mal
na starosti Jozef Olejník.55
Predstavitelia obce si na začiatku tridsiatych rokov aj napriek ťažkej
hospodárskej situácii počas krízy a pravidelným rozpočtovým výdavkom
uvedomovali nevyhnutnosť neštandardných investícií. Takou iste bolo aj
odvodnenie lúk a úprava nemešianskeho potoka, na ktoré bol vypracovaný a aj schválený projekt s celkovým rozpočtom 84 760 Kč, z toho
drenáž 37 440 Kč. Vzhľadom na to, že obec okrem prostriedkov za kameň
zo spišskopodhradského kameňolomu nedisponovala inými prostriedkami,
po schválení projektu na odvodnenie lúk Krajinským úradom v Bratislave
obecná rada podala žiadosť okresnému úradu o založenie Vodného družstva
v Nemešanoch, vytvorenie ktorého bolo nutné kvôli štátnej podpore
na realizáciu tohto projektu. Spolu ho teda vytvorilo 36 majiteľov rolí
a lúk a jeho celková plocha bola 8 ha 83 a 18 m2.56 Potom obecné zastupiteľstvo požiadalo ministerstvo poľnohospodárstva, krajinský úrad, ale aj
Okresný výbor v Levoči o štátne a krajinské príspevky.57 Nevieme, nakoľko
boli tieto žiadosti úspešné a či obec niektorá z oslovených inštitúcií podporila, v každom prípade sa však celková úprava nemešianskeho potoka
a jeho odvodnenia mala dotknúť 1200 m jeho toku, so začiatkom od chotára katastrálnej obce Nemešany a Baldovce, smerom proti vode, teda
k samotnej obci a dno upraveného koryta malo mať šírku 1 m58 a samotná
stavba bola uskutočnená v mesiacoch august a september v roku 1932
a realizovala ju firma Ing. L. Novák a spol. z Olomouca.59
Ďalšou nepochybne veľmi dôležitou pozitívnou zmenou v obci bola
elektrifikácia a jej zavádzanie. Na prelome letných mesiacov 1930 sa stala
aktuálnou aj v tomto regióne, obecná rada túto záležitosť prerokovávala
prvýkrát na svojom zasadnutí dňa 2. augusta 1930.60 29. mája 1931 obecná
rada na svojom zasadnutí schválila elektrifikáciu Nemešian a pripojenie
na rozvodné siete Východoslovenských Elektrární, úč. spol. v Košiciach.
Obec sa zaviazala uhradiť jednorazový poplatok 6 780 Kč za prípojku,
47 747 Kč za sekundárnu rozvodnú sieť, kompletnú transformačnú stanicu,
spolu so sieťou pre verejné osvetlenie. Z tejto sumy sa obec zaviazala
navyše uhradiť 4 % za práce spojené s projektovaním elektrických zariadení,
uskutočnením verejnej súťaže, úradné komisie a kontrolu stavby, čo činilo
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1 953 Kč, teda všetko spolu za čiastku 56.480 Kč. Po odpočítaní očakávanej štátnej subvencie vo výške 40 % zostávajúca suma 36 600 Kč pokryla
obec dlhodobou 4,5 amortizačnou komunálnou pôžičkou od Zemskej banky,
filiálky v Bratislave na 30 rokov vo výške 45 000 Kč, založením pozemnoknižničného majetku obce. Obec sa zmluvne zaviazala odoberať elektrickú
energiu od tejto spoločnosti na 50 rokov, až do konca roku 1980.61
V októbri 1931 už bola elektrická energia zavedená do učebnej miestnosti
a predsiene v škole, do učiteľského bytu a kuchyne62 a postupne do konca
roku 1931 bola elektrifikácia v Nemešanoch uskutočnená. Aj napriek tomu
však problémy s ňou súvisiace ostali. Sľúbenú pôžičku od Zemskej banky,
pobočky v Bratislave obec nedostala a jej povolenie sa predlžovalo, čím
sa obci dlh úrokmi neustále zväčšoval. V roku 1936 sa tento problém
rozhodla obec riešiť odpredajom svojho trojročného, aj napriek tomu, že
povolený bol len dvojročný, urbárskeho výťažku za drevo, čím by dlh vyrovnala. Napokon však zisk (18 000 Kč) na úplné splatenie dlhu nepostačoval, čím ostávalo uhradiť ešte 7 150 Kč. A keďže obec mala svoj dlh
elektrárňam uhradiť do konca roka 1936 a Okresný úrad v Levoči schválil
podporu len vo výške 5 000 Kč,63 obci ostávalo na splatenie ešte 2150 Kč.
Bohužiaľ, tu sa archívne dokumenty strácajú, a preto nedokážeme uspokojivo zodpovedať otázku, odkiaľ napokon obec na konečnú úhradu dlhu
prostriedky vzala.
Obecný rozpočet pravidelne zaťažovali aj príspevky na udržiavanie
priechodných úsekov krajských ciest vedúcich cez obec, napr. v roku 1931
činili v súvislosti s hlavným ťahom z Levoče do Spišského Podhradia 120
Kč.64 Inou vicinálnou cestou bola približne dvojkilometrová z Nemešian
do Baldoviec, v súvislosti s ktorou mala obec cestné základiny.65 Vzhľadom
na celkové výdavky, ktoré Nemešany mali napr. v súvislosti so zaobstarávaním pitnej vody (keďže obecná studňa v tom čase ešte neexistovala),
vyučením pôrodnej babice, vysokými školskými a urbárskymi poplatkami,
museli podávať žiadosti o podporu. Jednou známou a schválenou je tá
z roku 1927, ktorú obec adresovala Okresnému úradu v Levoči a na základe
ktorej jej bola schválená dotácia vo výške 200 Kč.66 Súčasne obec pravidelne
prispievala aj na paušál pre cestmajstra a platila učiteľské penzijné
príspevky.67
61
62
63
64
65
66
67

ŠALE, pob. LE, OÚ-L, 2392/1932 adm.
Kronika rímskokatolíckej ľudovej školy v Nemešanoch, s. 30.
ŠALE, pob. LE, OÚ-L, 3871/36 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 2061/1931 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 2185/1923 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 2351/1927 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 2185/1923 adm.

122

Z dejín Nemešian v období medzi svetovými vojnami

V súvislosti s prípadmi falšovania poľnohospodárskych plodín a výrobkov nariadilo ministerstvo poľnohospodárstva obvodným notárom
povinnosť raz za tri mesiace preskúmať obchody s potravinami a krčmy,
kvalitu ponúkaného tovaru i jeho cenu. Práve vďaka takejto správe máme
informáciu o tom, že v Nemešanoch síce nebol žiadny obchod, ale jestvovala
krčma u Juraja Babika. Podľa správ od polovice roku 1923 do polovice
roku 1924 bola charakteristická čistotou a tým, že sa v nej podávalo veľmi
dobré víno za dobré ceny porovnateľné s hostincami v okolitých obciach.68
Pre celkový obraz o hospodárskej situácii v obci sú dôležité aj informácie
o stave a počtoch hospodárskych zvierat. Niet pochýb o tom, že v obci
ľudia chovali aj hovädzí dobytok,69 hydinu či ošípané, svedectvom o druhých spomenutých môžu byť napr. zachované oznamy o ich očkovaní.
Už v menších počtoch však v dedinách boli chované iné hospodárske zvieratá dôležité aj pre iné účely. Na základe dostupných prameňov bolo v marci 1923 v obci evidovaných 31 koní. Aj keď bol síce tento zoznam vypracovaný pre prípad mobilizácie, môže nám poslúžiť pre porovnanie s okolitými
obcami. Tak napr. v Spišskom Hrhove bolo v tom čase registrovaných 53
(sám veľkostatkár Gustáv Csáky ich mal 38), v Domaňovciach 37 a v Klčove 30.70 Ak vezmeme do úvahy, že podľa počtu obyvateľstva boli v tom
čase k počtu obyvateľov v Nemešanoch Domaňovce dvojnásobné, v Klčove
žilo o polovicu viac ľudí a v Spišskom Hrhove viac ako trojnásobný počet
obyvateľov, môžeme Nemešany a jej obyvateľov charakterizovať ako relatívne majetných. Napokon, potvrdzuje to aj správa, podľa ktorej obec nemala
takých chudobných, ktorí by mali nárok na bezplatné lekárske liečenie
a na lieky. Naopak, v Domaňovciach boli registrovaní desiati, v Spišskom
Hrhove pätnásti a v Klčove štyria.71
Z uvedeného vyplýva, že v živote obce Nemešany v sledovanom období
možno zaregistrovať oblasti a momenty špecifické, avšak aj tie, ktoré zase
nijako „nevyčnievali“ a boli spoločné a charakteristické nielen pre iné spiš68

69

70
71

Pre zaujímavosť uvádzame aj ceny podľa toho, ako ich vo svojich správach uviedol
obvodný notár. Podľa správy z 21. septembra 1923 stál liter „veľmi dobrého vína“
20 Kč, 1 l piva sa predával za 4 Kč. Správa z 29. marca 1924 už obsahuje zmeny
v cenách, liter vína za 15 Kč, 1 liter piva 3 Kč, fľaša piva za 2 Kč a 1 liter rumu
za 20 Kč. V kontrolnej správe z 19. júla 1924 sa uvádzajú nasledujúce ceny: víno
20 Kč, košické pivo 1 liter za 3,60 Kč, veľký pohár 1,80 Kč, malý pohár 1 Kč,
fľaška 10% piva za 2 Kč, 12% pivo za 2,50 Kč, 14% pivo za 3 Kč. Porov. ŠALE,
pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 1594/1923 adm.; č. 603/1924 adm.
V obci bol evidovaný 1 býk a vlastnil ho Martin Babik. ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp.
Hrhov, č. 890/1923 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 290/1923 adm.
ŠALE, pob. LE, ObNÚ Sp. Hrhov, č. 1393/1923 adm.

123

Z minulosti Spiša, XX, 2012

ské, ale aj slovenské obce. Po stránke politickej obec zaznamenala vďaka
„jednofarebnosti“ pokojné obdobie, bez vzájomných medzistraníckych
konfrontácií. Rovnako až príliš pokoja zaznamenala aj na poli spolkovom,
kde sme zaregistrovali len malé dianie okolo ich vzniku, avšak žiadnu
ďalšiu aktivitu typickú pre spolky v iných obciach či mestách. Ich činnosť
však v značnej miere suploval obecný učiteľ Štefan Cisko, ktorý stál pre
realizácii viacerých kultúrnych podujatí v obci. Obecná cirkevná škola sa
pod jeho vedením vyhla zániku a od polovice dvadsiatych rokov mala
stabilný počet žiakov i štandardné vybavenie učebnými pomôckami.
Pomalým tempom sa v Nemešanoch budovala aj obecná knižnica. Aj napriek
finančným problémom, zvlášť v čase hospodárskej krízy, je potešiteľné, že
predstavitelia obce si uvedomovali pozitívnu stránku elektrifikácie pre
ďalší rozvoj a vzhľadom na zdroj obživy i nevyhnutnosť odvodnenia lúk
a úpravu obecného potoka.
Posúdil: PhDr. Peter Zmátlo, PhD.

AUS DER GESCHICHTE DES DORFES NEMEŠANY
IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT
Michal Marťák
Der Verfasser der vorgelegten Studie präsentiert die Geschichte des Zipser Dorfers
Nemešany in der Zwischenkriegszeit. Auf der Grundlage von Archivforschungen
zeichnet er in seinen Ausführungen die politische, kulturgesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung des Dorfes. Er charakterisiert und analysiert die politische
Zusammensetzung der Gemeindeverwaltung, das gesellschaftliche Leben in der
Gemeinde, das Leben in der dörflichen Religionsschule und ihre Aktivitäten, wie auch
die Einrichtung und Entwicklung der Gemeindebücherei. Parallel widmet er sich auch
dem wirtschaftlichen Leben im Dorf und stellt die wichtigsten Momente in diesem
Zusammenhang vor. Zu solchen Gehörten insbesondere die Entwässerungen der
Wiesen und die Regelung des Baches von Nemešany, die Elektrifizierung des Dorfes,
wie auch andere Schwierigkeiten und Probleme, welche zu einem hohen Masse das
gemeinschaftliche Budget belastet hatten.
Übersetzung: Filip Fetko
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PRENASLEDOVANIE KATOLÍCKEJ CIRKVI
ŠTÁTNOU MOCOU NA PRÍKLADE
„LEVOČSKEJ VZBURY“ V ROKU 1949
Pavol Bohačiak
„Katolícka akcia“1
Februárovým prevratom sa katolícka cirkev stala jednou z obetí a zároveň
aj úhlavným nepriateľom komunistického režimu. Novým politickým lídrom
sa nepáčil kladný postoj cirkvi k základným ľudským právam. V predstavách
komunistov mala byť cirkev zlikvidovaná alebo úplne podriadená štátu.
Cirkev bola ochotná s režimom komunikovať a v prípade zabezpečenia
jej osobnej slobody, pristúpiť aj ku kompromisu. Nebola však nadšená
z myšlienky podrobiť sa aktom, ktoré by viedli k jej zviazanosti so systémom, napríklad verejný prejav lojality.2 Po uchopení moci komunistami
nasledovali rokovania medzi cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi, ktoré
trvali viac ako rok a niekoľkokrát boli prerušené. Definitívne sa ukončili
odhalením odpočúvacieho zariadenia na biskupskej konferencii konajúcej
sa v Dolnom Smokovci 22. – 23. marca 1949.3
Medzitým však nastala nová vlna proticirkevných zásahov, vedených
len komunistami. Tvrdé zákazy a obmedzenia posilnili štátny dohľad nad
cirkvou. Došlo k zníženiu počtu vydávaných katolíckych publikácií, k obmedzeniu niektorých reholí, zrušeniu Ústrednej katolíckej kancelárie a tvrdou
ranou boli súdne procesy s mnohými kňazmi a laikmi. Zrušenie cirkevného
školstva a spolkov, šíriacich osvetu v kresťanskom duchu, bolo osobitne
1

2

3

Katolícku akciu založil v decembri 1922 pápež Pius XI. ako medzinárodné hnutie,
ktoré má zapájať laikov do cirkevného života a pomáhať cirkvi plniť jej poslanie.
K jej oživeniu u nás došlo po roku 1945. Už v roku 1945 katolícka cirkev zriadila
Ústrednú katolícku kanceláriu ako výkonný orgán a Katolícka akcia pod jej riadením
dosiahla v rokoch 1945 – 1947 významné úspechy. Po celkovom uchopení moci komunistami v roku 1948 sa ju cirkevná hierarchia snažila využiť ako jednu z možností
čeliť tlaku totalitného režimu, rozvíjať náboženský život a udržiavať si vplyv veriacich.
Pozri bližšie: PEŠEK, Jan. „Katolícka akcia“ na Slovensku 1949. In Historický časopis, 1996, roč. 44, č. 1, s. 49.
GUMENICKÝ, Jozef. Ľudová vzbura v Dlhej nad Cirochou. [online] Dlhé nad Cirochou 2008, s. 13. Dostupné na internete: < http://www.kvhbeskydy.sk/wp-content/
uploads/brozura_vzbura.pdf >
CHALUPECKÝ, Ivan – PAVLÍK, Eduard: 50 rokov od „Levočskej vzbury“ v roku
1949. In Z minulosti Spiša. 1997/1998, 5 - 6 roč., s. 129, PEŠEK, J. „Katolícka
akcia“, s. 47.
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tvrdým zákrokom. Bol vydaný zákaz voľného zhromažďovania veriacich
mimo kostola či usporadúvania zbierok. Nakoniec bol rozšírený okruh
informátorov a dôverníkov ochotných a oddaných spolupracovať so systémom. Definitívnou bodkou sa stalo zriadenie postov cirkevných referentov
na okresných a krajských národných výboroch, ktorí zabezpečovali štátny
dozor nad cirkvou.4 V tomto období došlo i k zmenám názvov miest a obcí
ako napr. Turčiansky Svätý Martin na Martin.5 Tento administratívny zásah
bol dôkazom, že v „modernej dobe“ nie je priestor pre podobné duchovné
označenia miest či obcí. Kontakty cirkevných hodnostárov s Vatikánom
boli zakázané, vplyv biskupov na nižší klérus a veriacich sa mal výrazne
obmedziť a boli podporovaní duchovní oddaní vlasti, tzv. pokrokoví kňazi.
Zámerom týchto obmedzení bolo vytvorenie štátnej cirkvi podobnej cirkvi
pravoslávnej.6
Aj keď komunisti stále posilňovali svoje monopolné postavenie a využívali dostupné prostriedky aby porazili svojho úhlavného nepriateľa,
stále nedosahovali očakávaný úspech. Z tohto dôvodu v roku 1949 radikáli
z KSČ presadili novú politiku boja proti cirkvi. Na prvom mieste novej
línie, schválenej na zasadnutí Predsedníctva ÚV KSČ 25. apríla 1949, stálo
organizovanie ,,obrodného hnutia katolíkov vnútri katolíckej cirkvi“. To sa
malo zamerať na ,,obrodu cirkvi v súlade so zásadami ľudovej demokracie“,
pričom spočiatku by išlo najmä o pestovanie cyrilometodskej tradície,
uskutočňovanie cirkevných obradov v českom a slovenskom jazyku a vystupovanie proti politike Vatikánu. Proti tomuto aktu už dňa 7. júna 1949
vydali cirkevní predstavitelia obežník v Olomouci, ktorý katolíckych laikov
presnejšie informoval, že ide o schizmatické hnutie. V obežníku bola okrem
varovania spomínaná i hrozba cirkevných trestov, ktoré hrozili po vstupe.
Nielenže veriaci mali rozširovať túto výstrahu ďalej medzi ostatnými, ale
i samotní kňazi pri osobných stretnutiach.
Bližšia spolupráca proti hnutiu prebiehala i na národnej báze medzi
českými a slovenskými biskupmi, aj keď s menšími rozdielmi. Hnutie bolo
aj tak založené pod názvom „Katolícka akcia“ Organizátori využili názov
už existujúceho hnutia.7 Jedným z dôvodov pre použitie tohto názvu mohlo
byť aj to, že sa nepodarilo zrušiť skutočnú Katolícku akciu, čo požadoval
Stalin už na Jaltskej konferencii v roku 1945.8 Oficiálnym dátumom
4
5

6
7
8

PEŠEK, J. „Katolícka akcia“, s. 13 – 14.
Pozri bližšie: Rímskokatolícky farský úrad sv. Martina Martin. Historia Domus od roku 1928.
HLINKA, Anton. Sila slabých a slabosť silných. Trnava, Bratislava 1990, s. 30.
PEŠEK, J. „Katolícka akcia”, s. 48.
HAĽKO, Jozef. Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia. Bratislava 2004, s. 11.
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založenia schizmatickej „Katolíckej akcie“ bol 10. jún 1949.9 Na ustanovujúcej konferencii bol prijatý dokument Ohlas slovenských a českých
katolíkov k veriacim v republike. Jej riadiacim centrom bola tzv. cirkevná
šestka.10 Išlo o šesť členov cirkevnej komisie ÚV KSČ schádzajúcich sa raz
do týždňa za účelom určovať boj proti cirkvi. Šestka rozhodovala a vykonávala mnohé proticirkevné opatrenia ako už spomenutú separáciu od Vatikánu a vznik tzv. vlasteneckej cirkvi. Katolícku akciu riadila Komunistická strana aj prostredníctvom ďalších štátnych orgánov.11 Vláda očakávala
úspech nového hnutia predovšetkým u Čechov. Česi neboli vnímaní ako
ateistický národ, skôr sa predpokladalo, že si chcú viesť cirkev po svojom.
Politickí predstavitelia sa spoliehali na neobľúbenosť katolíckej cirkvi
a Vatikánu medzi českým obyvateľstvom a verili, že uvíta túto pokrokovú
zmenu. O novú ,,Katolícku akciu” však nebol záujem ani z českej a už
vôbec nie zo slovenskej strany. Organizátori sa permanentne snažili hnutie
maskovať tak, aby pôsobilo, že bolo založené samotnými veriacimi. Snažili
sa získať členov i mimo KSS, a to religiózne založených ľudí a predovšetkým tzv. pokrokových kňazov. Na všetkých „frontoch” však komunisti
dosiahli chabé úspechy. Veriacich si falošná „Katolícka akcia“ veľmi
nezískala. U biskupov bola situácia ešte horšia. Nielenže do nej nevstúpili,
ale aj veriacim zakázali byť členmi. Biskupi sa stali „svedomím ľudu“, keď
odsúdili schizmatickú Katolícku akciu. Stalo sa tak pastierskym listom,
ktorý sa mal prečítať 19. a 26. júna 1949 vo všetkých kostoloch, kde navyše
použili výraz ,,prenasledovanie kresťanov”. Určitý epilóg dala za „Katolíckou
akciou” Svätá stolica. Tá ako najvyšší úrad rímskeho biskupa vydala dňa
20. júna 1949 dekrét, v ktorom hnutie odsúdila a exkomunikovala jej stúpencov. Dôsledkom tohto bolo vyhostenie chargé d’affaires Vatikánu Ottavia
de Livu a prerušenie diplomatických stykov medzi Vatikánom a ČSR.12
Treba však podotknúť, že v “Katolíckej akcii“ pôsobilo niekoľko veriacich, laikov i duchovných. Niektorí však podpísali vstup pod nátlakom.
Ďalší občania mali mylné informácie a boli funkcionármi Národného frontu
presviedčaní, že ide len o rokovania medzi cirkvou a vládou. Svojimi podpismi mali len podporiť obnovu rokovaní medzi obidvoma stranami.
Vtedy si neuvedomovali pravý dosah svojej činnosti. Títo veriaci boli
9
10

11
12

HLINKA, A. Sila slabých, s. 34.
„Cirkevná šestka” svojim zložením predstavovala reprezentatívny vrcholný orgán,
keďže jej členmi boli zástupcovia vedenia KSČ a ministri. Mala šesť členov (A. Čepička, V. Clementis, Z. Fierlinger, J. Hendrych, V. Kopecký a V. Široký, neskôr aj
Z. Nejedlý). Táto komisia mala veľké právomoci a zohrávala iniciatívnu úlohu pri
formovaní a uskutočňovaní cirkevnej politiky. GUMENICKÝ, J. Ľudová vzbura, s. 15.
GUMENICKÝ, J. Ľudová vzbura, s. 15 - 16.
HAĽKO, Jozef. Rozbiť Cirkev, s. 51.
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infiltrovaní vo všetkom, čo malo náboženský charakter. Postupnými krokmi
oddeľoval komunistický režim a jeho predstavitelia „pastierov” cirkvi
od ich veriacich. K vyhroteniu situácie došlo pri získavaní podpisov pod
Ohlas. Získavanie týchto podpisov bolo súčasťou kampane ,,Katolíckej
akcie“ a stalo sa aj akousi propagáciu vládnych predstaviteľov. V dennej
tlači sa vyskytovali podpisy duchovných, ktorí sa údajne pod Ohlas
podpísali. Došlo k mnohým nezrovnalostiam a niekedy k otvoreným
podvodom. Objavovali sa mená farárov, ktorí podpisy popreli, alebo sa
vyskytli mená farárov, ktorí vyjadrili len ústny súhlas. Niekedy tam boli aj
mená farárov, ktorí už zomreli.13
,,Katolícka akcia” začala strácať podporu medzi členmi, ktorí sa v nej
dovtedy angažovali. Ku exkomunikácií komunistov dochádzalo výnimočne
vzhľadom na to, akú širokú základňu tu už mali vybudovanú. Niektorí farári však našli spôsob vyjadrenia odporu voči členom KSS a ich spolupracovníkom. Podľa spomenutého vatikánskeho dekrétu exkomunikovaný
veriaci nemôže byť pripustený k cirkevným sviatostiam. Rozhrešenie
a zaopatrenie môže získať len v prípade, že vykoná pokánie. Krsty, sobáše,
birmovky, ohlášky pri uzavretí manželstva, pohreby, vyzváňania pri úmrtí
a ďalšie úkony či sviatosti boli komunistom či ľuďom prejavujúcim súhlas
s ,,Katolíckou akciou” odoprené. Vznikol priestor pre úplne nový druh konfliktu medzi komunistami a cirkvou. Vyvrcholenie politicko-náboženskej
situácie nastáva až odstránením duchovných predstaviteľov, ktorí boli verní
Vatikánu. Dochádzalo k zatýkaniu kňazov. Význam „Katolíckej akcie“ začal upadať a na prelome rokov 1949/1950 už bolo zjavné, že zlyhala.
Pokusy o jej oživenie v rokoch 1950 – 1951 boli neúspešné a zbytočné,
keďže vláde sa osvedčilo zápoliť s cirkvou pomocou administratívneho
nátlaku. V tom čase však prejavy nesúhlasu nadobudli rozmery tak veľkej
sily, že bežní občania začali vzdorovať štátu.14
Mnohí z nich sa začali obávať, že ich kňazi, ktorí prejavovali odpor
voči Katolíckej akcií, budú uväznení. Začali sa zhromažďovať okolo fár,
vytvárali hliadky a boli pripravení brániť svojich kňazov. Zo strany komunistických predstaviteľov sa objavili provokačné gestá, zastrašovanie či
vyhrážanie. Dozeranie občanov na svojich duchovných a s tým spojené
protestné zoskupenia na niektorých miestach nadobudlo charakter vzbúr,
pri ktorých dochádzalo k fyzickým napadnutiam miestnych komunistických funkcionárov, príslušníkov bezpečnosti a k demolácii kancelárií
národných výborov a policajných staníc. Takýto charakter mali vzbury
13
14

HLINKA, A. Sila slabých, s. 35, PEŠEK, J. „Katolícka akcia“, s. 49 - 52.
PEŠEK, J. „Katolícka akcia“, s. 57 - 62.
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v 60 slovenských obciach.15 Vzbury sa odohrali v Borskom Mikuláši,16
Dolnej Krupej, Bacúchu, Leviciach, Čadci, Rabči, Dolnom Kubíne,
Širokom,17 Dlhej nad Cirochou, Veľkých Úľanoch, Brusne, Hornej Krupej
a inde.18 Všetky sa odohrali v rozpätí jedného mesiaca, od 15. júna do 15.
júla 1949. Číselné údaje, ktoré Ivan Chalupecký uvádza vo svojej štúdií
na túto tému, hovoria azda za všetko: Podľa správy Povereníctva
spravodlivosti z 1. decembra 1949 sa na týchto protestných akciách
zúčastnilo na celom Slovensku asi 25 000 osôb. Trestné oznámenia boli
podané proti 1 136 osobám, z nich boli súdmi odsúdení 467 v úhrnnej
výmere trestov 546 rokov, 6 mesiacov a 27 dní. Oslobodených bolo 289
osôb, mnohí ďalší dostali podmienečné tresty. Najväčšou spomedzi všetkých
vzbúr bola tzv. ,,Levočská vzbura”.19
Levoča a „Levočská vzbura“
V Spišskej diecéze pôsobili v povojnovom čase dvaja výnimoční duchovní, zapálení a oddaní Cirkvi – levočský farár a dekan Jozef Vojtas a spišský
biskup Ján Vojtaššák. Pre komunistických politikov predstavovali veľký
problém. Obidvaja boli známi tým, že cirkev bránili na každom kroku
a zasadzovali sa proti poštátneniu školstva.20 Dekan Vojtas sa stal levočským farárom v roku 1947. Spolu s biskupom Vojtaššákom bojoval proti
poštátneniu malého seminára v Levoči. Veľmi sa venoval celkovému zreštaurovaniu chrámu sv. Jakuba. Jeho ďalším cieľom bolo zmodernizovanie
najvýznamnejšieho pútnického miesta na Slovensku k úcte k Panne Márii
na Mariánskej hore pri Levoči. 21 Púte na tomto mieste mali už vyše
700- ročnú tradíciu. Boli však potrebné úpravy, aby vyhovovali potrebám
človeka 20. storočia.22 Výstavba pútnického domu, modernej cesty, hotela
či kláštora boli súčasťou vizionárskej predstavy výnimočného muža, Jozefa
Vojtasa. V roku 1947 zaviedol na Mariánsku horu elektrický prúd.
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V rokoch 1945 – 1948 dosiahli púte kolosálne rozmery. Slovenský národ, uvedomujúc si zmenu pomerov v novej totalitnej spoločnosti, putoval
vo veľkom počte na viaceré mariánske miesta.23 Po roku 1945 bolo hlavným dôvodom nárastu pútnikov do Levoče poďakovanie za vytúžený mier
po zdrvujúcich bolestiach vojny. Návštevníci prichádzajúci z celého územia
Slovenska i zo zahraničia dosiahli vrcholnú účasť v roku 1947, kedy ich
prišlo 130 000. V roku 1948 pricestoval do Levoče aj pražský biskup Josef
Beran.24 Rok 1949 bol rokom tvrdého prenasledovania duchovných. Snaha
komunistov zasiahnuť do organizovania púte vyústila do odporu obyvateľstva voči štátnej moci.
Vlna nepokojov začala po pastierskom liste, ktorý sa čítal (takmer)
vo všetkých kostoloch 19. júna 1949. List mal veriacim priblížiť vzťah štátu
a cirkvi, ktorý bol už v alarmujúcom stave. Veriaci pochopili situáciu a postavili sa na stranu cirkvi. Vytvárali občianske patroly, zhromažďovali sa
a boli pripravení brániť svojich farárov pred akýmkoľvek nepriateľským
zástupcom štátnej moci. K vyostrenému priebehu došlo hlavne na severnom
Slovensku, na Orave a Kysuciach. Obdobná situácia nastala i v Nitrianskom
kraji. Prípady vzbúr sa rozšírili na celé územie Slovenska. Levoča bola
jedným z troch miest, kde počet účastníkov prevýšil 1 000 osôb. Ďalšími
miestami boli Čadca a Drahovce. Svojím rozsahom ovplyvnili tieto vzbury
i širšie okolie.25 Aj keď sa vzbura v Levoči odohrala od 25. do 26. júna
1949, jej počiatok môžeme hľadať o tri dni skôr. Oficiálna správa o mimoriadnych udalostiach v Levoči píše, že dňa 22. júna 1949 sa osobne stretli
dekan J. Vojtas a predseda KNV v Košiciach Michal Chudík. Cieľom Chudíkovej návštevy bolo prerokovať podrobnosti týkajúce sa púte na Mariánsku
horu. Organizovaním tejto púte sa už predtým zaoberala aj Cirkevná komisia
ÚV KSČ, na ktorej boli prezentované rôzne názory. Niektorí ju chceli úplne
zakázať, ale napríklad Rudolf Slánsky požadoval opatrenia na drastické
obmedzenie počtu jej účastníkov.26 Stretnutie v Levoči prebiehalo v budove
ONV veľmi pokojne a M. Chudík dohodol aj ďalšie na sobotu 25. júna
1949. Dekan J. Vojtas toto pozvanie prijal.27
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M. Chudík sa spomínaného 25. júna 1949 do Levoče dostavil v odpoludňajších hodinách spolu ďalšími členmi delegácie KSS i štátnych orgánov.
Rokovanie bolo zvolané na 15. hodinu v budove bývalého župného domu
(vtedy sídlo ONV).28 Dekan J. Vojtas bol do budovy ONV pozvaný telefonicky. On sa však z účasti ospravedlnil a ako dôvod uviedol chorobu.
Na faru bol z ONV vyslaný Jozef Kravianský ml., ktorý mal zabezpečiť
Vojtasovu účasť na rokovaní. Ten však z obavy pred zatknutím odmietol
opustiť faru. Za jeho bezpečnosť sa zaručil M. Chudík, ktorý stále tvrdil, že
ho nemajú v pláne zatknúť. Neskôr za ním poslali bezpečnostného referenta Jána Kozáka. Farár však naďalej nemal v úmysle opustiť priestory fary
a začal zhromažďovať miestnych katolíckych veriacich pre svoju osobnú
ochranu.29 Vtedy sa už medzi levočskými ženami rozšírila správa o zatknutí farára J. Vojtasa. Nie je žiadnym prekvapením, že šíriteľkami tejto
fámy boli príslušníčky KSS. Okolo 15. hodiny už pri fare bolo zhromaždených asi 25 žien.30
V súdnej správe boli za vznik vzbury považovaní reakcionári, t. j. všetci
obvinení z tohto priestupku, ktorí využijúc napätý pomer medzi štátom
a cirkvou k tomu, aby vyvolali nepokoje, rozšírili nepravdivú správu, že
z popudu komunistov budú zaistení farári.31 Skutočnými iniciátormi rozbrojov v očiach verejnosti však mali byť cirkevní hodnostári, ktorí nie sú
oddaní budovaniu vlasti a zvádzajú nevinných občanov k politickým represáliám.32 V skutočnosti sa J. Vojtas javil ako veľmi prezieravý človek, ktorý
si uvedomoval, že bude zatknutý. Vzhľadom na danú situáciu oddialil svoj
,,nemilosrdný údel“ a odmietol už spomínanú telefonickú výzvu.33 Nepravdepodobne však v danom momente už vyznieva v zápise údaj o verbovaní veriacich pre Vojtasovu osobnú ochranu.
Nakoniec dekan J. Vojtas predsa opustil faru v Kozákovom sprievode
a vyšiel s ním pred budovu fary. Zhromaždené ženy oddelili mužov od seba
a J. Vojtasovi zabránili v odchode z fary. Bezpečnostný referent Kozák
preto prišiel do budovy ONV sám. Táto taktika mala získať farárovi J. Vojtasovi čas, aby sa mohol sťažovať, že mu rozvášnený dav bránil v pohybe.
V tom istom čase sa zástup dekanových ochrancov zväčšoval. Podľa záznamu v súdnych spisoch vraj boli ľudia ozbrojení železnými a drevenými
28
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kolmi, kameňmi a pivovými fľašami.34 Historik Ivan Chalupecký však ako
svedok udalosti vo svojej štúdií píše nasledovne: O tom, že by bol býval
ozbrojený (dav) palicami a pod., ako sa píše v súdnych spisoch, nebolo ani
reči.35
Oficiálny súdny záznam ďalej píše, že asi o 16.30 hod. sa o zhromažďovaní davu pred farou dozvedel predseda OAV NF Štefan Stanko. Bez
zistenia presných informácií o danej situácií predpokladal, že prítomnosť
davu súvisí s prerokovaním púte na Mariánskej hore. Ako politik zainteresovaný v tejto veci chcel dekana navštíviť osobne. Pri príchode na faru
bol však davom napadnutý a zbitý palicami.36
Iní autori (Svoboda, Svobodová, Tučková) sa nerozpakovali použiť pri
opise udalostí úplne nepravdivé údaje. Uvádzajú, že v okamihu, keď sa
predseda Š. Stanko približoval k fare, profesor miestneho gymnázia, Rudolf Jurík prítomný v dave vraj vykríkol: Nepustite ho, ide nám brať farára.
Zabite ho, sviňu boľševickú! Tieto slová dav natoľko vyprovokovali, že
predseda Stanko o niekoľko minút zostal ležať ranený na zemi.37 Na čo
o chvíľu Helena Grečková38 zvolala: Teraz je víťazstvo, bite komunistov!39
Súdny záznam pokračuje tvrdením, že súdruh Stanko vyviazol z 200 členného davu za pomoci Kravianského st. Pritom postrehol v dave ďalších
členov KSS. Dodatočne zistil, že medzi napadnutými bol i predseda ONV
Ondrej Ondrejčák, ktorý bol taktiež tvrdo bitý.40
Podľa I. Chalupeckého by sa pokusy či už Š. Stanka alebo neskôr
O. Ondrejčáka dali považovať za provokáciu davu. Je pravdepodobné, že
oddaný zástup veriacich zastávajúci si svojho kňaza, povedal na adresu
týchto mužov niekoľko neúctivých slov a možno niekto Stanka udrel,
34
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keďže mu začala tiecť krv z nosa. To, že by boli títo muži surovo zbití, nie
je pravda.41
Súdny záznam ďalej spomína, že predbežne bol do budovy ONV zaistený
istý Rišš ako spojka dekana J. Vojtasa.42 Bol obvinený ako podnecovateľ
vzbury, ktorého zatkli ešte počas vykrikovania protištátnych hesiel.
Na nápad oslobodiť Rišša prišiel údajne staviteľ Štefan Onderuš.43 Počet
ľudí v dave sa zvýšil na 600 – 700 ľudí. Dav prenikol do budovy ONV
a SNB, kde požadoval prepustenie Rišša a politickým činiteľom sa vyhrážal
fyzickým napadnutím. Pri malom počte 4 členov SNB a 10 členov KSS
a bez použitia zbraní bol Rišš prepustený. Dav sa po prepustení Rišša opäť
presunul k fare. Medzitým do Levoče prišiel na pomoc pohotovostný oddiel
SNB z Košíc, ktorý zaistil budovu ONV. OŠB zatiaľ zaistila štyroch chlapcov z obce Dravce, ktorí boli odvedení do budovy ONV. Keď sa to dav
dozvedel, opäť prišiel k budove ONV. Vtedy už bola brána zavretá, na čo
dav reagoval tým, že chcel vylomiť vchod sekerami. Varovnou streľbou
do vzduchu bol dav čiastočne zastrašený, ale nie úplne. To sa prejavilo
vytĺkaním okien a pokrikovaním nevkusných poznámok. Po vybití okien
si príslušníci davu uvedomili, že vchod do ONV sa im nepodarí znovu
násilím získať, opustili budovu ONV a presunuli sa opäť k fare. Počet
ľudí sa zvýšil na 1200 osôb. Do Levoče prichádzali obyvatelia z okolitých obcí ozbrojení palicami, drúčkami a sekerami.44
Medzitým sa do davu infiltrovali spojky zo sekretariátu KSS. Ľudia
spoznali jedného z nich, Adama Kašpera. S výkrikmi Zabite ju sviňu bolševicku sa dav vrhol na A. Kašpera. Ten si život zachránil útekom, pričom
musel dva razy vystreliť zo svojej zbrane do vzduchu. Počas úteku sa mu
podarilo dostať sa do domu funkcionára Antona Michalíka, čo približne
200 jeho prenasledovateľov využilo k odplate.45 A. Michalík v tej dobe zastával funkciu predsedu JRD. V skutočnosti sa A. Kašper vydal vyprovokovať
zúčastnených na návod poslanca Ľudovíta Pramuka. Okolo polnoci pokojne
a bez problémov prešiel povedľa občanov pri ONV dolu mestom, a potom
ako si vytvoril bezpečnostnú vzdialenosť (40 krokov), vystrelil z pištole
do vzduchu, aby na seba upozornil. Na to ho niektorí účastníci začali prenasledovať a neprestali ani potom, ako znovu opätoval streľbu. Schoval sa
41
42
43
44

45

CHALUPECKÝ, I. – PAVLÍK, E. 50 rokov od, s. 133.
ŠA Levoča, Pobočka Levoča, OAV SNF v Levoči, č. T 390/1949.
SVOBODA, A. – SVOBODOVÁ, V. – TUČKOVÁ, A. Sprisahanie, s. 250.
Dokazuje to doklad z Najvyššieho súdu Praha dňa 19. marca 1970, ktorý zrušil rozhodnutie z Krajského súdu v Košiciach z dňa 16. 8. 1949. Doklad sa nachádza v osobnom archíve autora.
ŠA Levoča, Pobočka Levoča, OAV SNF v Levoči, č. T 390/1949.

133

Z minulosti Spiša, XX, 2012

v Michalíkovom dome.46 Ľudia dom poškodili a niektorí sa dopustili aj
krádeže. A. Michalík s rodinou a A. Kašper unikli davu cez zadné ploty.
Druhá časť davu povybíjala okná domu predsedu ONV Ondrejčáka. Dekan
J. Vojtas bol vyzvaný veliteľom SNB, aby požiadal dav na opustenie priestorov fary, pričom povedal, Milí veriaci, rozíďte sa pokojne domov a ja sa
oddám do vôle božej a nech si robia so mnou čo chcú. Ľudí tieto slová iba
viac rozzúrili a faru neopustili. Zostali tam do rána, až do príchodu členov
SNB do mesta.47
Reálny záver tejto udalosti vyzeral v pravom svetle približne takto:
Ľudia vylomili dvere na dome A. Michalíka, a keď nikoho nenašli, odišli
bez toho, aby ničili nábytok. Neskôr časť tejto skupiny rozbila okná
na dome O. Ondrejčáka. Posledná akcia sa odohrala o pol tretej ráno, keď
boli zaistení 4 obyvatelia z Draviec. Akonáhle sa to ľudia pred farou dozvedeli, podnikli akciu na ich oslobodenie. Občania najprv búchali palicami do dverí stanice SNB a rozbíjali okná, napokon boli rozohnaní varovnou streľbou z guľometu a samopalu. Potom sa presunuli domov, alebo
niektorí sa vrátili k fare, kde aj prenocovali. Rozišli sa až na druhý deň
o 7. hodine ráno, lebo bola nedeľa.48
Údajná štvanica, ktorá vypukla voči komunistom a viedla k demolovaniu ich majetkov, mala byť spôsobená „ďalšími výkrikmi” profesora
R. Juríka a staviteľa Š. Onderuša. Štátna propaganda označila búriacich sa
občanov v Levoči za ľudácke podzemie, skrachovaných potentátov bývalej
Demokratickej strany, pogromistov Hlinkovej gardy, februárom odstavených
reakcionárov a ostatné protištátne živly.49
Následky udalostí
Už o veľmi krátky čas štát reagoval a trestal tvrdými opatreniami. Týkali
sa i občanov, ktorí sa na nepokojoch nezúčastnili. Uskutočnila sa rekvirácia motorových vozidiel použitých v dňoch 25. – 26. júna.50 U niektorých
občanov bola po ,,Levočskej vzbure” vykonaná domová prehliadka, pri
ktorej boli zabavené „závadné písomnosti”. Celkove 42 osobám skonfiškovali písomnosti náboženskej i osobnej povahy (brožúry, dokonca i útržky
z novín a samozrejme knihy – biblie, spevníky), ale i neškodné predmety
(osobné fotografie, notesy a zošity s poznámkami, obálky alebo listy).
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Nie je žiadnym prekvapením, že mnoho starších obyvateľov malo písomnosti
v maďarskom jazyku.51 Toto je len jeden z príkladov, ako boli bežní občania trestaní.
Pred týmito udalosťami sa už vyskytli prejavy odporu voči štátu, ako
napr. ilegálne laické apoštoláty, činnosť organizácie Biela légia, združovanie
Svedkov Jehovových, vykonávanie ilegálnych náboženských úkonov, odoprenie vysluhovania sviatosti komunistom, vydávanie podvratných letákov
(šírenie textových materiálov), rozširovanie správ o exkomunikovaní komunistov a pod.52 Avšak vzbury už boli vyššou formou protištátnej činnosti.
Jej účastníkmi už neboli jednotlivci ale masy, zasahovali celú komunitu,
a preto boli viacerí z nich tak tvrdo potrestaní. Nastal čas, kedy politici
vzali situáciu do svojich rúk. Začali tvrdými zásahmi voči skupinám i jednotlivcom, či sa už vzbury zúčastnili alebo nie. Bolo vyhlásené stanné
právo a na zastrašenie občanov boli po celom meste rozmiestnené guľomety.
Za vzburu boli postihnutí predovšetkým veriaci, a to bežní občania mesta,
roľníci zo susedných dedín a aj študenti. Pri zaistení sa používalo fyzické
násilie, ktoré pokračovalo aj počas vypočúvania a výkonu väzby. Účastníci
a podozriví boli rozdelení na viaceré skupiny a boli súdení v dvoch súdnych
procesoch.53 Tieto skupiny boli pomenované podľa vtedajších profesorov
levočského gymnázia – Rudolf Jurík a spol.54 a Jozef Slavkovský a spol.55
Celkovo bolo z trestného činu vzbury podľa § 153. ods. I 155. Trestného
zákona obvinených 191 osôb. Hlavný dôvod takého vysokého počtu obvinených nájdeme v spomínanom zákone v § 153 zák. čl. V/1878, ktorý
za vzburu označoval zhluknutie, ktorého účelom bolo so zbraňou útočiť
na niektorú triedu občanov, národnosť alebo náboženskú spoločnosť.
Pre mnohých nadobudli zvlášť tragický význam nasledujúce slová: Zločinu
vzbury sa teda dopustil aj ten, kto sa síce náhodne pripojil k takémuto
zhluknutiu, avšak potom s cieľmi, ktoré zhluknutie sledovalo, súhlasil. Isteže
sa nedopustil vzbury ten, kto po zistení pravého dôvodu vystúpil z davu.56
V tomto prípade musíme podotknúť, že zo vzbury boli obvinení i nevinní.
Počet súdených bol 62 a odsúdených bolo súhrne 52. Prvý súdny proces:
Rudolf Jurík a spol. (10 spoločníkov) sa uskutočnil už 1. júla 1949. Druhé
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Archív ústavu pamätí národa Bratislava, KS MV Košice (B 10), i. č. 51, šk. č. 8,
Zoznam osôb, u ktorých bola prevedená domová prehliadka...
ŠOBA Košice, KP K, 1949, 1950.
CHALUPECKÝ, I. – PAVLÍK, E. 50 rokov od, s. 134 - 135.
ŠOBA Košice, KP K, č. IV. 633/1949.
ŠOBA Košice, KP K, č. IV. 634/1949.
Okresný súd, Spišská Nová Ves konaný 13. 11. 1970. Doklad sa nachádza v osobnom archíve autora.
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súdne konanie sa odohralo 1. októbra 1949. Vydýchnuť si mohlo 122 obvinených, voči ktorým bolo trestné stíhanie pozastavené. Voči účastníkom
skupiny Halcin a spol. (9 spoločníkov) bolo trestné oznámenie pozastavené
na základe udelenia milosti prezidentom republiky. Konečný stav previnilcov
v druhom procese sa znížil, avšak 51 osôb obžalovaných zostalo.57
Vzorovým príkladom práce justície sa stal súdny proces Jurík a spol.
Súd sa uskutočnil v Košiciach, keďže v Levoči sa nenašiel sudca, ktorý by
„vinníkov“ odsúdil. Proces sa uskutočnil extrémne rýchlo a výška trestov
bola priam drastická.58 Mária Vilkovská dostala 10 rokov trestnice, Štefan Onderuš 8 rokov, Mária Neupauerová 7 rokov (odvolací súd to znížil
na 5 rokov), Michal Suchý 3 roky, Ján Žemba, Michal Fridel, Valent Bednár
a prof. Rudolf Jurík po dva roky a Helena Grečková 1 rok žalára. Oslobodili
robotníka Štefana Zvaleného a roľníka Ondreja Onderuša. Účastníci boli
verejne pranierovaní v propagandistickej tlači, napríklad aj v knižnej publikácií Sprisahanie proti republike, ktorá sa celá nesie v duchu boja proti
katolíckej cirkvi. Zaznamenané udalosti boli zámerne prekrútené, aby vyhovovali vládnej moci a zdiskreditovali cirkev a veriacich.59
Nasledoval proces so skupinou Slavkovský a spol. (18 spoločníkov).
Profesor Jozef Slavkovský a MUDr. František Sýkora boli pôvodne označení za vodcov vzbury, ale pre nedostatok dôkazov bolo obvinenie rekvalifikované už len na účastníkov vzbury. Obidvaja mali šťastnejší osud.
J. Slavkovský bol z trestného činu vzbury oslobodený a MUDr. F. Sýkora
sa na súd ani nedostavil.60
V súdnom procese tzv. druhej vlny bola „preukázaná vina” 43 páchateľom. Tresty boli uložené vo výške od 6 mesiacov až do 7 rokov odňatia
slobody. Kolektív previnilcov bol pomenovaný Hradiský a spol. V súvislosti
s účasťou na vzbure spolu s fyzickými napadnutiami došlo aj k zatknutiu
i uväzneniu 9 mladistvých vo veku 15 – 17 rokov. Skupina dostala pomenovanie podľa Jozefa Neupauera. Tento pätnásťročný chlapec bol obvinený
nielen z ublíženia na zdraví Š. Stanka a z následného vandalizmu, ale
údajne i z organizovania spolkov v okolitých obciach, aby zapájal ďalších
nových účastníkov do vzbury. Bol jediným obvineným, ktorému trest
dodatočne zvýšili.
Našli sa aj takí, ktorí mali to šťastie a získali amnestiu. Bola prezentovaná
ako nevšedný prejav milosti najvyššieho predstaviteľa štátu – prezidenta
K. Gottwalda, ale skôr išlo o premyslený ťah. O týchto amnestiách rozhodla
57
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ŠOBA Košice, KP K, č. IV. 633, 634 a 650 /1949.
CHALUPECKÝ, I. – PAVLÍK, E. 50 rokov od, s. 135.
SVOBODA, A. – SVOBODOVÁ, V. – TUČKOVÁ, A. Sprisahanie, s. 249 - 251.
CHALUPECKÝ, I. – PAVLÍK, E. 50 rokov od, s. 136.
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vláda 2. novembra 1949. Malo sa vyhovieť tým žiadostiam, ktoré podporilo
ministerstvo vnútra.61 Aj politickí činitelia si totiž uvedomovali zbytočnosť uväznenia niektorých jednotlivcov a silu tohto nevšedného gesta.
O amnestiu sa muselo požiadať, najčastejšie to urobil iný člen rodiny. Vyplňoval vopred pripravené oficiálne tlačivo poukazujúce v tomto prípade
na vinu cirkevných hodnostárov zodpovedných za vypuknutie celej udalosti.
Tlačivo sprevádzal i osobný list, v ktorom rodina daného previnilca odôvodňovala potrebu amnestie. Išlo napríklad o slabé ekonomické zabezpečenie
rodiny, uznanie si svojho previnenia atď.62
Odsúdení boli po vynesení trestov zaradení do väzníc a pracovných
táborov:63 dospelí predovšetkým do Leopoldova a Ilavy a maloletí do Štátneho ústavu pre mladistvých v Trenčíne. Výška trestu bola niektorým väzňom skrátená a niektorí dostali amnestiu prezidenta republiky už vo februári
1950. Poslednou skupinou však boli odsúdení, ktorí si svoje tresty odpykali
v plnej výške.64
Medzi odsúdenými, ktorí si museli odpykať celý výkon trestu, bol aj
nevinný profesor Jurík. Nedostal amnestiu, dokonca vedúcemu krajskej
prokuratúry v Košiciach sa výška jeho trestu zdala nízka.65 Na výkon trestu
nastúpil 16. augusta 1949 v Leopoldove. Do výmery trestu mu bola zarátaná i doba súdnej väzby.66 Keď si o pár týždňov súd vyžiadal jeho prítomnosť na procese s inými účastníkmi vzbury, už nebol v Leopoldove. Presunuli ho do pracovného tábora Ostrov pri Karlových Varoch, čo znamenalo
nútené práce v uránových baniach Jáchymov.67
Po celý ďalší život mal prof. Jurík veľký problém s uplatnením. Ako
robotník pracoval pri Trati družby pri výstavbe Bujanovského tunela
61
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KMEŤ, N. Postavenie cirkvi na Slovensku 1948 – 1951. Bratislava 2000, s. 178.
ŠA Levoča, Pobočka Levoča, Okresný súd v Levoči, č. T 478/1949.
Do pracovných táborov boli zaraďovaní ľudia odsúdení podľa Zb. n. SNR o ľudovom
súdnictve č. 106/1945, ktorými boli osoby ohrozujúce výstavbu štátu, verejnú bezpečnosť a verejné zásobovanie (tzv. politickí a hospodárski rozvratníci), ako aj osoby,
ktoré sa vyhýbali práci (tzv. pracovní ignoranti a asociáli). Dĺžku pobytu v pracovnom
útvare určovala Zb. n. SNR o ľudovom súdnictve č. 33/1945. Porovnaj: SIVOŠ,
Jerguš. Systém prevýchovy v pracovnom tábore v Novákoch (1945 – 1951). In Historický zborník 16, 2006, č. 1 - 2, s. 57.
ŠOBA Košice, KP K, č. IV. 633/1949, 634/1949, 650/1949, 542/1950 a 543/1950.
CHALUPECKÝ, I. - PAVLÍK, E. 50 rokov od, s. 135 - 136.
ŠOBA Košice, KP K, č. IV. 633/1949.
Archív ZVJS (Zbor väzenskej a justičnej stráže) Leopoldov, Základná kniha väznice
Leopoldov. SR – 1743/91, r. č. 7138. K menovanému dokumentu majú prístup len členovia rodiny Rudolfa Juríka. Spomínaný dokument je tiež v osobnom archíve
autora.
ŠA Levoča, Pobočka Levoča, Okresný súd v Levoči, č. T 478/1949.
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a neskôr i v nováckych baniach. V roku 1968, v období politického uvoľnenia, sa venoval písaniu historických románov. Avšak neprišla taká doba,
aby sa mohol vrátiť do učiteľského stavu. Počas obdobia normalizácie
pracoval ako pomocný robotník, montér či kontrolór hasiacich prístrojov.68
V roku 1970 došlo k prešetreniu jeho prípadu, v ktorom sa dokázala jeho
nevina.69 Nesporne k tomu prispel zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácií. V období tzv. Pražskej jari boli rehabilitácie často opakovanou témou
v masovo-komunikačných prostriedkoch. Spoločnosť sa dožadovala náprav
chýb, ktoré sa uskutočnili v období politických procesov v rokoch 1949
až 1954, prípadne až 1956. Dňa 25. júla 1968 došlo k prijatiu už spomínaného zákona o súdnej rehabilitácií, o ktorom sa neskôr povedalo, že
riešil postup, právne a finančné dôsledky odchylným spôsobom ako platný
Trestný poriadok.70 Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy a začatí obdobia
normalizácie bol po dvoch rokoch spomínaný zákon novelizovaný zákonom
č. 70/1970.71 Preto úplná rehabilitácia Rudolfa Juríka a aj mnohých iných
nespravodlivo odsúdených sa uskutočnila až v roku 1991, v období novej
politickej atmosféry.72 Môžeme skonštatovať, že život „politicky nespoľahlivého občana” bol jeho osobným celoživotným zápasom. Až zmena režimu pomohla jemu a mnohým iným zaradiť sa do života, tak ako po tom
vždy túžili.
Nesmieme zabudnúť ani na farára Jozefa Vojtasa. Aj po tejto obzvlášť
krušnej epizóde svojho života ostal farárom v Levoči. Obeťou systému sa
stal 7. júla 1950, keď ho vzali do väzby v Mučeníkoch. V novembri 1951
sa v Bratislave konal súd voči nemu i ďalším osobám, ktorí mu neboli
ľahostajní. Bol obvinený z organizovania hromadného úteku za hranice,
velezrady a ďalších podobných previnení. Okrem trestu odňatia slobody
na 16 rokov, prišiel o svoj majetok i občianske práva. V priebehu rokov
bol presúvaný medzi väznicami Prešov, Leopoldov, Bratislava a Mírov.
V roku 1960 dostal amnestiu, vďaka čomu sa mohol stretávať so svojím
známym biskupom Vojtaššákom, ktorý bol tiež medzičasom prepustený.
Stretávali sa až do Vojtaššákovej smrti. Záujem o históriu ho priviedol
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JURÍK, R. Rozprávanie o dejinách, s. 3 - 4.
Najvyšší súd Praha konaný 19. marca 1970 a Okresný súd Spišská Nová Ves konaný
13. novembra 1970. Nie je voľne k preskúmaniu. Nachádza sa v osobnom archíve
autora.
ČIČ, Milan. Československé trestné právo ako súčasť trestnej politiky. Bratislava
1976, s. 77 - 81.
ČIČ, M. Československé trestné právo, s. 80 - 81.
Mestský súd v Košiciach konaný 11. júna 1991. Spis sa nachádza v osobnom archíve
autora.
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k publikačnej činnosti. Tejto činnosti sa venoval až do svojej smrti dňa
22. marca 1977.73
Záležitosť organizovania pútí na Mariánskej hore nedopadla podľa očakávaní predstaviteľov KSČ. V roku 1949 sa púť nakoniec nekonala.74 V ďalších rokoch bola púť obnovená. Aj keď sa pred jej začiatkom vždy odohrával
byrokratický súboj (povolenia o počte kňazov, o opravách kostola, zákazy
brániace rozvoju Mariánskej hory...). Okrem toho štát v rovnakom termíne
organizoval „odpútavacie akcie“. Na tieto podujatia sa poskytla doprava
autobusmi zadarmo, čo predovšetkým využívali evanjelici a neveriaci, ktorí
púte beztak nenavštevovali. Týkalo sa to i preloženia termínu Slávnosti
piesní a tancov vo Východnej. V období púte si policajti zapisovali poznávacie značky automobilov, ktoré sa vyskytli v blízkosti hory. Učitelia museli nahlasovať mená žiakov, ktorí na omši počas púte miništrovali. Veľkým
problémom bola i doprava, keď dochádzalo k odstaveniu vlakov, zákazu
organizovať zájazdy do Levoče, či zastaveniu autobusov v rámci mesta.
Pútnikov však nezlomili ani tieto obmedzenia. Podarilo sa im prečkať celú
dobu neslobody trvajúcu 40 rokov a do nového milénia vstúpili už v demokratických pomeroch.75
Záver
„Levočská vzbura“, ktorá sa odohrala v dňoch 25. – 26. júna 1949, bola
jedným z výsledkov politických zmien, keď po tzv. Víťaznom februári
v roku 1948 si KSČ upevnila svoju moc a zosilnila protináboženský boj.
Dôsledky vzbury boli pre jej účastníkov po všetkých stránkach negatívne
a vyvolali v nich silný duševný otras. Účastníci a podozriví v tejto vzbure
boli súdení v dvoch skupinách, pomenovaných podľa profesorov gymnázia,
R. Juríka a J. Slavkovského. Proces prebehol veľmi rýchlo a za trestný čin
vzbury bolo odsúdených celkove 52 ľudí na veľmi tvrdé tresty. V danom
roku komunistický režim dosiahol aj svoj prvotný cieľ, a to zrušenie púte
na Mariánsku horu v Levoči. No tieto úspechy KSČ boli len čiastočné.
Nielenže púte boli už v nasledujúcom roku obnovené, ale nedošlo ani
k očakávanej strate dôvery medzi cirkvou a jej veriacimi.
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CHALUPECKÝ, I. Regionálny historik, s. 293.
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Na osude Rudolfa Juríka, v tom čase profesora na Štátnom gymnáziu
v Levoči som ukázal, ako bol nespravodlivo obvinený zo skutku, ktorý
nespáchal. Bol väznený a odsúdený na prácu v uránových baniach v Jachýmove. Po vypršaní trestu sa nestal opäť ,,rovnoprávnym členom spoločnosti”,
ale bol celý život perzekvovaný. V období od roku 1950 si štátna moc
odobrila svoj postup aj pomocou nových zákonov, a tak sa niektorí dočkali
spravodlivosti až v období „Pražskej jari” 1968 – 1969 a väčšina až po roku
1989. Preto považujem za potrebné spomenúť aj súdne rehabilitácie, ktoré
síce poškodeným nenavrátili roky života, ale aspoň im vrátili ich dobré
meno a ľudskú dôstojnosť. Na tomto spojení minulosti a súčasnosti by som
zároveň chcel demonštrovať fenomén ,,historickej spravodlivosti”, keďže až
časový odstup od udalostí, zmena spoločenských pomerov, ako aj poctivý
a objektívny prístup umožní vykresliť danú udalosť v pravdivom svetle.
Posúdil: PhDr. Peter Zmátlo, PhD.

PERSECUTION OF THE CATHOLIC CHURCH
BY THE STATE POWER ILLUSTRATED
IN „LEVOČA’S REBELLION“ IN 1949
Pavol Bohačiak
The “Levoča Rebellion” in 1949 was not a violent political action of catholic
believers against the regime as it was interpreted in the contemporary propaganda. On
the contrary, it was a deliberately provoked action along with the Communist Party
master plan focused on the systematic destruction of the Catholic community in the
reestablished Czechoslovakia. The brutality of this plan continued in fabricated lawsuits, unfair punishments and lifelong sanctions of innocent people and their families.
The ultimate outcome of this policy was a deformation of society in all aspects, which
has not been eliminated until after 1989. True knowledge of the recent past must lead
us to the objective assessment and rejection of totalitarianism. I have contrasted the
archive records, which followed the spirit of the past regime and therefore were not
always objective, with professional works which were created in the new social
conditions and truthfully capture the discussed historical events.
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ŽIVOT GAŠPARA HAINA NA ZÁKLADE
JEHO KRONIKY
Matúš Kaščák
Kronika je spravidla dielom jedného človeka. Autor v nej obvykle píše
o udalostiach a veciach, ktoré sám zažil, či ktoré sa odohrali za jeho života.
Z toho jasne vyplýva, že každá kronika je ovplyvnená danou osobnosťou
autora. Aj napriek tomu, že sa kronikári snažia informácie o veciach podať
objektívne, neraz ich vidia zo svojho uhla pohľadu. To dodáva kronikám
isté čaro, no na druhej strane však môže byť výklad historickej udalosti
v jednej kronike v porovnaní s druhou odlišný, ba až protichodný. Dôležité
je aj to, ako boli kronikári o dianí informovaní, nakoľko, ak zastávali
funkciu člena mestskej rady alebo richtára možno považovať ich informácie
za pomerne presné a vierohodné. Kronika nám tak vypovedá i o svojom
autorovi, o jeho osobe, politickom názore, vierovyznaní a taktiež o jeho
záujme či nezáujme o určité veci.
Hlavnou témou tohto príspevku je život a osobnosť Gašpara Haina,
autora levočskej kroniky, ktorá ako jediná vyšla v tlačenej podobe a je
najbohatším popisom k dejinám Levoče v stredoveku a novoveku. Pri práci
sme vychádzali hlavne z odpisov tejto kroniky, nakoľko sa nám nezachovala v origináli. Na ich základe sme sa snažili čo najpodrobnejšie priblížiť
život tohto vzdelaného a rozhľadeného človeka a zachytiť rozhodujúce
momenty v jeho živote. K dispozícií sme mali dva publikované odpisy
Hainovej kroniky, jeden z rokov 1910 – 1913 vydaný Spišským dejepisným
spolkom, a druhý, len výťah, vydaný v Prahe roku 1943 Fritzim Mallym.
Okrem toho vyšla kronika aj v maďarskom preklade.1 Cieľom nášho príspevku bolo rozšíriť poznatky o tejto významnej osobnosti z minulosti
Levoče a prezentovať ich verejnosti.
Gašpar Hain napísal svoju kroniku prevažne v nemeckom a z časti
v latinskom jazyku. V súčasnosti však chýba jej slovenský preklad. Jej
písaniu venoval Hain veľkú časť svojho života, ba dá sa povedať, že je to
jeho celoživotné dielo. Celý názov kroniky znie Spišská alebo Levočská
kronika a dobový opis, ktorý spísal a pre milých následníkov ako správu
zanechal Gašpar Hain.2 Rukopisný originál kroniky sa pôvodne nachádzal
1

2

SEBESTYÉN, Lajos – SZALAY, Károly (Ed.): Szepességi avagy lőcsei krónika és
évkönyv a kedves utókor számára. Öszeállította Hain Gáspár. Budapest 1988.
HAIN, G.: Zipserische oder Leutschaverische Chronica undt Zeitbeschreibung Zusamen
getragen der Lieben Posterität zur Nachricht von Caspar Hain.
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v archíve Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Levoči. V súčasnosti
je nezvestný respektíve sa nezachoval. Podľa Ivana Chalupeckého zhorel
pri požiari pražskej radnice počas bojov Druhej svetovej vojny.3
Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že v historiografii sa postave
Gašpara Haina venovala pozornosť predovšetkým v súvislosti s jeho kronikou, pričom na jeho osobnosť sa akosi pozabudlo. Známe sú najmä práce
maďarských autorov. V roku 1882 publikoval Kálmán Demkó v XVI. ročníku
časopisu Századok svoj príspevok s názvom Hain Gáspar és krónikája.4
Ako sme už vyššie spomínali, v rokoch 1910 – 1913 bol vydaný odpis celej
Hainovej kroniky trojicou historikov Bal, Förster a Kaufmann.5
Na začiatku autori podávajú stručné informácie i o samotnom Gašparovi
Hainovi. Toto dielo tak poskytuje množstvo cenných biografických údajov
nielen v rámci odpisu kroniky, ale aj ako priamy súbor poznatkov o kronikárovom živote. Potrebné je spomenúť výťah z Hainovej kroniky, ktorý
vyšiel v roku 1943 v Prahe.6 Autorom tohto odpisu je Fritzi Mally. A hoci
toto dielo priamo neprináša fakty o Gašparovi Hanovi, aj napriek tomu je
dôležitým prameňom k jeho životu. Za zmienku taktiež stojí práca Tünde
Lengyelovej pod názvom Levočská kronika Gašpara Haina.7 V nedávnej
minulosti vyšla štúdia Martina Bartoša pod názvom Erbová listina meštianskeho rodu Hainovcov z Levoče, ktorá rozoberá najmä problematiku
Hainovského rodu.8 Pozornosť kronike venoval aj Ivan Chalupecký v cykle
prednášok Pohľady do minulosti.9
Rodinné zázemie a osobný život Gašpara Haina
Rod Hainovcov, z ktorého pochádzal aj kronikár Gašpar Hain, patril
od polovice 17. storočia k najvýznamnejším a najbohatším meštianskym
rodom v Levoči. Prvým známym členom rodu bol otec Gašpara Haina
Mikuláš Hain, ktorý prišiel do Uhorska z Bavorska. Narodil sa v Norimbergu
3
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9

CHALUPECKÝ, I.: Kroniky a kronikári mesta Levoča. In: Pohľady do minulosti,
Levoča 2001, s. 29.
DEMKÓ, K.: Hain Gáspár és krónikája. In: Századok. XVI/1882, s. 133 - 143, 223
- 235.
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1910 - 1913.
MALLY, F.: Die Leutschauer Chronik des Gaspar Hain in Auszügen zusammengestellt.
Prag, Amsterdam, Berlin, Wien 1943.
LENGYELOVÁ, T.: Levočská kronika Gašpara Haina. In: Kniha ’97–’98. Martin
2000, s. 158 - 162.
BARTOŠ, M.: Erbová listina meštianského rodu Hainovcov z Levoče. In: Erbové
listiny, Slovenská. Genealogicko-heraldická spoločnosť, Martin 2006 (ďalej ELMRH).
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19. septembra 1603 a tu sa aj vyučil za obchodníka. V rámci obchodných
stykov sa usadil v Košiciach, kde sa stal senátorom.10 Tu sa začína „curriculum vitae“ Hainovcov v Uhorsku. Pred rokom 1632 sa Mikuláš Hain
oženil so Zuzanou Cramerovou, dcérou Žofie Türckovej11 a významného
levočského obchodníka a richtára Gašpara Cramera.12 Na žiadosť svojej
manželky sa Mikuláš Hain 21. apríla 1637 presťahoval do Levoče. Dňa
24. septembra 1638 získal vďaka prihovoreniu sa Jána Schandera a lekárnika Jonáša Spillenbergera meštianske právo tzv. Bürgerrecht.13 To mu
umožnilo zastávať významné funkcie v mestskom magistráte, ba neskôr
sa stať i richtárom. Členom senátu sa prvýkrát stal 11. januára 1644. Vrchol
kariéry dosiahol Mikuláš Hain 7. januára 1647, keď ho zvolili za richtára.14
Tento úrad zastával nepretržite počas 5 rokov, čím sa stal jedným z najdlhšie
úradujúcich richtárov Levoče v 17. storočí. Ako mestský funkcionár bol
Mikuláš Hain dosť činorodý a z jeho tvorby je známe najmä pojednanie
o voľbe richtára15 a nariadenie pre služobníctvo.
Gašpar Hain sa narodil 17. februára 1632 v Košiciach medzi 11. a 12.
hodinou v noci ako najstarší syn Mikuláša Haina a Zuzany Cramerovej.
Jeho krstnými rodičmi boli Ján Reich košický nemecký pastor, Václav
Schewertel, Juraj Freydenberger, vdova Katarína Czirmannová a Eva Langová.16 Gašpar Hain mal štyroch súrodencov. Sám bol najstarším synom
Mikuláša Haina. Mal dvoch bratov Viliama a Jána Mikuláša, o existencii
ktorých sa dozvedáme z otcovho testamentu spísaného 21. novembra 1652.
Z testamentu taktiež vyplýva, že otec Mikuláš Hain bol dvakrát ženatý,
nakoľko časť svojho majetku odkazuje svojej druhej manželke Alžbete
Puttenbergerovej. 17 Tá ako vdova nestačila vykonávať všetky úkony
súvisiace s majetkom a obchodom,18 ktorý jej zanechal manžel Mikuláš
10
11

12
13
14
15
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BARTOŠ, M.: ELMRH.
Možno predpokladať, že Gašpar Hain mal vzdialený príbuzenský vzťah i s Danielom
Türkom – autorom približne 500 stranovej kroniky z rokov 1548 - 1559, nakoľko
Hainova stará mama Žofia bola rodená Türková. Gašpar Hain sa tak mohol dostať
do priameho kontaktu so zápiskami či denníkmi Daniela Türka a následne ich použiť
pri písaní svojej kroniky. Pravdivosť tejto tézy však nevieme s istotou potvrdiť.
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(HAIN, G. : c. d. s. 215-228.)
HAIN, G.: c. d., s. 190.
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Mladý 21-ročný Gašpar Hain bol vtedy na štúdiu vo Wittenbergu.
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a 13. apríla 1653 uzavrela kontrakt o rozdelení, respektíve spravovaní
svojho majetku spoločne s Gabrielom Fischerom. Dohoda mala platnosť po dobu dvoch rokov a presne určovala záväzky i výhody plynúce
zo zmluvy. Ako sa v nej uvádza, na začiatku bola vykonaná komplexná
inventúra a ohodnotenie všetkého hnuteľného i nehnuteľného majetku.19
Okrem bratov mal Gašpar Hain aj jednu sestru, Žofiu († 15. október
1664), ktorá bola ženou levočského notára a senátora Gašpara Söldnera.20
Ján Mikuláš Hain – brat Gašpara Haina – zomrel krátko po otcovej smrti
v roku 1659.21 Z Hainovej kroniky sa dozvedáme i o smrti známeho
levočského mešťana Gašpara Cramera (*1576), starého otca Gašpara Haina,
ktorý zomrel 18. februára 1643.22 V kronike sa viackrát zdôrazňuje, že bol
vzdelaným mužom – skončil právo. Kariéru začal ako učiteľ, neskôr bol
zvolený za rektora, ďalej za senátora a šesťkrát bol richtárom.23 Otec Mikuláš Hain zomrel vo veku 49 rokov 21. novembra 1652. Pochovaný bol
o štyri dni neskôr vo farskom kostole vedľa prvej manželky Zuzany Cramerovej. Uložený bol do hrobky, ktorá sa nachádza pod orgánovou klenbou
a na jeho pamiatku vyhotovili epitaf, ktorý je umiestnený na stene kostola.24
Gašpar Hain začal 3. júla 1652 študovať na univerzite vo Wittenbergu.
Jeho učiteľom bol Samuel Pomarius, ktorý neskôr pôsobil na Evanjelickom
kolégiu v Prešove.25 Hain bol vzdelaný človek a vo Wittenbergu zaiste
získal dobré základy – medzi iným aj titul literatus,26 ktoré mu nemalou
mierou pomohli dostať sa na post rektora mestskej školy. 9. novembra 1660
sa Gašpar Hain vo veku 28 rokov zosobášil s Agnesou Serpiliusovou, vdovou po Jánovi Glatzovi z Bardejova, ktorej rodičmi boli kežmarský farár
Ján Serpilius a Eva Freyová. Fritzi Mally však vo svojom odpise uvádza
vek 30 rokov.27 Aj v samotnom odpise kroniky vydanom v rokoch 1910 až
1913 v Levoči je uvedený vek tridsať rokov. Nevedno teda, či sa pri odpisovaní kroniky urobila chyba, alebo samotný Hain nepresne uvádza vek,
kedy sa oženil. Z manželstva sa narodilo 5 detí a to: Zuzana (4. novembra
1661 – 17. február 1666), Judita (*14. január 1664), Samuel (20. mája 1667
– 9. júna 1668), Ján Mikuláš (*20. júla 1669), ktorý dostal meno podľa
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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svojho strýka Jána Mikuláša Haina st., a Viliam (27. február 1672 – 28.
február 1672).28 Otca prežil len syn Ján Mikuláš Hain, ktorý zomrel na následky moru počas morovej epidémie v roku 1710. Jeho smrťou vymreli
Hainovci na Spiši.29 Okrem vlastných detí mal Gašpar Hain aj jednu nevlastnú dcéru, Evu Glatzovú, narodenú v Bardejove. Pochádzala z prvého
manželstva jeho manželky Agnesy Serpiliusovej. Gašpar Hain ju vo svojej
kronike spomína pri príležitosti jej svadby s Jánom Seredym z Prešova
13. apríla 1670.30 Manželka Gašpara Haina, Agnesa Serpiliusová zomrela
25. mája 1706.31
Zaujímavosťou, ktorú si Hain poznamenal do svojej kroniky, je úraz
jeho dcéry Judity. Datuje ho na august 1666. Na malú, vtedy dvojročnú
Juditu, ktorá sa hrala na zemi, spadla veľká skriňa. Dieťa utrpelo otras
mozgu, avšak po štyroch týždňoch sa opäť dalo do poriadku bez vážnejších následkov.32
Dobrým priateľom Gašpara Haina bol človek z rovnakého konfesionálneho prostredia ako on sám, levočský evanjelický farár Krištof Bohemius. Vydedukovať sa to dá zo záznamu o jeho smrti Gašparom Hainom
z 19. marca 1660. Hain si poznamenáva, že s nebohým Krištofom Bohemiusom stratil pravú ruku a svojho veľkého ochrancu. Bol to mimochodom
práve ten istý farár, ktorý ho po zvolení za rektora školy33 presvedčil prijať
tento post.34 Blízky vzťah mal Hain dozaista aj s ďalším levočským evanjelickým farárom Jobom Zablerom, keď do kroniky roku 1664 uvádza údaj
o smrti svojho dobrého priateľa.35 Hainovci vlastnili v Levoči meštiansky
dom v dolnej časti námestia (Niederring). Zdedili ho v roku 1667 po smrti
Jána Serpiliusa, svokra Gašpara Haina. Neskôr ho Ján Mikuláš Hain – syn
Gašpara Haina daroval Evanjelickej cirkvi a. v. v Levoči. Tá tu v druhej
polovici 18. storočia zriadila lýceum,36 ktoré dosiahlo v 19. storočí vysoký
stupeň aj vďaka tomu, že tu študovali štúrovci. Dnes je v budove zriadená
expozícia SNM - Spišského múzea v Levoči pod názvom Výtvarná kultúra
na Spiši.
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Konfesia a politický názor
Z hľadiska vierovyznania bol Gašpar Hain horlivý evanjelik.37 Pre svoju
vieru neváhal zanechať ani najvyššiu funkciu, ktorú zastával, funkciu richtára. Čo sa týka národnostného zloženia, bola Levoča v 16. a 17. storočí
navonok nemeckým mestom. To si uvedomoval aj Gašpar Hain, ktorý mal
sám nemecký pôvod. Nemecké obyvateľstvo sa svoju dominanciu snažilo
dať najavo rôznymi spôsobmi. Vo svojej kronike, a to hneď na začiatku,
ináč vcelku objektívny Gašpar Hain napísal: Obyvatelia mesta sú všetci
Nemci augsburského vierovyznania, čo o žiadnom inom meste v Hornom
Uhorsku nemožno povedať, lebo inde sú aj Maďari, Slováci a možno tam
nájsť aj katolíkov a kalvínov.38 Lenže okrem Nemcov v Levoči žili aj iné
národnosti, preto zápis môžeme považovať len za akési želanie Gašpara
Haina. Ako sa postupne dostal do kontaktu so staršími prameňmi a sám
musel riešiť národnostné problémy v meste ako richtár, bol nútený do svojej
kroniky zapísať fakty, ktorými úvodné tvrdenie úplne vyvracia.39 Celkovo
možno hodnotiť jeho správanie a osobnosť za protihabsburgskú a protikatolícku, čo sa prejavilo v zameraní celej kroniky. Dokladujú to aj jeho zápisy
v kronike, v ktorých opisuje prevzatie starého kostola a kláštora minoritov
v Levoči jezuitmi v roku 1674.40 Hain do kroniky napísal, že celé prevzatie
kostola, školy, budovy fary a inštalácia nového jezuitského kňaza do funkcie
plebana 41 bolo zakončené veľkým pitím a obžerstvom.42 Práve podľa takéhoto vyjadrenia možno usúdiť, že ku katolíkom a obzvlášť jezuitom nemal
veľké sympatie. Protikatolícke postoje a nálady odzrkadľujú i zápisy o sprenevere peňazí predstaveným kláštora jezuitov Michaelom (Melchiorom)
Pauerfeindtom a jeho následnej suspenzácii.43 Počas rekatolizácie sa Gašpar
Hain dostal do kontaktu aj s grófom Rotthalom, ktorý patril do katolíckeho
tábora a v Levoči dohliadal na plnenie cisárovho rekatolizačného mandátu.
Od 12. októbra do 5. novembra 1670 bol ubytovaný v dome Gašpara Haina.
Ten na neho spomína ako na priateľského hosťa, s ktorým mal možnosť
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sa aj osobne pozhovárať.44 Avšak, ako Hain píše, ich stretnutia sa uskutočnili v úplnej tajnosti.45 Mnoho ďalších zápisov v kronike, o prírodných
pomeroch, zvykoch obyvateľov a zveličujúcom opise mesta Levoča svedčia
o tom, že Gašpar Hain patril k veľkým lokálpatriotom. Napríklad o meste
sa vyjadruje ako o krásnom a najväčšom zo všetkých slobodných kráľovských miest. Mimoriadne chváli aj tunajšie pivo, ktoré podľa neho nemá
páru v celom Uhorsku a rovnako sa vyjadruje o chlebe a mäse, ktoré je bez
konkurencie.46
Profesijný život Gašpara Haina
Čo sa týka profesijného života Gašpara Haina, treba na začiatok
podotknúť, že v spoločenskom rebríčku patril medzi vyššie vrstvy. Už roku
1652 bol jeho rodine udelený šľachtický titul. Konkrétne 10. júna 1652
cisár Ferdinand III. povýšil do šľachtického stavu Mikuláša Haina spolu
s jeho manželkou a deťmi. Tento titul sa teda vzťahoval aj na vtedy dvadsaťročného Gašpara Haina. Armálna listina bola 3. októbra 1652 publikovaná
na generálnej kongregácii Spišskej stolice v Levoči.47 O existencii tejto
listiny sa len raz zmieňuje Kálmán Demkó vo svojej štúdii z roku 1882
v časopise Századok.48 Udivujúce je, že Gašpar Hain povýšenie do šľachtického stavu vo svojej kronike nespomína. V súvislosti s armálesom bol
vyhotovený aj erb Hainovcov.49
Za začiatok kariéry Gašpara Haina sa dá považovať jeho zvolenie za
rektora Levočskej mestskej školy. 6. decembra 1658 sa v Levoči konali
voľby nového rektora školy. Vo voľbe bol Hain proti svojmu očakávaniu
jednohlasne zvolený. Výsledok voľby odmietal prijať, no ako sme už spomínali, prehovoril ho vtedajší evanjelický farár Krištof Bohemius. Následne
bola dňa 9. decembra vykonaná introdukcia. Gašpar Hain sa stal 29. evanjelickým rektorom.50 Rektorom bol až do 26. mája 1664. Vtedy ho zvolili
44
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aj za senátora do mestskej rady, a tak sa funkcie rektora dobrovoľne vzdal.
Ako dôvod uvádza zaneprázdnenosť s oboma funkciami – nestíhal vykonávať obe naraz.51 V nasledujúcich rokoch 1664 – 1679 bol Hain senátorom
v mestskej rade. Ako zástupca tejto funkcie vykonával všetky potrebné
úkony a často reprezentoval mesto navonok, či už v kontakte so susednými mestami alebo v iných záležitostiach. V roku 1666 bol spolu s notárom Gosznovitzerom na návšteve u sedmohradského kniežaťa Františka I. Rákoczyho vo veci istej nehnuteľnosti. Spolu s kniežaťom povečerali
a na nasledujúci deň dostali písomné potvrdenie dohody.52 Keď sa 5. júna
1670 zastavilo na krátky odpočinok pri Letanovciach cisárske vojsko,
Levoča vyslala do hlavného stanu delegáciu na čele práve s Gašparom
Hainom.53
Vrcholom kariéry Gašpara Haina bolo jeho zvolenie za richtára. Prvýkrát
ho do tejto funkcie zvolili v januári 1674.54 Boli to dosť búrlivé a pohnuté
časy. Práve v tomto období prebiehala tvrdá rekatolizácia spojená s násilným odoberaním kostolov evanjelikom, výmenou evanjelických členov
mestských magistrátov za osoby katolícke a podobne. Rekatolizačné
opatrenia doľahli i na Levoču. Spišská komora 2. októbra 1673 nariadila
mestu, že za richtára musí byť zvolená katolícka osoba a taktiež väčšina
členov senátu i vonkajšej rady musí byť katolícka. Levoča sa nariadeniu
rozhodla vzoprieť a do Viedne poslala dvoch svojich najrozhľadenejších
zástupcov, Bartolomeja Alaudu a Gašpara Haina, aby priamo u panovníka
vymohli zrušenie nariadenia. Počas ich pobytu vo Viedni sa v Levoči, tak
ako to každoročne v januári bývalo zvykom, uskutočnila voľba nového
richtára. 7. januára 1674 splnomocnenec Spišskej komory žiadal splniť
kráľov príkaz, podľa ktorého mali byť za nového richtára a prísažných
zvolení katolíci. Nasledujúci deň 8. januára bolo zvolané všetko meštianstvo,
ktoré odmietlo akceptovať tento príkaz a za nového richtára bol zvolený
evanjelik Gašpar Hain. Funkcie sa neujal hneď, nakoľko bol práve u panovníka vo Viedni. Mesto po neho poslalo členov vonkajšej rady Dávida
Günthera a Šimona Dankischa a počas jeho neprítomnosti spravoval úrad
starý richtár.55 Post richtára prevzal Hain hneď po príchode z Viedne.
Za celý rok vo funkcii mu boli do cesty kladené rôzne prekážky súvisiace s postupujúcou rekatolizáciou. Ďalšia voľba predstavenstva mesta
sa konala v januári 1675. Zo strany Spišskej komory sa opäť objavil
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príkaz zvoliť katolícky mestský magistrát. Napriek tomu bol opätovne
za richtára zvolený Gašpar Hain. Onedlho sa ukázalo, že keď Levoča nechce zvoliť do predstavenstva mesta katolíkov dobrovoľne, bude k tomu
donútená násilím. Voľby zo začiatku januára boli anulované a pre Levoču
bol ustanovený nový volebný komisár Žigmund Holló, ktorému sa však
mesto vzpriečilo.56 15. augusta 1675 prišiel Holló do mesta už v sprievode
60 mušketierov, aby dokončil reformu mestského magistrátu za vojenskej
asistencie. Spolu s ním prišlo do mesta aj ďalších 300 vojakov pod velením
grófa Lamberga. Hain dostal na výber: buď prestúpi na katolícku vieru,
alebo sa vzdá úradu.57 Rovnako Holló apeloval i na členov mestskej rady.
V takejto situácii sa senátori vyjadrili, že nemajú dôvod zosadiť Haina
z postu richtára, nakoľko bol vždy verný cisárovi.58 Takáto obhajoba ale
nepomohla a Holló trval na vykonaní nariadenia. Gašpar Hain odmietol
prestúpiť na katolicizmus a radšej odstúpil z richtárskeho úradu.59 Potom
znovu zasadol do senátorským lavíc. Umožnili mu to aspoň čiastočné
ústupky zo strany volebných komisárov, u ktorých sa podarilo vymôcť, že
polovica senátorov môže byť evanjelická. Členom mestskej rady bol Hain
do roku 1679.60 Richtárom sa opäť stal až v roku 1682, keď Levoča prešla
do tábora Imricha Thökölyho. Pod patronátom jeho komisárov sa 4. septembra 1682 uskutočnila slobodná voľba mestských hodnostárov – nezávislá
od nariadenia, že musia byť zvolený katolíci. Gašpar Hain ako richtár bol
opätovne zvolený i v januári 1683.61 Bolo to jeho posledné funkčné obdobie v richtárskom úrade. Jeho ďalšiemu zvoleniu roku 1684 zabránila
azda i zmena politickej situácie po úpadku moci Thökölyho. Levoča sa
stala znovu cisárskou a vo voľbe do orgánov mestskej samosprávy, došlo
k výraznému zlomu v prospech katolíkov.
Po roku 1683 sa Hain stiahol z verejného života. Existuje predpoklad,
že prepisoval svoju kroniku.62 Posledný záznam kroniky je z 1. novembra
1684. Gašpar Hain zomrel vo veku 55 rokov a pochovaný bol 20. apríla
1687.63
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SUCHÝ, M.: c. d., s. 213.
MALLY, F.: Die Leutschauer Chronik, s. 43.
Hierauff gab Herr Vormundt zur antwortt: Sie haben keine Ursach den Richter abzusetzen, alsz er der Stadtzufőrderst auch Ihro Majestät getreű gewessen. (HAIN, G.:
c. d., s. 435.)
MALLY, F.: Die Leutschauer Chronik, s. 43.
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Záverom dodávame, že dielo Gašpara Haina predstavuje nevyčerpateľný prameň informácií pre lepšie spoznanie a pochopenie dejín 17. storočia
nielen v Levoči, ale aj v jej blízkom okolí. Zhrnutím niektorých historických faktov môžeme konštatovať, že kronika Gašpara Haina nám ponúka
pomerne široké spektrum informácií i o samotnom autorovi. Dokresľuje
historický obraz o dobe, kedy Hain žil a písal svoju kroniku a umožňuje
nám vytvoriť akýsi prehľad toho, čo bolo v živote rannonovovekého človeka
podstatné a ovplyvňovalo jeho životné kroky.
Posúdil: Mgr. Ján Endrödi
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Život Gašpara Haina na základe jeho kroniky

DAS LEBEN DES CASPAR HAIN AUF GRUND SEINER CHRONIK
Matúš Kaščák
Der Autor einer Chronik beschreibt gewöhnlich in seinem Werk die Ereignisse,
die er selbst erlebt hat, oder die sich während seines Lebens abgespielt haben. Eine
Chronik erzählt uns über seinen Autor, seine Persönlichkeit, politische Ansicht,
Bekenntnis und ebenfalls über Interesse oder Interesselosigkeit für bestimmte
Angelegenheiten. Der vorliegende Beitrag befasst sich hauptsächlich mit dem Leben
und der Persönlichkeit des Caspar Hain, der als Schreiber wohl der bedeutendsten
Chronik der Stadt Leutschau/Levoča bekannt ist. Diese Chronik ist leider nicht im
Original erhalten geblieben. Es gibt aber ihre gedruckte Abschriften. Die erste wurde
in den Jahren 1910 - 1913 vom Zipser historischen Verein und die zweite, ein kurzer
Auszug der Chronik, wurde von Fritzi Mally 1943 herausgegeben. Auf Grund dieser
zwei Abschriften versuchte der Autor dieses Beitrags das Leben des Chronikschreibers Caspar Hain zu rekonstruieren und näher zu bringen. Caspar Hain wurde am
17. Februar 1632 in Kaschau geboren. Sein Vater – Nicolaus Hain – stammte aus
Nürnberg und als Kaufmann hatte er sich in Kaschau niedergelassen. Die Mutter von
Caspar Hain – Sofia Cramer – war die Tochter des Caspar Cramer, der zu den reichen
Bürgern der Stadt Levoča gehörte und zum Richter dieser Stadt gewählt wurde. Im
Jahr 1637 sind die Hains nach Levoča umgezogen. C. Hain studierte an der Universität
in Wittenberg. Mit 28 Jahren heiratete er Agnes Serpillius. Von dieser Ehe sind 5
Kinder zur Welt gekommen. Länger als sein Vater Caspar Hain lebte nur sein Sohn
Johann Nicolaus, der auf Folgen der Pestepidemie in Leutschau im Jahr 1710
gestorben ist. Mit ihm sind die Hains in der Zips ausgestorben. C. Hain starb im Alter
von 55 Jahren und wurde am 20. April 1687 in der Kirche des Heiligen Jakob in
Leutschau beigesetzt. Was seinen Glauben betrifft, bekannte sich C. Hain eifrig zum
Evangelischen Glauben A. B.. Dies zeigte sich besonders in der Zeit der Gegenreformation. Wegen seines Glaubens musste er von seinem Richteramt zurücktreten.
Es ist wichtig zu sagen, dass die Familie geadelt wurde. In den Jahren 1658 - 1664
wurde er zum Rektor der Stadtschule in Leutschau, später zum Ratsherrn und zweimal
sogar zum Richter der Stadt gewählt. Im Jahr 1683 zog er sich aus dem öffentlichen
Leben zurück. Der Familie gehörte das Bürgerhaus im unteren Teil des Marktplatzes
(genannt auch Niederring), das sie von Johann Serpilius, C. Hains Schwiegervater,
geerbt hatte. Zum Schluss fügt der Autor des vorliegenden Beitrags hinzu, dass die
Chronik ein breites Spektrum der Angaben auch über sein Leben und Werk bringt.
Die Chronik vermittelt uns ein historisches Bild über die Zeitepoche, in deren C. Hain
gelebt und seine Chronik geschrieben hat.
Übersetzung: S. Polláková
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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEVNÁ SPRÁVA
ĽUBOVNIANSKEHO DEKANÁTU
V ROKOCH 1591 – 1772
Peter Žarnovský
V roku 1412 požiadal Žigmund Luxemburgský svojho švagra a kráľovského kolegu Vladislava Jagiella o pôžičku 37 000 kôp českých grošov.
Stredoveká kresťanská morálka však nedovoľovala požičiavať peniaze
na úrok. Preto dal Žigmund do zálohu územie 13 spišských miest spolu
s mestami Ľubovňa, Hniezdne a Podolínec a s hradnými panstvami Ľubovňa
a Podolínec. Ľubovniansky hrad sa stal centrom zálohovaného územia.
Územne ostali tieto mestá a panstvá naďalej súčasťou uhorskej koruny.
Avšak z hľadiska správy nie sú všetky veci jasné. Tieto nejasnosti sú
v otázke svetskej i cirkevnej správy. Náš príspevok je zameraný na cirkevnú správu.
Zálohovacia listina z roku 1412 uvádza, že sa do zálohu dáva 13 spišských miest s mestami Ľubovňa, Hniezde a Podolínec. Podľa Michala
Suchého ostali mestá a obce dané do zálohu naďalej v pôsobnosti Ostrihomskej arcidiecézy.1 Predpokladáme, že tomu tak spočiatku mohlo byť.
Ale ďalší vývoj sa ukázal ako odlišný, prinajmenšom v niektorých častiach
zálohovaného územia. V tejto súvislosti si myslíme, že je potrebné uvedomiť
si, že územie, dané do zálohu netvorilo kompaktný celok. To podľa nás
mohlo z veľkej časti determinovať ďalší vývoj týchto miest. Opačný názor
ako Michal Suchý má na túto otázku Tadeusz Trajdos, ktorý tvrdí, že
Ľubovniansky dekanát bol súčasťou poľskej cirkevnej správy a patril
do Sądeckeho archidiakonátu Krakovskej diecézy. V ďalšej časti nášho
príspevku sa budeme snažiť predstaviť pohľad poľských historikov na túto
problematiku.
Do Ľubovnianskeho dekanátu patrili tieto farnosti: Stará Ľubovňa, Nová
Ľubovňa. Chmeľnica, Hniezdne, Nižné Ružbachy a Podolínec. Dekanát sa
skladal z troch mestských farností (Stará Ľubovňa, Hniezdne, Podolínec)
a troch dedinských farností (Nová Ľubovňa, Chmeľnica, Nižné Ružbachy
s filiálkou Vyšné Ružbachy).2 Poľská historiografia označuje nami skúmané
územie v rámci cirkevnej správy ako Dekanat Spiski. Poľskí historici
1

2

SUCHÝ, M.: Spišské mestá v poľskom zálohu. In: MARSINA, Richard (ed.). Spišské
mestá v stredoveku. Košice 1974, s. 55 – 89.
TRAJDOS, M. Tadeusz.: Uwagi o polskiej jurisdikcji kościelnej na Spiszu. In: Almanach
Muszyny. Muszyna. 1999. s. 32 – 33.
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vychádzajú z pramennej bázy, pretože v prameňoch poľskej proveniencie
je toto územie označované pod týmto názvom. Rozhodli sme sa, že budeme
v našej práci používať termín Ľubovniansky dekanát, pretože územne sa
Dekanat Spiski kryje s dnešným Ľubovnianskym dekanátom a sídlom bolo
vždy mesto Stará Ľubovňa. Táto prax pretrvala aj do súčasnosti.
Rok 1517 znamenal zásadný prelom v dejinách katolíckej Európy. Už
v 20. rokoch sa reformácia dostala aj do Uhorska a to spočiatku do dvorského
prostredia. Časom sa rozšírila aj do miest. Reformácia sa, samozrejme, nevyhla
ani Spišu a zálohovaným mestám. Vzhľadom na vymedzenie témy sa zameriame na Ľubovniansky dekanát.
Reformácia sa v Uhorsku šírila na základe patronátneho práva, ktoré
bolo v tejto záležitosti uplatnené v Nemecku až Augsburgským mierom
v roku 1555. Táto zásada sa naplno uplatnila aj v zálohovaných mestách.
Prof. Trajdos uvádza, že: Reformačné učenie Martina Luthera sa, samozrejme,
rozšírilo aj na Spiši, a to hlavne vďaka nemeckému obyvateľstvu, ktoré
tu žilo.3
Je známe, že aj niektorí starostovia zálohovaného územia, ktorí boli
pochopiteľne z radov poľskej šľachty, boli prívržencami reformácie. Napríklad Mikuláš Maciejowski (1564 – 1574) bol luterán. Ak bol starosta
protestant, je viac ako pravdepodobné, že začal obsadzovať katolícke fary
protestantskými farármi. Mikuláš Maciejowski zhromaždil na Ľubovnianskom hrade 13 pastorov, chváliac ich akcie v prospech augsburského vierovyznania a uistil ich, že nebude tolerovať „papizmus.4 Tento proces nepochybne pokračoval aj počas starostovstva jeho syna Jána, ktorý bol
kalvín. Práve v tom čase získali protestanti fary v Chmeľnici, Novej Ľubovni,
Hniezdnom a Nižných Ružbachoch.5
Podľa Ivana Chalupeckého Podolínec nebol v tom čase protestantský.
Tomuto názoru oponuje Tadeusz Trajdos tým, že protestantský starosta
by predsa nenechal katolícku faru na území, ktoré spravuje.6 Otázku, či
bol, alebo nebol Podolínec protestantský, nateraz nechávame otvorenú
a v budúcnosti sa jej budeme hlbšie venovať. Isté ale je, že fara aj farský
kostol svätého Mikuláša v Starej Ľubovni, boli v tom čase protestantské.
Ak som už spomenul starostov Maciejowskích, dovoľte mi prosím malý
exkurz, ktorý poskytuje veľmi zaujímavý podnet na bádanie v cirkevnej

3
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5

TRAJDOS, M. Tadeusz.: Reformacja i kontrreformacja na Spiszu. In GŁADKIEWICz,
Ryszard – HOMZA, Martin (ed.). Terra Scepusiensis. Levoča – Wroclaw. 2003, s.
467 – 486
Tamtiež.
Tamtiež.
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správe Ľubovnianskeho dekanátu. Ide o výber desiatkov. Podľa zmluvy
ešte zo 14. st. vyberal magistrát mesta desiatok pre spišského prepošta
vo výške 38 zl. Starosta Ján Maciejowski v roku 1578 žiadal vtedajšieho
spišského prepošta Gregora Bornemiszu, aby mohol mať tento desiatok
v prenájme on. Proti tomu sa postavili mešťania Starej Ľubovne a poľský
kráľ Štefan Báthory nariadil, aby bolo toto právo dodržiavané Ľubovňancom.7
Ďalším zaujímavým prameňom, ktorý poskytuje priestor na zamyslenie, sú Lustracje województwa krakowskiego 1659 – 1664. Vtedy boli
zinventarizované aj spišské mestá dané do zálohu. V tomto smere sú pre
nás zaujímavé hlavne tie časti, kde sa opisujú mestá Ľubovňa, Hniezdne
a Podolínec. Predstavitelia magistrátov predložili osobám povereným
inventarizáciami privilegiálne listiny, alebo ich konfirmácie. V inventarizáciách sa však nachádzajú aj zmienky o tom, komu tieto mestá platili
desiatok. K mestu Ľubovňa sa tam nachádza záznam, ktorý hovorí, že: Desiatok odovzdávajú mešťania z každého tovaru, okrem poľnohospodárskych
plodín, farárovi ľubovnianskeho kostola. Okrem toho, ešte predtým dávali
Spišskej kapitule 70 florénov ročne. Tieto peniaze z vôle a povolením krakovského vojvodu a spišského starostu8 prestali dávať. Mešťania radšej
chceli dávať tieto peniaze na ozdobu kostola, ako sa to robilo v iných mestách, Podolínci a Hniezdnom.9 Z tohto poznatku môžeme dedukovať, že
takáto prax sa používala aj v ďalších dvoch mestách Ľubovnianskeho
dekanátu. Z uvedeného tiež možno usudzovať, že výška desiatku sa v prípade Starej Ľubovne výrazne zvýšila. Kým starosta Ján Maciejowski chcel
do prenájmu od spišského prepošta desiatok vo výške 38 florénov ročne,
v inventarizácií sa spomína, že Ľubovňania platili 70 florénov.10 Táto
otázka však bude predmetom nášho ďalšieho výskumu.
K otázke cirkevných pomerov je zaujímavá práca Amantia Akimjaka:
Katolicizmus farnosti Stará Ľubovňa.11 Táto práca je autorovou seminárnou
prácou z predmetu Cirkevné dejiny, napriek tomu je zaujímavá a veľmi
podnetná. V tejto práci autor píše, že reformácia sa v Ľubovnianskom
6
7
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Tamtiež.
ŠTEVÍK, M. – TIMKOVÁ, M. – DLUGOLINSKÝ, V.: Stará Ľubovňa v premenách
storočí. Stará Ľubovňa 2006, s. 21.
Nazdávame sa, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o Stanislava Lubomirského.
CHŁAPOWSKI, Krzysztof a kol.: Lustracja województwa krakowskiego 1656 – 1664,
część II. Warszawa. 2005, s. 713.
ŠTEVÍK, M. – TIMKOVÁ, M. – DLUGOLINSKÝ, V., c. d., s.21; a tiež pre porovnanie pozri: CHŁAPOWSKI, Krzysztof a kol., c. d., s. 713.
AKIMJAK, Amantius: Katolicizmus farnosti Stará Ľubovňa. Seminárna práca z cirkevných dejín. Bratislava 1985.

155

Z minulosti Spiša, XX, 2012

dekanáte rozšírila počas pôsobenia starostov Maciejowskovcov. S tým možno
súhlasiť. Avšak, nemožno súhlasiť, že už vtedy patrilo skúmané územie pod
krakovského biskupa. Aj sám autor v ďalšej časti píše, že toto tvrdenie treba
podrobiť kritike. Podľa prameňov a odbornej literatúry sa tak stalo až o čosi
neskôr. Reformácia tu ale jednoznačne bola prítomná. Ako píše autor práce:
Ján Maciejowki na spišskej evanjelickej synode zakázal katolícke bohoslužby
vo všetkých zálohovaných mestách. Katolíkom neostal ani jeden kostol, ani
jeden katolícky kňaz.12 Tu opäť vyvstáva otázka protestantizmu v meste
Podolínec, kde na seba znovu narážajú názory doc. Chalupeckého a prof.
Trajdosa. Ale kostol v Starej Ľubovni bol jednoznačne v tom čase protestantský.
Zmena pomerov nastala v roku 1591. V tom roku získal spišské starostovstvo Sebastián Lubomirski. O dva roky ho získal do dedičnej držby.
Nazdávame sa, že táto zmena sa odrazila aj vo vlastníckych vzťahoch.
Dovtedy poľskí starostovia spravovali zálohované územie pre poľského
kráľa. Rodina Lubomirskovcov však k nemu pristupovala ako k svojmu
vlastníctvu. Lubomirskovci boli poľskí katolícki magnáti. Títo starostovia
začali uplatňovať patronátne právo v prospech katolicizmu. Sebastián
Lubomírski sa obrátil na krakovského biskupa, aby mu poslal katolíckeho
kňaza.13
Prvý poľský kňaz pôsobiaci v Starej Ľubovni bol Bartolomej Grochowský. Z roku 1603 pochádza listina poľského kráľa Žigmunda III, kde
sa píše, že: Nedávno dosadený Bartolomej Grochowský tam mal samé
problémy.14 Dá sa povedať, že s tým sú spojené aj prvé protireformačné
kroky. Z tohto pohľadu by sa, podľa nás, mohlo považovať obdobie rokov
1600 – 1603 za počiatky protireformácie na nami skúmanom území. Práve
počas pôsobenia Sebastiána Lubomirského bol v roku 1603 vrátený Kostol
sv. Mikuláša v Starej Ľubovni späť katolíkom. Nesúhlasíme však s Amantiom
Akimjakom v tom, že už roku 1616 boli všetky fary v Ľubovnianskom
dekanáte späť katolícke. Súhlasíme s tým, že reformácia na tomto území
mala pomerne krátke trvanie. To tvrdí aj prof. Trajdos.15 Napriek tomu
sa nám 16 rokov zdá trošku krátky úsek, hlavne ak vezmeme do úvahy
fakt, že farnosť Nová Ľubovňa bola získaná späť katolíkmi až v roku 1624.16
Ako posledná bola katolíkom vrátená fara v Chmeľnici, a to v roku 1629.17
12
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AKIMJAK, Amantius, c. d., s. 47.
Tamtiež, s. 48.
Tamtiež.
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Bolo to pravdepodobne spôsobené tým, že v Chmeľnici žilo početné
nemecké obyvateľstvo, ktoré sa zrejme silnejšie pridŕžalo protestantizmu.
Z hľadiska dĺžky trvania reformácie a postupného procesu prinavrátenia fár v dekanáte opäť do katolíckych rúk sme dospeli k záveru, že Sebastiánov plán na začlenenie Ľubovnianskeho dekanátu pod krakovskú
cirkevnú jurisdikciu sa nemohol realizovať v čase jeho pôsobenia na poste
starostu zálohovaného územia, pretože ešte nebol dokončený proces
prinavrátenia protestantských fár. Tento proces sa síce začal už za Sebastiánovho pôsobenia, ale, ako sme už uviedli, bol dokončený až počas pôsobenia jeho syna Stanislava. Až potom mohol byť Ľubovniansky dekanát
začlenený do Krakovskej diecézy, čo sa stalo na krakovskej synode v roku
1643. Synoda Krakovskej diecézy v roku 1643 na želanie krakovského biskupa Petra Gembického vytvorila osobitný Spišský dekanát na ľubovnianskom panstve, začleniac ho do Sądeckeho archidiakonátu.18 Odvtedy podliehal Ľubovniansky dekanát Sądeckému archidiakonátu Krakovskej
diecézy. Táto závislosť pretrvala do roku 1787.19
V súvislosti s protireformáciou vznikalo na území Ľubovnianskeho
dekanátu niekoľko farských bratstiev. Ešte počas pôsobenia Sebastiána
Lubomírského vzniklo pri staroľubovnianskej fare Bratstvo Svätej Anny.20
V roku 1613 vzniklo takéto bratstvo aj v Podolínci. Obe bratstvá boli filiálkami poľskej bernardínskej archikonfraternie.21 V Starej Ľubovni vzniklo
ešte aj Ružencové bratstvo v roku 1672. Bolo to počas starostovstva
Stanislava Herakliusa Lubomirského.22
Takže už vieme, kedy bol Ľubovniansky dekanát začlenený pod krakovskú cirkevnú jurisdikciu. Treba tu však poznamenať, že pod poľskú
cirkevnú správu sa dostalo len nami skúmané územie. Ostatné farnosti
ostali v pôsobnosti spišského prepošta. Tu je namieste otázka, prečo to tak
bolo? Nechceme sa púšťať do teórií, ktoré nemáme podložené, preto túto
otázku nechávame nateraz otvorenú.
Veľmi zaujímavou otázkou je samotný klérus, duchovní, ktorí pôsobili
v Ľubovnianskom dekanáte. Ako píše poľský historik Tadeusz M. Trajdos:
18

19

20
21
22

TRAJDOS, M. Tadeusz.: Dekanat Spiski diezezji Krakowskiej w swietle wizytacji 1728
roku. In Nasza Przeslosć, 1998, T. 90. s. 113 – 154.
TRAJDOS, M. Tadeusz.: Reformacja i kontrreformacja, c. d., s. 467 – 486. Hradszký
uvádza, že to trvalo do marca roku 1786, pretože rok bol dekanát pod správou
Tarnowskej diecézy a potom bol začlenení pod Spišskú kapitulu. Pozri tiež: HRADSZKÝ,
Jozef: Initia, progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis. Spišská Nová Ves.
1901, s. 501, 520.
TRAJDOS, M. Tadeusz.: Reformacja i kontrreformacja, c. d., 46 – 486
Tamtiež..
Tamtiež
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Klérus bol jednoznačne poľský.23 V tom s profesorom Trajdoszom súhlasíme. Je predsa logické, že keď bol Ľubovniansky dekanát pod cirkevnou
správou Krakovskej diecézy, nemohli tu pôsobiť kňazi vyslaní Spišskou
kapitulou, ale kňazi, ktorí študovali v Krakove a boli aj vyslaní z Krakova,
aby tu plnili svoje dušpastierske povinnosti. Preto súhlasíme s tvrdením, že
duchovenstvo, ktoré tu pôsobilo, bolo poľské. Na podporu tohto tvrdenia
nám veľmi pomohol zoznam kňazov Krakovskej diecézy, kde sú zapísaní
všetci kňazi tejto diecézy od roku 1646 – 1789. Pri jednotlivých menách
sú v drvivej väčšine uvedené aj farnosti, kde títo kňazi pôsobili. Na základe
údajov z tohto zoznamu sme zostavili vlastný register duchovných, ktorí
pôsobili na farách v Ľubovnianskom dekanáte.24 K vytvoreniu menoslovu
duchovných, ktorí tu vykonávali dušpastierske povinnosti, nám tiež pomohla
štúdia doc. Chalupeckého o vzniku goralských nárečí a kniha testamentov
z rokov 1660 – 1747. Túto knihu spracovala Františka Marcinová vo svojej
diplomovej práci.25 V tabuľke predkladáme spomínaný zoznam.
Meno kňaza
Adamowicz Albert
Stanislav
Bakierski Nicolaus
Franciscu
Bartach Jakub
Bekier Franciszek
Budovnicki Simon
Stephanus
Bukszynski Matej
Buławski Maciej
Broszovski Albert
Lucas
Bukszynski Martin
Matthias
Czechowski Antoni
Czechowski Antoni
Dębinski Stefan
Daniszowski Michal
Joannes
23

24

25

Miesto pôsobenia Roky pôsobenia
Nová Ľubovňa
1698 – 1702
Nová Ľubovňa

1745 –1763

Chmeľnica
Podolínec
Hobgard
(Chmeľnica)
Nová Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa,
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa

27.4.1763 – 1781
29.11.1751 – 1781
1660 – ?

Chmeľnica
Nová Ľubovňa
Nižné Ružbachy
Podolínec

12.9.1731 – 18.1.1763
20.5.1737 – 18.1.1763
14.5.1717 – 14.6.1721
1746 – ?

1644
? – 1724
1681 – ?
1651 – ?

Poznámka

Zomrel na mor.
ad vicariatum
Luboviensem
Ad vicariatum
ecclesiae in Lubowla
(Stará Ľubovňa)

Trajdos, M. Tadeusz.: Uwagi o polskiej jurisdikcji kościelnej na Spiszu. In Almanach
Muszyny, Muszyna. 1999, s. 32 – 33.
SZCZEPANIAK, Jan: Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie
krakowskich ksiąg świeceń (1646 – 1789). Kraków 2007.
MARCINOVÁ, Františka: Kniha testamentov Starej Ľubovne 1660 – 1747. Využitie
z pohľadu pomocných vied historických. Diplomová práca. FF UK Bratislava 2009;
CHALUPECKÝ, Ivan: K otázke vzniku goralských nárečí na Spiši. In Studia Historica
Tyrnaviensia IV. 2004 s. 161 – 172.
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Gaworski Martin
Hyacinthus

Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa

1726 – ?

Głok Michał
Glowicko Elias

Nižné Ružbachy
Nižné Ružbachy

26.6.1724 –1740
1720 – ?

Gocz Jakub Michal
Hirt Georg
Bartholomeus
Jaglinski Jan Kanty
Jastrzebski Gaspar
Jaszewski Bartłomiej
Kalinowski Jan
Kaminski Joannis
Michael
Karoli Philip
Franciscus
Koczanowic Andrea
Franciscus

Podolínec
Hniezdne

1731 – ?
1711 – ?

Nižné Ružbachy
Nová Ľubovňa
Nová Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Nižné Ružbachy

25.10.1740 – ?
1763 – 1764
1762 – 1777
17.11.1734 – 1736
1730 – ?

Hobgart
(Chmeľnica)
Nová Ľubovňa

1743 – 1745

Albert Kochanek
Nová Ľubovňa
Krasnicki Joannis
Chmeľnica
Georgius
Kroczkiewicz Józef Hniezdne
Kunicki Michał
Nižné Ružbachy
Lebeda Balthasar
Nová Ľubovňa
Adam
Lechocki Baltazar
Podolínec
Łoiecki Grzegorz
Hniezdne
Luborzycki
Nižné Ružbachy
Franciszek
Miernikiewicz
Ružbachy
Simon Thomas
Morzkowski Andrea Nová Ľubovňa
Georgius
Stará Ľubovňa
Moszkowski Jan
Nižné Ružbachy
Muszynski Andrea Stará Ľubovňa
Andreas
Myklayski Joannes
Namyslowski Albert
Casimirus
Nowacki Adam
Obgarski Jan
Ochocki Jan
Ochotnicki Andrea

1716 – 1737

Ad provisionem
ecclesiae parochialis
Lubovlensis
Ad titulum vicariatus
ad ecclesiae parochialem
in Nižné Ružbachy

Ad parochiam Neolubovensem per Lubomirski.ide tu o Teodora
Lubomírskeho

1664 – 1681
1658 – ?
21.12.1761 – 1786
23.1.1740 – ?
1678 – ?
? – 1704
12.5.1711 – 1761
? – 1714
1741 – ?
1708 – ?
16.3.1714 –1717
1724 – ?

Pravdepodobne sa tu
myslia Nižné Ružbachy
Ad preposituram
Lubownia
Ad provisionem
ecclesiae parochialis
in Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa
Nižné Ružbachy

? – ?
1718 – ?

Chmeľnica
Chmeľnica
Stará Ľubovňa
Chmeľnica

? – 1705
1.8.1722 – ?
26.6.1724 – 1734
1720 – ?
Ad curatum beneficium
villae Hobgard (Chmeľnica)
per Lubomirski. - ide
o Teodora Lubomírskeho
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Ochotnicki Jan
Chmeľnica
Olbrich Balthasar
Hniezdne
Gasparus
Pap Andrea Michael Hniezdne

18.12.1719 – 1722
1658 – ?
Per Stanislaum Lubomirski

Piotraszkiewicz
Alberti Casimirus
Matthias
Preyss Paweł
Preys Paweł
Preyss Georgii
Lubomirski
Pruszowski Vavrinec
Pruszkowski
Stephani
Franciscus
Rusiecki Ján
Rytnerski Adami
Simon
Słowakowicz
Stanisław
Snieszkowic
Stachowski Jan
Stanislav
Strączynski
Franciszek Józef
Stączynski Joannis
Stanislaus
Szlachtowski
Alexandri Joannes
Szlachtowski
Andrzej
Szlachtkowski Jan
Tomkowicz Blasius
Thomas
Turski Stanislai
Chsitopherus
Tworkowski
Thomae
Bartholomeus

Chmeľnica

1648 – ?

Chmeľnica
Podolínec
Podolínec

? – 1719
16.6.1704 – 1727
1704 – ?
Per Theodorum

Wieleglowski
Stephan
Hieronymus
Walski Antonii
Thomas
Zabawowicz
Andreas Josephus
Zonkiewicz
Stanislai Antonius

1764 – ?

Stará Ľubovňa ? – ?
Nová Ľubovňa
Stará Ľubovňa 1703 – ?
Nová Ľubovňa ? – ?
Nová Ľubovňa 1716 – ?
Stará Ľubovňa
Nižné Ružbachy 1.12.1721 – ?

Ad vicariatum ecclesiae
in Gniazda
Per Stanislaum Lubomirski

Ad vicariatum ecclesiae
Lubovlensis
Ad provisionem ecclesiae
parochialis in Lubownia

Nová Ľubovňa 1635 – 1638
Hniezdne
? – 1711
Nová Ľubovňa 14.11.1777 – ?
Chmeľnica

1763 – ?

Stará Ľubovňa 1765 – ?

Ad vicariatum in Stara
Lubowla

Stará Ľubovňa 1.9.1754 – ?
Stará Ľubovňa 17.7.1736 – ?
1681 – 1695
Nová Ľubovňa 1677
Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa 1707 – 1717

Podolínec

1727 – 1751

Nižné Ružbachy 1764 – ?
Chmeľnica

1780 – ?

Podolínec

1747 – ?
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Ad vicariatum Luboviensis
Ad ecclesiam in Lubownia
– neuvádza sa, či pôsobil
v Starej, alebo Novej
Ľubovni.
Per Theodorum
Lubomírski. Predtým
pôsobil v Nowom Sączi.
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Na základe tohto zoznamu môžeme súhlasiť s tvrdením profesora Trajdosa v tom, že na nami skúmanom území pôsobil poľský klérus. Avšak aj
tento zoznam je zatiaľ len predbežný a po našom hlbšom výskume ho
aktualizujeme.
Je nepochybné, že k rekatolizácii prispievalo veľkou mierou aj školstvo.
Rovnako tomu bolo aj na nami skúmanom území v Ľubovnianskom
dekanáte. Ako sme už uviedli, najväčšie protireformačné snahy vyvíjal
starosta Stanislav Lubomirski. Aj založenie Piaristického kolégia v Podolínci
vnímame ako súčasť jeho rekatolizačných projektov a ako jeden z nástrojov,
ktoré Stanislav použil pri rekatolizácií. V roku 1642 vzniklo Piaristické
kolégium v Podolínci. 10. decembra sa konala slávnostná vysviacka
piaristického kolégia.26 Kolégium bolo oficiálne otvorené 18. 6. 1643. Už
od začiatku bol o štúdium na kolégiu veľký záujem, čo dokazuje aj počet
prihlásených študentov do prvého ročníka. Bolo ich 189.27 Patronát nad
Pijaristickým kolégiom držal starosta Stanislav Lubomirski. Samotní piaristi
prišli na naše územie z Moravy.28 Hlavným cieľom pozvania piaristov
na Spiš bolo, aby tu plnili protireformačné úlohy. Tak to plánoval aj Stanislav Lubomírski. V súvislosti s tým im bola pridelená fara v Spišskej
Belej.29 V roku 1671 bol krakovským biskupom vysvätený kostol v piaristickom kláštore v Podolínci. V roku 1701 tu údajne prenocoval vodca
posledného protihabsburského povstania František I. Rákoczi, keď utekal
z Viedne.30 Kolégium v Podolínci začalo upadať po nástupe Jozefa II. a začatí jeho reforiem.
Ľubovniansky dekanát bol viackrát vizitovaný. K nášmu časovému vymedzeniu sa ku skúmanému územiu viaže iba jedna vizitácia z roku 1728.31
Podrobnejšie sa týmto prameňom zaoberal prof. Trajdos vo svojej práci.32
Údajne by mala existovať staršia vizitácia, ale nepodarilo sa nám potvrdiť
jej existenciu. Podľa nás je pravdepodobné, že mohla existovať. Uvažujeme
tak preto, že ak bol náš dekanát pripojený pod Krakovské biskupstvo
26

27
28

29
30
31

32

HAVRAN, Ján: Dejiny Piaristického kolégia v Podolínci. In KOLLÁR, Peter (ed.).
Zborník štúdií k 350. výročiu príchodu Piaristov na Slovensko. Prievidza, 1992,
s. 51 – 58.
Tamtiež.
BIZOŇOVÁ, Monika: Piaristi. In KÓNYA, Peter (ed.). Konfesionalizácia na Slovensku
v 16. – 18. storočí. Prešov 2010, s. 165 – 169.
Tamtiež.
HAVRAN, Ján: c. d, s. 51 – 58
Archiwum kurii metropolitalnej v Krakowie, Krakov, Visitatio interna et externa
Officialatus Sandecesi per me Josephus de Zakliczyn Jordan Canonicum Cathedrae
Cracoviensis, Archidiaconum Sandecenzem, signatúra: 60
TRAJDOS, M. Tadeusz: Dekanat Spiski, c. d., s. 113 – 154.
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v roku 1643, je logické, že krakovský biskup chcel mať prehľad o farnostiach,
veriacich a inventároch fár a kostolov. Je to však len naša domnienka, ktorú
nemáme potvrdenú a vyslovujem ju len na základe predpokladov.
Vizitácia bola vykonaná v januári až apríli 1728. Prvá vizitovaná farnosť
v Ľubovnianskom dekanáte bola Chmeľnica.
Záznamy vo vizitácií sú zapísané v latinčine a poľštine. Každá farnosť
v dekanáte je osobitne rozpracovaná. Na začiatku záznamu o jednotlivej
farnosti je vždy najprv opísaný kostol, komu je zasvätený, v akom je stave,
aké sa v ňom nachádzajú oltáre, ktoré oltáre sú konsekrované, a či vizitátor
navrhuje nejaké opravy. Taktiež je podrobne opísaný inventár kostola,
počet bohoslužobných rúch, kalichov…
Z vizitácie vyplýva, že najpočetnejší inventár mala farnosť v Starej Ľubovni.33 Pri opise sôch zvykol vizitátor používať slovné spojenie vetero
forma. Pravdepodobne tým mal na mysli gotické sochy. Podobného názoru
je aj profesor Trajdos.34 Nachádzajú sa tu aj informácie, kto bol v tom čase
farárom a spomína sa aj rozloha farnosti, ktorá je opísaná ako metácia.
Je pochopiteľné, že mestské fary majú podstatne početnejší inventár ako
dedinské. Vo vizitačných záznamoch sa spomína aj kaplnka na hrade Ľubovňa, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou patrila pod staroľubovniansku
farnosť.
Už skôr sme uviedli, že Ľubovniansky dekanát patril pod poľskú cirkevnú
správu do roku 1876. O rok na to prešiel pod Spišské biskupstvo a tento
stav zostal nezmenený dodnes.

33

34

Pre porovnanie pozri: Archiwum kurii metropolitalnej v Krakowie, Krakov, Visitatio
interna et externa Officialatus Sandecesi per me Josephus de Zakliczyn Jordan
Canonicum Cathedrae Cracoviensis, Archidiaconum Sandecenzem, signatúra: 60.
Pre porovnanie pozri: TRAJDOS, M. Tadeusz.: Dekanat Spiski, c. d., s. 113 – 154.
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RÖMISCH KATHOLISCHE KIRCHENVERWALTUNG
DES LUBLAUER DEKANATS
IN DEN JAHREN 1591 – 1772
Peter Žarnovský
In der Einführung erwähnte der Autor einige polnische und slowakische Historiker,
die sich mit dem behandelten Thema beschäftigt hatten, bzw. die sich in ihren Arbeiten
mit dem Thema des polnischen Pfandes beschäftigt hatten. In Anbetracht dessen, dass
die Auseinandersetzung mit der kirchlichen Verwaltung auf dem ganzen Gebiet
des Pfandes zu umfangreich wäre, grenzte der Autor seine Arbeit nur auf das Gebiet
des Lublauer Dekanats ein. Was die zeitliche Eingrenzung des Themas anbelangt,
so wählte er den vorgestellten Zeitabschnitt, weil sich in diesem die bedeutendsten
Veränderungen im Zusammenhang mit dem erforschten Thema abgespielt hatten.
Im Mittelpunkt stand die Präsenz der Reformation. Auch wenn im Jahr 1591 noch
einige Pfarren im Lublauer Dekanat protestantisch gewesen waren, wird dieses Jahr
als ein bedeutender Wendepunkt betont, weil im diesen Jahr das Amt des Polnischen
Starosten der polnische katholische Magnat Sebastián Lubomirski übernommen hatte.
Er glaubt, dass gerade während der Amtszeit dieses Starosten die ersten Versuche
um Rekatholisierung gestartet wurden. In den weiteren Teilen des Beitrages hatte
er versucht verschiedene Ansichten von polnischen und slowakischen Historikern auf
die Zeit des sogenannten Polnischen Pfandes und die kirchliche Verwaltung des
behandelten Gebietes wiederzugeben. Im Weiteren wollte er auch mehr die Quellen
zu der kirchlichen Verwaltung des Lublauer Dekanats vorstellen. Aus den Quellen
stützte er sich vor allem auf die Inventarisierung des Sandecer Archidiakonats aus
dem Jahr 1728. Des Weiteren ging er auch von der Quellensammlung Lustration
des Krakauers Herzogtums 1656 – 1664 aus. Bei der Fragestellung dieser Art konnte
kaum das Thema des Klerus, der im Lublauer Dekanat wirkte, umgegangen werden.
Seinem Ergebnis nach handelte es sich im untersuchten Zeitraum um Klerus polnischen
Ursprungs. Er hatte auch versucht eine Liste mit den auf dem Gebiet wirkenden
Geistlichen zu erstellen.
Übersetzung: Filip Fetko
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ČLÁNKY

REŠTAUROVANIE HLAVNÉHO OLTÁRA SV. KRÍŽA
V KOSTOLE SV. KRÍŽA V KEŽMARKU
Eva Spaleková
Na území dnešného Kežmarku boli v polovici 13. storočia tri kostoly
– farský kostol sv. Michala na Michalskom vŕšku, zbúraný roku 1434;
kostol sv. Alžbety, ktorý bol kostolom nemeckej osady, tiež získal postavenie
farského kostola a zanikol pravdepodobne koncom 15. storočia; tretím
kostolom bol kostol sv. Kríža, pôvodne menší, z prvej polovice 13. storočia
ako centrum slovenskej osady rybárov. Ten sa po spojení nemeckej a slovenskej osady do stredovekého Kežmarku ocitol v jeho strede. Na jeho
mieste postavili nový, murovaný farský kostol sv. Kríža, ktorý bol nájazdmi
husitov roku 1433, požiarom a zemetrasením pravdepodobne silne poškodený.1 Potrebu postaviť nový a hlavne väčší kostol podmienilo aj zbúranie kostola sv. Michala (1434). Nový kostol sa začal stavať v roku 1444,
sanktuárium sa podarilo dokončiť až s pomocou Imricha Zápoľského v roku
1486 a prestavba celého kostola sa dokončila v roku 1498. Uvedené
letopočty sú na južných portáloch do svätyne a trojlodia.
Vnútorné zariadenie kežmarského kostola prešlo veľmi zložitým vývojom.
Miešali sa tu prvky mobiliárového vybavenia z rôznych sakrálnych objektov
a slohových období. Oltáre boli rozoberané a odnášané z kostola, následne
znovu stavané, resp. ich jednotlivé časti umiestňované do iných oltárov.
Tento moment sa plne prejavil aj na hlavnom oltári, ktorý bol v nedávnej
minulosti reštaurovaný v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Levoči. Práve
pre svoj stav nebol oltár doteraz predmetom odborného záujmu, ako oltárny
celok nebol nikdy komplexne spracovaný ani umeleckohistoricky vyhodnotený, s výnimkou sporadických zmienok o tabuľových maľbách a plastike Ukrižovaného Krista. Dnes stojaci hlavný oltár je výsledkom znovupostavenia oltárneho celku v rokoch 1869 – 1870 údajne podľa plánov
Viktora Myszkovského,2 keď do novej neogotickej oltárnej architektúry
1

2

CHALUPECKÝ, Ivan: Kežmarok. Košice 1968; CHALUPECKÝ, Ivan: Bazilika sv. Kríža
v Kežmarku. Kežmarok 2004.
Tieto plány sa nepodarilo nájsť napriek tomu, že sme oslovili inštitúcie, kde by sa
mohli nachádzať (Archív PÚ SR Bratislava, KPÚ Košice, Šarišské múzeum v Bardejove
a archív v Budapešti). Našli sme len štyri Myszkovszkého plány z lokality Kežmarok,
tie sa týkali len exteriérových pohľadov na kostol a zvonicu.

165

Z minulosti Spiša, XX, 2012

boli vkomponované originálne gotické súčasti pôvodného oltára zo záveru 15. storočia, ale aj iné, ktoré nikdy neboli jeho súčasťou.
Proces reštaurovania sa začal reštaurátorským výskumom, v rámci ktorého sa uskutočnili všetky dostupné druhy výskumov (vizuálny, sondážny,
fyzikálno-chemický rozbor vzoriek, UV fluorescencia, IČ reflektografia,
RTG), a to v sochárskej a maliarskej zložke diela. Neogotická oltárna
architektúra bola viac-menej jasná. Okrem toho sme pracovali s prameňmi
a literatúrou. Dôležitým informačným zdrojom boli kanonické vizitácie.3
Po vykonaní komplexného reštaurátorského výskumu sme mohli potvrdiť
známy fakt, že do kvality a skladby kežmarského oltára výrazne zasiahli
faktory platné aj pre iné gotické oltáre na Slovensku – úpravy v duchu
romantizmu v druhej polovici 19. storočia, keď boli gotické oltárne architektúry nahradzované neogotickými a negatívny zásah do pôvodného diela
spôsobili premaľby obrazov a nová farebne nevhodná polychrómia plastík.
Negatívom bola migrácia jednotlivých súčastí oltárov a ich sekundárne
uplatnenie. Poznatky získané pri reštaurátorskom výskume nám už umožnili urobiť presnejší popis skladby oltára so slohovým zaradením jeho sochárskej a maliarskej výzdoby, ktorá je nasledovná:
Oltárna architektúra predstavuje schému neskorogotických krídlových
oltárov realizovanú v duchu neogotiky druhej polovice 19. storočia. Oltárny
celok je komponovaný z predely dosadajúcej na murovanú menzu, oltárnej
skrine, z pevných a pohyblivých oltárnych krídel a fiálového nadstavca.
Na menze je umiestnené predsunuté neogotické tabernákulum. Tabernákulum
v strednej osi opticky člení predelu na dve časti, v ktorých sú umiestnené
horizontálne radené dve figurálne zoskupenia apoštolov s atribútmi v rukách, v skupine vpravo s Kristom, vyhotovené v polpostavových reliéfoch.
Vkomponovanie pôvodných gotických figurálnych zoskupení do neogotickej predely novej architektúry oltára bolo problematické a došlo k posunom a zmene radenia figúr, čo bolo zapríčinené neskorším osadením
bohostánku. Predela je po stranách ukončené krídlami v podobe zlátených
drevorezieb akantových rozvilín, do ktorých je vsadený erb biskupa
Záboyského vľavo a erb Kežmarku vpravo. V oltárnej skrini je umiestnená
skupina Ukrižovania s monumentálnym korpusom Krista na kríži, s postavami pod krížom – Pannou Máriou na ľavej, sv. Jánom Evanjelistom na pravej strane a Máriou Magdalénou kľačiacou pri nohách Krista. Tieto plastiky
sú štýlovo a kvalitatívne nesúrodé, zostavené do slohovo nekorešpondu3

Štátny archív Levoča, Spišské biskupstvo, kanonické vizitácie 1655(Pálfay), 1700
(Sigray, Hradsky, J.: Addimenta...), 1731 (Peltz), 1754 (Csáky), 177(9?) (Szalbeck),
1803 (Révay), 1832 (Bélik) – dokladajú skladby oltárov a migráciu jednotlivých
prvkov.
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júceho ikonografického celku Kalvárie, sekundárne vsadeného do oltárnej
skrine. Korpus Krista na kríži je najkvalitnejšie dielo hlavného oltára
i celého interiérového vybavenia kostola, presahujúce rámec Slovenska
a dosahujúce európsku úroveň vo fonde neskorogotickej plastiky. Ukrižovaný nebol určený pre hlavný gotický oltár, pôvodne stál uprostred
kostola a do skrine hlavného oltára sa dostal až pri úpravách v 18. – 19.
storočí. Panna Mária pod krížom je pôvodná gotická plastika svätice
s rukami zopätými v modlitbe, s výdlabom na zadnej strane, s neogotickou
úpravou hlavy nakašírovaním rúška a výraznou celoplošnou neogotickou
polychrómiou a zlátením z druhej polovice 19. storočia. Táto sekundárna
úprava výrazne skresľuje rezbu originálu tvárovej časti a riasenia rúcha.
Neogotická plastika sv. Jána Evanjelistu je dielom kežmarského rezbára
a pozlacovača Gustáva Adolfa Weisza, ktorého signatúru AW vyrytú
do vnútornej kruhovej plochy písmena G sme našli na zadnej strane plastiky pri reštaurátorskom prieskume. Vyhotovená bola v dobe vzniku novopostaveného oltárneho celku v roku 1869. Plastika Márie Magdalény
kľačiacej pri nohách Ukrižovaného sa javila ako baroková, alebo barokovo
upravená gotická plastika, rezaná v dosť náročnej figurálnej kompozícii.
Je to pomerne kvalitné sochárske dielo, ktoré pôvodne bolo súčasťou inej,
barokovej skupiny Kalvárie.
Oltárnu skriňu dopĺňajú dve pohyblivé a dve pevné oltárne krídla
s tabuľovými maľbami. Na otvorenom oltári sú výjavy zo života Panny
Márie: na ľavom pohyblivom krídle Navštívenie a Narodenie Krista,
na pravom Zvestovanie a Klaňanie sa troch kráľov. Na zadnej strane
pohyblivých krídel a vnútornej strane pevných krídel je osem scén
z Umučenia Krista: Kristus pred Kaifášom, Ecce homo, Zajatie Krista,
Kristus pred Pilátom, Bičovanie, Korunovanie tŕním, Kristus na Hore olivovej, Nesenie kríža. Na zadnej strane pevných krídel sú ďalšie štyri scény
pašiového cyklu: Snímanie z kríža, Ukladanie do hrobu, Kristus v predpeklí a Zmŕtvychvstanie Krista. Všetky tabuľové maľby vkomponované
do neogotickej oltárnej architektúry v druhej polovici 19. storočia boli
súčasťou pôvodného gotického hlavného oltára. Spomínajú sa vo všetkých
kanonických vizitáciách. Ich stav však tomu nenasvedčoval, pretože prešli
razantnými sekundárnymi úpravami, ktoré ich miestami výrazne zmenili,
iné boli v havarijnom stave, najmä štyri obrazy na zadnej strane pevných
krídel, ktoré sme po prieskume definovali ako rozpracované a nedokončené v dobe svojho vzniku, neskôr ešte poškodené. Vyznačujú sa výrazným
kresbovým charakterom maľby, s presvitajúcimi podkladmi s podkresbami,
s plochami dochovanej maľby resp. podmaľby. Maľba je podporená výraznou
kresbovou líniou zvýrazňujúcou objem, objavuje sa aj lokálne dokončený fragment maľby vegetácie či častí odevov. Obrazy pašiového cyklu
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na zadných stranách pohyblivých krídel a predných stranách pevných krídel
v roku 1639 kompletne premaľovali (datovanie premaľby na výjave
Bičovanie). Vzhľadom k tak rozsiahlemu zásahu a stavu týchto malieb sme
predpokladali možné rozsiahle poškodenie pôvodných gotických malieb.
Štyri výjavy na sviatočnej strane pohyblivých krídel boli lokálne premaľované. Tieto viacfigurálne maľby charakterizuje štíhlosť postáv na všetkých
štyroch výjavoch a kompozícia figúr s výrazným zaklonením hlavy k pravému ramenu, prítomná najmä v scénach Narodenie a Klaňanie sa troch
kráľov. I keď celý súbor pôvodne gotických tabuľových malieb oltárnych
krídel prešiel počas svojej existencie viacerými – lokálnymi i celoplošnými úpravami, pravdepodobne vznikli v jednej dielni a rozdiely vo forme
maľby môžu vyplývať jednak z rozsiahleho poškodenia a sekundárnych
zásahov, jednak z liturgických dôvodov, keďže pôstne strany boli používané
iba vo veľkonočnom období. Formálna príbuznosť tvárí odsúdencov vyvádzaných Kristom z predpeklia s tvárou jedného z kráľov na maľbe Klaňanie sa troch kráľov je evidentná.
Oltárne retábulum je ukončené fiálovým štítom, vystavaným zo sústavy
architektonických a dekoratívnych prvkov gotického tvaroslovia – fiálových
vežičiek, lomených oblúkov, kružieb, fiál, krabov, krížových kytíc. V tejto
spleti zlatených drevorezieb sú umiestnené štyri plastiky, ktoré boli doposiaľ mimo akéhokoľvek odborného záujmu. Nie sú uvedené ako súčasť
celku kežmarského hlavného oltára ani v základnej súpisovej pamiatkovej
literatúre. V strednej osi prvej etáže nadstavca je umiestnená plastika Krista
v ikonografii Salvador Mundi, Spasiteľ sveta. Socha je vzadu korýtkovito
vydlabaná razantnými stopami dláta po celej ploche vydlabania, v hornej
časti výdlabu je datovanie 1696, písané štetcom červenou farbou. Po stranách Krista sú umiestnené plastiky uhorských kráľov sv. Štefana vľavo
a sv. Ladislava vpravo. Subtílne plastiky sú vzadu vydlabané, s menej
razantnými stopami po dláte prítomnými v hornej a dolnej časti výdlabu,
stredná plocha je hladšia. Nad nimi, vo vrchole štítu, pod mohutnou fiálovou
vežou siahajúcou k vrcholu klenby presbytéria, stojí plastika Krista v ikonografickom type Zmŕtvychvstalého Krista (Resurrexit). Tvarovanie, modelácia
a riasenie rúcha je takmer identické s modeláciou drapérie na Kristovi
Spasiteľovi. Tento súbor plastík z oltárneho nadstavca, i keď výrazne poznačený neogotickou úpravou pri novom zostavení oltárneho celku v 19.
storočí, vykazuje napriek sekundárnym úpravám príbuzné črty v celkových kompozíciách i detailoch. Všetky štyri plastiky sú subtílne, s výraznou
modeláciou rezby tvárových častí i drapérie odevov. Všetky štyri sochy sú
pôvodne gotické, neskôr barokovo upravené a výrazne upravené premaľbami
v 19. stor. Tieto premaľby úplne potláčajú a skresľujú výrazný pôvodný
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sochársky rukopis. V kanonických vizitáciach sú spomínané plastiky Krista
na hlavnom oltári, v rôznych obdobiach v rôznom počte, plastiky uhorských
kráľov však nikdy, takže do oltárneho celku sa dostali až v 19. storočí.
Samotné reštaurovanie bolo vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých
prvkov oltárnej skladby a výrazné sekundárne zásahy náročné z hľadiska
reštaurátorského i metodického. Neogotická úprava so silnými premaľbami sochárskej i maliarskej výzdoby dala spolu s neogotickou oltárnou
architektúrou tomuto dielu výsostne neogotický výraz a výtvarne zjednotila
všetky jeho súčasti. Akýkoľvek zásah v zmysle odstraňovania tejto úpravy
by narušil zámer tvorcov, ktorí túto úpravu v 19. storočí realizovali.
Na druhej strane sa javila ako lákavá možnosť využiť túto príležitosť a tam,
kde je to aspoň čiastočne možné, prinavrátiť dielu jeho autentický výraz.
Spracovaný návrh na reštaurovanie bol predložený do reštaurátorskej komisie
pri Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky, ktorá vyslovila požiadavku
zachovania neogotického výrazu oltárneho celku, s čím sa stotožnil aj
metodik Krajského pamiatkového úradu v Prešove a vlastník pamiatky
a tak kvalitatívne a slohovo nesúrodý oltárny celok bol zachovaný v nezmenenej oltárnej skladbe aj po reštaurovaní. Napriek tomu sa aspoň čiastočne podarilo odkryť a prezentovať aj pôvodný gotický charakter v sochárskej aj maliarskej zložke diela.
Reštaurovanie prebiehalo v troch základných líniách – reštaurovanie
oltárnej architektúry (t. j. predely, oltárnej skrine a nadstavca), reštaurovanie
sochárskej výzdoby a reštaurovanie maliarskej výzdoby, samozrejme
vo vzájomnej súčinnosti tak, aby výsledkom bol opticky nerušivý, harmonický oltárny celok.
Pri reštaurovaní oltárnej architektúry ako nositeľa sochárskej a maliarskej
výzdoby sa kládol dôraz na jeho statické zabezpečenie, t. j. spevnenie
drevnej hmoty petrifikovaním, spevnenie konštrukčných spojov, vyhotovenie dorezávok absentujúcich resp. poškodených architektonických i dekoratívnych prvkov s ich následnou povrchovou úpravou. Plocha gravírovaného pozadia za skupinou apoštolov na predele bola z dôvodu poškodenia
a nevhodnej úpravy celoplošne prezlátená. Na predsunutom tabernákulu
v strede predely bola uplatnená retuš zlatom vo väčšom rozsahu vzhľadom
na jeho časté používanie a kontakt s ľudskou rukou. Na lícnej strane zadnej
krycej dosky sú mená realizátorov. Zo spodnej strany tabernákula sa
nainštalovali malé kolieska, aby bol objekt mobilný pri manipulácii
s krídlami oltárnej skrine, lebo bohostánok je vyšší ako predela. Opravil sa
otáčací a zamkýnací mechanizmus. Drevená klinovacia zámka spájajúca
dve vertikálne časti oltárnej skrine znemožňovala prirodzenú dilatáciu materiálu, čo malo za následok praskanie dosiek zlateného pozadia
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v pozdĺžnom smere. Tieto sa po očistení a petrifikácii celku zlepili a následne vytmelili a retušovali lístkovým a práškovým zlatom na poliment.
Po demontáži Kristovho kríža sa odkryli podpisy pracovníkov vyryté
do kriedovej vrstvy. V nadstavci boli realizované postupy uvedené v úvode,
záverečná retuš lístkovým a plátkovým zlatom sa robila podľa originálu
na lesk a mat.
Pokiaľ ide o reštaurovanie sochárskej výzdoby, možno všeobecne
konštatovať, že plastiky z nadstavca, archy a predely boli poznačené zásahom
z konca 19. storočia veľmi necitlivým voči originálu. Pôvodné vrstvy polychrómie boli vtedy zoškrabané v rôznom rozsahu, niekde aj celoplošne,
a prekryté hrubou vrstvou sadrového podkladu s necitlivou premaľbou.
Razantné zásahy boli na všetkých sochách z nadstavca, Bolestnej Márii,
Márii Magdaléne a apoštoloch. Na všetkých sochách najviac utrpela prakticky polychrómia inkarnátov. Predpokladáme, že popraskaná a strieškujúca pôvodná tenká vrstva sa veľmi ľahko oškrabávala, kým iné partie
horšie. Zlátené časti drapérie a inkarnátu po oškrabaní pokryli novou vrstvou
podkladu a sekundárne pozlátili, ostatné plochy nanovo vymaľovali. Socha
Bolestnej Márie mala takto nanesenú vrstvu podkladu v hrúbke troch až
piatich milimetrov najmä na tvári a rukách. Po odstránení tejto premaľby
a hrubých vrstiev sadrového podkladu sa obnažila kultivovaná gotická
modelácia tváre s krkom, vlasmi, fragmentmi koruny a rúk. Po dohode
s metodikom KPÚ Prešov a vlastníkom bola vyhotovená faximilná kópia
Bolestnej matky v neogotickej úprave z 19. storočia, dnes umiestnená v oltárnej skrini, a originálna socha Panny Márie je po zreštaurovaní umiestnená
v interiéri kostola ako solitér v presbytériu vo svojej gotickej, čiastočne
torzovitej podobe. Olejové premaľby sa postupne odstraňovali aj na soche
Márie Magdalény a skupine apoštolov. Na inkarnátoch a odeve apoštolov
sa sondážnym výskumom potvrdil dostatočný rozsah pôvodnej gotickej
polychrómie, preto boli premaľby a tmely odstránené a retuš sa realizovala čiastočne rekonštrukčným spôsobom najmä z dôvodu exponovaného
umiestnenia radu apoštolov s Kristom na predele. Sochy z nadstavca
s úplne umytou resp. zoškrabanou pôvodnou polychrómiou a plastika
sv. Jána po očistení a minimálnom zásahu ostali v neogotickom výraze
z konca 19. storočia. Všetky plastiky okrem Ukrižovaného Krista boli
petrifikované ponorom v petrifikačnom roztoku. Najväčšie poškodenie
drevokazným hmyzom bolo na plastike sv. Štefana v nadstavci. Tmelenie,
retuš a zlatenie sa realizovalo individuálne a bolo podmienené rôznym
autorským vyhotovením jednotlivých artefaktov. Korpus Krista v arche
nebol napadnutý drevokazným hmyzom. Čiastočné premaľby boli len
na tŕňovej korune, vlasoch a modrých plochách drapérie bedrového rúška.
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Polychrómia inkarnátu nebola v minulosti súvisle premaľovaná okrem
malých retuší. Sekundárne prezlátenie z 19. storočia urobené priamo zlato
na zlato pravdepodobne na vaječný bielok sa neodstraňovalo, lebo nebolo
na kriedovej medzivrstve, ktorá by deformovala modeláciu. Povrch inkarnátu znečistený depozitom prachových častíc pevne súdržných s povrchom
sa očistil, súvislé premaľby modrých plôch drapérie bedrového rúška, hnedá
na vlasoch a zelená na tŕňovej korune, sa odstránili rozpúšťadlami. Odstránili
sa tvrdé tmely najmä na ľavom boku hrudníka. Prieskum nepreukázal
dostatočný rozsah originálnej vrstvy zlátených a modrých plôch bedrového
rúška, preto sa ponechala baroková vrstva súvislého zlatenia retušovaného v 19. storočí spôsobom zlato na zlato a modré plochy so smaltom,
ktorý bol často používaný v 17. a 18. storočí.
Zámerom reštaurovania tabuľových malieb bolo konsolidovať hmotnú
podstatu diela, zabrániť jej deštrukciám a prezentovať najcennejšie kultúrne
vrstvy, ktoré postupne vznikali v jednotlivých úpravách. Reštaurátorský
proces prebiehal v štyroch hlavných etapách – očistenie od depozitov
a sekundárnych vrstiev; zabezpečenie hmotnej podstaty diela upevnením
jednotlivých vrstiev maľby, polychrómie a drevenej hmoty; scelenie
– tmelenie podložky a podkladu a záverečné výtvarné scelenie – retuš.
Reštaurovanie sa v prípade zadných strán tabuľových malieb obmedzilo
v zásade na konzervovanie, t. j. jemné odstránenie povrchových nečistôt,
celkovú stabilizáciu jednotlivých vrstiev a prezentáciu malieb v nedokončenom – čiastočne fragmentárnom stave. Prezentované sú ako študijný
materiál. Slávnostné strany s len lokálnymi premaľbami boli reštaurované
do pôvodného gotického výrazu, z ich povrchu sa odstránili nevhodné
a zdegradované lokálne premaľby, pretmelenia a laky. Poškodenia boli
eliminované novými tmelmi a záverečným výtvarným scelením – retušou.
Maľby pašiového cyklu boli reštaurované v podobe sekundárnej úpravy
z roku 1639. Podobne ako v prípade malieb slávnostnej strany tabuľových malieb boli z ich povrchu odstránené nevhodné mladšie zásahy.
Poškodenia boli eliminované novými tmelmi a záverečným výtvarným
scelením – retušou. Zároveň bol v procese reštaurovania potvrdený fakt, že
pod existujúcou a prezentovanou maľbou z roku 1639 sú dochované fragmenty vrstiev gotických malieb, ktoré korešpondujú s maľbami na zadnej
a slávnostnej strane oltárnych krídel. Ich stav, resp. rozsah je iba približný,
ale v zásade ide buď o nedokončené maľby, resp. silne poškodené – čo bolo
dôvodom ich premaľovania v 17. storočí. Rámovanie a dekoratívne mriežky
slávnostnej strany malieb boli zreštaurované do podoby ich primárneho
vzniku, t. j. 19. storočia. V tejto dobe vznikli ako súčasť riešenia architektúry oltárneho celku.
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Prínosy reštaurovania, nové zistenia, celkové zhrnutie
Z umeleckohistorického hľadiska prínosom reštaurovania neogotickej
oltárnej architektúry bol nález mien ľudí, ktorí sa podieľali na jej zhotovení
v roku 1869 a bohostánku v roku 1874. V oltárnej skrini sú do vrstvy
kriedy vyryté mená: János Gobonya, Jozsef Halkóczy, Jozsef Pirhalla, Gejza
Váralyay a datovanie 1869, ceruzou na dolnej časti archy je písaný dátum
15. 9. 1869. Na zhotovení bohostánku sa podieľali János Gobonya, Gejza
Váralyay, Joszef Halyko a učeň Gyula Fuhrmann, o čom hovorí fragment
zachovaného maďarského textu na zadnej doske bohostánku; na spodnej
doske bohostánku zospodu je ceruzou písaný zle čitateľný nápis, z ktorého
sa dá identifikovať meno Georg Kuszmann a dátum 20. apríl 1874. Na základe týchto dvoch uvedených dátumov možno konštatovať, že práve neskoršie vyhotovenie bohostánku spôsobilo problém pri jeho dodatočnom
umiestnení na oltárnej menze, z čoho vyplynuli nelogické zmeny v umiestnení a usporiadaní radu apoštolov s Kristom v predele oltára.
V rámci sochárskej výzdoby nastal po reštaurovaní výrazný kvalitatívny posun v prípade skupiny apoštolov s Kristom v predele oltára. Tu sa
podarilo presadiť odstránenie hrubých sekundárnych vrstiev kriedy a olejovej premaľby z 19. storočia, ktoré úplne zmenili pôvodný charakter rezby.
Po odstránení neogotických úprav sa odhalil výrazný špecifický rukopis
neskorogotického rezbára, čitateľný v partiách hláv a najmä tvárí s individuálnym črtami, špecifickou rezbou výrazných vystupujúcich až zahrotených
lícnych kostí, modelácií úst, záhybov kože okolo úst, v modelácii vlasov
a s vertikálnou priehlbinou v strede čela nad koreňom nosa.
Pri tejto príležitosti chceme ešte uviesť dva nové poznatky. Počas
reštaurovania sme uvažovali, aký korpus Krista na kríži mohol byť pôvodne
umiestnený v oltárnej skrini, keďže vieme, že dnešný Ukrižovaný tam nebol. V súčasnosti máme v ORA Levoča skupinu Kalvárie zo severnej predsiene kežmarského kostola, slohovo nesúrodú, pozostávajúcu z gotickej
plastiky Ukrižovaného z konca 15. storočia a barokových plastík Panny
Márie a sv. Jána ev., s výraznou neogotickou polychrómiou. Keďže charakteristické črty sochárskeho rukopisu na plastike Ukrižovaného korešpondujú so sochárskym rukopisom autora radu apoštolov v predele hlavného
oltára, je možné predpokladať, že tento Krucifix bol umiestnený v oltárnej
skrini pôvodného oltára zo záveru 15. storočia. Sochársky rukopis a celkový
výraz na barokových sochách Panny Márie a sv. Jána evanjelistu zase
úplne korešponduje s barokovou sochou Márie Magdalény, dnes umiestnenou pri nohách Krista v skrini hlavného oltára, teda Mária Magdaléna patrí
do súboru barokovej kalvárie zo severnej predsiene.
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Výrazný posun nastal aj v prípade sochy Bolestnej matky z oltárnej
skrine. Po vyhotovení faximilnej kópie tejto sochy v neogotickom výraze,
ktorá je dnes umiestnená v oltárnej skrini, boli zo sochy Bolestnej Matky
odstránené hrubé sekundárne vrstvy a zásahy z 19. storočia a bola odhalená
pôvodná gotická socha modliacej sa Panny Márie v ikonografii Kráľovnej
nebies. Táto socha bola pravdepodobne pôvodne umiestnená v oltárnom
nadstavci (sochu Panny Márie spomínajú aj kanonické vizitácie), spolu
so sochami Zmŕtvychvstalého Krista a Krista Spasiteľa sveta. Pri zostavovaní neogotického oltárneho celku v 19. storočí sa po výraznej neogotickej
úprave dostala do novo zostavenej sochárskej kompozície Kalvárie v oltárnej
skrini. Socha Panny Márie – Kráľovnej nebies – je dnes umiestnená ako
solitér v presbytériu kostola, blízko oltára.
Na tabuľových maľbách nenastali po reštaurovaní také zmeny, ktoré by
zásadne zmenili ich doterajší charakter alebo ikonografiu. Odstránením
lokálnych premalieb sa zvýraznili hlavne zachované gotické tabuľové maľby
na slávnostnej strane oltárnych krídel.
Napriek kvalitatívnej a slohovej rôznorodosti oltárny celok nepôsobí
úplne nejednotne a rušivo, pretože po práve ukončenom reštaurovaní ho
do istej miery zjednocuje výrazná gotická reliéfna skupina apoštolov
s Kristom v predele, rozmerné plochy štyroch gotických tabuľových malieb
na otvorených oltárnych krídlach a neskorogotická monumentálna plastika Ukrižovaného v oltárnej skrini, zasadené do neogotického architektonického rámca.
Naďalej otvorená ostáva otázka autorstva hlavného oltára v kežmarskom
farskom kostole v dobe jeho vzniku v druhej polovici 15. storočia. Pri hľadaní východísk treba mať na zreteli historické súvislosti, v tomto prípade
význam, postavenie a pôsobenie Zápoľských na Spiši a špeciálne v Kežmarku. Ich politické ambície i kultúrne objednávky presahovali lokálny
horizont, v umeleckých objednávkach sa neorientovali na domácu umeleckú
produkciu, vyberali si cudzích maliarov, architektov i remeselníkov, čím
jasne prezentovali svoje umelecké nároky a predstavy. Získali mesto Kežmarok s hradom, v tomto významnom obchodnom centre pri poľských
hraniciach si vybudovali svoju rezidenciu, odkiaľ viedli, podporujúc Kežmarčanov, dlhotrvajúcu obchodnú vojnu s kráľovskou Levočou. Nákladne
dali prestavať mestský kostol a zriadili v ňom nové, na Spiši v tom období
zrejme najväčšie oltárne retábulum. Je teda veľmi pravdepodobné, že k jeho
vyhotoveniu si mohli prizvať cudzích majstrov, resp. mohlo ísť o umelecký
import z oblasti Malopoľska alebo Nemecka. Tabuľové maľby na sviatočnej
strane oltárnych krídel, ktoré jediné sú zachované v stave umožňujúcom
hľadanie analógií, naznačujú výraznú príbuznosť s tvorbou Jana Wielkeho,
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Celkový pohľad na oltár po reštaurovaní.
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krakovského maliara pôsobiaceho v druhej polovici 15. storočia v oblasti
Malopoľska. Majster Ján patril medzi najvýznamnejšie umelecké osobnosti
medzi krakovskými maliarmi druhej polovice 15. storočia. Pracovitosť,
remeselná zdatnosť a umelecký talent mu priniesli majetok a profesionálny
úspech v podobe zákaziek jeho dielne a hodnosti staršieho v cechu maliarov,
ktorú získal na sklonku svojho života v roku 1495. Úspechy v maliarskej
profesii dosahoval v období, keď v Krakove zotrvával a tvoril Veit Stoss
(spolustarejší v cechu maliarov), medzi súčasníkmi patril medzi najviac
vychytených, vykonával prestížne zákazky pre kráľa, kostol na Waweli,
pracoval pre krakovské kostoly, kláštory a pod. Podľa Jerzyho Gadomského,
autora monografie o maliarovi, sa Majster Jan silou dramatickej expresívnosti svojich neskorých diel možno vyrovnal dielam z Norimberku privandrovalého rezbára V. Stossa. Zomrel v roku 1497. Medzi jeho diela patrí
Olkuzský polyptych, majstrovské dielo, ktoré maľoval v roku 1485 pre
Kostol sv. Andreja v Olkusze. Je to jediné zachované dielo Jána Wielkeho,
doložené archívnymi prameňmi a signatúrou. Pozostáva zo sochy Madony
s dieťaťom a z dvoch párov pohyblivých krídel. Spolupracoval tu s ním
maliar Stanislav Starý. Na olkuzských maľbách vidíme evidentnú príbuznosť s kežmarskými maľbami v spôsobe zachytenia pozícií figúr, špecifických pozícií hláv, typológií postáv, najmä hláv, tvárí, vlasov, v riasení
drapérií rúch a pod. Veľmi príbuzné až identické typy hláv ženských aj
mužských figúr sú uplatnené takmer vo všetkých viac figurálnych výjavoch
na tabuľových maľbách oboch oltárnych celkov. Možno práve smrť maliara
v roku 1497 mohla byť príčinou nedokončenia malieb na zadných stranách
pevných oltárnych krídel kežmarského hlavného oltára. A práve na týchto
fragmentárne zachovaných – pravdepodobne časovo posledných maľbách
na oltári, sa prejavuje najväčšia expresívnosť a kvalita maliarskeho prejavu
v kompozíciách i detailoch, i keď nie sú dokončené.
Sochársku výzdobu kežmarského oltárneho celku v jej pôvodnej podobe
v dobe vzniku nepoznáme. Odhalený originál gotickej sochy Panny Márie
je vynikajúce neskorogotické sochárske dielo, ktoré po odhalení čaká
na svoje umeleckohistorické zhodnotenie a autorské zaradenie. Na základe
vizuálneho pozorovania možno skonštatovať, že charakter rezby a spôsob
modelácie celku i detailov, najmä partie hlavy, vlasov, tvaru tváre, detailov
očí, očných oblúkov, nosa, úst, vykazujú afinitu k dielu Majstra Pavla aj
Veita Stossa. Niektorí bádatelia zaradili sochu Ukrižovaného z Kežmarku,
sekundárne umiestnenú v hlavnom oltári, k dielu Majstra Pavla z Levoče.
V týchto, prípadne príbuzných autorských intenciách treba skúmať tiež
novo objavený resp. odkrytý originál gotickej plastiky Panny Márie z Kežmarku.
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Predela po reštaurovaní, celok.

Detail tváre Krista po retuši.

Mária Magdaléna, celok po reštaurovaní.

Faksimilná kópia vizáže 19. storočia
a Mária počas reštaurovania.
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Maľby Ukladanie do hrobu a Kristus
v predpeklí, celok. Stav počas čistenia.

Maľby Zvestovanie a Klaňanie troch
kráľov, celok. Stav počas čistenia.

Datovanie reštaurovania v 17. storočí.

Detail maľby – záverečný stav.
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Z DEJÍN TATRANSKÝCH
ELEKTRICKÝCH ŽELEZNÍC
Katarína Potanková
Tatranská elektrická železnica je horská dráha s rozchodom 1 000 mm.
Jej najdlhšia trať o dĺžke 29 km spája Poprad, ležiaci na hlavnej trati
Žilina – Košice, a horské stredisko Štrbské Pleso. Zo stanice Starý Smokovec, ktorá je približne v polovici tejto dráhy, podľa cestovného poriadku
na 13. km, odbočuje trať do Tatranskej Lomnice. Tá je dlhá 6 km. Celá
sieť tatranských elektrických železníc bola budovaná postupne od roku
1908 do roku 1912. Železničná trať prechádzala prevažne náročným horským
terénom. Samotné mesto Poprad leží v nadmorskej výške 670 m. V smere
do Starého Smokovca a na Štrbské Pleso celá trať stále stúpa. Keď vlak
dorazil do cieľovej stanice Štrbské Pleso bol v nadmorskej výške 1350 m!1
Predpoklad pre vznik Tatranských elektrických železníc prinieslo nové
obdobie rozvoja Tatier v roku 1871, keď bola táto oblasť spojená so svetom
Košicko-bohuminskou železnicou (ďalej KBŽ).2 Hnacím motorom pre rozvoj
železníc v Uhorsku sa stal koncesný zákon č. 238/1854 Ríšskeho zákonníka.
Už v marci 1867 uhorský snem nariadil uhorskej vláde, aby bol vypracovaný
návrh na výstavbu železničnej siete v Uhorsku. Tú dostalo na starosť
Kráľovské ministerstvo obchodu v Budapešti, ktoré vypracovalo návrh,
ktorý zahŕňal aj výstavbu piatich železničných tratí na Slovensku. Návrh
vytvoril priaznivé podmienky na výstavbu KBŽ, ktorá sa stala spomínaným
podnetom pre stavbu Tatranskej železnice.3 Po zdĺhavých rokovaniach po
zmene koncesionárov bola v Budapešti 21. apríla 1869 uzatvorená dohoda
medzi uhorskou vládou a Anglo-rakúskou bankou o financovaní stavby
KBŽ, ktorá nakoniec prevzala koncesiu na jej výstavbu.4
Spoj Bohumína so Žilinou, a tým aj s Popradom, otvorili dňa 8. decembra
1871, spojenie Popradu so Spišskou Novou Vsou o štyri dni neskôr. Celá
trať po Košice bola v prevádzke od 18. marca 1872.5 Prvý vlak z Popradu
odišiel 6. decembra 1871 o 23,25 hod. a do Žiliny prišiel 8. decembra 1871
1

2

3
4
5

BOREK, Vladimír: Elektrické vozy řady Emu 49. 0. Tatry v Tatrách 1. Praha 2006,
s. 23 – 24.
Pôvodný názov KBŽ bol Cs. kiralyi szab. Kassa – Oderbergi vasút – Cisársko
kráľovská výsadná Košicko – bohumínska železnica. Bližšie MICHELKO, Pavol –
HANDZUŠ, Milan: Volali ho omnibus. Kežmarok 2004, s. 30.
Tamže.
Tamže, s. 31.
HOUDEK, Ivan – BOHUŠ, Ivan: Osudy Tatier. Bratislava 1976, s. 81.
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o 6, 00 hod. ráno. Na úseku z Popradu do Žiliny bola aj najvyššie položená
železničná stanica Štrba (895 m. n. m.).6 V roku 1889 bola do rúk verejnosti
odovzdaná odbočka KBŽ z Popradu do Kežmarku, ktorá bola neskôr
predĺžená až po Podolínec.7 V roku 1889 bola vybudovaná železnica z Popradu do Kežmarku. V júli 1892 trať predĺžili do Spišskej Belej a následne
potom ďalej do Podolínca.
Prvými prostriedkami, ktoré zabezpečovali prepravu z Popradu do
tatranských osád boli fiakre – koče ťahané konským záprahom obsluhované
fiakristami, čiže povozníkmi z okolitých podtatranských osád, akými boli
napríklad Veľký Slavkov či Nová Lesná a mnohé iné. O tom, že povozníctvo
bolo veľmi rozšírené medzi domácim obyvateľstvom svedčí aj obecná kronika
podtatranskej obce Nová Lesná, v ktorej sa uvádza, že začiatkom 20. storočia
pôsobilo v obci až deväť povozníkov.8 Fiakristi sa riadili určitými cestnými
plánmi, predchodcami dnešných cestovných poriadkov, mali svoje stanovištia – v Poprade, Kežmarku, Spišskej Belej, Tatranskej Lomnici, Starom
Smokovci a neskôr aj vo Vyšných Hágoch. Na ne fiakre prichádzali prevažne
od šiestej hodiny rannej až do dvadsiatej hodiny večer. Rozvojom koľajnicovej dopravy upadal záujem o fiakre a postupne sa z oblastí Vysokých
Tatier vytrácali.9
Prvý projekt stavby železnice z Popradu do Starého Smokovca bol vypracovaný už v roku 1884. Rokom 1891 je datovaný prvý návrh na stavbu
elektrizovanej trate, pre ktorú by sa využila energia z Velického potoka.10
Významným propagátorom železničného spojenia Popradu so Starým Smokovcom bol známy spišský národohospodár a turistický pracovník major
Anton Döller.11
Priamym predchodcom Tatranskej elektrickej železnice boli omnibusy
(elektrobusy), ktoré boli jedinečným unikátom nielen vo Vysokých Tatrách,
ale aj v celom Uhorsku. Iniciatívy na ich zavedenie sa ujal popradský
podnikateľ a od roku 1902 aj nájomca vodnej elektrárne vo Veľkej Viliam
Krieger († 20. novembra 1920)12 a popradský reštauratér13 Vincent Matejka.14
6
7
8
9

10

11

12

OLEXA, Ladislav – STRIŠŠ, Jozef: Koľajová doprava vo Vysokých Tatrách. s. 17.
HOUDEK, Ivan – BOHUŠ, Ivan: Osudy Tatier. Bratislava 1976, s. 81 – 82.
Obecný úrad Nová Lesná. Kronika obce Nová Lesná 1947 – 1967, s. 19 – 21.
ARGALÁCS, Mikuláš – MICHELKO, Pavol: Kronika tatranskej električky a pozemnej
lanovky. Kežmarok 2008, s. 15 – 16.
BOREK, Vladimír: Elektrické vozy řady Emu 49. 0. Tatry v Tatrách 1. Praha 2006,
s. 7
BOHUŠ, Ivan: Vývoj železničnej dopravy v tatranskej oblasti. In: Nové obzory,
č. 7, 1965, s. 99
ŠA Le – pob. PP, fond Miestny národný výbor Poprad. Súpis náhrobných kameňov
v meste Poprad, židovský cintorín. V regionálnych novinách Karpathen Post z 20.

180

Z dejín tatranských elektrických železníc

Linka bola jednou z prvých medzimestských na svete a vôbec prvou trolejbusovou v Uhorsku.15 Pre realizáciu verejnej dopravy pomocou elektrobusov
bola založená akciová spoločnosť Krieger, Matejka a spol. s názvom Tátrai
Villamos Kocsijárat (Tatranská elektrická vozová doprava). Na základe
koncesie z 25. marca 1904, udelenej Kráľovským ministerstvom obchodu
dostali súhlas na stavbu a prevádzku elektrobusovej dopravy. Avšak vzhľadom na nedostatok skúseností podnikateľov v danej oblasti im bola koncesia
vystavená iba na trojročnú letnú prevádzku, a to od 1. júna do 15. októbra
v bežnom roku. Kráľovské ministerstvo obchodu podmienilo vydanie koncesie viacerými podmienkami.16 Na 13,8 km dlhom úseku vtedy prašnej

13

14
15

16

novembra 1920 sa však v nekrológu Viliama Kriegera uvádza, že zomrel 14. novembra 1920 na náhle srdečné zlyhanie a nie 20. novembra. Náhrobný kameň nám
potom pravdepodobne udáva dátum jeho pochovania a nie jeho úmrtia. Bližšie
SAUTER, Theodor: Nekrológ Viliama Kriegera. In: Karpathen Post, roč. 41, 1920,
č. 47, s. 3. Mnohí autori, medzi nimi aj Ivan Bohuš v štúdií Hovorili mu omnibus.
In: Tatry. roč. 23, 1994, č. 5, s. 9., Pavol Michelko a Milan Handzuš v práci Volali
ho omnibus. Kežmarok 2004, s. 45 uvádzajú nepravdivý rok úmrtia 1918, dokonca
v monografii Dejiny Popradu sa dočítame, že zomrel 14. septembra 1921. Pozri bližšie
Chalupecký Ivan (Ed.): Dejiny Popradu. Košice 1998, s. 254. Z nekrológu sa o Viliamovi Kriegerovi dozvedáme, že bol nájomcom liehovaru a fabriky na škrob, bol
hybnou silou celého radu dôležitých podnikov a podnikania. Bol výnimočne podnikavý
a pritom šikovný a skúsený obchodník a povolal k životu mnoho podnikov. Šťastie
prialo jeho podnikom a podnikaniu a keďže majú dobrý základ, tak budú určite rozkvitať aj ďalej. Jeho najlepší výtvor bola prvá elektrická železnica do Tatier, na ktorú
sa naši čitatelia ešte pamätajú. Za tým nasledovala dnešná železnica, na ktorej založení mal Krieger taktiež hlavný podiel. Ale jeho najvýznamnejším dielom bol liehovar, druhý najväčší svojho druhu v Poprade. Bol tiež vedúcou osobnosťou spoločenského, komunálneho a politického života svojho mesta, ktorého názor si všetci veľmi
cenili a taktiež bol príkladom obetavosti. Jeho kultúrny spolok v ňom stráca dlhoročného prezidenta, mesto zase muža, ktorému môže ďakovať za rozvoj a dnešný rozvoj
mesta. Bližšie SAUTER, Theodor: Nekrológ Viliama Kriegera. In: Karpathen Post,
roč. 41, 1920, č. 47, s. 3.
Porovnaj KOLLÁR, Daniel – BOHUŠ, Ivan: Vysoké Tatry na starých pohľadniciach.
Bratislava 2007, s. 53, kde sa uvádza, že Vincent Matejko bol starosmokovský hoteliér.
BOHUŠ, Ivan: Hovorili mu omnibus. In: Tatry. roč. 23, 1994, č. 5, s. 9.
ARGALÁCS, Mikuláš – MICHELKO, Pavol: Kronika tatranskej električky a pozemnej
lanovky, s. 17.
Napríklad, že: prevádzka omnibusov bude zodpovedať všeobecným záujmom, a vyhradzuje si právo na zákaz ich ďalšej prevádzky v prípade, že sa počas nej vyskytnú
vážne nedostatky. Po uplynutí lehoty stanovenej koncesiou na prevádzku elektrobusov
a po jej zastavení musia koncesionári na vlastné náklady odstrániť všetky stavebné
úpravy vzdušného vedenia pozdĺž celej trasy, s výnimkou verejného osvetlenia. Dopravné
prostriedky, stroje, a ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok ostane v ich vlastníctve.
Bližšie MICHELKO, Pavol – HANDZUŠ, Milan: Volali ho omnibus. Kežmarok
2004, s. 45.
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a po daždi veľmi zablatenej cesty boli osadené drevené podpery s kovovými
konzolami, na ktorých viedla trolej. Vozne, ktoré boli dodané z Drážďan
Augustom Stollom, začali premávať na pravidelných linkách v letnej sezóne
1904.17 Elektrický prúd o sile 500 V dodávala vodná elektráreň vo Veľkej,
kde bola umiestnená aj usmerňovacia stanica.18 Elektrobus vykonával denne
v časovom intervale od 7. hod. rannej do 19.15 hod. večer päť jázd a každá
trvala 75 minút.19
Prevádzka elektrobusov sa skončila v roku 1906, keď vypršala platnosť
na ňu udelenej koncesie. Majitelia o jej predĺženie už viac nepožiadali.
Podnikateľom, ani ďalším akcionárom sa vynaložené náklady na zavedenie
elektrobusovej dopravy nikdy nevrátili.20
Krieger a Matejka po neobnovení koncesie nezaháľali a usilovne pokračovali vo svojich plánoch postaviť elektrickú železnicu z Popradu do Starého Smokovca s rozchodom 700 mm. Pre trolejové vedenie chceli využiť
drevené stĺpy, ktoré využívali elektrobusy. Napájanie trolejového vedenia
malo byť realizované z vodnej elektrárne vo Veľkej s napätím 550 V. Už
27. augusta 1906 mali podnikatelia v rukách koncesiu č. 59989/1906
na výstavbu železnice z Popradu do Starého Smokovca a na Hrebienok.
Hneď nato bola založená účastinná spoločnosť Villamos vállalatok részvény
társaság, jej účelom bolo financovanie a stavba železnice. Avšak pre nedostatok financií a síl Kriegera a Matejku do diania vstúpila silná budapeštianska akciová spoločnosť Phöbus. Následne na to sa 23. februára 1907
v Poprade konalo rokovanie o odkúpení rozostavanej železnice od Kriegera
a Matejku. V tom istom mesiaci bola na podnet uhorskej vlády uzavretá
hospodárska zmluva o ďalšej výstavbe tatranskej železnice. Účastníkmi
boli Belvárosi takarékpenztár Budapest, s ňou úzko spojená akciová spoločnosť pre elektrické podniky Phöbus a podnikatelia Krieger a Matejka už
ako Tátrafüredi helyiérdekü villammos vasútak r. t. (Akciová spoločnosť
miestnej Smokoveckej elektrickej železnice) so sídlom v Budapešti.21 Stavebné povolenie pre pozemnú lanovku bolo vydané 28. februára 1908
(pod č. 3249/1908) a pre železničnú trať Poprad – Starý Smokovec 3. marca
1908 (pod č. 16050/1908) to už však na rozchod 1 000 mm po posúdení
celkovej koncepcie technického riešenia. 16. decembra 1908 bola v Starom Smokovci napísaná a účastníkmi schválená zápisnica o kolaudácií.
17
18
19
20
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A tak sa v nasledujúcich dňoch mohla prevádzka tatranskej železnice začať.
Akciová spoločnosť pre elektrické podniky Phöbus v roku 1909 prevzala
prevádzku tatranských železníc.22 Je pravdepodobné, že už v roku 1909
bola vybudovaná remíza a začala stavba parnej elektrárne v Poprade, ktorá
bola uvedená do prevádzky 1. februára 1912, pričom ďalej fungovala aj
elektráreň vo Veľkej. V roku 1910 udelilo Uhorské kráľovské ministerstvo
obchodu firme Phöbus koncesiu č. 51738/1910 na výstavbu železničnej
trate zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice a na Štrbské Pleso.23
Zo stanov týkajúcich sa železnice, ktoré boli firmou 14. augusta 1913
spísané a ktoré obsahovali 40 paragrafov, sa napríklad dozvedáme názov
firmy: Tátrai, helyi érdekü, villamos vasutak részvénytársaság, sídlo firmy,
ktoré bolo v Budapešti, ale aj to, že všetky zasadania správnej rady sa
viedli v maďarčine a spoločnosť vydávala Budapeštianský vestník.24
V organizačnej štruktúre tu pôsobili dve správy: prvou bola Dopravná
správa, tá riadila vlakové čaty, dopravných a komerčných pracovníkov
staníc a zastávok. Druhou bola Vozebná správa, ktorá mala na starosti
samotnú prevádzku, údržbu tratí a zariadení. Pod túto správu ďalej patrili
elektrické motorové vozne a ich „motorvodiči“, parná elektráreň v Poprade
a vodná vo Veľkej, meniareň v Starom Smokovci a remíza v Poprade a Starom Smokovci.25
Po ťažkých rokoch, ktoré mali tatranské železnice za sebou, ponúkla
v roku 1917 Phöbus železnicu na predaj. Po rokovaniach sa novou majiteľkou železníc a pozemnej lanovky stala anglicko-maďarská finančná spoločnosť Egisz, skúpením všetkých ponúkaných akcií. Následne po odkúpení
železníc boli Dopravná a Vozebná správa zlúčené a riaditeľom zlúčených
správ sa stal Alexander Kemény. Avšak už v roku 1921 bola železnica opäť
ponúknutá na predaj. Anglo-maďarská banka ako vlastník električky a lanovky mala stále väčšie finančné ťažkosti. Po vzniku 1. ČSR sa najväčšou
prekážkou stalo riadenie spoločnosti teraz už z iného štátu. Novým majiteľom
železníc sa stala Legiobanka, ktorá vytvorila konzorcium so Stavobankou
s dohodnutým pomerom 75% akcií malo patriť Legiobanke a zvyšok Stavbanke. Železnica bola odpredaná za 7, 5 milióna korún. S Tatranskou že-
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leznicou bola zároveň odkúpená aj pozemná lanovka, s parnou centrálou
a vodnou elektrárňou.26 Prevzatie železníc Legiobankou znamenalo dočasnú
redukciu prevádzky, prepustených bolo 50% zamestnancov, vlaky jazdili
len trikrát denne a niektoré stanice zastávok boli zrušené.27 Po prevzatí
železníc Legiobankou nastali zmeny aj v spomínaných stanovách. Tie boli
prepísané, určité paragrafy boli úplne vypustené a niektoré doplnené. Zmenil
sa názov firmy na Tatranská elektrická vicinálna dráha účastinárska spoločnosť, sídlom firmy sa stala Bratislava. Úradným jazykom bola slovenčina, všetky zasadania vedenia firmy sa mali konať v Bratislave a pri zvláštnych príležitostiach aj v Starom Smokovci. Aj naďalej bol vydávaný úradný
vestník pod názvom Vestník pro železnice a plavbu a Úradní noviny pro
Slovensko“28 V roku 1923 bol Legiobankou za riaditeľa Tatranskej elektrickej vicinálnej dráhy (ďalej TEVD), ako sa teraz železnice nazývali,
zvolený František Rejchrt.29
Vysoké Tatry sa stali koncom 20. a začiatkom 30. rokov veľmi vyhľadávanou a turistami obľúbenou destináciou. Nie je preto žiadnym prekvapením, že sa o TEVD, ktorá prepravovala turistov do ich cieľových staníc,
písalo v nejednom zahraničnom cestovnom poriadku. V International
Services sa o TEVD dozvedáme: TEVD účastinárska spoločnosť udržuje
celoročně výhodné spojení ze stanice Čsd. Poprad-Veľká do Vysokých Tater
a to jak do Starého Smokovce a dále na Štrbské Pleso, tak i do Tatranské
Lomnice. Pulmanovy vozy jsou v zimě vytápěny elektrickým proudem.
Ze Starého Smokovce vede zvlášť 2 km dlouhá lanová dráha na Hrebienok
(1284 m), kde ústí přímo do Sporthotelu. Podél lanovky zřízena je známa
sáňkovací dráha. Tatranská dráha poskytuje hromadným výpravám
turisticko-sportovním, vědeckým a jiným tarifární slevy jízdného a mimo to
zvláštní slevy školním výpravám. Na lanové dráze sa sleva neposkytuje.
Sporthotel na Hrebienku je východiskem horských tur ve východní části
Vysokých Tater. V jeho blízkosti je moderně zeřízená turistická noclehárna
jsou majetkem Tatranské dráhy.30 Preprava a pohodlie cestujúcich bolo pre
železnicu veľmi dôležité. Zo železničnej tarify pre prepravu cestujúcich,
26
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psov, cestovných tašiek a tovaru z roku 1932 sa dozvedáme, že TEVD
pozostávala z dvoch samostatných tratí a to elektrickej trate (úzkokoľajnej),
na ktorej boli prepravovaní cestujúci, cestovná batožina, spešniny a tovar,
tiež živé zvieratá, mŕtvoly, vozidlá, lietadlá a iné ťažké a objemné predmety,
ako aj predmety z výbušnej látky alebo nebezpečné horľaviny, ktoré boli
prepravované len výnimočne a po osobitnej dohode, a lanovej dráhy spájajúcej Starý Smokovec a Hrebienok, na ktorej sa prevážali len cestujúci,
cestovná batožina, spešniny a tovar. V čl. 27 železničnej tarify sa tiež spomína, že cestujúcim je zakázané brať so sebou do vagóna zvieratá, okrem
mačiek, králikov, sliepok, holubov a spevavých vtákov, ktoré sa nachádzajú
v nepriepustnom obale, živé ryby vo vode v malých nádobách, ktoré sú
upravené tak, aby z nich voda nemohla vystriekavať, a to len vtedy, keď
tieto zvieratá nezaberajú viac miesta ako obyčajná príručná batožina. TEVD
svojim cestujúcim tiež ponúkala zľavy na cestovnom. Zadarmo mohli
cestovať napríklad členovia „Národného zhromaždenia“, tiež dve deti až
do dovŕšenia štvrtého roku, ak ich má dospelá osoba na kolenách a nepotrebujú svoje zvláštne miesto. 66% zľava bola poskytovaná hromadným
výpravám, ktoré mali najmenej sto osôb vo svojej skupine. 50% zľava
pripadala zase tatranským kúpeľným hosťom pri odchode z Tatier, školským
výletom, ktoré mali najmenej desať osôb a iným.31
Druhá polovica 30. rokov bola pre TEVD veľmi priaznivá. Veď len napríklad príjmy železnice a lanovky v roku 1937 predstavovali 2,617 mil. Kč
a prepravených bolo okolo 301 tisíc osôb, čo bolo takmer o 50 tisíc viac
ako v roku 1936.32
Z archívneho dokumentu, pravdepodobne z roku 1938, sa o TEVD napríklad dočítame: Naša spoločnosť bola založená v roku 1908 a trvanie
spoločnosti je do roku 2000... Naša spoločnosť má značný vozový park
a to: 4 veľké motorové vozy štvorosové a 3 malé motorové vozy, 2 motorové
vozy pre nákladnú dopravu, 6 prívesných vozov uzavretých a 2 prívesné
vozy otvorené. Pre nákladný tovar je 39 vozov prívesných. ...Okrem toho
patrí spoločnosti veľký nemovitý majetok. V Poprade nám patrí parná
centrála na výrobu elektrickej energie a máme v nájmu vodnú centrálu od
mesta Poprad. Naša spoločnosť vlastní veľký moderný hotel o 75 izbách
dvojposchodový, Šport, na Hrebienku...33 Spomínaný hotel Šport bol daný
do prevádzky v roku 1927, bol pokračovaním už existujúceho zariadenia
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„Kiosk“, do komplexu ktorého patrila aj horná stanica lanovky.34 Od svojich
začiatkov až do roku 1947 bol hotel Šport v prenájme, v roku 1947 bol
aj s náležitým inventárom odpredaný Povereníctvu dopravy (v zastúpení
Podporného fondu železničných zamestnancov) pre rekreačné účely
železničných zamestnancov na Slovensku. Kúpna cena činila 9 500 000
Kčs.35 Po odpredaji hotela sa skončila jeho éra prenájmov, ktorá sa začala
nájomkyňou – vdovou po Žigmundovi Sámsónym, nasledovala Žigmundom Eischnerom, Hugom Fillom, Františkom Pavelom a skončila správcovstvom Jozefa Janečku. Najdlhšie mali hotel v prenájme manželia
Pavelovci a to od roku 1927 do roku 1943. Ich najnižšie ročné nájomné
odovzdané železnici bolo 1200 Kč a to v rokoch 1938 – 1940, a najvyššie
200 000 Kč v rokoch 1929 – 1933.36 Po znárodnení v roku 1947 bol fond
železničných zamestnancov delimitovaný ROH,37 hotel Šport sa stal jeho
majetkom a bol premenovaný na Zotavovňu ROH Hrebienok.38 Hotel Šport
na Hrebienku je stále v prevádzke, v roku 1999 bol však zmenený jeho
názov na hotel Sorea a stal sa vlastníctvom Jednotného majetkového fondu
Odborových zväzov Slovenskej republiky. Hotel prešiel mnohými rekonštrukciami, svojou terajšou architektonickou podobou už len v hmlistých
obrysoch pripomína niekdajší Športhotel. V súčasnosti nesie názov Horský
hotel Hrebienok.39 Tak ako nájomcov menil hotel Šport aj majiteľov, prvými
sa stali TEVŽ a súčasným je spomínaný majetkový fond Odborových zväzov Slovenskej republiky.
TEVD vstupovala do nového Slovenského štátu v plnej sile. V roku
1939 bola TEVD premenovaná na Tatranskú elektrickú vicinálnu železnicu
(ďalej len TEVŽ). Vojna sa vnútorného života TEVŽ akoby ani nedotkla,
možno len v tom, že vo vlakoch a lanovkách bolo počuť nemčinu oveľa
častejšie ako predtým.40
Rok 1939 mal po vojne následky pre zamestnancov nemeckej národnosti.
Súviselo to s tým, že zamestnanci museli vypisovať dotazníky, v ktorých
vypĺňali svoje osobné údaje akými boli meno, priezvisko, rok narodenia,
34
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bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, vzdelanie, pozícia, ktorú zastávali
v zamestnaní. Dotazník zahŕňal aj údaje o rodinných príslušníkoch.
Vo fonde Tatranských elektrických železníc sa nachádza sedem dotazníkov,
nie je známe, či v TEVŽ pracovalo len sedem zamestnancov nemeckej národnosti, alebo sa ostatné dotazníky nezachovali.41 Prepúšťať zamestnancov
nebolo jednoduché, pretože niektorí zastávali veľmi dôležité pozície v zamestnaní, ktoré vykonávali dlhé roky a stávali sa pre zamestnávateľa nenahraditeľnými.
Dobrá situácia na železnici sa odrazila na platoch zamestnancov. Zamestnanci boli platení od toho či sú stálymi zamestnancami, alebo pracujúcimi na dohodu. Zamestnanci boli platovo delení aj na základe toho,
či pracovali v oblasti elektrárne, priamo na železnici, v doprave, alebo
na remíze. Ako vidieť v nasledujúcej tabuľke 1 priemerné zárobky zamestnancov každoročne narastali.

Roky

Priemerné zárobky stálych zamestnancov v jednotlivých rokoch
Železnica –
Elektráreň
Doprava
Remíza
udržiavanie trate
stáli zamestnanci stáli zamestnanci stáli zamestnanci stáli zamestnanci

1937

5.25 Ks

6.05 Ks

4.97 Ks

4.65 Ks

1939

5.72 Ks

6.27 Ks

5.26 Ks

4.97 Ks

1940

6.41 Ks

6.89 Ks

5.78 Ks

5.72 Ks

1941

8.33 Ks

8.13 Ks

6.84 Ks

7.36 Ks

1942

9.83 Ks

8.27 Ks

7.33 Ks

8.08 Ks

1943

11.20 Ks

10 Ks

11.66 Ks

9.33 Ks

Tabuľka 1 Priemerné zárobky stálych zamestnancov TEVŽ v rokoch 1937 – 1943.42

Postupne od januára 1945 sa TEVŽ rozhodlo, že bude kvôli nebezpečenstvu postupne presúvať vozový park do jednotlivých tatranských osád.
Podarilo sa tak dostať mimo Poprad takmer všetky motorové, prívesné,
osobné a nákladné vozne, do Starého Smokovca, Tatranskej Polianky, Vyšných Hágov, Štrbského Plesa a Tatranskej Lomnice.43 Hneď po vojne bola
TEVŽ opäť premenovaná na TEVD.
41
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Na základe dekrétu prezidenta republiky čís. 100/45 z 24. októbra 1945,
príslušnej vyhlášky Ministra priemyslu čís. 1849 zo dňa 27. júla 1946
o znárodnení a vyhlášky Ministra priemyslu čís. 1915 zo dňa 24. októbra
1945 bola energetická časť TEVD úč. spol. v Poprade znárodnená. Táto
energetická časť bola začlenená do podniku Slovenských elektrárni, nár.
podnik.44 Na základe vyhlášky ministra priemyslu č. 2096 zo dňa 24. 10.
1946 o začlenení znárodnených podnikov energetického priemyslu do národného podniku sa začalo 14. januára 1947 o 10 hod. komisionálne preberanie znárodnenej časti TEVD.45 Odovzdaním energetickej časti Slovenským
elektrárňam bol podnik pozbavený aktívnej zložky, ktorá železničnému
sektoru veľkou mierou finančne pomáhala.46 O niekoľko mesiacov neskôr
uvalilo Povereníctvo priemyslu a obchodu v Bratislave na TEVD dekrétom
zo dňa 9. augusta 1947 číslo III./1-2206/1-1947/DIP národnú správu.47 Ešte
koncom roka 1948 boli zoštátnené TEVD na základe vyhlášky 338 ministra
dopravy zo dňa 7. marca 1949 o znárodnení niektorých neštátnych železníc
pre verejnú dopravu. Spolu bolo zoštátnených 55 neštátnych železníc pre
verejnú dopravu. V tejto vyhláške sa priamo hovorilo, že: minister dopravy
vyhlasuje podľa § 1, odst. 3 zákona zo dňa 22. decembra 1948, č. 311 Sb.,
o znárodnení dopravných podnikoch s účinkom doručenia, že dňom 30. decembra 1948 boli zoštátnené neštátne dráhy pre verejnú dopravu.48 TEVD
akciová spoločnosť bola na 52. mieste v tomto „rebríčku“. V roku 1948
bola TEVD opäť premenovaná na TEVŽ. V druhej polovici 40. rokov podnik veľmi dobre prosperoval, veď len na dopravných daniach odvádzal štátu
ročne približne 1 675 000 Kčs a zamestnával priemerne 200 zamestnancov.49
Ani zamestnanci TEVŽ nemeckej národnosti sa nevyhli smernici číslo
5000/46 zo dňa 21. marca 1946, na základe ktorej sa vykonával organizovaný
odsun Nemcov zo Slovenska. Avšak TEVŽ bojovalo za svojich zamestnancov
na základe článku III. bod 5. písmeno b. Smerníc pre sústavný odsun
Nemcov zo Slovenska zo dňa 8. VI. 1946 čís. 5000/3-V/5-1946, ktorý hovoril o tom, že z odsunu sú okrem iných vyňatí nenahraditeľní odborníci
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47
48
49

ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 103/1947, šk. č. 7. (Zápisnica o informatívnej porade
konanej vo veci znárodnenia).
ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 102/1947, šk. č. 7. (Znárodnenie energetickej časti
T.E.V.D.).
ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 111/1948, šk. č. 8. (Žiadosť o zníženie kúpnej ceny
na Matejkovu záhradu).
ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 104/1948, šk. č. 7. (T.E.V.D. pod národnou správou).
Úřední list republiky Československé 1949 II b, s. 1066.
ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 111/1948, šk. č. 8. (Žiadosť o zníženie kúpnej ceny
na Matejkovu záhradu).
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(s ich rodinnými príslušníkmi) navrhnutí na vylúčenie z odsunu komisiou
Povereníctva priemyslu a obchodu a po schválení Zboru povereníkov.
Vieme to na základe toho, že v marci roku 1947 správa TEVŽ a Závodný
výbor zamestnancov TEVŽ žiadal koordinačný výbor, ktorý sa zaoberal
odsunom Nemcov, aby sedem zamestnancov nemeckej národnosti bolo vyňatých z odsunu z Československa. Žiadosť odôvodňovali tým, že všetci
siedmi zamestnanci boli dlhoročne zapracované odborné sily, boli myšlienkami vždy za celistvosť Československej republiky, pri prechode fronty
zostali na služobnom mieste a starali sa, aby majetky podniku boli
zachránené. Koordinačný výbor túto žiadosť v plnom znení zamietol. Už
v apríli 1947 správa TEVŽ a Závodný výbor zamestnancov TEVŽ opätovne žiadal o vyňatie daných zamestnancov z odsunu. V októbri roku 1947
Povereníctvo priemyslu a obchodu navrhlo na vyňatie z odsunu štyroch
zamestnancov nemeckej národnosti, ktorými boli hlavný strojník, zámočník,
strojník parnej centrály a hlavný montér vysokého napätia. Pri týchto
zamestnancoch bola Povereníctvom Priemyslu a obchodu zistená hospodárska dôležitosť. Avšak dopravného referenta, revízora a prúdovú referentku
navrhli na odsun, pretože pri týchto osobách neboli preukázané dôvody
hospodárskej dôležitosti. Nie je známe či TEVŽ tento návrh prijala a postupovala podľa neho, pretože záznamy, ktoré by hovorili o ďalšom osude
týchto zamestnancov sa vo fonde nenachádzajú.50
V roku 1953 dostali dovtedajšie TEVŽ názov Tatranské elektrické železnice (ďalej TEŽ), ktorý nesú dodnes.51 V týchto rokoch nastávalo postupné oživenie cestovného ruchu v Tatrách. Okrem domácich, prichádzali
turisti z celej Európy.52 V roku 1953 bola vozňová správa premenovaná
na Hlavné lokomotívne a vozebné depo v Poprade. V roku 1957 bolo v Poprade zrušené Hlavné vozebné a lokomotívne depo a od 1. júla 1959 bolo
v Poprade zriadené Pobočné lokomotívne depo, ktoré bolo podriadené
Hlavnému lokomotívnemu depu v Spišskej Novej Vsi. O niekoľko rokov
neskôr, 1. júla 1975, bolo v Poprade zriadené samostatné rušňové depo
Poprad.53
Nasledujúci hospodársky a politický vývoj priniesol kvalitu v rozvoji
železnice, modernizáciu tratí, staníc a elektrických motorových jednotiek.
50
51
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ŠA Le – pob. PP, TEŽ, inv. č. 48/1947, šk. č. 3. (Zamestnanci Nemci).
ARGALÁCS, Mikuláš, MICHELKO, Pavol: Kronika tatranskej električky a pozemnej
lanovky. Kežmarok 2008, s. 79.
BOREK, Vladimír: Elektrické vozy řady Emu 49. 0. Tatry v Tatrách 1. Praha 2006,
s. 83 – 84.
ARGALÁCS, Mikuláš – MICHELKO, Pavol: Kronika tatranskej električky a pozemnej
lanovky, s. 78 – 92.

189

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Po zániku Československých štátnych dráh bol v roku 1993 štátom zriadený
právny subjekt Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako nástupca ČSD
pre územie Slovenska. Transformačným procesom, ktorý nastal v roku 2002
sa oddelila osobná a nákladná doprava od ŽSR a vznikla Železničná
spoločnosť, a.s., ktorá bola neskôr v roku 2005 rozdelená na dva podniky.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK), odvtedy zabezpečuje osobnú
prepravu aj na tratiach TEŽ a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
(ZSSK Cargo) slúži nákladnej preprave.54
Posúdila: PhDr. Božena Malovcová

54

OLEXA, Ladislav – STRIŠŠ, Jozef: Koľajová doprava vo Vysokých Tatrách. Webex
media s. r. o, s. 48.
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ŽAKAROVSKÁ OZUBNICOVÁ ŽELEZNIČKA
1884 – 1899
Ján Petrík

Stručné dejiny obce Žakarovce
Obec Žakarovce leží v priečnej doline, vychádzajúcej z údolia rieky
Hnilca, po oboch brehoch žakarovského potoka. Prvá písomná zmienka
pochádza z roku 1368. Žakarovce ležia v severovýchodnej časti Slovenského
Rudohoria, pri potoku pretekajúcom obcou. Vznikli ako banícka obec
na území Gelnice. Železorudné a medené bane boli v obci už v 16. storočí,
v roku 1872 ich získala Těšínsko–třinecká železiarska spoločnosť Arcikniežaťa Albrechta Habsburgského. V súčasnom období má obec 783
obyvateľov.
Banská oblasť Máriahuta sa rozprestiera na území obcí Gelnica, Žakarovce, Jaklovce, Kluknava a Kojšov. Vyznačovala sa veľkým počtom
ložísk, banských diel a starodávnou baníckou činnosťou. Pre svoju výhodnú
polohu v blízkosti rieky a komunikácie sa stala strediskom oboch banských
revírov (myslí sa žakarovský revír a revír Grellenseifen – dnes Perlová
dolina). Tu bolo sústredené vedenie, doprava, energetika a v starších časoch
i hutníctvo. Dnes sú banské ložiská vydobyté a po baníckej činnosti nám
ostali len fragmenty z čias kedy tu baníctvo a úprava banských produktov
prekvitala.
Ozubnicová železnica v Žakarovskom údolí
Pokusy s prvými ozubnicovými železnicami sa konali už začiatkom
19. storočia v Anglicku a v Spojených štátoch amerických, neboli však
úspešné.1 Za skutočnú pravlasť ozubených železníc však môžeme považovať
Švajčiarsko. Tu bola 21. mája 1871 uvedená do prevádzky ozubnicová
železnica z Vitznau na horu Rigi. Skutočnými švajčiarskymi raritami
sú ozubnicové trate na Pilatus z roku 1889, ktorá má stúpanie 480 ‰
a končí v nadmorskej výške 2073 m. n. m.2 a tunelová elektrická trať

1
2

HONS, Josef: HORSKÉ DRÁHY SVĚTA. In: NADAS Praha, 1985.
VOKÁČ, Petr: Ozubnicí na železniční střechu Europy. In: Fakta & svědectví, roč. IV.,
číslo 1/2012, s. 26 – 27.
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na Jungfraujoch, so stúpaním 250 ‰, končiaca v nadmorskej výške 3454
m.n.m., uvedená do prevádzky v 1. augusta 1912.3
Prvou ozubnicovou železnicou na území Slovenska, bola zubačka
v Žakarovciach na Spiši. Na rozdiel od tatranskej, ktorá je svojim zameraním
turistická, slúžiaca výlučne pre dopravu osôb, žakarovská ozubnicová
železnica bola priemyselná. Slúžila na prepravu vydobytej železnej rudy,
ako vnútrozávodná doprava medzi ťažobnými štôlňami žakarovského údolia
a pražiacimi pecami v Mária Hute. Napriek tomu že ozubnicová železnica
zabezpečovala vnútrozávodnú prepravu rudy spoločnosti Arcikniežaťa
Albrechta, jej prevádzku po organizačnej a dopravnej stránke zabezpečovala Košicko–bohumínska železnica (KBŽ).
V druhej polovici 19. storočia, ale hlavne na jeho konci, bol Spiš výdatne industrializovaný. Rástol a budoval sa tu banský a úpravarensky
priemysel, budovali sa železiarne, prvé elektrárne a príslušná dopravná
infraštruktúra, najmä priemyselné železnice a lanové dráhy. Do tejto oblasti
spadá aj preprava vyťažených rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí. Išlo
o železnice s normálnym rozchodom a celoštátnym významom, ale aj
o úzkorozchodné železnice miestneho významu, resp. o vnútrozávodnú
prepravu rúd a dreva.
Strojná doprava rúd a rúbaniny v rámci vnútrozávodnej dopravy v banských závodoch Spišsko-gemerského rudohoria sa uplatňovala často.
V rámci ďalšej výstavby banského závodu v Máriahute, dal jeho vlastník
Arciknieža Albrecht vybudovať v roku 1884 medzi pražiarňou rudy banského závodu v Máriahute a dobývacími štôlňami, z ktorých najvyššie bola
lokalizovaná štôlňa Zuzana, ozubnicovú železničnú trať s parnou trakciou.
Jej účelom bolo dopravovať vyťaženú surovú železnú rudu (siderit) z vyššie položených ťažobných štôlni v údolí Žakarovského potoka k pražiacim
peciam v Máriahute. Ozubnicová železnička bola dobudovaná v roku 1885
a preprava rudy na nej sa začala vo februári roku 1885, plná prevádzka
sa však pravdepodobne rozbehla až neskôr (údajne až v roku 1887). V roku
1886 bola na hornú stanicu ozubnicovej železnice – Zuzanu – napojená
lanovka, ktorá zvážala na Zuzanu rudu vyťaženú v štôlňach na vrchu
Klippberg.
Aká bola genéza Žakarovskej ozubnicovej železničky systému
Riggenbach? Listinou Ministerstva verejných prác a dopravy v Budapešti
z dňa 4. mája 1884 bola na dni 15. – 16. mája 1884 zvolaná obhliadka trasy budúceho staveniska ozubnicovej železnice v žakarovskej doline.4
3
4

http://de.wikipedia.org/wiki/pilatusbahn http://de.wikipedia.org/wiki/jungfraubahn.
Štátny archív Levoča (ŠA L), Spišská župa (SŽ), č. 4398, 6444, 8892/1884.
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Obhliadky budúcej trate sa zúčastnili: Arciknieža Albrecht – majiteľ baní,
majiteľ úpravne, investor a vlastník budúcej ozub. železničky; Szumrák Pál
– dozorca – za Ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti; Barvits
Albin – dozorca – za Uhorské kráľovské železnice; Székaly Farkas – hlavný
notár Spišskej župy; Winklér Pál – slúžny Banského okresu Spišskej župy;
Scholz Gustav – kráľovský obvodný hlavný inžinier Spišskej župy; Meszáros
Aurel – kráľovský banský komisár za Banský kapitanát v Spišskej Novej
Vsi; Domonkos Albert – závodný inžinier účastinnej spoločnosti Železnice
gelnickej doliny; Dr. Bukovský Rudolf – za riaditeľstvo Těšínsko-třineckej
železiarskej spoločnosť Arcikniežaťa Albrechta – právny radca. Na základe
zápisu z tejto obhliadky bola vydaná dňa 12. júla 1884 povoľovacia listina,
ktorá obsahovala stavebné a obchodné podmienky, ktorých bolo spolu 23.
To už boli konkrétne podmienky podľa ktorých mohla ozubnicová železnička existovať:
1. Používané rušne museli byť vybavené parnou píšťalou, museli mať dve
trecie brzdy. Jednu na stlačený vzduch a jednu ručnú. Brzdy museli
umožniť pri plnom zaťažení zastaviť vlak na dráhe dlhej 20 m (dnes
zábrzdná vzdialenosť).
2. Tiež ozubené koleso rušňa muselo byť brzdené.
3. Vozne sa museli spájať s rušňom aj medzi sebou.
4. Rušeň pri chode z kopca musel byť v čele vlaku. Pri chode do kopca
na konci vlaku, teda vozne boli tlačené.
5. Vozne zaradené do vlaku museli byť vybavené trecími brzdami.
6. Vlak pozostával najviac zo šiestich vozňov z ktorých dva vozne museli
mať brzdové ozubnicové koleso.
7. Pri chode z kopca sa vlak rozbiehal vlastnou hmotnosťou, parná sila sa
na ťahanie vlaku nesmela používať. Rýchlosť vlaku sa riadila brzdením.
8. Ak sa na koľajniciach vytvoril ľad, vlaky nesmeli premávať. Ľad sa
musel z koľajníc odstrániť. Až potom bola povolená prevádzka.
9. Rušeň v prevádzke musel mať platnú kotlovú skúšku.
10. Počas prevádzky na adhéznej časti trate (medzi štôlňami Mária a Viliam
v dĺžke 717 m) museli byť brzdy každého vozňa natoľko zatiahnuté, aby
sa vlak aj pri poruche brzdy rušňa samostatne zastavil.
11. Maximálna dovolená rýchlosť vlakov bola pri chode z kopca 8 km/h
a pri chode do kopca 12 km/h. Táto rýchlosť nesmela byť prekročená!
12.Riadením rušňov mohli byť poverení len rušňovodiči s platnými skúškami.
13.Na trati museli byť zamestnaní strážcovia v takom počte, aby prezreli trať
aspoň 4-krát denne.
14.Vlak musel byť obsadený brzdármi tak, aby sa dali obslúžiť všetky
vozňové brzdy vo vlaku.
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15. Pre trať sa museli vypracovať prevádzkové pokyny s ktorými museli byť
oboznámení a preškolení všetci zamestnanci.
16. Vlakový, strážny a ostatný personál musel mať signalizačné pomôcky
a musel byť poučený o ich používaní.
17. Pred každým prechodom nezaopatreným rampou, museli byť osadené
dopravné značky oznamujúce spomalenie jazdy (pomalý chod) a to
50 m v smere Zuzana – Mária Huta, teda dole kopcom a 20 m v opačnom smere, teda hore kopcom.
18. Pred dopravnými značkami pomalého chodu, musel rušňovodič natoľko
znížiť rýchlosť aby v prípade prekážky zastavil na desiatich metroch.
19. Preprava osôb, okrem vlakového a traťového personálu, bola prísne
zakázaná.
20. Vlaky mohli premávať len cez deň, a to podľa vopred vypracovaného
cestovného poriadku.
21. Keď nebolo možné telegraficky, alebo telefonicky zabezpečiť križovanie
vlakov na trati, vlaky križovanie nesmeli uskutočniť.
22. Vlaky moli premávať len cez deň. V prípade nočnej prevádzky bolo
potrebné požiadať o súhlas vládu. Pre nočnú prevádzku museli byť vypracované zvláštne bezpečnostné pokyny a predpisy.
23. Pre prevádzku trate musela byť ustanovená zodpovedná osoba, ktorá
zodpovedala za bezpečnosť prevádzky a dodržiavanie predpisov – dnes
by sme povedali bezpečnostný technik.
Technické parametre žakarovskej ozubnicovej železnice systém
Riggenbach:
Budovy staníc mali byť z dreva, resp. z vhodného miestneho a dostupného materiálu.

Trasa Žakarovskej ozubenej železničky s banskými štôlňami, ktoré obsluhovala.

Trasa zubačky viedla strmým údolím žakarovského potoka a bola situovaná tak, aby viedla čo najbližšie k jednotlivým ústiam ťažobných štôlni.
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Tie boli na ozubnicovú trať napojené samostatnými koľajnicami. Samotnú
obec Žakarovce trasa obchádzala. Zubačka obsluhovala tieto ťažobné štôlne:
Kálman, Anton, Mária, Viliam, Rudolf a Zuzana. Päť úsekov trate pracovalo
v ozubnicovom režime a v adhéznej prevádzke pracoval len úsek medzi
štôlňou Mária a štôlňou Viliam.
Východzí bod trate: Úpravňa rudy – nádražie pri pražiacich peciach
v Mária Hute, ležiace v nadmorskej výške 336 m n. m. Dovezená ruda sa
dala z vozíkov vysýpať samospádom priamo do pražiacich pecí. Ruda sa
však vozila aj do železničnej stanice Žakarovce, kde sa prekladala do vagónov železničnej trate Margecany – Gelnica, t. j. prípojky Košicko–bohumínskej železnice, vybudovanej v roku 1884. Odtiaľ ruda putovala na ďalšie
spracovanie do moravských či sliezskych hút, čiže ozubnicová železnica
bola v skutočnosti pripojená na KBŽ, ale jej primárna úloha bola vnútrozávodná doprava.
Koncový bod trate: Ústie štôlne Zuzana, ležiace v nadmorskej výške
569 m n. m.
Celková dĺžka trate: 3875 metrov.
Výškový rozdiel (prevýšenie): 233 metrov.
Nádražie pri úpravni: 336 m n. m.
Ústie štôlne Zuzana: 569 m n. m.
Stúpanie: 107 – 110 ‰.
Úsek medzi štôlňou Mária a Viliam v dĺžke 717 m bol adhézny so stúpaním 32‰.
Rozstup ozubníc: 100 mm.
Rozchod: 1000 mm.
Dopravná rýchlosť: Zhora dole: 8 km/h; Nahor: 12 km/h.
Štrkové lôžko: muselo mať hrúbku 25 cm a šírku 2,2 m, celková
šírka násypu 3 m, rozchod koľajníc 1 meter, podvaly boli dlhé 1,8 m, hrubé
0,12 m a mohli byť aj z mäkkého dreva.
Lokomotívy: Parné lokomotívy pre ozubnicovú prevádzku vyrobila
strojáreň „Lokomotivfabrik Esslingen“, majiteľom ktorej bol E. Kessler
v Esslingene (Nemecko) v roku 1884. Boli to tendrové lokomotívy výrobných čísiel 2052 a 2053. Mali na svoju dobu unikátny, revolučne riešený
konštrukčný systém. Kotol bol v ráme lokomotívy osadený šikmo tak, aby
v prevádzke, t. j. pri stúpaní či klesaní na trati, zaujímal vodorovnú polohu.
Lokomotívy mali jednu hnaciu nápravu s ozubeným hnacím kolesom a dve
nápravy adhézne. Bezpečnosť zaisťovala protitlaková brzda pre jazdu smerom
dole a ručná ozubnicová brzda.
Technické údaje lokomotívy: priemer valcov 240 mm, zdvih 450 mm,
tlak pary 1,1 Mpa (11at), priemer hnacích kôl 764 mm, výhrevná plocha
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27,8 m˛, rozchod 1000 mm, rozvor kolies 1850 mm, hmotnosť lokomotívy
13,93 tony, spotreba vody 200 l/km, spotreba uhlia 38 kg/km.5
Vozňový park: Tvorilo ho 39 výsypných vozňov na prepravu rudy
a 6 plošinových vozňov na prepravu dreva. Všetky vozne boli vybavené
ručnou brzdou a deväť z nich malo brzdové ozubnicové koleso. Plne naložený vlak mohol mať najviac šesť vozňov a 32 ton materiálu.
Technické parametre nákladného vozňa: Ložný obsah rudy 5,25 t,
brutto hmotnosť 2,2 resp. 2,9 t, rozvor kolies 1 500 mm, dĺžka vozňa vrátane Riggenbachovej brzy 3,6 m, výška 1,7 m.
Organizácia práce na ozubnicovej železničke: Prevádzku ozubnicovej železničky zabezpečovala Košicko–bohumínska železnica, ktorá zamestnávala strojvedúceho a kuriča. Odvoz rudy sa zabezpečoval denne,
vždy od jednej štôlne. Podľa toho o ktorú sa jednalo, pohyboval sa aj počet
dvojíc vlakov (od 8.00 do 17.00 hod.) pri 12 hodinovej pracovnej dobe.
Životnosť tejto unikátnej ozubnicovej železničky nebola dlhá. V rokoch
1897 – 1899 premiestnili pražiace pece k štôlni Zuzana, teda tam, kde
ozubnicová železnička končila, čím sa doprava po nej stala bezpredmetná.
Zároveň bola v roku 1899 dobudovaná lanová dráha od pražiarni pri ústi
štôlne Zuzana v Žakarovciach, do železničnej stanice Kluknava, ležiacej
na Košicko – bohumínskej železnici. Jej dĺžka bola 4 430 m. Pražená ruda
sa takto dostávala priamo do vagónov Košicko – bohumínskej železnice
a nemusela putovať okľukou po železnici gelnického údolia (Margecany –
Gelnica) cez Margecany na trať KBŽ.6
Po premiestnení pražiacich pecí a dobudovaní novej lanovej dráhy,
ktorá bola trasovaná od pražiacich pecí na Zuzane do železničnej stanice
KBŽ v Kluknave, sa žakarovská ozubnicová železnica stala bezpredmetnou,
využitie pre ňu neexistovalo a musela ukončiť svoju činnosť. Ruda sa
nemusela prevážať okľukou cez Margecany, jej preprava sa zlacnila, čo bol
ekonomický stimul pre zrušenie žakarovskej ozubnicovej železničky.
5

AMV SR – ŠÚBA Banská Štiavnica, Banská a hutná spoločnosť. Banské riaditeľstvo
v Moravskej Ostrave. Inventár 1881 – 1946, inv. č. 349.
6)
BOMBARA, Peter: Ozubnicová doprava patrila aj priemyslu. In: Spišský denník,
9. 11. 2002.
BAUER, Zdenek: Naše nejstarší zubačka (1). In: ŽELEZNIČÁŘ, ročník 31, číslo 6
/1981, s. 90 – 91; HONS, Josef: Horské dráhy světa. In: NADAS Praha, 1985, s. 29
– 30; KOLEKTÍV AUTOROV: 25 rokov Železorudných baní Spišská Nová Ves.
Košice 1970, s. 117; MAGULA, Rudolf: Prvá zubačka Uhorska u nás. In: Spišské
hlasy, roč. XXXVII., č. 2/8. 1. 1986, s. 5; MAGULA, Rudolf: Systém dopravy banských produktov v baniach východného Slovenska v r. 1850 – 1938. In: Veda a technika v dejinách Slovenska 6. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš, 1993, s. 60 –
63; RUSNÁK, Ernest: Žakarovská zubačka. In: Spišské hlasy, roč. XXVIII., (XXXVIII.),
č. 33/19. 8. 1987, s. 2.
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Všetky práce o žakarovskej ozubnicovej železničke končia konštatovaním, že ďalší osud lokomotív z tejto železničky je neznámy. Štúdiom
v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici7 sa nám podarilo
objasnilo ďalší osud lokomotív z ozubnicovej žakarovskej železničky.
Pretože boli majetkom KBŽ, boli uskladnené vo Výhrevni v Spišskej Novej
Vsi. Boli skúšané na ozubnicovej trati Tatranská Štrba – Štrbské Pleso,
ktorá bola medzi tým vybudovaná, ale konštrukčne sa pre túto trať nehodili. V roku 1907 sa o ne zaujímali zástupcovia lokálnej železnice
GOLLESCHAU-USTRON (Goleszów – Ustroń dnes v Poľsku), ale uplatnenie
nenašli ani tam. Využitie pre ne nebolo a ani sa nenašlo. Až v roku 1911
boli odpredané lokomotívke Orenstein & Koppl, kde ich zrejme prerobili
podľa nejakej novej objednávky.

7)

ŠUBA Banská Štiavnica, fond: Banská a hutná spoločnosť, Banské riaditeľstvo v Moravskej Ostrave, Inventár 1881 – 1946.
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ALFONS WOLFGANG CZIBULKA
(1842 – 1894)
Jozef Jendrichovský
Mnohé významné osobnosti hudobného života, ktoré výrazne obohatili
svetovú hudobnú kultúru, pochádzajú z územia Slovenska. Jednou z nich
je aj u nás takmer neznámy hudobný skladateľ, divadelný a vojenský dirigent Alfons Wolfgang Czibulka, rodák zo Spiša, ktorého 170. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname.
Alfons Wolfgang Czibulka sa narodil 14. mája 1842 v Spišskom Podhradí
v rodine, ktorej osudy boli úzko spojené s armádou. Jeho otec, Roman
Czibulka st., bol vojenský lekár-chirurg v hodnosti majora rakúsko-uhorskej
armády. Staší brat, Roman Czibulka ml. (1839 Bratislava – 1900 Krakov),
bol tiež v službách rakúsko-uhorskej armády, neskôr sa aktívne zúčastnil
Januárového povstania (1863 – 1864), v bitke pod Puławami bol ťažko
zranený a takmer padol do ruského zajatia. Ako vojenský kapelník v rakúsko-uhorskej armáde pôsobil aj Alfons Wolfgang Czibulka a jeho syn,
Dr. Alfonso Clemens Czibulka (1866 Viedeň – ?), nasledoval svojho starého otca Romana Czibulku st., keď sa po ukončení štúdií na lekárskej
fakulte Univerzity vo Vermonte (USA) stal chirurgom a pôsobil ako vojenský
lekár v americkej armáde.
Alfons Czibulka získal základy hudobného vzdelania v Bratislave
v hudobnej škole, ktorá pôsobila pri Cirkevno-hudobnom spolku Kirchenmusikverien zu St. Martin. Hru na klavíri študoval u regenschoriho Dómu
sv. Martina, hudobného pedagóga poľského pôvodu Carla Frajmanna
z Kochlowic. Aktívnym členom Cirkevno-hudobného spolku bol aj jeho
otec Roman Czibulka st. (v roku 1847 mu bolo udelené Čestné uznanie
spolku). V štúdiu hudby pokračoval vo Viedni. Už ako 15-ročný začal
svoju úspešnú umeleckú kariéru ako klavírista v južnom Rusku a v roku
1862 sa iba 20-ročný stal dirigentom francúzskej opery v Odese. V rokoch 1864 – 1865 bol učiteľom hudby a dirigentom vo Wiener Neustadt,
v Innsbrucku a v Terste a v roku 1865 sa stal druhým dirigentom v Karlovom divadle vo Viedni (prvým dirigentom bol zakladateľ Viedenskej operety, hudobný skladateľ Franz von Suppe).
Oženil sa s Carolinou, rod. Kolbay (jej rodičia F. a Maria Kolbay údajne
pochádzali z Viedne), s ktorou mal okrem už spomínaného syna Alfonsa
Clemensa aj dcéru Charlotte.
Kariéru vojenského kapelníka začal v roku 1866 v Bolzane v 17. pešom pluku. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako kapelník 23. pešieho pluku
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v Petrovaradine (1869 – 1870), 20. pešieho pluku v Krakove (1870 – 1871),
25. pešieho pluku v Prahe (1872 –
1880), 44. pešieho pluku v Terste (1880
– 1882) a 44. pešieho pluku vo Viedni
(1883 – 1888). V roku 1873 usporiadal
v Rotunde vo Viedni veľkolepý koncert pri príležitosti svetovej výstavy
(Weltausstellung Wien 1873) a v tom
istom roku mu pápež Pius IX. udelil
medailu BENE MERENTI.
Pri príležitosti zásnub korunného
princa Rudolfa Habsburgského a belgickej princeznej Stefanie v roku 1880
skomponoval svoju najpopulárnejšiu
klavírnu skladbu Stefanie-Gavotte op.
312, ktorá ho preslávila na celom svete
(skladba prvýkrát vyšla tlačou v tom
istom roku v Prahe u Emauela Wetzlera). V tom istom roku dosiahol aj
jeden zo svojich najväčších umeleckých úspechov, keď získal prvú cenu
na medzinárodnej súťaži kapelníkov v Bruseli (Internationale Musikkapellenkonkurrenz). Súťažil s vojenskou hudbou 25. pešieho pluku v Prahe,
ktorá bola doplnená hudobníkmi z 36. pešieho pluku na celkový počet 80
hudobníkov. Súťažný repertoár tvorili skladby uznávaných európskych
hudobných skladateľov – Hectora Berlioza (1803 – 1869), Franza Liszta
(1811 – 1886) a Giuseppe Verdiho (1813 až 1901). Úspech vojenskej kapely v Bruseli bol obrovský, a to aj mimo súťaže. Všade, kde sa hudba
objavila, bola odmenená búrlivým potleskom a obsypávaná kvetmi. Úspech
zožala aj na belgickom kráľovskom dvore, keď belgická princezná Stefanie
a korunný princ Rudolf ocenili dirigenta Alfonsa Czibulku vzácnym
diamantovým prsteňom. Rakúsko-uhorský cisár František Jozef I. mu v tom
istom roku udelil vysoké vyznamenanie – Zlatý kríž za zásluhy. O jeho
dobrých vzťahoch s cisárskym dvorom svedčí aj to, že pri príležitosti sobáša
korunného princa Rudolfa a belgickej princeznej Stefanie Belgickej roku
1881 skomponoval valčík Vermählungslieder op. 313.
Od roku 1889 bol dirigentom v Hamburgu v Concerthaus Flora. Počas
pôsobenia v Nemecku skomponoval dodnes populárnu skladbu Liebestraum
nach dem Balle, Intermezzo op. 356, dnes vo svete známu najmä pod
názvom Love’s Dream After the Ball. Krátko pred smrťou sa stal opäť kapelníkom 19. pešieho pluku vo Viedni.
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Začiatkom 90. rokov 19. storočia
boli vo Viedni obľúbené veľké koncerty, na ktorých vystupovali aj vojenské hudby, ktoré boli mimoriadne
obľúbené. V Sängerhalle viedenského Pratra sa 10. 5. 1891 konal tzv.
Monstre-Concert, na ktorom vystúpili všetky viedenské vojenské kapely
za účasti 15 000 divákov. Rakúsky
hudobný skladateľ Johann Strauss ml.
(1825 – 1899), nazývaný aj „kráľ
valčíkov“, pri tejto príležitosti dirigoval svoj známy valčík Na krásnom
modrom Dunaji op. 314. So svojimi
kapelami okrem vtedy mimoriadne
obľúbeného vojenského kapelníka
Alfonsa Czibulku vystúpili populárny
český vojenský kapelník Karel Komzak ml. (1850 – 1905) a známy operetný
skladateľ a vojenský dirigent Franz Lehár (1870 – 1948), rodák z Komárna.
Alfons Czibulka sa s vojenskou kapelou 19. pešieho pluku vo Viedni
predstavil aj 4. júna 1893 v Rotunde viedenského Pratra, keď sa uskutočnil
ďalší Monstre-Concert, na ktorom sa zúčastnilo osem vojenských hudieb.
Nemecko-americký skladateľ Theodore Moses Tobani (1855 – 1933)
roku 1893 na motívy skladby Alfonsa Czibulku Wintermärchen Waltzes
op. 366 (1891) skomponoval klavírnu skladbu Hearts and Flowers op.
245, ktorá je dodnes populárna najmä v USA.
Alfons Czibulka zomrel 27. októbra 1894 vo Viedni vo veku 52 rokov,
kde je aj pochovaný na cintoríne Zentralfriedhof. Jeho umeleckú činnosť
už počas jeho života ocenili aj ďalší panovníci. Vysoké štátne vyznamenania mu udelili Milan I. Obrenović, kráľ Srbska (Belehrad 21. 2. 1889)
a Karol I., kráľ Rumunska (Bukurešť 16. 12. 1892). V roku 1938 po ňom
pomenovali jednu z viedenských ulíc na Czibulkagasse.
Czibulka bol nesmierne pracovitý a celý svoj plodný život zasvätil
hudbe. Nikdy sa konkrétne nerozhodoval pre civilnú alebo vojenskú kariéru,
čo sa prejavilo aj v jeho skladateľskej tvorbe. Bol spolutvorcom Viedenskej
operety, pri komponovaní operiet spolupracoval s najlepšími vtedajšími
libretistami. Skomponoval 6 operiet:
Pfingsten in Florenz (Turíce vo Florencii) – komická opereta v 3 dejstvách
Libreto: Richard Genée, Julius Riegen
Premiéra: 20. 12. 1884 Theater an der Wien
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Der Jagdjunker der Kaiserin (Poľovnícky panoš) – komická opereta
v troch dejstvách
Libreto: F. Zell, Richard Genée
Premiéra: 3. 12. 1885 Walhalla – Theater Berlín
Die Glücksritter (Dobrodruhovia) – komická opereta v troch dejstvách
(na motívy A. Dumasa)
Libreto: Richard Genée, Wilhelm Mannstädt, Bruno Zappert
Premiéra: 22. 12. 1887 Carl Theater Wien
Gil Blas von Santillana – opereta v troch dejstvách
Libreto: F. Zell, Moritz West
Premiéra: 23. 11. 1888 Carl-Schultze-Theater Hamburg
Der Bajazzo – komická opereta v 3 dejstvách
Libreto: Victor Léon, Heinrich von Waldberg
Premiéra: 7. 12. 1892 Theater an der Wien
Monsieur Hannibal (Signor Annibale) – opereta v troch dejstvách
Libreto: Wilhelm Mannstädt, Karl Dreher
Premiera: 5. 9. 1893 Mníchov, Staatstheater am Gärtnerplatz.
Opereta Pfingsten in Florenz získala veľkú popularitu aj v Taliansku
a Nemecku, no najmä v USA, kde sa hrávala pod názvom Amorita. Autormi
americkej adaptácie boli producenti Sydney Rosenfeld (1855 – 1931)
a Carl Goldmark (1830 – 1915). Premiéra bola 16. 11. 1886 v Casino Theatre
v New Yorku (91 repríz). Pozoruhodný úspech dosiahla aj americká adaptácia
operety Der Glücksritter der Kaiserin pod názvom The May Queen, ktorá
mala premiéru 1. 4. 1889 v Palmer´s Theatre v New Yorku (37 repríz).
Okrem operiet skomponoval okolo 300 skladieb (tance, pochody, skladby
pre klavír a pod.) a známy bol aj ako aranžér. Medzi najznámejšie patria
Erzherzog Friedrich-Marsch op. 286 (1878), Stephanie-Gavotte op. 312
(1880), Vom Donaustrand, Marsch op. 339 (1887), Liebestraum nach dem
Balle, Intermezzo op. 356 (1890), An Dich!, Walzer-Serenade op. 390 (1894).
Aranžoval skladby anglického operetného skladateľa Arthura Seymoura
Sullivana (1842 – 1900), anglickej skladateľky Caroline Lowthian (1860
až 1943), rakúskeho operetného skladateľa Carla Zellera (1842 – 1898),
belgického skladateľa Jeana Louisa Gobbaertsa (1835 – 1886), amerického
skladateľa Charlesa Kassela Harrisa (1867 – 1930) a i. Výnimočné postavenie
má Requiem na pamiatku padlých rakúskych vojakov pri Custozze roku
1866 a zvláštnu pozornosť si zaslúžia aj jeho úpravy skladieb Ludwiga van
Beethovena pre vojenské dychové hudby.
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VÝZNAMNÉ HUDOBNÉ VÝROČIA KEŽMARKU
Andrej Janovský
V roku 2012 sme si pripomenuli jubileá troch významných osobností
spojených s kultúrnym, najmä hudobným životom na Spiši. Boli to Karel
Jan Zoubek, Ernest Genersich a Ján Móry.
Karel Jan Zoubek
Hudobný život 20. a 30. rokov 20. storočia v Kežmarku veľmi výrazne
obohatil vynikajúci český husľový virtuóz , skladateľ, dirigent a hudobný
pedagóg Karel Jan Zoubek. Narodil sa v českom meste Kadaň 19. 1. 1902.
V prajnom rodinnom prostredí, otec bol veľmi dobrým huslistom, matka
Juliana mala absolútny sluch, sa rýchlo rozvíjalo mimoriadne nadanie Karla
Jana Zoubka, ktorý v roku 1918 ukončil štúdium na pražskom konzervatóriu.
V rokoch 1918 – 1919 pokračoval v štúdiu na majstrovskej škole vo Viedni
u slávneho českého huslistu prof. Otakara Ševčíka.
V roku 1919 začal s koncertnou
činnosťou v Československu, Švajčiarsku a potom vo
Francúzsku. V tom
istom roku sa po prvý raz predstavil
kežmarskému publiku. Mladý virtuóz
mal 17 rokov. Jeho
otec Karel Zoubek
bol vymenovaný
za riaditeľa berného (dnes daňového) úradu v Kežmarku. Funkciu vykonával až do roku 1939 a zapísal sa aj inými aktivitami do kežmarského života. Vtedajší organizátori hudobného života rozpoznali veľký talent
mladého Zoubka a jeho príchody k rodičom využívali aj na jeho koncertné
vystúpenia v Kežmarku. V roku 1928 uskutočnil K. J. Zoubek aj sériu koncertných vystúpení vo všetkých kúpeľných tatranských osadách a v poľskom
Zakopanom. Na koncertných vystúpeniach v Kežmarku ho často sprevádzala výborná kežmarská klaviristka Vilma Szenczy.
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V rokoch 1920 – 1922 je na študijnom pobyte v Paríži, kde študuje
skladbu u známeho francúzskeho skladateľa prof. Vincenta d’ Indyho.
Dokonca pod pseudonymom Norman Brown hral v džezovej kapele. Tu sa
zrodila aj jeho známa skladba Dva minúty džezu, ktorú často hrával ako
prídavok na svojich koncertoch a bola vydaná aj na gramofónovej platni.
Po návrate do Prahy sa v hre na husliach naďalej zdokonaľoval v pražskej
majstrovskej škole u prof. Karla Hoffmanna, 1. huslistu slávneho Českého
kvarteta. Začali sa jeho koncertné cesty. Učaroval mu najmä Orient. Usadil
sa v Alexandrii, kde bol v rokoch 1924 – 1928 riaditeľom tamojšieho
hudobného konzervatória.
So Slovenskom je spojené aj jeho pedagogické pôsobenie na bratislavskom konzervatóriu po roku 1928 a potom v rokoch 1930 – 1932 bol
v orchestri bratislavského Radiožurnálu 1. koncertným majstrom. Absolvoval
vtedy množstvo koncertných vystúpení ako sólista, hráč husľového dua,
člen kvarteta i ako dirigent. Už vtedy bola šírka jeho repertoáru udivujúca
– hral husľovú literatúru od baroka až po najnovšie diela svojich súčasníkov
a do svojich koncertov zaraďoval i vlastné skladby. V roku 1935 koncertoval
aj v košickom rádiu.
V rokoch 1932 – 1934 pokračoval v štúdiu v Prahe a v Paríži na známej
Schola cantorum, kde sa zdokonaľoval v dirigovaní. V rokoch 1935 – 1937
bol 1. koncertným majstrom huslí v pražskom symfonickom orchestri FOK.
V roku 1938 vyhral súťaž o miesto 1. huslistu Českej filharmónie, bol to
dôkaz jeho obrovských kvalít. Hral pod dirigentskou taktovkou Rafaela
Kubelíka, svetoznámeho českého dirigenta, a pod umeleckým vedením
Václava Talicha, ktorý po druhej svetovej vojne stál aj pri zrode Slovenskej filharmónie. Zoubek musel, žiaľ, miesto v Českej filharmónii ešte
v tom istom roku opustiť.
V roku 1939 na požiadanie iránskej vlády vycestovala do Teheránu
výprava československých umelcov, medzi ktorými bol aj K. J. Zoubek.
Stal sa profesorom na husľovom oddelení kráľovského hudobného konzervatória a dirigentom rozhlasového orchestra v Teheráne. V Iráne strávil
šťastné obdobie.
V roku 1941 sa rozhodol odísť do Austrálie, tam bol v čase vojny v internačnom tábore, a až po skončení druhej svetovej vojny mohol opäť
naplno začať s koncertným vystupovaním v Austrálii a na Tasmánii. Aj
tam hral nielen diela svetových velikánov hudby, ale aj diela českých majstrov, Smetanu, Dvořáka a Suka, pravidelne však hrával aj svoje skladby.
Do vlasti sa umelec vrátil v roku 1956. K návratu ho viedla túžba po domove, ale aj prejavy vážnej choroby. Karel Jan Zoubek podľahol zákernej
chorobe 20. februára 1959 v Prahe.
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K. J. Zoubek uchvacoval na svojich koncertoch obecenstvo intonačne
čistou a technicky dokonalou hrou na husliach. Dojem zo svojej hry umocňoval precíteným a kultivovaným výrazom. Pre husle zložil celý rad skladieb,
napríklad: Dievčenské profily, op. 1, č. 1 – 7; Valse caprice, op. 1, č. 8; Suita
pre husle a malý orchester, op. 3; Chant Arabe, op. 8 (Arabova pieseň);
Serenata a Elen, op. 9; Berceuse, op. 12 (Uspávanka) a Dva minúty džezu,
op. 15.
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Ernest Genersich
K zakladeľským osobnostiam slovenskej populárnej hudby patrí kežmarský rodák Ernest Genersich, skladateľ, klavirista a textár. Patrí ku krásnym
paradoxom našej hudobnej minulosti, že rodený spišský Nemec, ktorý podľa
svedectva jeho syna Petra (žije v Košiciach) hovoril po slovensky veľmi
nedokonale a s ním počas svojho života komunikoval len po nemecky
a maďarsky, vytvoril celý rad tanečných piesní, ktoré vošli do zlatého fondu slovenskej modernej populárnej hudby.
Ernest Genersich sa narodil v Kežmerku 16. februára 1902 ako 11. dieťa
riaditeľa liehovaru a škrobárne Alfréda Aladára Genersicha a Irmy Genersichovej, rodenej Henschovej. Po smrti otca v roku 1914 prešiel z nemeckého gymnázia v Kežmarku na Vyššiu obchodnú školu v Kežmarku a maturoval v Košiciach. Po celý život pracoval ako úradník, ale jeho najväčšou
životnou láskou bola hudba. Hrať na klavíri sa učil súkromne. Keďže bol
veľmi nadaný, dosiahol v hre na klavíri veľmi dobrú úroveň. Od roku 1924
začal komponovať maďarské piesne, ku ktorým si písal texty. Pravidelne sa
zúčastňoval na skladateľských súťažiach, na ktorých získal niekoľko ocenení.
Prelomom v živote Ernesta Genersicha sa stal odchod do Bratislavy
v roku 1934. Najprv žil u svojho brata Štefana, známeho podnikateľa, potom už býval samostatne. Ale práve vila jeho brata Štefana bola v tom čase
miestom, kde sa stretávali aj textári, ktorí začali písať slovenské tanečné
piesne, a aj speváci, ktorí ich začali propagovať v rozhlase, na gramofónových platniach. Začali sa vydávať noty so slovenskými tanečnými
piesňami, ktoré sa hrali v kaviarňach, na tanečných zábavách a mnohé
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z nich sa stali evergreenmi pre ich
melodickú krásu i pre ľahko zapamätateľné texty. V spoločnosti
Gejzu Dusíka, Janka Pelikána,
Tibora Lengyela, textárov Ferdinanda Kraftu-Zarieckého, Ota Kaušitza, Ilju J. Marka a iných, spevákov Márie Kišoňovej-Hubovej
a najmä Františka Krištofa Veselého sa začali rodiť aj Genersichove tanečné piesne, ktoré sa
rýchlo stali veľmi úspešnými.
Genersich mal výborné hudobné
nápady a bratislavskí textári mu
písali šikovné texty. Zo spojenia
spišského Nemca, autora hudby a textárov, ktorí mu písali slovenské texty,
sa stali šlágrami foxtroty Dievča, koho hľadáš; Milá moja; Dnes až do rána;
V nedeľu; Ďurko, poď; Pôjdeme dnes; Vezmem si ťa, frajerôčka; Mám to ja
smolu a tangá; Keby nebolo citu lásky; Za to ja nemôžem; Čo mám teraz
z krásy jara; Už sa vrátil kamarát. Jeden z najkrajších slovenských tanečných piesní a snáď najväčší Genersichov úspech je nádherné tango Prečo
tak pozde, krásna pani. Dnes vieme, že táto pieseň vyjadrila autorovo
citové vzplanutie, ktoré sa nenaplnilo (dokonca sa našla aj fotografia „krásnej
panej“).
Ernest Genersich od roku 1934 pravidelne účinkoval v maďarskom
vysielaní bratislavského rozhlasu, kde vždy prišiel so šiestimi novými
piesňami typu halgató (pomalé lyrické piesne) a čardášmi, spievali mu
ich poprední speváci, ktorých sám sprevádzal na klavíri. V roku 1937 mal
už takýchto vystúpení desať. Žiaľ, z desiatok piesní nezostalo skoro nič.
Zachovali sa iba dve piesne vydané tlačou a dvanásť piesní v rukopise,
ktoré pripravoval do spevohry z dedinského prostredia.
Koniec druhej svetovej vojny bol pre Ernesta Genersicha veľmi ťažký
– vojaci a iní vandali mu vyplienili byt, zničili noty, rukopisy, platne, sám
sa dostal do internačného tábora a hrozil mu odsun do Nemecka. Našli sa
však dobrí ľudia, ktorí mu podali pomocnú ruku. A tak Ernest Genersich,
ktorý svojou hudbou rozdával radosť, mohol postupne začať nový život.
Po rozpade manželstva sa postupne vracal aj ku skladateľskej práci. Po vojne mu všetky texty písal Jarko Elen. Repertoár rozšíril aj o valčíky, pomalé
valčíky a pomalé foxtroty. Spevohru, ktorú pripravoval, nedokončil. Predčasná smrť 7. mája 1956 navždy uzavrela jeho životnú cestu.
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Na dokreslenie ľudského profilu treba ešte dodať, že Ernest Genersich
bol veľmi dobrým lyžiarom a ako tenista patril na prelome 20. a 30. rokov
minulého storočia k najlepším na Slovensku.
Čo sa týka Genersichovej tvorby, podarilo sa skompletizovať všetky
jeho tanečné piesne so slovenskými textami. Vďaka neúnavnému úsiliu
takých vzácnych ľudí ako Pavol Zelenay sa podarilo niektoré skladby,
ktoré sa zachovali, prepísať na CD nosiče, a tak si milovníci hudby môžu
opäť vypočuť originálne nahrávky aj po desiatkach rokov od ich vzniku.1
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ZELENAY, Pavol – ŠOLTÝS, Ladislav: Hudba – tanec – pieseň. Zrod a prvé roky
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Ján Móry
Do hudobného života spišského regiónu výrazne zasiahol od roku 1921
až do roku 1960 Ján Móry, skladateľ, libretista, klavirista a organizátor
hudobného života.
Ján Móry sa narodil 10. júla 1892 v Banskej Bystrici. Pochádzal zo zámožnej obchodníckej rodiny (Móryovci vlastnili v Banskej Bystrici najväčší
obchod s koloniálnym tovarom). Aby mohol v budúcnosti prevziať vedenie
podniku, musel získať príslušné vzdelanie. Po skončení katolíckeho gymnázia v rodnom meste vyštudoval vysokú školu v Budapešti (1910 – 1912)
a potom praxoval v Nemecku i v zámorí.
U J. Móryho sa prejavilo aj hudobné nadanie, osem rokov sa učil hru
na klavíri u prof. Jakuba Scheinbergera v rodnom meste, kompozíciu študoval
v Budapešti u prof. Sándora Dobóa a v rokoch 1921 – 1925 u Hermana
Büchela v Berlíne.
Rok 1921 znamenal zásadný obrat v Móryho živote. Po strýkovi Karolovi
Mórym zdedil na Novom Štrbskom Plese hotelový komplex, ktorý postupne
1

Pri snahe objektívne zachytiť životnú a skladateľskú cestu Ernesta Genersicha mi
poskytol neoceniteľnú pomoc p. Pavol Zelenay z Bratislavy, najväčší znalec histórie
slovenskej populárnej hudby, ďalej syn Peter Genersich, ktorý žije v Košiciach, a tiež
zachytené spomienky Genersichovej netere Adriany, ktorá žila v Bratislave.
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zveľadil a vytvoril prostredie, do ktorého prichádzali významné osobnosti
slovenskej i svetovej hudby. Z Nemecka pravidelne prichádzal berlínsky
generálny hudobný riaditeľ Herman Büchel, ktorý sa zaslúžil o úspešné
uvádzanie Móryho operiet v Berlíne a Hamburgu, Günther Bibo, libretista
Móryho operiet v nemeckom jazyku, z Prahy prichádzali slávni speváci,
Marta Krásová, Jozef Munclinger, ktorí spievali v Čechách Móryho piesne,
Oldřich Nový, nezabudnuteľný herec, režisér, spevák a libretista Móryho
operiet uvádzaných v Ostrave, Brne a v Prahe. Zo slovenských predstaviteľov
hudobného života to bol najmä Eugen Suchoň, ktorý tu vytvoril aj niektoré
svoje skladby, Viliam Figuš-Bystrý, ktorý radil Mórymu pri skladateľskej
práci, a mnoho ďalších známych osobností z rôznych oblastí umenia. V pamätníčku Magdy Móry Szakmáry, ktorá sa vydala za Jána Móryho v roku
1934, nachádzame aj vzácny podpis Bélu Bartóka, maďarského skladateľa,
jedného z najvýznamnejších tvorcov 20. storočia.
Magda Móry bola vynikajúca operná speváčka (sopranistka) a koncertná
klaviristka. Manželské duo Móryovcov výrazným spôsobom ovplyvnilo
slovenský hudobný život. Na Novom Štrbskom Plese zriadili súkromnú
vysielačku Radio Monte Móry a cez košický Radiojournal vysielali priame
prenosy koncertov vynikajúcich interprétov do celého Československa.
Krásy Tatier a Spiša, kultúrne tradície Spiša a celý rad ľudí oddaných
umeniu inšpirovali Jána Móryho k stále rozsiahlejšej skladateľskej práci.
Mnoho jeho diel súvisí priamo so Spišom a Tatrami a s inými slovenskými
regiónmi. Z orchestrálnych diel to boli suita Pod Kriváňom (1924), Slovenské pastierske tance (1925), symfonická báseň Pod Tatrami (1926), suita
V tieni hôr (1930), Karpatský pochod (1933), Spišské tance (1933), Obrazy
zo Slovenska (1940), Zbojnícka rapsódia (1951). Najmä suita Pod Kriváňom si získala mimoriadne veľkú obľubu. Z cirkevnej hudby je to predovšetkým Spišská omša, ktorá by si zaslúžila uvedenie. K nášmu regiónu sa
viaže aj časť Móryho zborovej tvorby: Spišské piesne, 1. a 2. zošit, Spišské
ľudové piesne, zmes, 1. – 3. zošit. Z piesňovej tvorby sú to Spišské balady
a piesne (Zipser Balladen und Lieder) a Spišské piesne, op.23 (Zipser
Lieder), ktoré vyšli v Kežmarku roku 1929. Ich vydavateľom bol Karpatský
spolok v Kežmarku. Spišské piesne sú unikátne aj v úprave pre sólový hlas,
aj v úprave pre mužský zbor. Spišské balady a Spišské piesne zazneli už
na jeseň r.1929 v Kežmarku na autorskom večere v podaní Rolfa Ondrušku,
barytonistu Nemeckej opery v Brne, na klavíri ho sprevádzal autor. V ďalších rokoch Móryho piesne často zaznievali či na koncertoch, či v rozhlasovom vysielaní. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia básnici, ktorí napísali
básnické texty Spišských balád a Spišských piesní – vynikajúci nemeckí
regionálni básnici, profesori nemeckého evanjelického gymnázia v Kežmarku, Robert Weisser a Eugen Binder, v Maďarsku žijúci Friedrich Lám
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a Viktor Mohr a mimoriadne zaujímavá postava kultúrneho a športového
života na Spiši Gertrude Kallivoda Scholtz. Móryho piesňovú tvorbu
inšpirovanú Spišom uzatvárajú Slovenského Motívy z raja (cyklus piesní).
Ján Móry dosiahol najväčšie skladateľské úspechy svojou javiskovou
tvorbou. Opereta Zimný románik (Wintermärchen) bola vôbec prvou operetou
slovenského skladateľa, ktorá bola uvedená na javisku SND v Bratislave
6. 2. 1932. Jeho operety sa hrali na slovenských, českých i nemeckých
operetných scénach. Najúspešnejšia bola opereta La Valiére z roku 1933,
ktorá sa dočkala v Schillerovom divadle (Schiller Theater) v Berlíne skoro
100 repríz. Móry napísal celkom 12 hudobných javiskových diel a právom
ho môžeme považovať za nestora slovenskej operety.
Tri z Móryho operiet sa viažu k regiónu Tatier. Zimný románik sa
odohráva aj v Tatrách, ale pre nás je zaujímavá detská rozprávková hra
so spevmi Hrbatý Petríček (Buckelpeter), uvedená v Matejovciach pri Poprade v roku 1927. Libreto k nej napísala Gertrude Kallivoda-Scholtz.
Neskôr ju uviedli v Nemeckej opere v Opave a Moravskej Ostrave a roku
1928 v Hamburgu. K Spišu sa viaže aj rozhlasová hra so spevmi Levočská
madona (Die Holzgeschnitzte Madona) z roku 1935, ktorú postupne uviedli
rozhlasové stanice v Brne, Prahe a v Bratislave.
Koniec druhej svetovej vojny kruto zasiahol do života rodiny Móryovcov. Zhabali im celý majetok, pretože sa hlásili k maďarskej národnosti,
doslova ich vyhnali z ich domova na Novom Štrbskom Plese a len vďaka
pomoci obetavých priateľov a známych sa mohli usadiť v Spišskej Novej
Vsi. Tu Ján Móry učil a neskôr bol riaditeľom hudobnej školy až do roku
1960, keď odišiel do dôchodku a usadil sa v Bratislave, kde už žila jeho
manželka s tromi dcérami. V Bratislave žil až do svojej smrti 5. mája 1978.
Pochovaný je v rodinnej hrobke Móryovcov v Banskej Bystrici.
Renomovaný skladateľ dokázal aj pri svojej pedagogickej práci zložiť
viacero prednesových a inštruktívnych skladieb pre akordeón a klavír.
Hudobné dielo Jána Móryho patrí do klenotnice slovenskej hudby. Pre
krásne a príťažlivé melódie a ich umelecké spracovanie ho volali tatranským
Schubertom (bol autorom vyše 200 piesní). Patrí mu čestné miesto v našej
hudobnej histórii. V Tatrách a v Spišskej Novej Vsi prežil skoro štyri
desaťročia, prevažná väčšina jeho hudobných diel vznikla v našom regióne,
preto ho právom môžeme pokladať za nášho spišského skladateľa.
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KRONIKA MESTA SPIŠSKÉ
PODHRADIE SLOVOM I OBRAZOM. ZOST. FRANTIŠEK ŽIFČÁK.
SPIŠSKÉ PODHRADIE. 2. vydanie :
Mesto Spišské Podhradie, 2011. 127 s.
ISBN 978-80-88900-47-4.
Vklad istého regiónu, mesta do rozvoja
slovenského národa bol v dejinách vždy
spravidla iný ako vklad iného regiónu či
mesta, obce. Spišské Podhradie a jej
aktuálne už druhé monografické vydanie
dejín, ktoré je výsledkom práce autorského
kolektívu pod vedením dlhoročného
bývalého podpredsedu Spišského dejepisného spolku a riaditeľa Štátneho archívu
v Levoči, F. Žifčáka, o tom jednoznačne
presviedča.
Už pri zbežnom pohľade na obsah
druhého vydania je zrejmé, že jeho súčasťou sú aj kapitoly venované novým
archeologickým objavom v katastri mesta
Spišské Podhradie a súčasným dejinám
od roku 1999 do roku 2011. Autor prvej
novej kapitoly, Marián Soják, upriamuje
pozornosť na výskumy, ktoré sa od úvodného vydania publikácie (1999) uskutočnili, a znamenajú nielen pre mesto, ale aj
pre celú slovenskú či európsku archeológiu, pozoruhodné poznatky (s. 12 - 15).
Dôležité udalosti v živote mesta od vydania
monografie v roku 1999 si všíma aj autorka
druhej „doplnenej“ časti Ružena Kormošová. Počnúc oslavami 750. výročia prvej
písomnej zmienky o meste až do súčasnosti
sa venuje kultúrnym, spoločenským, športovým, hospodárskym, cirkevným i politickým udalostiam v Spišskom Podhradí.
Okrem nich je v závere monografie

aktualizovaná aj fotogaléria z rôznych
udalostí a príležitostí v meste. Užitočná
publikácia tak v tomto druhom vydaní
ponúka celkovo desať kapitol, ktoré sú
zamerané na najdôležitejšie etapy dejín
Spišského Podhradia až do roku 2011.
V tomto zmysle sa nám dosť umelo javí
členenie obdobia po roku 1945 na dve
samostatné kapitoly (zvlášť, keď sa na ich
vzniku podieľala jedna autorka), keďže rok
1998, resp. 1999 nie je podľa našej
mienky pre Spišské Podhradie výrazným
dejinným medzníkom (ak nepočítame
významné 750. výročie prvej písomnej
zmienky o meste a v tomto kontexte i prvé
vydanie knižnej publikácie k jeho dejinám, čo v konečnom dôsledku ani míľnik,
až na výnimky, predstavovať nemôže).
Aj napriek uvedenému je každá kapitola
štruktúrovaná tak, aby na základe dostupných prameňov poskytovala všeobecný
prehľad o jednotlivých oblastiach spišskopodhradskej spoločnosti v danom období.
Ich výklad je prispôsobený cieľovej skupine (keďže ňou vzhľadom na koncepciu,
jazyk a v neposlednom rade i absenciu
poznámkového aparátu či heslovitých
registrov rozumieme širokú verejnosť)
i zrejmému úmyslu históriu popularizovať a vyznačuje sa zrozumiteľným, jasným
a predovšetkým príťažlivým štýlom. Jednotlivé textové časti sú doplnené množstvom farebných ilustrácií, dobových fotografií, kresieb, reálnych fotografií alebo
nákresov.
Na druhej strane, bohužiaľ, možno
v knihe zaregistrovať aj isté nedôslednosti.
Na ich ilustráciu je potrebné spomenúť
skutočnosť, že sa v ostatnej časti, Pramene
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a literatúra, nezohľadňujú zmeny súvisiace
so zákonom o archívoch a registratúrach
č. 395/2002 Zb., podľa ktorého a oblastné
i okresné archívy prešli zmenami v názve
(s. 126 - 127). Okrem toho je možné zaznamenať aj určité obsahové nepresnosti,
napr. Pavel Žiška bol len stredoškolským
profesorom a predovšetkým senátorom,
nie poslancom (s. 65). Isté pochybnosti
vyvstávajú aj s aktualizáciou biografických
údajov prevzatých z prvého vydania, napr.
v súvislosti s Ladislavom Cselényi-Grančom (s. 92). Ďalej tabuľka na s. 44 určite
nesedí ani s obdobím, ani s problematikou
textu, na ktorý sa viaže. Neodráža totiž
náboženský život, ale demografické zmeny,
navyše až na konci 20. storočia. Keďže
v prvom vydaní textová časť a tabuľka
vzájomne korešpondujú, je možné predpokladať len nedôslednosť po technickej
stránke. V každom prípade by sa to nemalo
stávať. Na podobné nedokonalosti by určite
upozornili recenzenti, ktorých mená však
absentujú.
V každom prípade však mesto Spišské
Podhradie v súčasnosti disponuje, na rozdiel od napr. centra Spiša, Spišskej Novej
Vsi, modernou kolektívnou monografiou.
Je z nej zrejmá odbornosť, výborná metodická i metodologická pripravenosť
a profesionalizmus, ktoré sa prejavujú
v rozsiahlych regionálnych výskumoch.
Ponúknutý materiál totiž obsahuje okrem
predostretia špecifík miestnych dejín aj
dôležité prepojenie miestnych dejín so slovenskými dejinami. Kvalifikáciu jednotlivých členov rozsiahleho autorského kolektívu určite netreba pripomínať.
Michal Marťák

STANISŁAWA TREBUNIA-STASZEL – JÁN OLEJNÍK: Z NOWEGO
TARGU DO KIEZMARKU. STROJE
LUDOWE POGRANICZA POLSKO-

SŁOWACKIEGO. (Z NOVEHO
TARGU DO KEŽMARKU. ĽUDOVÝ
ODEV POĽSKO-SLOVENSKÉHO
POHRANIČIA). Nowy Targ 2012,
239 s.
V roku 2012 sa do rúk poľských
a slovenských čitateľov dostala veľmi
hodnotná kniha venovaná ľudovému
odevu obyvateľov poľsko-slovenského
pohraničia. Kniha bola vydaná v rámci
rovnomenného projektu a spolufinancovaná EÚ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013. Úvod knihy je venovaný historickým a súčasným kontaktom
obyvateľov na slovensko-poľskom pohraničí. V histórii susedstva našich národov
bolo v priebehu storočí niekoľko vážnych
medzníkov a udalostí. Po vstupe oboch
krajín do Európskej únie (2004), kontakty
obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia opäť ožili a sú porovnateľné s dávnou
minulosťou kedy poľsko-uhorské hranice
nepredstavovali bariéru v migrácii obyvateľov Podhalia, Spiša, Oravy a Pienin.
Kňaz a profesor Jozef Tischner, významný poľský filozof pochádzajúci z Podhalia,
v svojich úvahách o poľsko-slovenskom
pohraničí napísal: Spiš, Orava a v určitom
zmysle aj Podhalie nesú v sebe rovnako
ako každé pohraničie mnoho bolestivých
problémov. Ale popri problémoch pohraničie má aj svoje hodnoty. Existuje
akýsi „génius pohraničia“, pretože je
to vždy miesto stretnutí mnohých kultúr.
A zo stretnutia kultúr sa rodí niečo nové....
Autorka prvej časti knihy Stanislawa
Trebunia-Staszel je mladá etnologička
z Inštitútu etnológie a kultúrnej antropológie Jagelonskej univerzity v Krakove.
Profesne sa zaoberá ľudovou kultúrou
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Poľska a karpatských regiónov. Dlhodobo
sa venuje aj výskumu regionálneho odevu
Podhalia a jeho výsledkom je monografia
„Sładami podhałanskej mody“ a predložená publikácia. V recenzovanej publikácii
sa nezameriava len na dokumentárny opis
ľudového odevu, ale skúma a prezentuje
odev ako kultúrny fenomén v širokom
kontexte spoločenského života Podhalia.
Predstavuje jeho historický vývoj od najstarších čias, od jeho najjednoduchších
foriem vyhotovených z ľanu a vlny –
zo surovín, ktoré nadobudli vlastným hospodárením. Z ľanu sa vyrábalo hlavne
plátno, a ovčia vlna bola základom pre
výrobu súkna, z ktorého šili hlavne mužský odev. Základné súčiastky ženského
oblečenia sa vyrábali z doma tkaného
plátna rôznej hrúbky. Tento odev bol
jednoduchý a funkčný. Ikonografický
materiál – kostolné fresky, oltárne maľby
a rytiny z minulých storočí, sú vzácnym
dokumentom, ktorý poukazuje na triednu
diferenciáciu vo feudalizme, ktorá sa
prejavovala i v odievaní. Podľa najstarších
prameňov bol vtedajší odev tatranského
ľudu rovnaký na poľskej ako aj na uhorskej strane. Až v 17. st. si mohli mešťania
a bohatí gazdovia obstarať aj prepychové
oblečenie z drahších materiálov dovezených zo západnej Európy a z Východu.
Zahraničný tovar, ako hodváb, damask,
zamat, bižutéria sa prostredníctvom kupcov dostával na jarmoky a trhy aj do
menších mestečiek. Autorka sa zamerala
aj na zmeny v podhalianskom odeve na
prelome 19. a 20. storočia, kedy dochádza
k zanechaniu domácky vyrobených textílií
a ich nahradeniu kupovanými továrenskými materiálmi, a to vďaka zlepšeniu
materiálnej situácie miestnych obyvateľov
z prísunu finančnej hotovosti zo zárobkovej emigrácie do USA a začínajúcemu sa rozvoju turistického ruchu. Prístup
k továrenským textíliám a k dekoračnej

galantérii spôsobil rozvoj dekoračných foriem v odeve. K dekorácii odevu výrazne
prispelo aj ručné vyšívanie farebnými
bavlnkami a to nielen na ženskom ale aj
na mužskom odeve (najmä súkenné nohavice a haleny). V medzivojnovom období
sa podhalianský ženský odev dostal pod
silný vplyv krakovského ľudového odevu,
pre ktorý bol príznačný výrazne kvetovaný dekór na šatkách, sukniach, živôtikoch, ktorý navyše dopĺňali flitrami, stužkami, hodvábnymi pančuchami a mestskými topánkami na podpätku. Typickým
javom v období po druhej svetovej vojne
bolo hromadné zanechanie pôvodného
odevu a preberanie mestského oblečenia.
Sporadicky ho obliekali pri obradných
a sviatočných príležitostiach. Obidvaja
autori sa zhodujú v tom, že v predmetnom
období vývoj v odeve na obidvoch stranách prebiehal s veľkým dôrazom na dekoráciu jak v ženskom, tak v mužskom
odeve. Prepych a eleganciu odevu mala
zvýrazniť masívna zlatá bižutéria, vyšívané ornamenty, ktoré neboli v súlade
s pôvodnou koncepciou a funkciou odevných súčiastok, ale ani celého odevu.
Avšak v súčasnosti je odev podhalianských goralov najvýraznejšou črtou kultúry Podhalia, prežíva renesanciu vo výskyte, rôznorodosti foriem a dekoratívnych riešení. „Goralské ubranie“(goralské
oblečenie) ako ho oni nazývajú, ich sprevádza pri mnohých dôležitých sviatkoch
a náboženských, rodinných, regionálnych
a národných slávnostiach. Renesancia prebieha dvomi smermi – inšpiráciou podľa
tradície a štylizáciou. Aj napriek výrazným
zmenám a experimentom, ktoré prinášajú
aj kontroverzné experimenty, je súčasný
kroj naďalej dôležitým prvkom kultúry
tohto regiónu. Mnohé originálne a vkusné
prvky tradičného odevu v podobe výšivky, strihu a materiálov slúžia pre inšpiráciu
aj súčasným módnym tvorcom.
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Autorom druhej časti knihy venovanej
ľudovému odevu na slovenskej strane
Tatier je Ján Olejník v slovenskej vede
a v medzinárodných vedeckých kruhoch
známy etnograf, ktorý vďaka systematickému etnografickému a historickému
výskumu regiónu Tatier a rodného Spiša
získal uznanie ako najlepší znalec jeho
ľudovej kultúry. Ľudovému odevu Spiša sa
venoval hlavne v publikácii Ľudový odev
na Spiši (1990), ktorej je spoluautorom,
v monografii Zamagurie (1974) a v ďalších štúdiách a popularizačných článkoch.
V podobnom duchu historického vývinu
odevu podtatranského ľudu prezentuje, že
podľa najstarších prameňov bol najstarší
odev tatranského ľudu na poľskej a uhorskej
strane pomerne jednoduchý a podobný
odevu ostatných Slovanov. Veľká podobnosť odevu obyvateľov podtatranských
dedín a mestečiek vyplýva z geografických, historických a kultúrnych podmienok.
Drsné a chladné podnebie vyžadovalo
predovšetkým praktické oblečenie. Na vývoj odevu počas storočí mali vplyv nemeckí
kolonisti v 13. st. – kupci, obchodníci,
remeselníci, ktorí založili bohatšie strediská
s novými dovozovými materiálmi, ktoré
privážali zo západu a východu kupci po obchodnej ceste z Košíc cez Levoču do Krakova.. Na Spiši si drahé tkaniny kupovali
predovšetkým sedliaci nemeckého pôvodu.
Mužské súkenné kabáty zdobili striebornými gombíkmi, ženy si obliekali šnurovacie
živôtiky z drahého zamatu, hodvábu, zlaté
opasky so strieborným kovaním, biele perly
a kunové plášte. Takto sa nemeckí sedliaci
a drobní mešťania diferencovali od slovenského obyvateľstva. V 16. st. sa tu prejavil
vplyv reformácie, protireformácie a baroka.
Z baroka sa zvlášť do meštianskeho odevu
prevzal rastlinný ornament, ktorý sa v tom
čase naplno rozvíjal v naturálnom prejave.
Venuje sa tiež využitiu domáceho ľanového plátna, modrotlače, kože a kožušín

v ľudovom odeve. V svojej časti sa zameral na časť Spiša od Javoriny cez Ždiar,
Lendak, Rakúsy, Výbornú, Krížovú Ves,
Slovenskú Ves, Spišskú Belú, Malý Slavkov, Kežmarok, Vlkovú a Žakovce. Čitateľ
tu nájde dobové fotografie a kresby.
Kniha je napísaná v poľskom jazyku
s resumé v slovenskom a anglickom jazyku.
Je bohato ilustrovaná dobovými a súčasnými fotografiami, plnofarebná s peknou
grafickou úpravou a pevnou väzbou. Prináša cenné informácie o histórii odievania
obyvateľov po obidvoch stranách Tatier
pre študentov stredných a vysokých škôl,
pre folklórne kolektívy, milovníkov ľudovej kultúry, pre sprievodcov v cestovnom
r uchu a pod. Kniha je nepredajná! Informácie
získate na adresách: info@euroregion-tatry.sk
a riaditelka.muzea@kezmarok.com
Monika Pavelčíková

PETÖCZOVÁ, JANKA (ZOST.):
AD HONOREM RICHARD RYBARIČ. Bratislava : Ústav hudobnej vedy
Slovenskej akadémie vied 2011, 300 s.
Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín jedného z najvýznamnejších hudobných historikov PhDr. Richarda Rybariča
(19. 2. 1930 – 30. 11. 1898) usporiadal
Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave
12. – 13. mája 2010 vedeckú konferenciu,
na ktorej odznelo viacero veľmi zaujímavých príspevkov uverejnených v spomenutom zborníku.
Prvá časť konferencie bola venovaná
vzácnemu historikovi. Janka Petöczová
zhodnotila dielo a osobnosť Richarda
Rybariča (Hudobný historik Richard Rybarič v perspektíve jeho doby), Ladislav
Burlas si zaspomínal na svojho kolegu
(Spomienky na Richarda Rybariča), Miloslav Blahynka predniesol príspevok
Hudobné myslenie a hudobná historio-
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grafia, Hana Urbancová zhodnotila dielo
Richarda Rybariča v štúdii Ľudová hudobná kultúra v historickej koncepcii
Richarda Rybariča.
Ďalšie štúdie boli venované historickému odkazu PhDr. Richarda Rybariča.
V bloku odzneli nasledovné príspevky:
Pavol Žigo – Mesto ako jazykovokultúrny
fenomén, Jan Baťa – Hudební kultura renesanční Prahy pohledem dochovaných
hudebních pramenů, Jiří Sehnal – Měští
hudebníci na Moravě v 17. a 18. století,
Ladislav Kačic – Poznámky k periodizácii
hudby v 17. a 18. storočí na Slovensku,
Andrej Štafura – Postavenie orgánov
v mestskej hudobnej kultúre na Slovensku
demonštrované na nástrojoch mesta Jelšava a Revúca, Slávka Kopčáková –
Hudobnohistorické pramene v Prešove
a v strednom Šariši – aktuálny stav bádania, Eva Szórádová – Všeobecnohistorické
pramene v hudobnej historiografii, Karol
Medňanský – Hudobné traktáty – dôležitý
zdroj poznania hudobnej histórie a informačný prameň pre interpretačnú prax, Jan
Kachlík – Ze které Sušilovy sbírky čerpal
Dvořák texty k Moravským dvojzpěvům?,
Jana Lengová – Život a dielo klaviristky, skladateľky a spisovateľky Stephanie
Wurmbrand-Stuppachovej vo svetle
prameňov, Diana Duchoňová – Hudobníci
na dvore palatína Mikuláša Esterházyho,
Katarína Burgrová – Hudobnohistorické
pramene zo Smolníckej huty. anonymná
hudobná tvorba a jej identifikácia, Andrej
Čepec – klavírne kompozície Johanna
Nepomuka Batku z aspektu pramenného
bádania, Ľudmila Červená – hudobné
divadlo v Banskej Bystrici ako reprezentant vývoja urbánnej hudobnej kultúry,
Jana Vozková – Bohemikální prameny
chorálního ofertoria s verši, Eva Veselovská – Stredoveké novované rukopisy
z Košíc, Rastislav Adamko – Hudobno-liturgická tradícia v Košickom graduáli

sign. Clamae 172a-b, 452 na základe
analýzy alelujových veršov, Janka Bednáriková – Diastematické fragmenty
gregoriánskeho chorálu v knižnici
Batthyaneum v Alba Iulii a Veronika
Mráčková – Chorální notace rukopisu
kláštera sv. Jiří v Praze.
V zborníku však chceme upozorniť
na dve štúdie, ktoré sa vzťahujú k nášmu
regiónu:
Marta Hulková – Spevník z Hôrky
a spišské rukopisné spevníky zo 17. a 18.
storočia a Peter Ruščin – Duchovné
piesne rukopisného kancionálu Himmlischer Engel-Schall z Veľkej (1685).
Počiatky záujmu Marty Hulkovej
o spišské hudobné pamiatky súvisia
s Richardom Rybaričom, ktorý jej navrhol spracovať ako diplomovú prácu tzv.
Ľubický spevník pochádzajúci z jeho
terénneho výskumu v 50. rokoch na Spiši.
Autorka objasňuje okolnosti objavenia
Spevníka z Hôrky. Uviedla: Jedinečnosť
fragmentu Spevníka z Hôrky spočíva
v tom, že sa v ňom zachovali 4- a 6-hlasné úpravy duchovných piesní na latinskoslovenské a častejšie na čisto slovenské
texty, resp. v biblickej češtine z prvej
polovice 17. storočia. V druhej polovici
90. rokov minulého storočia sa fragment
Spevníka z Hôrky dostal do depozitu Slovenského národného múzea Hudobného
múzea. Autorka do čias napísania štúdie
evidoval 22 skladieb fragmentu, medzi
ktorými prevažovali viachlasné úpravy
duchovných piesní. Iba jedna kompozícia
bola zapísaná jednohlasne. Dôležitou
úlohou autorky bolo určenie importovaného podielu, resp. tvorivého vkladu
v zachovaných skladbách. Zamýšľa sa aj
na uložením a zabezpečením ochrany
vzácnych historických hudobných pamiatok – Ľubického spevníka, Kruczayho
spevníka, Spevníka zo Smolníckej Huty
a Spevníka z Popradu Veľkej.

217

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Na spomenutú štúdiu tematicky nadväzuje štúdia Petra Rušina o rukopisnom
kancionáli z Veľkej. Kancionál bol objavený počas hudobnej konferencie Musica
Scepusii Veteris v Spišskej Sobote v roku
2008. Podľa autora: Ide o vzácnu pamiatku, nakoľko tento kancionál sa zachoval v pôvodnom rozsahu vrátane titulného
listu a predhovoru, čo je v rámci danej
skupiny prameňov unikátne. Pozoruhodnou okolnosťou, ktorá zrejme prispela
k zachovalému stavu rukopisu, je jej
uchovávanie „in situ“, v pôvodnom
prostredí. Kancionál sa nachádza v knižnici ECAV vo Veľkej. Autorom kancionálu je Mikuláš Simonides, pravdepodobne kantor školy. Obsahuje 414 piesní,
z ktorých je 135 spoločných s Ľubickým
spevníkom, 115 s Kruczayho spevníkom
a 67 sa nachádza v torze spevníka zo
Smolníckej Huty. V prílohe sa nachádza
rozpis piesní kancionálu z roku 1685.
Zborník štúdií je vzácnym pohľadom
do histórie Spiša prostredníctvom odborníkov venujúcim sa hudobnému umeniu
a kultúre. Domnievame sa, že štúdie
prispejú k rozšíreniu vedomostí o živote
Spišiakov.
Zuzana Kollárová

NIŽŇANSKÝ, EDUARD A KOL.:
SLOVENSKO-NEMECKÉ VZŤAHY
1938 – 1941 V DOKUMENTOCH I.
OD MNÍCHOVA K VOJNE PROTI
ZSSR. Prešov : UNIVERSUM 2009,
1171 s.
V rámci projektu APVV (Agentúra
na podporu výskumu a vývoja) 0352-07
Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945
kolektív autorov Mgr. J. Tulkisová, PhDr.
I. Baka, PhD., pplk. PhDr. M. Čaplovič,
PhD., Ing. M. Fabricius, CSc., PhDr. Ľ.
Hallon, CSc. Mgr. D. Segeš, M. A., PhD.,

D. Schriffl, PhD. a PhDr. M. Schvarc,
PhD. pod vedením Prof. Eduarda Nižňanského pripravil prvý monumentálny
zväzok z dvojdielnej edície dokumentov,
ktorá sa venuje problematike slovensko-nemeckých vzťahov v rokoch 1938 –
1945. Prvý zväzok je venovaný najmä
politickým dokumentom, ktoré sú doplnené dokumentmi obsahujúcimi hospodárske, vojenské, či spravodajské reálie. Prvý
zväzok sa týka obdobia od jesene 1938
až po začiatok vojny proti ZSSR.
Predkladaná edícia dokumentov vychádza z výskumu, ktorý editori realizovali najmä v Politickom archíve Zahraničného úradu v Berlíne, ale aj vo fondoch
úradu ríšskeho ministra zahraničia, štátneho tajomníka a štátneho podtajomníka
na Zahraničnom úrade. Venovali sa rozličným vyslanectvám nacistického Nemecka v okolitých štátoch (v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Švajčiarsku, Taliansku
a iné). Výskum robili aj v Spolkovom
archíve v Berlíne, skúmali dokumenty
rozličných nacistických ministerstiev.
V Spolkovom archíve v Koblenzi bola
predmetom výskumu pozostalosť rakúskeho miestodržiteľa Arthura Seyß-Inquarta
a fond Deutsche Partei. Vo Vojenskom
archíve ČR v Prahe robili výskum vo
fonde Zahraniční úřad Berlín 1932 – 1945
a vo fonde 136. V Slovenskom národnom
archíve v Bratislave študovali mikrofilmy
z Alexandrijského archívu. Táto zbierka
predstavuje časť trofejného amerického
fondu Records of the Reich Leader of the
SS and Schief the German Police, známeho pod signatúrou T-175.
Edícia dokumentov vychádza zo zaužívaných pravidiel pre vydávanie dokumentov k dejinám 20. storočia a väčšina
dokumentov je v plnom znení. Všetky
dokumenty sú v origináli strojopisy,
viaceré obsahujú rukopisné poznámky
a dodatky. Najskôr je uvedený pôvodný
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text dokumentu v nemeckom jazyku (aj
s nemeckým poznámkovým aparátom).
Za ním nasleduje slovenský preklad.
Dokumenty sú radené chronologicky,
v záhlaví každého dokumentu je stručný
regest. Nasleduje vlastný text dokumentu, za dokumentom je uvedený prameň.
Dokumenty majú vypracovaný poznámkový aparát. Ak už bol dokument publikovaný, informácia sa nachádza v poznámke pod čiarou. Zaujímavá je aj biografická príloha. Na konci edície je umiestnený zoznam skratiek, menný a miestny
register.
Zaujímavým pre spišských historikov,
ktorí sa venujú tomuto obdobiu je to, že
v spomenutých dokumentoch sa spomínajú udalosti, ktoré sa udiali na Spiši
a nasledovné spišské mestá a obce – Vysoké Tatry, Spišská Nová Ves, Kežmarok,
Krompachy, Levoča, Matejovce, Poprad
a samostatný Spiš.
Zuzana Kollárová

ARGALÁCS, MIKULÁŠ: ELEKTRIČKA DO TATRANSKÉHO NEBÍČKA. Veterán klub železníc Poprad
2012, 192 s.
Z pera publicistu a učiteľa Mikuláša
Argalácsa vyšla koncom minulého roka
kniha s poetickým názvom Električka
do tatranského nebíčka s podtitulom
99 kapitoliek z histórie tatranskej električky. Predchádzala jej Kronika tatranskej
električky a pozemnej lanovky, ktorú autor vydal v roku 2008. Podľa jeho slov
po ďalšom štvorročnom bádaní zistil, že
čo napísal bolo v skutočnosti trochu inak
a pociťoval potrebu uviesť veci na pravú
mieru. Publikácia v novej verzii vyšla aj
z dôvodu, že pred 100 rokmi – v roku
1912, vznikli Tatranské elektrické železnice, ktoré fungujú dodnes. Názov knihy
vyjadruje odvahu architekta, ktorý sa

odvážil naprojektovať trať, ktorá sa
z Popradu šplhala o 600 metrov vyššie,
do hôr, nadnesene do nebíčka. Kniha je
písaná pútavým štýlom, ktorý je pre autora
typický. Je atraktívna aj tým že texty
dopĺňa množstvo dobových fotografií
a pohľadníc, Tak sa čitateľ ľahšie prenesie
do doby, kedy vznikli tatranské železnice,
ktoré zmenili život obyvateľov podtatranskej oblasti. Každá z 99 kapitoliek je
zameraná na niečo iné. Autor začína svoju
knihu kapitolou Do Tatier po cestách
– necestách, ktorá nás v krátkosti uvedie
do začiatkov spoznávania Tatier, keď
turistov do Tatier vozili fiakristi kočmi
a v zime saňami, neskôr štafetu prebrali
omnibusy. Predpoklad pre vznik tatranských železníc priniesla Košicko–bohumínska železnica. Do Štrby a Popradu
prišiel prvý vlak 8. decembra 1871. Autor
spomína dvoch významných popradských podnikateľov – mešťanostu Dávida
Husza a Karola Wünschendorfera, ktorí
predbehli dobu a pochopili potenciál Vysokých Tatier. V Poprade už vyrastal tzv.
Huszov park, ktorý bol prvou komplexnou turistickou základňou s ubytovňami,
reštauráciou, kaviarňou, herňami, parkom
a ihriskami. Po jeho vzore vznikli v okolí
ďalšie takéto „parky“ pre ubytovanie
turistov. V regióne začal byť Poprad pre
podnikateľov zaujímavejší ako napr.
Kežmarok, preto sa aj Kežmarčania chytili
iniciatívy na čele s podnikateľom Karolom
Kostenszkym a lekárom Gregorom von
Tatray. 15. decembra 1889 sa konala
policajno – bezpečnostná prehliadka trate
Poprad – Kežmarok. 1. júla 1893 sa táto
trať dostala pod úplnú správu Košicko–
bohumínskej železnice. Autor nás v ďalšej kapitole sprevádza postupnou výstavbou trate z Kežmarku do Plavča, ktorá
trvala dlhých 77 rokov. V roku 1895
bola vybudovaná odbočka Studený Potok
a budova stanice v Tatranskej Lomnici.
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V poslednej dekáde 19. storočia bolo
Štrbské Pleso osadou, kde najväčšou
brzdou bola doprava. Majiteľ osady
Szentiványi mal mimoriadny záujem o jej
rozvoj, preto využil všetok vplyv na napojenie osady od trate Košicko–bohumínskej železnice. Ozubnicová železnica
začala pre širokú verejnosť fungovať od
1. augusta 1896. Ešte takmer celé štvrťstoročie ostal bez železnice Starý Smokovec. S Popradom bol spojený trolejbusom a ako autor uvádza, mal trolejbus
medzi Popradom a Starým Smokovcom
jeden primát – bol prvou medzimestskou
trolejbusovou linkou na svete, navyše
ešte v horskom prostredí. Električka do
Starého Smokovca nakoniec išla vďaka
dvom popradským podnikateľom Vincentovi Matejkovi a Viliamovi Kriegerovi.
Autor opisuje problémy pri budovaní trate
z Popradu do Smokovca, kde súčasne
prebiehala aj výstavba pozemnej lanovky
na Hrebienok. Prevádzka na obidvoch
tratiach začala fungovať 17. decembra
1908. Postupne boli električkou spojené
aj ďalšie tatranské osady – v roku 1911
Tatranská Lomnica a Tatranská Polianka,
v roku 1912 Tatranská Polianka – Štrbské
Pleso. Turisti mohli začať poznávať krásy
Vysokých Tatier. Autor nezabúda ani
na technické detaily prevádzky železničnej trate – vybudovanie parnej elektrárne
v Poprade, vlastnej meniarne pre tatranskú
železnicu v Smokovci, predstavuje nám
motorové vozne, ktoré po trati jazdili.
Krása električiek vynikla v tatranskom
prostredí, boli však aj veľmi pohodlné.
Hitom boli letniaky – vyhliadkové vozne,
na ktoré si ešte aj dnes spomínajú starší
Popradčania. Zaujímavý je osud staníc
a zastávok. Pozemná lanovka na Hrebienok po počiatočnom záujme takmer zastavila prevádzku. Až po vybudovaní prevádzky Šporhotel v roku 1928 sa
podmienky na lanovke zlepšili. Autor v

knihe sústredil aj biografické údaje ľudí,
ktorí tvorili dejiny tatranských elektrických
železníc a doplnil ich fotografiami, aby
ani budúce generácie nezabudli na týchto
nadšencov. Kapitolu o vlakovej pošte
napísal spolu s Jánom Švikruhom. Koniec
knihy je venovaný starým a doslúžilým
električkám – Škoduli, Kométe, prívesným
a nákladným vozňom. Do odstavených
vozňov chodili vandali až dovtedy, kým
do depa nenastúpila nová generácia, ktorá
sa rozhodla zachrániť Kométu. Vďaka
Veterán klubu železníc Kométa ožila
a vozila opäť cestujúcich až do roku 2010,
keď ju poškodil blesk. Električka Kométa
však opäť dostala šancu a vďaka nadšencom bude znova jazdiť. Od jej prvej jazdy
prešlo 100 rokov.
Kniha je napísaná s nesmiernym
zaujatím a zápalom. Mikuláš Argalács
využil pri spracovaní dejín tatranských
elektrických železníc archívne dokumenty
zo Štátneho archívu v Levoči, pobočka
Poprad, archívu Rušňového depa Poprad,
archívu Veterán klubu železníc Poprad,
ale aj súkromné archívy Ivana Kováčika
a Pavla Michelku, dobové noviny a časopisy. Vlastní tiež bohatý súkromný archív,
kde 30 rokov zbiera údaje k danej téme.
Do zbierky publikácií k dejinám Podtatranskej oblasti pribudol ďalší zaujímavý
titul, ktorý poteší každého čitateľa.
PhDr. Božena Malovcová

ŠTEVÍK, M.: NÁRODNOSTNÉ
POMERY NA SPIŠI V 17. STOROČÍ
PODĽA SIGRAYOVEJ VIZITÁCIE
Z ROKU 1700. In: Spiš. Vlastivedný
zborník 6. Spišská Nová Ves : Múzeum
Spiša, 2012, s. 92 – 104.
Nebýva zvykom písať recenziu
na jeden konkrétny príspevok uverejnený
v zborníku, avšak štúdia z pera
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Mgr. Miroslava Števíka Národnostné
pomery na Spiši v 17. storočí podľa
Sigrayovej vizitácie z roku 1700 obsahuje
viacero nezrovnalostí a predovšetkým
odborných faux-pax, že by jej zrecenzovanie v rámci zborníka bolo nepomerne
obsiahle a zároveň by vrhlo veľmi zlé
svetlo na zborník Spiš ako celok, čo si
táto obnovená publikácia iste nezaslúži.
Mgr. Števík sa vo svojej štúdii dotýka veľmi citlivej a náročnej témy, a to
národnostnej otázky na pomerne rozsiahlom území Spiša v 17. storočí, teda
pred prvými uvádzanými deklaráciami
samotného obyvateľstva, ktoré sú známe
až z druhej polovice 19. storočia a ktoré
jednoznačne ukazujú pestrú národnostnú
štruktúru Spiša nielen ako celku, ale aj
jeho jednotlivých obcí. Súčasťou štúdie je
príloha vo forme mapy, ktorá má zobrazovať Národnostné pomery na Spiši
podľa vizitácie spišského prepošta Sigraya
z roku 1700, ale zároveň zobrazuje tiež
domnelé predpoklady autora mapy o dominujúcej národnosti v sídle v roku 1700.
Azda najväčším nedostatkom spomínanej
štúdie a s ňou súvisiacej prílohy je absolútne neodborný prístup autora, ktorý sa
usiluje opísať národnostné pomery na Spiši
v 17. storočí na základe jedného jediného
prameňa – kanonickej vizitácie spišského prepošta Sigraya z roku 1700, pričom
originál tohto dokumentu, ktorý tvorí gros
jeho štúdie, nikdy nedržal v ruke a pracuje
iba s jeho odpisom zo začiatku 20. storočia, ktorý uverejnil vo svojej publikácii
J. Hradszky. Z tohto dôvodu nemohol
tento historický prameň podrobiť ani
základnej vonkajšej historickej kritike
a overiť jeho pôvod, pravosť či neporušenosť, čo by malo byť elementárnou
podmienkou napísania každej odbornej
historickej práce, zvlášť ak je postavená
iba na jedinom prameni. Sporný je taktiež
samotný názov i posledná veta príspevku,

kde sa dozvedáme, že: Národnostné
pomery na Spiši v 17. storočí, ako ich zaznamenala Sigrayova vizitácia z roku
1700, sú vzácnym prameňom k poznaniu ich vývinu od stredoveku po koniec
17. storočia.. Kanonická vizitácia spišského prepošta Sigraya z roku 1700 však
nič nehovorí o národnostných pomeroch
na Spiši v 17. storočí ako celku a už vôbec nič sa z nej nedozvieme o ich vývine,
tobôž nie od stredoveku. Táto vizitácia
zachycuje aktuálny stav spišských farností
v poslednom roku spomínaného storočia.
A napriek tomu, že kanonické vizitácie sú
vskutku veľmi vzácnymi historickými
prameňmi, sú zároveň aj prameňmi
ovplyvnenými subjektivitou vizitátora
i tých, ktorí mu poskytovali informácie,
ako aj všeobecnou politicko-spoločenskou
situáciou v danom období. Napriek tomu
autor príspevku nepodrobil ním skúmaný
odpis tzv. Sigrayovej vizitácie z roku 1700
ani základnej vnútornej historickej kritike
a všetky údaje týkajúce sa národnostnej
štruktúry obyvateľstva v nej považuje
bezprecedentne za pravdivé. Je pritom
veľmi neštandardné, že neuskutočnil ani
elementárnu historickú komparáciu spomínanej kanonickej vizitácie so zachovanými historickými prameňmi z prelomu
17. a 18. storočia, a najmä s nasledujúcou vizitáciou toho istého spišského prepošta Sigraya z roku 1711, ktorá sa v národnostnej otázke dostáva pri viacerých
spišských obciach s predchádzajúcou
vizitáciou do kontroverzií. Veľkým nedostatkom štúdie je taktiež fakt, že je úplne
vytrhnutá z historického kontextu a vôbec nezohľadňuje ukazovatele, ktoré mali
v tomto období zásadný vplyv na demografický vývin ako napr. živelné pohromy,
epidémie a najmä náboženské konflikty,
po ktorých boli viaceré obce takmer
vyľudnené a ktorých súčasťou bola aj tzv.
rekatolizácia so všetkými jej dôsledkami,
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vrátane tých národnostných. Štúdia má
podstatné nedostatky aj v samotnej metodike práce autora. Ako príklad môžeme
uviesť, že zatiaľ čo pri Markušovciach je
pre neho dostatočným dôvodom na uvedenie maďarskej národnosti existencia
kaštieľa a šľachtického rodu Máriássyovcov, pri iných obciach nie je pri určovaní
národnosti šľachtické sídlo vôbec reflektované. Navyše sa zo štúdie nedozvieme
metodiku, na základe ktorej určoval autor
domnelú dominujúcu národnosť v obciach,
ktoré sa v odpise kanonickej vizitácie
spišského prepošta Sigraya z roku 1700
nespomínajú. V poznámke č. 53 sa síce
môžeme dočítať, že autorove domnienky
sú výsledkom štúdia dobových prameňov,
avšak ani jeden takýto prameň tu nie je
uvedený. Príloha vo forme mapy je tak
len súhrnom opisu odpisu kanonickej vizitácie spišského prepošta Sigraya z roku
1700 a nijako nevysvetlených a nepodložených autorových domnienok o národnosti obyvateľstva v spišských sídlach

v 17. storočí. Absolútnym paradoxom však
je, že ani táto príloha sa nie vždy zhoduje
so záverečnými zisteniami autora v texte,
ktorý napr. v bode Ad 2 píše, že: menším
počtom boli Slováci zastúpení aj v mestskom prostredí (napr. Spišská Nová Ves,
Spišské Podhradie, Spišské Vlachy,
Kežmarok), avšak podľa mapy tieto
mestá obývajú Nemci (Germani, Saxones).
Na záver musíme konštatovať, že štúdia
Mgr. Števíka Národnostné pomery na Spiši
v 17. storočí podľa Sigrayovej vizitácie
z roku 1700 nezodpovedá základným
štandardom odbornej vedeckej historickej
práce, čo by pri uverejnení v recenzovanom zborníku vedeckej inštitúcie malo byť
jej základnou podmienkou, zvlášť ak sa
jedná o citlivé témy, ktoré sú dodnes živo
diskutované a môžu podnecovať xenofóbne a intolerantné správanie určitých
skupín obyvateľstva.
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Bibliografia kníh o Spiši, vydaných najmä v rokoch 2011 – 2012
Ivan Chalupecký
Argalács, Mikuláš: Električka do tatranského nebíčka, 99 kapitoliek, 192 strán
z histórie tatranskej električky. Poprad 2012.
Baráthová, Nora – Fábrová, Karin – Kučerová, Marta – Vráblik, Vladimír: História
Kežmarku do polovice 18. storočia. Kežmarok 2012.
Baráthová, Nora a kol.: Zborník z odbornej konferencie Poľská rodina Lasky a Kežmarok. Kežmarok 2012.
Beňová Katarína (Ed.): Barónka. Osudy Margity Czóbelovej (1891 – 1972). Medzi
Mednyánszkym a Robbe-Grilletom. Bratislava 2011.
Bohuš, Ivan: J. G. Rainer a Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica 2012.
Budzák, Milan: Jezersko, dedinka v údolí jazera. Kežmarok 2011.
Budzák, Milan: Zamagurie láska moja. Jezersko 2012.
Die Karpatendeutschen. Begleitheft zur Ausstellung zum 20. Jahrestag der Deklaration
des Slowakischen Nationalrates zur Vertreibung der Karpatendeutschen aus der
Slowakei. Karlsruhe 2012.
Dlugoš, František (zost.): Kňaz Štefan Rečičár v spomienkach. Levoča 2009.
Dlugoš, František: Kostol sv. Jakuba. Levoča 2011 (aj v iných jazykových mutáciách).
Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy. Spišská Kapitula 2011.
Fetko, Filip – Števík, Miroslav: Pocta Ivanovi Chalupeckému. Zborník príspevkov
k slovenským dejinám vydaný pri príležitosti osemdesiatin doc. PhDr. Ivana
Chalupeckého. Levoča 2012.
Gajewski, Kazimierz a kol.: Leksykon polskich i słowackich fotografów tatrzańskich
i zakładów fotograficznych w Tatrach, na Podhalu, Orawie, Spiszu i Liptowie
do roku 1939. Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov na území Poľska
a Slovenska: v Tatrách, na Podhalí, Orave, Spiši a Liptove do roku 1939. Nowy
Targ 2011.
Habovštiak, Jozef: Verný Cirkvi a národu. Bratislava 2010.
Herbár Frátra Cypriána. Faksimilné vydanie. Red. Milan Gacík. Červený Kláštor
2011.
Hromják, Ľuboslav a kol: Pohľady na osobnosť biskupa Jana Vojtaššáka. Spišské
Podhradie 2012.
Hruboň, Anton (zost.): Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950). Život, verejné
pôsobenie, kontroverzie. Bratislava 2012.
Chalupecký, Jozef: História pod hladinou. 50 rokov histórie Potápačského klubu
Manta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2012.
Italian concertos from Podolínec (solamente naturali) world premiere recordings.
Pavian Records 2010 (CD starej hudby z Podolínca).
Janicka-Krzywda, Urszula – Słabosz-Palacz, Katarzyna (Ed.): Z dziejów Frydmana.
Kraków – Frydman 2012.
Kobialka, Hans: Nemeckí osadníci pri Dunajci. Dejiny krajiny a Nemcov na severnom
Spiši. Spišská Stará Ves 2012.
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Kormošová, Ružena: Sila ducha doby. Z dejín Štátnej meštianskej školy v Spišskej
Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2011.
Krišková, Zdena: Etnokultúrne kontakty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa
v Hranovnici. Banská Bystrica 2012.
Labuda, Vladimír – Šmálik, Michal: Osobnosti Veľkej Lomnice: Gregor Berzeviczy,
Teodor Spóner, Andrej Spóner, Hans Broos a Matej Vitéz. Veľká Lomnica 2012.
Levocký, Ján (zost.): 60. Základná umelecká škola A. Cigera Kežmarok. Kežmarok
2012.
Majda, Peter – Svitek, Jozef (Ed.): Schematizmus Spišskej diecézy 2010. Spišská
Kapitula 2011.
Maliňáková, Danka: Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja. Ružomberok
2012.
Marinelli-König, Gertraud: Oberungarn (Slowakei) in den Wiener Zeitschriften und
Almanachen des Vormärz (1805 – 1848). Wien 2004.
Mikulík, D. – Pavelčíková, M. – Števík, M.: Šľachtické rody na hrade Ľubovňa. Stará
Ľubovňa 2012.
Novotná, Mária (Zost.): Acta Musaei scepusiensis, 2010 – 2011. Levoča 2012.
Potočná, Eva – Cmorej, Július: Kúpele odviate časom. Poprad 2012.
Salamon, Vladislav (Zost.): Náš biskup František. Stará Ľubovňa 2012.
Spoznajme krásy Beľanských Tatier. Spišská Nová Ves 2012.
Szitárová, Klaudia – Motyková, Jana: 90 rokov vzdelávania detí so zrakovým
postihnutím na Slovensku 1922 – 2012. Levoča 2012.
Šoltýs, Eugen – Schlossmann, Jenő: Spomienky na židovskú obec Spišská Stará Ves.
Preklad z vydania Zürich 1987, asi Spišská Stará Ves 2012.
Števík, M.: Sedem storočí hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2012.
Števík, M.: Siedem wieków Zamku Lubowla. Stará Ľubovňa 2012.
Števík, M.: Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876 (v spišskom zálohu
v rokoch 1412 – 1772 a v Provincii XVI spišských miest v rokoch 1774 – 1876);
Sixteen Scepus towns from 1412 to 1876 (In the Scepus impawned territory 1412
– 1772, and Province of XVI Scepus towns 1774-1876). Katalóg výstavy.
Spišská Nová Ves 2012.
Pásztor, Peter (Ed.): Gelnica. História a súčasnosť. Košice 2012.
Petöczová-Matúšová, Janka: Johann SCHIMRACK (Ján Šimrák) Nach dir, Herr,
verlanget mich, Herr, zeige mir deine Wege 1641). Bratislava – Prešov 2011.
RADIČ, Anton a kol.: Kremná (Mníšek n/Popradom – Pilhov, Hraničné). Kremná
2012.
SPIŠ 6. Vlastivedný zborník. Zost. Zuzana Krempaská a Miroslav Števík. Spišská
Nová Ves 2012.
Spišský Jeruzalem. Calvario Jerusalem. Košice 2012.
Spoločníková, Mária: Corpus Christi. Poklady gotiky v sochárstvom umení východného
Slovenska. Trnava 2012.
Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy. Spišská Kapitula
2011.
Šavel, Marcel a kol.: 130 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Štiavniku.
Spišský Štiavnik 2012.
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Šťastný, František: Kostol na konci sveta a odsun Nemcov z horného Spiša. Prešov
2011.
Tankó, Attila a iní (vyd.): Spiš – Szepesség – Zips – Spisz – szepes region. Budapest
2012.
Togner, Milan – Plekanec, Vladimír: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Bratislava
2012.
Vojs, Andrej – Pavlík, Eduard: Spomienky na židovskú obec Spišská Stará Ves II.
Spišská Stará Ves 2012.
Žifčák, František (zost.): Kronika mesta Spišské Podhradie. 2. doplnené vydanie,
Košice 2011.
Župník, Peter: Stopy. Katalóg k výstave. Bratislava 2011.
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ZO ŽIVOTA SDS
Správa o činnosti SDS v roku 2012
Spišský dejepisný spolok má ku 31. 12. 2012 344 aktívnych členov.
Kolektívnych členov má 15, čestných členov 14 a 9 zakladajúcich. Z uvedeného celkového počtu má 20 členov zahraničných. V priebehu roku 2012
spolok prijal 21 nových členov, valným zhromaždením boli pre neplnenie
si povinností 11 členovia vylúčení a jeden kolektívny požiadal o ukončenie
členstva. Štyria vzácni členovia žiaľ zomreli. V rokoch 1992 až 2012 mal
spolok celkom 523 členov.
V roku 2012 činnosť spolku sa riadila plánom schváleným na XX.
valnom zhromaždení, konanom 17. marca 2012 v Mestskom divadle v Levoči. Valnému zhromaždeniu v dopoludňajších hodinách predchádzala
konferencia k životnému jubileu predsedu SDS doc. PhDr. Ivanovi Chalupeckému. Účastníci konferencie si mohli odniesť zborník Pocta Ivanovi
Chalupeckému. Členovia i hostia si vypočuli prednášky: Mgr. Marty Kučerovej o včasnoslovanských nálezoch na Spiši, doc. PhDr. Jozefa Sulačeka
CSc o židovských právnikoch na Spiši a PhDr. Petra Zmátla, PhD. v ktorej
zhrnul publikačnú činnosť jubilanta za poslaných 10 rokov. Na to Mgr.
Miroslav Števík prezentoval vydaný zborník k jubileu predsedu.
V popoludňajších hodinách sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom
bolo prítomných 128 riadnych a podporujúcich členov a 8 hostí, ktorí hlasovaním rozhodli, že v roku 2012 sa uskutočnia dve konferencie na témy:
Dejiny dopravy na Spiši a Časť Spiša v zálohu poľských kráľov.
Prvá konferencia sa konala dňa 23. júna 2012 v Tatranskej galérii
– elektrárni v Poprade. Prítomní si vypočuli prednášky:
Doc. PhDr. Miachal Slivka: Cestná sieť na Spiši v neskorom stredoveku.
PhDr. Gabriel Lukáč: Komunikácia v stredoveku a pohraničné zariadenia
na Spiši.
PhDr. Ján Olejník: Ľudový transport v oblasti Vysokých Tatier.
PhDr. Katarína Potanková: Tatranská elektrická železnica.
Ján Petrík: Žakarovská ozubená železnička.
Druhá konferencia sa konala 9. 11. 2012 na hrade v Ľubovnianskom múzeu
v Starej Ľubovni. Konferenciu slávnostne otvorili PhDr. Dalibor Mikulík,
riaditeľ múzea a prednosta Obvodného úradu v Starej Ľubovni Ing. Peter
Sokol. Na konferencii odzneli tieto prednášky:
PhDr. František Žifčák: Dejiny zálohovaného územia Spiša.
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Mgr. Peter Harčar – Mgr. Renáta Glaser-Opitzová – Mgr. Mária Slobodová:
Každodenný život na konci zálohu na hrade Ľubovňa. Predbežné výsledky
archeologického výskumu.
Mgr. Miroslav Števík: Vývin sídelných pomerov na zálohovanom území.
Dr. Robert Jop (Lublin): Delimitacje Podolinca s Toporcem w świetle
historycznej archeologii prawnej w XIII – XVIII wieku.
Mgr. Františka Marcinová: Odraz skončenia zálohu v súdnej knihe mesta
Podolínec.
Bc. Peter Žarnovský: Rímskokatolícka cirkevná správa Ľubovnianskeho
dekanátu v rokoch 1591 – 1712.
Účastníci si po prednáškach mohli pozrieť novootvorené expozície v priestoroch hradu. Prvý deň konferencie sa zúčastnilo 52 členov a 18 hostí.
Dňa 10. 11. 2012 pokračovala konferencia v Spišskom divadle v Spišskej
Novej Vsi, ktorú slávnostne otvorili členovia skupiny historického šermu
Jago a príhovory predsedu SDS doc. PhDr. Ivana Chalupeckého a primátora
PhDr. Jána Volného, PhD. Konferencie sa zúčastnilo 92 členov a 35 hostí.
Na konferencii odzneli tieto prednášky:
PhDr. František Žifčák: Dejiny zálohovaného územia Spiša.
doc. PhDr. David Papajík, PhD. (Olomouc, Ružomberok): Osobnost krále
a císaře Zikmunda Lucemburského z pohledu českých historiků.
Dr. C. Norbert Tóth, PhD. (Budapest): Stretnutia uhorského kráľa Žigmunda
a poľského kráľa Vladislava po Ľubovnianskom mieri (1412 – 1424).
Mgr. Maria Marcinowska (Nowy Sącz): O odnalezieniu i opublikowaniu
kopii traktatu Stanisława Herakliusza Lubomirskiego o prawach Rzeczypospolitej do Spiszu.
Prezentácia obnoveného zborníka SPIŠ 6 (Ing. Zuzana Krempaská).
Prestávka na obed a občerstvenie.
Mgr. Abrahám Barna, PhD. (Piliscsaba): Hodnotenie poľskej nadvlády
na Spiši v maďarskej historiografii pred rokom 1945.
Dr. Piotr Wierzbicki (Kraków): Zastaw spiski w świetle łustracji królewskich
w XVI – XVIII wieku.
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.: Vzdelávanie v zálohovaných mestách a zásahy poľskej správy do učebného procesu.
PhDr. Viera Jurková: Prvé delenie Poľska a spišský záloh.
PhDr. Ján Olejník, CSc.: Po chodníčkoch etnografa na bývalom zálohovanom
území.
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Prítomní účastníci sa mohli zúčastniť na svätej omši o 16,00 hodine
v rímskokatolíckom farskom kostole, ktorú celebroval spišský biskup Mons.
Štefan Sečka, o 17,00 hod. na odhalení pomníka novoveského zvonolejára
Konráda Gála pred radnicou. V dobe do 17,00 hod. mali možnosť zúčastniť
sa prehliadky expozícií Múzea Spiša a výstavy Šestnásť spišských miest
v rokoch 1412 – 1876.
Okrem uvedených konferencií Spišský dejepisný spolok aktívne
participoval na viacerých akciách organizovaných inými organizáciami.
Boli to najmä konferencia o dejinách Baziliky sv. Kríža v Kežmarku 20. októbra, seminár o Leopoldovi Grussovi v Gelnici 6. októbra, ale aj na medzinárodnej konferencii Die Region Zips in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vo Viedni 8. a 9. mája 2012.
Už tradične výbor zorganizoval dňa 1. 10. 2011 pre svojich členov
exkurziu Spiš – Kežmarok a jeho okolie. Záujem bol veľký, prihlásilo sa
79 účastníkov, preto boli objednané dva autobusy. Účastníci si pozreli
pamiatky v Kežmarku, v Lendaku, vo Výbornej, Spišskej Belej, Strážkach,
vo Vrbove a v Ľubici.
Výbor sa v uplynulom období zišiel na svojich zasadnutia celkom päť
krát, a to 31. 1., 5. 3., 14. 5., 22. 10. a 23. 10 2012. Prejednával bežné
záležitosti – príprava valného zhromaždenia, konferencií, exkurzie, prijímanie
nových členov a iné.
Redakčná rada pripravila ročenku Z minulosti Spiša XX, jej zostavovateľom je doc. Dr. Ivan Chalupecký.
Záverom môžeme konštatovať, že všetky stanovené a valným zhromaždením schválené úlohy v pláne pre tento rok boli Spišským dejepisným
spolkom splnené.
Dana Rosová, tajomníčka
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Funkcionári a výbor SDS
podľa výsledku volieb XIX. valného zhromaždenia,
konaného v Poprade, 12. 3. 2011
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Pokladník:

doc. PhDr. Ivan Chalupecký
Mgr. Miroslav Števík
Dana Rossová
Alžbeta Liščáková

Členovia výboru: Mgr. Erika Cintulová
PhDr. Ružena Kormošová
PhDr. Milica Majeríková
PhDr. Marián Soják, PhD.
PhDr. Peter Zmátlo, PhD.
Mgr. Agnesa Žifčáková
PhDr. František Žifčák
Náhradníci:

Mgr. Milan Choma
Ján Petrík

Revízna komisia: Mgr. Ján Endrődy
Mgr. Peter Labanc
Ing. Eduard Pavlík

Členské
Riadny člen
Podporujúci člen
Kolektívny člen
Zakladajúci člen – fyzická osoba
Zakladajúci člen – právnická osoba

10.- ročne
5.- ročne
50.-, resp. 25.- ročne
100.- jednorázovo
500.- jednorázovo
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Zoznam členov Spišského dejepisného spolku
(k 31. 12. 2012)

Zakladajúci členovia
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Mesto Spišská Belá
Mesto Levoča
Prof. Dr. Moritz Csáky
MUDr. Zdeněk Hartl (†)
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký
JUDr. Štefan Kamenický
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†)
MUDr. Vlastimil Fluss

Spišská Kapitula
Spišská Belá
Levoča
Viedeň, Rakúsko
Zlín, ČR
Levoča
Levoča
Steinfurt – Borghorst, Nemecko
Spišská Nová Ves

Čestní členovia
Ivan Bohuš
Mgr. Michal Griger (†)
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký
PhDr. Vendelín Jankovič, CSc. (†)
Ing. Ladislav Kiefer (†)
Ing. Ján Kukura, CSc.(†)
Dr. Ing. Dezider Martinko (†)
PhDr. Ján Olejník, CSc.
Mgr. Eduard Pavlík (†)
Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen (†)
PhDr. Belo Polla, DrSc. (†)
Doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc.
Ondrej Šimek (†)
Prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc.

Tatranská Lomnica
Spišská Belá
Levoča
Báhoň
Kežmarok
Poprad
Spišská Nová Ves
Vysoké Tatry
Spišská Nová Ves
Steinfurt – Borghorst, Nemecko
Bratislava
Košice
Batizovce
Trnava

Kolektívni členovia
Krajský pamiatkový úrad v Prešove,
pracovisko Levoča
Ľubovnianske múzeum
Mesto Kežmarok
Mesto Spišská Nová Ves
Mestské kultúrne stredisko
Obec Iliašovce
Obec Ľubica
Obecný úrad Letanovce
Podtatranské múzeum Poprad
Skupina historického šermu JAGO
SNM – Spišské múzeum v Levoči
Spolok Slovákov v Poľsku
Štátny archív v Levoči
Galéria umelcov Spiša
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Levoča
Stará Ľubovňa
Kežmarok
Spišská Nová Ves
Levoča
Iliašovce
Ľubica
Letanovce
Poprad
Spišská Nová Ves
Levoča
Krakov, Poľsko
Levoča
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
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Riadni a podporujúci členovia
Meno

Povolanie

MUDr. Vlastimil Fluss
PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
JUDr. Gabriel Lukáč
Doc. PhDr. František Matúš, CSc.
Mgr. Marián Miškovič
PhDr. Marta Weissensteinerová
PhDr. František Žifčák
Mgr. Agnesa Žifčáková
Júlia Balogová
Mgr. Pavol Mišenko
PhDr. Peter Roth
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
Prof. Mons. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
Alžbeta Liščáková
Pavol Matiek
Eva Pitoňáková
Karol Bereš
PhDr. Bernadeta Kiczková
Ladislav Scheirich
Mária Šelepová
PhDr. Božena Malovcová
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
Mgr. Júlia Zummerová
Mgr. Erika Cintulová
PhDr. Eleonóra Baráthová
PhDr. Jozef Olexa
JUDr. Ľudovít Kaleta
Mgr. Ján Tokár
Mgr. Nina Palková
Prof. Dr. Jörg Meier
Mgr. Rastislav Mačura
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
Mgr. Inge Majeríková
Ing. Marta Bednárová
PhDr. Milena Ostrolúcka
Štefan Péchy
Ing. Martina Šlampová
Dana Rosová
PhDr. Michal Murcko
Mgr. Peter
Zmátlo, PhD.
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
PhDr. Janka Petőczová, PhD.
PhDr. Ján
Hunka
Ing. Dušan Bevilaqua
JUDr. Marcel Kopkáš

lekár
profesorka
archeológ
docent
pedagóg
profesorka
archivár
archivárka
učiteľka
historik
archeológ
archivárka
rektor seminára
archivárka, v. v.
technik
učiteľka
elektrotechnik
muzikologička
technik, archeológ
správkyňa kaštieľa
archivárka
archeológ
historička
historička
historička
profesor
dôchodca
pedagóg
archivárka
univ. profesor
historik
učiteľ
historička
archivárka
archivárka
fotograf
archivárka
múzejníčka
historik
historik
historička
muzikológ
numizmatik
odborný pracovník
vydavateľ
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Bydlisko

Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Levoča
Prešov
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Spišská Nová Ves
Domaňovce
Spišské Vlachy
Stará Ľubovňa
Hranovnica
Poprad
Spišské Podhradie
Levoča
Poprad
Poprad
Svit
Spišské Vlachy
Poprad
Strážky
Poprad
Bratislava
Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
Poprad
Podolínec
Levoča
Spišská Nová Ves
Oberhausen, Nemecko
Poprad
Levoča
Bratislava
Poprad
Košice
Levoča
Poprad
Spišská Nová Ves
Prešov
Spišská Nová Ves
Ružomberok
Svätý Jur
Nitra
Spišská Nová Ves
Abrahámovce

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Mária Pacindová
Doc. Ing. Pavol Kalinay
PhDr. Eva Szoradová, CSc.
Gabriela Vencelová
Dipl. Ing. Ernest Hochberger
Prof. PhDr. Martin Homza, PhD.
Ing. Juraj Stenczel, CSc.
Miroslav Mačura
JUDr. Jozef Barabás
Prof. PhDr. hab. Jozef Çiagwa
Ing. Mikuláš Lipták
MUDr. Jaroslav Grochola
František Venglarčík
PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
PhDr. Alena Kredatusová
PhDr. Stanislav Sroka
PhDr. Mária Novotná
MUDr., Mgr. Marián Dzurík
PhDr. Marián Soják, PhD.
Pavol Stano
Prof. Dr. Friedrich Gottas
Mgr. Mária Hvilová
Mgr. Elena Dzurillová
Mgr. Juraj Korim
Mgr. Ľuboš Farkaš
Mgr. Milan Choma
Ing. Vladimír Klein
Cecília Felberová
Ján Petrík
Mgr. Marta Kučerová
Rudolf Schuster
Mgr. Jitka Haaková
Dr. Ryszard Grzesik
PhDr. Ilona Pavercsik
Mgr. Miroslava Kovalčíková
Milan Ogurčák
Anna Garčárová
Mgr. Martin Furman
Mgr. Zuzana Krupová
Prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš,
PhD.
Mgr. Miroslav Števík
PhDr. Lukáš Dzurilla
Mgr. Jana Galliková
Mgr. Klára Freundorferová
Mgr. Janka Poradová
Ivan Janovský
Ing. arch. Magdaléna Janovská
Mgr. Eva Spaleková
Prof. Dr. hab. Tadeusz Trajdos

archivárka
Spišská Nová Ves
pedagóg
Bratislava
odborná asistentka Žirany
archivárka
Spišská Nová Ves
vydavateľ
SINN, Nemecko
historik
Budmerice
banský inžinier
Příbram, ČR
elektrikár
Poprad
prokurátor
Hrabušice
univerzitný profesor Katovice, Poľsko
vydavateľ
Kežmarok
lekár
Kežmarok
ekonóm
Levoča
archeológ
Košice
archivárka
Levoča
historik
Krakov, Poľsko
historička umenia Levoča
lekár
Spišské Podhradie
archeológ
Batizovce
adm. pracovník
Nový Smokovec
univ. profesor
Salzburg, Rakúsko
profesorka
Levoča
archivárka
Levoča
historik
Veľká Lomnica
právnik
Veľká Lomnica
učiteľ
Kežmarok
technik
Spišská Belá
archivárka
Levoča
banský technik
Spišská Nová Ves
archeológ
Poprad
úradník
Poprad
historik umenia
Tatranská Lomnica
historik
Poznań, Poľsko
knihovníčka
Budapešť, Maďarsko
historička umenia Spišská Belá
lesník
Spišská Nová Ves
archivárka
Smižany
archeológ
Žilina
historička
Banská Bystrica
kňaz,
Levoča
cirkevný historik
historik
Kežmarok
učiteľ
Levoča
učiteľka
Slovenská Ves
učiteľka
Ľubica
učiteľka
Šuňava
producent
Levoča
architektka
Levoča
historik umenia
Levoča
historik
Varšava, Poľsko
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Ing. Alojz Mlynarčík
HEDr. Ľuboslav Hromják
Mgr. Anton Ziolkovský
Lucia Žoldáková
MUDr. Andrej Novák
Mgr. Štefan Plačko
Mgr. Martin Lučan
Mgr. Vladimír Imrich
PhDr. Astrid Kostelníková
Mgr. Vladimír Olejník
Mgr. Maroš Tomas
Mgr. Eduard Matkulčík
Mgr. Roman Porubän
Mgr. Gabriela Rerková
Mgr. Slavomír Gallik
Lukáš Stolárik
Peter Endel
Mgr. Ján Kokorák
Mgr. Otto Korkoš
Mgr. Monika Fekiačová
Ing. Ján Križan
Mgr. Júlia Filipová
Mgr. Štefan Holubkovič
Mária Bardyová
Mgr. Sylvia Leščáková
Milan Vdovjak
Mgr. Kristína Tirpáková
Elena Čákyová
MUDr. Magdaléna Imrichová
Mgr. Zuzana Kešeľáková
Osvald Mayer
Mgr. Larisa Tarovská
Mgr. Marek Turoček
MUDr. Jozef Franko
Mgr. Marek Uličný
Mgr. Ľubomír Cvengroš
Marek Jakša
PhDr. Milica Majeriková-Molitoris,
PhD.
Mgr. Iveta Lacková
Ing. Milan Tatarka
Oto Imrich
Mgr. Marianna Majerníková
Mgr. Juraj Pavlis
Mgr. Slávka Sámelová
Ing. Emil Labaj
PaedDr. Andrej Janovský
Ing. Alica Chovanová
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.
Mgr. Mária Kozlerová

ekonóm
kňaz
kňaz
študentka
lekár
študent
učiteľ
učiteľ
učiteľka, dôchodca
archivár
historik
geológ, geofyzik
ev. farár
novinárka
kňaz
študent
podnikateľ
historik
učiteľ
archivárka
inžinier
pedagóg
kňaz
hospodárka
právnik
podnikateľ
učiteľka
manažérka
lekár
prekladateľka
učiteľ, dôchodca
historička
právnik
lekár, dôchodca
kňaz
kňaz
technik
historička

Spišská Nová Ves
Spišské Podhradie
Spišská Nová Ves
Smolník
Spišská Belá
Levoča
Poprad
Kežmarok
Levoča
Levoča
Trnava
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Levoča
Nová Ľubovňa
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Matejovce nad Hornádom
Kežmarok
Levoča
Kežmarok
Praha 3, ČR
Svit
Kežmarok
Slovenská Ves
Nová Lesná
Stará Ľubovňa
Švábovce
Kežmarok
Levoča
Spišská Belá
Smižany
Poprad
Poprad
Likavka
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Spišská Stará Ves

učiteľka
učiteľ
študent
učiteľka
historik
archivárka
výtvarník
učiteľ, dôchodca
pamiatkarka
učiteľ
lektorka

Levoča
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Spišská Nová Ves
Levoča
Levoča
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Spišský Štiavnik
Poprad
Svit
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Mgr. Filip Lampart
PhDr. Soňa Polláková
PhDr. Miriam Lengová
Mgr. Peter Labanc
Katarína Matavová
Peter Špic
JUDr. Julián Lapšanský
Ľudmila Šulová
PhDr. Beáta Kelemenová
Ing. Ján Čarnogurský
PhDr. Mária Halmová
Ing. Eduard Pavlik
MUDr. Ján Stolina
MUDr. Rastislav Osif
Ing. Zdeněk Kudláček
Ing. Vladimír Mucha
Rosana Joštová
Mgr. Ján Endrődi
Mgr. Anna Soláriková
Mgr. Dušan Slivka
Mgr. Ľudmila Pavlíková
Mgr. Terézia Zemčáková
Anna Compeľová
Božena Ovšonková
Rastislav Ovšonka
Mgr. Katarína Strážiková
PhDr. Dalibor Mikulík
Mgr. Monika Pavelčíková
Mgr. Michaela Timková
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Peter Sopala
Mgr. Iveta Kontríková, PhD.
Ing. arch. Milan Dzurilla
Martin Jakubčo
Alžbeta Dudášová
PhDr. Pavel Krafl, PhD.
PhDr. Marta Herucová
Anton Marec
Ing. Daniel Gemeran
Petra Krahulová
PhDr. Dušan Buran, PhD.
Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.
Ján Krátky
Matúš Hudák
Mgr. Jozef Kamenický
Doc. ThDr. Štefan Mordel, PhD.
Ing. František Grohola
Doc. Ing. František Lipták, DrSc.

doktorand
učiteľka
učiteľka
historik
študentka
elektrikár
advokát
technológ
sprievodkyňa
turistov
ekonóm
etnografka
inžinier
lekár, dôchodca
lekár
podnikateľ
strážca prírody
podnikateľka
historik
učiteľka
učiteľ
učiteľka, v. v.
učiteľka, v. v.
učiteľka
referent cest. ruchu
novinár
učiteľka
riaditeľ múzea
etnografka
historička umenia
historik
štátny zamestnanec
učiteľka
architekt
študent
knihovníčka
historik,
ved. pracovník
historička umenia
spisovateľ
stavebný inžinier
živnostníčka
historik umenia
historička umenia
rušňový dispečer
študent
učiteľ
kňaz
strojný inžinier
dôchodca
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Stará Ľubovňa
Levoča
Poprad
Spišské Vlachy
Vyšné Ružbachy
Spišské Tomášovce
Bratislava
Poprad
Tatranská Lomnica
Spišská Nová Ves
Martin
Hrabušice
Levoča
Levoča
Levoča
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Veľká Lomnica
Poprad
Mengusovce
Poprad
Ľubica
Kežmarok
Poprad
Poprad
Levoča
Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Ružomberok
Spišské Podhradie
Nová Lesná
Levoča
Stará Ľubovňa
Kežmarok
Brno, ČR
Bratislava
Vysoké Tatry
Bratislava
Spišská Nová Ves
Bratislava
Bratislava
Kráľovský Chlmec
Poprad
Spišská Nová Ves
Klin
Kežmarok
Bratislava
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Akad. Ing. arch. Tomáš Bujna
Mgr. Sylvia Stuhláková
RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
Mgr. Roderik Ledecký
Mgr. Vladimír Hudzík
Mgr. Jolana Prochotská
Margita Antašová
JUDr. Dušan Petrigáč
Kazimír Štubňa
Marián Tejbus
MUDr. Peter Slovík
RNDr. Alexander Dirner, CSc.
Ing. Jozef Joppa
Ing. Ladislav Joppa
PaedDr. Martin Pekár, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
Ing. Zdeněk Hartinger
Lucia Hartingerová
Dipl. paed. Karl Früh
Peter Lučivjanský
Ivan Sanetrik
Ľudmila Sanetriková
Lívia Odstrčilíková
Ing. Bohuslav Dubec
PaedDr. Magdaléna Nemčíková
Miroslava Ištoková
Ing. Jozef Rusnák
Pavol Rusnačko
ThDr. Štefan Kuruc, PhD.
Mgr. phil. Filip Fetko
Ing. Marie Perglerová
Vladimír Pavličko
Mgr. Pavol Matula, PhD.
JUDr. Michal Piskorík
PhDr. Vladimír Rabik, PhD.
Mgr. Monika Tkáčová
JUDr. Martin Vladik
Anna Vladiková
Mgr. Judita Visokaiová
Anna Safanovičová
Mgr. Anna Timková
Mgr. Eva Šimková
Branislav Jonas
Katarína Vojtašová
Mgr. František Neupauer
PhDr. Anton Karabinoš
Mária Babíková
Milan Sanitrik
Bc. Táňa Stašíková
Ing. Raisa Kanová

architekt
učiteľka
ved. pracovník, fyzik
podnikateľ
právnik
učiteľka, v. v.
učiteľka, v. v.
dôchodca
projektant, fotograf
typograf
lekár
vedecký pracovník
lesník
ekonóm
historik, učiteľ
vysokoškolský učiteľ
projektant
asistentka
učiteľ
dôchodca
banský technik
adm. pracovníčka
učiteľka
technický pracovník
učiteľka
študentka
strojný inžinier
díler
kňaz
historik
prekladateľka
dôchodca
výskumný pracovník
advokát
historik, učiteľ
etnografka
sudca
zdravotná laborantka
dôchodkyňa
študentka
lektorka
učiteľka
obrábač kovov
študentka
historik
archeológ
sprievodkyňa CR
odborná pracovníčka
sprievodkyňa
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Nová Lesná
Spišská Nová Ves
Košice
Poprad
Hôrka, Primovce
Spišská Nová Ves
Levoča
Poprad
Spišská Nová Ves
Levoča
Kežmarok
Košice
Kežmarok
Kežmarok
Prešov
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Kežmarok
Kežmarok
Kežmarok
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Levoča
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Levoča
Spišský Štvrtok
Košice
Kežmarok
Vysoké Tatry
Spišská Belá
Košice
Poprad
Trnava
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Smižany
Hrabušice
Spišské Vlachy
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Slovenská Ves
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Iliašovce
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študent
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dôchodkyňa
tlačiar
asistentka
študent
študent
historička
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Stará Ľubovňa
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Kežmarok
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Kežmarok
Hnilčík
Spišská Nová Ves
Nová Dubnica
Jablonov
Jablonov
Spišská Nová Ves
Michal nad Žitavou
Spišská Belá
Spišská Nová Ves
Košice
Spišský Štiavnik
Spišská Nová Ves
Spišské Tomášovce
Poprad
Poprad
Poprad
Gánovce
Poprad
Poprad
Spišská Nová Ves
Ihľany
Vydrník
Poprad
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Dunajská Streda
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Poprad
Poprad
Kežmarok
Ľubica
Spišská Nová Ves
Poprad
Brutovce
Chrasť nad Hornádom
Prešov
Košice
Poprad
Poprad
Kežmarok
Veľká Lomnica
Richnava
Spišská Nová Ves
Košice
Krakov, Poľsko
Gelnica
Hôrka
Spišský Štvrtok
Levoča
Víťaz
Danišovce
Bratislava
Haligovce
Smižany
Spišská Kapitula
Borinka pri Bratislave
Smižany
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Hnilčík
Vrbov
Levoča
Poprad
Poprad
Poprad
Butler, Pennsylvania
Jakubany
Rajec
Spišská Belá
Betlanovce
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Kežmarok
Spišská Nová Ves
Spišské Tomášovce
Poprad
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OSOBNOSTI
Za PhDr. Jozefom Kočišom, CSc.
23. 1. 1928 – 4. 1. 2013
Spišský dejepisný spolok je organizácia, ktorá sústreďuje v sebe predovšetkým obyvateľov Spiša, najmä tých, ktorí majú o dejiny Spiša záujem.
Má však aj viacerých členov, ktorí na Spiši nebývajú, alebo ktorí sa zaoberajú
dejinami iných regiónov. Jedným z nich bol aj Dr. Jozef Kočiš, zakladateľ
a 35 rokov riaditeľ Štátneho archívu v Bytči. Jeho členstvo v našom spolku
sme považovali za vyznamenanie, pretože ide o mimoriadnu osobnosť
nielen v odbore slovenského i európskeho archívnictva, ale aj slovenskej
historiografie, a o najvýznamnejšieho historika Považia a okolia Žiliny.
Za svoju činnosť v archívnictve bol vyznamenaný jedným z najvyšších
štátnych vyznamenaní. Vo významnej miere sa však venoval aj regionálnej
histórii. Podstatnou mierou sa pričinil o napísanie a vydanie dejín Beluše,
v ktorej býval, i dejín Bytče, v ktorej pracoval. V osobitnej publikácii
predstavil nielen bytčiansky zámok, v ktorom je umiestnený archív (Bytčiansky zámok), ale aj hrady stredného Považia (Od Čachtíc po Strečno).
Jeho pôsobenie v bytčianskom archíve mu však umožnilo venovať sa aj
dejinám osobností, ktoré majú celoslovenský, dokonca európsky význam.
V nich, na základe pôvodných dokumentov ktoré sa nachádzajú v bytčianskom archíve, sa vyrovnal s rôznymi mýtmi a legendami, ktoré sa
Slovenskom šíria. Prekvapil svojou knihou o Jánošíkovi (Neznámy Jánošík),
v ktorej uverejnil mnoho dokumentov k jeho životu a pôsobeniu a dal naň
úplne nový pohľad. Viackrát sa venoval aj žene, ktorej sa už dávnejšie
venovala slovenská literatúra, o ktorej dokonca vznikol aj veľkofilm: Alžbete
Báthoriovej – čachtickej panej (Alžbeta Báthoriová a palatín Thurzo – 2
vydania, a Alžbeta Báthoryová a jej obete). Na základe dokumentov, najmä
súdnych, ale aj korešpondencie rodiny Thurzo, poukázal na jej vážnu
psychickú úchylku. V posledných rokoch ho veľmi mrzelo, že viacerí
historici a napokon aj film sa z nej snažili urobiť niečo iné, ako v skutočnosti
bola. V tej súvislosti vydal aj knihu o palatínovi Jurajovi Thurzovi (Palatín),
ktorá vyšla tesne pred jeho smrťou. Jeho pozornosť však upútala aj ďalšia
žena, tentoraz nie hrozná, ale svätica: Žofia Bošňáková (Žofia Bošňáková
a Teplička nad Váhom). Pracoval aj po odchode do dôchodku a to aj
napriek vážnym zdravotným ťažkostiam v posledných rokoch. Tento svet
opustil krátko pred svojimi 85. narodeninami. Jožko, budeš chýbať ako
charakterný človek a dobrý priateľ nielen mne, ale ako odborník aj nášmu
spolku.
Ivan Chalupecký
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Osobnosti

Za profesorom Dr., Dr. h. c. Ilpo Tapani Piirainenom
(15. 11. 1941 – 26. 8. 2012)
Sú osobnosti – cudzinci – ktorí pre Slovensko urobili viac, ako mnohí
občania nášho štátu. Medzi ne jednoznačne patrí Dr. Ilpo Tapani Piirainen.
Človek, ktorý sa narodil vo Fínsku, bol fínskej národnosti, ale študoval
neskôr aj v Nemecku, tam sa oženil a takmer celý ďalší život tam pôsobil.
Pôsobil na univerzitách v Helsinki, Oulu, Jyväskylä, ale najme dlhé roky
na univerzite v nemeckom Münsteri. Bol aj čestným profesorom Univerzity
v Bochume. Tento významný germanista a pedagóg, ktorý prednášal nielen
v celej Európe, ale aj v Rusku či v Číne, sa v roku 1969 na stáži v Prahe
dozvedel o tom, že na Slovensku je mnoho nemeckých rukopisov zo 14.
až 18. storočia. To ho natoľko zaujalo, že odvtedy strávil na Slovensku
každý rok najmenej mesiac. Spočiatku študoval rukopisy v okolí Banskej
Štiavnice, ale posledné desaťročia pravidelne chodieval do Levoče,
od svojho penzionovania v roku 2007 aj viackrát ročne. Tu medzi levočskými archivármi napr. oslávil svoju päťdesiatku, tu si našiel mnohých priateľov.
Posledné roky (2006 – 2009) bol aj pedagógom v Trnave, kde viedol
katedru germanistiky. Za to bol aj odmenený čestným doktorátom Univerzity
Cyrila a Metóda v Trnave. Slovensko sa však snažil priblížiť aj svojim
študentom prostredníctvom exkurzií. Viacerých z nich Slovensko zaujalo,
najviac však dnes už známeho profesora Dr. Jörg Meiera, ktorý sa habilitoval
prácou o spišskej tlači a v súčasnosti pôsobí nielen v rakúskom Klagenfurte,
ale aj na Košickej univerzite.
Prof. Piirainen vydal veľké množstvo prameňov z našich archívov, a to
– treba podčiarknuť – vlastným nákladom. Bolo to 15 monografií a množstvo
štúdií a článkov, s ktorými oboznamoval svet s našou minulosťou a kultúrou.
Začal mestskou knihou Švedlára, pokračoval kompletným vydaním všetkých
známych redakcií Spišského práva, právnej knihy Spišského Podhradia,
právnej knihy XI spišských miest, ale aj najstaršej mestskej knihy Kežmarku.
V poslednej dobe začal vydávať rôzne menšie spišské kroniky. Chcel ich
vydať aj spolu v jednom zväzku, ale už to nestihol. Okrem toho jazykovo
spracoval (a výsledky medzinárodne publikoval) mnohé mestské knihy
z Levoče, Košíc, Žiliny, Banskej Štiavnice, Štiavnicke právo, ale vydal
napr. aj jednu právnu knihu zo sliezskeho mesta Opole, začo bol vyznamenaný poľským štátnym vyznamenaním. Na Slovensku sa mu ušla len
Zlatá medaila Slovenskej akadémie vied a archivárska Sasinkova medaila.
Na štátne vyznamenanie ho nik nenavrhol. K jeho 60. a 65. narodeninám
mu boli venované osobitné publikácie.
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Dr. Piirainen bol nielen dlhoročným aktívnym členom Spišského dejepisného spolku, ale bol aj jeho zakladajúcim a čestným členom. Všetky
svoje slovenské vydania vydával v rámci nášho spolku a z všetkých nám
daroval časť na predávanie. Jeho nečakaný odchod uprostred práce nás
všetkých zaskočil. Bol v plnom rozbehu, mal pred sebou ešte mnoho plánov,
na ktorých uskutočnenie sa tešil nielen on, ale aj my. Odišiel výnimočný
človek, germanista svetového mena, náš výnimočný a čestný člen, milovník
Slovenska a Slovákov. Bude nám všetkých chýbať.
Ivan Chalupecký

240

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Bibliografia (Schriftenverzeichnis)
prof. Dr. Dr. h.c. Ilpo Tapani Piirainena
Elisabeth Piirainen
1. Knihy – Bücher:
1968a: Graphematische Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen (Studia
Linguistica Germanica 1). Berlin: Walter de Gruyter.
1968b: Textbezogene Untersuchungen über „Katz und Maus“ und „Hundejahre“ von Günter Grass (Europäische Hochschulschriften 1: Deutsche
Literatur und Germanistik. 11). Bern: Herbert Lang Verlag.
1971: Contribution to the foundation of automatic text processing (Documentation). Heidelberg: Wissenschaftliches Zentrum Heidelberg IBM
Germany [zusammen mit Günter Wenzel].
1972: Das Stadtrechtsbuch von Sillein. Einleitung, Edition und Glossar
(Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der
germanischen Völker N.F. 46). New York: Walter de Gruyter.
1980a: Untersuchungen zur Sprache des Wirtschaftsmagazins „Capital“
(Tutkimuksia 67 Philologie 8). Vaasa: Vaasan korkeakoulu [zusammen
mit Anneli Lindell].
1980b: Frühneuhochdeutsche Bibliographie. Literatur zur Sprache des
14.–17. Jahrhunderts (Bibliographische Arbeitsmaterialien 4). Tübingen:
Max Niemeyer Verlag.
1980c: Das Iglauer Bergrecht nach einer Handschrift aus Schemnitz. Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei (Studien zum
Frühneuhochdeutschen 4). Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
1981: Handbuch der deutschen Rechtschreibung. Grundlagen der Rechtschreibung und Methoden des Rechtschreibunterrichts. Bochum: Kamp
Verlag.
1982: Untersuchungen zur Sprache der Leitartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Tutkimuksia Nr. 84, Philologie 10). Vaasa: Vaasan
korkeakoulu [zusammen mit Mariann Skog-Södersved].
1983a: Untersuchungen zur Sprache der Leserbriefe im Hamburger
Abendblatt (Tutkimuksia Nr. 93, Philologie 11). Vaasa: Vaasan korkeakoulu [zusammen mit Anneli Yli-Kojola].
241

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1983b: Das Stadt- und Bergrecht von Kremnica/Kremnitz. Untersuchungen
zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei (Studien zum Frühneuhochdeutschen 7). Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.
1985: Untersuchungen zur Phraseologie in Zeitungstexten der deutschsprachigen Länder (Tutkimuksia 108, Philologie 13). Vaasa: Vaasan
korkeakoulu [zusammen mit Ulla Gustafsson].
1986: Das Stadt- und Bergrecht von Banská Štiavnica/Schemnitz. Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei (Veröffentlichungen des Germanistischen Instituts der Universität Oulu 6). Oulu:
Oulun Yliopisto.
1987: Sprache der Wirtschaftspresse. Untersuchungen zum Sprachgebrauch
des „Handelsblattes“ (Bochumer Studien zur Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft 49). Bochum: Brockmeyer Verlag
[zusammen mit Jarmo Airismäki].
1992: Das Recht der Spiš/Zips. Texte und Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. 2 Bände (Veröffentlichungen des
Germanistischen Instituts der Universität Oulu 8). Oulu: Oulun Yliopisto
[zusammen mit Mária Papsonová].
1993: Das Stadtbuch von Schwedler/Švedlár (Texte und Untersuchungen
zum entstehenden Neuhochdeutsch in der Slowakei). Levoča/Leutschau:
Verlag Polypress [zusammen mit Jörg Meier].
1995: Collectanea alerlay nutzlicher vnnd nothwendiger Regeln des Rechtens. Ein deutsches Rechtsbuch aus dem Jahre 1628 aus der Slowakei.
Levoča/Leutschau: Verlag Modrý Peter [zusammen mit Arne Ziegler].
1996a: Sprache und Kultur der Rußlanddeutschen: Eine Dokumentation
anhand von Presseberichten aus den Jahren 1970 bis 1990 (Kultur der
Deutschen im Ausland 1). Essen: Verlag Die blaue Eule [zusammen mit
Katharina Boldt].
1996b: Der Sachsenspiegel aus Oppeln und Krakau (Schriften der Stiftung
Haus Oberschlesien. Landeskundliche Reihe 10). Berlin: Gebrüder Mann
Verlag Berlin 1996 [zusammen mit Winfried Waßer].
1997: Literatur der Rußlanddeutschen (Kultur der Deutschen im Ausland 4).
Essen: Verlag Die blaue Eule [zusammen mit Katharina Boldt].
1998: Das älteste Gerichtsbuch der Stadt Käsmark/Kežmarok aus den Jahren
1533–1553. Levoča/Leutschau: Verlag Polypress [zusammen mit Arne
Ziegler].
242

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2000: Der Schwabenspiegel aus Kaschau (Beiträge zur Editionsphilologie 1). Berlin: Weidler Buchverlag [zusammen mit Jörg Meier].
2001: Nachträge zum Zipser Recht. Die Handschriften 14 und 15 der Zipser
Willkür. Levoča/Leutschau: Verlag Polypress.
2002a: Zweisprachige Stadtbücher aus Oppeln/Opole (Beihefte zum Orbis
Linguarum 14). Wrocław/Breslau: ATUT [zusammen mit Stanisław Borawski
und Astrid Dormann-Sellinghoff].
2002b: Kodex des Stadt und Bergrechtes von Schemnitz. Fassung nach der
prachtvoll gefertigten Handschrift aus dem Jahre 1572 (Kódex mestského
a banského práva Banskej Štiavnice [zusammen mit Jozef Vózar]. Košice/
Kaschau: Banská Agentura.
2003a: Rechtsbuch der XI Zipser Städte. Levoča/Leutschau: Verlag Polypress.
2003b: Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław.
Einleitung, Edition und Glossar (Beihefte zum Orbis Linguarum 21).
Wrocław/Breslau: ATUT [zusammen mit Ingmar ten Venne].
2003c: Transliteracja grafemiczna „Księgi protokołow sądu wójtowskiego
miasta Opola z lat 1698–1721“ (Beihefte zum Orbis Linguarum 23).
Wrocław/Breslau: ATUT [zusammen mit Stanisław Borawski und Astrid
Dormann-Sellinghoff].
2004a: Texte aus der Frühen Neuzeit in der Slowakei (Beiträge zur
Editionsphilologie Band 3). Berlin: Weidler Buchverlag [zusammen mit
Emil Skála].
2004b: Das Stadt- und Bergrecht von Kremnitz. Handschriften des Kremnitzer
Stadtbuches (Mestske a banské právo Kremnice). Košice/Kaschau: Banská
Agentura [zusammen mit Mikulás Čelko].
2013: Das Stadtrecht von Schweidnitz/Świdnica. Edition und sprachlichhistorische Untersuchung einer frühneuhochdeutschen Handschrift aus
Schlesien. Berlin: Verlag Dr. Köster [zusammen mit Mardan Aghayev].
V príprave – In Vorbereitung:
a: Chroniken der Frühen Neuzeit aus der Zips. Levoča/Leutschau [zusammen
mit Soňa Polláková].
b: Frühneuhochdeutsch in der Slowakei. Berlin.
c: Das Rechtsbuch von Göllnitz/Gelnica aus dem 17. Jahrhundert. Edition
243

Z minulosti Spiša, XX, 2012

und sprachlich-historische Untersuchung einer frühneuhochdeutschen
Handschrift. [zusammen mit Soňa Polláková].
d: Denníky zo Spiša. Tagebücher aus der Zips.
d: Formulár a právna kniha mesta Gelnica z rokov 1665-1756. Formular
und Rechtsbuch der Stadt Göllnitz aus den Jahren 1665-1756.
e: Príručka z fondu Zbierka fragmentov rôznej provenincie, ŠA Levoča. Ein
Handbuch aus dem Staatlichen Archiv Levoča.
2. Vydavateľská činnosť – Herausgebertätigkeit:
1972: Zur Entstehung des Neuhochdeutschen. Sprachgeographische undsoziologische Ansätze (Europäische Hochschulschriften 1: Deutsche
Literatur und Germanistik 61). Frankfurt a. M. [u.a.]: Peter Lang.
1997: Deutschsprachige Kanzleien des Spätmittelalters und der frühen
Neuzeit. Kanzleisprachen 1. Bydgoszcz/Bromberg: Universitätsverlag
[zusammen mit Józef Grabarek und Albrecht Greule].
2002: Phraseologie in Raum und Zeit. Akten der 10. Tagung des Westfälischen
Arbeitskreises „Phraseologie/Parömiologie“ am 29. Januar 2001 in
Münster (Phraseologie und Parömiologie 10). Baltmannsweiler: Schneider
Verlag [zusammen mit Elisabeth Piirainen].
2004: Deutsche Sprache in der Slowakei II. Geschichte, Gegenwart und
Didaktik. Wien: Edition Praesens [zusammen mit Jörg Meier].
2007: Studien zu Textsorten und Textallianzen um 1500 (Germanistische
Arbeiten zur Sprachgeschichte 5). Berlin: Weidler Buchverlag [zusammen
mit Jörg Meier].
2009: (Hrsg.) Deutschsprachige Handschriften in slowakischen Archiven.
Band 1 Westslowakei. Band 2 Mittelslowakei. Band 3 Ostslowakei. Berlin/
New York: Walter de Gruyter [zusammen mit Jörg Meier und Klaus-Peter
Wegera].
3. Štúdie a články – Artikel
1968: Glossarherstellung mit Hilfe des Computer. Ein Beispiel aus dem
Frühneuhochdeutschen. In: Neuphilologische Mitteilungen 69, 677–684.
1969a: Quantitative Methoden in der Sprachforschung. In: Linguistische
Berichte 3, 22–30.
244

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1969b: Historische Graphematik und die datenverarbeitenden Methoden. In:
Folia Linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae 3, 145–152.
1969c: Zur Linguistisierung der Literaturforschung. In: Linguistische Berichte
1, 70–73.
1969d: Die absoluten Kasuskonstruktionen des Deutschen in diachronischer
Sicht. In: Neuphilologische Mitteilungen 3/70, 448–470.
1969e: Quantitative Analyse der Graphem- und Phonemebene. In: The Prague
Bulletin of Mathematical Linguistics 11, 1–15.
1970a: Matemaattinen kielitiede ja tietokonesovellutukset. In: IBM Katsaus
1/9, 17–23.
1970b: Algebraische Linguistik in Ost-Europa. In: Linguistische Berichte 9,
49–51.
1970c: Die deutsch-estnische Lexikographie im 17. Jahrhundert. In: Hofmann,
Dietrich (Hrsg.): Gedenkschrift für William Foerste. Köln/Wien: Böhlau
Verlag, 78–88.
1970d: Generative Modelle in der Diachronie. Resümee. In: Folia Linguistica.
Acta Societatis Linguisticae Europaeae 4, 33–37.
1970e: Probleme des Frühneuhochdeutschen in der Mittelslowakei. In: Neuphilologische Mitteilungen 71, 312–327.
1970f: Germanistik am Polarkreis. In: Linguistische Berichte 8, 47–49.
1971a: Das Triviale und das Trivialsprachliche. Ein Beitrag zur
Literatursoziologie des ausgehenden Mittelalters. In: Neuphilologische
Mitteilungen 72, 359–372.
1971b: Grapheme als quantitative Größen. In: Linguistische Berichte 13,
81–82.
1971c: Zur Formalisierung der grundlegenden Begriffe der automatischen
Textverarbeitung. In: Linguistische Berichte 15, 46–47.
1971d: Linguistische Probleme der automatischen Textverarbeitung. In: Folia
Linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae 5, 355–365 [zusammen mit Günter Wenzel].
1972: Quantitative Vorgehensweisen in der automatischen Analyse der älteren
deutschen Trivialliteratur. In: Schanze, Helmut (Hrsg.): Literatur und
Datenverarbeitung. Bericht über die Tagung im Rahmen der 100-Jahr245

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Feier der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 88–106.
1973: Kreativität und generative Transformationsgrammatik. In: Pielow,
Winfried; Sanner, Rolf (Hrsg): Kreativität und Deutschunterricht. Stuttgart:
Ernst Klett Verlag, 9–25.
1974: Luther und die Sprache der Bergpostille von Johannes Mathesius. In:
Linguistische Studien. Referate der internationalen sprachwissenschaftlichen Konferenz Eisenach 21.– 25. März 1983. Berlin: Akademie
der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaften,
11–20.
1975a: Zur diachron-phonologischen Beschreibung des Deutschen in der
Slowakei. In: Dressler, Wolfgang et al. (Hrsg.): Phonologica 1972. Akten
der zweiten Internationalen Phonologie-Tagung Wien, 5.–8. September
1972. München/Salzburg: Wilhelm Fink Verlag, 301–307.
1975b: Quantifizierbare Strukturen der Sprache. In: Association for Literary
and Linguistic Computing. Bulletin 3/1, 1–2.
1975c: Das Stadtrechtsbuch von Sillein/Žilina. Ein Beitrag zur deutschen
Rechtssprache des Spätmittelalters. In: Neuphilologische Mitteilungen
76, 671–690.
1977/1981: Stadtbücher aus der Mittelslowakei. In: Ars. Kunsthistorische
Revue der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 51–62.
1978a: Vereinheitlichungstendenzen im Schriftverkehr des ausgehenden
Mittelalters. Zur maschinellen Erforschung deutscher Texte aus der
Mittelslowakei seit dem 14. Jahrhundert. In: Lenders, Winfried; Moser,
Hugo (Hrsg.): Maschinelle Verarbeitung altdeutscher Texte. I. Beiträge
zum Symposion Mannheim 11./12. Juni 1971. Berlin: Erich Schmidt
Verlag, 47–60.
1978b: Zur Entwicklung des Deutschen in der Mittelslowakei. In: Hartmann,
Dietrich et al. (Hrsg.): Sprache in Gegenwart und Geschichte. Festschrift
für Heinrich Matthias Heinrichs zum 65. Geburtstag. Köln/Wien: Böhlau
Verlag, 142–153 (Reprint in: Proceedings of the Vaasa School of Economics, Vaasa 1978).
1980a: Deutsche Standardsprache des 17./18. Jahrhunderts. In: Althaus, Hans
Peter; Henne, Helmut; Wiegand, Herbert Ernst (Hrsg.): Lexikon der
Germanistischen Linguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 598–603.

246

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1980b: Entwicklung der deutschen Rechtschreibung. In: Neuphilologische
Mitteilungen 81, 105–126.
1981a: Stadtbücher aus der Mittelslowakei. In: Ars. Kunsthistorische Revue
der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 51–62.
1981b: Deutschsprachige Bergrechte in der Mittelslowakei. In: Der Anschnitt.
Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau 33, 62–68.
1982a: Ausgleichstendenzen im Frühneuhochdeutschen. In: Neuphilologische
Mitteilungen 83, 353–370.
1982b: Die Sprache der Wirtschaftspresse. In: Muttersprache 92, 27–37.
1983a: Variationen der Schreibschwierigkeiten deutscher Sprache in der
historischen Entwicklung. In: Grosse, Siegfried (Hrsg.): Sprache der
Gegenwart. Schriften des Instituts für deutsche Sprache 59: Schriftsprachlichkeit. Düsseldorf, 10–23.
1983b: Entwicklung der Graphemtheorie. In: Faust, Manfred (Hrsg.):
Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlinguistik.
Festschrift für Peter Hartmann. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 249–257.
1983c: Zur Theorie der graphemisch-phonemischen Beziehungen. In: Rot,
Sandor (ed.): Languages in Function. Materials of the XIIIth Annual
Conference of the Societas Linguistica Europaea held in Budapest
3–6. IX. 1980. Budapest: Societas Linguistica Europaea, 233–239.
1983d: Die Psalmlieder Martin Luthers. In: Muttersprache 94 (Sonderheft),
104–110.
1984a: Luther und die Sprache der Bergpostille von Johannes Mathesius.
In: Schildt, Joachim (Hrsg.): Luthers Sprachschaffen. Gesellschaftliche
Grundlagen, geschichtliche Wirkungen. Referate der internationalen
sprachwissenschaftlichen Konferenz, Eisenach, 21. - 25. März 1983.
Linguistische Studien des Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der DDR
119/2, 11–20.
1984b: Probleme des Fremdsprachenunterrichts an nicht-philologischen
Fakultäten. Bericht über eine fachsprachliche Konferenz an der
Wirtschafts-Hochschule Banská Bystrica/Neusohl in der CSSR/
Tschechoslowakei. In: Vakkieli. Vaasan korkeakoulun kielten laitoksen
tiedotus 7, 2–8.
1984c: Der Schwabenspiegel aus Košice/Kaschau. Ein Beitrag zum
Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Besch, Werner et al. (Hrsg.):
247

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Festschrift für Siegfried Grosse zum 60. Geburtstag. Göppingen:
Kümmerle Verlag, 183–193.
1984d: Sprachliches aus der Zipser Willkür. Ein Beitrag zum
Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Jäntti, Ahti et al. (Hrsg.):
Festschrift für Lauri Seppänen zum 60. Geburtstag. Tampere: Tampereen
Yliopisto, 241–249.
1985a: Denkmäler und Geschichte der deutschen Sprache in der
Mittelslowakei. In: Neuphilologische Mitteilungen 86, 15–27.
1985b: Drei Sprachen und drei Kulturen. Eine Multilinguale Schule in
Tbilissi in der Sowjetunion. In: Vakkieli. Vaasan korkeakoulun kielten
laitoksen tiedotus 8, 3–7.
1985c: Die Diagliederung des Frühneuhochdeutschen. In: Besch, Werner;
Reichmann, Oskar; Sonderegger, Stefan (Hrsg.): Sprachgeschichte. Ein
Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung.
Berlin/New York: Walter de Gruyter. Band 2, 1368–1379.
1985d: Fachsprache des Markscheidewesens. Untersuchung zum Wortschatz
der bergmännischen Vermessungskunde. In: Der Anschnitt. Zeitschrift
für Kunst und Kultur im Bergbau 37, 81–93 [zusammen mit Jörg Barke
und Martin Lochert].
1985/1986: Spätmittelalterliche Stadt- und Bergrechte in der Slowakei.
In: Südostdeutsches Archiv 28/29, 44–58.
1986a: Die Autonomie der Graphematik in historischer Sicht. In: Augst,
Gerhardt (ed.): New Trends in Graphemics and Orthography. Berlin/New
York: Walter de Gruyter, 97–104.
1986b: Computerunterstützte Untersuchung der Graphem- und Phonemebene.
In: Mey, Jacob L. (ed.): Linguistic & Literary Studies in Eastern Europe.
Volume 19. Language and Discourse: Test and Protest. A Festschrift
for Petr Sgall. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 541–553.
1987a: Das Bergrecht von Idria aus dem Jahre 1580. Edition und Analyse
einer frühneuhochdeutschen Rechtshandschrift. In: Kahlas-Tarkka, Leena
(ed.): Neophilologica Fennica. Société Néophilologique 100ans. Neuphilologischer Verein 100 Jahre. Modern Language Society 100 years.
Helsinki: Société Néophilologique, 377–410.
1987b: Phraseologismen in der deutschen Pressesprache. In: Erikoiskielet ja
käännösteoria. Vakki-seminaari 7/ Vöyri 31.1.–1.2.1987. Facksprĺk och
översättningsteori. Vaasa: Vaasan korkeakoulu, 100–111.
248

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1987c: Regionale Charakteristika und überregionale Vereinheitlichungstendenzen im Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Wirkendes
Wort 37, 105–117.
1987d: Die Satzung des Rates der Stadt Košice/Kaschau aus dem Jahre 1404.
Edition und Untersuchung eines frühneuhochdeutschen Textes aus der
Slowakei. In: Neuphilologische Mitteilungen 88, 237–255.
1987e: Sprachwirkung Martin Luthers in Kirchenliedern des 17. und 18.
Jahrhunderts. In: Lemmer, Manfred (Hrsg.): Beiträge zur Sprachwirkung
Martin Luthers im 17./18. Jahrhundert. Kongreß- und Tagungsberichte
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Wissenschaftliche
Beiträge 1987/10. F. 65). Halle/Saale: Martin-Luther-Universität HalleWittenberg, 36–61.
1987/1988: Das Stadt- und Bergrecht von Banská Štiavnica/Schemnitz.
In: Südostdeutsches Archiv 30/31, 222–228.
1988a: „Antibarbarus“ und kurzer Auszug der neuesten Rechtschreibung
aus dem Jahre 1905. Ein Hilfsbuch zur deutschen Sprache in der Slowakei.
In: Muttersprache 98, 69–77.
1988b: Collectanea Allerley Nutzlicher Vnnd Nothwendiger Regeln des
Rechtens. Untersuchungen zu einem frühneuhochdeutschen Rechtsdenkmal aus der Slowakei. In: Wiesinger, Peter (Hrsg.): Studien zum
Frühneuhochdeutschen. Emil Skála zum 60. Geburtstag am 20. November
1988. Göppingen: Kümmerle Verlag, 303–311.
1988c: Frühneuhochdeutsche Sprach- und Rechtsdenkmäler in Wrocław/
Breslau. In: Neuphilologische Mitteilungen 89, 333–357.
1988d: Vorüberlegungen zu einem Wörterbuch der deutschen Bergbausprache. In: Erikoiskielet ja käännösteoria. Vakki-seminaari 8, Vöyri
13.–14.2.1988. Facksprĺk och översättningsteori. Vaasa: Vaasan korkeakoulu, 240–246.
1988e: Bergmännische Motive in den Werken Friedrich von Hardenbergs
(Novalis). In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau
40, 167–189 [zusammen mit Jörg Meier].
1989a: Die Bergrechte in der Slowakei. In: Bergbau und Arbeitsrecht. Die
Arbeitsverfassung im europäischen Bergbau des Mittelalters und der
frühen Neuzeit. Vorträge einer internationalen Tagung, die vom 28.
September bis 2. Oktober 1987 in Bad Gastein stattgefunden hat. Wien:
VWGÖ Wien, 97–112.
249

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1989b: Computergestützte Verfahren zur graphematischen Beschreibung von
Sprache. In: Bátori, István; Lenders, Winfried; Putschke, Wolfgang (Hrsg.):
Computational Linguistics/Computerlinguistik. An International Handbook on Computer Oriented Language Research and Applications/Ein
internationales Handbuch zur computergestützten Sprachforschung und
ihrer Anwendung. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 167–175.
1989c: Entwurf eines Wörterbuchs für Praktiker. Ein Vorläufer der
Frühneuhochdeutsch-Forschung aus dem Jahre 1796. In: Zeitschrift für
deutsche Philologie 108, 47–56.
1989d: Grammatiken der deutschen Sprache im 18.–19. Jahrhundert in der
Slowakei. In: Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache 9,
158–163.
1989e: Historizität der Fachsprachen am Beispiel der deutschen Bergbausprache. In: Laurén, Christer; Nordman, Marianne (eds.): Special
Language: From Humans Thinking to Thinking Machines. Clevedon,
Philadelphia: Multilingual Matters LTD, 80–88.
1989f: Sprache der Presse als eigenständige Fachsprache. In: Fachsprache
– Fremdsprache – Muttersprache 15/16, 77–86.
1989g: Zwei Waldordnungen der Herrschaft Taufers aus dem 16. Jahrhundert.
Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in Tirol. In: Neuphilologische
Mitteilungen 90, 41–66.
1989h: Länsi-Saksan suomalaistyön kohtauspaikkana kirkko. Kyrkan – en
samlingspunkt för finländare i Västtyskland. In: Merimiehen Ystävä.
Suomen Merimieslähetysseura / Sjömansvännen. Finska Sjömansmissionssällskapet 8, 7–9.
1989i: Martin Lutherin psalmivirret ja niiden käännökset suomenkielisissä
virsikirjoissa. In: Teologinen Aikakauskirja. Teologisk Tidskrift 94,
28–37.
1989k: Kiihtelysvaaran kirkon vanhat virsikirjat kertovat. In: Noponen,
Sisko; Turunen, Toivo (eds.): Etesmutkaisia matkoja Kiihtelysvaaran
menneisyyteen. Kurikka, 42–48.
1989l: Das Stadt- und Bergrecht von Banská Štiavnica/Schemnitz.
Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Der
Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau 41, 234.
1989/1990: Die Inkunabeln der Slowakischen Nationalbibliothek der Matica
slovenská in Martin. In: Südostdeutsches Archiv 32/33, 326–330.
250

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1990a: Thomas Müntzer und Münster/Westfalen. In: Linguistische Studien
207 (Hrsg. von Roswitha Peilicke und Joachim Schildt), 107–118.
1990b: Die Schöffenbücher von Legnica/Liegnitz. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in Sląsk/Schlesien. In: Neuphilologische Mitteilungen
91, 417–430.
1990c: Frühneuhochdeutsch in der Slowakei. In: Karpatenjahrbuch 1991,
Jg. 42, 37–44.
1990d: Teoretiska och praktiska problem i förhĺllandet mellan grafemsprĺket
och fonemsprĺket. In: Elbro, Carsten et al. (eds.): Lćsning og skrivning
i sprogvidenskabeligt perspektiv. Frederikshavn: Dafolo Forlag, 13–22.
1990e: Die Geschichte des Bergmanns von Falun und ihre literarische
Bearbeitung. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im
Bergbau 42, 54–67 [zusammen mit Ulrich Greb].
1991a: Möglichkeiten und Grenzen der EDV bei der Untersuchung
frühneuhochdeutscher Texte in der Slowakei. In: Gärtner, Kurt; Sappler,
Paul; Trauth, Michael (Hrsg.): Maschinelle Verarbeitung altdeutscher
Texte 4. Beiträge zum Vierten Internationalen Symposion, Trier 28.
Februar bis 2. März 1988. Tübingen: Max Niemeyer, 267–273.
1991b: Reformationsbriefe aus Bardejov/Bartfeld. Ein Beitrag zum
Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Neuphilologische Mitteilungen 92, 501–511 [zusammen mit Vendelin Jankovič].
1991c: Sprachgeschichte des Deutschen in der Slowakei. In: Iwasaki, Eijiro
(Hrsg.): Begegnung mit dem‚ Fremden‘. Grenzen – Traditionen –
Vergleiche (Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses,
Tokyo 1990). Band 3: Sprachgeschichte/ Sprachkontakte im germanischen
Sprachraum, hrsg. von Yoshinori Shichiji. München: Iudicium, 106–
111.
1992a: Die Bergordnung von Schladming nach einer Handschrift des 16.
Jahrhunderts aus Schemnitz/Banská Štiavnica. In: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 195–204.
1992b: Deutsch als Sprache der Wissenschaft: Geschichte und Gegenwart.
In: Dokkyo International Review 5, 49–64.
1992c: Wirtschaftliche und soziale Verhältnisse in den Städten der Slowakei
im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. In: Karpatenjahrbuch 1993,
Jg. 44, 41–53.
251

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1992d: Geschichte der deutschen Bergbausprache. In: Erikoiskielet ja
käännösteoria. VAKKI-symposiumi XII. Vöyri 8.–9.2,1992, Vaasa: Vaasan
korkeakoulu, 9–26.
1992e: Das Stadtbuch von Legnica/Liegnitz aus den Jahren 1371–1445. Ein
Beitrag zum Frühneuhochdeutsch in Sląsk/Schlesien. In: Studia
Neerlandica et Germanica 5, 287–293.
1992f: Banské právo Kremnice a jeho vzt’ah k iným banským právam
strednej Erópy. In: Novák, Ján et al. (Hrsg.): Kremnica. Kremnitz. Zborník
prednášok z medzinárodného sympózia pri príležitosti 500. výročia
kodifikácie banského práva v Kemnici 17.–19. november 1992. Martin:
Vydavatel’stvo Gradus, 43–53.
1992g: Sprachwissenschaftliche Germanistik des 16.–19. Jahrhunderts in der
Čaplovič-Bibliothek in der Slowakei. In: Rozprawy komisji językowej
18, 79–90.
1993a: Ein souveräner Staat: Die slowakische Republik. In: Der Rotarier
43/508, 35– 38.
1993b: Bearbeitung von Gedichten Klaus Groths und Fritz Reuters in der
Zipser-deutschen Mundart. In: Jahrbuch der Augustin Wibbelt-Gesellschaft e.V. 9, 80–95.
1993c: Vereinheitlichungstendenzen in der deutschen Sprache in der Slowakei
im 14.–18. Jahrhundert. In: Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland – CSFR: 6.–10.10.1992. Dokumentation der Tagungsbeiträge. Bonn:
Deutscher Akademischer Austauschdienst,1993, 175–186.
1993d: Die Kammerbücher von Preßburg/Bratislava aus den Jahren 1434–
1500. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Von
wyßheit würt der mensch geert. Festschrift für Manfred Lemmer. Frankfurt/
M. [u.a.]: Peter Lang, 195–203.
1993e: Das Stadtprotokoll von Käsmark/Kežmarok aus den Jahren 1554–
1614. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In:
Bassola, Péter; Hessky, Regina; Tarnoí, Lázló (Hrsg.): Im Zeichen der
ungeteilten Philologie. Festschrift für Karl Mollay zum 80. Geburtstag.
Budapest: ELTE Germanistisches Institut (Budapester Beiträge zur
Germanistik 24), 267–273.
1993f: Zur Geschichte der stadtdeutschen Kanzleisprache in der Zips. In:
Urbs – Provincia – Orbis. Contributiones ad historiam contactum

252

Z minulosti Spiša, XX, 2012

civitatum Carpathicarum in honorem O. R. Halaga editae. Košice:
Slovenská akadémia vied, 131–136.
1993g: Aus Vaasa in die Slowakei und zurück. In: Poesiealbum. Festschrift
zum Nicht-fest-Abschied von Andreas F. Kelletat. Von seinen Freunden
und Kollegen. Vaasa: Vaasan korkeakoulu, 54–56.
1993h: Stadtbücher von Fraustadt/Wschowa. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in Polen. In: Mattheier, Klaus J. et al. (Hrsg.): Vielfalt
des Deutschen. Festschrift für Werner Besch. Frankfurt/M. [u.a.],
253–260.
1993i: Dorfordnung der Herrschaft von Promnitz aus Sorau (Žary). Ein Beitrag
zum entstehenden Neuhochdeutsch: In: Nayhauss, Hans-Christoph Graf
v.; Kuczyński, Krzysztof A. (Hrsg.): Im Dialog mit der interkulturellen
Germanistik. Festschrift für Norbert Honsza. Wrocław: Wyd. Uniw.
Wrocławskiego, 153–161.
1993j: Statuten der Stadt Sorau/Žary. Ein Beitrag zum entstehenden
Neuhochdeutsch. In: Neuphilologische Mitteilungen 94, 13–19.
1993/1994: Das älteste Stadtprotokoll von Krompach/Krompachy aus den
Jahren 1556–1581. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der
Slowakei. In: Südostdeutsches Archiv 36/37, 26–31.
1994a: Vereinheitlichungstendenzen in der deutschen Sprache in Niederschlesien im 14.–17. Jahrhundert. In: Germanistentreffen DeutschlandPolen, Regensburg 1993. Bonn: Deutscher Akademischer Austauschdienst,
233–241.
1994b: Bergmännisches Schrifttum im Archiv von Kremnitz. In: Karpatenjahrbuch 1995. Jg. 46, 98–102.
1994c: Charakteristika der deutschsprachigen Rechtskodifizierung des 14.–
18. Jahrhunderts in der Slowakei. In: Erikoiskielet ja käännösteoria.
VAKKI-symposiumi XIY. Vöyri 12.–13.2.1994, Vaasa: Vaasan korkeakoulu,
261–270.
1994d: Textsorten in der Entstehung des Neuhochdeutschen. In: Canisius,
Peter; Herbermann, Clemens-Peter; Tschander, Gerhard (Hrsg.): Text und
Grammatik. Festschrift für Roland Harweg. Bochum: Brockmeyer, 283–
290.
1994e: Schreibsoziologie deutscher Handschriften des Spätmittelalters und
der beginnenden Neuzeit in der Slowakei. In: Brandt, Gisela (Hrsg.):

253

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Historische Soziolinguistik des Deutschen. Forschungsansätze –
Korpusbildung – Fallstudien. Internationale Fachtagung Rostock 1.–
3.9.1992. Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz. Akademischer Verlag
Stuttgart, 101–108.
1994f: Geschichte der deutschen Bergbausprache. In: Der Anschnitt. Zeitschrift
für Kunst und Kultur im Bergbau 46, 202–206.
1994g: Der Sprachgebrauch der FinnInnen in Deutschland. In: Rengas. Saksan
suomalaisten seurakuntien tiedotuslehti. Gemeindeblatt der finnischen
Gemeinden in Deutschland, 1994/5, 8–9.
1994h: Geständnisse zweier krimineller Frauen aus den Jahren 1552 und
1573. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in Schlesien. In: Brandt,
Gisela (Hrsg.): Bausteine zu einer Geschichte des weiblichen Sprachgebrauchs. Forschungsberichte – Projektangebote – Forschungskontexte.
Internationale Fachtagung, Rostock 6.–8. 9. 1993. Stuttgart: Verlag
Hans-Dieter Heinz. Akademischer Verlag Stuttgart, 163–174.
1994i: Erforschung deutschsprachiger Handschriften des 14.–18. Jahrhunderts
in Schlesischen Archiven in Polen. In: Kwartalnik Neofilologiczny
41, 239–250.
1994j: „Acta Forensia“ der Stadt Kirchdrauf/Spišské Podhradie. Ein Beitrag
zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Neuphilologische
Mitteilungen 95, 167–173.
1995a: Deutsch als Kommunikationssprache in Europa. In: Cizí Jazyky
Zajímavosti, 3–4.
1995b: Bairische und ostmitteldeutsche Elemente in der Zips/Spiš. Ein
Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Lerchner,
Gotthard; Schröder, Marianne; Fix, Ulla (Hrsg.): Chronologische, areale
und situative Varietäten des Deutschen in der Sprachhistoriographie.
Festschrift für Rudolf Große. Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang, 297–303.
1995c: Landbuch der XIII Zipser Städte aus den Jahren 1511–1592. Ein
Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Ewald, Petra;
Sommerfeldt, Karl-Ernst (Hrsg.): Beiträge zur Schriftlinguistik. Festschrift
zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. phil. habil. Dieter Nerius. Frankfurt/
M. [u.a.]: Peter Lang, 235–243.
1995d: Deutsche Sprache in der Slowakei. Geschichte und Gegenwart. In:
Zagreber Germanistische Beiträge 4, 71–86.

254

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1995e: Der Sachsenspiegel aus Schweidnitz/ Świdnica. Ein Beitrag zum
Frühneuhochdeutschen in Schlesien. In: Neuphilologische Mitteilungen
96, 309–314.
1995f: Drei Handschriften aus den Jahren 1381–1641 in Jauer/Jawor. Ein
Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in Schlesien. In: Bochnakowa, Anna;
Widlak, Stanisław (Hrsg.): Mundus Amicitiae. Studia Linguistica in Honorem Witoldi Mańczak Septuagenarii. Krakau: Universitas Iagellonica,
135–141.
1995g: Das Schlüsselrechtsbuch der Stadt Leutschau/Levoča. Ein Beitrag
zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Der Ginkgo Baum.
Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa 13, 290–297.
1995h: Zipserdeutsche Dichtung nach niederdeutschen Vorlagen. In.
Karpatenjahrbuch 1996, Jg. 47, 110–116.
1995i: Deutschsprachige Rechtsbücher und Stadtbücher in der Slowakei.
Ein Forschungsbericht. In: Gottzmann, Carola L. (Hrsg.): Deutsche
Literatur und Sprache im östlichen Europa. Tagung über Forschungen
und Forschungsvorhaben am 24.11.–26.11.1994, Leipzig: Universität
Leipzig, 87–96.
1995/1996: Das Wissbuch der Stadt Leutschau/Levoča. Ein Beitrag zum
Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Südostdeutsches Archiv 38/
39, 32–40.
1996a: Das älteste Stadtbuch von Pressburg/Bratislava aus den Jahren 1402–
1506. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In:
Neuphilologische Mitteilungen 97, 231–237.
1996b: Höflichkeit und Sprachkultur. In: Böke, Karin; Jung, Matthias;
Wengeler, Martin (Hrsg.): Öffentlicher Sprachgebrauch. Praktische,
theoretische und historische Perspektiven. Georg Stötzel zum 60. Geburtstag gewidmet. Opladen: Westdeutscher Verlag, 59–63.
1996c: Język niemiecki jako środek komunikatywny w Europie. In: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i jezykowej. Praca
zbiorowa pod redakcją Mariana Sinicy. Zielona Góra: Edycja, 137–141.
1996d: Ein deutsches Rechtsbuch des 17. Jahrhunderts aus Kirchdrauf.
In: Karpatenjahrbuch 1997, Jg. 48, 127–135.
1996e: Paavia tapaamassa. In: Rengas. Saksan suomalaisten seurakuntien
tiedotuslehti. Gemeindeblatt der finnischen Gemeinden in Deutschland,
1996/10, 13–14.
255

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1996f: Höflichkeit als linguistische Kategorie. In: Orbis Linguarum. Legnickie
Rozprawy Filologiczne 4, 201–208.
1996g: Deutsche Siedler und deutschsprachige Gesetze in der wirtschaftlichen
Entwicklung der Slowakei. In: Grimm, Gerhard; Zach, Krista (Hrsg.): Die
Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte, Wirtschaft, Recht,
Sprache. Band 2. München: Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, 133–
152.
1996h: Schreibsprache von Preßburg/Bratislava im 15. Jahrhundert und ihre
Beziehungen zum Frühneuhochdeutschen in Wien. In: Der Gingko Baum.
Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa 14, 239–250.
1996i: Uprzejmosc a kultura języka. In: Rozprawy komisji językowej 22,
47–53.
1996j: Frühneuhochdeutsch in Schlesien. In: Batts, Michael (Hrsg.): Alte
Welten – Neue Welten. Akten des IX. Kongresses der Internationalen
Vereinigung für germanische Sprach- und Literaturwissenschaft (IVG)
1995. Band 3. Tübingen: Max Niemeyer, 6.
1997: Zentrum und Peripherie in der sprachhistorischen Forschung. Dargestellt
am Frühneuhochdeutschen in Schlesien und in der Slowakei. In: Orbis
Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne 6, 207–217.
1997b: Sprachhistorische Beziehungen zwischen Schlesien und der Slowakei.
In: Grabarek, Józef (Hrsg.): Deutschsprachige Kanzleien des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit (Kanzleisprachen 1). Bydgoszcz [u.a.]:
Universitätsverlag, 31–48.
1997c: Paarformeln in einem deutschen Rechtsbuch aus dem Jahre 1628.
In: Barz, Irmhild; Schröder, Marianne (Hrsg.): Nominationsforschung
im Deutschen. Festschrift für Wolfgang Fleischer zum 75. Geburtstag.
Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang, 37–42.
1997d: Deutsche Fachprosa des 14.–17. Jahrhunderts in Schlesien und in der
Slowakei. In: Schwarz, Alexander; Abplanalp, Laure (Hrsg.): Text im
Kontext. Anleitung zur Lektüre deutscher Texte der frühen Neuzeit.
Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang, 201–217.
1997e: Ideal und Wirklichkeit – Erfahrungen eines finnischen Germanisten
an deutschen Hochschulen. In: Stimulus. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Germanistik 1997/2. Österreichische Germanistik
im Ausland: Ideal und Wirklichkeit. Beiträge der Tagung in Pécs 1997.
Wien: Praesens, 147–152.
256

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1997f: Der Sachsenspiegel von Conrad von Oppeln und Rechtshandschriften
in Breslau In: Kosselek, Gerhard (Hrsg.): Die Anfänge des Schrifttums in
Oberschlesien bis zum Frühhumanismus. Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang,
237–250.
1997g: Höflichkeit oder Provokation? Zum öffentlichen Sprachgebrauch in
der Bundesrepublik Deutschland. In: Acta linguistica No.1, Banská
Bystrica, Ekonomická fakulta UMB, 51–58.
1997h: Deutschsprachige Handschriften des 14.–18. Jahrhunderts in
schlesischen Archiven in Polen und ihre sprachhistorische Erforschung.
In: Acta Universitatis Wratislaviensis No.1887. Germanica Wratislaviensia 119, 29–38.
1997i: Vastakohtaisuuksien ja sitkeyden Siperia. In: Merimiehen Ystävä.
Sjömans Vännen 1997/6, 16–17.
1997j: Die älteste deutsche Schreibsprache von Preßburg. In: Karpatenjahrbuch 1998, Jg.49, 135–140.
1997k: „Sie ist eine intrigante Klapperschlange“. Unhöflichkeiten im
öffentlichen Sprachgebrauch. In: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy
Filologiczne 7, 151–164.
1997l: „Ona jest intryganckim grzechotnikiem“. Nieuprzejmosci w publicznym uzyciu języka. In: Rozprawy komisji językowej 23, 53–66.
1997m: Siperia opettaa. In: Rengas. Saksan suomalaisten seurakuntien
tiedotuslehti. Gemeindeblatt der finnischen Gemeinden in Deutschland,
1997/1–2, 40–42.
1997/1998: Das Malefitz-Buch der Stadt Leutschau/Levoča aus den Jahren
1550–1643. Der Übergang zu einem vereinheitlichten Neuhochdeutsch
in Sprachinseln der Slowakei. In: Südostdeutsches Archiv 40/41, 133–
146.
1998a: Die Fachsprache des Bergbaus. In: Hoffmann, Lothar et al. (Hrsg.):
Fachsprachen – Languages for Special Purposes. Ein internationales
Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft.
Berlin/New York: Walter de Gruyter. Band 1, 1092–1098.
1998b: Schriftliche Kommunikation des Spätmittelalters in Preßburg/Bratislava. In: Schuster, Britt-Marie; Schwarz, Ute (Hrsg.): Kommunikationspraxis und ihre Reflexion in frühneuhochdeutscher und neuhochdeutscher Zeit. Festschrift für Monika Rössing-Hager zum 65. Geburtstag.
Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag, 177–183.
257

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1998c: 50 Jahre Karpatenjahrbuch. In: Karpatenjahrbuch 1999, Jg. 50,
29–30.
1998c: Weinbergordnung der Stadt Bösing aus dem Jahre 1585. In:
Karpatenjahrbuch 1999, Jg. 50, 139–144.
1998e: Phraseological units in German texts from Slovakia. In: Ďurčo, Peter
(ed.): Europhras ‘97. September 2–5, 1997, Liptovský Ján: Phraseology
and Paremiology. Akadémia PZ. Bratislava, 288–295.
1998f: Zur Syntax in deutschsprachigen Texten der Mittelslowakei. In:
Výučba odborného jazyka. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita,
84–86.
1999a: Die Fachlexikographie des Bergbaus: eine Übersicht. In: Hoffmann,
Lothar et al. (Hrsg.): Fachsprachen – Languages for Special Purposes.
Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und
Terminologiewissenschaft. Berlin/New York: Walter de Gruyter. Band 2,
1930–1937.
1999b: Die Stadtbücher des 16.–17. Jahrhunderts in Pressburg/Bratislava.
Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Neuphilologische Mitteilungen 100, 67–75.
1999c: Deutschsprachige Handschriften aus Sprottau/Szprotawa. Ein Beitrag
zum Frühneuhochdeutschen in Schlesien. In: Bentzinger, Rudolf; Oppitz,
Ulrich-Dieter (Hrsg.): Fata Libellorum. Festschrift für Franzjosef Pensel
zum 70. Geburtstag. Göppingen: Kümmerle Verlag, 233–237.
1999d: Droga do Niemieckiej reformy ortografii z 1998 roku. Przyczynek
do historii pewnego spelnienia kulturowego. In: Sinica, Marian (Hrsg.):
Edukacja Humanistyczna 1/5. Zielona Góra: Edycja, 69–79.
1999e: Matkakertomus 30 vuotta edesmutkaisia matkoja Slovakiassa. In:
Rengas. Saksan suomalaisten seurakuntien tiedotuslehti. Gemeindeblatt
der finnischen Gemeinden in Deutschland, 1999/1, 43–44.
1999f: Das zweisprachige Vogtbuch von Oppeln aus den Jahren 1698–1721.
In: Lasatowicz, Maria K.; Joachimsthaler, Jürgen (Hrsg.): Assimilation –
Abgrenzung – Austausch. Interkulturalität in Sprache und Literatur.
Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang, 315–325.
1999g: Liber causarum der Stadt Leutschau/Levoča 1585–1599. Übergang
zu einem vereinheitlichten Neuhochdeutsch in einer Sprachinsel der
Slowakei. In: Neuphilologische Mitteilungen 100, 301–308.
258

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1999h: Der Weg zur deutschen Rechtschreibreform von 1998. Zur Geschichte
einer Kulturfertigkeit. In: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy
Filologiczne 1999, 187–196.
1999i: Die Kindmörderinnen von Bösing/Pezinok aus dem Jahre 1698. Ein
Beitrag zur Sprach- und Sozialgeschichte der Deutschen in der Slowakei.
In: Karpatenjahrbuch 2000, Jg. 51, 78–85.
1999j: Diachrone Fachsprachenforschung, dargestellt an deutschen
Handschriften in slowakischen Archiven. In: Acta linguistica No 3, Banská
Bystrica, Ekonomická fakulta UMB, 59–67.
2000a: Mestské a banské práva na Slovensku. In: Ars. Kunsthistorische
Revue der Slowakischen Akademie der Wissenschaften 1–3, 215–224.
2000b: Die Edition der Handschrift Nr. 42 „Meydeburgisch Recht“ des 14.
Jahrhunderts aus der Dombibliothek in Wrocław/Breslau. In: Honsza,
Norbert (Hrsg.): Zeitbewußtsein und Zeitkonzeption. Wrocław: WUW,
2000, 57–67.
2000c: Dreißig Jahre Forschung an deutschen Handschriften in der Slowakei.
In: Emmentaler, Michael (Hrsg.): Regionalsprachen, Stadtsprachen und
Institutionssprachen im historischen Prozess. Wien: Praesens, 223–239.
2000d: Die Weinbauordnung von Pressburg aus dem Jahre 1683. In:
Karpatenjahrbuch 2001, Jg. 53, 104–107.
2000e: Höflichkeit und Beleidigung. Sprachliche und ethische Aspekte des
öffentlichen Sprachgebrauchs. In: Semenjuk, Natalia N. et al. (eds.):
Language: Theory, history, typology. Moskow: Editorial URSS, 355–
363.
2001a: Höflichkeit und Unhöflichkeit im öffentlichen Sprachgebrauch. In:
Breuer, Ulrich; Korhonen, Jarmo (Hrsg.): Mediensprache – Medienkritik.
Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang, 121–128.
2001b: Deutsche Handschriften des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit
in Schlesien. In: Engel, Walter; Honsza, Norbert (Hrsg.): Kulturraum
Schlesien. Ein europäisches Phänomen. Wrocław: ATUT, 189–199.
2001c: Graphematische Variation aus der Sicht des Zentrums und der Peripherie: Das älteste Stadtbuch von Neusohl/Banská Bystrica. In: Neuphilologische Mitteilungen 102, 77–83.
2001d: Frühneuhochdeutsche Handschriften der Stadt Lüben/Lubina in
Schlesien. In: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne 18,
107–112.
259

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2001e: Rechtsfälle im Käsmark des 16. Jahrhunderts. In: Karpatenjahrbuch
2002, Jg. 53, 121–125.
2001f: Neue Phraseologismen für ‘Sterben und Tod’ in den deutschen
Umgangssprachen. In: Nowa frazeologia w nowej Europie. Neue
Phraseologie im neuen Europa. Słowo. Tekst. Czas VI. Tezy referatów
międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6–7 wreśnia 2001 r.
Pod redakcją Harry Waltera, Walerija Mokijenki i Michaiła Aleksiejenki.
Greifswald: Kiebu Druck, 50–52.
2001g: Das Hausbuch von Michelsdorf/Stráže pod Tatrami aus den Jahren
1510–1703. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In:
Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis 5, 147–154.
2001h: Das Stadtbuch von Leibitz/L’ubica. In: Greule, Albrecht (Hrsg.):
Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext. Beiträge zu einem
internationalen Symposium an der Universität Regensburg, 5. bis 7.
Oktober 1999. Wien: Edition Praesens, 167–174.
2001i: Die Stadtbücher von Sagan/Zagan. Ein Beitrag zur deutschen
Schriftlichkeit der Frühen Neuzeit in Schlesien. In: Convivium.
Germanistisches Jahrbuch Polen 2001. Bonn: Deutscher Akademischer
Austauschdienst, 55–65.
2001j: Das Bergrecht von Göllnitz nach Aufzeichnungen im Stadtbuch von
1432–1583 und in einer Handschrift aus Kremnitz aus dem 16. Jahrhundert. In: Z minulosti Spiša. 9–10, 95–108.
2001k: Konzept, Original, Kopie. Ein Beitrag zu deutschen Handschriften
der Frühen Neuzeit. In: Schwarz, Alexander; Abplanalp, Laure (Hrsg.):
Textallianzen am Schnittpunkt der germanistischen Disziplinen. Bern
[u.a.]: Peter Lang, 175–192.
2001l: Ein Straßenräuber des 16. Jahrhunderts aus Neusohl. In: Karpatenjahrbuch 2002, Jg. 53, 118–121.
2002a: Deutschsprachige Schriftlichkeit in Felka/Velká. Ein Beitrag zum
Übergang zu einem vereinheitlichten Neuhochdeutsch in der Slowakei.
In: Skog-Södersved, Mariann et al. (Hrsg.): Grenzüberschreibungen.
Festschrift für Henrik Nikula zu seinem 60. Geburtstag. Vaasa/
Germersheim: Univ., Inst. für Dt. Sprache und Literatur, 107–115.
2002b: Zur Texttypologie deutscher Handschriften des Spätmittelalters und
der Frühen Neuzeit in slowakischen Archiven. In: Simmler, Franz (Hrsg.):

260

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Textsorten deutscher Prosa vom 12./13. bis 18. Jahrhundert und ihre
Merkmale. Bern [u.a.]: Peter Lang, 407–419.
2002c: Zu Phraseologisierungsprozessen im Frühneuhochdeutschen anhand
von Texten aus der Slowakei. In: Piirainen, Elisabeth; Piirainen, Ilpo
Tapani (Hrsg.): Phraseologie in Raum und Zeit. Akten der 10. Tagung
des Westfälischen Arbeitskreises „Phraseologie/Parömiologie“ (Münster,
2001). Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 113–124.
2002d: Phraseologismen für „Tod und Sterben“ im Deutschen und Slowakischen. In: Földes, Csaba; Pongó, Stefan (Hrsg.): Sprachgermanistik
in Ostmitteleuropa. Beiträge der Internationalen Germanistischen
Konferenz „Kontaktsprache Deutsch IV“ in Nitra, 19.–20. Oktober 2001.
Wien: Edition Praesens, 243–251.
2002e: Deutsche Sprache in der Slowakei und ihre Beziehungen zu
Kontaktsprachen. In: Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura
– Język. Opole: Uniwersytet Opolski, 159–176.
2002f: Zentrum und Peripherie in der frühneuhochdeutschen Schriftlichkeit
in Schlesien und in der Slowakei. In: Wiesinger, Peter (Hrsg.): Zeitenwende
– Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. Akten des
X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000. Bern [u.a.]: Peter
Lang, 79–85.
2002g: Drei Chroniken des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit aus der
Zips. Ein Beitrag zur deutschsprachigen Schriftlichkeit in der Slowakei.
In: Venne, Ingmar ten (Hrsg.): „Was liegt dort hinterm Horizont?“ Zu
Forschungsaspekten in der (nieder)deutschen Philologie. Festschrift zum
60. Geburtstag von Prof. Dr. phil. habil. Dr. h.c. Irmtraud Rösler. Rostock:
Universität Rostock, 159–170.
2002h: Fünfzehn Jahre Forschungen an deutschsprachigen Handschriften
in schlesischen Archiven. In: Zielonogórskie Seminaria polonistyczne.
Zielono Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 291–304.
2003i: Schlesien als Sprach- und Kulturlandschaft. Regionalität als Kategorie
der Sprach- und Literaturwissenschaft. Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang,
385–400.
2002j: Aus dem Rechtsbuch der XI Zipser Städte. In: Karpatenjahrbuch
2003, Jg. 53, 87–89.
2003a: Ältere deutsche Schriftlichkeit aus Modern. In: Karpatenjahrbuch
2004, Jg. 53, 69–72.
261

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2003b: Konzeptbücher der Stadt Preßburg/Bratislava. Ein Beitrag zu
deutschen Handschriften der Frühen Neuzeit in der Slowakei. In: Greule,
Albrecht; Meier, Jörg (Hrsg.): Deutsche Sprache in der Slowakei/Bilanz
und Perspektiven ihrer Erforschung. Wien: Edition Praesens, 103–112.
2003c: Die Suche nach einer Identität. Ein Beitrag zur Literatur der
Russlanddeutschen. In: Balzer, Bernd; Światłowska, Irena (Hrsg.):
Annäherungen. Polnische, deutsche und internationale Germanistik.
Wrocław: ATUT, 260–272.
2003d: Rechtshandschriften der frühen Neuzeit in der Zips. In: Földes,
Csaba (Hrsg.): Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Wien:
Edition Praesens, 53–77.
2003e: Rechtliches, Medizinisches und Sprachliches aus dem Rechtsbuch
der XI Zipser Städte. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der
Slowakei. In: Meier, Jörg; Ziegler, Arne (Hrsg.): Aufgaben einer künftigen
Kanzleisprachenforschung (Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 3).
Wien: Edition Praesens, 131–144.
2003f: Konzept, Original, Kopie. Ein Beitrag zu deutschen Handschriften
der Frühen Neuzeit. In: Schwarz, Alexander; Abplanalp, Laure (Hrsg.):
Textallianzen am Schnittpunkt der germanistischen Disziplinen. Bern
[u.a.]: Peter Lang, 175– 191.
2003g: Osem kroník neskorého stredoveku a raného novoveku zo Spiša.
Prispevok k dejepisnej nemecky písanej literatúre na Slovensku. In:
Studia Historica Tyrnaviensia 3, 345–357.
2003h: Sprachliche und ethnische Minderheiten und die evangelischen
Kirchen in der Europäischen Union. In: Jäntti, Ahti et al. (Hrsg.): Die
Evangelischen Kirchen im sich vereinigenden Europa. Vorträge des am
Finnland-Institut in Deutschland, Berlin, abgehaltenen Symposiums von
31. Januar bis 1. Februar 1997. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag,
197–212.
2003i: Tradition der deutschen Rechte in Handschriften in der Zips. In:
Gładkiewicz, Ryszard; Homza, Martin (Hrsg.): Terra Scepusiensis. Stav
bádania o dejinách Spiša. Levoča/Wrocław, 577–591.
2004a: Acht Chroniken des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit aus der
Zips/Spiš. Ein Beitrag zur deutschsprachigen Geschichtsliteratur in der
Slowakei. In: Meier, Jörg; Piirainen, Ilpo Tapani (Hrsg.): Deutsche Sprache
in der Slowakei II. Geschichte, Gegenwart und Didaktik. Wien: Edition
Praesens, 66–78.
262

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2004b: Frühneuhochdeutsche Handschriften der Stadt Liegnitz/Legnica in
Schlesien. In: Bartoszewicz, Iwona; Halub, Marek; Jurasz, Alina (Hrsg.):
Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche
Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60.
Geburtstag. Wrocław: ATUT, 559–569.
2004c: Frühneuhochdeutsche Handschriften in Hirschberg/Jelenia Góra
in Schlesien. In: Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne 25,
213–220.
2004d: Die Suche nach einer Identität. Ein Beitrag zur Literatur der Russlanddeutschen. In: Balzer, Bernd; Światłowska, Irena (Hrsg.): Annäherungen.
Polnische, deutsche und internationale Germanistik. Wrocław: ATUT,
260–272.
2004e: Die Zipser Chronik aus dem 15. Jahrhundert. Ein Beitrag zum
Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Buková, Hildegard (Hrsg.):
Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Böhmen, Mähren und
der Slowakei. Wien: Edition Praesens, 143–170.
2004f: Tausend Jahre Christentum zwischen Ost und West. Kirchliches Leben
in Finnland. In: ibw journal. Zeitschrift des Deutschen Instituts für Bildung
und Wissen 3, 3–6.
2004g: Die sprachliche Situation in Oppeln/Opole um 1700. Ein Beitrag zur
Sprach- und Kulturgeschichte Schlesiens. In: Kiedroń, Stefan; KowalskaSzubert, Agata (Hrsg.): Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues.
Festschrift für Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag. Wrocław: ATUT,
343–356.
2004g: Schwach phraseologisierte Wortverbindungen im älteren Neuhochdeutschen. In: Palm-Meister, Christine (Hrsg.): EUROPHRAS 2000.
Internationale Tagung zur Phraseologie vom 15.–18. Juni 2000 in Aske/
Schweden. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 353–361.
2004h: Aus den handschriftlichen Büchern der frühen Neuzeit aus Kesmark/
Kežmarok. In: Z Minolosti Spiša, 59–72.
2004i: Der Eid der Tuchmacher aus dem Jahre 1552 in Leutschau. In:
Karpatenjahrbuch 2005, Jg. 56, 88–92.
2004j: Das älteste Wirtschaftsbuch von Pressburg/Bratislava. Ein Beitrag
zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. In: Neuphilologische
Mitteilungen 105, 317–326.

263

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2004k: Historische Phraseologie am Beispiel „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“ von Martin Luther. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Res
humanae proverbiorum et sententiarum. Ad honorem Wolfgangi Mieder.
Tübingen: Gunter Narr, 257–265.
2004l: Historische Dialektologie des Frühneuhochdeutschen in der Slowakei.
In: Patocka, Franz; Wiesinger, Peter (Hrsg.): Morphologie und Syntax
deutscher Dialekte und Historische Dialektologie des Deutschen. Wien:
Edition Praesens, 394–405.
2004n: Die Vielfalt der Sprachen in Handschriften des Spätmittelalters und
der Frühen Neuzeit in Schlesien. In: Lasatowicz, Maria K. (Hrsg.):
Kulturraumforschung. Sprachpolitische, kulturpolitische und ästhetische
Dimensionen. Berlin: trafo, 9–21.
2004o: Schlesien und die Slowakei. Zwei deutsch-slawische Sprachlandschaften aus historischer Sicht. In: Lasatowicz, Maria K.; Rudolph, Andrea
(Hrsg.): Deutsch im Kontakt der Kulturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen. Akten der V. Internationalen Konferenz des Germanistischen Instituts der Universität Opole 19.–22. April 2004. Band 4.
Berlin: trafo, 175–190.
2004p: Rechtshandschriften der Frühen Neuzeit aus dem Archiv von
Leutschau/Levoča. In: Wich-Reif, Claudia; Simmler, Franz (Hrsg.):
Textsortentypologien und Textallianzen von der Mitte des 15. bis zur
Mitte des 16. Jahrhunderts. Akten zum Internationalen Kongress in Berlin
21.–25. Mai, 2003. Berlin: Weidler Buchverlag, 111–126.
2004q: Vorwort. In: Meier, Jörg; Piirainen, Ilpo Tapani (Hrsg.): Deutsche
Sprache in der Slowakei II. Geschichte, Gegenwart und Didaktik. Wien:
Edition Praesens, 5 [zusammen mit Jörg Meier].
2005a: Das Tagebuch von Elisabetha Güntherin in Leutschau (1757–1760).
In: Karpatenjahrbuch 2006, Jg. 57, 101–108.
2005b: Die Wortschätze der ‚Kolonialmundarten‘. In: Cruse, D. Alan et al.
(Hrsg.): Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur
von Wörtern und Wortschätzen. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Band 2, 1165–1174.
2005c: Eliten, Exzellenzen und Massen. Zur Lage der Universitäten in
Nordrhein-Westfalen. In: ibw journal. Zeitschrift des Deutschen Instituts
für Bildung und Wissen 6, 17.

264

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2005d: Dokumentationsschrifttum des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit
in schlesischen Archiven. In: Jahrbuch der schlesischen FriedrichWilhelm-Universität zu Breslau. Band 45/46, 25–38.
2005e: Spiegelungen der deutschen Kultur im Wortschatz in Handschriften
des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit in der Slowakei. In:
Deutsche Wortforschung als Kulturgeschichte. Wien: Edition Praesens,
251–260.
2005f: Frühneuhochdeutsche Handschriften in Schlesien. In: Garber, Klaus
(Hrsg.): Kulturgeschichte Schlesiens in der frühen Neuzeit. Tübingen:
Max Niemeyer 2005, 777–789.
2006a: Sprache der deutschen Minderheit in der Slowakei. In: Meier, Jörg
(Hrsg.): Beiträge zur Kulturgeschichte der Deutschen in der Slowakei.
Berlin: Weidler Buchverlag, 57–83.
2006b: Bibelübersetzungen von Martin Luther und Johann Eck. Ein Beitrag
zur Lexik des Frühneuhochdeutschen. In: Breuer, Ulrich; Hyvärinen,
Irma (Hrsg.): Wörter-Verbindungen. Festschrift für Jarmo Korhonen zum
60. Geburtstag. Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang, 447–454.
2006c: Das zweite Gerichtsbuch von Käsmark/Kežmarok 1607–1624. In:
Kotin, Michail L. et al. (Hrsg.): Das Deutsche als Forschungsobjekt und
als Studienfach. Synchronie – Diachronie – Sprachkontrast – Glottodidaktik. Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang, 119–132.
2006d: Die Chronik von Gabriel Gollnich Glöckner von Leutschau. Ein
Beitrag zur deutschsprachigen Geschichtsliteratur in der Slowakei. In:
Andašova, Hanna; Ernst, Peter; Spáčilová, Libuše (Hrsg.): Germanistik
genießen. Gedenkschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Boková. Wien:
Praesens Verlag, 299–313.
2006e: Schlesien und die Slowakei. Zwei deutsch-slawische Sprachlandschaften aus historischer Sicht. In: Lasatowicz, Maria K.; Rudolph,
Andrea; Wolf, Norbert R. (Hrsg.): Deutsch im Kontakt der Kulturen.
Schlesien und andere Vergleichsregionen. Berlin: trafo, 175–189.
2006f: Deutsche Handschriften der Frühen Neuzeit in Zipser Bela/Spišská
Belá. In: Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft
in der Slowakei 4, 43–50.
2006g: Deutsch-slowakische Sprachbeziehungen in historischer Sicht. In:
Harweg, Roland; Hundsnurscher, Franz; Iwasaki, Eijiro (Hrsg.): „getriwe
ân allez wenken“. Festschrift für Shoko Kishitani zum 75. Geburtstag.
Göppingen: Kümmerle Verlag, 141–150.
265

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2006h: Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław in
der Tradition der Rechtshandschriften in Liegnitz/Legnica und Breslau/
Wrocław. In: Simmler, Franz; Tomiczek, Eugeniusz (Hrsg.): Sprachwissenschaft. Wrocław/Dresden: Neisse Verlag, 65–88.
2006i: Aus dem Stadtbuch von Kremnitz. In: Kremnický letopis. Annales
Cremnicienses 5/2, 2006, 4–6.
2006j: Besuch aus Amerika. Aus dem Tagebuch (1821–1852) des Kaufmanns
Sigmund Tibly aus Kirchdrauf. In: Karpatenjahrbuch 2007, Jg. 58,
75–79.
2007a: Das älteste Stadtbuch von Schemnitz/Banská Štiavnica. Ein Beitrag
zur deutschen Sprache um 1400 im Gebiet der heutigen Slowakei. In:
Wich-Reif, Claudia (Hrsg): Strukturen und Funktionen in Gegenwart
und Geschichte. Festschrift für Franz Simmler zum 65. Geburtstag. Berlin:
Weidler Buchverlag, 487–500.
2007b: Aus dem Tagebuch eines Kaufmanns. Zur Kulturgeschichte der
Deutschen im Gebiet der heutigen Slowakei. In: Meyer, Claudia (Hrsg.):
Bis zum Lorbeer versteig ich mich nicht mehr. Festschrift für Jürgen
Hein. Münster: Ardey-Verlag, 251–260.
2007c: Usus und Norm der deutschen Rechtschreibung. In: Deutsch als
Fremdsprache in Korea. Zeitschrift der Koreanischen Gesellschaft für
DaF 12, 361–369.
2007d: Gebete von Amtsträgern in Dilln im 17. Jahrhundert. In: Karpatenjahrbuch 2008, Jg. 59, 113–116.
2007e: Hunsdorf und Paul Hunfalvy. Ein Beitrag zu slowakisch-ungarischfinnischen Kulturbeziehungen. In: Karpatenjahrbuch 2008, Jg. 59, 153–
157.
2007f: Globalisierung und kulturelle Identität: Kremnitz als mittelalterliche
Standgründung. In: Mining the blessing and curse of Kremnica / Baníctvo
ako pozehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Kremnica: SOS, 67–71.
2008a: Auswirkungen des Magdeburger Rechts auf die Gesetzgebung des
Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit in der Slowakei. In: Eichler,
Ernst; Lück, Heiner (Hrsg.): Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und
Osteuropa. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Internationale und
interdisziplinäre Konferenz in Leipzig vom 31. Oktober bis 2. November
2003. Berlin: Walter de Gruyter, 181–205.

266

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2008b: Das Eidbuch des 17. Jahrhunderts aus dem Staatsarchiv Wrocław/
Breslau. In: Czachur, Waldemar; Czyżewska, Marta (Hrsg.): Vom Wort
zum Text. Studien zur deutschen Sprache und Kultur. Festschrift für
Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag. Warszawa: Institut
Germanistyki Universytetu Warszawskiego, 429–436.
2008c: Consules et scabani rei publicae Wratislaviensis. Geschworene,
ordentliche Mitglieder des Stadtrates von Breslau im Spätmittelalter.
Zum Frühneuhochdeutschen in Schlesien. In: Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte 5/4, 77–87.
2008d: Europäisierung von unten. Ein Essay zum Leben und Werk von
Günter Grass. In: Honsza, Norbert; Światłowska, Irena (Hrsg.): Günter
Grass. Bürger und Schriftsteller. Wrocław/Dresden: Neisse Verlag,
183–190.
2008e: Tagebücher des 18.–19. Jahrhunderts im Blickfeld der Sprach-,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Zu Aufzeichnungen des Leutschauer
Pfarrers Andreas Dianiska). In: Karpatenjahrbuch 2009, Jg. 60, 153–157.
2009a: Der Anfang und die frühe Entwicklung der Städte in der Mittelslowakei anhand der Geschichte von Karpfen/Krupina. In: Karpatenjahrbuch 2010, Jg. 61, 67–74.
2009b: Korrespondenz von Pál Hunfalvy mit finnischen Sprachforschern im
19. Jahrhundert. Ein Beitrag zu finnisch-slowakisch-ungarischen
Kulturbeziehungen. In: Choma, Milan (Hrsg.): Spišskí bratia Pál a János
Hunfalvy v zjednotenej Európe. Kežmarok, 22–38.
2009c: Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung und ihre Auswirkungen auf Deutschlernende in China und Korea. In: Deutsch als
Fremdsprache 46/4, 225–228 [zusammen mit Eun-mi Hwang].
2009d: Mittelniederdeutsch und Frühneuhochdeutsch im Stadtarchiv von
Reval/Tallinn. In: Kunicki, Wojciech; Rzeszotnik, Jacek; Tomiczek,
Eugeniusz (Hrsg.): Breslau und die Welt. Festschrift für Prof. Dr. Irena
Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag. Wrocław/Dresden: Neisse
Verlag, 603–609.
2009e: Začiatky a raný vývoj stredoslovenských miest podľa archívnych
prameňov. In: Ružomberský zborník 3, 113–121.
2009f: Fachsprache der Forstwirtschaft. In: Deutsch als Fremdsprache aus
internationaler Perspektive. Neue Trends und Tendenzen. München:
Iudicium, 40–42.
267

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2009g: Tagebuch von Stefan Cordines aus Käsmark/Kežmarok des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Sprach- und Regionalgeschichte in der Slowakei.
In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik 1/2, 42–48.
2010a: Deutsche Berufsbezeichnungen in Pressburg/Bratislava. Aufzeichnungen im Bürgerbuch der Stadt aus den Jahren 1700–1767. In:
Jazyk. Zakonomernosti razvitija i funktsinonirovanija. Cbornik k jubileju
Natal’i Nikolaevny Semenjuk. Moskva: Akademia Nauk, 135–145.
2010b: Statuten der Stadt Sorau. Ein Beitrag zum entstehenden Neuhochdeutschen. In: Białek, Edward; Bieniasz, Łukasz (Hrsg.): Hereditas
Culturalis Soraviensis. Beiträge zur Geschichte der Stadt Sorau und
zu ihrer Kultur. Wrocław/Dresden: Neisse Verlag, 17–34.
2010c: Das Rad zurückdrehen. Auswirkungen der „Reform der Reform“
(2006) auf die Rechtschreibung deutscher Idiome. In: Korhonen, Jarmo;
Mieder, Wolfgang; Piirainen, Elisabeth; Pińel, Rosa (Hrsg.): EUROPHRAS
2008. Beiträge zur internationalen Phraseologiekonferenz vom 13.–
16.8.2008 in Helsinki. Band 2. Online: www.helsinki.fi/deutsch/europhras/
ep2008.pdf
2010d: Městské knihy, právní knihy a soudní knihy: Rukopisy ve slovenských archivech. In: Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých
a raně novověkých městských knih. Ústedný sborník historický
supplementum 1. Ústi nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně, 125–136.
2011a: Archivalische Quellen zur Vergangenheit von Leibitz/L’ubica.
In: Studia Historica Tyrnavielnia 13, 225–242.
2011b: „Ohne Sprache gibt es kein Recht.“ Überlegungen zu Geschichte,
Kultur und Recht anhand einer Handschrift des Kaiserrechts aus dem
Jahre 1449 in der Universitätsbibliothek Wrocław/Breslau. In: Prędota,
Stanisław; Rudolph, Andrea (Hrsg.): Der Worte Echo im Spiegel der
Sprache. Festschrift für Maria Katarzyna Lasatowicz. Berlin: trafo, 43–
57.
2011c: Kroniky a denníky novoveku na Spiši. In: Števík, Miroslav (Hrsg.):
Spiš v 12. a 13. storoči – Spisz w XII i XIII wieku – Scepus in the 12th
and 13th Century, 243–253.
2011d: Luther-Nachdruck mit einem Glossar in der Offizin des Adam Petri.
In: Čičaj, Viliam; Bernhard, Jan-Andrea (Hrsg.): Orbis Helveticorum. Das
Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Bratislava: Historický
ústav Slovenskej akadémie vied, 69 73.
268

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2012a: Rechtschreibung in Phraseologismen. Vom Frühneuhochdeutschen
zur Amtlichen Regelung des Jahres 2006. In: Prinz, Michael; Richter,
Ulrike (Hrsg.): Idiome, Konstruktionen, „verblümte rede“ – Beiträge zur
Geschichte der germanistischen Phraseologieforschung. Stuttgart: Hirzel
Verlag, 207–223.
2012b: Finnland: ein Land mit mehreren Sprachen und vielen Kulturen. In:
Lasatowicz, Maria K.; Scheller-Boltz, Dennis (Hrsg.): Zweisprachigkeit
als Herausforderung und Chance. Berlin: Trafo Verlagsgruppe, 43–49.
2012c: Von slowakischen Archiven zur internationalen Germanistik. In:
Slowakische Zeitschrift für Germanistik 4/2 (im Druck).
2013: Deutsche Fachlexik der Forstwirtschaft des 17. –18. Jahrhunderts in
drei mittelslowakischen Bergbaustädten. In: Enell-Nilsson, Mona; Faber,
Benedikt; Nikula, Henrik (Hrsg.): Mit Wörtern bewegen. Festschrift für
Mariann Skog-Södersved zum 60. Geburtstag. Vaasa: Vaasan Yliopisto
(im Druck).
4. Recenzie – Rezensionen:
1969: Van de Velde, R. G. (1966): De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over des studia van het Gotisch
en het Krimgotisch. Gent. In: Neuphilologische Mitteilungen 70/4,
757–759.
1970a: Fleischer, W. (1969): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache.
Leipzig. In: Germanistik, 11/1, 34–35.
1970b: Valiska, J. (1967): Die Zipserdeutsche Mundart von Chmelnica
(Hopgarten). Bratislava. In: Germanistik, 11/1, 37–38.
1970c: Bäuml, F. H. (Hrsg.) (1969) Kudrun: die Handschrift. Berlin. In:
Neuphilologische Mitteilungen 71/4, 710–713.
1971a: Fourquet, J. (1970): Prolegomena zu einer deutschen Grammatik.
2. Aufl. Düsseldorf. In: Germanistik 12/2, 226–227.
1971b: Erlinger, H. D. (1969): Sprachwissenschaft und Schulgrammatik:
Strukturen und Ergebnisse von 1900 bis zur Gegenwart. Düsseldorf.
In: Germanistik 12/4, 667.
1972a: Guchmann, M. M. (1969, 1970): Der Weg zur deutschen Nationalsprache. Teil 1 und 2. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 36/1–4, 300–
308.
269

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1972b (Sammelrezension): Skála, E. (1967): Die Entwicklung der
Kanzleisprache in Eger 1310 bis 1660. Berlin. / Masařík, Z. (1966): Die
mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und Mittelmährens. Brno.
In: Rheinische Vierteljahrsblätter 36/1/4, 309–312.
1972c: Ising, G. (1968): Zur Wortgeographie spätmittelalterlicher deutscher
Schriftdialekte. Berlin. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 36/1/4, 312–
314.
1972d (Sammelrezension): Kettmann, G. (1969): Die kursächsische
Kanzleisprache zwischen 1486 und 1546. Studien zum Aufbau und zur
Entwicklung. 2. Aufl. Berlin. / Suchsland, P. (1968): Die Sprache der
Jenaer Ratsurkunden. Entwicklung von Lauten und Formen von 1317 bis
1525. Berlin. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 36/1/4, 314–316.
1972e: Philipp, M. (1968): Phonologie des graphies et des rimes. Recherches
structurales sur l’alsacien de Thomas Murner. Paris. In: Erasmus. Speculum
scientiarum 24/13–14, 540–542.
1973a: Besch, W. (1967): Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15.
Jahrhundert. Studien zur Erforschung der spätmittelhochdeutschen
Schreibdialekte und zur Erforschung der neuhochdeutschen Schriftsprache. München. In: Neuphilologische Mitteilungen 74/1, 169–173.
1973b: Schmitt, L. E. (Hrsg.) (1970): Kurzer Grundriss der germanistischen
Philologie bis 1500. Band. 1: Sprachgeschichte. Band 2: Literaturgeschichte. Berlin. In: Neuphilologische Mitteilungen 74/3, 546–551.
1973c: Mollay, K. (1971): Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottanerin
(1439–1440). Wien. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 37, 481–482.
1973d: Fleischer, W. (1970): Untersuchungen zur Geschäftssprache des 16.
Jahrhunderts in Dresden. Berlin. In: Rheinische Vierteljahrsblätter 37,
482–483.
1973e: Die Schöffenspruchsammlung der Stadt Pößneck. Teil 4 (1971):
Buchda, G.: Wort- und Sachregister. Zugleich ein Beitrag zur Erfassung
des frühneuhochdeutschen Wortschatzes und Sprachgebrauches. Köln.
In: Germanistik 14/2, 311–312.
1973f: Schwob, A. (1971): Wege und Formen des Sprachausgleichs in neuzeitlichen ost- und südostdeutschen Sprachinseln. München. In: Germanistik 14/2, 321–322.
1974a: Kettmann, G. (1971): Frühneuhochdeutsche Texte. Leipzig. In: Neuphilologische Mitteilungen 75/3, 508–510.
270

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1974b: Haupt, B. (1972): Historia Hierosolymitana von Robertus Monachus
in deutscher Übersetzung. Wiesbaden. In: Erasmus. Speculum scientiarum
26/9, 287–289.
1978a: Rieck, S. (1977): Untersuchungen zu Bestand und Varianz der
Konjunktionen im Frühneuhochdeutschen unter Berücksichtigung der
Systementwicklung zur heutigen Norm. Heidelberg. In: Germanistik
19/3, 641.
1978b: Jörg, R. (1976): Untersuchungen zum Schwund des Präteritums
im Schweizerdeutschen. Bern. In: Germanistik 19/3, 661.
1979a: Guchmann, M. M. (1974): Die Sprache der deutschen politischen
Literatur in der Zeit der Reformation und des Bauernkrieges. Bausteine
zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen 54. Berlin. In: Neuphilologische Mitteilungen 80/2, 184–186.
1979b: Kolk, Helmich van der (Hrsg.) (1978): Wenzeslaus Linck. Erbauungsschriften. Eigene Schriften aus den Jahren 1526–36 nebst 4 von Linck
übersetzten bzw. neu hgg. Schriften aus den Jahren 1524 und 1525.
Amsterdam. In: Erasmus. Speculum scientiarum 31/20, 736–739.
1980a: Rolshoven, J. (1978): Automatische Transkription französischer Texte.
Tübingen. In: Computers and the Humanities 14, 119–121.
1980b: Strassner, E. (1977): Graphemsystem und Wortkonstituenz.
Schreibsprachliche Entwicklungstendenzen vom Frühneuhochdeutschen
zum Neuhochdeutschen untersucht an Nürnberger Chroniktexten.
Tübingen. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 102/2, 232–235.
1980c: Grothausmann, K.-H. (1977): Das Stadtbuch von Karpfen (Krupina).
Edition, Darstellung der Graphien, Glossar. Frankfurt/M. [u.a.]. In: Neuphilologische Mitteilungen 81/1, 85–87.
1981a: Hoffmann, W. (1979): Untersuchungen zur frühneuhochdeutschen
Verbalflexion am Beispiel ripuarischer Texte. Ein Beitrag zur generativen
Flexionsmorphologie. Heidelberg. In: Germanistik 22/3–4, 585.
1983a: Korhonen, J. (1979): Zu syntaktischen Ähnlichkeiten in Luthers
Evangelienübersetzung von 1522 und in einigen früheren Übersetzungen.
Oulu. In: Muttersprache 94 (Sonderheft), 151–152.
1983b: Schenker, W. (1977): Die Sprache Huldrych Zwinglis im Kontrast
zur Sprache Luthers. In: Muttersprache 94 (Sonderheft), 152–153.
271

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1983c: Risse, U. (1980): Untersuchungen zum Gebrauch der Majuskel
in deutschsprachigen Bibeln des 16. Jahrhunderts. Ein historischer
Beitrag zur Diskussion um die Substantivgroßschreibung. Heidelberg.
In: Muttersprache 94 (Sonderheft), 153–155.
1983d: Spechtler, F. V.; Uminsky, R.; Dopsch, H.; Puter, P. (1981). Die
Salzburger Landesordnung von 1526. Göppingen. In: Muttersprache
94 (Sonderheft), 155–156.
1983e: Guchmann, M. M.; Semenjuk, N. N. (1981): Zur Ausbildung der
Norm der deutschen Literatursprache im Bereich des Verbs (1470–1730).
Tempus und Modus. Berlin. In: Muttersprache 94 (Sonderheft), 156–
157.
1983f: Philipp, G. (1983): Einführung ins Frühneuhochdeutsche. Sprachgeschichte – Grammatik – Texte. Heidelberg. In: Muttersprache 94/1–2,
263–264.
1983g: Musseleck, K.-H. (1981): Untersuchungen zur Sprache katholischer
Bibelübersetzungen der Reformationszeit. Heidelberg. In: Muttersprache
94/1–2, 264–266.
1983h: Krohn, D. (1980): Dativ und Pertinenzrelation. Syntaktischsemantische Studien unter besonderer Berücksichtigung von Lexemen
mit dem Merkmal (Kleidungsstück). Göteborg. In: Germanistik 24/3–4,
597–598.
1983i: Blosen, H. et al. (1980): Tun og machen i moderne tysk. Aarhus.
In: Germanistik 24/3–4, 618–619.
1984a: Valiska, J. (1980): Nemecké nárečie Dobšinej (Die deutsche Mundart
von Dobschau). Rimavská Sobota. In: Muttersprache 95/1–2, 90–92.
1984b: Valiska, J. (1982): Nemecké nárečia horného Spiša (Die deutschen
Mundarten der Oberzips). Stará Ľubovňa. In: Muttersprache 95/1–2,
92–93.
1984c: Arndt, E.; Brandt, G. (1983): Luther und die deutsche Sprache. Wie
redet der Deudsche man jnn solchem fall? Leipzig. In: Neuphilologische
Mitteilungen 85/4, 525–527.
1985a: Bassola, P. (1985): Wortstellung im Ofner Stadtrecht. Ein Beitrag zur
frühneuhochdeutschen Rechtssprache in Ungarn. Berlin. In: Germanistik
26/4, 794–795.

272

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1985b: Thoursie, Stig A. O. (1984): Die Verbalflexion eines südbairischen
Autographs aus dem Jahre 1464. Ein Beitrag zur frühneuhochdeutschen
Morphologie. Göteborg. In: Germanistik, 26/4, 797.
1985/1986a: Vozár, J. (1983): Das Goldene Bergbuch. Schemnitz/Kremnitz/
Neusohl (Zlatá kniha banícka. Banská Štiavnica/Kremnica/Banská
Bystrica). Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 28/29, 209–210.
1985/1986b: Marsina, R. (1984): Národnostny vývoj miest na Slovensku
do roku 1918. K. 600. výročiu vydania výsad pre žilinských Slovákov
(Die Nationalitätenentwicklung der Städte in der Slowakei bis zum Jahre
1918. Zum 600. Jahrestag der Verleihung des Privilegs für die Žilinaer/
Silleiner Slowaken). Martin. In: Südostdeutsches Archiv 28/29, 207–208.
1986a: Scheutz, H. (1985): Strukturen der Lautveränderung. Variationslinguistische Studien zur Theorie und Empirie sprachlicher Wandlungsprozesse am Beispiel des Mittelbairischen von Ulrichsberg/Oberösterreich.
Wien. In: Germanistik, 27/4, 788–789.
1986b: Wegener, H. (1985): Der Dativ im heutigen Deutsch. Tübingen.
In: Germanistik 27/4, 785–786.
1986c: Schmidt, W. (1984): Geschichte der deutschen Sprache. Mit Texten
und Übersetzungshilfen. 5. Aufl. Berlin. In: Muttersprache 96/3–4,
240–241.
1987a: Masařík, Z. (1985): Die frühneuhochdeutsche Geschäftssprache
in Mähren. Brno/Brünn. In: Zeitschrift für Deutsche Philologie. 106/3,
474–477.
1987b: Ludwig, K.-H. (Hrsg.) (1986): Das Große Rauriser Berggerichtsbuch
1509 bis 1537. Stuttgart. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und
Kultur im Bergbau 39/2–3,134–135.
1987c: Köbler, G. (1986): Nüwe Stattrechten und Statuten der loblichen
Statt Fryburg im Pryszgow gelegen […]. Gießen. In: Germanistik 28/4,
757.
1987d: Tauber, W. (1983): Der Wortschatz des Hans Sachs. 2 Bände. Berlin/
New York. In: Muttersprache 97/1–2, 120–121.
1987e: Festschrift für Lauri Seppänen zum 60. Geburtstag. Tampere. In:
Muttersprache 97/1–2, 121–123.
1987f: Stepanova, M.; Fleischer, W. (1985): Grundzüge der deutschen
Wortbildung. Leipzig. In: Muttersprache 97/1–2, 123–125.
273

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1987g: Penzl, H. (1984): Frühneuhochdeutsch. Bern [u.a.]. In: Muttersprache
97/3–4, 238–239.
1987h: Bartsch, R. (1985): Das Passiv und die anderen agensabgewandten
Strukturen in der geschriebenen Sprache des Deutschen und Finnischen.
Eine konfrontative Analyse. Frankfurt/M. [u.a.]. In: Germanistik 28/2–3,
279–280.
1987i: Piitulainen, M.-L. (1983): Zu den valenzgebundenen Bestimmungen
des Adjektivs im Deutschen und im Finnischen. Tampere. In: Germanistik
28/2–3, 290.
1987/1988a: Mertanová, S. (1985): Ius tavernicale. Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 30/31, 219–221.
1987/1988b: Špiesz, A. (1983): Slobodné kráľovské mestá na Slovensku
v rokoch 1680–1780 (Die freien königlichen Städte in der Slowakei
in den Jahren 1680–1780). Košice. In: Südostdeutsches Archiv 30/31,
223–225.
1987/1988c: Zrebeny, A. (1986): Dejiny Novej Bane (Geschichte von Nová
Baňa/Königsberg). Martin. In: Südostdeutsches Archiv 30/31, 225–226.
1987/1988d: Krman, D. (1984): Itinerarium. Cestovný denník (Reisetagebuch).
Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 30/31, 226–227.
1988a: Koller, E.; Moser, H. (1985): Studien zur deutschen Grammatik.
Johannes Erben zum 60. Geburtstag. Innsbruck. In: Muttersprache 98/2,
166–168.
1988b: Masařík, Z. (1985): Die frühneuhochdeutsche Geschäftssprache
in Mähren. Brno/Brünn. In: Muttersprache 98/2, 174–176.
1988c: Arndt, E.; Brandt, G. (1983): Luther und die deutsche Sprache. Wie
redet der Deudsche man jnn solchem fall? Leipzig. In: Germanistik
29/4, 840.
1988d: Klausmann, H. (1985): Die Breisgauer Mundarten. Marburg. 2 Bände.
In: Germanistik 29/4, 854–855.
1988e: Paul, R. (1987): Vorstudien für ein Wörterbuch zur Bergmannssprache
in sieben niederungarischen Bergstädten während der frühneuhochdeutschen Sprachperiode. Tübingen. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung
für Rechtsgeschichte 105, 355–357.

274

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1989a: Patocka, F. (1987): Das österreichische Salzwesen. Eine Untersuchung
zur historischen Terminologie. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst
und Kultur im Bergbau 41/6, 233–234.
1989b: Luukko-Vinchenzo, Leila (1988): Formen von Fragen und Funktionen
von Fragesätzen. Eine deutsch-finnische kontrastive Studie unter
besonderer Berücksichtigung der Intonation. Tübingen. In: Germanistik
30/2, 313–314.
1989c: Wegera, K. P. (Hrsg.) (1986): Zur Entstehung der neuhochdeutschen
Schriftsprache. Eine Dokumentation von Forschungsthesen. Tübingen.
In: Germanistik 30/2, 329–330.
1989d: Winkler, E. (1989): Der Satzmodus „Imperativsatz“ im Deutschen
und Finnischen. Tübingen. In: Germanistik 30/3, 577–578.
1989e: Christen, Helen (1988): Sprachliche Variation in der deutschsprachigen Schweiz. Dargestellt am Beispiel der l-Vokalisierung in der
Gemeinde Knutwil und in der Stadt Luzern. Stuttgart. In: Germanistik
30/3, 601.
1989/1990a: Kotvan, I.; Frimmová, E. (1988): Inkunábuly Slovenskej
národnej knižnice Matice slovenskej v Martine (Die Inkunabeln der
Slowakischen Nationalbibliothek der Matica Slovenská in Martin). Martin.
In: Südostdeutsches Archiv 32/33; 326–327.
1989/1990b: Haas, A. et al. (1989): Unterzipser Sprachschatz mit Wörterbuch.
Eine Dokumentation der Gründler Mundarten. Stuttgart. In: Südostdeutsches Archiv 32/33, 327–328.
1989/1990c: Šášky, L. (1988): Umenie Slovenska. Obrazový sprievodca
po pamiatkach (Kunstdenkmäler der Slowakei. Ein Bildkunstführer).
Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 32/33, 328–330.
1990a: Ludwig, K.-H. (Hrsg.) (1989): Das Kleine Rauriser Berggerichtsbuch
1509 bis 1524. Stuttgart. In: Germanistik 31/3, 529–530.
1990b: Haas, W. (Hrsg.) (1987): Monographien. Band 19: Wickham Chr. J:
Diendorf Kr. Nabburg (Oberpfalz); Hinderling, R.: Zinzenzell Kr. Bogen.
Tübingen. In: Germanistik 31/4, 798.
1991a: Paul, R. (1987): Vorstudien für ein Wörterbuch zur Bergmannssprache
in den sieben niederungarischen Bergstädten während der frühneuhochdeutschen Sprachperiode. Tübingen. In: Indogermanische Forschungen.
Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft 96,
367–369.
275

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1991b Wegera, K. P. (Hrsg.) (1986): Zur Entstehung der neuhochdeutschen
Schriftsprache. Eine Dokumentation von Forschungsthesen. Tübingen.
In: Muttersprache 101, S.179–180.
1991c: Ludwig, K. H. (1989): Das Kleine Rauriser Berggerichtsbuch 1509
bis 1624. Stuttgart. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur
im Bergbau 43/2, 88.
1991/1992a: Kučera, M.; Kostický, B. (1990): Slovensko v obrazoch. História
(Die Slowakei in Bildern. Die Geschichte). Martin. In: Südostdeutsches
Archiv 34/35, 267–268.
1991/1992b: Marsina, R. (1990): Banské mestá na Slovensku (Bergstädte
in der Slowakei). Martin. In: Südostdeutsches Archiv 34/35, 268–270.
1991/1992c: Vozár, J. (1990): Leopold, Erzherzog von Österreich: Denník
princa Leopolda z cesty do stredoslovenských banských miest roku
1764. Das Tagebuch des Erzherzogs Leopold von der Reise in die
mittelslowakischen Bergstädte. Martin. In: Südostdeutsches Archiv 34/
35, 270–272.
1991/1992d: Melzer, R.; Kurbel, R.; Rückschloß, J. (1991): Kremnitz/
Kremnica. Eine ehemalige deutsche Bergstadt in der mittleren Slowakei.
Stuttgart. In: Südostdeutsches Archiv 34/35, 272–273.
1992a: Marsina, R. (Hrsg.) (1990): Banské mestá na Slonvensku (Bergstädte
in der Slowakei). Martin. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und
Kultur im Bergbau 44/1–2, 61–62.
1992b: Vózar; J. (Hrsg.) (1990): Denník princa Leopolda z cety do stredoslovenkých banských miest roku 1764 (Das Tagebuch des Erzherzogs
Leopold von der Reise in die mittelslowakischen Bergstädte 1764).
In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau 44/1–2,
62–63.
1992c: Gold, H. (1990): Erkenntnisse unter Tage. Bergbaumotive in der
Literatur der Romantik. Opladen. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst
und Kultur im Bergbau 44/3, 100–101.
1992d: Hartweg, F.; Wegera, K.-P. (1989): Frühneuhochdeutsch. Eine
Einführung in die deutsche Sprache des Mittelalters und der frühen
Neuzeit. Tübingen. In: Muttersprache 102/3, 281–282.
1992e: Reichmann, O.; Wegera, K.-P. (Hrsg.) (1988): Frühneuhochdeutsches
Lesebuch. Tübingen. In: Muttersprache 102/3, 282–284.
276

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1992f: Pasierbsky, F. (1988): Deutsche Sprache im Reformationszeitalter.
Eine geistes- und sozialgeschichtlich orientierte Bibliographie. 2 Bände.
Tübingen. In: Muttersprache 102, 370–371.
1992g: Freund, S. (1991): Das vokalische Schreibsystem im Augsburger
Kochbuch der Sabina Welserin aus dem Jahre 1553. Ein Beitrag zur
Graphemik handschriftlicher Überlieferung des 16. Jahrhunderts. Heidelberg. In: Germanistik 33/1, 134.
1992h: Baumann-Zwirner, I. (1991): Der Wortschatz Augsburger Volksbuchdrucke der Inkunabelzeit im Vergleich mit dem südwestdeutscher
Paralleldrucke. Frankfurt/M. [u.a.]. In: Germanistik 33/2, 464.
1992i: Stevens, Chr. M. (1992): Directional adverbs in fourteenth century
southwestern German: a study in historical dialectology. Göppingen.
In: Germanistik 33/374, 692.
1992j: Mogensen, J. E. (1991): Tempusproblemer i nyhojtysk. Kobenhavn.
In: Germanistik 33/3–4, 706.
1992k: Gold, H. (1990): Erkenntnisse unter Tage. Bergbaumotive in der
Literatur der Romantik. Opladen. In: Germanistik 33/3–4, 776.
1992m: Spillmann, H. O. (Hrsg.) (1991): Studien zu Thomas Müntzers
deutschen Schriften und Briefen. Hildesheim [u.a.]. In: Germanistik
33/3–4, 871.
1992n: Järventausta, M. (1991): Das Subjekt im Deutschen und im Finnischen. Seine Formen und semantischen Rollen. In: Germanistik 33/3–4,
679.
1993a: Raabe, S. (1990): Der Wortschatz in den deutschen Schriften Thomas
Murners. Berlin/New York. In: Muttersprache 103/1, 86–87.
1993b: Korhonen, R. (Hrsg.) (1992): Lopussa teksti. Frankfurt/M. [u.a.].
In: Germanistik 34/4, 984–985.
1993/1994a: Hurucová, M. (1993): Prvá konská železnica v Uhorsku
z Bratislavy do Trnavy 1840–1872 (Die erste Pferdeeisenbahn in Ungarn
von Preßburg nach Tyrnau). Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv
36/37, 245–246.
1993/1994b: Novotny, B.; Kahoun, K.; Bachraty, B. (Hrsg.) (1991): Slovensko
v obrazoch. Vytvarné umenie (Die Slowakei in Bildern. Die bildende
Kunst). Martin. In: Südostdeutsches Archiv 36/37, 247–248.

277

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1993/1994c: Novák, J. (Hrsg.) (1992): Kremnica (Kremnitz). Kremnica.
In: Südostdeutsches Archiv 36/37, 249–250.
1993/1994d: Pittner, A. (1992): Oberturz und Unterturz. Geschichte zweier
deutscher Dörfer der Goldberg- und Münzstadt Kremnitz in der Mittelslowakei im Lichte urkundlicher Quellen. Stuttgart. In: Südostdeutsches
Archiv 36/37, 250–251.
1993/1994e: Chalupecký, I.; Jiroušek, L. (1993): Stredný Spiš (Die mittlere
Zips). In: Südostdeutsches Archiv 36/37, 251–252.
1993/1994f: Salner, P.: Taká bola Bratislava (So war Preßburg). Bratislava.
In: Südostdeutsches Archiv 36/37, 252–253.
1993/1994g: Žifčák, F. (Hrsg.) (1993): Smižany. Levoča. In: Südostdeutsches
Archiv 36/37, 254–255.
1993/1994h: Halaga, O. R. (1992): Počiatky Košíc a zrod metropoly
(Die Anfänge von Kaschau und seine Entwicklung als Metropole). Košice.
In: Südostdeutsches Archiv 36/37, 255–256.
1994a: Hennig, Beate (1993): Kleines mittelhochdeutsches Wörterbuch.
Tübingen. In: Germanistik 35/2, 407–408.
1994b: Tauber, W. (1993): Mundart und Schriftsprache in Bayern (1450–
1800). Untersuchungen zur Sprachnorm und Sprachnormierung im
Frühneuhochdeutschen. Berlin/New York. In: Muttersprache 104/2,
187–189.
1995a: Anderson, R. R.; Goebel, U.; Reichmann, O. (Hrsg.) (1986–1989):
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Band 1: Einführung, a – äpfelkern.
Berlin. In: Muttersprache 105/1, 82–83.
1995b: Gelhaus, H. (1989/1990): Der Streit um Luthers Bibelverdeutschung
im 16. und 17. Jahrhundert. Tübingen. In: Muttersprache 105/1, 83–86.
1995c: Laurén, Chr. (1993): Facksprak. Form, innehall, funktion. Lund.
In: Germanistik 36/1, 72–73.
1995d: Ďurčo, P. (1994): Probleme der allgemeinen und kontrastiven
Phraseologie. Am Beispiel Deutsch und Slowakisch, Heidelberg. In:
Germanistik 36/2, 379–380.
1995e: Halaga, O. R. (Bearb.) (1994): Acta iudiciaria civitatis Cassoviensis
1393–1405. Das älteste Kaschauer Stadtbuch. München. In: Germanistik
36/2, 392–393.
278

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1995f: Lipi-Green, R. (1994): Language ideology and language change in
early modern German. A sociolingistic study of the consonantial system
of Nuremberg. Amsterdam [u.a.]. In: Germanistik 36/2, 731–732.
1995g: Mogensen, J. E. (1994): Tysk fonetik. Křbenhavn. In: Germanistik
36/2, 742–743.
1995/1996a: Marsina, R. (Hrsg.) (1993): Städte im Donauraum. Bratislava.
In: Südostdeutsches Archiv 38/39, 213–215.
1995/1996b: Štefanovičová, T. et al. (Hrsg.) (1993): Najstaršie dejiny Bratislavy (Die älteste Geschichte von Preßburg). Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 38/39, 219–220.
1995/1996c: Fiala, A.; Šulcova, J.; Krútký, P. (Hrsg.) (1995): Die Bratislavaer
Burg. Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 38/39, 220–221.
1995/1996d: Finka, O. (1995): Zlatá Kremnica. Tisícročná história baníctva
(Das goldene Kremnitz. Eine tausendjährige Geschichte des Bergbaus).
Martin. In: Südostdeutsches Archiv 38/39, 221–222.
1995/1996e: Boruková-Debnárová, D. (1993): Dušan Samo Jurkovič. Osobnosť a dielo (Seine Persönlichkeit und sein Werk). Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 38/39, 226–227.
1995/1996f: Abelovský, J. (1994): Július Jakoby (1903–1985). Bratislava.
In: Südostdeutsches Archiv 38/39, 227–228.
1996a: Engelke, Th. (1995): Eyn grosz alts Statpuech. Das „Gelbe Stadtbuch“
der Stadt Regensburg. Forschungen und Edition. Regensburg. In: Germanistik 37/1, 55.
1996b: Laurén, Chr.; Nordman, Marianne (1996): Wissenschaftliche
Technolekte. Frankfurt/M. In: Germanistik 37/3–4, 782–783.
1996c: Eichler, Th. (1996): Das Bergwerk von Falun. Varianten eines literarischen Stoffes. Münster. In: Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und
Kultur im Bergbau 48/5–6, 208–209.
1996d: Halaga, O. R. (Bearb.) (1994): Acta iudiciaria civitatis Cassoviensis
1393–1405. Das älteste Kaschauer Stadtbuch. München. In: Jahrbücher
für Geschichte Osteuropas 44/1, 145–147.
1997: Wiesinger, P. (1996): Schreibung und Aussprache im älteren
Frühneuhochdeutschen. Zum Verhältnis von Graphem – Phonem – Phon
am bairisch-österreichischen Beispiel von Andreas Kurzmann um 1400
[…]. Berlin [u.a.]. In: Germanistik 38/2, 490–491.
279

Z minulosti Spiša, XX, 2012

1997/1998a: Schwarz, K.; Svorc, P. (Hrsg.) (1996): Die Reformation und ihre
Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Wien. In: Südostdeutsches Archiv
40/41, 269–271.
1997/1998b: Cesnaková-Michalcová, M. (1997): Geschichte des deutschsprachigen Theaters in der Slowakei. Köln [u.a.]. In: Südostdeutsches
Archiv 40/41, 275–276.
1997/1998c: Cesnaková-Michalcová, M. (1997): Z divadelných počiatkov
na Slovensku (Über die Anfänge des Theaters in der Slowakei). Bratislava.
In: Südostdeutsches Archiv 40/41, 276–278.
1997/1998d: Múdra, D. (1996): Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch. Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten. Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 40/41, 278–280.
1997/1998e: Mojzis, J. (1997): Rudolf Fíla. Bratislava. In: Südostdeutsches
Archiv 40/41, 280–281.
1997/1998f: Švorc, P. (Hrsg.) (1995): Spiš v kontinuite času (Die Zips in der
Kontinuität der Zeit). In: Südostdeutsches Archiv 40/41, 281–283.
1997/1998g (Sammelrezension): Dunčko, Š. (1998): Dravce okres Levoča
1263–1998 (Drautz, Kreis Leutschau 1263–1998). Levoča. / Franko, J.;
Kormošová, R.; Žifčák, F. (1998): Danišovce (dávne i nedávne) (Densdorf
in Vergangenheit und Gegenwart). Levoča. / Kollárová, Z. (1997):
Podhorany 1297–1997 (Maltern 1297–1997). Kežmarok. / Ihľany.
Publikácia k 690. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Ihľany (Ihľany.
Veröffentlichung zum Gedenken der ersten schriftlichen Erwähnung von
Ihľany vor 690 Jahren). Bratislava. / Žifčák, F.; Zmátlo, P. (1998): Z minulosti Vítkoviec. Levoča. In: Südostdeutsches Archiv 40/41, 283–289.
1998a: Diestelkamp, B.; Flink, K. (1994): Der Oberhof Kleve und seine
Schöffensprüche. Untersuchungen zum Klever Stadtrecht. Stadtarchiv
Kleve. Kleve. In: Germanistik 39/1, 42–43.
1998b: Bergmann, R.; Nerius, D. (1997): Die Entwicklung der Großschreibung
im Deutschen von 1500 bis 1700. 2 Bände. Heidelberg. In: Germanistik
39/3–4, 656–657.
1998c: Schneider, F. (1997): „Jähriger Ra˙ß Beschreibung“. Eine Europareise
in den Jahren 1661 und 1662., ausgeführt von vier Solothurner Patriziern
[…]. 2 Bände. Solothurn. In: Germanistik 39/3–4, 818–819.
1999a: Fischer, Chr. (1998): Die Stadtsprache von Soest im 16. und 17.
Jahrhundert. Variationslinguistische Untersuchungen zum Schreib280

Z minulosti Spiša, XX, 2012

sprachenwechsel vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen. Köln [u.a.].
In: Germanistik 40/1, 28–29.
1999b: Zimmermann, K. (1996): Der Heidelberger Rotulus aus dem Jahre
1401. Heidelberg. In: Germanistik 40/1, 30.
1999c: Korhonen, J. (1995): Studien zur Phraseologie des Deutschen und
des Finnischen. Bochum. In: Leuvense Bijdragen 88, 1999–200.
1999/2000a: Kollárová, Z.; Hanus, Jozef (1999): Sprievodca po slovenských
archívoch. A Guide to the Slovak Archives. Prešov. In: Südostdeutsches
Archiv 42/43, 219–220.
1999/2000b: Slovensko očami cudzincov (Die Slowakei aus ausländischer
Sicht), 1999. Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 42/43, 220–221.
1999/2000c: Sopko, J. (1995): Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké
Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov (Chroniken der
mittelalterlichen Slowakei. Die mittelalterliche Slowakei aus der Sicht
königlicher und städtischer Chronisten). Budmerice. In: Südostdeutsches
Archiv 42/43, 221–222.
1999/2000d: Marsina, R. (1997): Legendy stredovekého Slovenska. Ideály
stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov (Legenden der
mittelalterlichen Slowakei. Die Ideale des mittelalterlichen Menschen
aus der Sicht kirchlicher Autoren. Budmerice. In: Südostdeutsches Archiv
42/43, 222–223.
1999/2000e: Javorská, D. et al. (Hrsg.) (1998): Veľká 1268–1998. Poprad.
In: Südostdeutsches Archiv 42/43, 223–225.
1999/2000f (Sammelrezension): Dravecký et al. (Hrsg.) (1998): Kurimany
v zrkadle času (Kirn im Spiegel der Zeiten). Poprad. Kollárová, Z.;
Malovcová, B. (1998): Švábovce v toku dejín (Schwabendorf im Lauf
der Geschichte). Švábovce. In: Südostdeutsches Archiv 42/43, 225–226.
1999/2000g: Tibenský, J. (1998): Poctivá obec budmerická. Starodávna
história. Každodenný život slovenskej dediny od najstarších čias do začiatku 18. storočia (Der ehrbare Ort Putmeritz. Eine uralte Geschichte.
Das Alltagsleben eines slowakischen Dorfes von den ältesten Zeiten bis
zum Beginn des 18. Jahrhunderts). Budmerice. In: Südostdeutsches Archiv
42/43, 226–227.
2001/2002a: Marsina, R. (1998): Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov
(Quellen zur Geschichte der Slowakei und der Slowaken). Band 1: Územie
Slovenska pred príchodom Slovanov (Das Gebiet der Slowakei vor der
281

Z minulosti Spiša, XX, 2012

Ankunft der Slawen), hrsg. von P. Valachovic. Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 147–148.
2001/2002b: Múcska, V. (Hrsg.) (2000): Anonymus <Belae Regis Notarius>
Kronika anonymného notára král’a Bela = Gesta Hungarorum (Chronik
des anonymen Notars des Königs Béla: Gesta Hungarorum). Budmerice.
In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 148–150.
2001/2002c: Chalupecký, I. (Hrsg.) (2000): Spiš – perla Slovenska = Spiš –
a pearl of Slovakia = Zips eine Perle der Slowakei). Prechádzky prírodou,
folklórom a historickými pamiatkami. Spišská Nová Ves. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 150–151.
2001/2002d: Žifčák, F. (Hrsg.) (1999): Kronika mesta Spišské Podhradie
slovom i obrazom (Chronik der Stadt Kirchdrauf in Wort und Bild).
Levoča. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 151–153.
2001/2002e: Chalupecký, I. (Hrsg.) (1998): Dejiny Popradu (Geschichte von
Deutschendorf). Košice. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 153–155.
2001/2002f: Chalupecký, I.; Kokorák, J. (2000): Matejovce nad Hornádom.
Dejiny obce (Matzdorf. Geschichte der Ortschaft). Košice. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 156–157.
2001/2002g: Slivka, M. (2000): Karol Plicka – básnik obrazu (Karol Plicka
– Dichter des Bildes). 2. erw. Auflage. Martin. In: Südostdeutsches Archiv
44/45, 157–158.
2001/2002h: Abelovsky, J.; Ruttkay, J. (1999): Miloš Alexander Bazovský.
Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 158–159.
2001/2002i: Kollárová, Z.; Malovcová, B. (2001): Stráže, známe – neznáme
1276–2001 (Michelsdorf, bekannt – unbekannt 1276–2001). In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 173–174.
2001/2002j: Kollárová, Z. et al. (2001): Šuňava 1298 – 2001 (Schonau 1298
– 2001). Šunava. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 174–176.
2001/2002k: Špiesz, A. (2001): Bratislava v stredoveku (Preßburg im Mittelalter). Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 176–177.
2001/2002l: Kahoun, K. (2002): Gotická sakrálna architektúra Slovenska
(Die gotische Sakralarchitektur der Slowakei). Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 177–181.

282

Z minulosti Spiša, XX, 2012

2001/2002m: Riese, H.-P.; Šefčáková, E.; Valoch, J. (2000): Miloš Urbásek.
Bratislava. In: Südostdeutsches Archiv 44/45, 181–183.
2002: Korhonen, J. (2001): Alles im Griff – Homma hanskassa. Saksa-suomiidiomisanakirja. Idiomwörterbuch Deutsch-Finnisch. Helsinki. In: Proverbium 19, 423–425.
2003a: Protze, H. (2002): Das älteste Stadtbuch der Königlich freien Bergstadt
Göllnitz/Gelnica in der Unterzips und seine Sprache. Frankfurt/M.
In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 26/1, 101–102.
2003b: Greule, A. (Hrsg.) (2001): Deutsche Kanzleisprachen im europäischen
Kontext. Beiträge zu einem internationalen Symposium an der Universität
Regensburg, 5. bis 7. Oktober 1999. Wien. In: Germanistik 44/3–4, 614.
2003c: Meier, J.; Ziegler, A. (2002): Kanzleisprachenforschung im 19. und
20. Jahrhundert. Eine Bibliographie. Wien. In: Germanistik 44/3–4, 615.
2004a: Newerkla, S. M. (2004): Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch –
Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen
und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und
neue Deutungen. Frankfurt/M. [u.a.]. In: Germanistik 45/3–4, 588–589.
2010: Księżyk, F. (2008): Die deutsche Sprachinsel Kosenthal. Geschichte
und Gegenwart. Berlin. In: Germanistik 51/1–2, 111.
2011: Martinák, J. (2009): Iglauer Bürgertestamente aus den Jahren 1544–
1624. Realisierung einer Textsorte – historiolinguistische Analyse. Wien.
In: Germanistik 52/1–2, 58–59.

283

Z minulosti Spiša, XX, 2012

284

Úprava príspevkov pre zborník Z minulosti Spiša
Pre redakčnú prípravu zborníka Z minulosti Spiša je nevyhnutné, aby sa autori riadili
nasledujúcimi pokynmi:
Nadpis: Uprostred štúdie či článku. Veľké písmená, tučné, 14 bodov.
Meno autora: Pod nadpisom uprostred, bez titulov. Normálne písmo, 12 bodov.
Písmo: Times New Roman.
Veľkosť písma: Nadpisy 14 bodov tučne veľkými písmenami, text 12 bodov. Poznámky
10 bodov.
Riadkovanie: 1,5. Na jednej strane má byť asi 30 riadkov, z ktorých má každý približne
60 úderov vrátane medzier.
Poznámky: Pod čiarou na každej strane. Číslovanie prebieha od 1 do ... Každá poznámka
sa končí bodkou!
Text: V texte nepoužívať skratky. Ak sa preberajú doslovné citácie z literatúry alebo
prameňov, písať ich v kurzíve, bez úvodzoviek. Historické priezviská písať podľa pôvodiny.
Citácie: Pod čiarou s priebežným číslovaním. Zásadne sa má používať klasický poznámkový
aparát (pozri napr. Historický časopis). Výnimočne u štúdií archeológov, historikov umenia
a etnológov možno citovať aj menom autora s rokom + strana v texte (napr.: Novák 1998,
s. 21.) a na konci štúdie zoznamom literatúry. Pre historické texty sa takéto poznámky
nehodia, pretože neumožňujú citovať archívne dokumenty.
Citácia prameňov: U písomných prameňov sa uvádza najsamprv archív (bez: Ministerstvo
vnútra SR), prvýkrát v plnom znení, ďalej v skratke; nasleduje fond (opäť najsamprv plný
názov, potom skratka), fondové oddelenie (ak je) a presná signatúra. Nepíšu sa názvy
dokumentov, ani ich obsah.
Citácia literatúry: Priezvisko autora veľkými písmenami, čiarka, meno autora, čiarka,
dvojbodka. Názov knihy alebo štúdie kurzívou. Miesto vydania, rok a strany bežným
písmom (nie kurzíva). U štúdií nasleduje namiesto miesta a roku vydania: In: Názov
periodika, ročník, rok vydania, strana, prípadne rozsah strán. Tak sa citujú aj články z novín,
nestačí citovať noviny, ale aj autora (ak je napísaný) a nadpis článku. U novín sa píše číslo,
rok a dátum príslušného čísla, strana. U kolektívnych prác postupovať podobne, podľa
príslušných smerníc, ktoré každý historik musí ovládať. Ako vzor odporúčame citácie
používané v tejto ročenke.
Citácia prameňov v elektronickej forme: Zachovať bežnú citáciu (autor, názov knihy...),
v hranatých zátvorkách uviesť druh [online, CD-ROM, disk], prípadne dátum citovania,
prístup (E-mail,WWW)a presnú elektronickú adresu (napr. <http://www.loc.gov/marc/
bibliographic/ecbdhome.html>
Počet strán: Štúdie do 25 – 30, články do 10 strán. Články nemusia mať poznámkový aparát,
zoznam literatúry je vítaný.
Resumé: Každá štúdia musí mať pripojený stručný súhrn v rozsahu 0,5 – 1 strana, ktorý
sa dá preložiť. Ak si autor môže zohnať preklad do nemčiny, je to vítané.
Pravopis: Predpokladáme, že každý autor dobre pozná slovenský pravopis. Upozorňujeme
najmä na to, že po každom interpunkčnom znamienku je medzera. Číslo poznámky je
za interpunkčným znamienkom (bez medzery). Nezabúdať na bodky na konci poznámok.
Zostavovateľ a redakčná rada
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